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STARA KSIĘGA GOŚCI 
POLSKIE CENTRUM BLOOD 

18.06.2008 – 12.02.2006 
 

Backup Księgi Gości „Polskiego Centrum Blood” – archiwalne wpisy. 
 

Lp. Nick Data Adres WWW Treść 

1 Bloodmaster 18-07-2009 21:30:37  
Dzięki uprzejmości Greybrowa z LigiBlood, wszystkie pliki umieściłem juŜ na 
zewnętrznym FTP'ie. Pozdrawiam. 

2 Seth 05-07-2009 15:57:24  

Spokojnie panowie :) wszystko zawsze ściągałem na bieŜąco, więc nie ma 
się co  
martwić o pliki. Jakby co to pisać na GG albo na maila co potrzeba, 
napewno da się załatwić. Pozdrawiam wszystkich fanów Blood'a i Ŝyczę 
udanych wakacji. 

3 Bloodmaster 04-07-2009 22:20:49  

To jakieś nieporozumienie ze strony Gry-Online, wyjaśniam sprawę, ponoć 
się zmienił ich regulamin, ja nic o tym nie wiem, nie dostałem informacji. A 
widzę, Ŝe pliki są jawnie usunięte z ftp'a. Pech chciał, Ŝe nie wszystkie dane 
miałem lokalnie. Zobaczymy co będzie... Pozdrawiam. 

4 Jędrol 03-07-2009 16:45:19  
Co się stało z działem "Pliki"?????????????????????????? Próbuję pobrać co 
kolwiek i wyświetla mi się je**ny komunikat "Not found"... 

5 RBlake 07-06-2009 21:39:59 
http://retrokadabr
a.wordpress.com/ 

El Clasiqo! Blood jako, Ŝe niezwykle cenię tą produkcję miał ten zaszczyt i 
zadebiutował na moim blogu :-) 

6 caleb 05-06-2009 18:00:08  

Sposob na odpalenie blooda 1 :D  
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.transfusion
-
game.com/&ei=9z4pSrWDH9Kx_AaZoL3nCg&sa=X&oi=translate&resnum=
2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dtransfusion%26hl%3Dpl%26lr%3D%
26client%3Dfirefox-
a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3DAjw%26sa
%3DG 

7 ZUS 
05-06-2009 13:58:53 
 

 
Kiedy ja pisalem o Blood 2 a nie jedynce... Pierwszego Blooda mam z 
VDMsound i chodzi bez zarzutu. Zdecydowanie wole tak aniezeli z 
DOSBoxem ktorego nie lubie 

8 Skuderia 04-06-2009 18:26:14  

Pierwsza "krew" chodzi pod XP spokojnie, trzeba miec tylko emlutator 
systemu DOS, tj. DosBox najlepiej wersja 0.72, poniewaz mozna edytowac 
emulowana pamiec oraz szybkosc dzialania poszczegolnych podzespolow. 
Sound Balster dziala w 100%, trzeba tylko dobrze go skonfigurowac i 
zainstalowac sterowniki VDM Sound 2.1...jesli jakies pytania to pisac na 
mial...pzdr 

9 ZUS 27-05-2009 12:31:29  

Czesc, ostatnio pogrywam sobie w blooda 2 i mam taki maly problem. 
Mianowicie gra mi kiepsko chodzi! Mam Pentium 4 1.8GHz, pol giga ramu i 
gf fx5200 wiec wszystko powinno smigac, a tymczasem w niektorych 
momentach mam pokaz slajdow. Dodam ze gra sie laguje bez wzgledu na 
to jaka ustawie rozdzielczosc czy jakosc grafiki.  
To juz druga gra w ktorej mam podobne jazdy (tak samo mialem z Kiss 
Psycho Circus) tak wiec pewnie jest jakis problem z kompatybilnoscia, mam 
WinXP. Czy wiece moze jak to mozna "naprawic"? 

10 
Maramaxyn 
Firwux 

16-05-2009 09:46:57  

Nie wiem, czy ktoś juŜ podawał tę stronkę, jest to strona kompozytora 
muzyki do gier, m.in. do Blooda. MoŜna z niej zassać utwory w MP3 lub 
OGG.  
http://www.markmcwane.com/music-blood.html 

11 BloodFan 15-05-2009 10:08:45 p2stp.4shared.com 

oczywiscie musilaem popelnic blad najnowsze skroty do wersji z filmami sa 
tutaj:  
http://www.4shared.com/file/48177629/4d935370/Newest_best_XP_batch_
shortcuts2.html  
jeszcze raz zapraszam :) 

12 BloodFan 15-05-2009 10:06:27 p2stp.4shared.com 

Witajcie!  
Jesli komus teskno do blood'a jedynki a ma problemy bo na windows xp mu 
nie chodzi (nie sprawdzalem na viscie) to zapraszam do pobrania wersji 
dzialajacej na windows xp (chociaz moze nawet i na viscie)  
dla tych co moga posiedziec przy sciaganiu dluzej zeby miec intro i filmy w 
grze:  
http://www.4shared.com/file/25929346/ee6939e5/BLOOD_OUWpart1.html  
http://www.4shared.com/file/25931150/e54178a0/BLOOD_OUWpart2.html  
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http://www.4shared.com/file/25979148/c2b54ffc/BLOOD_OUWpart3.html  
http://www.4shared.com/file/25997378/b5f30103/BLOOD_OUWpart4.html  
http://www.4shared.com/file/26086763/af084496/BLOOD_OUWpart5.html  
http://www.4shared.com/file/26502573/5a48ec9c/BLOOD_OUWpart6.html  
http://www.4shared.com/file/26689597/a243bb65/BLOOD_OUWpart7.html  
http://www.4shared.com/file/26692714/1a761a08/BLOOD_OUWpart8.html  
a tutaj jeszcze nowe skroty do poszczegolnych modow:  
http://www.4shared.com/file/50848921/8f9de9c8/blood_ouwsmall.html  
i dla tych ktorym bardziej zalezy na czasie niz na filmach:  
http://www.4shared.com/file/50848921/8f9de9c8/blood_ouwsmall.html  
zapraszam tez na www.p2stp.4shared.com :) 

13 Bloodmaster 09-05-2009 10:55:28 blood.gry-online.pl Zgadzam się Jędrol. Pełną listę inspiracji w grze Blood znajdziecie pod tym 
linkiem: http://blood.wiki-site.com/index.php/References_in_Blood 

14 Jędrol 08-05-2009 21:13:00  

Ostatnio zauwaŜyłem, Ŝe w Blood jest sporo inspiracji kultowymi horrorami, 
ale chodzi mi o to Ŝe znalazłem przykłady, np. Etap "Overloocked Hotel" 
inspirowany jest filmem "Lśnienie", w ogóle pojawiają się tam one-liner'y 
Caleb'a takie jak "Heeeeeeeeere's Johny!" czy "Come out come out, 
wherever you are", pierwszy raz te teksty usłyszałem akurat w Blood, a nie 
w "Lśnieniu". Innym przykładem jest etap "Crystal lake", który jest 
zainspirowany "Piątkiem 13-go", zresztą w pewnym pokoju moŜna 
uświadczyć hokejową maskę Jasona :) Inną taką inspiracją jest teŜ one-
liner bazujący na filmie "Koszmar z ulicy wiązów" czyli "One two Freddy 
coming for you" :) Napewno takich "easter egg'ów" nawiązujących do 
klasycznych horrorów w Blood jest więcej :D 

15 Clint 22-03-2009 21:11:36  
Bardzo podoba mi się soundtrack z drugiej części "Krwi", w szczególności 
"Ancient One", zna ktoś moŜe podobne utwory lub teŜ wykonawców? 

16 caleb 13-03-2009 19:31:47  Nie pod warunkiem ze masz zainstalowany przynajmniej windows 98 

17 Jędrol 09-03-2009 20:40:14  
Nom, i musiałbym się dowiedzieć, czy jak bym go ulepszył, to czy miałoby 
to jakiś negatywny gier na te starsze gry, na przykład Ŝe by przestały 
działać... 

18 caleb 08-03-2009 21:59:52  za słaby masz sprzęt masie rozumieć? :D 

19 Jędrol 08-03-2009 13:45:11  
Bo ja wiem, jak ja przeszedłem Blood 2 i dodatek to poczułem, Ŝe brakuje 
mi tej gry... Natomiast jakby powstał Blood 3 to i tak bym sobie w niego 
nie pograł, bo nawet Doom 3 mi nie odpali :P 

20 caleb 07-03-2009 21:11:11  
Moim zdaniem powinien być Blood 3 poniewaŜ  
Caleb nie pozbył się jeszcze świata Cabal !! a wy jak sądzicie ???????? 

21 Pat-Rycjusz 26-02-2009 09:21:34  
Mam tę stronkę jak odpalić BLOOD pod XP-to jest Deathmask stronka. 
ewntualnie sprobuje pod VirtualPC czy jak to się nazywa. 

22 Pat-Rycjusz 26-02-2009 08:31:58  
Odpaliłm ostatnio BLOOD na DosBoxie. Graficznie ok ale nie miałem muzy i 
dŜwieku. Jak to ustawić zeby hulalo pod DosBox? 

23 Pat-Rycjusz 25-02-2009 18:06:22  
No tak zapomniałem dopisać ze mam kartę dŜwiękową zintegrowaną-niech 
to ..... więc wpadlem na pomysł z przekonwertowaniem. Czy ktoś zna 
jakies fajne programy do wyciągania muzy,dŜwięków itp z BLOOD? 

24 Pat-Rycjusz 24-02-2009 18:22:21  

Mam procesor 4.8 i ostatnio odpalilem BLOOD 2 ale strasznie zapier..... no i 
było miganie ekranu z opcjami,klopoty z muza. Jakm to wszystk załatwić? 
Proszę te o instrukcję odpalenia BLOOD pod XP-jest ponoć jakaś instrukcja 
na jakieś stronce. Aha i do sekretów coś nowego złowiłem-strona Cnntrol Z 
bodajŜe. A z tą lepsza grafą w BLOOD to niby jak jest? 

25 Yo-os    23-02-2009 23:46:22 nadal.bez.zmian 

Ja pierdu, trzeci wpis osobny w księdze wyjdzie z tego - totalny antywzór... 
Jednak odnośnie Twego pytania, Pat-Rycjuszu, o ustawianie myszki w 
Bloodzie, to moŜe być ono względnie nieoczywiste.  
Wchodząc zatem w SETUP.EXE w [Controller Setup] i w [Setup Mouse]: 
konfig funkcji przycisków naturalnie dowolny, tak samo z fragmentem 
"Mouse Sensitivity"; w "Mouse Aiming Mode" tylko polecałbym zaznaczenie 
pierwszej opcji - by nie musieć trzymać przycisku "mouse look", tylko 
wciskać go, Ŝeby gapienie górnodolne w(y)łączyć; i opcji trzeciej - bez 
inwersji myszy bowiem Blood dość dziwnie sugeruje mechanikę 
"symulotnikową" - w sensie, Ŝe dół to góra, a góra to dół. Brrrr.  
To jednak jeszcze logiczne w sumie. By jednak patrzenie górnodolne 
działało, waŜna jest jeszcze jedna rzecz: wchodząc z [Controls Menu] do 
[Setup Advanced Control Options] i dalej w [Advanced Mouse Setup] 
widoczne są właśnie owe potencjalnie problemogenne miejsca.  
1. Odradzam zdecydowanie korzystanie z zakładki "Digital Setup". Przy 
uŜyciu tych slotów i podpisaniu pod nie, adekwatnie, odpowiednich ruchów, 
widok przewija się (przynajmniej u mnie) dziwnie skokowo i Wysoce 
Niestrawnie. Zostając zatem przy zasugerowanym fabrycznie "Analog 
Setup"-ie... Gdy chciałem pierwszy raz ustawić sobie owe patrzenie myszą, 
skasowałem pozycję z podzakładki "Mouse Y Axis", która to miała wpisane 
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"analog_moving". Ja zaś, przecie, myszą ruszać się naprzód i w tył nie 
chciałem Ŝadną miarą - no i stąd ten manewr. Ten wpis zaś oficjalnie "musi 
tam być" (lub nie moŜe być pusty, nie sprawdzałem pod tym kątem), by 
przełączanie na ów małsluk w ogóle działało.  
MoŜe to tylko ja tak nadgorliwie grzebałem w setupie przed rozpoczęciem 
grania jakiegokolwiek (napytując sobie tym samym przypadkiem opisanego 
problemu), moŜe jednak komuś potencjalnie to info pomoŜe.  
I jak zwykle, niestety, wszystko robione pod dziewięć-ósemką - w sprawach 
czysto ikspekowych Ŝadna ze mnie pomoc praktycznie (w przypadku Blooda 
jedynki), niestety. 

26 Yo-os    23-02-2009 23:21:53 
 

te.sam.co.ponizej 

...co do nowych strzelanek zaś, to osobiście teŜ jestem zdecydowanie 
"retro", jednak poŜyczony przez znajomego jednego F.E.A.R. zrobił na mnie 
cokolwiek duŜe/pozytywne wraŜenie. Prócz tego jeszcze HL2 cenię sobie... 
za pewien klimat i malowniczość, przede wszystkim. Wiele krajobrazów i 
lokacji po prostu urzekających tam, jak dla mnie. MoŜe w końcu dorwę się 
teŜ do onych epizodów kontynuacyjnych... ale w tej materii bez pośpiechu 
teraz, akurat. 

27 Yo-os 23-02-2009 23:14:59 
navroot.blogspot.c
om 

Plasma Pack daje moŜliwość zmiany rozdzielczości aŜ do liczb ponad 
1024x768 - chociaŜ ta właśnie jest oficjalnie najwyŜszą "przetestowaną i 
działającą". Osobiście nie widziałem jednak specjalnej róŜnicy między 
tamtymi plazmowo-wysokimi a moją ustawioną poprzednio - "standardową" 
- 800x600 (bo podstawa, naturalnie, to zmiana w setupie z koszmarnego 
320x240...). Chybać w plazma paku równieŜ dodali obsługę dla innych, nie-
3dfx-owych kart - w sensie drobnego estetycznego wygładzania, znaczy się 
(o ile dobrze mi wiadomo). Nie testowałem tego jednak, nie czując jakoś 
takiej potrzeby zbytniej...  
Plus - w blooda gram, naturalnie, na windzie 98 (specjalnie zainstalowanej 
m.in. do takich starszych tytułów, jak i ze względu na większą 
intuicyjność/sprawność rozpoznawania ipeiksowego po lanie). Na XP 
niegdyś zdarzyło mi się go zainstalować i przetestować, mulił jednak 
przedziwnie i niestrawnie - pewnie do załatania to, z uŜyciem dosboxa czy 
inaczej... Mam jednak, na szczęście, wierną dziewięć-ósemkę, i "zmuszony" 
do tego nie jestem (te oto słowa pisząc z windy 2000 - nieco szybszego 
prekursora xp, w porównaniu do 98 wygodnie stabilnego przy pracy z 
większą mnogością programów). 

28 Pat-Rycjusz 23-02-2009 19:11:37  

Mam teŜ jeszcze jedno pytanko:czy jest taka moŜliwość(nie wiem-program 
czy coś w tym stylu)by BLOOD wyglądał na moim kompie(mam Win XP) 
ładniej graficznie.Z góry dzieki wszystkim BLOODOWICZOM. Chodzi o to by 
gra z 1997r.(ehh to nie tak dawno było-chlip) wyglądała jak jakaś nowsza 
lub coś takiego. 

