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2.                                           Opowieść o szczurach 

 
 Szczury są sprytne. 
 

Widzą i słyszą wiele rzeczy, które, dla ludzi, na zawsze 
pozostaną nieodgadnioną tajemnicą. Natomiast prawdziwymi 
fachowcami od kolekcjonowania sekretów, są właśnie Szczury 
z Katedry - prawdziwi bibliotekarze pośród szczurzej hierarchii 
zwierzęcej. 

 
 Jedną z opowieści - skrzętnie kolekcjonowanych przez 
ich uważnych skrybów - jest historia oblężenia Katedry przez 
Szczurołapa i jego popleczników, pragnących wedrzeć się do, 
znajdującego się w lochach gotyckiego obiektu, Sanktuarium. 
I choć opisywaną wówczas bitwę przykrył popiół dziejów - jest 
w niej zawarta pewna przestroga, którą to każdy młody szczur 
znać powinien. 

Że każdy sekret...  
 

...ma swoją cenę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parę słów o rozgrywce                                          3. 
 

 W ‘Szczurzej Katedrze’ wcielasz się w postać szczura; 
poszukiwacza oraz kolekcjonera minionych sekretów. Musisz je 
odszukać pośród hal Katedry zanim zrobią to inne szczury - a 
następnie bezpiecznie przetransportować do Sanktuarium nim 

Szczurołap dorwie twój łysy ogon. Pamiętaj jednak - zagubione 
historie często kryją wielkie i przerażające tajemnice zaś wróg 
czyha tuż za linią Twojego szczurzego wzroku.  

 
 

 
1.0 – Czego potrzebujecie aby móc zagrać w ‘Szczurzą Katedrę’? 
 
Ołówków – kartek – gumek – kilkunastu kostek sześciościennych (k6)
i paru znajomych - którym nie przeszkadza ‘odgrywanie szczurów’ na 
sesjach RPG. Opcjonalnie: chóralnej muzyki, świec - i sera La Roche. 
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4.                                         Katedra i jej zakamarki 

 
  Słuchaj. Oddechu ludzkiego mnicha - odnajdującego w 
Bibliotece zapomnianą heretycką księgę. Słuchaj. Tańca cieni, 
szepcących o pradawnej celtyckiej bogini - skrytej tuż poniżej 
Sanktuarium. Słuchaj - a usłyszysz. Sekrety. Szczurze sekrety, 

Katedra powstała na ruinach katedry romańskiej - wiesz 
iż fragmenty dawnych lat ciągle znajdują się w Katakumbach? 

Jej fundamenty stanowią grube mury - idealne kryjówki 
dla szczurów - wpuszczone w ziemię na głębokość dziesięciu 
metrów, dzięki czemu ta budowla jest stabilna i ma absolutnie 
równą podstawę. Ponoć dotykają one podziemnego jeziora. 

Na konstrukcję ścian Katedry składają się też wykute w 
skale filary. Wzmocniono je solidnymi przyporami, składającymi 
się z pilastrów oraz łęków oporowych. Dzięki temu możliwe jest 
uniesienie ciężaru sklepienia - oraz krzyków przeszłości. 

W Katedrze znajdują się dwie wieże: wyższa i bardziej 
wyszukana... i niższa, straszniejsza. Wewnątrz - i na zewnątrz 
- budowli znajduje się ponad 10 000 rzeźb z kamienia i szkła. 
Wiele z nich było niemym świadkiem przedziwnych historii. 
  W Katedrze znajduje się także 160 kolorowych witraży. 
Kolorowe kawałki szkła - łączono kiedyś ze sobą ołowianymi 
spojeniami i żelaznymi prętami. Ich duchy przemieszczają się 
po Katedrze kiedy tylko słońce schowa się za widnokręgiem. 

W środku znajduje się wielki labirynt - położony w sercu 
Katedry. Poza funkcją dekoratywną umożliwiał on odbycie, na 
kolanach, ‘wędrówki’ - rozumianej jako pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej, odprawianej najczęściej w akcie pokuty za grzechy. 

