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Wprowadzenie
Battle Quest

Battle Quest (BQ) to bitewny larp, którego 
akcja rozgrywa się w fikcyjnym, znakomitym 
świecie Warhammera Fantasy. To gra, która na 
trzy dni zabierze Cię w środek konfliktu pomię-
dzy dwoma prywatnymi armiami: Wyprawą de 
Croy i Faktorią Alvareza. W ramach rozgrywki 
możesz wcielić się w rolę członka jednej z ar-
mii, mieszkańca neutralnego miasta Volksdorf 
lub wojownika Sił Zła. Niezależnie od wybranej 
roli czekają na Ciebie ekscytujące przygody, po-
tyczki i bitwy, możesz zaznać obozowego życia 
oraz różnych miejskich atrakcji. Jeśli starczy Ci 
odwagi, możesz zanurzyć się w mroczne tunele 
w poszukiwaniu skarbów i tajemnic.

Czym jest larp?

Larp (ang. live action role-playing) to aktyw-
ność na pograniczu gry i sztuki. Uczestnicy im-
prowizują, odgrywając role i wspólnie przeży-
wając oraz tworząc historie.

Udział w larpie oznacza, że przez jakiś czas 
będziesz częścią fantastycznego świata, który 
dotychczas można było obserwować jakby zza 
szyby — czytając książkę, oglądając film, grając 
w grę komputerową. Wcielasz się w bohatera, 
nosisz kostium i przeżywasz przygody, samemu 
decydując, jakich wyborów dokonasz i jak po-
kierujesz historią. To łatwe. Po prostu zachowu-
jesz się tak, jak według Ciebie powinna zacho-
wać się Twoja postać.

Podstawowe założenia 
Battle Questa
Larp bitewny – gra skupiająca się na działaniach wojennych, 
gdzie gracze głównie wcielają się w rolę żołnierzy i wojowników. 

Gra symulacyjno-gamistyczna – zależy nam na odwzorowaniu 
fantastycznego pola bitwy, w którym dwie strony toczą między 
sobą walkę. 

Gra non-stop – gramy bez przerw od rozpoczęcia larpa w czwartek 
wieczorem do jego zakończenia wielką bitwą w sobotę po południu.

Bezpieczeństwo – zawsze myśl o bezpieczeństwie swoim i innych.

Zakaz walki w obozie – walka na terenie obozów jest zabroniona.

Potrafisz to, co umiesz pokazać – postaci nie mają żadnych sta-
tystyk oraz „mechanicznych umiejętności”. Walka toczy się na za-
sadach uznaniowych.

Iluzja 360° – dążymy do jak największego oddania realiów świata 
Warhammera przez realistyczne kostiumy, rekwizyty i scenografię. 
Na terenie gry zakazane jest używanie jakichkolwiek nowoczesnych 
elementów – w przypadku strojów, narzędzi, namiotów i innych.

Brak możliwości zawarcia pokoju i sojuszu – de Croy i Alvarez 
po wybuchu konfliktu nigdy nie zawrą pokoju ani sojuszu. Nato-
miast istnieje możliwość werbunku neutralnych oddziałów stacjo-
nujących w mieście Volksdorf.

Samodzielne przygotowanie postaci – organizatorzy nie będą 
przygotowywać kart postaci i indywidualnych questów dla graczy.

Nie bądź dupkiem – pamiętaj, że larp to zabawa. Stosujemy się do 
reguł fair play i okazujemy szacunek współgraczom w trakcie gry.

Żadnych debat offgame – nasze zasady opierają się na regułach 
fair play. Jeśli ktoś się do nich nie stosuje – zgłaszamy taką osobę 
organizatorom, w żadnym wypadku nie dyskutujemy i nie debatu-
jemy w trakcie gry. Takie sytuacje psują wrażenia z zabawy nie tylko 
nam, ale również osobom postronnym.

Świat Warhammera Fantasy 

Kultowy świat Warhammera Fantasy został 
stworzony przez Games Workshop na potrzeby 
systemu RPG i figurkowej gry bitewnej. Jego re-
alia przypominają okres średniowiecza i renesan-
su. Większość przedstawionych w nim państw 
i krain ma swoje realne odpowiedniki w naszej 
historii, np. Imperium jest wzorowane na re-
nesansowych Niemczech, Bretonia ma wiele 
z Francji, a Norsmeni inspirowani są Wikingami.  
Do tego świata twórcy dodali magię, fantastycz-
ne rasy (elfy, krasnoludy, niziołki itp.) oraz Chaos 
– przerażającą i niezrozumiałą siłę pochłaniającą 
wszystko, czego się dotknie.

Więcej o realiach Warhammera Fantasy możesz 
znaleźć w licznych podręcznikach. Organiza-
torzy BQ za główne źródło i inspirację uznają 
podręczniki 2 edycji systemu RPG, które zostały 
wydane w Polsce przez Wydawnictwo Coper-
nicus Corporation. Pamiętać jednak należy, że 
świat larpa rządzić się może własnymi prawami 
– ostateczne zdanie w zakresie tego, co znajdzie 
się w grze a co nie zostanie do niej dopuszczone, 
mają organizatorzy.

Czy muszę być ekspertem  
od  Warhammera?

Absolutnie nie. Ten świat jest bardzo pojemny 
i pozwala bez problemu wyjaśnić istnienie prak-
tycznie każdego epickiego pomysłu, pasującego 
do klimatu fantasy. Z uwagi na niskie zaawanso-
wanie techniczne łatwo także można wytłuma-
czyć brak szczegółowej znajomości świata przez 
postaci. Zwykły żołnierz nie musi być zo-
rientowany sytuacji geopolitycznej.
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Strony konfliktu 
Wyprawa de Croy 

Oddziały zebrane przez Julię de Croy, spadkobierczy-
nię starego bretońskiego rodu, która dąży do odzyska-
nia utraconej pozycji i oczyszczenia zbrukanego hono-
ru rodziny. Lojalność, sprawiedliwość, honor, tradycja, 
fanatyzm – to cechy najlepiej oddające charakter tej 
strony konfliktu. Zakuci w stal bretońscy rycerze obok 
zbrojnych w łuki zwiadowców, oddziały chłopskiej mi-
licji i twardzi najemnicy z oddziałów o długiej i chlub-
nej historii – ich wszystkich i wielu innych, napotkasz 
w obozie panny de Croy.

Więcej o Wyprawie de Croy na BQ 2019 możesz prze-
czytać w specjalnym podręczniku opisującym tę stronę 
konfliktu w realiach gry. Możesz go znaleźć tutaj.

