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Witaj w świecie Mini War, w którym stwierdzenie wojna domowa
nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jest to gra, w której bitewniakowe
figurki ożyły, by odkryć, że muszą walczyć o przetrwanie w nieustającej
wojnie ze szczurami, pająkami i przytłaczającym Zielonym Legionem.
Będziesz miał więc okazję poznać świat w którym widelec posłuży Ci
za katapultę, a wspinaczka po schodach może okazać się najcięższą
wyprawą życia. I uwierz mi, rozmiar ma znaczenie.
Świat Mini War jest fanowskim Dzikim Światem i korzysta z mechaniki
Savage Worlds, więc by móc w pełni cieszyć się tą grą niezbędne jest
zapoznanie się z podręcznikiem głównym lub przynajmniej z darmową
Jazdą Próbną.

Świat Mini War
Każda opowieść ma swój początek w niezwykłym wydarzeniu. Czasem
jest to morderstwo, innym razem spadająca gwiazda czy zderzenie z
nieznajomą osobą na ulicy. Tym razem wydarzyło się się Boże
Narodzenie. Z tym, że zamiast zwierząt (których z resztą w domu nie
brakowało), ludzkich cech nabrały zabawki. I nie na jedną noc, a na
znacznie dłuższy czas, by nie wyrokować, że na zawsze. Pewnie ktoś
w końcu zauważy ten błąd i postanowi go naprawić. Do tego czasu
jednak bardzo wiele może się wydarzyć.
Najwięcej życia zrodziło się w pokoju Malarza, bo tak swego pana
nazwały zamieszkujące tą krainę figurki. Malarz dobierał je starannie
spośród wielu dostępnych na rynku modeli , a gdy już dokonał zakupu,
malował je i sklejał, nadając im charakteru oraz osobowości. Figurki,
które cieszyły się łaską Malarza pokryte były niesamowitymi
szczegółami i barwami, co jasno wskazywało na ich wyjątkową pozycję.
Inne, które nie zadowoliły go swym wyglądem po dziś dzień są jedynie
szarą bryłą, ledwo widoczną i wyszydzaną.
Figury nie żyły jednak w pokoju i przyjaźni. Ciężko aby coś co ma
praktycznie na stałe przytwierdzony do ręki miecz lub wygląda jak żywy
trup chciało żyć w miłości z bl iźnimi. Nie zajęło wiele czasu, a figury
podziel i ły się na cztery frakcje (według niektórych trzy), wedle wyglądu
i przeznaczenia jakie zgotował im Malarz.
Najsi lniejszą frakcją bezsprzecznie jest Zakon Czarnej Półki, któremu
Malarz wyznaczył najbardziej widoczne i najwyższe miejsce w całym
pokoju, skąd Zakon może z wyższością spoglądać na inne armie. Ale to
szlachetni wojownicy i okazują łaskę każdemu kto uzna ich wyższość.
Po drugiej stronie pokoju, za oszkloną szybą swą siedzibę ma Horda.
Budzą strach i lęk jak przystało na armię nieumarłych. Ale mimo, że
wyglądają jak ożywione trupy są plastikikiem jak każdy inny.
Na końcu pozostały dwie Zapomniane Armie. Kiedyś cieszyły się łaską
Malarza, ale ktoś mu powiedział, że armie w której są same kobiety są
dobre dla zniewieściałych. I ten zawstydzony schował elfie wojowniczki
do szafy. Wszystkie uparcie twierdzą, że są dwiema różnymi armiami
(pewnie dlatego jedne są śliczne i noszą złote szmatki, a drugie mają
szarą skórę i białe włosy), ale mało kto się tym przejmuje.
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Rywalizacja między armiami o władzę nad pokojem mogłaby być
długa i. . . okupiona dużą ilością pokruszonego plastiku, ale w końcu
figury zdały sobie sprawę, że za drzwiami pokoju za którymi tak
często znika Malarz jest coś więcej niż tylko pokój. . . Tam jest cały
dom!
Niewiele czasu minęło nim przybyły nowe zagrożenia. Pająki w sumie
nie były wielkim wyzwaniem, ale pierwszy szczur wzbudził spore
przerażenie. Najgorsze zło czaiło się jednak w piwnicy. Zielony
Legion, armia plastikowych żołnierzyków, zapomniana i wyrzucona do
piwnicy postanowiła odpłacić się za lata życia w ciemnościach i
lochach niewygodnych pudełek po butach. Postanowil i podbić cały
dom i zniszczyć wszystkie inne zabawki! Są liczni, mają czołgi i
samoloty. . . Szybko powstał Sojusz Czterech (ale te elfki są uparte. . . )
by odeprzeć falę zielonego, taniego plastiku.
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Tworzenie postaci
Tworzenie postaci przebiega dokładnie tak jak nakazują to zasady
podstawowe, przy czym trzeba zawrócić uwagę na kilka
poniższych drobiazgów.

1) Armia
W Mini War Gracze wcielą się w wojowników Sojuszu Czterech,
którzy bohatersko stają do wojny o dominację nad domem
Malarza, w której zmagają się z żołnierzami Zielonego Legionu.
Możesz wybrać pomiędzy graniem dzielnym Zakonnikiem,
przerażającym Nieumarłym bądź też zostać Leśną albo Mroczną
Elfką.

Zakonnik
Kto by się przejmował, że peleryna nie wieje na wietrze, tylko
zastygła w formie nadanej jej przez odlewnię? I tak jesteś
dumnym wojownikiem, w którego kilkucentrymetrowym ciele
zaklęto tyle dumy, wiary i niezłomej woli , że starczyłoby na
niejednego herosa. To właśnie ta determinacja, karność oraz
pragnienie chwały sprawiają, że Zakon Czarnej Półki jest
najsi lniejszą armią w Sojuszu Czterech. Śmiało możesz więc
wypinać z dumą swoją wspaniale rzeźbioną pierś. W imię
dominacji nad domem byłbyś gotów poświęcić kawał ręki, nogi, a
nawet i całe swoje życie. W końcu to na twoich barkach opiera się
przyszłość całego Sojuszu.

Cechy Zakonników:
•Mały, ale człowiek – członkowie Zakonu Czarnej Półki jak
przystało na odpowiedniki ludzi, zaczynają grę z jedną darmową
przewagą.
•Przesadna duma – Zakonnicy są albo Arogantami albo
Chojrakami
•Rycerzyk – wszystkie modele w tej armii są solidne i mają na
sobie ładne zbroje. Ich wytrzymałość jest wyższa o 1 .

Nieumarły
Te mroczne barwy, czerwone ślepia, złowrogo wystające kości. . .
Twoją nieumarła aurę zaburza jedynie to, że jesteś po prostu
kawałem pomalowanego plastiku. Ale kogo by to obchodziło,
skoro wszyscy naprawdę widzą w tobie ten szkielet czy gnijącego
trupa. Lubisz korzystać ze swojej złowrogiej reputacji i jesteś
dumny z aury tajemniczości oraz grozy, która kroczy razem z
tobą. I naprawdę lubisz śmierć. Aż szkoda, że jesteś z tworzyw
sztucznych, a nie z prawdziwego mięsa.

Cechy nieumarłych:
•Miniaturowa groza – Nieumarl i budzą prawdziwy lęk. Zaczynają
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grę z Zastraszaniem na k6
•Prawie jak trup – Przy bliższym poznaniu może zyskują, ale nikt nie
chce ich bliżej poznawać. -2 do Charyzmy.
•Nekromanta – Wszyscy tak bardzo wierzą w twoje nekromantyczne
moce, że boją ci się podskoczyć. Dlatego zaczynasz grę z przewagą
Charakterny. Jeśl i naprawdę zdecydujesz się na posiadanie Zdolności
nadprzyrodzonej (Czary) możesz zamienić to na +1 0 PM, ale wtedy
wszystkie twoje moce będą miały wariant związany ze śmiercią. Czujesz
tę grozę?

Elfka
Twa armia ma chwalebną przeszłość. Toczyłyście boje pod wodzami
Malarza nim te rycerzyki i truposze w ogóle zeszły z l ini produkcyjnych.
Niestety wyszłyście z łask i zamieszkujecie obecnie ciemne szuflady pod
jego łóżkiem. Ale macie za sobą wspaniałe czasy którymi żyjecie. Jako
elfka jesteś tradycjonalistką, która zrobi wszystko by przywrócić
wspomnienia swojej dawnej potęgi. Możesz być Mroczną lub Leśną
Elfką, chociaż pozostal i uważają, że nie ma to żadnego znaczenia. Ale
co faceci mogą wiedzieć o stylu. . .

Cechy Leśnych elfek:
•Ale ona śliczna! – Nie ma co ukrywać, Leśne elfki to prawdziwe
piękności. +2 do Charyzmy
•Elfia gracja – Wdzięk i gracja jak u najlepszej tancerki. Zręczność
początkowa to k6
•Przeklęte zdziry! – Nigdy nie dogadasz się z tymi Mrocznymi elfkami.
Najchętniej powyrywałabyś im włosy z głowy, ale niestety są tylko
wyrzeźbione. Przy każdej próbie kontaktu z nimi masz -8 do Charyzmy!

Cechy Mrocznych elfek:
•Fascynująca – W tym całym mroku jest coś pociągającego. +2 do
Charyzmy
•Refleks skrytobójcy – Szybka, skuteczna, zabójcza. Zręczność
początkowa to k6
•Durne lale! – Nienawidzisz Leśnych elfek. Tylko Sojusz Czterech
powstrzmuje cie przed połamaniem im tych plastikowych rączek. Przy
każdej próbie kontaktu z nimi masz -8 do Charyzmy!

2) Współczynniki
Korzystamy z nich z dwiema zmianami:

Wytrzymałość: Ponieważ gracze grają konstruktami mają naturalną
wytrzymałość większą o 1 , czyl i obl icza się ją na zasadzie połowa
Wigoru + 3. W zamian za to figurki nie mogą nosić żadnej zbroi.

Konstrukt: ponadto każdy z BG jest konstruktem co wiąże ze wszystkimi
wynikającymi z tego faktu korzyściami (Savage Worlds s. 1 41 )
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3) Ekwipunek
Możesz dozbroić swoją figurkę w sprzęt o wartości 500 dolarów. Pamiętaj
jednak, że nie możesz kupić żadnej zbroi ponieważ jest już wliczona w
budowę twojej postaci. Nie wolno ci też kupować innego ekwipunku niż
ten typowy dla średniowiecznych światów fantasy.