Małą białą płytkę z okrwawionym, metalowym guzikiem, 
umieszczoną w nawie bocznej, w dzień przesilenia letniego, 21. 
czerwca, pomiędzy godziną 12:45 i 12:55 oświetlają promienie 
księżyca. Nikt nie wie dlaczego.  
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5.                                      Kreacja waszych postaci 

 
 1) Zacznijcie od najmłodszego z graczy (on też zawsze 
zaczyna turę pierwszy) i, podążając zgodnie ze wskazówkami 
zegara - głośno - ustalcie jeden fakt tyczący się odgrywanej 
postaci lub Katedry. Czyńcie tak aż do momentu kiedy każdy 
uczestnik posiada imię swojej postaci i co najmniej trzy fakty 
jej dotyczące - i kiedy każdy z graczy przedstawił co najmniej 
trzy fakty dotyczące samej Katedry. 
 

 2) Przedstawcie Wasze postacie. Szczury to stworzenia 
wyjątkowo stadne, pomyśl więc też o tym, iż Twoja postać musi 
‘jakoś’ (...i niekoniecznie dobrze) dogadywać się z pozostałymi 
szczurami w stadzie. Kiedy zaprezentujesz swą postać, spójrz 
na gracza siedzącego po Twojej lewej stronie - i wymyśl jeden 
dodatkowy fakt łączący go z Twą postacią. Przedstaw i zapisz 
go na swej karcie postaci. Opiszcie co wiecie o tej Katedrze. 
 

 3) Zapisz na swojej karcie rubrykę: Szczurza Opowieść. 
Następnie rozdziel dziesięć kości sześciościennych pomiędzy 
dwa atrybuty Twojej postaci: Poszukiwanie i Przetrwanie. Nie 
dopuść do sytuacji w której którakolwiek z tych wartości będzie 
wynosić zero. Pamiętaj, ilekroć Twoja postać uzna, iż nadszedł 
czas na odszukanie historii, będziesz używał puli kości z cechy 
Poszukiwania. A ilekroć natomiast natknie się ona na sytuację 
dla niej niebezpieczną - będziesz używał k6 z puli Przetrwania. 
 Miej na uwadze, iż dziewięć punktów w jednej cesze nie 
sprawi że będziesz w czymś ‘najlepszy’. To samo tyczy się też 
odwrotnej sytuacji - jeden punkt to nie koniec Twojego świata. 
 

 4) ‘Wykończenia’ - narysuj na karcie swojej postaci tyle 
‘kółek’ ile opisaliście faktów o Katedrze (umieść je pod rubryką 
‘Szczurza Opowieść’). Ustal także swoje ‘punkty życia’ na 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zasady rozgrywki w ‘SK’                                        6. 
 

1) Trzymajcie się razem - to główna zasada gry (którą można 
łamać). Ilekroć ktoś z Was odłączy się od grupy - musi rzucić 
pulą Przetrwania aby określić czy dzieje się coś złego. Wyniki 
1-2 oznaczają niebezpieczną sytuację, wyniki 3-4 oznaczają iż 
wróg czai się w pobliżu lecz nie atakuje, zaś wyniki 5-6 kasują 
wyniki 1-2. Jeśli po usunięciu wciąż jakieś 1-2 są obecne na 
stole - oznacza to, że w ‘drodze do opowieści’ Twego szczura 
zatrzymał jeden z popleczników Szczurołapa. Opisz innym co 
się dzieje, odczekaj jedną opowieść i odejmij od swojego życia 
tyle punktów ile pozostało wyników 1-2 (graj nawet wtedy gdy 
wartość wyniesie 0!). Zanotuj też ile wrogów czai się w pobliżu. 

