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Opis: 

Ta licząca 100 stron księga jest jak dotąd najbardziej obszernym dodatkiem do 
gry WarZone. Na jej stronach znajduje się wiele materiałów dotyczących 

Korporacji Imperial, a także nowe oddziały i zasady specjalne dla wszystkich 
innych Megakorporacji, Bractwa oraz Legionu Ciemności. Dzięki tej księdze 

także twoja armia zyska coś dla siebie! 
 

Info : 
Jeśli spodobała ci się ta książka, po 24h koniecznie kup ją w 

najbliższym sklepie z grami RPG bądź przez internet. Dajmy zarobić 
polskim wydawnictwom, by te mogły dalej wypuszczać kolejne 

podręczniki dla naszej przyjemności. 
 

Poszukujemy osób, które posiadają skaner i chcą go użyć, które mają tylko 
książki i udostępnią je nam, które będą skanowały swe podręczniki, są chętne do 

pomocy przy obróbce oraz OCR’owaniu, a także wspomogą Nas dotacją. Jeśli 
jesteś jedną z takich osób, napisz do Nas : newrpgorder@gmail.com. 
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