4) Nowe Zawady i Przewagi
Nowe Zawady

Mocny fundament (poważna)
Niefortunnie okazało się, że w przeciwieństwie do pozostałych figurek, ty
nie potrafisz wyjąć nóg z podstawki. Oznacza to, że karykaturalnie
człapiesz wraz z nią. Twoje tempo spada do 2 i nie możesz biegać, a
ponadto masz karę -2 do Wspinaczki, ale za to nie da się ciebie
przewrócić, i masz +2 do obrony przed wszystkimi próbami pochwycenia
oraz odepchnięcia. Ewentualny brak jednej nogi nie ma na ciebie
żadnego wpływu, i tak ledwo człapiesz w swojej podstawce.

Niepomalowany (poważna)
Malarz nie miał czasu aby cie pomalować lub po prostu nie przypadłeś
mu do gustu. Inne figurki patrzą na ciebie z pogardą co oznacza karę -2
do Charyzmy, a brak łaski Malarza skutkuje jednym fuksem mniej. Ale za
to bardzo łatwo zlewasz się z otoczeniem co daje ci premię +2 do
Skradania.

Głupawe barwy (drobna)
Różowa zbroja? Nieumarły okryty płaszczem w kwiatki? Mroczna elfka w
złotym wdzianku? Twój widok wzbudza rozbawienie w innych figurkach, a
nawet we wrogach. Otrzymujesz -2 do Wyśmiewania (bo nikt nie traktuje
cie poważnie) oraz -2 do Skradania (bo za bardzo wyróżniasz się w
okolicy).

Nowe Przewagi
Nie ta gra
Wymagania: Brak
Malarz kupił cie z ciekawości i nie da się ukryć, że zupełnie nie pasujesz
do żadnej z pozostałych armii. Może jesteś orkiem? A może kosmicznym
piratem? Sojusz Czterech patrzy na ciebie jak na wyrzutka co skutkuje -2
do Charyzmy. Ponad to nie należysz do żadnej z powyższych armii przez
co nie masz ich wad i zalet, a po prostu wybierasz jedną przewagę jak
zwykły człowiek. W zamian za to możesz kupować ekwipunek również z
innych epok (np. broń palną czy miecz świetlny o ile wystarczy ci
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gotówki). Jeśl i zrezygnujesz z ekwipunku i zakupisz sprzęt tylko z
zakresu "fantasy", Nie ta gra przestaje być Przewagą i możesz ją
wziąć jako drobną Zawadę.

Metalowy model
Wymagania: brak
Kolekcjonerskie wydanie lub coś w tym stylu. Ważne, że jesteś
zrobiony z prawdziwego metalu co oznacza +2 do Wytrzymałości!
Niestety jak znajdziesz się w wodzie, natychmiast idziesz na dno,
nieważne jakbyś się starał. Można wybrać tylko przy tworzeniu
postaci.

Czadowy wzór
Wymagania: brak
Poszły na ciebie najlepsze fabry i chwile największego natchnienia.
Nie da się ukryć, że wyglądasz naprawdę imponująco! Inne figurki
widzą w tobie naturalnego lidera. Otrzymujesz +2 do Charyzmy i raz
na sesję możesz wciągnąć na scenę dwie sojusznicze figurki twojej
armii (blotki). Niestety jesteś tak czadowy, że nie sposób nie zwrócić
na ciebie uwagi, co oznacza karę -2 do skradania.

Wampir
Wymagania: Nieumarły
Podobno najsi lniejszymi jednostkami wśród nieumarłych są wampiry,
a ty jesteś jednym z nich! Nie łudź się, nie napijesz się ani kropli
krwii , bo plastik średnio przyswaja płyny. Ale i tak zdajesz się
czerpać niepokojącą moc z odbierania innym życia. To na pewno
jakaś karma. Po każdej walce w której zadasz przynajmniej 1 Ranę
jakiemuś żywemu organizmowi (pająk, szczur itd.) otrzymujesz
dodatkowy fuks, maksymalnie trzy razy na sesję. Można wybrać
tylko przy tworzeniu postaci.
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Entek
Wymagania: Leśna elfka, duch k8
Że niby niczym się nie różnicie? No to niech wszyscy to zobaczą.
Co prawda nigdzie w okolicy nie ma lasów, ale drewna się trochę
znajdzie. Raz na sesję gdy w okolicy jest jakieś drewno możesz
wykonać test Ducha by przywołać z niego coś co możnaby nazwać
entem. Przewaga działa jak czar Przywołanie sojusznika, które
działa przez 5 tur, ale pozwala przyzyzwać tylko Entka, którego
statystki wyglądają następująco:

Entek
Entek to taki malusieńki Ent, gdybyś nie wiedział.
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8 Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 1 0 (2)
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Nieulękły: Entek jest odporny na strach i Zastraszanie.
• Pancerz +2: drewniana skóra.
• Rozmiar +2: Góruje nad innymi figurkami. Ma rozmiary chomika!

Upgrade
Wymagania: Doświadczony, Reperowanie k8, Wigor k8. Nieumarl i
nie muszą spełniać wymagań związanych z Wigorem, a Leśne Elfki
nie mogą w ogóle wybierać tej przewagi!
Masz doklejoną nadprogramową kończynę, dzięki której możesz
wykonywać dodatkową akcję w rundzie. Niestety korzystanie z tej
kończyny jest skomplikowane i zawsze ma karę -2. Możesz
wykupić tą przewagę dwa razy aby mieć cztery łapy!

Twór Frankenstaina!
Wymagania: Weteran, Upgrade
Przyzwyczajasz się do dodatkowych kończyn i nie otrzymujesz już
kary -2.
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Zasady

Figurkowy żywot
Figurki nie muszą przejmować się wieloma głupimi rzeczami, które
dręczą awanturników w innych, wiekszych światach. Nie potrzebują
one żywności, tlenu ani snu. Ponadto umiejętność Pływanie jest im
całkowicie zbędna bo unoszą się na wodzie. Niestety wszystkie
ogniste zagrożenia zadają im o 4 obrażenia więcej.
Figury mają jedną, bardzo nieprzyjemną przypadłość. Wszelkie ich
życiowe procesy natychmiast ustają gdy w okolicy pojawi się człowiek.
Nagle wszystkie figurki, zabawki i żołnierzyki stają się zwykłymi
przedmiotami. Prawdopodobnie stąd bierze się ich wiara w boską moc
Malarza. I pewnie tylko dlatego jeszcze żadna durna figurka nie
zdołała obwieścić światu "Przepraszam, my też żyjemy! I bardzo nie
lubimy pomarańczowego!".
Rozmiary
To akurat ci się spodoba. Jeśl i gdzieś w podręczniku jest napisane
dwa cale, to będą to również dwa cale w świecie gry! Nie ma żadnego
przeliczania na metry ani innych głupot. Jak używacie do gry figurek to
możecie być pewni, że walka w grze toczy się na dokładnie taką samą
skalę jak na stole! To jest dopiero szybkie. . no i brawurowe.
Ze względu na mikroskalę gry za rozmiar 0 przyjać należy rozmiar
typowej figurki do gry bitewnej i od niej obl iczać resztę. Oznacza to, że
taki człowiek będzie miał rozmiar w okolicach +20 (to więcej niż
Godzil la!). Sam popatrz na tabelkę:

Rozmiar Przykład
-1 Klockoludek
0 Figurka
2 Chomik
4 Szczur
1 0 Kot
20 Człowiek

Rany
Ułamane kończyny to standard w figurkowym świecie i zmora Malarza.
Należy stosować zasady Paskudnych obrażeń, ale zastosowywać się
do tabeli Urazów tylko wtedy kiedy wynik wskazuje ułamaną rękę lub
nogę. Tak jak mówią o tym zasady, takie Urazy znikają gdy Rana
zostanie wyleczona.To wcale nie jest takie proste!
Figurek nie obowiązują jednak żadne zasady związane z
wykrwawianiem się.
Figurka która powinna zostać Wyeliminowana w wyniku ran jest tak
połamana, że nie może się ruszać i niezbędne będzie jej posklejanie.
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Leczenie
Figurkom obce są zasady naturalnej rekonwalestencji . Za to bardzo
dobrze znany jest im klej. Jeśl i figurka chce wyleczyć swoje rany inna
figurka musi mieć dostęp do specjal istycznego kleju (jego zdobycie
nie jest za łatwe, bo Malarz ma tendencję do odstawiania go w
przypadkowe miejsca) oraz zdania testu Reperowania zgodnie z
zasadami Leczenia. Można wykonywać jeden test na godzinę. Jeśl i
figurka chce odzyskać straconą kończynę musi mieć ją ze sobą w
chwil i leczenia, aby dało się ją na nowo przykleić. Zamiast kleju
można użyć innych substancji , ale bywają one nietrwałe albo mają
tendencję do brzydkiego topienia figurek. Skup się więc lepiej na
szukaniu kleju.
Wyprzedzę twoje pytanie. Jak dokleisz sobie rekę odrąbaną innej
figurce to będziesz miał dziwaczną ozdobę, ale nie będziesz mógł z
niej korzystać bez przewagi Upgrade.
Ale to nie jest jedyna nadzieja dla figurek! Za każdym razem gdy
następuje przestój w fabule, a figurki grzecznie stoją na półce MG
rzuca k20, a wynik 1 i 2 oznacza, że Malarz znajduje troche czasu i
sam naprawia swoje figurki (nadal trzeba mieć gdzieś w swojej
okolicy utraconą kończynę!). Jeśl i w świecie gry jest sobota to Malarz
znajduje czas na naprawy przy wynikach 1 do 1 0.

