Battlequest, poradnik gracza
Piotr Smolański, lipiec 2017

Od Autora

Poniższy dokument jest dziełem czysto fanowskim i jako takie powinien być
rozumiany. Autor konsultował go z twórcami larpa Battlequest ale
wszystko, co to powiedziano, wynika z jego własnego widzimisię i
doświadczenia larpowego. Miło mi jednak powiedzieć, że ten tekst uzyskał
imprimatur organizacji w osobie Krzysztofa Maja. Dzięki za pomoc i uwagi!

Poruszam tu kwestie tego, jakie najpopularniejsze role możecie wybrać na
bitewniaku i czego powinniście się po nich spodziewać. Oczywiście nie
pokrywa to przeżyć i doświadczeń wszystkich, zaledwie pewne rzeczy
wspólne dla większości.

Do Ciebie, czytelniku, zwracam się w formie męskiej, ponieważ pisanie w
formie neutralnej wymaga często nadmiernej ekwilibrystyki słownej i
którąś formę wybrać musiałem. Oczywiście wszystko, co tu piszę tyczy się
dziewczyn tak samo jak mężczyzn.
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Role bojowe na Battlequeście
Na Battlequeście dostępne są następujące główne role:





Zwiadowca
Żołnierz Lekkiej Piechoty
Żołnierz Ciężkiej Piechoty
Cywil / Specjalista

O cywilach – wszelkiego rodzaju magach, kapłanach, medykach,
inżynierach, kupcach i tak dalej pisał tu nie będę. Różnorodność tych ról
jest ogromna, dużo z nich nie ma w ogóle roli bojowej. Opisane będą tylko
role w grze bitewnej. Idąc dalej, możemy sobie podzielić role wojskowe w
zależności od używanego sprzętu:






Broń palna, hukowa.
Broń strzelecka, używająca pocisku.
Lekka broń do walki wręcz.
Ciężka broń do walki wręcz.

Mamy więc już konspekt dokumentu. Wszystko to zostanie opisane po
kolei – z kilkoma dodatkowymi uwagami na temat BHP i szpeju.
Zaczynamy!
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Zwiadowca
RPG i Holiłód przedstawiają bardzo często zwiadowcę jako coś w rodzaju
ninja. „Zwiad” polega wtedy na wpadnięciu pomiędzy kilka tysięcy
przeciwników i za pomocą piruetów, salt i „sztormu miecza”
wymordowanie ich wszystkich. Jeśli tak widzisz swoją rolę, to planujesz
przyjazd na niewłaściwego larpa. To nie jest tylko popis erystyczny,
rzeczywiście zdarzali się ludzie, przyzwyczajeni do tej wizji, którzy
autentycznie ciężko się obrażali, kiedy w końcu docierało do nich, że to
wizja na larpie WYSIWYG niespełnialna. Że kiedy oni będą wirować i tańczyć
z mieczem, ich przeciwnicy zatłuką ich jak ZOMO.
Jeśli jesteś zwiadowcą i chcesz nim być naprawdę, Twoją rolą jest zwiad.
Nie jest to rola łatwa. Nie licz na kolekcjonowanie fragów – przeważnie
trafiać będziesz na przeciwników, poruszających się grupą. Zresztą
zabijanie kogokolwiek do niczego Ci nie służy. Najlepiej jeśli pozostaniesz
niewykryty, jeśli będziesz widzieć, nie będąc widzianym. Co lepsi
zwiadowcy potrafią leżeć o kilka metrów od obozu przeciwnika, widząc i
słysząc wszystko, kiedy przeciwnik niczego nie jest świadom.
Ze zwiadem związany jest problem, który nie istnieje na taką skalę we
współczesnym wojsku – problem czasu komunikacji i czasu reakcji. Widzisz
wymarsz oddziału wojsk przeciwnika z obozu. Załóżmy teraz, że
natychmiast biegniesz do swojego obozu, poinformować o tym dowódcę.
Minie 10-15 minut zanim tam dotrzesz i złożysz raport, kolejne 20-30
będzie się organizowała odpowiedź, własny oddział wymaszeruje wtedy z
obozu i do podejrzanego miejsca dotrze w kolejne 25 minut. Generalnie
godzinę i więcej po tym, kiedy wróg zrobił, co miał zrobić. Jak sobie z tym
radzić? Różnie. Organizować sztafety posłańców, mieć ogólne pojęcie (i
odświeżać je) o miejscach operowania własnych sił, aby móc je szybko
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powiadamiać (nie ma po co biec do obozu, jeśli własny oddział znajduje się
o dwie minuty od Ciebie, w lesie). Operować w porozumieniu z własnymi
żołnierzami. Improwizować. Jak powiedziałem – to nie jest łatwe, ta rola
rzadko będzie doceniana przez innych, przekonanych, że to ich miecze
wygrały grę. Ale bez zwiadu armia jest ślepa i głucha, niezdolna do reakcji
na zdarzenia, o których nie ma jak się dowiedzieć. Cisi, skuteczni, często
niedoceniani.