4.0 – Przykładowa kreacja postaci. 
 

a) Najmłodszy gracz zaczął proces tworzenia postaci. Przedstawił 
jeden fakt o swojej postaci (‘brakuje mu jednego pazura - którego 
stracił w walce z młodym kotem’) i przekazał ‘turę’ osobie siedzącej 
obok niego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
b) W kolejnej swej ‘turze’, przedstawił jeden fakt dotyczący Katedry 
(‘W jej lochach znajduje się zapomniana i pokryta kurzem ludzka 
czaszka’) - i przekazał ‘turę’ (tak jak zrobił to za pierwszym razem). 
c) Kiedy po raz trzeci nastała jego kolej, powiedział innym, iż ‘jego 
postać nazywa się Gavin’. 
d) W następnych turach gracz przedstawił następujące informacje: 
- Gavin ma śnieżnobiałe futerko z kilkoma ciemniejszymi plamkami; 
- Gavin nigdy nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu nazbyt długo; 
- Katedra ‘posiada dziwną, złoto-czarną świecę w jednej z jej wież’; 
- Katedra ‘jest domem dla myszy, która nigdy nie wychodzi z nory’. 
e) Po spełnieniu 1) punktu kreacji, gracz uznał iż Gavin nie czuje 
się samotny w pobliżu szczurzycy Tanji, z którą łączył go dawnymi 
czasy dość bliski stosunek. 
d) Gracz przeznaczył 6 kości do puli Poszukiwania i 4 kości do puli 
Przetrwania. Narysował odpowiednią ilość kółek i zapisał iż posiada 
pełnię życia (10/10 punktów). Tym samym skończył swoją postać. 
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2) Ilekroć zechcecie opowiedzieć jakąś historię z Katedry - 
rzucacie pulą Poszukiwania. Wyniki 1-2 oznaczają, iż dawno 
temu coś złego działo się w tym miejscu. Wyniki 3-4 oznaczają, 
iż coś złego wydarzyło się w tym miejscu ostatnimi czasy. Zaś 
wyniki 5-6 mogą zostać wykorzystane aby skasować dowolny 
‘zły fakt’. Inni gracze mogą używać swoich puli Poszukiwania i 
‘rozbudować’ opisywaną przez szczura historię - jeśli podczas 
rzutu ich pul Poszukiwań wypadnie 6 - ‘szczur narrator’ musi 
wykorzystać w swojej opowieści jedno słowo za każdą 6. od 
‘dorzucającego’ szczura/szczurów. Pamiętajcie by ‘budować’ 
opowieści wokół faktu tyczącego się Katedry i - w zależności 
od wyników - dodawać kolejne wątki. Zaś po zakończeniu danej 
opowieści ‘narrator szczur’ skreśla na swojej karcie 1. ‘kółko’. 
 
3) Kontynuujcie grę do momentu w którym wszystkie historie 
Katedry zostaną przez Was opowiedziane. Kiedy to się stanie, 
pojawia się Szczurołap i rozpoczyna Polowanie. Pamiętajcie - 
Szczurołapem zawsze zostaje ten, kto zebrał najmniej historii 
o Katedrze (w przypadku remisu - ten kto ma najmniejszą pulę 
Poszukiwania; w przypadku dalszego remisu, rzucajcie kośćmi 
z tej puli - do skutku, tj. aż ktoś z Was uzyska niższy wynik). 
 
4) Szczury uciekają przez tyle tur ile było opowieści o Katedrze.  
Szczurołap stara się ich złapać za pomocą swej puli Polowania 
(równej ilości ‘ukrytych wrogów’). Dany szczur może bronić się 
przed Polowaniem swoją pulą = Przetrwaniu + ilości opisanych 
(przez niego) historii Katedry. Szczurołap zawsze zaczyna jako 
pierwszy - poprzez wybór którego szczura pragnie pochwycić. 
 

5) Przed rzutem pól obaj oponenci w sekrecie zapisują iloma 
kośćmi będą się bronić/atakować. Pamiętaj - jako Szczurołap 
masz kurczącą się pulę zasobów (pułapek, psów, itp.). Używaj 
jej rozsądnie – możliwości jej odnowy są bardzo ograniczone. 

Szczur natomiast - wybiera iloma kośćmi będzie się bronił ale 

nigdy ich nie traci (ciągle zaczyna z pełną pulą). Choć szczur 
może (za każdym razem) bronić się maksymalną ilość kości - 
powinien jednakże pamiętać, iż każda ‘nieużyta’ kość oznacza 
jedną ‘dodatkową turę’ mniej na ucieczkę do Sanktuarium. 
 