Magia
Czy w figurkowym świecie istnieje magia? Oczywiście, że tak! A
czemu niby miałoby jej nie być, skoro same figurki powstały do życia
dzięki jakiejś magicznej anomali i? Ograniczmy sie jednak tylko do
Zdolności nadnaturalnej (Czary), chyba, że figurka jest Nie z tej gry.
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Wszędzie dobrze, ale w
domu...
Dom w którym dzieje się akcja Mini War to prawdziwe pole bitwy. W
tym piętrowym budynku pojawiły się przynajmniej dwie regularne
armie, które zażarcie walczą o każdy centymetr dywanu i o każdy
panel na podłodze. Nim figurki zorientowały się co się święci, Zielony
Legion rozpoczął inwazję z ukrytej w piwnicy bazy i teraz cały parter
(poza Legowiskiem) należy do żołnierzyków. Zieloni ostatnio coraz
śmielej próbują pojawiać się na piętrze. Zdołal i nawet ukryć kilka
czołgów w Komnacie Wielu Zapachów.
Legowisko (czyli coś co ludzcy mieszkańcy domu zwykli nazywać
kuchnią) to niepodzielnie domena szczurów, które żywią się na tym co
zostawią mieszkańcy. Czasem potrafią szukać jedzenia po całym
domu. Aż dziw bierze, że ludzie jeszcze nie zorientowali się, jak wielkie
gryzonie łażą po ich lokum. Chociaż plamy krwi na podłodze po
licznych starciach z figurkami budzą w nich coraz większy niepokój.
Mieszkańcom domu zaskakująco rzadko zdarza się zamieść czy
odkurzyć, i tak robią to z wielką ociężałością. Nic więc dziwnego, że
pod sufitu zwisają te przeklęte pajęczyny. Zalęgły się tam całe klany
pająków. Małe czy duże, zawsze są agresywne i podstępne. Ludzi nie
zaczepiają, bo im życie miłe, ale widząc małe figurki nie mogą się
wręcz powstrzymać by nie uprzykrzyć im życia.
Ciężko nazwać Dom miejscem sympatycznym. Ponad to zewnętrzne
zagrożenia zdają się nie wystarczać bojowym figurkom. W Sojuszu
Czterech jest tyle kłótni i nienawiści, że możnaby nakręcić fi lm o
wojnach miniaturowych mafi i .
Omówmy po kolei wszystkie najważniejsze miejsca o które na codzień
zmagają się mieszkańcy tego mikroświata.

Pokój Malarza
Stolica figurkowej społeczności, gdzie swe siedziby ma każda z
czterech armii. Jest to nieduży pokój, w którym panuje totalny chaos, a
krajobraz zmienia się każdego dnia. Ubrania na biurku, kołdra na
szafie, czy walające się wszędzie książki to standard, czasem bywa
bardziej egzotycznie gdy pozostawione zostanie jedzenie,
przyciągające pająki, szczury, czy zwykłą pleśń. Chaosu dodaje także
konfl ikt między figurkami. Może poza pokojem Malarza działają w
sojuszu przeciw wspólnemu wrogowi, ale tutaj zachowują się jak
członkowie wrogich gangów, wyznaczając sobie terytoria, rywalizując i
dopuszczając się pokazów siły.
Najwyższą półkę zajmują Zakonnicy, którzy dumnie spoglądają na cały
pokój. Aby dostać się na niższe partie pokoju muszą korzystać z l iny,
którą stworzył zapomniany już (a raczej pożarty przez szczury)
bohater. Powstała ona z ukradzionych domownikom sznurówek.
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Za oszklonym blatem zamieszkują Nieumarl i , oglądając wszystko ze
swojego bezpiecznego schronienia. Ta armia najmniej walczy o terytoria,
nie chcąc mieszać się w głupie konfl ikty. Nikt też nigdy nie odważył się
naruszyć podległych im obszarów.
Elfki posiadają najmniej chwalebną pozycję, w szufladzie pod łóżkiem
Malarza. Największym źródłem sporu jest fakt, że jedną szufladę
zamieszkują dwie armie! Nijak nie potrafią podziel ić się terenem. Poza
tym elfki uważają, że skoro mieszkają najniżej to należy im sie prawo do
zarządzania cała podłogą. Nie powinno dziwić, że ciągle się kłócą
między sobą oraz z Zakonnikami.

Komnata Tajemnic
Pewnie myślałeś, że cały Dom to miejsce nieustającej walki, gdzie
wszystko co żywe i nieżywe jedynie czai się aby dokopać figurkom? No
to zajrzyj do Pokoju Młodszej Siostry, tutaj także dodtarła ożywcza
magia, przemieniając tysiące dziwacznych zabawek. Większość jest
przyjaźnie nastawiona do świata i wydaje się sympatyczna, pomimo
swojego dziwactwa. Dominują tutaj jaskrawe kolory, plusz i słodycz. Nic
dziwnego, że przeciętny wojownik zaczyna czuć się tutaj dziwnie (-1 do
wszystkich testów związanych z walką), ale podobno to właśnie tutaj
zamieszkuje wszechwiedząca wyrocznia. Podobno w tym pokoju żyje
istota znająca odpowiedź na wszystkie pytania. Tylko kim ona może
być? Wielki misiek na łóżku, walający się wszędzie bączek, czy może
któryś z hordy różnokolorowych kucyków? Ciężko to określ ić, bo
wszystkie zabawki mają talent do mówienia dziwnych i niezrozumiałych
rzeczy.
Wbrew pierwszemu wrażeniu w pokoju nie jest tak różowo.
Zamieszkujące sporawy domek lalki, wyglądające co do jednej jak
wychudzone modelki, postanowiły głośno manifestować swój styl życia i
dominację wszystkiego co ma ładne włosy i figurę osy. Elfki w ich oczach
uchodzą za "za małe, ale to nie ich wina", na nieumarłych patrzą jak na
zwykłe szkaradztwa, ale zakonnicy w ich oczach to szowinistyczne
świnie i zawsze są wobec nich agresywne. Czasem zdarza im się
atakować tych ohydnych samców!

Komnata Wielu Zapachów
Umieszczona na piętrze pralnia oraz niewielka toaleta. Wszyscy
lekceważyli to miejsce, aż nagle okazało się, że Zielony Legion jakimś
cudem przytargał tutaj ki lka armat oraz czołgów i zaczął traktować to
miejsce jako swoją bazę wypadową. Żołnierzyki muszą być bardzo
zdeterminowane bo to naprawdę nieprzyjemne miejsce. Podłoga jest
czysta jedynie w soboty oraz niedziele. Nawet wtedy, po generalnych
porządkach, jest lekko śliska (+1 do wszystkich testów przewracania i
odpychania). Na co dzień jest raczej kleista. . . . (bez modyfikatorów, no i
nie pachnie tam zbyt ciekawie, a wbrew pozorom figurki rozróżniają
zapachy. Że niby nie mają nosów? Oczu też nie mają, a jakoś widzą.
Póki co Sojusz Czterech ciągle rozważa jak dokonać jakiegoś
imponującego ataku na to miejsce i wygnać Zielony Legion ze swojego
piętra.
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Świątynia Ciszy
Sypialnia rodziców Malarza to dziwne miejsce. Panuje tam idealny
porządek oraz cisza. Wiele figurek tak bardzo przytłacza ta aura
dostojeństwa, że uciekają stąd po kilku minutach. Ktoś odkrył, że ze
Świątyni można dostać się na balkon, a stamtąd można zobaczyć
wiele fascynujących rzeczy i to bez pośrednictwa szyb! No i w dole
widać jak wyglądają drzwi Domu od drugiej strony. Gdyby znaleźć
jakiś sposób można by nawet znaleźć okrężną drogę, omijając
okupowane przez Legion schody.
W Świątyni Ciszy podjęcie jakiegokolwiek agresywnego lub
głośnego zachowania wymaga wydania fuksa. Po prostu atmosfera
miejsca jest zbyt si lna by z nią walczyć.

Schody
Granica między domeną Sojuszu oraz Legionu. Zawsze krążą tutaj
patrole jednej lub drugiej strony. Żołnierzyki mają ten problem, że
wchodzenie po schodach to prawdziwe wyzwanie, a zeskakiwanie z
nich to nic trudnego (czyli gorzej jest wrócić). Najodważniejsze
figurki i niewielkie bojówki Legionu mają jednak swoje sposoby aby
przemykać przez to graniczne terytorium. . .
Pokonanie każdego z osiemnastu stopni wymaga testów wspinaczki
zgodnie z zasadami wyścigu z czasem, przy asyście przynajmniej
dwóch innych figurek. Dlatego lepiej od razu pokombinuj nad jakimś
lepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że Legion rozmieszcza na całej
klatce snajperów, kryjących się w donicach.

Kapryśne Deszcze
Suszarnia i siłownia. Z przyrządów do ćwiczeń nikt nie korzysta już
od tak dawna, że jest na nich więcej pajęczyn niż farby. Do suszarni
dwa razy w tygodniu trafiają mokre ubrania, a od cieknącej z nich
wody pochodzi nazwa tego miejsca. Jeśl i figurki potrzebują kawałka
materiału lub improwizowanej l iny to najłatwiej jest zdobyć ją
odcinając kawałek jakiegoś ubrania. Niestety wymaga to narażania
się tym diabelskim pająkom!

Niższe regiony
U dołu schodów leży kraina prawie całkowicie opanowana przez
Zielony Legion. Zapuszczają się tutaj jedynie najlepsi i
najodważniejsi. Salon to jeden, wielki pol igon, gdzie żołnierzyki
kryją się w okopach między poduszkami, pod meblami, a ich
strzelcy wyborowi i uzbrojeni w wyrzutnie rakiet żołdacy kryją się na
komodach i meblach. Ponadto bardzo łatwo wpaść tutaj na armaty,
czołgi i inne pojazdy, które na otwartej przestrzeni salonu pokazują
pełnię swoich możliwości. Wśród Niższych regionów znajduje się
podobno również druga Komnata Wielu Zapachów, ale kryje się ona
za wiecznie zamkniętymi drzwiami, które mało komu udaje się
sforsować.
Nie można zapomnieć o krążących po parterze pojedynczych
klockoludkach, małych konstruktorach, szukających wszędzie
resztek swojego dawnego imperium i budujących zaskakujące
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urządzenia. Niestety z powodu braku swojego ulubionego budulca,
ki lku z tych genialnych konstruktorów oddało się przerażającej sztuce
przetapiania plastiku. . .
Równie niebezpieczne jest Legowisko i Spiżarnia. Tutaj w okolicy
resztek jedzenia czai się tyle szczurów, że ludzie muszą być ślepi, ze
ich nie widzą. Ponadto zakurzona spiżarnia jest rajem dla całych hord
pająków. Wszystko to jednak jest i tak jedynie przedsionkiem piekła,
leżącego w piwnicy, gdzie do wielkiej wojny szykują się armie
Legionu. . .