Faktoria Alvareza

Najemna armia skupiona wokół Estebana Alvareza, 
kupca, odkrywcy, żeglarza i awanturnika z dalekiej Lu-
strii, rezydującego od wielu lat w Marienburgu. Alva-
rez to człowiek praktyczny i entuzjasta wszystkiego, 
co nowoczesne – dlatego właśnie cechami najlepiej 
oddającymi charakter towarzyszących mu oddziałów 
są pragmatyzm, niezależność, profesjonalizm, rozwój 
i śmiałość. Po jego stronie znaleźć możesz zarówno za-
przysiężone Myrmidii wojowniczki jak i gladiatorów 
z tileańskich aren, a u boku kislevskiej szlachty staną po 
jego stronie surowi norscy wojownicy.

Więcej o Alvarezie i jego stronnikach na BQ 2019 mo-
żesz przeczytać w poświęconym tej frakcji podręczniku, 
opisującym tę stronę konfliktu. Znajdziesz go tutaj.

Wolne Miasto Volksdorf 

Osada, która wyrosła na spustoszonym kislevskim po-
graniczu w miejscu, gdzie odkryto nowy, cenny minerał. 
Awanturnicy, poszukiwacze przygód i różnego rodzaju 
niespokojne duchy tworzą ciekawą, choć niebezpieczną 
mieszankę mieszkańców Volksdorfu. Nad całością czu-
wa wybrana przez mieszkańców pani burmistrz, Hanna 
Krude, łagodząc konflikty, stanowiąc prawo i pilnując, 
aby miasto rozwijało się i bogaciło. 

Więcej o Volksdorfie przeczytasz w dokumencie, który 
możesz znaleźć tutaj.

Siły Zła

Przedziwny sojusz orków, zwierzoludzi, skavenów, 
nieumarłych i wyznawców chaotycznych bóstw. Nikt 
nie wie, co sprowadziło ich w te okolice i dlaczego nie 
powybijali się nawzajem – faktem jest, że wydają się 
współpracować i nie dopuszczać ludzi do nowo odkry-
tego minerału.

Więcej informacji o Siłach Zła i roli jaką odgrywają na 
BQ 2019 możesz znaleźć w dotyczącym tej grupy spe-
cjalnym dokumencie, który możesz znaleźć tutaj.

Bezpieczeństwo 

BQ to gra, która ma dostarczyć jak najwięcej zaba-
wy i przygód jego uczestnikom. Bardzo zależy nam 
na bezpieczeństwie naszych graczy i dołożymy starań, 
aby w ramach naszych możliwości zabezpieczyć teren 
gry. W trakcie larpa w każdym obozowisku (de Croy, 
Alvarez, Siły Zła i Volksdorf ) będą dostępni ratownicy 
medyczni, gotowi nieść pomoc w przypadku nieszczęśli-
wych wypadków. Dużą uwagę przywiązujemy również 
do jakości używanej na grze broni bezpiecznej.

W trakcie gry zawsze dbaj o swoje i współgra-
czy bezpieczeństwo. Uważaj na dziury i wykroty, 
wyposaż się w wygodne buty z usztywnieniem 
kostek. W nocy, kiedy opuszczasz obóz, zabieraj ze 
sobą światło. Nawet jeśli zamierzasz skradać się po ciem-
ku, światło może przydać się w krytycznych momentach. 
Nigdy nie biegaj po ciemku, bardzo łatwo trafić w drze-
wo lub wpaść do dziury.

Zawsze miej przy sobie wodę. Odwodnienie może pro-
wadzić do osłabienia i udaru. Osłaniaj głowę. Nie za-
pominaj również o preparatach na kleszcze i komary. 
Borelioza to realne zagrożenie, nie lekceważ go!

Odpowiedzialnie spożywaj alkohol. W stanie upojenia 
alkoholowego narażasz na niebezpieczeństwo nie tylko 
siebie, ale i innych. Przestajesz kontrolować siłę w trak-
cie walki bezpieczną bronią, narażasz się na potknięcia 
na niebezpiecznym terenie. Nie wahaj się też upomnieć 
osoby przesadzające z alkoholem, a w razie gdy upo-
mnienie będzie nieskuteczne, a osoba pijana będzie za-
chowywać się niebezpiecznie – zgłoś to organizatorom.

Pamiętaj o szacunku i empatii wobec innych uczestni-
ków. Nigdy nie wiemy, co może być trudnym tematem 
dla drugiej osoby. Jeżeli masz wrażenie, że ktoś czuje się 
niekomfortowo w jakieś sytuacji – wycofaj się. Respek-
tuj słowa bezpieczeństwa, nie tylko w walce, ale również 
w sytuacjach społecznych.

Ostrożnie posługuj się ogniem. Pamiętaj, że gramy 
w trakcie lata i niewiele trzeba, aby spowodować pożar. 
Dlatego też na terenie gry obowiązuje zakaz używania 
otwartego ognia z pochodni oraz rozpalania ognisk 
poza wyznaczonymi miejscami. Nie zostawiaj bez kon-
troli ognisk, a w przypadku zaprószenia ognia w miarę 
możliwości ugaś go jak najszybciej i poinformuj 
organizatorów.

https://5zywiolow.com/battlequest/wp-content/uploads/2019/03/Wyprawa-dr-Croy-podr%C4%99cznik-gracza-PL.pdf
https://5zywiolow.com/battlequest/wp-content/uploads/2019/03/Faktoria-Alvareza-podr%C4%99cznik-gracza-PL.pdf
https://5zywiolow.com/battlequest/wp-content/uploads/2019/03/Wolne-Miasto-podr%C4%99cznik-gracza.pdf
https://5zywiolow.com/battlequest/wp-content/uploads/2019/03/Si%C5%82y-Z%C5%82a-podr%C4%99cznik-gracza.pdf
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Na BQ 2019 obowiązuje bezwzględny zakaz 
używania przez uczestników środków pirotech-
nicznych! Jeżeli chcesz skorzystać z jakiejkolwiek 
pirotechniki (nawet małej petardy czy najprost-

szej świecy dymnej) musisz uzyskać zgodę organizato-
rów imprezy – mogą oni udzielić zgody na wykorzy-
stanie tego typu środków pod kontrolą wyznaczonych 
przez organizatorów osób.

W trakcie walki na broń bezpieczną pamiętajcie, aby 
nie nadużywać siły! Starajcie się wybierać bezpieczny 
teren do walki. Więcej o bezpiecznej walce znajdziecie 
w podręczniku Walka i Magia. 

UWAGA: nawet jeżeli stosujecie się do tych wszystkich 
zasad, może dojść do nieszczęśliwych wypadków. Wal-
ka larpowa to sport kontaktowy, biorąc w niej udział, 
musicie być świadomi możliwości odniesienia kontuzji, 
podobnie jak w przypadku amatorskiego meczu piłki 
nożnej.

Osoby zgłoszone jako nieprzestrzegające zasad bhp, 
po rozpatrzeniu zgłoszenia przez organizatorów 
mogą otrzymać upomnienie. Drugie upomnienie 
skutkuje wyproszeniem uczestnika z larpa.

