Witam Was Przyjaciele w nowym roku 2007 RD*!!!
Jak się miewacie? Mam nadzieję, iż wypoczęliście przez święta, obżarliście się i
wypociliście wszystko w sylwestra! :P
A może znaleźliście nawet nieco czasu, by poświęcić go Waszemu hobby? Bo pojutrze
mija miesiąc odkąd wysłałem Wam poniższego maila, niestety nie otrzymałem jeszcze
żadnej charakterystyki postaci. Prócz maili od Maćka i Łukasza nie było żadnego
odzewu... :(
Tymczasem jest styczeń, będę miał 2 wolne weekendy (13-14 lub 20-21), z których
jeden jak najchętniej poświęcę na spotkanie się z Wami. Chciałoby się już zasiąść do gry
nad kartą postaci i kośćmi, jednak scenariusz jeszcze nie skończony, a to dlatego, iż
brakuje mi właśnie Waszych postaci. Niestety, jest to dość ściśle ze sobą powiązane :/
Dlatego proszę o mobilizację! :) Im wcześniej mi prześlecie, tym wcześniej zagramy jeśli jeszcze ochotę macie. Ja mam!
Mam też dla Was coś jeszcze, a mianowicie zaległy prezent gwiazdkowy (zaległy, bo na
razie tylko Marcin go dostał), a jest nim podręcznik w .pdf do "Zapomnianych Krain:
Faerun" w polskiej wersji językowej!!! Niestety, bydle ma ponad 100 MB, więc żadna
skrzynka go nie strawi. Ale przy najbliższej sposobności zapraszam z pen drive'ami lub
innymi nośnikami! ;)
Jeśli nie udałoby sie Wam przysłać charakterystyk na czas, to mimo wszystko nie
rezygnujmy ze spotkania w styczniu - byłoby szkoda. Możemy zobaczyć się choćby na
parę godzin, rozwiązać niejasne kwestie, skończyć postacie, zadać pytania. Łukasz miał
kilka ważnych uwag co do systemu walki, który należałoby zrewidować. Może
powalczymy jeszcze ze sobą dla wprawy i obycia, by potem w "prawdziwej walce" znać
swe miejsce i możliwości (w tym świecie) - ja już wiem, że moje możliwości w face-toface combat są żadne, a miejsce w cieniu, najlepiej za plecami :)
Dajcie znak życia w nowym roku, bo lata mijają, jak widać, i szkoda ich trochę.
Pozdrawiam gorąco,
mEJszTer łODynSkej
PS: pamiętacie jeszcze starego, poczciwego Wiedźmina? Dla tych, którzy jeszcze nie
wiedzą - Biały Wilk doczekał się kolejnego wcielenia:
http://wideo.gazeta.pl/wideo/0,0,3819352.html ;) Pozdro!
PS 2: Alternatywna wersja niby-Wiedźmaka bliżej nieznanego twórcy z centralnej
Słowiańszczyzny. Sprawdzcie inne jego prace w wolnej chwili - WYPAS! Aż się chce za
miecz i ach..., nie? :)) Pozdroxy!

*kto czytał podręcznik Zapomnianych Krain, ten wie, co to za miara lat ;)