Czego potrzebujesz jako zwiadowca?
Dobrych, naprawdę dobrych butów. Lekkiego ubrania na dzień, ciepłego na
noc. W ogóle nie potrzebujesz broni, a jeśli ją bierzesz, niech jej będzie jak
najmniej. Twoją główną bronią jest ucieczka. I przede wszystkim
potrzebujesz doskonałej kondycji fizycznej i odporności na zmęczenie.

Lekka Piechota
Lekka piechota to żołnierze walczący w lekkim opancerzeniu, lub bez niego,
w rozproszonym szyku, lub bez żadnego szyku. O lekkiej piechocie
powiedziano w różnych miejscach dużo złego – niesłusznie. W bitwie w
roku 2016 moja formacja, Compagnia di Farabutti, przetrwała do końca
bitwy, przez co często się mówi (nie protestujemy zbyt gwałtownie), że tę
bitwę wygraliśmy. W rzeczywistości zabiliśmy kilkanaścioro przeciwników,
na około setkę. Większość morderczej roboty wykonała imperialna lekka
piechota. Ginąc przy tym jak muchy.

Lekka piechota jest bardzo mobilna. Nie walcząc w szyku, potrafi się
błyskawicznie przemieszczać, flankować, uderzać z tyłu, dręczyć ciężkich
żołnierzy, pozostając poza ich zasięgiem. Jeśli jest zdyscyplinowana i nie
składa się z samych primabelerin, potrafi być w bitwie morderczo
skuteczna. Dobry żołnierz lekkiej piechoty nie różni się od dobrego
żołnierza ciężkiej piechoty w tym, że myśli zbiorowością. „My, oddział”, nie
„ja, wiedźmin, bohater”. Oddział lekkiej piechoty, składający się z takich
bohaterów, zostanie błyskawicznie wymordowany przez zgranych
żołnierzy, polegających na sobie nawzajem.

Dobry dowódca będzie używał lekkiej piechoty do agresywnego zwiadu
(rozpoznania bojem), szybkich rajdów na terenie gry, nękania i opóźniania
ruchów ciężkiej piechoty przeciwnika, w końcu wspierania ataków własnej
ciężkiej piechoty. Wobec lekkiej piechoty wroga Twoja rola jest
bezpośrednia – zabijać, niszczyć, w razie przewagi wroga bardzo szybko
uciekać. Wobec ciężkiej piechoty wroga zachowujesz się jak pies gończy.
Kąsasz, starasz się osłabić, zapędzić w kozi róg, nękać. Nie licz na to, że we
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frontalnym ataku na taką piechotę uzyskasz cokolwiek innego, niż
błyskawiczna śmierć. Nie jesteś tankiem, jesteś flankerem.