W przypadku krytycznego naruszenia zasad bezpie-
czeństwa organizator zastrzega sobie prawo do bez-
warunkowego wyproszenia winnej osoby z terenu gry.

Słowa bezpieczeństwa 

Dla komfortu graczy na BQ wprowadzona zostaje me-
chanika słów bezpieczeństwa red – yellow – green. Ich 
używanie powinno być powszechne – dzięki nim mamy 
pewność, że nikt nie znajdzie się w sytuacji dla niego 

niekomfortowej. W trakcie rozgrywki każdy z jej 
uczestników może wypowiedzieć (w języku an-
gielskim) jedno z tych słów, a wszyscy, którzy je 
usłyszą, powinni zachować się odpowiednio:

Red – nie chcę, mam dość. Scena, w której znajduje się 
uczestnik używający tego słowa, jest zbyt intensywna 
albo z jakiegoś powodu nie chce on dalej brać w niej 
udziału. Przyczyna wypowiedzenia red powinna zostać 
niezwłocznie wyeliminowana, a gra kontynuowana, 
jakby nieprzyjemna sytuacja nie miała miejsca.

Przykład: Kasia, odgrywając postać, mocno łapie Pawła 
za ramię i zaczyna go energicznie szarpać, sprawiając mu 
ból. Paweł używa słowa red. Kasia musi natychmiast puścić 
Pawła i nie wchodzić już z nim w żadną fizyczną interak-
cję w tej scenie.

Yellow – utrzymajmy ten poziom. Scena, w której znaj-
duje się uczestnik używający tego słowa, osiągnęła mak-
symalny dopuszczalny dla niego poziom intensywności, 
który nie powinien zostać przekroczony. W praktyce 
oznacza to, że nie wchodzimy głębiej w omawiane te-
maty, czy nie eskalujemy konfliktu.

Przykład: Kasia mocno łapie Pawła za ramię i zaczyna 
go energicznie szarpać, sprawiając mu ból. Paweł używa 
słowa yellow. Kasia może dalej szarpać Pawła, nie powin-
na jednak wykonywać żadnych innych czynności, mogących 
sprawić mu większy ból, czy mocniej ingerujących w jego 
prywatność.

Green – pozwólmy sobie na więcej. Scena, w któ-
rej znajduje się uczestnik używający tego słowa, może 
przekroczyć obecny poziom intensywności bez sprze-
ciwu z jego strony. W praktyce oznacza to, że możemy 
sobie pozwolić na więcej niż do tej pory, a wręcz jest to 
od nas oczekiwane.

Przykład: Kasia mocno łapie Pawła za ramię i zaczyna 
go energicznie szarpać, sprawiając mu ból. Paweł używa 
słowa green. Kasia może dalej szarpać Pawła, może tak-
że wykonywać inne czynności, mogące sprawić mu większy 
ból, czy mocniej ingerujące w jego prywatność.

Twój bohater 
Tworzenie własnej przygody

Organizatorzy BQ nie przygotowują dla uczestników 
gotowych ról, które mogą  odgrywać. Nie będziemy do-
starczać personalnych wątków i relacji pomiędzy posta-
ciami. Ograniczamy się do nakreślenia zarysu fabularne-
go sytuacji, akceptacji zgłoszonych oddziałów i drużyn 
oraz przygotujemy szereg zadań i misji do wypełnienia.
 
Jeśli uważasz, że zagranie jakiegoś wątku sprawi, że bę-
dziesz się dobrze bawić – graj go. Wszystko oczywiście 
w ramach obowiązujących zasad i z poszanowaniem dla 
zabawy innych graczy. Jeśli do przeżycia własnej przy-
gody będziesz czegoś potrzebować, albo masz wątpli-
wości, czy to w ogóle jest do zrealizowania – daj znać, 
na pewno pomożemy.

Żyjący świat przygód

Naszym celem jest stworzenie żyjącego i wiarygodnego 
świata. Takiego, w którym czuć, że jest się elementem 
czegoś większego. Gdzie obozowiska żyją, każdy ma 
swoje zadanie i miejsce w społeczności. Gdzie, aby coś 
osiągnąć, musisz faktycznie to zrobić. Gdzie uda Ci się 
całkowicie zanurzyć w otaczającym cię świecie.

W trakcie BQ znajdzie się sporo miejsca na potyczki, 
podchody, taktyczne zagrywki i epickie  bitwy. Nie za-
braknie też eksploracji, zwiedzania opuszczonych ruin 
czy szpiegowskich zagrywek. A po wszystkim nadej-
dzie pora na wizytę w karczmie, odpoczynek w cieniu 
podczas czekania na przydział wojskowego posiłku, po-
jedynki na arenie, smakowanie trunków przy ognisku 
wraz z członkami oddziału oraz wiele innych rzeczy.

Gra trwać będzie 24 godziny na dobę. Oznacza 
to, że każdy uczestnik będzie jadł, spał, a nawet 
chodził do wychodka, cały czas będąc w klimacie.
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BQ to larp dla Ciebie, jeżeli:

☞ lubisz walczyć z użyciem bezpiecznej broni,
☞ lubisz samemu tworzyć postać,

 ☞ nie potrzebujesz rozbudowanej fabuły  
oraz sieci relacji, aby się dobrze bawić, 

 ☞ wolisz proste zasady bazujące na fairplay  
niż skomplikowane mechaniki, 

 ☞ w larpach zależy Ci i dbasz o wysoki poziom 
strojów, rekwizytów i scenografii.

BQ to larp nie dla Ciebie, jeżeli:

 ☞ by się dobrze bawić, potrzebujesz rozbudowanej 
fabuły i relacji stworzonych przez organizatorów, 

 ☞ nie lubisz samemu tworzyć postaci, 
 ☞ wolisz rozbudowane mechaniki,  
niż proste zasady uznaniowe,

 ☞ w larpach nie zależy Ci na wysokim poziomie 
strojów, scenografii i rekwizytów. 

Jak stworzyć postać?

Na BQ gracze samodzielnie tworzą swoje postacie, pa-
miętając że muszą one pasować do świata Warhamme-
ra i być powiązane z jedną ze stron konfliktu, miastecz-
kiem lub siłami zła. 

Tworząc postać, zapomnij o wyższych od człowie-
ka krasnoludach, cherlawych orkach czy goblinach 
w spodniach moro. Nie chodzi wyłącznie o fizyczne 
atrybuty gracza czy ogólny wygląd stroju. Na BQ nie 
ma miejsca na oddział halabardników bez halabard 
czy bretońskiego księcia wyglądającego jak żebrak. Jeśli 
Twój strój nie wskazuje na pierwszy rzut oka, kim jest 
postać, w którą się wcielasz, to znaczy, że coś poszło nie 
tak. Chcesz być żebrakiem podającym się za bretoń-

skiego księcia? Najlepsze co cię może spotkać to 
chłosta. Zależy nam na uzyskaniu tzw. iluzji 360°, 
a ta nie będzie możliwa, jeśli zamieszkujące nasz 
świat postacie nie będą wyglądać odpowiednio.