29 Pat-Rycjusz 23-02-2009 18:45:25  

Witam wszystkich BLOODMANIAKÓW.Wpadłem na fajny pomysł. Chętnie 
bym posluchał muzy z BLOOD,okrzyków i innych dŜwięków w formacie MP3 
podczas gry.Mam juz MP3 konwerter ale nie wiem gdzie w BLOOD-
pliku,aplikacji jest muza,dŜwięki,okrzyki. Mówię wam:muza z midi 
przekonwertowana na MP3 brzmi o niebo lepiej-wiadomo:).Dzięki za 
pomoc.  
Jestem starym DOOMowcem więc postanowiłem posluchać muzy z tej GRY 
w MP3. Szukalem i znalazłem mod czy coś takiego do DOOM-nazywa się 
Risen 3D i wszystko do niego. No i teraz mam muzę w MP3,modele 
postaci,bronie w 3D and much more.To samo chcialbym zrobic z BLOOD. 
Pozdro dla wszystkich którzy uwielbiają gry w stylu DOOM,BLOOD.Te tzw. 
nowosci na świecie gier co sie dziś pojawiają sa nastawione tylko na no by 
ładnie wyglądać graficznie a nie być trudne do przejscia by zając gracza 
rzeczywistym przejsciem gry.Teraz jak obsewuje te nowości to przejście 
levelu to pestka.A takie gry jak DOOM 2 czy BLOOD to rzeczywiście jak na 
swe czasy były trudne ale gracz był usatysfakcjonowany jak przeszedł level 
mając tam np.40 Ŝycia na Ultra Crispy w BLOOD no nie na levelu gdzie 
trzeba zabić Cerbera. 

30 Jędrol   03-02-2009 21:23:37  

Apropo tego jak dorwać dodatki to napewno jest na forum kilka linków 
całej kompilacji (Blood + Plasma pak + Cryptic passage + poradnik Unlock 
the secrets) poszperaj, juŜ kiedyś go podałem :) Apropo ustawienia myszy i 
dźwięku z muzyką to ja zawsze ustawiam z dźwiękiem Sound blaster, a do 
muzyki Wave blaster. Z myszką nic nie kombinowałem, poniewaŜ nie 
uŜywam jej w starych grach, dopiero od Quake 2 do nowszych gier ;) 

31 Pat-Rycjusz 03-02-2009 12:55:13  
Zapomniałbym:skąd dorwać Plasma Pack i Cryptic Passage? I czy do Sound 
Blastera trzeba stery zedrze czy na Dosboxie odpalic? 

32 Pat-Rycjusz 03-02-2009 11:45:41  
Witam fanów BLOOD. Mam 2 pytanka:1)mam zainstalowanego Dosboxa i 
mam oczywiście BLOOD ale nie wiem jak ustawić Sound Blastera dla muzy i 
dŜwięków (w jakieś opcji czy jak) no i oczywiście teŜ jak ustawić myszkę 
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zeby móc podnosić broń w gore i opuszczac w dół no i 2)w BLOOD są 
filmy-tylko jak je uruchomić? 

33 Jędrol 22-01-2009 22:12:49  

Ja znam do Blood edytor o nazwie Build, który działa takŜe w DN3D czy 
Shadow warrior. Niestety kompletnie nie umiem go obsługiwać, to dla mnie 
po prostu czarna magia :|  
Levele umiem projektować tylko do Rise of the triad, Doom oraz 
Heretic/Hexen. 

34 hudyni 22-01-2009 20:35:52 www.dir.jun.pl 
!!! PILNE !!! Bardzo Bardzo prosze wszystkich znawcoc o pomoc sciagnalem 
juz mnoostwo mapeditow i zaden z nich nie dziala z moim bloodem czy 
ktos moglby mi powiedziec co mam zrobic zeby zaczelo dzialac ??? 

35 Jędrol 19-01-2009 21:27:11  To widocznie się pomyliłem :P 

36 Łarek 18-01-2009 16:40:22  Mam pytanie.Jak się włancza dodatkowe mapy do blood 1 

37 Bloodmaster   17-01-2009 10:30:30 blood.gry-online.pl 

Witam, flasha raczej nie będzie :) nie znam się aŜ tak na razie na tym, więc 
na pewno by była strona gorsza niŜ ta. ChociaŜ nieukrywam i myślałem nad 
tym jakby strona ta mogła wyglądać w klimatach Blood'a tak jak oficjalna 
strona Condemned2: Bloodshot, -> http://www.condemnedgame.com 
(jakby nie patrzeć gra Monolith'u :))  
Jędrol -> Soundtrack Blood'a stworzyli Daniel Bernstein, Guy Whitmore i 
Mike Cody. Type O' Negative i ich utwór "Love You To Death" był tylko 
dołączony do Blood'a jako utwór promujący grę. 

38 Jędrol 16-01-2009 13:51:28  

Muzyka z Blood 2 to napewno muzyka ambientowa, jest po prostu genialna 
;) A muzyka z Blood 1 o ile się nie mylę to muzyka stworzona przez Type 
'O' Negative (jak niepoprawnie napisałem nazwę zespołu to przepraszam 
znawców i wielbicieli :) 

39 kolos 16-01-2009 13:23:27 
http://www.dsvpoz
nan.eu 

dobra stronka a moze przydaloby sie troszke flasha tutaj ??  
pozdrawiam 

 Clint 14-01-2009 16:23:29  
Jaki gatunek reprezentuje soundtrack z Blood'a 2? Bo według mnie "dark 
ambient" 

40 caleb 30-12-2008 13:08:03  
Co byście powiedzieli o tym ????  
http://pl.youtube.com/watch?v=G0Kpb6A4QXs 

41 wu ming 11-11-2008 20:21:48  

Chciałbym was poinformowac Ŝe na torrentach jest do sciągnecia pełna 
wersja "Blood II" wraz z dodatkiem "Nightmare Leves" oraz z muzyką i 
innymi bajerami. Ponad to zaznaczam Ŝe Blood II jest udostępniany juŜ 
jako freeware więc sciągniecie go z torrenta nie będzie Ŝadnym 
przestępstwem. Oto link :  
http://thepiratebay.org/torrent/4471394/Monolith_-_Blood_2_-
_The_Chosen__amp__Nightmare_Levels 

42 Seth 03-11-2008 17:53:07 
www.forum.ssi.xk.
pl 

Witam :) moim zdaniem genialny pomysł z tą prequel-ową fabułą do 
BLOOD III. Pozdrowienia dla wszystkich odwiedzających stronę no i 
oczywiście podziękowania dla BloodMastera za nowe dodatki w dziale pliki. 

43 wu ming 01-11-2008 16:12:57  

Ja teŜ jestem za stworzeniem trzeciej częsci "Blood'a". A jak według was 
powinna wyglądac trzecia część? Jak dla mnie dobrze by wyglądała jako 
prequel pierwszej części,czyli jak to Caleb przyłączył się do mrocznego kultu 
oraz jak poznał Ophelię. Zgadzacie się ze mną co do tego pomysłu? ;) 

44 asda 21-10-2008 22:06:50  da rade pograc jakos przez neta? w blooda I 

45 Bloodmaster 14-10-2008 22:22:54 blood.gry-online.pl 
Bądźmy dobrej myśli... :) Zgadzam się, Ŝe droga do powstania Blood III 
jest długa, jednak kiedyś, kiedyś... kto wie.  
:] 

46 Jędrol 14-10-2008 17:41:30  

Moim zdaniem nie będzie 3 części Blood'a, przynajmniej nie w najbliŜszym 
czasie (nie mam nic przeciwko temu, aby się ukazał), ale tak myślę, 
poniewaŜ nie ma np. kolejnej części Heretic albo Hexen od dawna, Shadow 
warrior albo Redneck rampage. 

47 warhammer 13-10-2008 20:10:12  

dla mnie blood jedynka to jedna z najbardziej klimatycznych gier 
wszechczasow... co z tego, ze dzisiejsze super produkcje maja 
oszalamiajace grafikę, jak brakuje im klimatu, JAJ, tej swoistej magii, ktora 
sprawia, ze nawet po 15 latach czlowiek wraca do danej gry... posikalbym 
się ze szczescia gdyby anonsowano blooda iii, ciekawe, czy ktokowliek 
kiedykolwiek wskrzesi ten tytul... a co do strony - rewelacje i to jeszcze 
aktualizowana jest ona po dzis dzien, widac, ze robi ja prawdziwy fan... 
pozdrawiam wszystkich wracam rozpieprzyc z shotguna kilku mnichow... 

48 caleb 29-09-2008 16:37:31  
Easter egg w bloodzie :)  
http://pl.youtube.com/watch?v=PJkCdun_EWw 

49 Nova 28-09-2008 02:51:44  

Az sie lezka w oku zakreca jak patrze na ta stronke. Blood 2 the chosen 
nightmare levels to jedna z 3 gier ktore kupilem, a gram w tego typu gry 
juz od 15lat.  
 
Rewelacyjna gra na owe czasy, multiplayer tez boski szkoda tylko ze sie nie 
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przyjął (opcja soocer w nightmare niestety niedopracowana a mogloby byc 
bosko)  
 
Polecam na wspolne zabawy po lanie bo sam wspominam te setki godzin 
gry baaardzo ale to bardzo miło. 

50 lic 26-09-2008 00:32:05  Dzięki wielkie. 
51 Bloodmaster 25-09-2008 22:12:17 blood.gry-online.pl lic -> Niestety tak, zobacz FAQ. 

52 lic 25-09-2008 20:38:45  
Mam pytanie czy jeśli w Rozdziale 1 level 11 po zabiciu smoka i laski z 
Minigunem przechodzę przez dziurę i nie kończy się Rozdział tzn. Ŝe mam 
wadliwą wersję gry? 

53 caleb 23-09-2008 19:37:02  :) 

54 Jędrol 23-09-2008 17:01:24  
Ja równieŜ nie zaprzeczam, ułoŜyłem sobie układankę z obydwu części :) A 
to, dlaczego nie chce mnie się Ŝaden plik z tej stronki ściągnąć to juŜ chyba 
wina mojego wyjątkowo słabego internetu... 

55 Seth 23-09-2008 16:31:20 
www.forum.ssi.xk.
pl 

Rzeczywiście fajna zabawa z tymi puzzlami :) 

56 caleb 22-09-2008 21:03:20  
Aha wrzucam wam jeszcze puzzle z blood2 the chosen :D link pinirzej.  
http://four.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3047446&k=77784203 

57 Bloodmaster 22-09-2008 20:58:12 blood.gry-online.pl 

caleb -> Fajne puzle, ułoŜyłem sobie przed chwilą :)  
Jędrol -> Nic nie zmieniałem na stronie, więc nie wiem w czym problem, 
spróbuj zapisać na dysk.  
szczepcio224 -> Jestem za, aby zrobić coś wspólnie jakiś add-on. Ale nie 
ukrywam, Ŝe edytora do Blood1 musiałbym się uczyć od podstaw, bo 
odpalałem go z kilka razy w Ŝyciu, chyba, Ŝe do Blood2...  
Pozdr, all. 

58 caleb 22-09-2008 18:00:30  

Mam dla was niespodziankę z wiązaną z bloodem.  
Puzzle!!!!!!!! do ułozenia z robiłem je sam.  
zajrzyjcie na link ponirzej :)  
http://eight.flash-
gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=2352480&k=34401126&f_dm=two 

59 Jędrol 21-09-2008 19:24:18  
Ja natomiast w dziale pliki nie mogę pobrać kompletnie Ŝadnego pliku, a 
chciałem sobie odsłuchać mojego ulubionego kawałka 'Crudux' z Blood 2... 

60 Bloodmaster 21-09-2008 13:21:02  W SETUP.EXE... 
61 JOE 21-09-2008 12:35:51  Ale gdzie to się ustawia!!! 

62 Jędrol 10-09-2008 22:05:37  
Nie przypominam sobie kiedy ostatnio grałem w pełną wersję, w demko 
grałem ostanio parę tygodni temu jedynie, a oryginał pełnej wersji chcę 
dorwać na allegro, no a potem ewentualnie dodatki ;)... 

63 ZUS 09-09-2008 17:45:45  
A blood stal sie niedawno abandoware i mozna go za darmo i legalnie 
pobrac z internetu  
http://abandonia.com/en/games/103/Blood.html 

64 Seth 26-08-2008 15:07:11 
www.forum.ssi.xk.
pl 

No właśnie Jędrol, jeśli chodzi o robienie mapek to muszę przyznać Ŝe na to 
schodzi trochę czasu, nawet w DOOMie jedynce. Kiedyś teŜ się tym 
bawiłem na edytorze DMapEdit, moim wielkim marzeniem było zrobienie 
piątego epizodu dla Ultimate DOOM. Oczywiście wszystkie mapki miały być 
oparte na poziomach z wcześniejszych wersji Alpha-v0.2, Beta-v0.4, 
Gamma-v0.5 które nie zostały uŜyte w grze oficjalnej czyli w v1.0 

65 Jędrol 23-08-2008 21:24:48  
Ja zawsze ustawiam kartę dźwiękową sound blaster, a kartę muzyczną 
Wave blaster. MoŜe u ciebie zadziała. 

66 JOE 23-08-2008 21:01:01  To odpowie mi ktoś!!!!!!!!!!!!!!!! 

67 JOE 23-08-2008 17:20:27  

SIEMA BLOODOWICZE MAMA PYTANIE DO WSZYSTKICH. W BLOOD 1 
MAM WSZYSTKO KOMPATYBILNE Z SOUND BLASTEREM I TAKIE TAM. 
WłąCZAM GRE WCHODZę W OPCJE PODGłAśNIAM MUZYKę NA FULL I 
KLAPA.  
MUZYKE NIE DZIAłA A WSZYSKO JEST KOMPATYILNE. GDYBY KTOś 
WIEDZIAł JAK USTAWIć DZIWIęKI I ODGłOSY ŜEBY DZIAłAłO BYłBYM 
BARDZO WDZIęCZNY.  
POZDRAWIAM jOE 

68 caleb 
23-08-2008 17:16:33 
 

 
Szczerze mówiąc to jacyś fani tej stronki robią addonka tzw. dodatek do 
blooda 2 link  
http://www.blood2r.com/updates/updates.html 

69 Jędrol 23-08-2008 11:49:50  

MoŜna byłoby stworzyć taki dodatek (dodatków przez fanów zostało juŜ 
pełno stworzonych), ale problem jest w tym, Ŝe kompletnie nie umiem 
projektować mapek do gier na silniku Build. Mimo wszelkich starań jest to 
dla mnie tak skomplikowane, Ŝe nie umiem obczaić jego obsługi :( 

70 szczepcio224 23-08-2008 11:18:52  jędrol a co powiesz na blood 1 dodatek ?? 

71 Jędrol 22-08-2008 19:17:01  Uuuuuuuu... to byłoby bardzo trudne moim zdaniem, cięŜko tworzy się jak 
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dla mnie dodatek do Doom, a do Blood 2 to trzeba byłoby pewnie 
tygodniami siedzieć. W Doom 1 poŜądny etap potrafię w sumie stworzyć w 
jeden dzień, ale muszę poświęcić mu bardzo duŜo czasu. 