Ciężka piechota.
Ciężka piechota walczy w zwartym szyku. Samo to czyni ją właśnie ciężką
piechotą, nawet jeśli jest całkowicie tekstylna. Zwarty, ścisły i utrzymywany
w bitwie szyk jest niezwykle silny defensywnie, bardzo trudny w rozbiciu
przez cokolwiek innego, niż inny zwarty szyk. Dodaj do tego ciężki sprzęt
obronny (duże tarcze, stalowe pancerze) i masz coś w rodzaju czołgu, który
naprawdę trudno jest zatrzymać. Jako ciężki żołnierz będziesz zwalczał
ciężką piechotę wroga, atakował frontalnie, szturmował pozycje obronne i
zajmował je. Jesteś jak taran, nie jak rączy konik. Jednocześnie nie licz na
to, że uda Ci się kogokolwiek do walki zmusić. Jeśli idziesz w formacji przez
las i trafisz na lekką piechotę wroga, nie mając własnej, licz się z bardzo
frustrującymi przeżyciami. Lekka piechota może robić wokół Ciebie kółka,
szarpać, nękać, a Ty nie masz absolutnie żadnego sposobu przeciwdziałania
temu. Dlatego szybko naucz się cenić własnych lekkich piechociarzy,
wspierać ich i liczyć na ich wsparcie.

Ciężka piechota to rola dla ludzi, zdolnych do dyscypliny, dobrze czujących
się w szyku. Paradoksalnie jest to świetna rola dla ludzi niezbyt silnych, nie
czujących się dobrze w indywidualnej walce wręcz. Zdyscyplinowany,
zwarty szyk jest fantastycznie defensywny i trudny do zatrzymania niemal
niezależnie od wartości bojowej pojedynczych żołnierzy. W szyku żyjesz,
poza nim umierasz.
Licz się z tym, że jako taran będziesz wykorzystywany do rozbijania murów
i będziesz dostawał wyjątkowo samobójczo wyglądające misje. Od tego
jesteś.
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Nieistniejąca rola
To coś, za czym zdaje się tęsknić sporo graczy, przyzwyczajonych do
larpowej i erpegowej licytacji mocy. Ktoś, kto może wszystko i może
pokonać każdego, enpec supremus, postać „nieklepalna”. Gracze często,
dowiadując się, że przeciwko takiemu lub innemu przeciwnikowi nie mają
wielkich szans, reagują instynktownym „to nie fair”. To jest fair. Myśl o tym
jako o papierze-nożycach-kamieniu. Papieronożycokamień nie istnieje.
Jako ciężkozbrojny piechociarz jesteś całkowicie bezradny wobec
nękającego Cię lekkiego. Jako lekki nigdy w życiu nie powstrzymasz prącego
do celu ciężkiego. Jako zwiadowca nie wygrasz walki praktycznie z nikim.
Jako walczący żołnierz w szpeju nigdy nie dogonisz dobrego zwiadowcy.
Każdy ma swoje siły i ograniczenia, dobry dowódca będzie używał tych sił,
atakując słabe punkty przeciwnika. Zły zetrze ludzi na krwawą miazgę,
rzucając ich do niemożliwych misji. Takie życie żołnierza.
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Szpej
Słów kilka o tym, do czego służą poszczególne rodzaje broni i co z nimi
robić.
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Broń palna, hukowa.
Broń palna robi klimat i niewiele więcej. W grze bojowej ktoś, do kogo
strzelasz z muszkietu może paść. Dobry gracz da Ci tę przyjemność z
trafienia go, uzna się za pokonanego. W bitwie oddasz salwę albo dwie,
które nie zrobią niczego. Potem chwytasz za miecz. Czemu? Cóż… wszyscy
przyjeżdżamy tak naprawdę na tę wielką, finalną bitwę. Wydajemy na nią
masę pieniędzy, szpejujemy się, część idzie w wielkim gorącu z 20kg stali
na sobie. Nikt nie zejdzie z bitwy, bo gdzieś coś huknęło. Ludzie dadzą się
pokonać, ale wręcz, kiedy mogą się bronić i mogą atakować. Być może
salwa Twojej formacji opóźni czyjś atak, ale go nie zatrzyma. Naucz się
władać tym mieczem i ucz się walki jako lekki piechociarz. Będziesz tego
potrzebował. Jako strzelec jesteś żołnierzem klimaciarskim, robisz grę
innym, sam łapiesz odpowiedni klimat. Ale „zabijać” możesz tylko
lateksem.
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Broń strzelecka, używająca pocisku
Część uwag przenosi się z powyższego tekstu, ale nie wszystkie. Ktoś,
trafiony pacynką w bitwie, bardzo często uzna to za jedną ranę. Twoja
skuteczność jest większa, bo też trafiony człowiek ma jasny dowód tego, że
został trafiony i jednocześnie łatwiej jest mu uznać, że ten strzał (trafienie
kogoś w ruchu, omijając tarczę) wymagał umiejętności. Ale nie licz za
bardzo na to, że kogoś swoją bronią zabijesz. Osłabisz – tak. Twój łuk
pomoże, ale nigdy bitwy nie rozstrzygnie.
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Lekka Broń do Walki Wręcz.
Miecze, topory, wszelkiego rodzaju krótkie i zwykłe bronie jednoręczne. Są
to bronie zaczepno-obronne, zupełnie wystarczające do pokonania
zdecydowanej większości przeciwników na larpie. W połączeniu z tarczą,
zwłaszcza wielką tarczą, zapewniają swojemu użytkownikowi wysoką
przeżywalność – o ile ma wokół siebie przyjaciół i potrafi się z nimi
wzajemnie
wspierać
(przypominam
–
czas
życia
bohatera/wiedźmina/primabaleriny na polu bitwy liczy się w sekundach).
Misją tych broni jest zwalczanie lekkiej piechoty w dowolnych sytuacjach i
ciężkiej piechoty w atakach z flanki i od tyłu. Jeśli jest używana w zwartej
formacji, taka broń potrafi też zagrozić ciężkiej piechocie w ataku
frontalnym.