Role magiczne

Istnieją dwa rodzaje ról magicznych, których granie 
w trakcie BQ możliwe jest wyłącznie po wcześniej-
szym zgłoszeniu i akceptacji ze strony organizatorów. 
Spokojnie – są to jednak bardzo specyficzne role, sta-
nowiące ułamek wszystkich uczestników zabawy. Ich 
odgrywanie wiąże się z dodatkowymi możliwościa-
mi, ale przede wszystkim obowiązkami wynikającymi 
z osadzenia rzeczonych ról w mechanice gry. Te role to 
kapłani i magowie.

Jeśli chcesz wcielić się w jedną z tych postaci, musisz 
zaakceptować wszystkie wiążące się z tym funkcje 
i obowiązki oraz zgłosić się w specjalnym formularzu. 
Ilość ról specjalnych jest ograniczona, co oznacza, że 
tylko skończona ilość graczy może się w nie ostatecznie 
wcielić. Wynika to głównie z samego świata, w którym 
osadzona jest gra – postaci wykształcone lub władające 
magią są tam naprawdę bardzo rzadkie.

Więcej informacji w podręczniku Walka i Magia.

Nieludzie

Świat BQ zamieszkiwany jest przez więcej rozumnych 
ras niż tylko ludzie. Elfy, krasnoludy, niziołki, zwierzo-
ludzie, orkowie, humanoidalne szczury (zwane skave-
nami) – to tylko część z nich. Każda z ras cechuje się 
specyficznym wyglądem, obyczajami, czy wierzeniami.
W ramach gry możesz dołączyć do oddziału skupiają-
cego właśnie takie postaci. Pamiętaj jednak, że może to 
być spore wyzwanie. Aby zachować klimat gry, musisz 
wyglądać oraz zachowywać się jak członek rasy, której 
postać zdecydowałeś się odgrywać. Aby być elfem po-
trzebujesz nie tylko protez uszu – powinieneś zadbać 
o odpowiedni strój i rekwizyty. Ork to nie tylko skóra 
pomalowana na zielono, ale też potężny pancerz, ma-
ska zmieniająca twarz i specyficzny oręż.

Jeśli chciałbyś wcielić się w postać inną niż ludz-
ka – zalecamy kontakt z dowódcami oddziałów, 
które takie właśnie gromadzą. W ten sposób nie 
tylko poznasz wymagania stawiane przed graczami 
chcącymi do nich dołączyć, ale też otrzymasz sporo po-
rad czy sugestii w zakresie przygotowań.

Jeżeli odgrywana przez Ciebie postać posiada twardą 
skórę lub inny ekwiwalent pancerza – Twój strój musi 
w przekonujący sposób go odzwierciedlać.  Ważne jest 
również aby stanowił rzeczywistą i bezpieczną ochronę 
przed ciosami bronią bezpieczną. Pancerza nie zastąpią 
magiczne symbole czy znamiona ani żadnego rodzaju 
„pola siłowe”. 

Zgłaszanie oddziałów

Jeśli chcesz zgłosić się do gry wraz ze znajomymi lub 
też posiadasz dość sprzętu, aby samodzielnie wyposa-
żyć cały oddział, daj o tym znać wcześniej! Na stronie 
internetowej BQ znaleźć można specjalny formularz 
zgłoszeniowy, w którym poprosimy Cię o kilka podsta-
wowych informacji oraz opis Twojego oddziału.

Organizatorzy w miarę możliwości pomogą każde-
mu zgłoszonemu oddziałowi w zakresie scenografii, 
logistyki, aktywności dodatkowych, zadań, eksploracji 
i wszystkiego innego, co mogłoby być potrzebne dla jak 
najlepszej zabawy wszystkich jego członków.

Pamiętać należy, że wewnętrzna struktura oddziału za-
leży wyłącznie od jego członków.

Oznacza to, że gracze sami ustalają sobie, jak będą się 
zachowywać, jaki jest ich stosunek do przywódców 
strony, do której przynależą, kto będzie ich dowódcą, 
jakie są zależności między członkami, jakich zadań chcą 
się podejmować… Słowem – podkreślamy to raz 
jeszcze – gracze mają dowolność w kształtowa-
niu swojej własnej przygody (oczywiście w ra-
mach założeń larpa).

http://battlequest.pl
http://battlequest.pl
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Dołączanie do oddziału

Zachęcamy do dołączenia do już istniejących od-
działów. Na naszej stronie internetowej znajdziesz 

zakładkę Frakcje, a w niej opisy oddziałów biorących udział 
w BQ podzielone na strony konfliktu. Po pierwsze wybierz 
oddział, który Ci odpowiada oraz deklaruje otwartość na 
nowych uczestników. Po drugie skontaktuj się z dowódcą 
oddziału i ustalicie warunki przyjęcia do grupy. Przy opisie 
każdego oddziału znajduje się link do profilu dowódcy na 
Facebooku.

Jeśli nie wiesz, do jakiego oddziału przystąpić, napisz 
o tym na naszej facebookowej grupie dla uczestników BQ 
– “Karczma u Kenigera”. Na pewno otrzymasz wiele pro-
pozycji i zaproszeń.

Nie masz na to czasu? Przyjeżdżasz pierwszy raz i nie 
chcesz inwestować w ekwipunek, dopóki nie sprawdzisz, 
czy taka zabawa jest dla Ciebie? Specjalnie dla takich osób 
przygotowaliśmy tzw. Pakiety Startowe. Więcej o nich 
przeczytasz w ramce po prawej stronie.

Nie tylko walka  
– postacie niebojowe

BQ to gra nastawiona w znacznej mierze na akcję. Jednak 
nawet w najbardziej zaciekłych wojnach na froncie zawsze 
znajdowało się miejsce na najróżniejsze, nie do końca bo-
jowe postaci. Szlachcice, doradcy, szamani, ciury obozowe, 
kwatermistrzowie, odkrywcy, uczeni, uciekinierzy, kucha-
rze, medycy, kapłani, magowie… I wielu, wielu innych.

Takie postaci są niezwykle potrzebne dla dodania wiary-
godności całego stworzonego świata. Dlatego nie tylko 
pozwalamy nimi grać, ale i planujemy przygotować wątki, 
w których to właśnie takie postaci mogą nabrać pełnych 

kolorów.

Gra solo

Jeżeli chcesz grać sam, nie musisz zgłaszać się do 
któregokolwiek oddziału. W ankiecie zgłoszeniowej 
wybierz przynależność do strony, z którą sympatyzujesz. 
Taka opcja najbardziej pasuje do ról artystów, magów, ka-
płanów, dyplomatów, uczonych i kupców. Możesz rów-
nież wcielić się w błędnego rycerza lub terroryzującego 
okolicę ogra.

