
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prawdę powiedziawszy nie było nam 

łatwo to wszystko ogarnąć. Byliśmy zawsze 

pograniczem, miejscem gdzie coś się 

kończyło, a coś innego zaczynało. Było 

nam ciężko stworzyć własną świadomość 

narodu, własną historię i nakreślić ramy 

przeznaczenia, ale dzisiaj wiemy, że było 

warto i że zrobimy wszystko, aby tak 

pozostało.  

Jesteśmy wytrwali, jesteśmy odważni i 

zawsze ze śpiewem na ustach idziemy tam, 

gdzie może spotkać nas, tak dobrze znany 

kres. 

 

ZALETY 

 WYSPA WĘŻY      

„- Tu rosyjski okręt wojskowy, poddajcie się i 

złóżcie broń. W przeciwnym razie rozpoczniemy 

atak.  

- Do rosyjskiego okrętu wojennego: pierdolcie się!” 

Gdy próg bólu [PB] partyzanta z tym 

pochodzeniem spadnie do 0 lub na dowolny 

minus, ma on jeszcze dodatkowe 2 tury za nim 

padnie martwy. 

 

  DUCH KIJOWA     

"Z góry można zdziałać więcej! Nawet do 40 sztuk.” 

Partyzant z tą zaletą ma zmniejszony poziom 

trudności (o 1 poziom) wszystkich testów 

związanych z pilotowaniem maszyn 

powietrznych, wliczając w to drony lub statki 

bezzałogowe.  

 

WADY 

CIEŃ CZARNOBYLA  

"Wszystko zostaje we krwi. Przeszłość 

przekazywana jest z tego zdarzenia jak cząsteczki 

powietrza. Nikt z tamtych stron nie jest od niej 

wolny.” 

Ta wada uniemożliwia partyzantowi zmutować w 

części lub w całości. Uniemożliwia też, zostanie 

MAN-ERem. Tak samo nie może używać żadnych 

podstawowych umiejętności manerskich. Nie może 

też zostać Krabem lub należeć do ich organizacji 

(Kohorty).  

 

BUŻLIWA PRZESZŁOŚĆ    

„Zawsze walczyliśmy o prawo do samostanowienia. 

Byliśmy rozdarci między zachodem, a wschodem. 

Zawsze ciągnięci w jedną lub w drugą stronę, 

dlatego czasem ciężko jest nam uwierzyć w 

normalność” 

Wszystkie testy związane z retoryką są o jeden 

poziom trudniejsze dla partyzanta z tą wadą.  

 

 

 

 

UKRAIŃSKA  KREW 



SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POCHODZENIA 

 Podane niżej informacje to stosunek przeciętnego człowieka, z danego pochodzenia, do tej 

konkretnej rzeczy/sytuacji. Twój partyzant nie musi mieć "statystycznych" poglądów, ale jeżeli w 

swych przekonaniach będzie wyjątkowo odbiegał od całej reszty, to na pewno będzie mu trudno 

pojawić się w wyższych szczeblach drabiny społecznej z jego pochodzenia. Nie mówiąc już o 

utrzymaniu dobrych stosunków i zaufania wśród swoich rodaków. Na boku opisu znajduje się skala 

od 1 do 10. Skala ta przedstawia jak ten temat jest ważny dla danej narodowości. Poniższe 

informacje mogą też służyć Starcowi, jako dodatkowe kryteria przydzielania punktów reputacji dla 

Partyzanta. 

 

STOSUNEK DO:1 

RELIGI: "Tam na górze wszystko się wyjaśni." 9/10 

ZAMOŻNOŚCI: "Jak są bajty to dobrze, jak nie ma do źle." 5/10 

PRZEMOCY: "Jak zaatakują to odpowiemy z całej siły." 6/10 

POLITYKI: "Będziemy walczyć o swoje na forum, jak trzeba będzie." 5/10 

OBCYCH: "Trudno powiedzieć. Dziwni są jacyś." 3/10 

DRUGIEGO CZŁOWIEKA: "Powiedz tylko kiedy mamy pomóc.” 8/10 

SWOJEGO POCHODZENIA: "Moja ojczyzna to ja."  10/10 

PRZESZŁOŚCI: "Historia jest ważna, ale ważniejsze jest to, co jest teraz." 5/10 

 

 


