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Cóż mogę dodać, Łukaszu? Od nas dwóch się zaczęło, na nas się skończy... :(
Przeciwności losu? Pech? Zemsta Bogów? Zwał, jak zwał. Faktem jest, iż zostało nas
mało.
Mimo to jestem jak najbardziej za spotkaniem - chcę stworzyć tą postać i grać w RPG, bo
przyznam szczerze i z nutką żalu drgającą gdzieś w głębi, że jest to jedyna pasja jaka
pozostała mi z młodości... I obytrwała jak najdłużej :/
Jeśli stary, poczciwy Wyżyk do nas dołączy, to będę uradowany! Nuże, Wyżyk, okażesz
się "starym i poczciwym"? Daj znać! Zapraszam do siebie.
Zmartwiony,
Łodyga

----- Original Message ----From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sent: Wednesday, January 10, 2007 4:25 PM
Subject: Kiepski styczeń.
> Witam ponownie,
>
> mam nadzieję, że powiedzenie jaki Nowy Rok, taki cały rok nie odnosi się do RPG, bo
jeśli tak, to sobie w 2007 nie pogramy. Rozmawiałem z Maćkiem, który powiedział mi, że
nie może w niedzielę się z nami zobaczyć. Nie sprawdzał poczty, więc nie był na bieżąco i
nie wiedział, że spotkanie zostało przesunięte na ten weekend. Tymczasem w piątek
jedzie do xxxx do XXXX i wprawdzie wraca w niedzielę o 12, ale powiedział, że wtedy
będzie miał dużo roboty i nie wykroi dla nas tych dwóch, trzech
> godzinek. Powstaje pytanie, co robimy? Ja uważam, że powinniśmy się spotkać nawet
w trójkę, a jest jeszcze nadzieja, że Marcin do nas dołączy. Każde spotkanie jest lepsze
od braku spotkania i dlatego nawet jeśli w najgorszym razie będzie nas trzech
usiądziemy, skończymy postacie, poćwiczymy walkę, podszkolimy się w realiach świata
D&D i będziemy się dobrze bawić. Wygląda na to Łodynie, że jeżeli ponownie nie wcielisz
się w rolę gospodarza nic ze spotkania nie wyjdzie, przykro mi, mam nadzieję,
> że jak ojciec wyzdrowieje ja będę mógł zaproponować wam gościnę, na razie nie
mogę. Dajcie znać, jakie jest wasze stanowisko. Pozdrawiam
>
Łukasz
>
> ---------------------------------------------------> Rodzina na skraju załamania nerwowego: "Mała miss" - komedia
> wyróżniona dwiema nominacjami do Złotego Globu już w kinach!
>
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fd55.html&sid=988
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