Gracze niepełnoletni

BQ to gra przeznaczona dla osób, które ukończyły 16 rok 
życia. Jeśli jesteś niepełnoletni, w trakcie akredytacji mu-
sisz przedstawić oświadczenie zawierające pozwolenie na 
uczestnictwo w grze, podpisane przez rodzica lub prawne-
go opiekuna. Na grze musi też przez cały czas być obecna 
pełnoletnia osoba, która weźmie za Ciebie odpowiedzial-
ność na czas jej trwania. Brak spełnienia tych warunków 
wiąże się z niedopuszczeniem niepełnoletniego uczestnika 
do gry.

zgoda rodzica | oświadczenie opiekuna

Ekwipunek
Częstym problemem na larpach jest odwieczne pytanie 
“co ja właściwie mam zabrać ze sobą?”. Dzięki poniższej 
liście będziesz mieć pewność, że o niczym nie zapomnisz. 
Nie jest to oczywiście zestawienie kompletne – wedle 
uznania każdy uczestnik może zabrać ze sobą co tylko 
jeszcze zechce, tak długo, jak pasuje to do klimatu gry.

Strój

Przebranie powinno nie tylko pasować do posta-
ci, w jaką się wcielasz, ale też przede wszystkim 
nie łamać zasad larpa. Na BQ nie pozwalamy na 
używanie nowoczesnych elementów w trakcie gry.  

Specjalna opcja 
dla początkujących
BQ jest grą przyjazną dla początkujących. 
Nie kończymy jednak jedynie na zapewnie-
niach, ale przygotowujemy dla takich graczy 
specjalny pakiet.

Każdy gracz nieposiadający własnego sprzętu 
może skorzystać z takiego pakietu.

Wystarczy, że zakupi odpowiedni bilet zwany 
“pakietem startowym”. W jego ramach otrzy-
muje:

 ☞ kompletny strój składający się  
ze spodni, koszuli i przeszywanicy  
(do zwrotu po grze),

 ☞ odpowiednie uzbrojenie w postaci  
lateksowego miecza lub innej broni 
(do zwrotu po grze),

 ☞ specjalnie przygotowaną część  
obozowiska w wybranej frakcji,  
przeznaczonej wyłącznie dla graczy  
z pakietem startowym, zapewnioną  
przez organizatorów,

 ☞ dowódcę oddziału, w którego rolę 
wcieli się wdrożony przez organiza-
torów doświadczony gracz, a którego 
zadaniem będzie pomoc nowym  
graczom w odnalezieniu się w larpowej 
rzeczywistości oraz zapewnienie im 
odpowiedniej rozrywki.

Opisy oddziałów przeznaczonych dla po-
czątkujących graczy znajdziecie wyróżnione 
wśród innych oddziałów po obydwu stronach 
konfliktu na naszej stronie internetowej.

https://www.5zywiolow.com/wp-content/uploads/2019/03/BQ-2019-Zgoda-rodzica-PL.pdf
https://www.5zywiolow.com/wp-content/uploads/2019/03/BQ-2019-O%C5%9Bwiadczenie-Opiekuna-PL.pdf
http://battlequest.pl
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Dlatego Twój strój powinien przynajmniej imi-
tować elementy pasujące do jego świata. T-shi-
rty i jeansy zostaw w samochodzie, a na grę 
wyjdź w lnianej koszuli i spodniach. Lub czym-

kolwiek innym, co sobie wymyślisz.

Pamiętaj – organizatorzy mogą poprosić osoby znajdu-
jące się na terenie gry w nieodpowiednich strojach (np. 
zawierających nowoczesne elementy) o zejście z niego 
do czasu przebrania się.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj obuwie. „Kli-
matyczne” buty mogą być ciężkie do zdobycia, a waż-
niejsze niż ich wygląd, jest zawsze bezpieczeństwo. 
Nie obawiaj się więc butów wojskowych czy spor-
towych (najlepiej niejaskrawych – czarnych bądź 
brązowych oraz sięgających za kostkę), jednak jeśli 
są one zbyt nowoczesne – zamaskuj je owijkami lub 
czymś w tym stylu. Osoby biegające po terenie gry 
w białych adidasach czy widocznym z daleka t-shi-
rcie z będą z pewnością proszone o zamaskowanie 
tych elementów, by nie psuć immersji pozostałym 
uczestnikom imprezy. 

Broń bezpieczna

Do gry dopuszczone zostaną jedynie atestowane repliki 
lateksowe zatwierdzonych przez nas producentów oraz 
wykonane z lateksu “samoróbki” (które muszą zostać za-
twierdzone przez organizatorów przy akredytacji przed 
grą). Niedopuszczone zostaną natomiast otulinowce 
oraz repliki niespełniające wymogów bezpieczeństwa 
czy wyglądu. Spokojnie – Twoja postać nie musi wcale 
sięgać po broń przez cały czas trwania imprezy, nie jest 
więc to rzecz wymagana dla każdego.

Istnieje możliwość wypożyczenia broni bezpiecznej na 
czas trwania imprezy. Zrobić to możesz w na-
szym sklepie internetowym w zakładce wypo-
życzalnia.

Namiot

BQ trwa 24 godziny na dobę (również w nocy), dlatego 
potrzebujesz odpowiedniego miejsca do spania. W ra-
mach obozowiska możesz rozłożyć swój namiot, jeśli 
będzie on spełniał wymogi gry. Pamiętaj – nowoczesne 
namioty turystyczne nie mają racji bytu na BQ – zbyt-
nio psułyby bowiem wizualną stronę gry.

Jeśli nie masz gdzie spać – skontaktuj się z oddziałem, 
do którego należysz. Oferujemy także wypożyczenie 
klimatycznych namiotów na czas trwania imprezy – 
oferta dostępna w naszym sklepie.

Pojemnik na wodę i inne naczynia

BQ dzieje się w sierpniu – jednym z najgorętszych mie-
sięcy w Polsce. Odwodnienie to poważny problem, dla-
tego każdy uczestnik powinien mieć ze sobą pojemnik na 
wodę. Może to być szklana butelka, skórzany bukłak lub 
metalowa manierka – ważne, aby nie było to widocznie 
nowoczesne (czyli niepasujące do klimatu gry) naczynie. 
W obozowiskach przez cały czas będzie  dostęp do źró-
deł pitnej wody, z której będzie można korzystać do woli.

Prócz naczyń na wodę przydać się mogą także inne na-
czynia – miska (np. drewniana) i sztućce na pewno po-
mogą, gdy trzeba będzie posilić się przed kolejną misją. 
Nie martw się jednak – w Volksdorfie przez cały czas 
trwania gry działać będzie karczma, gdzie nabyte przez 
Ciebie potrawy zawsze podawane będą w klimatycz-
nych naczyniach.