6) Po tym kiedy strony odkryją ile kości (z)używają, następuje 
rzut odpowiednich pól. Wyniki takie same z obu pól wzajemnie 
się kasują. Jeśli po tym wszystkim po stronie szczura zostaną 
kości z 1-2 oczkami, może on ich użyć do skasowania kości z 
5-6 oczkami u Szczurołapa (jeśli takie istnieją). Ale jeśli po tym 
wszystkim Szczurołap posiada jeszcze kości 5-6, Szczur traci 
tyle punktów życia ile znajduje Szczurołap ma tego typu kości. 
Jeśli jego życie osiągnie wartość zero, zostaje pochwycony - a 
Szczurołap zyskuje tyle kości do puli Polowań ile szczur miał 
historii. Szczurołap zawsze bierze też pozostałe na stole kości 
do swojej puli. Jeśli szczur ciągle żyje - ucieka i ‘walczy’ dalej. 
Uwaga: nie zapominajcie by opisać wszystkim co się działo! 
 

7) Każdy niezłapany szczur skraca swój dystans ucieczki o 
jedną turę. Szczurołap znowu zaczyna swoje Polowanie. Gra 
kończy się wtedy gdy Szczurołap nie będzie w stanie złapać już 
żadnego szczura (...nieważne czy z powodu tego iż wszystkie 
mu uciekły czy dlatego że wszystkie wyłapał). Wówczas patrzy 
się na bilans historii. Jeśli szczury mają ich więcej - wygrywają 
i opisują jak skończył Szczurołap. Jeśli jednak Szczurołap ma 
ich więcej - opisuje jak skończyły Szczury (zapewne kiepsko). 
 

W przypadku remisu, Szczurołap jeszcze do Katedry powróci... 
 
 
 

3.0 – Potencjalne konflikty/interakcje pomiędzy postaciami graczy. 
 

W przypadku kiedy dwie strony chcą pierwsze Opowiedzieć/Odszukać 
daną historię, rzucają odpowiednimi pulami Poszukiwania/Przetrwania. 
Wygrywa ta osoba, która wyrzuciła większą sumę oczek. Przemyślcie 
jednak czy, na ‘dłuższą metę’, nie lepiej byłoby jednak współpracować. 
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7.                                       Przykład fragmentu sesji 

 
 Trzej gracze stworzyli swoje postacie - i ustalili 9 faktów 
o Katedrze. Dwaj gracze postanowili współpracować, trzeci był 
indywidualistą. Najmłodszy gracz (trzeci) zaczął: opisał, iż jego 
szczur przekrada się w stronę ‘Statuetki smutnego rycerza’ (1. 
fakt o Katedrze). Odłączył się od grupy więc rzuca ‘6 x k6’ ze 
swej puli Przetrwania. Wypadły: 1,1,3,3,5,5 - piątki skasowały 
jedynki, jednak pozostawiły 3,3: dwoje ‘ukrytych nieprzyjaciół’ 
(o których trzeci gracz orzekł, iż były to ‘dwie pary kocich oczu 
bystrze wypatrujące zza jednej z kolumn’). Trzeci gracz dotarł 
więc do statuetki i rzucił swą pulą Poszukiwania. Wypadły mu 
wyniki: 1,1,2,6 - szóstka skasowała jedną jedynkę, gracz musi 
opisać dwa ‘złe wydarzenia z odległej przyszłości’ dotyczące 
‘statuetki smutnego rycerza’ z użyciem słów: honor, zaraza 
oraz mnich (dwaj pozostali gracze uznali, że chcą aby historia 
była rozbudowana - rzucili więc na Poszukiwanie, wypadły trzy 
szóstki = ‘szczur narrator’ musiał użyć w historii trzech słów 
‘dorzuconych’ przez pozostałych dwóch graczy). 
 