Przeciw solidnie opancerzonemu przeciwnikowi ta broń jest mało
skuteczna. Pancerny musi trafić lekkiego gdziekolwiek, z niemal dowolną
siłą. Lekki musi trafić pancernego naprawdę mocno w pancerz i to raczej
hełm, niż kirys, albo trafić w miejsce, w którym pancerza nie ma. To trudna
robota i lepiej nie zabierać się do niej, nie dysponując solidną przewagą
liczebną. A najlepiej w ogóle polegać w zwalczaniu pancernych na
specjalistach.
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Ciężka broń do walki wręcz
Do tej kategorii liczą się wszelkiego rodzaju topory oburęczne, halabardy,
glewie, wielkie miecze i tym podobne. Broń długa używana oburącz, bez
tarczy. Ciężkozbrojny powinien uznać większość trafień z takiej broni za
raniące. Większość – nie wszystkie. „Szmata”, czyli trafienie pozbawione
energii, jest dalej szmatą, nawet zadana wielką bronią. Wielką bronią
można też oczywiście zwalczać lekką piechotę, jednak warto pamiętać, że
taka broń ma ipso eo znacznie większą energię i zwyczajnie sprawi
tekstylnemu ból. Lepiej ograniczać i kontrolować siłę uderzeń w walce z
tekstylnym. Większa moc to większa odpowiedzialność - to nie jest broń
dla obłąkanego berserkera!

W starciu 1:1 z dobrym tarczownikiem specjalista z wielką bronią ma
niewielkie szanse. Ta broń jest bardzo ofensywna, słaba w obronie. Dlatego
wielkie, specjalistyczne bronie powinny być wspierane przez tarczowników
i piechotę ze zwykłą bronią. Współdziałanie rodzajów sił zbrojnych jest
kluczem do zwycięstwa.
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Uwagi na temat BHP.
Bezpieczna broń larpowa jest bezpieczna w tym sensie, że naprawdę
trudno jest zrobić nią komuś poważną krzywdę. Nie znaczy to, że nie da się
nią krzywdy zrobić w ogóle – da się i nie jest to trudne. Moim wielkim
mieczem jestem w stanie uderzyć Cię w głowę z taką siłą, że resztę larpa
spędzisz w namiocie. Nieszczęśliwy (i o wiele za mocny) cios w twarz potrafi
złamać nos, albo uszkodzić oko. Trafienia „ciągnięte” po gołej skórze
potrafią ją uszkodzić, co może się zakończyć szwami. Nie należy polegać na
określeniu „bezpieczna” i tłuc tą bronią jak pijany kowal. Siła ciosu i
miejsce, w które celujesz, musi być dostosowane do warunków. Pamiętaj,
że lepiej walkę przegrać, niż zrobić innemu graczowi realną krzywdę.