Nakrycie głowy

Kolejną rzeczą, która może pomóc w walce z upałem jest 
nakrycie głowy. Odpowiednie kapelusze czy czapki za-
pewnią cień i ochronią przed potencjalnym przegrzaniem, 
czy nawet udarem. Jeśli nie posiadasz niczego w tym sty-
lu, bez obaw – klimatyczna bandana czy nawet kawałek 
szmatki przewiązany na głowie z pewnością pomoże.

Lekarstwa i inne medykamenty

Jeśli musisz zażywać jakieś lekarstwa – pamiętaj, 
aby nosić je zawsze ze sobą. Dodatkowo zalecamy 
zabrać ze sobą krem z filtrem (ponownie – dla ochrony 
przed słońcem) oraz środek na komary i inne robactwo, 
którego  (z uwagi na teren, w jakim odbywa się gra) 
może być całkiem sporo.

Źródło światła

Teren gry w nocy może być niebezpieczny, dlatego za-
lecamy zaopatrzenie się w odpowiednie źródło światła. 
Nic tak nie psuje eksploracji fortecznych zakamarków 
po ciemku jak mocna latarka, którą ktoś przyświeca so-
bie drogę. Zalecamy więc klimatyczne lampy czy latar-
nie (używające np. żarówek LED – najlepiej tych dają-
cych “ciepłe” światło) lub – w ostateczności – świece, czy 
tym podobne (idealne np. do oświetlania obozowiska). 
Dla bezpieczeństwa polecamy mieć też ze sobą małą 
awaryjną latarkę, po którą jednak sięgać należy tylko 
w wyjątkowych sytuacjach.

Co mogę, a czego nie mogę
robić w trakcie gry?
Battle questy

Battle Quest to prócz nazwy larpa także nazwa syste-
mu, który zostaje wprowadzony w grze. W trakcie gry 
dowódcy obu armii będą informowani o zadaniach tak-
tycznych, których wykonanie będzie miało wpływ na 
warunki ostatecznej bitwy. Zadaniem dowódców i ich 
sztabów będzie wyznaczenie oddziałów do wykonania 
questu. Battle questy będą polegać na misjach 
typu: eskorta, utrzymanie pozycji, poszukiwania, 
zasadzka czy dywersja.

http://www.5zywiolow.com/shop
http://www.5zywiolow.com/shop
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Eksploracja

“Powiadają, że ruiny fortu, w których gnieździ się 
Zło pełne są zakamarków i mrocznych tuneli. W głę-

bokich sztolniach i wąskich korytarzach odnaleźć można 
tajemniczy minerał. Minerał, który chętnie kupują i wy-
mieniają na różne dobra kupcy z Volksdorfu. Pamiętaj jed-
nak, że śmiałków nie brakuje, a w lochach trafić można na 
różnego rodzaju bestie“.

Na terenie gry będziesz mógł odnaleźć grudki specjal-
nego “minerału” (jak dokładnie taki „minerał” wygląda, 
będziecie mogli dowiedzieć się w trakcie larpa). „Mine-
rał” będziecie mogli wymienić na liczne dobra dostar-
czone przez naszych sponsorów w specjalnym stoisku 
na terenie Volksdorfu. Przedmioty tam “zakupione” 
stają się własnością gracza – możesz zabrać je ze sobą 
do domu! Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
“minerał” posłużył Ci do wymiany z innymi graczami, 
czy jako waluta do opłacenia usługi.

Zdrada 

W trakcie gry żaden z oddziałów nie może zdradzić stro-
ny, z którą rozpoczął grę. Członkowie oddziałów stacjo-
nujących w Volksdorfie mogą najmować się do walki po 
obu stronach, zabroniona jest jednak zdrada w trakcie 
wykonywania zadania, do którego oddział się najął. Po 
wykonaniu zadania oddział może wymówić lojalność.

Pojedynczy gracz może stwierdzić, że z powodów fa-
bularnych chce opuścić swój oddział i nawet zmienić 
stronę. Jeśli jednak okaże się, że gracz przystąpił do od-
działu z zamiarem zdrady, aby przechylić szalę zwycię-
stwa na korzyść przeciwnej strony, zagranie takie będzie 
traktowane jak oszustwo, a osoba odpowiedzialna zo-
stanie ukarana upomnieniem lub wykluczeniem z lar-

pa. Zmiana przynależności postaci w trakcie gry 
musi zostać skonsultowana z organizatorami, 
jak i z dowódcami zainteresowanych oddziałów.

Kradzież

Z uwagi na duże koszta sprzętu, jakim dysponować 
będą gracze, obowiązuje zakaz „fabularnych kradzie-
ży” w trakcie gry. Tyczy się to wszystkich elementów, 
łącznie z fabularną walutą itd. Od tej zasady obowiązują 
trzy wyjątki:

1) Jeśli osoba okradana wyraźnie sama zgodzi się oddać 
nam swój dobytek, mamy prawo go fabularnie ukraść, 
pamiętając jednak, aby zwrócić go właścicielowi po za-
kończeniu gry.

Przykład: Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, 
urządza zasadzkę na trakcie. Wpada w nią Edward, sa-
motny kupiec. Edward, w zamian za darowanie mu życia, 
oferuje oddanie po dobroci swojego pękatego mieszka ze zło-
tem. Gracze mogą przyjąć złoto, a potem i tak zrobić z ży-
ciem Edwarda co chcą.

Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, urządza 
zasadzkę na trakcie. Wpada w nią Edward, samotny ku-
piec. Edward zaczyna uciekać, nie ma jednak szans uniknąć 
strzał wystrzelonych przez najemników. Ci przeszukują 
ciało Edwarda i znajdują przy jego pasie pękaty mieszek 
ze złotem. Gracze nie mogą zabrać złota z ciała Edwarda.

2) Przedmioty, które można kraść, będą oznaczone 
czerwoną wstążką którą można dostać u organizatorów. 
Po grze przedmioty należy zwrócić właścicielowi lub 
organizatorom.

Przykład: Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, 
urządza zasadzkę na trakcie. Wpada w nią Edward, sa-
motny kupiec. Edward zaczyna uciekać, nie ma jednak 
szans uniknąć strzał wystrzelonych przez najemników. 
Ci przeszukują ciało Edwarda i znajdują przy jego pasie 
pękaty mieszek ze złotem, który jest oznaczony jako przed-
miot, który można ukraść. Gracze mogą zabrać złoto z ciała 
Edwarda.

Żeby uniknąć sytuacji, w której gracze faktycznie 
przeszukują każdy zakamarek czyjejś odzieży czy 
dokładnie obmacują „ciało” ofiary, przyjmujemy 
że każdy pokonany, który usłyszy „przeszukuję Cię” 
lub „przeszukuję ciało” ma obowiązek oddać wszystkie 
posiadane przedmioty, które mogą zostać mu zabrane.