72 szczepcio224 22-08-2008 17:49:29  
morze wszyscy bloodomani stworzymy razem następny dodatek do blooda 
2 będziemy tworzyli etapy z fabułą następnymi przygodami caleba co wy na 
to edytor jest checi tylko potrzebne 

72 Seth  22-08-2008 14:54:26 
 

www.forum.ssi.xk.
pl 

Ja teŜ czekam na " BLOOD III " , ale puki co gram jeszcze w te dobre 
starocie. Trochę się ostatnio bawiłem w DEdit, muszę przyznać Ŝe fajna 
sprawa :) Co prawda projekt " BLOOD II: Revelations " podupadł dawno 
temu, ale moŜe wspólnymi siłami udałoby nam się zrealizować coś na jego 
podobieństwo. W samym necie znalazłem tylko screeny z mapek 
testowych, a na stronie [ www.planetblood.com ] trochę więcej informacji o 
tym projekcie. 

73 szczepcio224 22-08-2008 13:06:17  stare gry są zaje 

74 wu ming    21-08-2008 22:45:31  

Chyba pominęliście najwaŜniejszą rzecz dla Blood'omaniaków... Blood 3,i 
mam wielką nadzieję Ŝe ktoś w końcu stworzy trzecią część "krwi" wtedy 
ewentualnie bym skusił się na kupno nowego,lepszego "blaszaka" aby 
łupać całymi nocami w ulubioną grę na świecie :) 

75 caleb 21-08-2008 20:29:00  hehe nowe czesci starych old shoolowych gierek ;) 

76 Jędrol 21-08-2008 18:02:25  
Z takich właśnie nowych gier czekam na Doom 4, Wolfenstein, Duke nukem 
forever. Kiedyś kupię sobie specjalny, nowy komputer do takich właśnie 
gier. 

77 caleb 21-08-2008 16:00:29  
Stare gry są najlepsze a poza tym jest To najlepsza strona o bloodzie 
szkoda ze juz nie robią takich gier:/ 

78 szczepcio224 20-08-2008 20:44:50  

no nareszcie od tylu miesięcy na forum ale tu duŜo się zmieniło :)a na 
temat mr.eco to pedał jest i sie nie zna bachor jeden.  
pozdrawiam wszystkich bloodomaniaków  
blood for ever 

79 Seth 
20-08-2008 15:20:38 
 

www.forum.ssi.xk.
pl 

Dobrze mu powiedziałeś Jędrol, popieram w 100%. Ten cały koko.maroko, 
mr.eco czy jak mu tam to na pewno tylko jakiś rozkapryszony bachor. Na 
dodatek myśli Ŝe jak ma super kompa, to jest niewiadomo jak wspaniały i 
uzdolniony. Dla takich bogatych dzieciaków fajne są tylko nowe gry, w 
których wszystko się świeci jak psu jaja oraz z których i tak nic nie 
rozumieją. No nic, tyle tego dobrego :) muszę kończyć bo mi biblioteke 
zamykają. Pozdro i szacunek dla wszystkich fanów starych gier. 

80 Jędrol 18-08-2008 20:21:09  Sam bym ciebie zgniótł, motherfuckerze. 

81 mr.eco 18-08-2008 18:11:34  
sam jesteś noob staruchu pograj sobie w nowe gry zgniótł bym cie palancie 
i wywalam stąd z tej psycho strony 

82 Jędrol 18-08-2008 11:23:02  
A spieprzaj, jak ci się gry nie podobają to się robi wyjazd, a nie wpisuje 
bezsensowne wypowiedzi noobie. 

83 mr.eco 18-08-2008 10:04:23  sam jesteś noob baranie 

84 Jędrol 17-08-2008 12:56:45  

Nie lubię, jak jakiś baran wpisze się na forum i nagle krytykuje 
oldschoolowe gry, nie podając nawet powodu, który i tak byłby błahy. 
Sądząc po jego opinii widać, Ŝe takie gry to dla niego za stare pokolenie, 
najlepiej usuwać takich noobów. 

85 wu ming 16-08-2008 23:19:45  

Czy musze miec zainstalowany "DEdit" na dysku "C" Ŝeby tworzyc mapy w 
tym edytorku? Bo jak wpisuje komende "CMD" w "Start" --> "Uruchom" to 
nie moge sobie poradzic w przejsciu na dysk "D"..tam gdzie mam 
zainstalowany "DEdit" a nie moge na dysku "C" bo mam mało miejsca. 
Proszę o pomoc. 

86 caleb 16-08-2008 18:04:41  moge ci tyle powiedziec sam jestes p.....y 
87 mr.eco 16-08-2008 14:31:25  stare gry są po***ane 

88 Bloodmaster 01-08-2008 22:52:37  

Jędrol -> Powiem, tak... edytor z początku przeraŜa i zraŜa, no i cięŜko się 
tworzy poziom. Zwłaszcza jeśli mamy ambicje na coś więcej niŜ puste 
ściany. No a tworzenie przeciwników do gry to juŜ osobny rozdział, na który 
jeszcze postaram się wypowiedzieć... 

89 Jędrol 01-08-2008 22:22:43  
Hmm... moŜe zainteresowałbym się tym edytorem mapek do Blood 2, lecz 
wydaje mnie się, Ŝe stworzenie jednego etapu jest bardzo czasochłonne, 
jestem ciekaw, jak tworzyłoby się nowych przeciwników :) 

90 Jędrol 30-07-2008 13:00:25  
Ja znam tą stronę, jak potrzebuję, to pobieram z niej pliki wad od Doom i 
Doom 2, które są mi potrzebne do projektowania mapek :) 

91 Seth 30-07-2008 11:04:48 
www.forum.ssi.xk.
pl 

Witam wszystkich fanów Blood'a :) Gratulacje i podziękowania dla autora 
strony, bo niewaŜne jakby się zmieniała to i tak wygląda super. 
Przeszedłem wszystkie części gry z wszystkimi dodatkami (oczywiście na na 
najtrudniejszych poziomach i z wszystkimi sekretami, tak Ŝeby się nie 
nudzić). Jeśli poszukujecie obrazów tych gier z bonusami i dodatkami, to 
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polecam stronę: [ www.3dshooterlegends.6x.to ] . MoŜecie tam znaleźć 
dosłownie wszystko co tylko was interesuje z gatunków FPP / TPP / 
Adventure. Serdecznie pozdrawiam i czekam na opinie :) 

92 nowin 29-06-2008 14:48:16  

Bardzo się ciesze Ŝe ktoś z Polski zainteresował się zrobieniem strony 
Blood'a.  
Strona bardzo dobra, duŜo linków do dodatków.  
MoŜe kiedyś sam napiszę stronke na temat Blood'a... 

93 caleb 29-06-2008 14:06:02  
Bloodmaster Fajna jest ta podstrona o editorze  
map do blooda 2 

94 Jędrol 28-06-2008 11:17:12  

Mnie się nie spodobał Unholy w wersji 8 bitowej. A tak w ogóle to 
uwielbiam muzykę z Blood, niewiem który jest mój ulubiony :) Bardzo 
spodobała mnie się muzyka z E2M5, czy E2M4, E2M6... TakŜe uwielbiam 
muzykę z Duke nukem 3D, Shadow warrior, Quake 2, Doom, Doom 2, 
Heretic, Hexen, Rise of the triad i wielu innych podobnych grach :) 

95 ZUS 27-06-2008 15:48:24  Klasyk! Kiedys muzyczki z gier byly klimatyczne, nie to co teraz :)). 

96 caleb 27-06-2008 11:38:26  
Nasz Kochane unholy w stylu 8 bit nes  
http://pl.youtube.com/watch?v=8kyOLEGfKek 

97 Jędrol 19-06-2008 09:39:21  

Heh, moŜe i dobry sposób, ale ja sobie dałem spokój, udało mi się załatwić 
tylko 1 Stone gargulca ale 2 nie dało rady, moim zdaniem trzeba się po 
prostu odpowiednio przygotować na ten etap. A laleczka Voodoo moim 
zdaniem jest najlepsza na Stone gargoyle właśnie, a takŜe na Cerbera. 

98 Nazi 18-06-2008 21:38:43  

Dawno mnie tu nie było . Jedrol odpowiadam na pytanie co do trudnosci 
Extra Crispy . To najtrudniejszym(najtrudniejszymi bosami bo jest ich 2). Są 
Stone Gargule. Aby je zabić , musisz miec ful ammo , zwykłe gargule 
załatwić widłami niemarnujac niczego . A na bosy heh , z tego co jest w 1 
akcie zalatwisz 1 , a na 2 to wskakujesz tam gdzie sie rodzą . Umiejscawisz 
sie w narozniku tak ze ty ich raz poraz dziabniesz a one ciebie nie , 
wchodzisz w opcje i pod Ctrl ustawiasz razem kucanie i atak. Potem 
kładziesz na ten przycisk szklanke lub cos co go przydusi :). No i zerkasz co 
10 min czy wygrałes czy nie . Najgoeszy Boss na extra crispy , bo na reszte 
duŜo daje laleczka. 

99 JOE 16-06-2008 17:05:13  WIELKIE DZIĘKS JĘDROL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

100 dorcia1100 11-06-2008 06:39:59 
www.coffeemedia.
pl 

Jej.. ostatnio jak tu byłem to jakies pół roku temu :) ale widze Ŝe nadal jest 
fajnie 

101 son1c   27-05-2008 16:23:14 
http://www.arpegi
o.pl Stare , ale jara. ;) . 

102 ZUS 27-05-2008 15:33:44  
Ja bardzo lubie soundtrack z blooda jedynki. Caly czas jakos przewija sie 
przez mojego winampa 

103 Jędrol   24-05-2008 21:53:45  

No bardzo dobrze Ŝe muzyka z Blood 2 jest udostępniona. Mnie teŜ się 
bardzo spodobała i ostatnio ją sobie ściągałem do posłuchania, szczególnie 
spodobał mnie się utwór Ancient One (Ambient itd...) oraz Crudux. 
Polecam! 

104 Nivo 24-05-2008 17:08:41 
www.unreal-
fantasy.pl 

Chciałbym serdecznie podziękować autorowi strony za udostępnienie 
soundtracku z gry Blood2! Tak długo szukałem sposobu by powrócić do tej 
wspaniałej muzyki! Teraz mogę ją mieć ze sobą wszędzie, naprawdę piękne 
dzięki! Strona - klasa sama w sobie, oby nigdy nie zniknęła z polskiego 
internetu! 

105 Jędrol 24-05-2008 10:34:45  

Bardziej takie prośby nadawałyby się na forum, a nie do księgi gości, ale 
pomogę. W Hallowed grounds w tym pomieszczeniu z 3 portalami musisz 
wybrać tylko i wyłącznie portal umieszczony po lewej stronie (ten z zębami) 
Dalej dasz sobie juŜ sam radę. 

106 JOE 23-05-2008 15:53:49  

To ja JOE strona za***ista!!!!!!!!!!!!!!  
Bardzo proszę czy ktoś mi powie jak przejść  
w pierwszym epizocie runde o nazwie chyba Halowens coś tam. Gdyby ktoś 
wiedział niech napisze. Choć mam kod na przenikanie przez ściany chce 
zagrać bez niego. A właśnie to jest tam gdzie za tą kratą są takie gęby z 
dziatkami. Bardzo proszę o to Ŝeby ktoś odpisał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

107 Jędrol 21-05-2008 10:17:45  

To jest właśnie ten urok Blood'a, bardzo mała ilość amunicji :) W plasma 
pak na Extra crispy z trudem doszedłem do bestii i tam miałem juŜ same 
widły i do rozwalenia zostały mi z 3 bestie, to jest nie do przejścia... Jak się 
gra z początku w Blood to moŜna sobie uŜywać silnych broni, ale jak 
przyjdzie co do czego to amunicji brak, a stworów jest w cholerę :) 

108 Nazi   20-05-2008 21:05:55  

KaŜdy sie czyms chwali na temat Blood-a. Ja moege sie pochwalić tym ze 
przeszedłem podstawke bez dodatków na ostatnim poziomie trudnosci. I da 
sie chyba tylko przejsc ta gre ze IA przeciwnikow brak , blyskawiczny LOAD 
no i widły bo wiekszosc stworów załatwiamy tą bronią. 

109 Jędrol 20-05-2008 16:18:20  Szkoda, Ŝe nie powstał ten dodatek do Blood 2 pt. Revelations... Lecz 
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moŜliwe, Ŝe gdyby powstał, to nie byłoby wspaniałego The Nightmare 
levels, mogłyby być 2 dodatki, albo jakby wydali chociaŜ tylko demo 
Revelations :) 

110 ZUS 19-05-2008 20:06:02  
Ladny ten nowy layout, bez dwoch zdan. Jedyne co moglbys zmienic to 
powiekszyc linki po lewej stronie bo sa troche male ;) 

111 JOE 
14-05-2008 18:27:37 
 

 
Gra Blood 1 i 2 jest za***ista 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Koch am tą grę 

112 Jędrol 30-04-2008 19:17:42  
Teraz gram w Blood 2 i jeszcze muszę przejść tylko Ophelią, całą resztą juŜ 
grę przeszedłem. 

113 szczepcio224 
30-04-2008 16:56:38 
 

 
oh jak dobrze odwiedzic c tom strone po tak długiej przerwie.. ciekawi mnie 
jaki macie komputery ja np mam radeona 9200 

114 Jędrol 17-04-2008 14:27:20  
Racja racja :) W latach 90-tych powstawały najlepsze gry na PC, z 
oryginalnymi, za***iście odjechanymi pomysłami (np. BLOOD 

115 bio   16-04-2008 23:35:00  

Świetna strona o świetnej grze, aŜ człowiek z sentymentem się rozpływa w 
fotelu rozmyślając o latach dziewięćdziesiątych - czystym, prostym i 
przejrzystym internecie (którego ta stronka jest poniekąd przykładem) oraz 
wysypie doskonałych, przemyślanych gier na PC.  
Blood to po prostu kawał doskonale odwalonej roboty - wiadomo Ŝe 
dzisiejsza półmózga młodzieŜ nie zrozumie nawet dlaczego (teraz liczy się 
tylko grafika). Teksty Caleba, historia, postacie, język kultystów... POEZJA!  
Mam ogromną nadzieję, Ŝe ta strona nie zniknie z sieci... To by była 
dopiero strata :(  
pozdrawiam wszystkich blood-maniaków, nie zapomnijcie o lepszej 
przeszłości :) 

116 caleb 06-04-2008 11:52:22  
Cortez abyś mógł zagrać se na grafice 800x600.  
ściągnij se glidosa  
LINK http://www.glidos.net/blood.html?lang=en 

117 PrincePorno 
06-04-2008 01:50:20 
 

 
Cortez, musisz w opcjach grafili ustawic 320v240 i powinno chodzic. A 
dźwięk i tak będzie chaczył. Poprawnie działa tylko na 98. 

118 cortez 24-03-2008 13:47:38  
cholera mam problem z uruchomieniem blooda pod XP... jakkolwiek bym w 
setupie nie ustawil opcji dzwieku i tak jest zle, blood sie nie uruchamia.. co 
byscie poradzili...? z gory dzieki 

119 Jędrol8 23-03-2008 16:59:49  
Dev ----> Jak byk jest umieszczony napis forum w duŜym prostokątnym 
okienku z gargulcem trzymającym w łapie szklankę z krwią. 

