"Posiedzenia nad planszą"
Inauguracja naszych "posiedzeń nad planszą" w sezonie 2018/2019 już za nami.
W piątkowy wieczór 14 IX, w murach "Tesli" w Chorzowie Batorym, spotkali się "starzy wyjadacze" GrAkademii
HEX (pozdrawiam Panowie) oraz nasze "świeżaki/pierwszaki" (pozdrawiam również, Panie i Panowie).
Jak to zwykle bywa, opanowaliśmy "podziemia" w budynku "Tesli". Po dokonaniu "wypatroszenia" sal ze stołów i
krzeseł, rozłożyliśmy nasz drogocenny, planszówkowy "dobytek": Rising Sun x2 (Marek, Twoje malowanie
potworów ONI jest obłędne; dzięki za przyniesienie własnego egz. gry), Scythe x2 (Rudy dzięki za to, że
przytaszczyłeś ze sobą nie tylko własny egz. Scythe, ale także całą masę innych swoich kapitalnych gier, na
czele - jakżeby inaczej - z Chaosem w Starym Świecie), Martians. A Story of Civilization (zbiórka środków nadal
trwa!), Descent, This War of Mine (dzięki Klaudiusz za przyniesienie egz. gier), Hero Realms (dzięki Adam za
przyniesienie egz. gry), Qubix (dzięki Adam za przyniesienie egz gry), Memoir '44 (dzięki Dawid za przyniesienie
egz. gry), a ponadto: Sztuka Wojny, Metallum, Wojownicy Midgardu, i in. (Pana Lodowego Ogrodu oraz Great
Western Trail jeszcze nie "ruszyliśmy", ponieważ "starszyzna" musi ogarnąć zasady rzeczonych tytułów) ;-)
Specjalne podziękowania kierujemy do Dariusza Żerdzińskiego, nauczyciela "Tesli", który był razem z nami
niemalże do północy. Najpierw poznawał tajniki gry w Descenta, później zaś uczył się zasad Chaosu w Starym
Świecie, gdzie kierując poczynaniami Slaanesha ("Księcia Bólu i Rozkoszy oraz Pana Pożądania") ;-) nie tylko
znosił dzielnie najazdy Korna ("Krwawego Boga i Pana Czaszek") ;-) ale również manipulacje Tzeentcha
("Władcy Losu i Wielkiego Spiskowca") ;-)
Nauka i zabawa były przednie. Mam nadzieję, że waszym zdaniem również ;-)
Do zobaczenia już niebawem
Pozdrawiam wszystkich
Monk
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