 

 W trakcie gry dwaj gracze (pierwszy i drugi) w pewnym 
momencie posprzeczali się o to kto z nich będzie opowiadał o 
kolejnym fakcie tyczącym się Katedry (‘Przekrzywiony obraz 
Św. Jerzego - pogromcy smoków’). Uznali, że będą ‘walczyć’ 
o to kto będzie ‘głównym narratorem’. Choć dotarli do obrazu 
razem (nie rzucali więc na Przetrwanie - grupa zawsze rusza 
bezpiecznie), pod obrazem rzucili swoje pule Poszukiwania by 
ustalić kto wygrał. Gracz pierwszy wyrzucił 10 z 4k6, drugi zaś 
11 (również z 4k6). Drugi gracz wygrał i to on będzie opisywał 
sekret obrazu tuż po tym gdy ustali rzutem puli Poszukiwania 
ile i jakie fakty musi o nim przedstawić (+ ew. jakich słów ma 
użyć - jeśli pozostali gracze zapragną ‘rozbudować’ historię). 

Tymczasem gracz trzeci miał pecha, gdyż w drodze do 
kolejnego faktu o Katedrze (‘Zardzewiałego krzyża leżącego w 
kącie.’) wyrzucił z puli Przetrwania 1,1,2,2,3,6. Szóstka usunęła 
jedną jedynkę, ale zostawiła 1,2,2 (oraz 3). Jego szczur utracił 
więc trzy punkty życia (gracz opisał, że przygniótł i pogryzł go 
kot, któremu co prawda zdołał uciec, ale on ‘ciągle gdzieś tam 
jest’ [‘ukryty nieprzyjaciel’]). Szczur nie dotarł też do krzyża. 
 

 

 Po kilku rundach, okazał się, iż gracze współpracujący 
odnaleźli razem po dwie historie, natomiast gracz trzeci, choć 
poturbowany (...zostały mu 4. punkty życia), opowiedział ich w 
sumie cztery. Dwaj współpracujący gracze uznali, iż zmuszeni 
są walczyć o to, kto pierwszy dotrze do ostatniego faktu o tej 
Katedrze (‘Rozbitego małego czerwonego witrażu’). Rzucili na 
Przetrwanie. Wygrał gracz pierwszy (drugi został zatrzymany) 
i to on będzie mógł opisać ostatnią historię dotyczącą Katedry. 
 

 

 Ostatecznie to gracz drugi stał się Szczurołapem (miał 
najmniej opowiedzianych historii) z zasobem Polowania 16 (tyle 
w sumie gracze ‘uaktywnili’ ukrytych nieprzyjaciół). Szczurołap 
rzucił się na trzeciego gracza, zapisując w sekrecie iż użyje 
sześciu kości przeciwko jego obronie (...trzeci gracz zapisał w 
sekrecie, iż użyje tylko sześciu kości przetrwania by się bronić). 
Rzut Szczurołapa: 1,2,2,3,4,6 / Szczura: 1,1,2,3,3,5. Jedynka 
gracza usunęła 6. szczurołapa - graczowi udało się uciec i, ba, 
mało tego - dzięki temu że nie wykorzystał 4. dodatkowych 
kości (za historie) jest on już w połowie drogi do bezpiecznego 
schronienia (bazowe 1 [każdy niezłapany szczur!] + 4 [bonus] 
= 5 tur na wymagane 9 tur [tyle było opowieści o Katedrze] by 
móc uciec = zostały mu 4 tury). Szczurołap - zabiera ze stołu 
2 i 4 (...nie zostały one skasowane obroną szczura), następnym 
razem będzie on łapał szczury z zasobem Polowań 12. Szczur 
ciągle posiada pulę 10. kostek [6 za Przetrwanie + 4 historie]. 
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8.                                                                 Posłowie 
 