120 dev 23-03-2008 16:34:50  kurcze, nie widze tutaj zadnego forum, mozesz podac ten adres? dzieki 

121 ZUS 22-03-2008 21:15:24  
Link jest na forum a ja swoja wersje keidys dawno sciagnalem przez emule 
(one unit whole blood iso 

122 dev 
22-03-2008 13:05:12 
 

 
skad masz Cryptic Passage for Blood? szukam tego dodatku od dos dawna, 
podaj link skad go sciagnales, dzieki 

123 ZUS 21-03-2008 00:48:45  
Heh, ja tez myslalem zeby dokonczyc sekrety ale ****A! nie dziala mi 
cryptic passage -.- 

124 caleb 20-03-2008 21:12:05  
o fajnie to sie módl moze powstanie w koncu  
ta trzecia czesc:P 

125 dave 20-03-2008 19:59:36  
re-welacyjna strona, kawal dobrej roboty gratuluje, spadam modlic sie o 
blood 3 :P 

126 Jędrol 20-03-2008 10:26:26  

Oczywiście, Ŝe moŜna, ja nie mam nic przeciwko. A apropo działu sekretów 
na forum, to chciałem kontynuować, tylko ONE UNIT WHOLE BLOOD 
ściąga się bardzo wolno i juŜ mi się odechciało, a normalnie to dorobiłbym 
te 3 pozostałe etapy 

127 caleb 19-03-2008 13:53:45  no oczywiscie ze dla jaj zartów porobic se niemozna?????? 

128 Jędrol 18-03-2008 22:08:41  
To, Ŝe to nie jest Blood 3 to jest oczywiste, ale on pewnie napisał "trailer 
blood 3" dla jaj Ŝe tak powiem, przynajmniej się tak domyślam. 

129 3S 18-03-2008 18:33:05 www.dir.jun.pl 

Zaden lood 3 tylko mod pod zdooma czlowieku naucz sie rozrozniac silniki 
gier ;) poza tym spojrz sobie na dooma 3 quaka 4 albo no chocby postala 2 
i tak to mniej wiecej zatytulowane blood3 mogloby graficznie wygladac 
tylko oczywiscie moze w jakims ciut innym klimacie ;) 

130 caleb 11-03-2008 17:15:45  
trailer blooda 3:P  
http://www.youtube.com/watch?v=x5zfUK-Nl1g 

131 ZUS 08-03-2008 12:16:32  
Emulator DOSa stworzony by mozna bylo sobie pograc w sare gierki pod 
nowszymi systemami. 

132 TOMCUR 06-03-2008 17:38:28  
Próbowałem na sound blaster i tez lipa a co to jest ten Dosbox'em 
????????? 

133 Jędrol 06-03-2008 16:08:47  
Bez głosu naprawdę gra się do dupy w Blood. U mnie na XP chodzi z 
głosem gdy ustawię w setup Sound blaster, ale się trochę tnie. MoŜna takŜe 



 9 

odpalić Dosbox'em. 

134 TOMCUR 06-03-2008 01:17:16  
Wrszcie udało mi sie ściągnąc blood1 ale nie mam głosu prubowalem w 
ustawieniach ale lipa pomózcie bo gra jest za***ista ale bez glosu jest 
****a c***owo prosze o pomoc. 

135 ZUS 05-03-2008 19:03:02  

Nalezy takze powiedziec ze dosbox do plynnego dziala wiekszosci gier 
wymaga przynajmniej 1ghz procka i 256 ramu :p. Ogolnie to nie 
przepadam za emulatorom, nie moglem odpalic alone in the dark 3 na 
dosboxie a super frog sie cial. 

136 caleb 05-03-2008 12:34:15  

instrukcja konfiguracj dosboxa:P Potrzebne nam będą:  
http://prdownloads.sourceforge.net/dosbox/...er.exe?download  
(DOSBOX w najnowszej wersji, powyŜej wersja 0.63)  
http://members.home.nl/mabus/dfend.htm  
(D-Fend, w wersji conajmniej 2.0.62.42)  
NaleŜy zainstalować powyŜsze programy, w kolejności najpierw DOSBOX, 
później D-Fend. Po zakończeniu instalacji D-Fenda, czas na pierwsze 
uruchomienie. W tym momencie D-Fend zapyta się nas gdzie 
zainstalowaliśmy DOSBOXa (trzeba wybrać katalog).  
Jakie są zalety korzystania z nakładki na DOSBOXa (czyli D-Fenda)? Zasób 
niezbędnej wiedzy, potrzebnej do urchomienia gier, jest mniejszy niŜ w 
przypadku "czystego" DOSBOXa. Nie musimy znać komend DOSa (lub 
DOSBOXa), kreator profili jest sprawny, schludny i szybki. Dodatkowo 
kaŜdy profil moŜe posiadać konfiguracją kompletnie odmienną, od kaŜdego 
innego profilu.  
TWORZYMY PIERWSZY PROFIL  
Jesteśmy w menu D-Fenda, stwórzmy więc pierwszy profil, korzystając z 
kreatora profilów (ang. Profile Wizard, pierwsza ikona na pasku pod 
napisem File, albo z klawiatury F2). Musimy oczywiście uprzednio 
rozpakować daną grę, do jakiegoś katalogu (moŜe to być dowolny katalog, 
niekoniecznie ten z DOSBOXem lub D-Fendem).  
Pojawi się nam pierwsze okno kreatora, "Enter Profile information" 
(wszelkie dostępne opcji będe komentował), w którym mamy podstawowe 
informacje:  
Profile name - nazwa profilu, wyświetlana w D-Fendzie. Nie ma wpływu na 
pracę programu. Prawdopodobnie będzie to nazwa gry.  
Close Dosbox after game exit - zalecam zaznaczenie opcji. Po zakończeniu 
pracy z emulatorem, jego okno zostanie zamknięte. JeŜeli będziemy mieli 
problemy z uruchomieniem gry, naleŜy opcję odznaczyć. (więcej o tym w 
"EDYTUJEMY NASZ PROFIL")  
Game needs "loadfix" - zalecam nie zaznaczenie tej opcji. Niektóre starsze 
gry (NAPRAWDĘ STARE!) oczekują, Ŝe w komputerze nie będzie za duŜo 
dostępnej pamięci. Ta opcja powoduje zmniejszenie dostępnej pamięci 
konwencjonalej dla gry.  
Game EXE - odnośnik do samej gry. Klikamy przycisk "Browse" i szukamy 
naszej gry. Gra zazwyczaj ma jeden plik, z końcówką BAT, COM, lub EXE, 
więc wybór NAJCZĘŚCIEJ jest banalny.  
Setup EXE - odnośnik do konfiguracji gry. Klikamy przycisk "Browse" i 
szukamy naszej gry. Gra zazwyczaj ma jeden plik pt. SOUND, SETUP, 
CONFIG, SETSOUND, z końcówką BAT, COM, lub EXE. Wszystkich mutacji 
nie wymieniłem, bo oczywiście zawsze moŜe zdarzyć się jakaś nietypowa 
nazwa.  
Po skończeniu z pierwszym oknem, klikamy ">>". Pojawia się nam kolejne 
okno, pt. "Enter the amount of Cycles and select a video card":  
Cycles - odpowiada za szybkość emulacji. Standartowo nie zmieniamy, gdy 
gra chodzi za wolno, moŜemy klawiszami CTRL+F11 i CTRL+F12 regulować 
ten parametr, podczas emulowania gry. Gdy znajdziemy właściwą 
prędkość, zedytujemy profil, wstawiając w odpowiednie miejsce optymalną 
wartość. (więcej o tym w "EDYTUJEMY NASZ PROFIL")  
Video Card - typ emulowanej karty graficznej. Zostawiamy domyślną 
wartośc "vga".  
Render method - sposób generowania obrazu przez emulator. Zostawiamy 
domyślną wartość "surface". (więcej o tym w "D-Fendowskie Tips&Tricks")  
 
Scale - zapytanie, czy obraz wyświetlany ma być rozszerzany. Zalecana 
wartośc "normal 2x". Ma wpływ na wielkość wyświetlanego okna (o ile nie 
gramy w trybie pełnoekranowym). Ma teŜ oczywiście wpływ na szybkość 
emulacji, ale nie tak duŜy jak "Cycles", "Frame skip" i "Render method". 
(więcej o tym w "D-Fendowskie Tips&Tricks")  
Kiedy skończymy, przechodzimy przyciskiem ">>" do następnego okna, 
którym jest "Configure the mounts":  
Dziwne to okno, więc klikamy przycisk "Auto Create", zdając się tym 
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samym na domyślną konfigurację. (więcej o tym w "EDYTUJEMY NASZ 
PROFIL")  
Klikamy juŜ znane ">>", i mamy okno "Configure Soundblaster":  
Type - zaznaczamy "sb16". MoŜemy tu wybrać rodzaj emulowanego 
Soundblastera, czyli karty muzycznej. "None" to brak emulacji tych kart, w 
kolejności od najstarszej do najnowszej, "sb1", "sb2", "sbpro1", "sbpro2", 
"sb16". JeŜeli w grze nie słyszymy głosu, a NA 

137 Jędrol 04-03-2008 22:25:37  
Ściągnąłem sobie niedawno demko Blood'a, nie mogłem za siebie, po 
prostu musiałem zagrać w tą grę :) Trzeba się postarać tylko na allegro 
dorwać pełną wersję. 

138 ZUS 02-03-2008 16:19:12  
Kurde, chcialem pograc w Cryptic Passage i mi wywalilo blad... runtime 
error 200, widzialem na necie patcha na to ale juz wywlili z serwera. Wie 
ktos moze co mam teraz zrobic? 

139 Jędrol 25-02-2008 14:30:13  

Ja znowu apropo RTC Wolfenstein. W misji gdzie nie mogę zostać wykryty 
biegnę za samochodem tak, aby mnie Niemcy nie widzieli, ale po pewnym 
czasie i tak mnie zauwaŜą choćby nie wiadomo, jak miałbym się dyskretnie 
poruszać. Gdy doszedłem do budki z alarmem, to i tak został włączony 
mimo to, Ŝe w budce nie było Ŝadnego niemca. A najgorsze w tym jest to, 
Ŝe gdy pisze "You are detected", to nie mogę załadować Save tylko 
odczekać te cholerne kilkanaście sekund. To jest coś potwornego... 

140 Jędrol 24-02-2008 21:53:12  Hmmmmmmmmmmm... Oj czy waŜniejsze ??? =D 

141 ZUS 24-02-2008 16:06:15  Kazdy ma wazniejsze zajecia niz granie :). 

142 caleb 20-02-2008 21:50:35  
czemu nikt sie nie 
wpisuje???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? 

143 Jędrol 05-02-2008 17:01:58  
Apropo dodatku The Nightmare levels muszę powiedzieć, Ŝe jest to coś dla 
wszystkich miłośników Blood'a. Łatwo odczuć klimat pierwszej części, choć 
szkoda, Ŝe krótki ten mission pack, ale za to bardzo ciekawy :) 

144 Jędrol 05-02-2008 12:54:49 
 

 

Hej, rozpocząłem granie w Blood 2: The nightmare levels i oczywiście 
zamiast przyjemnego grania spotkał mnie zawód (ku..a jasna to w nic juŜ 
chyba nie da się normalnie pograć) W misji grając Ophelią doszedłem do 
piwnicy i nie mogę przejść przez buhające ognie, po prostu ****a tego NIE 
DA SIĘ ZROBIĆ. W solucji wyczytałem, Ŝe po prostu normalnie trzeba sobie 
przejść pod płomieniami, ja przechodzę, i jestem spalony. Naprawdę, 
zawiodłem się. 

145 caleb 02-02-2008 15:07:10  

jędrol bulem teŜ w tej misji pod zadnym pozorem nie wolno ci strzelac do 
niemców  
musisz sie od czasu do czasu sie kryć na koniec dojdziesz do cęŜarowki i 
bedzie mision completed. 

146 Jędrol 01-02-2008 13:28:10  

Teraz zagrywam się w Return to castle wolfenstein, i skończę się zagrywać 
z gównianego powodu. Doszedłem do c***owo trudnej misji, gdzie nie 
mogę pozostać wykryty, bo będzie MISSION FAILED. Przemieszczam się od 
miejsca alarmu i posterunku w odległości około 500 metrów bardzo 
dyskretnie i na ziemi, a niemcy widzą mnie bardzo dobrze i włączają alarm. 
Za***ać się moŜna. A na Blood 2: The nightmare levels z allegro ciągle 
czekam i czekam i czekam... i nic........ Jeszcze mi poczta nie przysłała. Ale 
wkrótce pewnie wkońcu zacznę się w to zagrywać :) 

147 jendrek 29-01-2008 18:43:04  
Bloodmaster, dzięki za info. JuŜ jestem ciekaw jak bedzie wyglądała.  
P.sss... Dziś ściągnąłem soundtraki i zrobiłem sobie mroczny nastrój 
(akustycznie). 

148 Bloodmaster 27-01-2008 18:59:25 blood.gry-online.pl bloodmaster -at- poczta.onet.pl, wpisz do paska adresu, na pewno da sie 
wysłać. pozdr. 

149 caleb 27-01-2008 17:30:10  
blood master mam problem z wysłaniem plików  
klikam w księdze gosci na twoj link i wyskakujemi komunikat ze jest jakis 
problem ze skótem internetowym. 

150 Bloodmaster 25-01-2008 21:10:18 blood.gry-online.pl 
BloodBeer.com będzie innym serwisem :) Pozdrawiam!  
PS: W końcu jakaś ochota mnie naszła i sobie piszę solucje do Blood 1 w 
wolnym czasie (na razie w .doc, ale dobre i to!) 

151 jendrek 25-01-2008 12:20:40  

Apippulai !!  
Strasznie dawno tu nie zaglądałem.  
Dobrze się dzieje, bo stronka Ŝyje dzięki Aktywistom. Vsiech pozdravlaju s 
komsomolskim privietom !!  
Ucieszyłem się, Ŝe Krew ma własny adres, ale niestety cosik nie działa:  
-------------------------------------------  
Not Found  
The requested URL /bloodbeer was not found on this server.  
Apache/2.0.59 (Unix) DAV/2 PHP/5.2.3 Server at 74.53.187.130 Port 80  
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------------------------------------------- 
152 Jędrol 24-01-2008 15:41:38  Hehe :) Za około tydzień rozpocznę Blood 2: The nightmare levels :D 
153 caleb 19-01-2008 13:20:44  Rozumiem piractwo nie w chodzi w grę:) 
154 Bloodmaster 18-01-2008 08:02:25 blood.gry-online.pl Napisz do mnie na @. Pełnych wersji nie zamieszczam na ftp'ie. :) 

155 caleb 13-01-2008 16:51:58  
Do dodania mam one unit whole blood full  
moŜe być? :) ale to nie wszystko mam prucz tego do dodania inne pliki ale 
pokoleji ;) 

156 Bloodmaster 12-01-2008 12:24:07 blood.gry-online.pl 

Email jest jak najedziesz na mój nick w Księdze Gości, czyli bloodmaster -
at- poczta.onet.pl  
 
Wysyłaj pliki spakowane, podzielone maksymalnie do 10mb jako załącznik. 
I nie wszystkie razem, lecz oddzielnie, wtedy jest szansa, Ŝe przejdzie przez 
łącze. Pozdr. 

