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Opis: 

Układ Słoneczny pogrążony jest w chaosie wojny. Planety bliskie Słońcu zostały 
zalane hordami przerażających wojowników Legionu Ciemności, nefarytów, 

razydów, pretoriańskich łowców i ożywieńczych legionistów. Korporacje ludzkości 
stawiły zacięty opór lecz, podzielone, przegrały...  

 
Grając w Strefę Wojny, masz szansę dowodzić własnym oddziałem zaufanych 
komandosów - Imperialnych Krwawych Beretów, Wenusjańskich Zwiadowców 

Bauhausu, Wolnych Marines Capitolu, Świętych Wojowników Bractwa i wieloma 
innymi. Dana jest ci możliwość walki w imię Kardynała, szansa powstrzymania 

krwawej fali nieustających ataków pięciu Apostołów Ciemności. 
 

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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