Energia ciosu
Cios bronią lateksową ma różną energię w zależności od jej długości, masy,
punktu wyważenia. Jeśli posługujesz się bronią jednoręczną i czujesz, że
wyraźnie „leci ona na pysk”, albo po prostu sprawdziłeś, że jest wyważona
daleko na ostrze, to ta broń będzie mieć energię ciosu większą od
większości broni jednoręcznych. Wielka broń ma sporą energię sama z
siebie – trzeba trochę siły, żeby wprawić ją w ruch i cios nią będzie zawsze
bardziej bolesny od ciosu bronią jednoręczną. Oznacza to dwie rzeczy:

Po pierwsze wielka broń powinna być przez użytkownika lepiej
kontrolowana, niż broń krótka. Jeśli nie masz doświadczenia w walce
larpowej, odradzam kupowanie sobie wielkiej broni jako pierwszej.
Większa moc, większa odpowiedzialność, takie tam.
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Po drugie jeśli dostałeś od kogoś z wielką bronią naprawdę mocno,
pamiętaj, że to w dużej mierze wynika ze specyfiki takiej broni. Jeśli masz
na sobie tylko tekstylia, nabierz należytego szacunku dla takiego sprzętu i
nie pchaj się pod niego na ślepo. Moderowanie siły ataku jest obowiązkiem
atakującego, ale w równej mierze obrona jest obowiązkiem broniącego się!

Pola trafienia
Jest kilka miejsc, znacznie bardziej wrażliwych na uszkodzenia, niż inne.
Głównie jest to twarz, gardło, palce – przede wszystkim twarz. Nie będę
wchodził ze szczegółami w mechanikę ataku, po prostu dam rady co do
tego, czego robić nie należy. Mowa jest tu o miejscach nieosłoniętych
zbroją, zbroja najczęściej unieważnia te rady:
1. Kiedy atakujesz z góry głowę przeciwnika, nie rób tego tak, aby celu
sięgnął tylko sztych Twojej broni. Ryzykujesz wówczas, że sztych
przejedzie z dużą energią po całej jego twarzy, z góry w dół.
Nieszczęśliwie może przy tym zahaczyć o oko, albo wargę – z
przykrymi konsekwencjami. Głowę atakuj z „nadmiarem” klingi,
tak, aby klinga zatrzymała się na czaszce i nie zsunęła na twarz.
2. Nie atakuj w ogóle nieosłoniętej głowy z boku. Są tu dwa możliwe
paskudne rezultaty. Pierwszy to trafienie w ucho. Kto kiedyś został
klaśnięty otwartą dłonią w ucho, ten wie o czym mówię.
Uszkodzenie bębenka jest mało prawdopodobne, ale paskudny ból
i dyskomfort – znacznie bardziej. Drugą możliwą konsekwencją jest
poziome zejście ciosu na oko, znacznie groźniejsze, niż pionowe. W
końcu, jeśli źle wyliczysz dystans, możesz trzepnąć przeciwnika z
boku w nos. Przy odpowiednim pechu można tak nos złamać.

3. Twój sztych nie może nigdy trafić przeciwnika w gardło, albo w
twarz. Ludzie, którzy nie są wyćwiczeni w szermierce, mają
tendencje do instynktownego zbijania sztychów przeciwnika w
górę – właśnie w swoją twarz, albo gardło. Aby temu zapobiec,
sztychy należy zadawać mierząc w brzuch przeciwnika i pchając z
góry w dół. To bardzo utrudnia a czasem uniemożliwia
przeciwnikowi zrobienie sobie krzywdy Twoją bronią.

