
Zbieranie Warhammera zacząłem od armii 
Necronow – kosmicznych „mumii”. Dusza ich 
prawładcy, w wyniku wojen wewnętrznych, 
rozpadła się przed wiekami na miliony małych 
części.

Podobnie Postaci z moich prac – są cząstkami 
mnie. Stanowią moją osobi-stą armię 
nastrojów, postaw, myśli i zauroczeń.
To kruche istoty o surowej, często chropowatej 
powierzchowności.

Często mają swe źródła w topornych modelach 
3d z gier komputerowych z przełomu wieków. 
Czasu mojego dzieciństwa. Nadal postrzegam 
świat dosyć naiwnie, a orężem moich 
wojowników miłości są czułość, ciekawość i 
chełpliwość z małą porcją zazdrości.

Lubię je bo są samotne i nikt się nimi nie 
zajmuje. Ale może niebawem to się zmieni.

Jan Możdżyński
Kruszynki

Bum Bum Pussini

mistrz miłosnych zapasów
Jego specjalność to romantyczny Nelson

Cipkowir 3000

była wszędzie, widziała wszystko
Okrzyk bojowy: nuuuuda!

Dominiunia

władczyni Twoich pragnień
Okrzyk bojowy: mój ci on(a)

Foszka

I’m sensitive you know
Okrzyk bojowy: you drive me crazy

Keeper of Secrets

oddaje tobie co kryje w sobie
Dosłownie

Kurator własnej tożsamości

będzie tym kim chce być
Bez względu na koszty

Pakerini

na ratunek złamanym sercom

Pigletto

straszny świntuch. Nabroi i umywa rączki. 
Okrzyk bojowy: to nie ja

Rogatek

błagający o przebaczenie wieczny romantyk 
Okrzyk bojowy: Roses are red chodź się całować

Skórzak

daj mu klapsa. Lub zrób z nim co chcesz
Okrzyk bojowy: Mocniej!

Sprytny Łukasz

jest szybszy niż myślisz
Okrzyk bojowy: Kiss kiss bang bang

Stokrotka

kocha…lubi…szanuje…nie chce…nie dba…żartuje

Tantratulla

spenetruje wszystkie czakry
jakie wpadną jej w ręce

Okrzyk bojowy: oddaj się energii

Troskliwy Miś

gdy nie ma nadziei na miłość pojawia się on, 
cały na szaro

Zwyrek

nie oceniaj po pozorach. Mały ale wariat. 
Tacy kochają najmocniej



Zakochane Kundle rozrabiają!

Te z pozoru niegroźne słodziaki mają w swoim 
asortymencie sztuczki od których podnosi 
się ciśnienie a w brzuchu zaczynają latać 
motyle…. Wabią ofiary krągłymi kształtami 
i hipnotyzującym tańcem, a ich słodkie 
spojrzenie przeszywa na wylot i odnajduje 
skryte tęsknoty duszy. Pazury smarują 
płynnym pożądaniem – jedno zadrapanie 
sprawia, że nie można przestać o nich myśleć. 
Najgroźniejsze są zatrute strzały, biada tym, 
którzy zostaną trafieni.

Jednakże oręż, który obrały bywa zdradziecki 
i nieprzewidywalny… Być może siły, z którymi 
igrają wymkną się spod kontroli i doprowadzą 
do ich zguby?

Sebulec
Zakochane Kundle

Twardy Gracz
Miłość to gra a on jest zwycięzcą. 

Doświadczony weteran. Jego pięść jest 
zaciśnięta, ale czy serce wciąż otwarte? 

okrzyk bojowy: come to daddy

Czaruś

Magiczne spojrzenie, hipnotyzujący ogon… 
ten kundel wie jak rozpalić serce. Zmysłowe 

podszepty to jego zaklęcia, nie ma odpornych na 
jego urok. 

okrzyk bojowy: co robisz wieczorem?

Skrytokochacz

czai się w ciemności i liczy, że go zauważysz
okrzyk bojowy: (wstydzi się odezwać pierwszy)

Miłosna wścieklizna

od nadmiaru emocji pęka mu głowa. wiecznie 
nagrzany na jakąś awanturę,

lubi uderzać z kontrataku.

okrzyk bojowy: sam wyluzuj

Pewny zawodnik

Twardy Gracz, który stracił głowę i służy 
wsparciem. 

okrzyk bojowy: ja się tym zajmę

Kawalarz

Uwielbia być w centrum uwagi, napinać klatę, 
kręcić dupą i gadać kocopoły. Jakby miał rękaw 

to leciałyby z niego suchary. 

krzyk bojowy: Kundel, ktory chodzi do lasu? 
-Golas!

Miłosne świrusy

Zwiadowcy z doskonałym nosem. Atakują 
szybko, ostro i znienacka, śliniąc się i 

wybauszając gały. Na szczęście łatwo je zgubić.

okrzyk bojowy: love is in the air

Brygada Mruczek

Główna i jedyna artyleria powietrzna 
Zakochanych Kundli. Niestety miewają problem 

z celnością i zdarza się, ze trafiają w swoich. 
okrzyk bojowy: ręce do góry, majtki w dół!

Major Upadek

Ten lot się już skończył, ale nieważne ile razy 
upadamy, tylko ile razy się podnosimy.

okrzyk bojowy: Bolało?