Strych
Legendarne miejsce, nie istnieje ani jedna figurka, która mogłaby
potwierdzić istnienie tego miejsca. Ale do czegoś musi służyć ten
sznurek i klapa pod sufitem. I to drapanie i piski które tam słychać.
Wielu uważa, że to kolejne hordy szczurów, które wykwitły przez
nieuwagę ludzi. Ale kilka figurek zarzeka się, że słychać tam również
trzepot skrzydeł. . . Strych będzie trzeba kiedyś zbadać. . . lub mieć
nadzieję, że ludzie nigdy nie zostawią otwartej klapy, a
zamieszkująca tam groza nigdy nie wydostanie się na zewnątrz.

Świat zewnętrzny
Żadna figurka nie zdołała jeszcze wyruszyć poza obszar domu i
wrócić z tej wyprawy. Figurkom pozostaje jedynie wyglądanie przez
okna, skąd widać inne Domy (stąd najmądrzejsi przypuszczają, że
tak może wyglądać ich świat z zewnątrz), drzewa, słupy. . . Sam dom
otacza bezkresny, zielony trawnik, gdzie podobno żyją l iczne
robactwa, równie niebezpieczne co pająki. Największą grozę budzi
jednak altanka, gdzie na słońcu całymi dniami wygrzewa się kot.
Podobno w jego legowisku pełno jest kości szczurów i połamanych
kończyn zabawek oraz figurek, gdyż ta ogromna bestia uwielbia
pastwić się nad schwytanymi dla zabawy ofiarami. Czasem dobiegają
stamtąd przerażające piski, wrzaski figurkowych odkrywców oraz
zwiadowczych oddziałów Legionu, które wpadły w szpony kota.
Niektóre figurki mają jednak zaszczyt opuścić Dom, gdy Malarz
zabiera je ze sobą. Niestety, ponieważ ich zmysły nie działają na
oczach ludzi, z wypraw takich pamiętają jedynie niewygody podróży
w torbie. Niektórych dręczą przerażające sny o hordach demonów.
Cały sojusz podejrzewa, że są to wspomnienia armii służącej pod
rozkazami najczęstszego wroga Malarza. . . Prawdopodobnie
zamieszkuje inny Dom, który widać z okna balkonu, co oznacza, że
od demonicznych hord Sojusz dziel i jedynie morze trawy.
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Obsada
Wrogowie Sojuszu

Szczury
Wredne gryzonie szaleją po Legowisku i Spiżarni, ale czasem
wiedzione głodem lub ciekawością potrafią pojawić się gdziekolwiek.
Są to naprawdę wielkie bestie, których ostre zęby pozbawiły kończyn
już nie jedną figurkę.

Cechy: Duch k8, Siła k1 2+1 , Spryt k4(Z), Wigor k1 2, Zręczność k1 0
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k8, Skradanie k6, Pływanie
k6, Wspinaczka k8
Tempo: 1 2; Obrona: 6; Wytrzymałość: 1 2
Zdolności specjalne:
• Rozmiar +4: W pojedynkę lepiej się nie zbliżać
• Duży: Figurki dostają +2 do trafienia
• Siekacze: Ostre zęby szczurów zadają Si+k6 obrażeń. I jeśl i
obrażenia przebiją Wytrzymałość o 4 (zadając Ranę), szczur zawsze
odgryza figurce losową kończynę!

Pająki
Złośl iwe zwierzaki. Wszyscy myślą, że pająki to bezmózgie istoty, ale
to bzdura! One są podstępne i przebiegłe. I naprawdę lubią dręczyć
innych.

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k4, Wigor k6, Zręczność k1 2
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k6
Tempo: 8; Obrona: 5; Wytrzymałość: 5
Zdolności specjalne:
• Rozmiar od 0 do +2: Niektóre pająki bywają całkiem spore (należy im
wtedy doliczyć bonus do wytrzymałości), ale te największe nie robią tej
paskudnej sieci.
• Sieć: Normalna, zastawiona przez pająki sieć jest raczej mało
szkodliwa. Czasem gdy figurka wdepnie w gęstą sieć, może dostać -1
do testów, aż się nie oczyści. Jednak niektóre pająki potrafią plunąć
siecią, testując przy tym Walkę, a trafiona figurka dostaje -2 do
wszystkich testów do czasu aż nie poświęci akcji i nie zda testu
Zręczności (lub nie poświęci minuty na doprowadzenie się do
porządku). Niby prawdziwe pająki tak nie robią, ale nie trzeba się tym
przejmować.
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Lalki
Zabawkowe kobiety o figurach bogiń. Zawzięte feministki, których
naturalny uśmiech zamienia się w oblicze ślepego gniewu gdy w okolicy
znajdą się Zakonnicy.

Cechy: Duch k6, Siła k1 2+1 , Spryt k6, Wigor k6, Zręczność k1 0
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k8, Przekonywanie k6,
Wyśmiewanie k6
Tempo: 8; Obrona: 6; Wytrzymałość: 1 0
Zdolności specjalne:
• Rozmiar od +5: Byłoby więcej gdyby nie były takie chuderlawe.
• Duże: Nie mów im tego, ale przez te rozmiary łatwiej je trafić. +2 do
trafienia
• Śmieszne stópki: Noga idealnie wyprofi lowana do butów na obcasie
nie jest mocną stroną. +4 do testów Siły przy próbach odepchnięcia
lalki.

Klockoludki
Ostatni przedstawiciele zapomnianego imperium, które z nieznanych
przyczyn rozpadło się na drobne kawałeczki. Teraz niektóre walają się
pod szafkami, inne w Komnacie Tajemnic czy piwnicy, a plotki głoszą,
że całkiem sporo z tych kawałeczków leży również pośród traw
otaczających dom. Klockoludki to doskonali konstruktorzy, poszukujący
resztek swojej cywil izacj i , z której potrafią tworzyć przeróżne cuda. W
jednej chwil i z czegoś co przed chwilą było samolotem mogą zrobić
bunkier. Pozostaje cieszyć się tylko, że jest ich jedynie garstka. Inaczej
z pewnością rządziłyby całym domem. Nie stoją ani po stronie Sojuszu
ani po stronie Legionu. Ale za informacje o zagubionych klockach
pomogą każdemu.
Niektóre klockoludki wyrwały się poza ramy ograniczonej sztuki
składania klocków i oddały się przerażającej sztuce przetapiania
plastiku.

Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k1 0, Wigor k6, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6, Przekonywanie k6,
Wspinaczka k6, Reperowanie k1 0
Tempo: 4; Obrona: 5; Wytrzymałość: 5
Zdolności specjalne:
• Rozmiar -1 : Klockoludki są trochę mniejsze od figurek i legionistów.
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Kamienna twarz: Jeden uśmiech przyklejony do głowy na całe życie.
Klockoludki odporne są na zastraszanie i wyśmiewanie.
• Konstruktor: Moc klockoludków uzależniona jest jedynie od ilości
dostępnych im klocków. Jeśl i dysponują ich zapasem mogą wykonać
test Reperowania aby w k20 minut zbudować z dostępnych klocków
dowolny budynek czy pojazd o odpowiednim rozmiarze.
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Przetapiacz
Czasem klockoludek traci wiarę w doskonałość klockowych konstrukcji i
wyrywa się poza ich ramy, stając się Przetapiaczem. Ten konkretny chyba
trochę za bardzo zafascynował się pająkami bo doczepił sobie kilka
zapasowych nóg. Ponadto zamiast jednej ręki nosi miotacz płomieni, co
bardzo przydaje mu się przy pozyskiwaniu dodatkowego materiału do
swoich szalonych badań.

Cechy: Duch k1 0, Siła k1 0, Spryt k1 2, Wigor k1 0, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Walka k8,
Przekonywanie k6, Wspinaczka k6, Reperowanie k1 2, Szalona Nauka k1 2
Moce: 20 PM, Podkręcenie/Przykręcenie oraz
Przyśpieszenie/Spowolnienie (chwilowe zmiany w konstrukcji swojej lub
wrogów).
Tempo: 1 0; Obrona: 6; Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:
• Stabilny: Dzięki l icznym odnóżom otrzymuje +4 do testów
przeciwstawnych gdy ktoś chce go odepchnąć.
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Kamienna twarz: Jeden uśmiech przyklejony do głowy na całe życie.
Przetapiacz odporny jest na zastraszanie i wyśmiewanie. Nie da się ukryć,
że niewinny uśmiech tego Przetapiacza wygląda niezwykle groteskowo.
• Miotacz ognia: Wszyscy na obszarze wzornika zionięcia muszą wykonać
test Zręczności przeciwstawny do testu Strzelania Przetapiacza lub
otrzymają 2k1 0 obrażeń od ognia (co dla figurek oznacza dodatkowe +4).

Nocne skrzydło
Chrobotanie na strychu to nie wiatr, a najstraszl iwszy koszmar figurek.
Latający szczur! Jeśl i kiedyś ludzcy mieszkańcy domu zapomną zamknąć
klapy na strych, może dojść do prawdziwej apokalipsy.

Cechy: Duch k8, Siła k1 2, Spryt k6(Z), Wigor k1 0, Zręczność k1 2
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k1 0, Skradanie k6
Tempo: 4; Obrona: 6; Wytrzymałość: 1 1
Zdolności specjalne:
• Rozmiar +4: W pojedynkę lepiej się nie zbliżać
• Duży: Figurki dostają +2 do trafienia
• Latanie 1 2: Nietoperz lata z prędkością 1 2 i potrafi „biegać” w powietrzu
• Atak w przelocie: Lecąc nocne skrzydło może wykonać atak i po ataku
wykonać dalszą część ruchu, nie pozwalając przy tym na standardowo
przysługujący w takiej sytuacji atak za wychodzenie ze zwarcia. Jedyna
szansa by go trafić do wstrzymanie akcji .
• Szpony: Szpony Nocnego Skrzydła zadają Si+k6 obrażeń. Ale gdy trafi
z przebiciem może pochwycić ofiarę, zamiast zadawać obrażenia. Nocne
skrzydło może swobodnie latać z pochwyconą ofiarą jeśl i ma rozmiar +2
lub mniejszy. Można wyrwać się z chwytu na normalnych zasadach, ale
zazwyczaj oznacza to spadnięcie z dużej wysokości.
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Kot
Błyszczące w ciemności, demonicznie zielone oczy. Pomruk jakby
dochodził z głębi samych piekieł. Rozmiary przytłaczające wszystko co
żyje w domu. Kły i pazury ostrzejsze od miecza. To jest właśnie
ucieleśnienie śmierci, przyobleczone w burą sierść. Jeśl i stajesz do walki
z kotem to albo masz olbrzymiego pecha albo totalnie ci odbiło. . . i masz
ze sobą coś ciężkiego.