Chwyty, zapasy i tak dalej.
Parę paragrafów wyżej była mowa o nieistniejącej roli, czyli o kimś,
zdolnym pokonać absolutnie wszystkich. Część ludzi, sfrustrowanych tym,
że ich lekka broń jest nieskuteczna przeciw ciężkiej zbroi, wpada na
pomysły z gatunku darwinowskich: obalania zbrojnego na ziemię,
przytrzymywania go dla kolegów, wszelkiego rodzaju zapasów. Ta droga
prowadzi prosto do szpitala i – mam szczerą nadzieję – wykluczenia z larpa
na zawsze. Stalowa zbroja ma pełno krawędzi, ostrych kątów i wszelkiego
rodzaju rzeczy, zwiększających przeżywalność użytkownika i stanowiących
ogromne zagrożenia dla idioty, który spróbuje z pancernym wejść w
zapasy. Folgi naramiennika albo kirysu mogą łatwo zamknąć się na gołej
skórze tak, że rozedrą ją jak papier i konieczne będzie naprawdę
artystyczne szycie. Wyrywający się z uścisku zbrojny może przejechać
krawędzią naramiennika czy rękawicy po Twojej skórze i rozciąć ją jak
nożem (same z siebie nie są ostre, ale wprawione w ruch przy mocnym
ściskaniu ich w zapasach, zadziałają jakby były). Przypadkowe trafienie
nałokcicą albo hełmem w twarz po prostu wybije zęby i złamie nos.
Słowem: nie bądź idiotą, debilem i kretynem i porzuć takie pomysły raz na
zawsze. Zapasy generalnie są zakazane, jako niebezpieczne, ale o ile zapasy
z lekkozbrojnym skończą się tylko kwasem i ostrymi słowami od
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organizatora, o tyle zapasy z ciężkozbrojnym mogą prowadzić prosto do
szpitala i do trwałego ubytku na zdrowiu. Ponownie: nie bądź idiotą. Nie
rób tego.

Rzeczą dozwoloną są w czasie szemierki chwyty za dłonie, przedramiona,
ramiona. Blokujesz cięcie przeciwnika, chwytasz go za dłoń, zaciśniętą na
rękojeści i kończysz własnym cięciem. Jest to bardzo skuteczna taktyka, ale
musi być przećwiczona, aby być używana. Chwyty są dozwolone, ale
wszelkiego rodzaju wykręcania, łamania i tak dalej – nie. Chwyt (dłonią za
rękę) może przeciwnika przytrzymać, ale nie może sprawić mu bólu, ani
być zagrożeniem dla jego stawów. Jeśli tego nie ćwiczyłeś, jeśli nie masz
pewności, że wiesz, jak to się robi, to po prostu tego nie rób. Poproś kogoś,
żeby pokazał Ci jak to robić bezpiecznie i ćwicz. Używaj tego dopiero, kiedy
będziesz umiał.

Kopnięcia, wejścia rantem tarczy i inne zagrania siłowe
Generalnie – odradzam. Kopnięcie w lateksową tarczę może ją po prostu
zniszczyć i nagle będziesz mieć dziurę w kieszeni na sumę kilkuset złotych.
Fajnie? Nie fajnie. Rant tarczy, zwłaszcza tarczy drewnianej, jest strasznie
niebezpieczną bronią i próba jego użycia, nawet przy atakowaniu innej
drewnianej tarczy, może się zakończyć w szpitalu – z tego powodu
rantowanie jest na Battlequeście zabronione. Zapomnij, że masz ten rant.
Generalnie przy wszelkiego rodzaju walce siłowej myśl o konsekwencjach.
Im większych używasz energii, tym większa szansa, że zrobisz komuś
krzywdę. Nie po to jesteśmy na tym larpie. Jeszcze raz przypomnę: lepiej
przegrać, niż zrobić komuś realną krzywdę. Pamiętaj o tym.

Kto odpowiada za Twoje bezpieczeństwo?
Za Twoje bezpieczeństwo odpowiadasz zarówno Ty, jak i Twój przeciwnik.
Odpowiedzialność jest łączona. To, że masz na głowie pełny hełm nie
oznacza, że przeciwnikowi wolno Cię bić w głowę z całej siły, ile jej jest w
mięśniach. To, że nie masz hełmu nie oznacza, że przeciwnikowi nie wolno
uderzyć Cię w głowę. Jeśli dostałeś, to jest to Twoja wina – trzeba było tak
walczyć, żeby nie dostać. Ale to jak dostałeś to już odpowiedzialność
Twojego przeciwnika – mamy się tak bić, żeby nie stwarzać dla siebie
nawzajem zagrożenia. Nie możesz więc ani zrzucić całej odpowiedzialności
za swoje bezpieczeństwo na innych, ani też całkowicie zapewnić go sobie
samemu. Musimy polegać na sobie nawzajem.
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Ekwipunek ochronny.

