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Witajcie Awanturnicy!
Dziękuję wszystkim za liczne stawienie się wczoraj (choć u niektórych mocno
spóźnione... :]), po tylu miesiącach zapaści. Widać, że jest duch w narodzie i wola walki i tak trzymać!
Wczorajsze spotkanie było dla mnie szczególnie cenne, iż otworzyło mi oczy na drużynę,
którą będę miał zaszczyt prowadzić po niezbadanych duktach Zapomnianych Krain, którą
dotychczas - pisząc scenariusz- traktowałem jako "szarą masę". Okazało sie jednak, że
ma ona charakter i twarz :) Dlatego, by lepiej spełnić swe "mistrzowskie" obowiązki i
nadać wydarzeniom nutkę realności tamtejszego świata, bardzo Was proszę o
wypełnienie poniższych punktów. Proponuję nie odpisywać 'do wszystkich', a jedynie do
mnie - wiem, iż znamy swoje postacie mniej lub bardziej, jednak mam nadzieję, że mimo
wszystko "mniej" i niech tak pozostanie. Będzie zawsze troszkę więcej do odkrycia w
swych współtowarzyszach ;)
Skrót charakterystyki postaci:
Imię:
Rasa:
Klasa:
Charakter:
Krótki opis postaci:
Krótka historia postaci: tu interesuje mnie także kwestia Waszego bycia półczymśtam: wśród której z rodzicielskich ras sie wychowaliście i czy jesteście bardziej
ludzcy, czy bardziej pół-jacyś?
(niepewnym polecam zajrzeć na
http://www.bukwa.com/rpg/dnd/tworzenie_postaci/opis.php i krótko zastanowić się nad
tym pobieżnym zestawem pytań charakteryzujących każdego bohatera, choć
podejrzewam, że tak wytrawni gracza dawno je znają ;)
Ulubiona broń/zaklęcie:
Inne ciekawe:
Dlaczego wyruszyłem na szlak...?:
Już widzę blady strach na Waszych licach na myśl o historii postaci - ale nie pękajcie! Nie
jest to, aż tak straszne! Wiem, iż ciężko jest uplasować pochodzenie swej postaci w
świecie, którego sie nie zna, a który nie jest jakąś tam fantazyjną krainą, tylko ściśle
uporządkowanym światem, zwanym Faerunem, w którym pozostało niewiele białych
plam. Dlatego opiszcie Wasze wyobrażenia o krainie, z której chcielibyście pochodzić,
wysilcie wyobraźnię! A ja już Wam doradzę, jak najlepiej dopasować do Was ojczyznę,
ok? ;)
Więc, nie bójcie nic! Będzie dobrze, jeśli tylko chcecie!
"Miast pić wódę do świtania, lepiej postać stwórz do grania!"
Pozdrawiam :)
Łodyn