3) „Minerały” znajdowane na terenie gry gracze mogą 
nawzajem sobie wykradać.

Szpiegowanie 

Dozwolone są działania polegające na obserwowaniu 
wroga oraz zakradaniu się do wrogiego obozu w celu 
uzyskania informacji. Tożsamość szpiega musi być do 
zweryfikowania w ramach gry, a on nie może używać 
znaku off-game (poza grą) czy innych metagrowych 
sposób na uzyskanie informacji. 

Zabronione jest jednak dołączanie do oddziałów z in-
tencją szpiegowania dla wrogiej strony. 

Offtop 

W czasie gry staramy się stworzyć iluzję życia w fan-
tastycznym świecie. Nic tak nie psuje tego efektu, jak 
nieklimatyczne rozmowy, prowadzone poza naszy-
mi postaciami – czyli tak zwany offtop. Jeśli napraw-
dę musicie pogadać o swojej prawdziwej pracy, sytu-
acji rodzinnej, zapalić nowoczesnego papierosa, czy 
podzielić się wrażeniami z rozgrywek piłkarskich, 
znajdźcie ustronne miejsce, gdzie nie będziecie ni-
komu przeszkadzać, a najlepiej opuśćcie teren gry.

W każdym obozowisku oraz w Wolnym Mieście znaj-
dować się będzie także punkt organizatorski – jego 
wnętrze znajduje się poza grą i w uzasadnionych przy-
padkach to właśnie z niego można korzystać, 
gdy potrzebujesz szybkiego odpoczynku od niej 
lub krótkiego powrotu do rzeczywistości (np. 
w celu wykonania telefonu). 
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Ekonomia
Waluta fabularna

W trakcie gry postaci graczy posługiwać się będą fabu-
larną walutą, mającą realną wartość. W obiegu istnieć 
będzie jeden lub więcej nominałów prezentowanych 
przez monety z odpowiednio wybitym wzorem. Za fa-
bularne monety można będzie:

 ☞ nabyć piwo, wino, inne trunki oraz jedzenie 
w karczmach znajdujących się na terenie gry 
(wodę pitną zapewniają organizatorzy),

 ☞ kupić ekwipunek od kupców znajdujących się na 
terenie gry; przedmioty te stają się własnością 
graczy po dokonaniu zakupu,

 ☞ sprzedawać lub kupować różne usługi – od czysz-
czenia butów i gotowania jedzenia po lojalność 
całej grupy najemników dla danej strony; istot-
ne tutaj jest, że zarówno po stronie zapewniają-
cej popyt, jak i podaż znajdować się będą gracze 
– organizatorzy, ani NPC nie będą pobierać za 
swoje działania lub usługi żadnych opłat w fabu-
larnej walucie;

 ☞ używać w dowolny inny sposób, wedle uznania.
Fabularną walutę możesz zakupić w siedzibie orga-
nizatorów w Volksdorfie.

UWAGA: 
 ☞ fabularna waluta nie może być kradziona, zabiera-
na siłą, ani w żaden sposób podprowadzana innym 
graczom; 

 ☞ wprowadzona przez organizatorów do gry fabu-
larna waluta ma dokładnie taką samą wartość, jak 
ta wymieniona przez graczy za PLN;

 ☞ każdy z graczy rozpoczyna z taką samą ilością fabu-
larnej waluty – zero. Stan ten może zmienić dowol-

nie w trakcie gry lub jeszcze przed jej oficjalnym 
rozpoczęciem, używając wymienionych wcze-
śniej sposobów.
☞ po zakończeniu gry istnieje możliwość wy-
miany zgromadzonej fabularnej waluty.

Aby uspokoić obawy – gra nie zamierza, w żaden 
sposób zmienić się w model “zapłać, aby  wygrać” 
(ang. “pay to win”), w szczególności:

 ☞ za fabularną walutę nie będzie można nabyć spe-
cjalnych przedmiotów, takich jak mikstury al-
chemiczne, amulety, magiczne artefakty lub inne 
rzeczy, mające bezpośredni wpływ na rozgrywkę,

 ☞ za fabularną walutę nie będzie można kupić in-
formacji, map, plotek ani innych wpływających 
na rozgrywkę danych od obsługi oraz NPC,

 ☞ za fabularną walutę nie będzie można przekupić, 
ani przekonać do wykonania jakiejś czynności 
NPC, obsługi ani żadnych innych postaci, czy 
stworzeń będących pod kontrolą organizatorów,

 ☞ od posiadanej ilości fabularnej waluty nie będzie 
bezpośrednio zależeć pozycja postaci, na tere-
nie gry nie znajdą się żadne kontrolowane przez 
NPC, obsługę lub organizatorów miejsca, do 
których można wejść tylko za opłatą lub posia-
dając odpowiednio gruby mieszek,

 ☞ organizatorzy nie przewidują żadnych innych 
wydarzeń czy elementów gry zależnych od uisz-
czonej opłaty.

Certyfikaty handlowe

Uczestnicy BQ, którzy zamierzają prowadzić podczas 
larpa jakiekolwiek działania, zakładające zarobek, są zo-
bowiązani do uzyskania zgody organizatorów w formie 
certyfikatu handlowego. W tym celu uruchomimy spe-
cjalny formularz zgłoszeniowy. W zależności od plano-
wanej sprzedaży uzyskanie certyfikatu może być całko-
wicie bezpłatne, ale może też wiązać się z uiszczeniem 
opłaty (wszelkie warunki będą ustalane indywidualnie).

W przypadku rzemieślników, chcących wystawić swoje 
produkty na sprzedaż, obowiązuje zgłoszenie mailowe, 
a opłata będzie uiszczana w formie barterowej – jak 
w poprzednich latach. Szczegóły zostały ogłoszone na 
kanałach informacyjnych BQ.

Teren gry
Gra odbywa się na terenie Fortu Prusy i Fortu II 
oraz terenie poligonu znajdującego się między tymi 
fortyfikacjami. Granice terenu gry zostaną oznaczone 
przez organizatorów. Na terenie gry będzie znajdować 
się kilka głównych lokacji przedstawionych poniżej.

Obozy

Głównymi lokacjami na grze będą dwa obozy. Znaj-
dować się będą cały czas w grze, co oznacza ciągłą 
symulację świata, bez miejsca na “wychodzenie z kli-
matu” (poza wspomnianym wcześniej namiotem orga-
nizatorskim). Struktura obozu, rozłożenie namiotów 
i scenografii oraz inne szczegóły, ustalone będą przed 
larpem z dowódcami oddziałów i organizatorami. 

Z uwagi na bezpieczeństwo i płynność gry obozy są 
całkowicie wyłączone z działań wojennych. Nie mogą 
być na ich terenie prowadzone żadne walki, niezależnie 
od pory dnia czy nocy. Nie ma mowy o żadnych pod-
stępnych najazdach, skrytobójczych atakach czy kra-
dzieży zaopatrzenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są 
to atrakcyjne elementy, mogące prowadzić do emocjo-
nujących przygód, dlatego działania tego rodzaju będa 
umieszczone w zlecanych stronom battle questach.