Cechy: Duch k1 0, Siła k1 2+6, Spryt k6(Z), Wigor k6, Zręczność k8
Umiejętności: Skradanie k8, Spostrzegawczość k6, Wspinaczka k6,
Walka k8
Tempo: 1 2; Obrona: 7; Wytrzymałość: 1 5
Zdolności specjalne:
• Rozmiar od +1 0: Tego przerażającego potwora zranić może jedynie
broń ciężka, a ponadto zadaje dodatkowe obrażenia równe różnicy
rozmiarów ze swoją ofiarą.
• Ogromy: Figurki dodają +4 do trafienia. Jakby miało im to w czymś
pomóc. . .
• Akrobata: Ten olbrzym jest niezwykle sprawny i zwinny. +2 do
wszelkich akrobatycznych manewrów i +1 do Obrony
• Szpony,kły: Zadaje obrażenia równe Si + różnica w rozmiarze.
• Widzenie w ciemności: Ignoruje kary za półmrok i mrok. Doskonały
zabójca.

Zielony Legion
Może i szczury są ogromne, a pająki wredne, ale nigdy nie będą mogły
się równać z niebezpieczeństwem jakie dla Sojuszu Czterech stanowi
Legion. Jest to horda plastikowych żołnierzyków, przed laty schowana w
piwnicy, która postanowiła opuścić swoje zapomniane więzienie i przejąć
władzę nad domem. Są liczni, zdeterminowani i cholernie niebezpieczni.
Chociażby dlatego, że Sojusz ma łuki i miecze, a oni wyrzutnie rakiet i
karabiny. Za to są słabi w zwarciu.

Szeregowiec Legionu
Typowy plastik armatni. Praktycznie cały Legion składa się z tego typu
żołnierzyków.

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6 Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6, Strzelanie k6, Skradanie
k6 Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 6
Sprzęt: Dowolna broń z niel imitowaną amunicją (uwaga – każdy
Legionista ma tylko jeden typ broni i nic więcej, więc jak jest miotaczem
granatów to oznacza, że ma przy sobie granaty i nic więcej, żadnych
pistoletów w butach, ani noży w rękawach)
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
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Szeregowiec Kamikaze
Brakuje mu ręki albo piątej klepki. Tak czy inaczej jest mało przydatny
dla Legionu i swoją ostatnią misję wykona z solidną petardą
przywiązaną do pleców.
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6 Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6, Strzelanie k6,
Skradanie k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 6
Zawady: Różnorodne
Sprzęt: Zazwyczaj żaden, bo większość ma połamane łapki, ale
bywają wyjątki
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Kaboom: Żołnierzyk musi poświęcić całą rundę na odpalenie petardy.
Na koniec swojej kolejnej akcji eksploduje zadając 3k6 obrażeń na
obszarze średniego wzornika wybuchu

Czołg
Jeśl i szukałeś epickiej gry gdzie bohater może mieczem przeciąć
czołg, witamy w Mini War! Chociaż tutaj wynika to głównie z tego, że
sprzęt ciężki jest z plastiku. . . Czołgi są bezzałogowymi pojazdami
widmo o osobowości przeciętnego Legionisty. Czyli wyjątkowo
ograniczonej.
Cechy: Duch k6, Siła k1 2+3, Spryt k6, Wigor k1 2, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6, Strzelanie k6
Tempo: 4; Obrona: 2; Wytrzymałość: 1 3
Zawady: Różnorodne
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Rozmiar +4: Czołgi są rozmiaru dobrze odżywionych szczurów.
• Duży: figurki dodają +2 do trafienia
• Jestem czołgiem.. . : Czołgi generalnie nie walczą wręcz, bo mają ku
temu kiepskie predyspozycje. Ale z dużą satysfakcją rozjeżdżają
przeciwników. Czołg wykonuje test Walki przeciwstawny do Zręczności
wybranej ofiary i jeśl i wygra, wjeżdża na nią zadając obrażenia równe
Sile.
• . . . I mam działko! : Działo czołgu ma zasięg 50/1 00/200, zadaje 3k6+1
obrażeń, jest bronią ciężką i ma 4 PP. Ale nie jest to atak obszarowy.
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Bonaparte
Zielony Legion to zazwyczaj zwykła zielona masa zwykłych żołdaków.
Lecz czasem po ich stronie stają prawdziwe Figury! Przykładem może
być Bonaparte, totalnie zapomniana zabawka ojca Malarza, metalowy
model żołnierza z okresu wojen napoleońskich. Długo leżał porzucony
w kącie piwnicy, ale przebudzenie się Legionu sprawiło, że zapragnął
wykorzystać szansę. Teraz zdarza mu się dowodzić grupami żołnierzy
w różnych miejscach. Jest nie tylko świetnym żołnierzem, ale także
doskonałym taktykiem.

Cechy: Duch k1 0, Siła k1 0, Spryt k1 0, Wigor k1 0, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k1 0, Walka k8, Strzelanie k8,
Przekonywanie k8, Zastraszanie k8, Wyśmiewanie k8, Wiedza
(taktyka) k1 0
Charyzma: 0, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 1 1
Zawady: Niepomalowany (ale Legionowi to nie przeszkadza)
Przewagi: Metalowy model, Baczność, Autorytet, Nie przejdą!
Sprzęt: Muszkiet (zasięg 20/40/80, 2k8 obrażeń, nie trzeba
przeładowywać) z bagnetem (Si+k6, zasięg 1 , +1 obrona)
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Rozmiar +1 : Spróbuj mu powiedzieć, że jest tylko malutką figurką. . .

Stopniak
Straszl iwy twór czyjegoś szalonego umysłu. Szczątki pokonanych
figurek i legionistów, rozpuszczone i uformowane w niekształtnego
humanoida. Ta oszalała bestia powstaje bardzo rzadko, zawsze po
większych bitwach, by siać terror w domu. Figurki do dziś snują
przypuszczenia kto może być odpowiedzialny za powstawanie tych
okropnych hybryd.

Cechy: Duch k6, Siła k1 2+3, Spryt k4, Wigor k1 2+3, Zręczność k4
Umiejętności: Spostrzegawczość k4, Walka k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 1 2
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Rozmiar +3: Z resztek poległych powstała naprawdę spora bryła
• Nieulękły: Odporny na strach i zastraszanie
• Przerażający: Na jego widok należy przetestować strach z karą -2.
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Jednoręki Rhurg
Od razu widać, że Rhurg jest bitewniakową figurką. Od dawna nie
mieszka już jednak w Pokoju Malarza.
Rhurg był jedną z tych niel icznych figurek, która nie pasowała do żadnej
z armii . Po pierwsze był orkiem, a po drugie zamontowany na plecach
jetpack oraz piła tarczowa nad prawym nadgarstkiem jakoś nie pasowały
do powszechnie obowiązującej mody. Rhurg nie poszedł jednak w ślady
innych odszczepieńców i nie dołączył do żadnej z Czterech Armii.
Zamiast tego zaczął nawoływać podobnych sobie i przekonywać by
wraz z nim stworzyl i piątą frakcję. Nie przypadło to do gustu Lordowi
Miltonowi, a gdy kłótnia przerodziła się w awanturę, rycerz zrzucił orka z
półki, co skończyło się doszczętnym połamaniem lewego ramienia
zielonoskórego.
Od tamtej pory ork samotnie krąży po Domu, szukając sojuszników i
podwładnych. Legioniści otwarcie go ostrzelal i , a klockoludki podobno
nawet go polubiły, ale nie chcą podążyć za jego mało konstruktywnymi
ideami. Lepiej mu idzie z żywym inwentarzem. Powiada się, że
wytresował szczura. A ostatnio ktoś widział go z balkonu jak próbował
karmić mrówki. Jeśl i nikt nie zatrzyma go w porę, może pojawić się
nowa strona konfl iktu.

Cechy: Duch k1 0, Siła k1 2+1 , Spryt k6, Wigor k1 2, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k1 0, Walka k1 0, Rzucanie k8,
Przekonywanie k6, Zastraszanie k1 0, Wyśmiewanie k8, Skradanie k1 0,
Reperowanie k1 0, Wiedza (zwierzęta) k8
Charyzma: -2, Tempo: 6; Obrona: 7; Wytrzymałość: 1 3
Zawady: Uparty, Mściwy, Jednoręki
Przewagi: Metalowy model, Krzepki, Niezwykłe zamaszyste cięcie, Bez
litości, Berserk, Władca zwierząt, przyjaciel zwierząt, Nie z tej gry
Sprzęt: Piła tarczowa (2k4+4, wyrzucenie 1 w teście Walki oznacza
samookaleczenie), oszczepy z wykałaczek (Si+k6, 3/6/1 2)
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Rozmiar +1 : To całkiem spora figurka
• Jetpack: Raz na minutę Rhurg może skoczyć na 1 0 cali
• Władca besti i : Rhurg zazwyczaj pojawia się w towarzystwie szczura,
pająków lub innych nowo poznanych zwierzątek.