157 caleb 11-01-2008 21:58:01  
JuŜ niedlugo bedę się przygotowywal do pakowani plików jeszcze jedno 
pytanie do blood master napisz jaki masz email:) 

158 caleb 
11-01-2008 14:27:39 
 

 
Ta to tak zrobie juŜ niedlugo wyślę nowe pliki  
na pewno się spodobają wszystkim fanob blooda:P 

159 Bloodmaster 10-01-2008 21:56:19 blood.gry-online.pl 
Nie ma takiej opcji. Wyślij spakowane pliki wraz opisem na mój email, to je 
zamieszczę :). Strona powstała w czasach HTML'a łupanego, więc cudów i 
bajerów nie naleŜy się spodziewać... do czasu! 

160 caleb 10-01-2008 15:31:13  

Mam takie jedno lub dwa pytanka pytanie do admina tej krwawej stronki 
czy dasie do dawac  
na tą super stronke pliki z wiazane z blood1,blood2 jesli się da to powidzcie 
mi jak  
mazna dodawac pliki mam wiele plikow z wiązanych z o obu części krwi 
którymi chętnie bym się podzielił powiedzcie jak dodawac pliki to je szybko 
dodam^^:);):P;P:D ;D 

161 Nazi 07-01-2008 18:19:18  
Blood-owa wersje pierwszej czesci powinni zrobic na komurke .Skoro jest 
Doom na symbianowce to czemu nie blood :). 

162 caleb 06-01-2008 17:41:22  

Mam takie pytanie jak zagrać na necie lub lanie w blood1 bo nigdy 
niegrałem a bardzo bym  
chciał powiedzcie równieŜ jak się umawiać  
do gry proszę:P 

163 Michu218 03-01-2008 21:52:39  

Witam Ludzie jestem wielkim maniakiem blooda i w związku z tym 
chciałbym się zapytać czy nie znalazłyby się osoby chętne do pogrania w 
trybie kooperacji na necie tak z kilka osób myślę Ŝe to byłoby fajnie;)  
pozdrawiam fanów Blooda i osoby które zrobiły tą super stronkę 

164 ZUS 23-12-2007 17:34:22  Myslisz ze sprzedalbym Ci blooda gdybym mial plytke? 

165 Jędrol 23-12-2007 14:02:29  
Hej ZUS! Jak byś miał ten CD z grą, to bardzo chętnie kupiłbym od ciebie 
oryginał Blood'a ;) 

166 ZUS 22-12-2007 14:14:13  

No moj entuzjazm do grania w blood jakos obumarl... Co do orginalu 
blooda to ja dostalem orginalke jak mialem chyba z 7 lat : P (kochany 
ojczulek) ale jakas ****a nie oddala mi plyty ! i jedyne co mi pozostalo to 
kartonowe pudelko(chociaz jestem dumny z tego pudelka jak nie wiem co 
;p). 

167 dkn 21-12-2007 16:31:39  Witam wszystkich. Świetna stronka, miło Ŝe są jeszcze fani blood'a ;) 

168 caleb 21-12-2007 13:56:42  

Witam  
wszystkim bloodomaniakow w padłem na świetny pomyśł zblazają się 
święta gdyby admin tej krwiorzerczej stronki zamiescił mój pomysł  
bylbym wdzięczny za świąteczny wyglad stronki  
ORAZ ZYCZE WSZYSKIM WESOLYCH śWIąT ORAZ SZCZESłIWEGO 
NOWEGO ROKU!!!!!!!!!!!:D 

169 Jędrol   19-12-2007 15:54:05  
Widzę, Ŝe sekretów nikt nie tworzy juŜ :/ Trudno, pewnie duŜo czasu minie, 
zanim się pojawi pełna solucja. Numeru gg nie mam, bo skasowałem ten 
komunikator (gadu-gadu to gówno ;)) 

170 Jędrol 15-12-2007 21:09:44  
Ja poszukuję na allegro Blood :) Chciałbym mieć oryginał, a takŜe 
oryginalne dodatki, tylko niestety bardzo rzadkie to jest :/ 

171 sZakOOu 15-12-2007 17:09:47 
www.myspace.co
m/szakoou 

Witam! Nie sądziłem Ŝe sympatycy Blooda jeszcze Ŝyją. ;) Świetna stronka, 
sporo materiałów. Dobra robota! :) Pozdrawiam 

172 Bloodmaster 01-12-2007 23:42:17  
Wbijaj na forum, jak przejdziesz Cryptic Passage moŜesz uzupełnić solucje 
:D, albo chociaŜ podzielić się swoimi wraŜeniami z gry! Pozdrawiam. 

173 szczepcio224 01-12-2007 14:03:06  odezwij sie ktos no 

174 szczepcio224 01-12-2007 09:50:28  czemu sie nikt nie wpisuje? :( 

175 szczepcio224 26-11-2007 13:44:04  
lol nauczyłem sie obsługiwac dosBOXA teraz rozpoczynam zabawe z cryptic 
passage :) 
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176 alien666 
26-11-2007 12:00:16 
 

 

...powiem tak, przypadkowo trafiłem na tą stronkę(!) i o dziwo trafiłem na 
stronę o mojej (jakby nie patrzeć obok quake 1) ulubionej grę.  
na początku myślałem, Ŝe z racji wyglądu stronka jest starusienka i 
przeleŜała gdzieś w czeluściach netu ale zauwaŜyłem aktualne daty i to 
mnie zaskoczyło baaardzo mile :)  
byle tak dalej,więcej,mocniej...krwawiej ;) 

177 Jędrol 19-11-2007 16:34:46  
Ja juŜ na początku zauwaŜyłem, Ŝe Bloodbeer został zaczerpnięty z Cryptic 
passage ^^ 

178 Bloodmaster 18-11-2007 20:30:41 bloodbeer.com 

Nazwa powiem szczerze była wzięta z gry. A dokładniej z pierwszego etapu 
Cryptic Passage ;) W jednej z piwnic leŜały sobie skrzynie piwa o wielce 
wymownej nazwie Bloodbeer z logo psa trzymającego w łapie butelkę. Na 
forum piszcie swoje dalsze propozycje i końcówkę domeny teŜ. Na razie ta 
domena nie musi funkcjonować jakoś oficjalnie, wszystko jest do ustalenia 
;) 

179 ZUS 18-11-2007 17:48:23  
Mysle ze lepsza nazwa by bylo bloodbath bo beer nijak kojarzy sie z gra 
(chociaz dobre piwo nie jest zle...). Co do tlumaczenia to ja moge pomoc. 

180 Bloodmaster 18-11-2007 15:41:30 bloodbeer.com 

To jest dobry pomysł, wcześniej przyznam się o nim myślałem, tzn o dwóch 
wersjach językowych. Kto jest chętny zatem do tłumaczenia? :) Chciałbym 
równieŜ od was uzyskać informacje co sądzicie o samej domenie i tej 
nazwie, zawsze jakby co serwis funkcjonuje pod adresem blood.gry-
online.pl co myślę, Ŝe jest rozwiązaniem idealnym przy obecnym 
utrzymaniu wszystkich starych jak i nowych plików. 

181 ZUS 18-11-2007 12:17:35  
Mysle ze z nowa domena mozna by pomyslec o zrobieniu strny rowniez w 
jezyku angielskim :) 

182 Jędrol 17-11-2007 09:25:46  
Lepiej nie kasować forum, powinien ktoś wkońcu skończyć dział z 
sekretami, albo rozwinąć jakiś nowy temat 

183 ZUS 16-11-2007 18:20:44  
Zostaw forum! Teraz nikt nie wchodzi ale moze kiesy bedzie... poza tym 
sekrety tam sa. Mysle ze forum powinno byc nawet jesli mialby sie 
pojawiac jeden post na rok :P 

184 szczepcio224 16-11-2007 17:58:52  
nikt sie nie wpisuje to trzeba poruszyc temat  
ktos z bloodo manów lubi komiksy 

185 Bloodmaster 07-11-2007 22:38:25  
Widzę, Ŝe nikt nie zagląda na forum :) Chyba je całkiem skasuję. Wkrótce 
nowy news. Na razie nie mam dostępu do plików strony i FTP'a. 
Pozdrawiam. 

186 ljuk 04-11-2007 18:37:49  
Witam, jestem fanatykiem tej gry, jednakŜe nie umiem jej odpalić pod 
windowsa xp. Czy moŜe ktoś zaradzi, czy muszę stworzyć partycję pod win 
2000 (czego wolałbym uniknąć) 

187 caleb 03-11-2007 13:39:31  MASZ RACJE SZCZEPCIO ^^ 
188 szczepcio224 03-11-2007 13:27:55  Blood rules nigdy sie nie znajdzie nastepcy 

189 
caleb  
 

02-11-2007 11:27:55  

co wan odpier o ten postal wcale to nienajlepsza gra!!!!!!!!!!!!!! blood1/2 to 
są  
najlepsze gry postal to gra dla chorych Ŝal mi  
was!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

190 ZUS 01-11-2007 00:44:38  

Blood jest jedyny i nigdy o nim nie zaponme ;-) Nawet teraz w dobie 
nowoczesnych gier i swietnej grafiki nic nie jest w stanie zastapic tego 
klimatu. Blooda wystarczy poszukac na internecie w google latwmo mozna 
znalesc... nawet pare wersji. 

191 Tchernobog 28-10-2007 13:10:44  skąd zdobęde pełną wersje blooda 1 

192 szczepcio224 27-10-2007 10:30:50  kto mi sprzeda orginał blooda 2 

193 caleb 25-10-2007 13:58:10  wrzyciu nie zapomne o bloodzie^^ 

194 Nazi 24-10-2007 18:37:24  

Pozdro dla wszystkich wysyła NAZI ja gram juz w greprez przeglądarke 
BLOODWARS.PL  
Na serwerze necropolia 2 , i moria a nick mam na Nazi jak tu.Pozdro dla 
wszystkich 

195 Nazi 24-10-2007 18:37:02  

Pozdro dla wszystkich wysyła NAZI ja gram juz w greprez przeglądarke 
BLOODWARS.PL  
Na serwerze necropolia 2 , i moria a nick mam na Nazi jak tu.Pozdro dla 
wszystkich 

196 szczepcio224 24-10-2007 12:03:05  
ej czemu sie nie wpisujecie miesiac temu albo 2 ciagle był nowy co jest 
czyŜb zapomnieliście o blodzie?? 

197 Drybrushlord 20-10-2007 19:59:01  Blooooood Jest THE-BEST !!!!! 

198 ZUS 18-10-2007 00:49:03  
Zastanawiam sie tylko jak odpalic blooda tak zeby czytalo muzyke z plyy? 
(xp) uzywam VDS sound zeby mi blood chodzil (i chodzi :P) ale muzyki z 
plyty za chiny odpalic nie moge... 

199 3S 17-10-2007 15:32:38  
ok wgralem na  
http://p2stp.4shared.com  
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katalog blood ;) 

200 3S 10-10-2007 00:42:25  
ja mam ale niestety brakuje mi czasu zeby to gdzies wgrac :/ narazie z 
reszta tez staram sie blooda dzialajacego na XP ze wszystkimi mozliwysmi 
dodatkami wpakowac na serwer (cale 360mb) 

201 szczepcio224 09-10-2007 18:25:02  
brawo 3s tak trzymac. a ta wracajac do postala to nie wiesz przypadkiem z 
kad morzna sciagnac postal 2 apocalipsa weekend 

202 3S 08-10-2007 11:35:28  

1.) dzieciaku naucz sie pisac i nie tchorz tylko wpisz swoj nick  
2.) halo 2 nie ma klimatu (powiedzialem "jako tako" ale jeli gra w to taki 
balwan jak ty to byc moze ze faktycznie WOGOLE GO NIE MA)  
3.) halo2 niech sie wali  
4.) jestes chory człowiek jak grasz w halo2  
5.) postal(dwojka idioti) to najlepsza gra.  
6.) fan postala 2  
7.) postal 2 nie jest dla dzieci i siusiumajtkow tak wiec lepiej graj w swoje 
halo dzieciaku i nie wyrazaj opini o grach ktorych nie widziales ;) 

203 szczepcio224 07-10-2007 17:01:20  
o lol ten gosc.  
przecie postal 2 jest super 

204 ???? 07-10-2007 14:57:52  
ktoś tu muwi Ŝe halo 2 nie ma klimatu to niech sie wali to wtedy jest hory 
człowiek a postal to guwno. bez powaŜania fan halo 2 

205 3S 07-10-2007 01:07:02  

ty chyba jestes czlowiek problem normalnie :] moze zrob sobie forum i 
pytaj sie ludzi jak i co sie uruchamia na XP :) ?  
nie grywam w zadne halo 2  
jedyne co jest jeszcze godne uwagi i nie jest jeszcze jako tako pozbawione 
klimatu to postal2 eternal damnation wiec jak ci nie chodzi to sobie pograj 
w to ;) 

206 szczepcio224 06-10-2007 12:23:06  jeŜeli wszystko idzie odpalic na xp to powiedz jak odpalić halo 2 

207 caleb 06-10-2007 11:50:40 

http://pl.youtube.c
om/watch?v=x5zf
UK-Nl1g 
 

blood 3http://pl.youtube.com/watch?v=x5zfUK-Nl1g 

208 3S 03-10-2007 19:00:21  

wszystko da sie odpalic nawet cryptic pasage na XP :]  
a plik cryptic.com to tak naprawde przekonwertowany plik bat ktory 
zawiera w sobie to:  
cls  
@echo off  
ren tiles007.art tiles007.blood  
ren tiles015.art tiles015.blood  
ren cpart07.ar_ tiles007.art  
ren cpart15.ar_ tiles015.art  
blood -ini cryptic.ini  
ren tiles007.art cpart07.ar_  
ren tiles015.art cpart15.ar_  
ren tiles007.blood tiles007.art  
ren tiles015.blood tiles015.art 

209 szczepcio 02-10-2007 15:48:40  skąd zdobede DosBoxa i jak uruchomie z niego dodatek ma xpku 

210 ZUS 01-10-2007 20:17:40  
Ja uwazam ze godnym nastepca Blood'a 1 spokojnie mozna obwolac 
polskiego Painkillera;) swietna giera z klimatem i rzeznia! 

211 Nazi 30-09-2007 18:30:33  

Masz tam tylko 2 oficjalne dodatki.Plasma Pack jest oficjalna stworzona 
przez firme monolith wiec ja masz odrazu przy uruchomieniu Blooda ,a 
cryptic passage odpalasz z innej ikony nie odpalisz tego dodatku na XP 
chyba ze przez DosBoxa. 