Przeszywanica

Hełm.

Potrzebujesz przeszywanicy (aketonu, gambesonu, purpointa i tak dalej)
niezależnie od tego, czy masz zbroję, czy nie. To solidne wyściełanie na ciele
i rękach, które samo w sobie zapewni Ci naprawdę dobrą ochronę przed
bólem przy uderzeniach lateksiaków, a przy tym świetnie wygląda. Skąd
brać? Odradzam larpowe sklepy. Zachodni producenci robią przeszywanice
z najgorszych i najtańszych tkanin, jakie mogą dostać, licząc (najczęściej
słusznie) na niezorientowanie larpowców. Bawełna i plastik to zestaw
idealny na udar słoneczny. Polecam przeszywanice zamawiać u
rzemieślników, albo kupować używki reko. Ale! Przeszywanice reko często
są robione do ostrej walki na stal. Strasznie grube, z kilku, a nawet
kilkunastu warstw, ciężkie i ograniczające ruchy. W sierpniowym upale
umrzesz w takiej potworności, a do niczego jej nie potrzebujesz. Idealna
przeszywanica dla Ciebie to jedna warstwa wełnianej watoliny pomiędzy
lnianą podszewką i spodem. Dwie to raczej maks. Więc kupując
przeszywanicę z reko pytaj zawsze o ilość warstw i użyte tkaniny. Len i
wełna, wełna i len. Nic innego.

Akcja #kupHełm toczy się w larpówku od jakiegoś czasu. Generalnie hełm
ma głównie zalety. Kawał stali na głowie chroni świetnie przed lateksem, a
w bitwie ciosy będą przede wszystkim spadały z góry – ciosy ciężkich broni
drzewcowych właściwie wyłącznie z góry. Stanowczo warto mieć na głowie
stal. Ale jaką stal? Pominę tu zupełnie kwestie estetyki i stylistyki, zbyt długi
to temat i przejdę do praktyczności. Dobrym źródłem stali są sklepy
larpowe, o których normalnie mam dość niską opinię jeśli chodzi o szpej.
Zwłaszcza hełm sekretny produkcji Epica jest, po zniżkach, oferowanych
przez polskie sklepy, absurdalnie tani. Można go dostać w okolicach 150zł,
zapewnia on solidną ochronę przed ciosami z góry (z boku już nie za
bardzo). Mam, polecam, zwłaszcza jeśli ktoś ma na to niski budżet. Poza
sklepami larpowymi dobre hełmy da się dostać jako używki z reko, na
facebookowych targowiskach. Ale tutaj trzeba uważać: ludzie z reko
czasem pozbywają się zalegających w piwnicach od 10 lat hełmów z czasów
„heroicznych”. Te monstrualne bryły niehartowanej stali potrafią ważyć po
5kg. Coś takiego zrobi Ci w gorący dzień dużą krzywdę. Więc kupując hełm
po rekoludku zawsze pytaj o owego hełmu masę. Jeśli hełm ma ruchomą
zasłonę twarzy (bardzo polecam), zwróć uwagę, czy tę zasłonę można
zablokować w obu pozycjach. Ani nie chcesz, żeby zasłona latała przy ciosie
lateksem (może tak nieszczęśliwie się podnieść, że zupełnie Cię oślepi), ani
żeby spadała Ci co chwila na twarz w trakcie patrolu. Stanowczo odradzam
hełmy trwale zasłaniające twarz, bez możliwości jej odsłonienia.

Finis coronat opus.
I to tyle. Jestem generalnie strasznym, socjopatycznym bucem, ale mam
taką chorobę, że lubię się dzielić wiedzą. Nie wiem skąd to mam, ale mam.
Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, jeśli masz jakieś wątpliwości co do
szpeju i techniki walki, po prostu łap mnie na FB, albo na żywo na larpie.
Chętnie pomogę. Do zobaczenia na Battlequeście.

Piotr Smolański
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