Obozy powinny tętnić życiem oraz być miejscem, w któ-
rym gracze nie tylko odpoczywają i śpią, ale także prze-
prowadzają wszystkie ważne dla ich postaci aktywności. 
Nie ważne, czy to polityczne przepychanki, musztry czy 
rytualne tańce przy ognisku – miejscem na takie rzeczy 
jest właśnie obozowisko. Co za tym idzie – rozkładanie 
swojego obozu poza wyznaczonym terenem musi zo-
stać wcześniej uzgodnione z organizatorami.

Ruiny fortu

Ruiny Fortu (Fort Prusy i okolice) to siedzi-
ba Sił Zła. Można tu znaleźć cenny “minerał”. 
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To teren przeznaczony na walkę i eksplorację. 
Pamiętaj, że na tym terenie znajduje się wiele 
dziur i wykrotów. Postaramy się jak najwięcej 
oznaczyć i zabezpieczyć, ale nie zwalnia to Ciebie, 
uczestniku, z obowiązku zachowania szczególnej 

ostrożności w czasie poszukiwania przygód w tym wła-
śnie miejscu. Szczególnie uważać należy w tunelach, do 
których nie powinno wchodzić się bez oświetlenia.

Wolne Miasto Volksdorf

Lokacja neutralna, na której obszarze obowiązuje 
zawieszenie broni między stronami konfliktu. Na te-
renie miasta Volksdorf znaleźć będzie można wiele 
unikatowych lokacji, w tym między innymi:
☞ karczmę, w której za fabularne pieniądze można 

kupić napitek i jedzenie, a także usiąść przy ogniu, 
posłuchać pieśni i opowieści z szerokiego świata,

☞ stoiska kupców i rzemieślników, u których za fa-
bularną walutę będzie można kupić przedmioty 
na stałe stanowiące własność graczy,

☞ Dom Uciech, gdzie będzie można zaznać ukoje-
nia po bitwach i potyczkach,

☞ Szulernię, gdzie można będzie odpocząć przy 
grze w karty lub kości,

☞ tablicę ogłoszeń (do użytku wszystkich graczy), 
na której pojawią się również zlecenia, zadania 
i informacje od organizatorów.

W strefie neutralnej obowiązuje zawieszenie broni. 
Inaczej niż w przypadku obozów jest to wynik ustaleń 
w świecie gry, co oznacza, że zakaz działań wojennych 
może zostać świadomie złamany przez uczestników.
Wiązać się to jednak może z konsekwencjami, do wy-
dalenia z miasta bez prawa powrotu włącznie.

W Volksdorfie uczestnicy BQ mogą znaleźć chwilę 
wytchnienia w toczącym się wokół konflikcie. 
W odróżnieniu od obozów, mogą tu zamieszkać 
ci, którzy chcieli przyjechać na BQ (bo lubią lar-
py, świat Warhammera albo po prostu w celach 

towarzyskich), ale nie są zainteresowani braniem bez-
pośredniego udziału w walce. Jednocześnie, z powodów 
logistycznych, stanowi ono obszar, w którym można coś 
zjeść i wypić, dokonać zakupów w kramach czy po pro-
stu wziąć prysznic.

Chcemy zachować ten charakter miasta, jednocześnie 
starając się uzasadnić (w tworzonej przez nas opowieści) 
istnienie takiego ośrodka na spustoszonym pograniczu, 
nie dając żadnej z przebywających w okolicy armii po-
wodów do zajęcia siłą lub zniszczenia Volksdorfu.

Strefa neutralna (jak zresztą cała reszta BQ) dzia-
łać będzie wyłącznie wtedy, gdy sami uczestnicy będą 
przestrzegać panujących w niej zasad. Prócz miejsca na 
dodatkowe aktywności będzie to także miejsce, gdzie 
przedstawiciele przeciwnych obozów będą mogli wcho-
dzić z sobą w interakcje inne, niż bojowe i symulować 
aspekty życia żołnierza inne, niż te związane z walką 
i życiem obozowym.

Obywatele miasta to osoby uczestniczące w grze 
na takich samych warunkach, jak wszyscy inni.
Oznacza to, że będą oni reagować na otaczające 
wydarzenia wedle własnego sumienia. Może zda-
rzyć się, że gracz wcielający się w postać, która mo-
głaby samą swoją obecnością naruszyć panujący w niej 
spokój, nie zostanie wpuszczony na teren Volksdorfu.

Zaplecze sanitarne

Organizatorzy zapewniają dostęp do sanitariatów w wy-
łączonych z gry strefach przy obozowiskach. Dostęp do 
pryszniców będzie zapewniony na terenie Volksdorfu.

Gdzie znajdę organizatorów

Organizatorzy będą dostępni dla uczestników przez 
cały czas trwania imprezy, niezależnie od pory dnia 
czy nocy. W każdym obozowisku znajdować się będzie 
specjalnie oznaczony namiot organizatorski (znajdu-
jący się poza grą, co oznacza, że wchodząc do niego, 
uczestnicy na chwilę wychodzą z roli itd), w którym 
zazwyczaj będzie można znaleźć:

 ☞ kwatermistrza, który pomoże w zakresie logistyki 
i przygotowań obozu (do niego można przycho-
dzić z zapytaniami np. o wodę, sanitariaty, ale też 
potrzebne rekwizyty czy fabularną walutę),

 ☞ mistrza fabularnego, będącego w stałym kontakcie 
z resztą zespołu i odpowiedzialnego za wszystkie 
rzeczy związane z historią na grze (to tutaj może-
cie przychodzić ze swoimi pomysłami, pytaniami 
i wątpliwościami odnośnie fabuły gry),

 ☞ pomoc medyczną – specjalistę przeszkolonego 
w udzielaniu pierwszej pomocy dysponującego po-
trzebnym sprzętem (na wypadek skaleczeń, stłu-
czeń czy też poważniejszych urazów odniesionych 
w trakcie gry).

Główna siedziba organizatorów (wraz z maga-
zynem) znajdować się będzie natomiast w jed-
nym z budynków w Volksdorfie.

teren gry . Volksdorf

. obóz de Croy
obóz Alvareza 

.
Ruiny fortu

     . 

Mapa terenu



Harmonogram gry
czwartek 08.08.2019:

2000 – rozpoczęcie gry

piątek 09.08.2019:
gra bez przerwy - 24h

sobota 10.08.2019:
1600 –  wielka bitwa, po jej zakończeniu 

czas na odpoczynek i “ogarnięcie się”
2000 – afterparty (już poza grą) w Volksdorfie

niedziela 11.08.2019:
sprzątanie obozowisk, pożegnania, rozjazdy