212 szczepcio 30-09-2007 16:14:17  dzieki nazi a czy som tam wszystkie dodatki i jak uruchomis je 

213 blooood45 29-09-2007 18:51:43  ale gadacie bzdury blood jest dobry 

214 3Spot    28-09-2007 15:58:00 
http://zen.0-
700.pl/ 

Generalnie sporo jest gier a wszystkie rozwijaja rozne klimaty jednak tym 
najnowszym grom (chyba wszysyc sie mozemy tutaj zgodzic) czasem 
brakuje troche juz klimatu tej starej zajafki dla ktorej mozna bylo siedziec 
nawet do 3 czy 4 w nocy zeby przejsc dalej gre i zobaczyc co bedzie dalej... 
tak samo bylo kiedys z bardzo popularna gra BLOOD (ze stajni Monolithu) 
gra pozwalala wczuc sie w niesamowity klimacik horroru  
Nowym "wcieleniem" BLOODA mysle ,ze z pewnoscia mozna okreslic gre 
POSTAL2:ETERNAL DAMNATION i jak narazie ta gra wywolala we mnie 
najwiecej wrazen i jakos tak najbardziej pozwolila mi poczuc ze tka powiem 
smak zajafki sprzed lat  
http://youtube.com/watch?v=YarezlvImn8 - trailer  
http://youtube.com/watch?v=KedJOYFoL4k - intro do gry  
http://youtube.com/watch?v=GczhwHfvds4 - tak wyglada juz samo granie 
(jak nie chciecie sobie psuc zabawy a zamierzacie sciagnac i zagrac ta gre 
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to narazie nie ogladajcie )  
sledze ostatnio nowy patch ktory ma wyjsc moze niedlugo tu mozna 
przeczytac wiecej  
http://mods.moddb.com/408.../news-features/  
http://youtube.com/watch?v=_TBnyXtpaAc - tak beda wygladaly nowe 
mapki 

215 Parapet 25-09-2007 07:07:29  Skąd zassać Blood-a ? .. Całe lata nie grałem :) 

216 Nazi 21-09-2007 15:47:56 
 

 
Pamietajcie ze jak ktos niema Blooda pelnej wersji + Plasma Pack i Cryptic 
Pasage , to ja mam linka i moge podeslac(chetni niech pisza na mojego 
meila) :) i pozdrawiam wszystkich Blood-maniakow. 

217 cannonfodder 17-09-2007 22:11:08  spoko stronkam super gra!! 
218 Jędrol 11-09-2007 14:57:19  Wrócić bardzo fajnie ;) Ja prawie tylko w takie gram =)))) 

219 Lolek 10-09-2007 21:26:05 
http://www.pegas
us-gry.com 

Fajna stronka. Czasem dobrze wrocic i popykac w oldscholowe gierki:) 

220 ZUS 30-08-2007 20:41:42  1,5 miecha na wakacjach bylem :) 

221 Jędrol 30-08-2007 12:23:44  

Chlip, mnie nie odpali na komputerze Doom 3, Quake 4, itp. ;( Są to takie 
fajne gry, cóŜ, trzeba załatwić sobie lepszą kartę graficzną, równocześnie 
mieć na komputerze win.98 :D A tak w ogóle, to ZUS bardzo dawno się nie 
wpisywał. 

222 ZUS 30-08-2007 11:07:54  

Nie boj sie Jedrol bedzie dobrze ;p. Ja obecnie gram teraz w Painkillera bo 
blood troche mi sie przejadl... ale spokojnie jak zaczne grac znowu niedlugo 
to podokanczam sekrety :) chyba ze ktos to zrobi przedemna ;p. 
 

223 cabal 28-08-2007 19:40:54  ja lubie blood 1 i 2 

224 ludek 27-08-2007 20:53:47  
ale jak na stronę o grze, ktora jest tak stara to naprawdę naleza się brawa 
autorowi... blood to legenda, strona wymiata, dzieki ziom za Twoj wklad, 
wierz mi - oplacalo się, pozdrawiam. 

225 Jędrol 27-08-2007 18:14:30  
Moim zdaniem ta strona 'zarasta pajęczynami'. Forum się nie rozwija, nikt 
nic na nim nie pisze, sekrety były ostatnio wpisywane około 2/3 miesiące 
temu... 

226 caleb 23-08-2007 08:00:34  
oglądam se tera filmiki z painkillera t gra  
moze przypominac blooda sami zobaczcie na  
youtube:D 

227 Jędrol 22-08-2007 22:41:46  
Caleb ---> Jest takich sporo ;) Doom, Hexen, Heretic, Quake, Witchaven... 
Szukaj na allegro, choć, ja nie mogę znaleźć za bardzo :P 

228 falaise 22-08-2007 15:19:37 
www.komgry.yoyo
.pl 

super strona , oto mi chodziło:D 

229 caleb 22-08-2007 11:53:43  
szukam takich gier które przypominałą blooda  
3:p 

230 caleb 22-08-2007 10:26:20  
nie rozumiem mnie się nigdy zadna gra nie  
waliła przez dos boxa szczególnie blood 

231 Jędrol 20-08-2007 20:16:10  

Dosbox to moim zdaniem najgorsze gówno na całym świecie, dzisiaj 
doświadczyłem tego na własnej skórze (niestety)  
Przez to gówno nie idzie Ŝadnej gry odpalić normalnie!!!!!!!!!!!!!!!!! Poza 
Wolfenstein 3D, który chodzi świetnie, ale Blood, Quake, Hexen, etc. 
chodzą na nim tak, Ŝe się nie da grać!!!! Szczerze powiem, Ŝe Ŝałuję, Ŝe 
ludzie którzy ten program stworzyli w ogóle są! 

232 caleb 16-08-2007 14:31:22  
fajny filmik z tą grą moze przypominac jakegos  
blooda bardzo misie podoba chyba zobacze ten  
filmik jeszcze raz 

233 Jędrol 16-08-2007 12:03:35 
 

 
Link do filmiku - http://pl.youtube.com/watch?v=KBgrMXhf3eo - nie wiem, 
czy ktoś zna, albo i nie tą grę :) 

234 Jędrol 15-08-2007 21:58:13  

Zna moŜe ktoś grę Killing time? Moim zdaniem to nie gra dla mnie, choć i w 
niej znajduje się przelewana krew (duŜo mnie niŜ w blood;) i stwory. Tu 
link do filmiku tejŜe gry, moŜe ma ktoś link, aby ściągnąc? Chce zobaczyc 
jak sie gra 

235 Jędrol 
14-08-2007 21:51:58 
 

 

Ale nawet czemu szkoda??? Po angielsku to jest oryginalny tekst. Na 
allegro kupiłem kiedyś Duke nukem 3D PL, ale potem sobie kupiłem po 
angielsku z dodatkiem. Ja uwaŜam, Ŝe oryginalny tekst jest lepszy, choć 
kiedyś wolałem PL. 

236 caleb 14-08-2007 17:27:13  szkoda ze niema spolszcienia do blooda1 

237 Jędrol 11-08-2007 11:27:40 www.lith.com.pl :) 
Jednak nie będe sobie głowy zawracać ;p (przynajmniej na razie;) Jak będe 
chciał, to sobie do komputera spróbuję wgrać system 98. Widział moŜe 
ktoś na allegro grę na silniku build, Redneck rampage the early years ?? ;) 

238 caleb 10-08-2007 18:10:44  Jędrol niemartw się na allegro mozna kupic starego kompa nawet za 50 zl 
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radze ci sprawdzic widzialem ze jeden facet mial takich  
komputerów 1000 i kosztowaly 99zl 

239 Jędrol 10-08-2007 15:27:56  

Szkoda, Ŝe ja tak nie mogę :( TeŜ bym chciał mieć 2 komputery (XP i 98, a 
moŜe nawet 95;) I to do zagrywania się nie tylko w Blood, ale i w Redneck 
rampage, czy inne gry z gatunków nieśmiertelnego Doom'a :)  
pozdr 

240 caleb 08-08-2007 18:21:13  

wyciągnalem sobie starego kompa z piwnicy  
potem blooda 1 instaluje sterowniki dzwięku  
mam jakieś słuchawki dobra potem męcze sie  
z ustawieniem dzwięku ale w końcu sie udało  
jestem bardzo zadowolany ładna grafika niz na win xp dzwiek sie mi juz sie 
nie tnie i jest super :PPPPPPPPPPPPPPPP 

241 Bloodman Hudyni       05-08-2007 19:34:20 dir.vdd.pl http://www.4shared.com/file/21409980/943932a7/eternal_damnation.html 

242 Bloodman Hudyni       05-08-2007 15:21:04 dir.vdd.pl 

Dla osob o dosc wysokiej tolerancji na przemoc w grach moge powiedziec 
,ze wyszedl juz kilka lat temu mod do postala2 share the pain o nazwie 
ETERNAL DAMNATION a mowie o tym dlatego ,ze gralem w niego 
przeszedlem go calego i musze wam powiedziec ,ze czegos takiego 
wiekszosc zwas napewno jeszcze nigdy nie widziala ani nie odczula tak 
dobrze dopracowanego klimatu w grze. O ile sam postal 2 jest dosc 
brutalny to ten dodatek (modyfikacja) jest naprawde swietna i 
powedzialbym ze wlasciwie chyba mozna byloby go nazwac bloodem III 
sami zobaczcie naprawde ma wiele wspolnego i jest niesamowity. 
Oczywiscie nie polecam gry dzieciom ani mlodszej mlodziezy ani lunatykom 
itd... to tyyle nie moglem sie powstrzymac zeby nie napisac wam tu o tym 
bo sam mod jakos dziwnie nie jest wogole popularny zaginal przycmiony 
przez inne gry.. a i sprawdzcie sobie na youtube.com sa juz filmiki 

243 Fallout 05-08-2007 11:14:10  
Strona jest jedna z najlepszych o tej tematyce,ale według mnie moŜna by 
zmienić jej wygląd na nowocześniejszy. Poprzednie skórki strony były 
lepsze.MoŜna by o tym pomyśleć. Pozdrawiam ! 

244 Jędrol 31-07-2007 21:39:08  

Heh, filmik z Duke Nukemem, znam to juŜ od dawna ;) Wygląda na to, Ŝe 
Caleb jest lepszy od niego, no cóŜ, w Duke nukem 3D natomiast widziałem 
martwego Space marine z Doom, a w Shadow warrior uwięzioną Larę croft. 
No tak, filmiku jednak normalnie nie obejŜałem, pewnie z winy mojego 
je....go internetu, albo i nie. 

245 kiesarij 30-07-2007 21:04:37 
www.myspace.co
m/kiesarij skąd moŜna zdobyć blood ii nightmare!? 

246 kiper 30-07-2007 03:00:28  

Siemh, chetnie bym napisal na forum ale nie dziala ;oo  
http://www.youtube.com/watch?v=5P47lVeGncY  
Oto filmik z jednego secretu E1L4 wiszacy duke ;)  
Niedlugo wrzuce wszystkie sekrety w E1L1-3 + super sekrety.  
Pozdrawiam. 

247 Zapomniany 19-07-2007 21:47:22  

Blood był był moim pierwszym FPS i po dziś dzień uwaŜam, Ŝe to gra-
legenda. Swietna strona, gratulacje ;] MoŜe ktoś kiedyś zrobi patcha do tej 
gry, takiego jak do DN3D i SW, Ŝe bez problemu będzie się uruchamiać na 
XP i z OpenGL/DirectX.. myślę, Ŝe warto. 

248 szrataczakszynsz 16-07-2007 07:34:48  
ej, a skąd moŜna zdobyć blood2:the nighmare ; skąd moŜna to ściągnąć ? 
ma ktoś emulowy link do tego >? 

249 caleb 14-07-2007 15:01:38  
czemu dzwiek mnie się tnie ??????????//  
pomocy :( prosze 

250 Honorata 13-07-2007 18:32:05 
www.wczasowicz.p
l 

Gratuluję świetnej,udanej strony.  
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na wakacje nad morze :) 

251 caleb 13-07-2007 16:53:00  
mam pytanko skąd mozna pobrac dos box???????  
z góry dzęki :P 

252 ozzi 12-07-2007 23:55:06  dobra stronka :) LOL 

253 Bloodmaster 12-07-2007 19:23:23 blood.gry-online.pl 

Jędrol -> No ktoś to w końcu kiedyś dokończy, nie trzeba się spieszyć, 
kiedyś się skończy, na razie nie mam głowy do robienia solucji. Ale jak juŜ 
pisałem kiedyś to się zbierze wszystko w całość i będzie kompletna solucja 
na stronie. Pozdr. 

254 Jędrol 07-07-2007 10:03:53 
 

www.lith.com.pl 
A co jest z działem "Sekrety" na forum? Jakoś jeszcze nie jest on 
ukończony, poniewaŜ zostały jakieś 2 levele z CP.  
Pozdro! 

255 Bloodmaster 24-06-2007 14:37:37 
http://blood.gry-
online.pl 

Change Interrupt -> IRQ 5. Pod IRQ 7 mi nie działa. Widocznie trzeba 
testować pod róŜnymi wersjami. :) Jak jeszcze ZUS odkryjesz jak ustawić 
800x600, albo 1024x768 pod XP to będzie super. 

256 ZUS 23-06-2007 09:36:15  
Lask - powinienes w voice wybrac karte Sound Blaster nastepnie adres 
0x220. W soundcard typie wiedziesz "Sound blaster 16 or AWE", Interrupt 
7, 8-bit DMA dajesz 1 a 16-bit DMA ustawiasz 5(te 3 ostatnie opcje sa 
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raczej domyslne). Nasteponei dajesz maksymalny numer glosow (number 
of voices), 44Khz Mixing Rate. Jako muzyke dajesz General midi. Ja tak 
mam i mi wszystko ladnie dzwieczy :) 

257 P3k 21-06-2007 14:37:57  Fajna stronka! Pozdrowienia! 

258 lask 20-06-2007 08:54:59  
Ej mam pytanie...jak ustawic głos w blood bo go niemam próbuje i nie 
moge 

259 ZUS 15-06-2007 12:29:58  
Hehe, tez duzo zrobilem. Nie przeszedlem jeszcze post mortem ale 
dzis/jutro powinienm sie zabrac za blooda znowu :P. Wtedy zaczne 
przechodzic cryptic passage wiec jak cos to dokoncze. 

260 Jędrol 14-06-2007 21:57:44  

Witajcie! Chcę się spytać, czy ktoś nie mógł by za mnie dokończyć sekretów 
do blood w Cryptic passage. Zostały tylko 2 poziomy, bo po przejściu 
ostatniego poziomu oczywiście nie ma Level stats. Pytam się, bo mam juŜ 
dość :P  
I tak juŜ duŜo zrobiłem.  
pozdr. 

261 ZUS 12-06-2007 20:02:48  

Post mortem jest w drodze :P. Ja wlasnie skonczylem przechodzic 
podstawowego blooda, wszystkie sekrety jakie znalalzem opisalem na 
forum ale niekiedy sporo brakuje :). Musze przyznac ze strasznie zawiodlem 
sie na Tchernobogu... 

262 Jędrol 12-06-2007 19:42:03  

Dobra, ja się lepiej juŜ wpiszę, bo albo ZUS, albo bloodmaster pomyślą 
sobie, Ŝe juŜ odpuściłem sobie sekrety :p  
Teraz ich nie aktualizuję, poniewaŜ nie mam ochoty na razie grać w blood, 
być moŜe epizod z plasma pak, albo Cryptic passage trochę "poaktualizuję". 

263 ZUS 30-05-2007 21:24:09  
E2M4 wstawilem czesciowo, reszta prawdopodobnie jutro ;d powod - na 
forum :P. Ogolnie ja sie zabieram dalej za Krew wiec porobie trochu 
sekretow. 