Rhurg w grze

Do pokoju Młodszej Siostry trafia nowy mieszkaniec… Żywy chomik!
Niby nic niezwykłego ale podobno kilka razy do terrarium wszedł Rhurg.
Lepiej coś zrobić nim ork wytresuje chomika na plastikożercze
monstrum.
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Po właściwej stronie
Zakon

Lord Milton, Jeździec na Rumaku, Pan
Zakonu
Lord Milton zawsze spogląda na swoich towarzyszy z góry i nie wynika to
jedynie z cech charakteru. Otóż jest on jedynym jeźdźcem w oddziałach
sojuszu i tak się nieszczęśliwie składa, że stanowi stanowi nierozerwalną
jedność ze swym wiernym rumakiem. Sam wierzchowiec nazywany jest
roztropnie Koniem. Skoro to jedyny rumak w pokoju, wszyscy wiedzą o
kogo chodzi.
Od razu widać, że Jeździec jest ulubieńcem Malarza. Jego końską część
pomalowano piękną, karą farbą, a grzywa zastygła w wiecznym tańcu na
nieistniejącym wietrze. Jego pancerz pokrywa gruba warstwa metal icznej
farby. Do tego złote ozdoby, wykonane kolorem zakupionym specjalnie
na tę okazję. Napierśnik zdobi gruby symbol słońca, a karmazynowa
peleryna, ze złotą obwódką dumnie sterczy w powietrzu. Wizerunek
uzupełnia wspaniały miecz u pasa oraz złota korona na skroniach. Jego
majestatyczna postawa wzbudza uzasadniony respekt wśród
otaczających go figurek. Nie mogło być inaczej – Lord Milton od samego
początku jest dowódcą Sojuszu.
Ze względu na swój nietypowy kształt, o którym nie wolno przy nim
żartować pod groźbą zepchnięcia z półki, prawie nigdy nie opuszcza
swojej siedziby, z której nadzoruje akcje sojuszu i planuje jego
poczynania poza pokojem Malarza. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach
Lord opuszcza swą siedzibę, co zawsze wymaga wielkiego
zaangażowania wielu rycerzy, bo naprawdę nie jest łatwo utrzymać i
bezpiecznie sprowadzić na ziemię taką Figurę. Największym kłopotem
jest zawsze powrót na półkę…
Jego poddani wielbią go jako władcę sprawiedl iwego i uczynnego. Inne
frakcje Sojuszu widzą w nim po prostu aroganckiego chama, ale co te
pokryte matową farbą szaraki mogą wiedzieć.
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Lord Milton
Cechy: Duch k1 2, Siła k1 0, Spryt k6, Wigor k1 2, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k1 0, Przekonywanie k8,
Zastraszanie k8, Wyśmiewanie k6, Wiedza (Strategia) k8.
Charyzma: +4, Tempo: 8; Obrona: 7; Wytrzymałość: 1 5
Zawady: Arogancki, Bohaterski, Dziwactwo (zawsze domaga się
szacunku), Dziwactwo (zawsze mówi prawdę)
Przewagi: Czadowy wzór, Metalowy model, Krzepki, Niezwykłe
zamaszyste cięcie, Zaprawiony w walce, Szycha
Zdolności specjalne:
• Przesadna duma: Jak na wzorowego władcę przystało, Milton jest
niesamowicie Arogancki
• Rycerzyk: wszystkie modele w tej armii są solidne i mają na sobie
ładne zbroje. Ich wytrzymałość jest wyższa o 1 .
• Rozmiar +3: Stopiony z koniem Lord Milton naprawdę nie ma
problemów z patrzeniem na innych z góry.
• Centaur: Biegając Lord Milton (a raczej Koń) rzuca k1 0 zamiast k6.
• Sześcionóg: Cztery nogi Konia oraz dwie własne o funkcji ozdobnej,
nie są idealnym zestawem. Lord Milton nie może dostać się w żadne
trudno dostępne miejsce, ani też nie może podejmować żadnych prób
wspinaczki. By wciągnąć go do góry lub opuścić potrzebne jest
przynajmniej 5 innych figurek. Jeździec na Koniu otrzymuje +2 do
obrony przed próbami odepchnięcia, ale jeśl i jakimś cudem zostanie
przewrócony, musi zdać test Zręczności z -2 by się podnieść, a
powstanie zajmuje mu całą rundę.
Sprzęt: Miecz (Si+k8)

Lord Milton w grze
W ostatniej bitwie wystrzał z czołgu ułamał dwie przednie nogi Konia!
Lord rozesłał swoich rycerzy by przeszukali każdy możliwy kąt Domu
nim nogi trafią w ręce Legionu lub, co gorsza, jakiegoś Przetapiacza.
Ktokolwiek znajdzie którąś z nóg zyska sobie ogromną przychylność
Lorda Miltona.
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Sir Sigmund Młotodzierżca
Nietrudno rozpoznać jest Młotodzierżcę. To ten rosły rycerz
przyczepiony do ogromnego młota bojowego. Nikt nie wie dlaczego
pancerz Sir Sigmunda jest niepomalowany. Większość twierdzi, że
Malarzowi zabrakło jedynie srebrnej farby i wkrótce błąd ten zostanie
naprawiony. Coraz częściej szepcze się jednak, że Młotodzierżca utracił
łaskę Malarza już w trakcie malowania i już nigdy nie zostanie
dokończony… Wbrew wszystkiemu Sir Sigmund to bohater, który
poświęci wszystko dla dobra Zakonu, by tylko udowodnić, że wart jest
miejsca na najwyższej z półek.
Bohaterskie dokonania Młotodzierżcy nie przepadają bez pamięci. To
właśnie on w pojedynkę zabił Slanneschę, ogromną pajęczycę, która
podstępnie starała się zagnieździć w rogu pokoju. Ostatnio wszyscy
mówią o tym jak uratował Zagubiony Patrol, grupę rycerzy, która dostała
się w niewolę Domu Lalek…

Sir Sigmund
Cechy: Duch k1 0, Siła k1 2, Spryt k6, Wigor k1 0, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k1 2, Przekonywanie k8,
Zastraszanie k8, Wyśmiewanie k8, Wspinaczka k8, Skradanie k4.
Charyzma: 0, Tempo: 6; Obrona: 8; Wytrzymałość: 1 0
Zawady: Chojrak, Zobowiązanie (służyć ku chwale Sojuszu),
Niepomalowany, Straceniec (zdobyć cały Dom dla Sojuszu)
Przewagi: Ukochana broń, Niezwykłe zamaszyste cięcie, Zaprawiony w
walce, Bez przebaczenia, Krzepki, Charyzmatyczny, Prawdziwy
przyjaciel
Zdolności specjalne:
• Przesadna duma: Poczucie misj i i brak instynktu
samozachowawczego czyni Sir Sigmunda jednym z największych
Chojraków.
• Rycerzyk: wszystkie modele w tej armii są solidne i mają na sobie
ładne zbroje. Ich wytrzymałość jest wyższa o 1 .
• To jest broń! : Młotodzierżca walczy młotem prawie tak samo dużym
jak on sam. Broń wymaga obu rąk, daje -1 do Obrony, ale za to zadaje
obrażenia Si+k1 2
• Prawdziwy obrońca: Przekazany komuś przez Młotodzierżcę fuks nie
tylko zapewnia przerzut, ale daje dodatkowe +2 w tym rzucie.

Młotodzierżca w grze
Sir Sigmund ratuje BG z potyczki, która zapowiadała się na ostatnią w
ich życiu. Czy można jakoś spłacić dług wdzięczności? Oczywiście!
Młotodzierżca właśnie szukał ochotników, którzy wraz z nim wyruszą do
Legowiska zabić Rashatha, spasionego szczura, którego siekacze
pozbawiły głowy już niejedną figurkę.
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Giermek Jan
Stary wiarus walk z Legionem wydaje się być pogodzony z rolą
wiecznego sługi. Choć na jego ciele znajduje się jedynie brzydka,
skórzana zbroja, jest ona równie odporna i plastikowa jak pancerze
najwspanialszych rycerzy. Bycie prawdziwym weteranem nie zmienia
faktu, że w porównaniu z innymi wyraźnie brakuje mu blasku. Dostaje
zawsze najgorsze zadania i ostatnie miejsca przy rozdziale zaszczytów.
Jako urodzony pikinier, zawsze musi ryzykować życie w pierwszym
szeregu. Kiedyś w Zakonie było więcej takich jak on, ale l iczne bitwy
sprawiły, że ostał się jedynie Jan, ostatni do pomiatania. Mimo to, jest
członkiem armii Zakonu. Rycerze mogą z niego kpić, ale niech spróbuje
zrobić to ktokolwiek inny, a stanie za nim nawet sam Lord Milton.

Jan
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k8, Wigor k6, Zręczność k6Umiejętności:
Spostrzegawczość k6, Walka k6, Przekonywanie k6, Wspinaczka k6,
Skradanie k8, Wiedza (Dom) k8.
Charyzma: -2, Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 7
Zawady: Arogancki, Odszczepieniec (jest tylko giermkiem..), Lojalny
Przewagi: Czujny, Cholerny szczęściarz
Zdolności specjalne:
Przesadna duma: Niby zwykły pomiot, ale i tak zadziera nosa przy
osobach spoza Zakonu, co owocuje wadąArogancki.
• Rycerzyk: wszystkie modele w tej armii są solidne i mają na sobie
ładne zbroje. Ich wytrzymałość jest wyższa o 1 .
• Jak on to przeżył?! : Nikt nie wie jak to się stało, że Jan jest ostatnim
ocalałym pikinierem, który już nie raz wyszedł żywy spod kół czołgu.
Cokolwiek złego nie spotkałoby Jana, na następnej sesj i wraca do
Pokoju Malarza cały i zdrów. Sam Jan robi wszystko by nie nadużywać
tego niesamowitego błogosławieństwa.
Sprzęt: Włócznia (Si+k6, Odległość 1 , +1 do Obrony)

Jan w grze
Kolejna samobójcza misja. Uzbrojony w kawałek kartki oraz ogryzek
ołówka Jan, dostał rozkaz zwiadowczej wyprawy do Świątyni Wielu
Zapachów, aby przygotować mapę, która umożliwi skuteczną inwazję.
Zwiadowca jest załamany, bo jest to niewykonalne dla jednej osoby. Czy
ktoś okaże miłosierdzie staremu weteranowi? Kto wie jaką wiedzą będzie
mógł się on podziel ić w zamian. .
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Nieumarli

Oko Śmierci
Oko to największy mag Sojuszu. Oprócz niszczycielskiej nekromanckiej
mocy jest też mistrzem naprawy. Z odrobiną kleju potrafi złożyć nawet
figurki połamane na najdrobniejsze kawałeczki. Wygląda szkaradnie, jego
głowa to w zasadzie wielkie oko, którego spojrzenie podobno może
doprowadzić do obłędu. Rzadko kiedy opuszcza swoją gablotę, jest
otoczony przez oddanych gwardzistów, a za jego usługi trzeba drogo
zapłacić. .