 Zacznę od tego, że ‘Szczurza Katedra’ jest, cóż, moim 
Nibykonkursowym debiutem. Czy jestem jednak zadowolony z 
końcowego efektu? Na pewno nie w pełni. Choć sądzę, że cel 
jaki postawiłem przed sobą tworząc ten projekt został, w miarę 
moich skromnych możliwości, osiągnięty (czyt. solidny content 
& niezły layout) to mogłoby być w kilku punktach ‘kapkę’ lepiej. 
 Przede wszystkim - miał to być story game. Ostatecznie 
wyszło iż jest to story game z bardzo toporną mechaniką (tak, 
przyznaję bez bicia: nie potrafię wyjaśniać ‘jak grać’ - stąd też i 
rozliczne przykłady, mające na celu przetłumaczenie na polski 
tego co widzicie w zasadach gry). Niby wszystko ‘na papierze’ 
wygląda znośnie ale zdecydowanie przydałoby się to poprawić. 
 Koncept gry osobiście mi się jednak podoba (...grunt to 
skromność ^_^?) – szczególnie zadowolony jestem z pomysłu 
rozbudowywania opowieści z użyciem słów wskazanych przez 
pozostałych graczy; z pewnością jeszcze do tego wrócę jeśli w 
przyszłości zajmę się ‘poważnie’ za podobny projekt RPG. Nie 
wiem co prawda na ile wypełniłem założenia gry (‘mamy sobie 
gierkę o szczurach biegających po zmodyfikowanej na WoDa 
katedrze de Chartres - zbierających historie minionych dziejów i 
unikających Szczurołapa’), niemniej, dobrze się z tym bawiłem. 
 Zobaczymy teraz jak Wy widzicie mój niewielki projekt. 
Być może przyjmiecie go ciepło, być może nie - lecz prosiłbym 
Was o konstruktywną krytykę, gdyż to od niej zależeć będą też 
dalsze losy ‘Szczurzej Katedry’. 
 

Michał SkrybaSkrybaSkrybaSkryba Ziętek 
 

PS. Specjalne podziękowania dla Małgorzaty ‘skalar’ Mierzwy! 
PPS. „Szczurołap jest celowo niedookreślony - aby zwiększyć 
jego grozę i potencjał.” - Jakubie ‘Urko’ Skurzyński, спасибо  ;)! 

‘Szczurza Katedra’ - RPG napisany na XVII edycję Nibykonkursu w oparciu 
o hasła: szczury / gotyk. Autor ma Cię za człowieka inteligentnego i wierzy, 
iż wiesz czym jest Nibykonkurs (i co to RPG). Wszelkie prace użyte w tym 
projekcie zostały zamieszczone za zgodą ich Autorów. Okładka jest dziełem 
Małgorzaty ‘skalar’ Mierzwy (oryginalne dzieło: ‘Katedra w Koloni’ by skalar 
28.08.2009; do wglądu na www.digart.pl). Rycina szczura ze strony 1. jest 
dziełem Johna Tenniela i pochodzi z Art Today commercial clipart website, 
and is present at www.arttoday.com (largest collection of the royalty-free 
clipart, photos, vinyl-ready images, Web graphics, illustrations, fonts and 
sounds offered by subscription on the Web). Plan ze strony 2. - prezentuje 
plan katedry Santa Maria Assunta na Torcello - stan z VII wieku. Labirynt 
widoczny w tle na stronach 1-6 - pochodzi z Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres. Szczur widoczny przy numeracji stron - jest przerobionym przeze 
mnie na znak wodny kursorem (tj. mouse-pointer). W pracy korzystano z 
następujących czcionek: Arial, Arial Black i Mephisto (Autor: Dave Nalle). 
Dobrych słów udzielili: Niebieskooka, Tomasz z GG, Tow. Samo Zło. 
 

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-
Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Wolno: 
kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, tworzyć utwory 
zależne. Na następujących warunkach: Uznanie autorstwa — Utwór należy 
oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Użycie 
niekomercyjne — Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; 
Na tych samych warunkach — Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy 
utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać 
powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. 
Ze świadomością, że: Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać 
uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Public 
Domain — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem 
właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie 
wpływa na ten status prawny. Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden 
sposób na następujące prawa: Uprawnienia wynikające z dozwolonego 
użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa 
autorskiego. Autorskie prawa osobiste autora: Ewentualne prawa osób 
trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do 
wizerunku lub prawo do prywatności (patrz: http://creativecommons.org/). 
 

‘Szczurza Katedra’, Koło/Toruń 2010 S.R.R. 
Kontakt z autorem - satoru.mitsu@interia.pl 
Zajrzyjcie na: http://rpgkepos.blogspot.com/ 