264 Jędrol 30-05-2007 20:46:32  

Hej Jendrek. Kontynuuj moŜe sekrety od mapy E2M4, poniewaŜ ja chcę w 
sekretach wziąć taki jakby długi "urlop" :D Po prostu odechciało mi się na 
razie aktualizowania (i tak juŜ duŜo zrobiłem) mógłbym rozpocząć około od 
3 epizodu :)  
Mogę jeszcze powiedzieć, Ŝe w E2M4 jest aŜ 17 sekretów (być moŜe to 
mnie zniechęciło:), najlepiej wpisuj kod "goonies", a przed odkrywaniem 
sekretów przechodź zawsze poziom i patrz, ile ich jest, wiadomo, zawsze 
pisze po przejściu.  
Pozdr 

265 jendrek 30-05-2007 14:42:16  

Apippulai Jędrol !  
Sekrety? Czemu nie. Jest tylko jeden problem. Brak czasu i to taki, Ŝe nie 
grałem od mniej więcej roku, gdy niechcący z Krwi zrobiłem kaszankę :P 
podczas kombinowania z plikami i tworzenia własnej układanki.  
Tu teŜ nieczęsto zaglądam.  
Choć taka akcja moŜe mnie zmobilizuje. ;)  
/ Crudox pestis cruento  
(Podpis kłamie, bo babrzę się we Krwi od samego początku) 

266 ZUS 29-05-2007 10:33:50  
Moje forum juz dawno odpuscilem, wiec juz na nie nie wchodz :P. Miala to 
byc alternatywa kiedy bloodmaster'owi popsulo sie jego wlasne. Teraz jego 
forum juz dobrze chodzi wiec drugie jest nie potrzebne :) 

267 Jędrol 28-05-2007 19:33:11  Link nie potrzebny, jest juŜ na forum blood'a ale nie na twoim :) 

268 ZUS 28-05-2007 12:18:33  
niestety dzisiaj mi sie nie udalo ale postaram sie jak najszybciej dac link na 
forum do One unit whole blood! 

269 Jędrol 27-05-2007 19:49:25  

Hej ZUS! Dzięki, Ŝe oprócz mnie takŜe i ty aktualizujesz sekrety, poniewaŜ 
samemu odechciewa mi się tego robić, wkrótce staje się nuŜące. Teraz 
zachciało mi się aktualizować sekrety ponownie, tylko muszę ściągnąć One 
unit whole blood. 

270 ZUS 27-05-2007 16:29:07  wrzucilbym sekrety na forum te co mam ale nie moge sie zalogowac :P 

271 Jędrol 26-05-2007 20:14:30  

Apippulai jendrek!  
MoŜe byś aktualizował sekrety ze mną na forum. O forum ZUS'a juŜ 
zapomniałem, ale odwiedziłem je przed chwilą. Sekretów samemu raczej 
bym nie robił, ale jest juŜ 1 epizod :)  
Marana ouacra! 

272 jendrek 26-05-2007 18:19:16  

Apippulai !  
Od marca (tego roku) stronka ZUSa http://www.caleb.fora.pl/ ma juŜ 
dwóch uŜytkowników i 8 postów! SUPER!! Łącznie ze mną i moimi. Wygląda 
na to, Ŝe właściciel odpuścił ją sobie. Od marca właśnie, tak na dobry 
początek.  
kkigktkkil napisał "Pierwszy blood jest za***isty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".  
Wiesz co chopie, ty mosz recht !!  
OUACRA CRUDOX CRUO !!!  
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/ Crudox pestis cruento. 
273 kkigktkkil 21-05-2007 21:48:12  Pierwszy blood jest za***isty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

274 Bloodmaster 21-05-2007 21:32:12  

do ~Shatan-Shakira: uŜyj komendy na wszystkie levele. Znajdziesz ją w 
dziale kody. Po czym odpal kolejny level za poziomem Cathedral. 
Oczywiście zaczniesz grę z podstawowym uzbrojeniem, czyli nóŜ i broń z 
limitowaną amunicją. Dalej juŜ nie powinno być w grze problemów. 

275 Shatan-Shakira      20-05-2007 20:35:41  
Chcialbym sie zapytac bo grałem w Blooda ale wygrałem jeden poziom 
pokonujac na koncu skrzydlatego wielkiego ptaka ale zostaly jeszcze trzy 
scenariusze dlaczego nie moge je właczyc?prosze o odpowiedz 

276 konku 17-05-2007 23:55:12  
Pozdrowionka dla wszystkich Blood - maniaków :) Ta gra jest WIECZNA! 
Wracam do niej z przyjemnością nawet w dobie Pixel i Vertex Shaderów i 
cudów wianków w DX10. 

277 jendrek 15-05-2007 15:09:20  

Apippulai !  
Od prawie roku nie pisałem. Czasem zglądałem.  
W sumie - stronka Ŝarzy całkiem niźle.  
Crudox pestis cruento. 

278 MR.DOOM    10-05-2007 17:42:05  
czemu nikt z was nie gra na multiplayer kto chce to na gg pisać chętnie 
zagram 

279 Jędrol 10-05-2007 13:36:21  
Ja lubię aktualizować te sekrety, ale mam juŜ raczej dosyć klimatów 
blood'a. Teraz chciałbym zakończyć granie w gry na silniku Build, ale nie na 
zawsze. Planuję teraz bardziej zagrać się w gry na silniku doom'a :) 

280 Nazi 10-05-2007 00:31:15  

Moim najwiekszy osignieciem bylo przejscie bloodna podstawki na pozimie 
extra crispy . W sekrety mialem sie pobawic ale jakos teraz czasu niemam , 
do blooda wracam jak mam ochote , obecnie od 22 miechow gram w Guild 
Wars . 

281 Jędrol 07-05-2007 23:42:35  
Łeeee! Ale się wymęczyłem w blood cryptic passage!!! Całe przeszedłem, 
ale nie bez kodów i odpoczątku, naprawdę nieźle =) 

282 Jędrol 07-05-2007 19:13:22  
ZUS, mógłbyś jeszcze wpisać te sekrety na forum, tak było by nieźle, 
poniewaŜ spodobała mi się aktualizacja sekretów, ale to trochę roboty :p 

283 ZUS 06-05-2007 23:34:49  
Na dorum tego nie robilem ale zpisalem w notatniku wszystkie sekrety jakie 
udalo mi sie odrkyc z epizodu 1 i z pierwszej mapy z epizodu 2... hm.. 
dawno w blooda nie gralem :P 

284 Jędrol 06-05-2007 21:14:07  
MoŜe ktoś by oprócz mnie teŜ aktualizował dział sekretów na forum? MoŜe 
Nazi, ZUS, albo Pornos-van-dick? Samemu mi się tego nie chce robić :P 

285 Nazi 29-04-2007 18:55:24  
J tak samo dawno sie nie wypowiadałem , ale zaglądam codziennie . 
Pozdro wszystkim :) 

286 Pornos Van Dick    24-04-2007 17:23:24  

Ah, dawno mnie tu nie było. AŜ miło popatrzec jak nowi uŜytkownicy 
wchodzą w progi strony, o tej wiekowej ale jakŜe wy***istej gry, której 
pod względem feelingu ówczesnym grom bardzo daleko.  
Pozdrawiam wszystkich Bloodmanów. 

287 bloodman 17-04-2007 09:00:17  
ej ludzie patrzcie na allegro blood 1 2 i dodatek do 2 tylko 100 zł łącznie 
kto mnie prześcignie bo juŜ je kupuje 

288 Blood - Deth 14-04-2007 13:28:49  
mam juŜ nightmare levels ale nie moge pograć bo mi klawisze nie działają 
nawet jak je ustawie wyskakuje mi napis error brinding keyboard moŜe 
wiecie jak to naprawić ? 

289 Caleb 12-04-2007 18:38:44  
Dziekuje ZUS!:-* Kocham Was i cala spolecznosc Blood'a!:-D Zaraz obadam 
te stronke czemu forum nie dziala?Pozdrawiam tworcow i wszystkich fanow 
tej zabojczej gry! 

290 ZUS 12-04-2007 17:54:30  Caleb polecam ta strone http://buildxp.deathmask.net/ 

291 
PREDATOR COLD 
BLOOD MASTE 

12-04-2007 08:53:27  
YO BLODOMANY KTO CHCE NA SKYPIE PRZYŁĄCZYC SIE DO GRONA 
BLOODO MANÓW REALIZUJE ZLOK NA SKYPIE TO MUJ NUMER 
PREDATOR>BLOD 

292 Jędrol 11-04-2007 21:14:30  

Ja się bardzo słabo znam na tych rzeczach, ale mogę udzielić kilka 
informacji, jak u mnie to działa. Blood pod XP działa u mnie z dźwiękiem i z 
muzyką, tylko dźwięk się "tnie". Ja zawsze ustawiam kartę dźwiękową 
Sound blaster. 

293 Caleb 11-04-2007 20:20:01  

To nieodpowiednie miejsce na takie prosby ale czy moglby mi ktos pomoc 
jak odpalic gre Blood 1 pod XP z dzwiekiem?Mam Sound Blaster Live!1024 i 
w wyborze opcji dzwiekowych slysze trzaski i zgrzyty muzyki wogole nie 
slychac...help! 

294 Caleb 11-04-2007 13:45:47  

Ah nareszcie natrafilem na strone o moim zdaniem najlepszej grze FPP na 
PC!Serdeczne dzeiki autorom za wklad pracy wszystko jest przejzyste i 
ciekawie przedstawione nareszcie kompendium Blood'a na jednej 
stronie!AVE BLOOD!:-D 

295 ?????? 10-04-2007 14:32:46  
oh trudno było sięrozstac z kasom na nightfall levels ale trudno 90 zł z 
allego uh narazie nie ujawniam swoich danych 
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296 ZUS 10-04-2007 14:23:01  

Tak sobie mysle ze tak czy siak sekrety w bloodzie nie sa tak latwe do 
odkrycia :P. Ani razu nie udalo mi sie odkryc wszysch sekretow na jakims 
kolwiek levelu z epizodu pierwszego. Te co znalazlem spisuje w notatniku 
wrzuce je jak forum bedzie dostepne. 

297 ZUS 08-04-2007 18:22:17  No ja umiejetnosci graficznych to nie mam 

298 Jędrol 09-02-2007 20:12:18  A ten zlot bloodomaniaków? :/ 
299 Nazi 09-02-2007 12:53:08  Turin . Podczas gry kliknij na U 

300 Turin 09-02-2007 12:36:58  

Witam!  
Zainstalowałem Blood'a pod XP, choć nie było łatwo, uff! Czy moŜe mi ktoś 
pomóc, jak zrobić, by za pomocą myszy (przeunięcie w przód i w tył) 
moŜna było spojrzeć w górę i w dół? Proszę... 

301 Jędrol 06-02-2007 20:22:18  
Taaa, teŜ bym chciał taki zlot w "One unit whole blood" najlepiej. Ja bym 
się zgadał z wami na skype najlepiej i tyle. Pozdrawiam! 

302 Nazi 06-02-2007 14:28:24  Moze jakis zloot BlOODomaniakow zrobimy :) 

303 Nazi 06-02-2007 11:26:35  
Zastanawia mnie jedno czy wpadnie ktos na poysl i zrobi ktos Blooda na 
silniku Half-Life2. TO by dopiero bylo co nie , najlepszy remake roku . 

304 bolek 03-02-2007 17:15:56  
szacunek za strone, fajnie ze w dzisiejszych czasach ktos pamieta o takich 
tytulach jak blood, ide grac, pozdro 

305 Jędrol 20-01-2007 20:22:31 blood gry-online 
No no, te wasze opinie na temat tej gry trzymają się kupy. W blood'a 1 i 2 
to ja mogę sobie zagrać z kaŜdym, tylko niech mi ktoś powie najpierw jak? 
Z "Hoverem" bym się mógł zgadać. Pozdro 

306 avan 20-01-2007 04:23:10  

uwielbiam blooda zwłaszcza druga część jest po prostu 
świetna,genialna,sporo czasu juŜ minęło od jej wyjścia a wciąŜ cięŜko jest 
znaleźć grę która byłaby choć w części tak dobra,kaŜdy kto chce przeŜyć 
niezwykłą przygodę powinien sięgnac po blood 2,później juŜ nic nie będzie 
takie samo. 

307 hover 20-01-2007 03:59:14  

Widze ze ten serwer ktory podany jest na glownej stronie we 
wprowadzeniu tez nie jest staly wiec po co go reklamowac, nie rozumiem. 
chyba ktos musi cos wreszcie z tym zrobic i utworzyc staly serwer, ktory 
bedzie zawsze dostepny i dla wszystkich, wiec chyba to bede ja. ale to 
dopiero jak wroce z urlopu, a podczas urlopu przemysle ta sprawe 
powaznie. jedno mnie zastanawia dlaczego tak malo graczy jest na 
blooda2? czyzby wychodzil juz z mody, a moze inne przeniesli sie na enemy 
teritory itp. niewazne ale ta gra jest lepsza i przynajmniej sie tak nie wiesza 
przy wiekszych obciazeniach serwera. Pozdrawiam i oczekuje na sugestie. 

308 hover 18-01-2007 20:49:29  
Witajcie ponownie nie chce mi sie zakladac kolejnego konta e-mail. 
UWAGA!!! 

309 Jędrol 18-01-2007 10:41:26 blood gry-online 
Taaaaa, teŜ bym sobie zagrał z tobą, nie? Zgadajmy się na skype. No i 
pytam jeszcze co jest z tym forum 'The Crypt'??? 

310 hover 17-01-2007 05:15:08  

Hej wie moze ktos jaki jest adres ip. jakiegos stalego serwera, gdzie na 
okraglo ludzie w to graja? ja dopiero odkrylem ta giere bo szukalem czegos 
online i sie udalo. jezeli nie ma stalego serwera to uwowmy sie. 
pozdrawiam fanow 

311 Jędrol 15-01-2007 19:03:45 blood gry-online 
Kurde, nie wiem co jest z tą stroną THE CRYPT. MoŜe wy wiecie? Jak 
wchodzę to pisze, Ŝe nie moŜe odnaleźć serwera. Wiecie dlaczego? 

312 Pawł 66 31-12-2006 18:46:03  
Blood to niezła gierka , szkoda Ŝe nie ma kontynuacji (czy firma Monolith 
zbankrutowała ?!) 

313 Jędrol 28-12-2006 23:42:37 blood gry-online 
Wie ktoś moŜe, jak ustawić jakoś tą rozdzielczość w tej konwersji blood'a i 
doom'a? Był bym bardzo wdzięczny, gdyby mi ktoś napisał. Podaję swój 
adres e-mail. Widać go pod moim nick'iem :))) Pozdro 

314 Jędrol 28-12-2006 21:10:36 blood gry-online 
Ściągnąłem konwersję blood pod silnikiem doom'a, to zasraństwo działa, 
ale nie potrafię ustawić rozdzielczości!!! Nie wiem, jak to ustawić jak nic nie 
widać. Gówno sobie pograłem :( 

315 Jędrol 09-12-2006 09:49:18 blood gry-online 

MoŜesz mi napisać e-mail'a i podać swój login na skype, bo ja mam skype. 
Blood 1 nie chodzi na XP, ale chodzi za to 'One unit whole blood' 
(połączenie blood 1 i wszystkich oficjalnych dodatków). Ja w bitcomecie 
wpisałem 'blood plasma pak'i mi wyszukało i działa pod XP. Najlepiej zgadaj 
się ze mną na skype, napisz mi e-mail'a ze swoim nickiem, ja cię znajde no 
i ci pomoge. Pozdrawiam bloodomaniaków!!! 