Oko Śmierci
Cechy: Duch k1 2, Siła k4, Spryt k1 2, Wigor k4, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k1 2, Walka k6, Przekonywanie k6,
Zastraszanie k1 2, Rzucanie czarów k1 2, Wiedza (tajemna) k1 2,
Wspinaczka k4, Reperowanie k1 2.
Charyzma: -1 , Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 5
Zawady: Ciekawski, Dziwactwo (ogromna fascynacja śmiercią), Nawyk
(kolekcjonuje zdechłe owady, drobna)
Przewagi: Czujny, Zdolności nadprzyrodzone (magia), dodatkowa moc,
punkty mocy, regeneracja mocy, Szycha
Moce: Pocisk, Oszołomienie, Niewidzialność, Teleportacja,
Oświetlenie/Zaciemnienie, Dematerial izacja, 40 punktów mocy
Zdolności specjalne:
• Prawie jak trup: Nieumarl i zyskują przy bliższym poznaniu, ale nikt nie
chce ich poznawać. -2 do Charyzmy
• Nekromanta: Oko Śmierci ma aż 40 punktów mocy, ale wszystkie jego
czary muszą mieć w sobie wiele mrocznych efektów specjalnych, jak
cienie, wycie, jęki, krew. . . Nawet jak rzuca czar Oświetlenie to robi się
jakiś upiornie zielony blask.
• Widzę cie, śmiertelniku: Jak przystało na kogoś kto ma wielkie oko
zamiast głowy zawsze jest traktowany jako aktywny obserwator, gdy ktoś
próbuje skradać w jego okolicy.
Sprzęt: Kostur Z Czaszką (Si+k4, Odległość 1 , +1 do Obrony)

Oko w grze
Oko zaczyna odczuwać ból, zawsze gdy rodzi się nowy Stopniak. Ktoś
śmie bawić się zmarłymi figurkami, nie należąc do nieumartej Hordy, a
przywódca truposzy nie będzie tolerował takiej kpiny. Poszukiwani są
śmiałkowie, którzy nie tylko pokonają Stopniaka, ale również przyniosą
jego wielkie cielsko do gabloty nieumarłych. Ten kto powróci w jednym
kawałku z takiej wyprawy może otrzymać jeden z niezwykle ostrych
mieczy wykonanych z zębów widelca, które nieumarl i wykonali w zeszłym
miesiącu.
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Elvira
Chyba sam Malarz nie mógł pogodzić się z tym, że tak piękna
wampirzyca jest częścią nieumarłej armii . Nic dziwnego, że pokrył ją
czernią i głębokim różem, idealnie podkreślającym jej cudowną,
zmysłową sylwetkę. Niektórzy złośl iwi twierdzą, że swoją tal ię osy
zawdzięcza lekkiemu przetopieniu, ale nikt nie powie jej tego w twarz.
Nie da się zaprzeczyć, że jest to wyjątek w Hordzie, ponieważ na
Elvirę nie tylko da się patrzeć… Sam jej widok sprawia czystą
przyjemność. Wywołuje fascynację wśród rycerzy Zakonu, którzy
otaczają ją czcią. Ma to pewnie związek z noszonym przez Elvirę
słynnym Różowym Płytowym Bikini. Albo wielką pojemnością klatki
piersiowej. Nic dziwnego, że Elvira odpowiedzialna jest za kontakty z
Zakonem. Nie raz zdarzało się, że dowodziła mieszanymi oddziałami
trupów i rycerzy w walce z Zielonym Legionem. Dla równowagi, Eflki
jej nie znoszą.

Elvira
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k8, Wigor k6, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k8, Przekonywanie k1 0,
Zastraszanie k6, Wyśmiewanie k8, Wspinaczka k8, Skradanie k6,
Wiedza (Strategia) k6.
Charyzma: +8, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zawady: Chciwa i to bardzo.
Przewagi: Śl iczna, Charyzmatyczna, Błyskawiczny refleks,
Opanowana, Wampirzyca, Czadowy wzór, Charakterna
Zdolności specjalne:
• Prawie jak trup: Nieumarl i zyskują przy bliższym poznaniu, ale nikt
nie chce ich poznawać. -2 do Charyzmy
• Nekromanta: Niby śl iczna, ale gdy mruży złowrogo oczy, plastikowe
serce zamiera ze strachu. Posiada Przewagę Charakterna.
• Różowe bikini: Różowe bikini to nie tylko zbroja. To szyk i styl
oznaczający +2 do Charyzmy.
Sprzęt: Szabla (Si+k6)

Elvira w grze
Wampirzyca zamarzyła sobie by wypróbować tego, co ludzkie kobiety
używają do zmiany koloru ust. Tylko gdzie może znajdować się ten
lepki, cudowny barwnik? W Świątyni Ciszy? Może w Komnacie Wielu
Zapachów opanowanej przez czołgi Legionu? To na pewno będzie
ryzykowna wyprawa… Ale Elvira obiecała pocałunek temu kto
przyniesie chociaż odrobinę legendarnej substancji . Dla takiej
nagrody warto stracić wszystkie kończyny.
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Poharatek
Ten truposz to najwierniejszy gwardzista Oka Śmierci. Tyle razy
zdarzało mu się być rozbitym w drobny mak i złożonym na nowo, że
nawet on sam nie pamięta, jak wyglądał w dniu zakupu. Teraz przy
najmniejszym dotyku rozpada się na kawałki, ale nadal jest ulubieńcem
Oka i słynnym bohaterem nieumarłych. Pomimo kruchego ciała, nadal
jest to niezwykle groźny wojownik, który w boju nie dba o swojej
zdrowie. Ma on na sobie tyle warstw kleju, że zawsze, przynajmniej
jedna z nich nie jest do końca zaschnięta. Jeśl i jego towarzysze
przeżyją walkę mogą go poskładać do kupy testem reperowania bez
wydatku kleju. Można powiedzieć, że Poharatek odkrył sposób na
nieśmiertelność.

Poharatek
Cechy: Duch k8, Siła k1 0, Spryt k4, Wigor k6, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k8, Zastraszanie k8,
Wspinaczka k8, Reperowanie k8.
Charyzma: -4, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zawady: Brzydki, Tępak, Lojalny.
Przewagi: Upgrade (i to dwa razy!), Twór Frankenstaina, Dzielny.
Zdolności specjalne:
• Prawie jak trup: Nieumarl i zyskują przy bliższym poznaniu, ale nikt nie
chce ich poznawać. -2 do Charyzmy
• Połamaniec: Każda Rana oznacza utratę losowej kończyny.
• Lepki: To naprawdę obrzydliwie wygląda, a jeszcze gorsze jest w
dotyku, ale do naprawiania Poharatka niepotrzebny jest żaden klej!
• Szpony: Szpony Poharatka zadają Si+k4 obrażeń. On też potrafi nieźle
poharatać.

Poharatek w grze
Podobno w Domu pojawiła się rolka taśmy klejącej. To mógłby być
świetny sposób na zabezpieczenie słabych elementów Poharatka i
uczynienie z niego pierwszej mumii wśród Hordy. Niestety taśma
podobno wpadła w łapy grupy zrezygnowanych klockoludów, które nie
mają wystarczająco klocków by realizować swoje projekty, a brak im
determinacji by zostać przetapiaczami. Podobno zrobil i już nawet lotnię
z pomocą niesamowitej taśmy! I jak teraz wyrwać im ich największy
skarb?
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Leśne elfki

Fiona
Królowa lasu pokryta najwspanialszymi barwami jesieni. We włosach
znajdują się pożółkłe l iście, zielonkawa twarz ozdobiona pięknymi,
błękitnymi oczyma, a wszystko to podkreślone wspaniałą, czerwoną
suknią. Nigdy nie rozstaje się ze swym szlachetnie zdobionym, złotym
łukiem. Jest królową Leśnych elfek, która często dowodzi wyprawom
poza pokój Malarza. Podobno wynika to z tego, że często w drodze
powrotnej wykorzystuje okazję by odwiedzić Dom Lalek. Królowa ma
obsesję na utrzymaniu swojej armii w odpowiednim stanie nie tylko
jeśl i idzie o umiejętności bojowe, ale również o odpowiedni wygląd. Za
swoją szufladą podobno trzyma resztki farbek, o których zapomniał
sam Malarz. Czasem sięga po nie by nadać sobie modniejszych
kolorów. I tego samego wymaga od swoich poddanych. Piękny duch
wymaga pięknego ciała, jak zdarza jej się mówić.

Fiona
Cechy: Duch k1 0, Siła k6, Spryt k8, Wigor k6, Zręczność k1 0
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k8, Strzelanie k8,
Wspinaczka k8, Skradanie k8, Przekonywanie k1 0.
Charyzma: +8, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zawady: Dziwactwo (fascynacja światem mody), fobia (ukrywa to, ale
bardzo boi się pająków, poważna zawada).
Przewagi: Sokole oko, Czujna, Niezwykle Opanowana, Zabójczy
strzał, Charyzmatyczna, Ładna, Szycha.
Zdolności specjalne:
• Ale ona śliczna! : Nie da się ukryć, że Fiona, jak każda elfka, to
prawdziwa piękność
• Przeklęte zdziry! : Trzeba być tolerancyjnym, ale te mroczne elfki są
takie niemodne! -8 do Charyzmy w kontaktach z Mrocznymi Elfkami
• Modna, ale rozsądna: Farbki służą nie tylko ozdabianiu. Raz na
sesję Fiona może użyczyć swych malarskich zdolności by pokryć
kogoś ścieralnym kamuflażem dającym +2 do Skradania lub też
modnymi kolorami zapewniającymi +2 do Charyzmy przez najbl iższe
trzy godziny. Farb co sesję wystarcza na 5 figurek.
Sprzęt: Rapier (Si+k4, +1 Obrona), Łuk (2k6, 1 2/24/48)

Fiona w grze
Zwiadowcy mówią, że na stole w salonie pojawił się nowy magazyn
mody! Królowa aż umiera z ciekawości, jakie będą najmodniejsze
kolory nachodzącej wiosny. Ale podobno Dom Lalek również planuje
ekspedycję do tajemniczego pisma. Nie można pozwolić by te gigantki
pierwsze poznały jego sekrety mody. Tym razem to Elfki będą
najmodniejszymi mieszkańcami Domu!
W zamian za pomoc Fiona obiecuje ozdobne malowanie dla tych,
którzy zdołają przynieść jej owe pismo.
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Sosnek
Sosnek jest najmniej drewnianym Entkiem jaki kiedykolwiek pojawił się w
Domu, ale Elfki i tak go uwielbiają. To plastikowe drzewo o paskudnie
wykrzywioną twarzy. Malarz zakupił go kiedyś w ramach jakiejś promocji .
Jednak skoro porzucił elfickie armie i Sosnek trafił do pudełka. Plastikowe
drzewo ma ogromną potrzebę samotności, dlatego często udaje się do
Świątyni Ciszy, gdzie najłatwiej go szukać. Na pierwszy rzut oka wydaje
się raczej otępiały i spokojny, ale między gałązkami kryje się całkiem
bystry intelekt zdolny znaleźć luki w każdym planie. Dlatego wielu szuka
Sosnka chcąc skonsultować swoje zamiary. Elfki częściej go ściskają i
głaszczą, niż pytają o rady.

Sosnek
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k1 0, Wigor k8 Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 1 1 (2)
Zdolności specjalne:
• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje
dodatkowych obrażeń, odporność na choroby i trucizny.
• Nieulękły: Entek jest odporny na strach i Zastraszanie.
• Pancerz +2: twarde cia³o.
• Rozmiar +3: Góruje nad innymi figurkami. Większy nawet od Chomika!
• Chyba zapomniałeś o czymś: Sosnek znajdzie lukę nawet w najlepszym
planie. Zapytany o opinię, zawsze przedstawi jakiś istotny element lub
komplikację, która może się pojawić. To najlepszy sposób na wyciśnięcie
przydatnych wskazówek z MG!

Sosnek w grze
Gdy Sojusz będzie miał gotowe jakieś poważne przedsięwzięcie (na
przykład plan odbicia Komnaty Wielu Zapachów) wysłana zostanie grupa
(naturalnie BG) by omówić plan z Sosnkiem. Tyle, że drzewo zniknęło. Co
mogło się z nim stać? Porwał go Legion? Pająki? Oby tylko nie spadł z
balkonu w czasie podziwiania drzew w ogródku…
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Mroczne elfki
Vraxia Bez Twarzy
Czarny gorset, czarny płaszcz i l iczne sztylety o czarnych ostrzach
składają się na większość stroju Vraxii , przywódczyni Mrocznych Elfek.
Jest jedną z najstarszych figurek, pamiętającą jeszcze czasy gdy Malarz
nie miał odwagi by namalować jakiekolwiek detale na jej twarzy. Vraxia
zdaje się tym nie przejmować. Jej osobowość dużo lepiej oddaje czarny
kaptur zasłaniający większość głowy i wyraża więcej niż jakiekolwiek
usta czy oczy. Brak litości, złośl iwość i niezwykła wprawa w używaniu
sztyletów zapewniają jej posłuch wśród swoich służek, które nazywa
córkami. Nie brzmi to jednak zbyt czule w jej wykonaniu.
Celem życia Vraxii jest zdrada i intryga. Wielu podejrzewa, że po cichu
kolaboruje z innymi frakcjami. Natomiast jej sympatia do pająków zdaje
się być już powszechnie znanym faktem. Wszyscy spoglądają na nią
coraz bardziej podejrzl iwie.

Vraxia
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k1 0, Wigor k6, Zręczność k1 0
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k8, Rzucanie k8,
Wspinaczka k8, Skradanie k8, Zastraszanie k1 0, Wyśmiewanie k8.
• Charyzma: +2, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zawady: Wredna, Mściwa
Przewagi: Oburęczność, Czujna, Niezwykle Opanowana, Podwójne
uderzenie, Złodziej, Skrytobójca, Szycha, Dobywanie.
• Zdolności specjalne:
• Fascynująca: W tym całym mroku jest jakieś zmysłowe piękno. +2 do
Charyzmy
• Durne lale! : Te durne panienki są zakałą elfich rodów! -8 do Charyzmy
w kontaktach z Leśnymi Elfkami
• Uosobienie nocy: Vraxia nie potrzebuje przebicia by wywołać u kogoś
Szok za pomocą Zastraszania. Wystarczy, że wygra przeciwstawny test
w Próbie Woli.
Sprzęt: Dwa sztylety (Si+k4), Noże do rzucania (Si+k4, 1 2/24/48)

Vraxia w grze
Zostanie wrogiem Vraxie nie jest niczym trudnym, wystarczy na nią
krzywo spojrzeć i już możesz być pewnym, że jedna czy dwie z jej sióstr
zrobią wszystko by obrzydzić ci życie. Jednak zdaje się, że ta cała farsa
z dręczeniem BG to tylko przykrywka, odwrócenie uwagi od czegoś
większego. Intrygantka próbuje wysłać kogoś poza Pokój bez wiedzy
pozostałych. Czyżby naprawdę planowała zdradę?
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Blondi
Blondi to nieszczęśliwa ofiara kaprysu Malarza. Stworzona jako Leśna
elfka, po latach przebywania wśród swoich sióstr, została przemalowana
na czarno i wrzucona do pudełka Mrocznich Elfek! Nikt nie mógł
uwierzyć w jej historię, ale z czasem spod czarnej farby zaczęły przebijać
pojedyncze odpryski blond loków. Dziś wydaje się być pogodzona z
losem, przebywa na obrzeżu swoich mrocznych sióstr i służy za łącznika
w kontaktach z Leśnymi Elfkami. Jednak żadna z elfich społeczności nie
potrafi jej do końca zaakceptować.

Blondi
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wspinaczka k6,
Skradanie k6, Przekonywanie k6, Wyśmiewanie k6.
Charyzma: +2, Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zawady: Odszczepieniec
Przewagi: Ładna, Błyskawiczny refleks
Zdolności specjalne:
• Fascynujące piękno: Czy to ten mrok? A może te złote loki? +2 do
Charyzmy
• Po co ta nienawiść?: Problemy z przynależnością sprawiają, że Blondi
nie ma żadnych kar do Charyzmy w kontaktach ze wszystkimi elfkami.
Sprzęt: Szabla (Si+k6)

Blondi w grze
Podobno ktoś widział w Komnacie Wielu Zapachów płyn, który potrafi
zmywać farbę! To jest szansa Blondi na powrót do normalności! Co
prawda tam są czołgi, a buteleczka leży na najwyższej wieży po której
nie ma jak się wspiąć (bo jak to się wdrapać na umywalkę?), ale Blondi
zrobi dosłownie wszystko dla tego, kto pomoże zmyć jej z siebie czarne
kolory.
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Ostatnie kilka słów
Blondi to fajna babka, ale gdybym pozwolił jej zająć te ostatnie l ini jki Mini
War, miałbym wrażenie, że coś nie zostało dokończone. Sam zawsze
lubię na końcu gry poczytać jeszcze te kilka słów, gdy autor ma za sobą
już kupę ciężkiej pracy nad swoim dziełem.
Mini War jest dziełem wyjątkowo małym, ale pracy było przy nim
wyjątkowo dużo. Chociażby dlatego, że sam na początku nie mogłem
uwierzyć, że można napisać grę w której gracze są plastikowymi
żołnierzykami. Musiałem sam siebie przekonać do tej koncepcji nim
zacząłem nad nią pracować. Co gorsza później okazało się, że pomysł
jest świetny, ale wykonanie wyjątkowo słabe. I bardzo cieszę się, że nie
zobaczycie pierwszych wersj i Mini War bo umarłbym chyba ze wstydu.
Tym bardziej wdzięczny jestem tym dwóm panom opisanym jako „Wiele
cennych rad i uwag”. Oni naprawdę czytal i te miernoty wychodzące spod
mojej klawiatury. Ale najbardziej wdzięczny jestem im za to, że nie bali się
prosto w oczy powiedzieć mi co jest słabe i co należy poprawić. Ja bym
tak nie potrafił.
To samo dotyczy Yumi, która potrafiła zachwycić się tym co miałem do
pokazania i ze szczerym entuzjazmem zachęcić do dalszego działania.
Poza tym, że poświęciła czas na przygotowanie dla mnie mapy i rysunku,
będzie chyba pierwszym MG, który poprowadzi Mini War. Mam nadzieję,
że będzie to bardzo udana sesja.
Ja już mam pracę nad Mini War za sobą. Jest sporo po pierwszej w nocy,
chce mi się spać i za chwilę będę mógł już odpocząć po pracy nad tym
projektem. Ale wszystko trafi jeszcze do kbendera, którego czeka cały
dzień użerania się ze składaniem tego co naknociłem*(dzień i noc! –
kbender). Zastanawiam się czy od chwil i kiedy powiedział „podeśli j mi to
co masz, postaram się coś z tym zrobić”, nie włożył w Mini War więcej
pracy ode mnie. Bez niego większość ciekawych postaci nigdy by nie
powstała, gra byłaby w formie pliku tekstowego, który wyglądałby równie
zachęcająco co moja magisterka, o i le już dawno rzuciłbym pisanie tej gry
w cholerę.
Ale jednak Mini War powstało.
I aż mi głupio, że to ja jestem na okładce jako autor.
Piszę jakby te niecałe 30 stron tekstu było jakimś niesamowitym
osiągnięciem. Dla mnie jest. Wszystko to powstało w nagłym zrywie, w
bardzo krótkim czasie, na zorganizowany przez zigzaka Rzut na
Inicjatywę. Towarzyszyło temu wiele emocji (jak strach przed wyśmianiem
projektu i radość, że został tak dobrze przyjęty na blogu) oraz bardzo
mobil izujących zwrotów akcji (jak pojawienie się bardzo silnej konkurencji ,
która zmusiła nas do podwojenia starań), a przede wszystkim świetnej
zabawy i satysfakcji . Każdemu polecam przeżyć taką małą przygodę.
Ale teraz idę spać.
Mam nadzieję, że ta książeczka dostarczy wam wiele frajdy podczas
przygód w tym szalonym Domu, tak jak mi sprawiło wiele frajdy pisanie
Mini War.

El iash

PS. Chętnie poznam wszelkie uwagi na temat gry, piszcie śmiało na mail
puvo@op.pl
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Witaj w swiecie Mini War, w którym

stwierdzenie wojna domowa nabiera

zupelnie nowego znaczenia. Wcielajac

sie w role calowego wojownika

bedziesz mógl na wlasnej skórze

poczuc co oznacza przeprawa przez

gaszcz brudnych skarpet czy

wspinaczka na umywalke. Zmierzysz

sie z ogromnymi szczurami, wrednymi

pajakami i poteznym Zielonym

Legionem, którego oddzialy

sukcesywnie zajmuja kolejne partie

Domu.
Wolisz zostac dzielnym rycerzem o

plaszczu zastygnietym w epickiej

formie czy nieumarlym na którym

jest wiecej farby niz smierci? Moze

zechcesz odegrac role pieknej elfki?

Kluczowa kwestia bedzie czy ma byc

ona elfka Lesna czy Mroczna...

Przygotuj swój plastikowy miecz,

popraw starta farbe na plaszczu i

ruszaj ku przygodzie. Caly Dom

Malarza czeka na ciebie! I uwierz, ze

rozmiar ma znaczenie.