316 bartt78' 08-12-2006 19:40:22  

Witam ponownie "Bloodomaniaków" :-)  
Czy ktoś wie, jak uruchomić Blooda jedynkę bezpośrednio pod WinXP i czy 
w ogóle jest to moŜliwe? Oczywiście nie mówię tu o DOS-boxie bo 
próbowałem... Chodzi za***iście wolno - mam chyba za słabego procka 
(1,3GHz - he he,z czym do ludzi :-)...  
Narazie nie mam moŜliwości zdobycia szybszego procesora. Proszę Kolegów 
o odpowiedź: czy powstała w międzyczasie jakaś wersja BLOOD 1, którą da 
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się po prostu zwyczajnie uruchomić w windzie XP? Jeśli tak, to jak to 
zdobyć???  
Pozdawiam "Bloodowców"!!! 

317 mariusz 01-12-2006 00:24:42  naprawdę ciekawa strona,gratulacje dla autora 

318 palo 29-11-2006 17:57:04  siema 

319 Jędrol 26-11-2006 11:31:25 blood gry-online 
Hej, bonanza, zgadajmy się tak, jak pisałem w poprzednim wpisie. Ściągnij 
"skype" to nie jest trudne, zaloguj się w nim i wyślij mi e-mail'a ze swoim 
loginem. Mój adres e-mail podany jest w poprzednim wpisie. 

320 Jędrol 25-11-2006 22:37:52 blood gry-online 

Wiesz co? Zgadajmy się na partyjkę blood'a, oki? Ściągnij sobie "skype". 
http://skype.onet.pl/pobierz.html  
Tu masz stronę. Wyślesz mi e-mail ze swoim loginem. Mój e-mail:  
jedrol8@o2.pl  
Ja mam blood 2 oryginał. Pozdrawiam! 

321 Dragon481 25-11-2006 20:42:43  
Chyba sciagnalem demo ale takie dlugie ze zastanawiam sie czy to nie 
pelna wersja 

322 Jędrol 25-11-2006 20:15:30 blood gry-online 
Mnie blood 2 działa pod win.98, ale są teŜ inne wersje działające pod XP. 
Ze ściągnięciem blood 1 to ja nie mam problemów. 

323 Dragon481 25-11-2006 19:22:18  
blood2 mi nie dziala i niewiem gdzie moge znalezc darmowapelna wersja 
blood1 

324 Jędrol 20-11-2006 17:44:12 blood gry-online 
Hej! Chciałby ktoś sobie ze mną po sieci w blood plasma pak zagrać? Niech 
się ktoś odezwie, bo chciałbym sobie naprawdę w sieci w blood zagrać.  
Pozdro 

325 szczepek 14-11-2006 16:07:29  
SIEMA!!! kto wie skąd ściągnąc pełnom wersje gry blood i dodatek i dodatki 
do 2 blooda jak ktoś wie pisac na gg jestem prawie zawsze pozdrawiem 
bloodomanów 

326 Jędrol      09-11-2006 16:40:04 blood gry-online Ale super! Mam blood Cryptic passage który mi działa! I live Again! 

327 Jędrol 01-11-2006 19:41:05 blood gry-online 

Cześć! Jak ktoś by się chciał skontaktować ze mną w sprawie blood, albo 
po sieci sobie pograć razem, to niech loguje się na "skype" i pisze do mnie 
e-mail'a, w którym jest wasz login ze skype. Ja was poszukam i się jakoś 
zgadamy na blood'a w sieci. Pozdrawiam wszystkich bloodomaniaków! 

328 bartt78' 01-11-2006 16:58:47  

Witam wszystkich "bloodowców"! :-)  
Pamiętam, jak przycinałem w Blooda jedynke u kolesia około 1998 roku.To 
były czasy - he,he!!! Nie miałem nawet własnego kompa...  
Rok temu ściągnąłem "BloodII  
-The chosen" i ta gierka za***iście mi się spodobała - jest po prostu 
SUPER!!! Ściągnąłem teŜ "jedynkę", ale niestety nie udało mi się jej 
uruchomić bo mam WinXP... W DOS-boxie teŜ nie dało rady - chyba procek 
za słaby (1,3GHz) i Blood1 chodzi tak wolno, Ŝe praktycznie nie da się 
grać...  
Pozdrówka! 

329 SATAN \m/      31-10-2006 13:37:31 niemam 
ludzie !!!! Pomocy !!!! Ja chce dodatek "Nightmare levels" jak ktos wie z 
kąd pobrać niech pisze, dzwoni, nawija, *****zieli, dobija sie !!!!!!!!!!! (ale 
nie przyjmuje propozycji tybu ściąganie przy pomocy E-mule itp. ) :) 

330 Nazi 14-10-2006 22:29:14  
Pozdrawim wszystkich blooodo maniakow , narombalem sie jak na Janosik . 
POZDRO POZDRO 

331 Jędrol 08-10-2006 11:07:28 blood gry-online 
Wreście po około roku zmagań zdobyłem blood'a plasma pak i cryptic 
passage!!! Ściągnąłem je sobie przez torrenty i plasma pak jest naprawdę 
super!!! Jak ktoś uwielbia tą grę, to naprawdę musi zagrać w te dodatki!!! 

332 Angel Punx      03-10-2006 23:19:32  
Gierka jest za***ista.Uwielbiam ją.Pozdrawiam wszystkich 
bloodomaniaków. 

333 Jędrol 02-10-2006 19:01:18 blood gry-online 
Wchodziłem na tą stronę, lecz nie chciała się wyświetlić. Innym razem teŜ 
weszłem na jakąś rosyjską stronę na ten sam temat, lecz nicz szczególnego 
nie widziałem. 

334 RaiL 01-10-2006 22:24:22  

Link do obu dodatków podał mi ktoś z forum THX dla niego. A i jak daje 
test muzyki to pojawia się napis : "You should hear the Blood Theme Song 
Press any key to end testing" czyli jak bym nie miał muzyki z gry chyba, a 
jest w katalogu z grą. A i link jest do blooda z oboma dodatkami  
http://rapidshare.de/file...CGame_.rar.html 

335 Jędrol 01-10-2006 22:09:40 blood gry-online 

Masz oba dodatki? Skąd?! Mógłbyś mi powiedzieć jak je zdobyłeś, poniewaŜ 
teŜ bym w nie sobie chciał zagrać! A apropo tego dźwięku, to ja zawsze 
uruchamiam poprzez soundblaster i cały czas duszę "Enter", potem testuje i 
działa. Te mini caleby to są tylko chyba w jednym szczególnym miejscu z 
epizodu Post Mortem. 

336 RaiL 01-10-2006 19:23:19  
Mam juŜ pełną blooda. Demo teŜ usunąłem trzeba je przejść (na prawdę). 
Mam tylko problem z konfiguracją dźwięku, jest moŜe jakiś program który 
by to za mnie zrobił? :D A i jeszcze z tym Ŝe mam oba dodatki i nie 
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występują te małe caleby :( rozwalam lustro w pociągu dynamitem i nic nie 
ma tylko jakieś belki drewniane są za nim:( Czy moŜe mini caleby 
występują tylko w epizodzie z plasma pack? A tak poza tym to stronka 
super (naprawdę trudno znaleźć strony poświęcone starym grą) 

337 Jędrol 
30-09-2006 15:39:14 
 

blood gry-online 
 
 

Blood'a ściągnąłem sobie z net'a, moim zdaniem lepiej go kupić, ale jak 
prędzej ściągnąłem to ściągnąłem. Pełną wersję blood'a najlepiej ściągnąć z 
bitcometa czy emula, albo z takiej strony w wyszukiwarce "stare gry". 
Apropo dodatków nad ściągnięciem plasma pak męczyłem się i jeszcze 
nigdy w niego sobie nie pograłem. 

338 RaiL 28-09-2006 22:44:11  

Ja ściągnąłem blooda z cda.pl ale było to tylko demo(!!!). Mam pytanie 
skąd moŜna pobrać pełną wersję gry blood i wszystkie oficjalne dodatki(np. 
"plasma pack"). Mam jeszcze pytanie jak usunąć instalację dema blood z 
dysku bo pojawia się napis Ŝe uŜywa go jakiś program. 

339 Jędrol 22-09-2006 16:15:36 blood gry-online Fajnie by było gdyby zrobili solucje do blood'a i dodatków. 

340 Jędrol 20-09-2006 21:02:43 blood gry-online 
No właśnie ściągałem blood'a With plasma (dodatek) z torrentów czy 
emula, lecz nie zadziałał mi. Najlepiej jest go kupić-lecz ciekawe gdzie. 

341 -=FRe@k=- 20-09-2006 17:46:15  

Witam wszystkich...chciałem ogłosić Ŝe zarówno Blood'a 1+wszystkie 
dodatki,jak i Blood'a 2 moŜna se sciągnąć przez torrenta..zerknijcie na 
www.torrentreactor.net i szukajcie.PS..niezła stronka..:)pozdro dla all Blood 
fans.. 

342 Aztec 19-09-2006 18:23:28 
http://www.knowa
cz.prv.pl 

Wiadomo - Blod to klasyka , grało się w to za małolata (bez urazy) ogólnie 
u Was fajno.pozdrawiam zpraszam do lektury oraz pobierania plików 
(Tomiki Poetyckie - PDF) z naszego Literackiego www. Wejdź i przekonaj 
się sam. Zapomnisz o szarości dnia codziennego. 

343 Jędrol 19-09-2006 17:22:25 blood gry-online 

To mnie właśnie najbardziej denerwuje te przebijanie na allegro. Lepiej 
kupować na "Kup Teraz", albo jak nikt nie licytuje jak jest około 1 lub 2 dni 
do końca aukcji. Ja na razie nie gram w blood'a, bo na XP nie działa tak 
samo jak mój blood 2, muszę zmienić sobie system na Windows 98. 

344 ZUS 
19-09-2006 15:01:09 
 

 
 

dalej uwazasz ze najlepiej kupowac gry na allegro? ;p ja sobie dalem 
spokoj... chciaoem se kupic blood'a ale pare sekund przed zostalem 
przebity... blood'a 2 tak samo. blooda 1 sobie sciagnalem w na dwojke 
narazie nie mam miejsca :P 

345 Jędrol 16-09-2006 13:26:47 blood gry-online 
Wiecie co? Na allegro ktoś kupił Blood Cryptic Passage, a akurat 
obserwowałem tą aukcję. Niestety ten sam dupek przebił teŜ mnie, jak 
licytowałem na Wolfenstein 3D! 

346 Jędrol 15-09-2006 15:42:53 blood gry-online 
Wiecie co jest na allegro czasami na aukcji? Blood Cryptic Passage, niestety 
bardzo drogi, ale jeszcze nigdy w niego nie grałem. 

347 Nazi   14-09-2006 11:42:24  
A jak ktos by serwa do jedynki postawil albo chociaz do transfuzji bylo by 
ciekawie 

348 ZUS 10-09-2006 12:33:19  chyba musze sciagnac blood'a 2 :P 

349 Nova 08-09-2006 15:13:08  
no fajnie fajnie sie gralo w 4 osoby :) Jednak trza by umiesic w necie 
Nightmare gdyz nie ma modu z piłką "głową" noŜną ;/, ani haków i combat 
shotgun'a ;/ 

350 Nova 08-09-2006 11:26:17  

server postawilem, narazie blood 2 v.2.1 bo pewnie ludzie sciagna to z 
neta.. Ja mam oryginal :-)  
ip: 83.14.127.75 port 27888  
server dziala na moim osobistym kompie wiec jak go wyl to server pada.. 
Jak co to bic do mnie na gg: 2298186 

351 ZUS 08-09-2006 11:24:48  wolalbym dla blood1 :) 

352 Nova 07-09-2006 14:17:04  
Skoro jest nawet jakies zainteresowanie to moze by tak pomyslec o 
serwerze blood 2 the chosen Nightmare hm? 

353 Jędrol    30-08-2006 19:48:59 blood gry-online 

Cieszy mnie widok jak inni ludzie lubią grać w tą wspaniałą grę. Znam 
blood'a od około pięciu lat i nadal lubię w nią grać i patrzeć, jak krew tryska 
na wszystkie strony. Szkoda tylko, Ŝe nie grałem w blood Plasma pak, lub 
Cryptic passage for blood. 

354 ZUS 29-08-2006 12:02:40  
hehe a ja zagvrywalem sie w demko blooda w wieku okolo 7 lat a na 8 
urodziny ojciec mi kupil pelna wersje :)) 

355 jac-t      26-08-2006 23:15:35  
Przeokrutnie dobra strona o przeokrutnie dobrej grze ! Gdy kupiłem 
blood`a miałem 10lat. Wyszło mnóstwo nowych gier, ale Blood i Caleb 
zostaną ze mną na zawsze! 

356 SmerfKolo 22-08-2006 14:11:54 niedługo ;) Pozdro 

357 kenny 15-08-2006 14:36:20  
Blood to super gra, jedyna po której miewa się koszmary nocne!!! 
Polecam!!! 

358 Remson    14-08-2006 09:46:00 wp.pl a oto link do BLOOD gdy ktos jeszcze w ta wspaniala gre nie gral !!! sciagac 
i grac !!! Maranatha qun kier do ]:-> 

359 Jędrol 01-08-2006 22:37:52 Blood gry-online Bardzo podoba mi się blood 2 the chosen lepszy od pierwszej części, która 
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teŜ jest rewelacyjna. Niestety mało razy grałem w "dwójkę", ale nareście ją 
sobie kupiłem. 

360 Caesar 26-07-2006 16:06:30  
Najlepsza strona o Blood ever, od 1997 czekałem na coś takiego. Btw, czy 
kiedyś powstanie Blood 3 

361 Jędrol 26-07-2006 12:26:57 Blood gry-online 
Napiszę tą wiadomość do ciebie, Nazi. Mam jedno waŜne pytanie na temat 
blood'a. Wiesz, jak moŜna zdobyć rozszerzenie do blood'a plasma pak? 

362 nazi    23-07-2006 11:20:20  
Ja mam 24 lata . Koniec sierpnia moze byc ale na przyklad ostatni weekend 
sierpnia a miejsce mozna zmienic spotkania 

363 ZUS 21-07-2006 21:24:43  
Ja aktualnie mieszkam w Birmingham(anglia) wiec raczej nie bede mogl 
przyjechac ;p jak ktos chce sie umowic na partyjke multika niech wali na gg 
3254294! 

364 Jędrol   21-07-2006 13:06:48 Blood gry-online 
Piszę to bespośrednio do Pornos_Van_Dick. Nie będe w Łodzi, poniewaŜ to 
kawał drogi, a jestem z damasławka. Doceniam to, ale nie mogę. 

365 Jędrol 20-07-2006 13:26:21 Blood gry-online 
Wspaniała gra! Podoba mi się add-on do blood'a Plasma Pak, lecz niestety 
nigdy nie miałem okazji w niego zagrać. A apropo tej strony, to została ona 
wykonana poŜądnie! 

366 Jędrol 19-07-2006 20:46:28 Blood gry-online 
Jest to moja ulubiona gra FPP. Grałem w nią bardzo wiele razy i jestem 
zachwycony tą grą ze względu na wiele szczegółów.  
Gorąco Polecam!!! 

367 Pornos_Van_Dick       18-07-2006 09:22:28 jak niŜej. 
Proponuje date spotkania wyznaczyc na koniec sierpnia. Co wy na to ?  
PS: Aha moŜe podamy swój wiek, aby nie było kleksów :P (tzn. 
nespodzianek) 

368 ZUS 17-07-2006 13:22:15  

p.s jesli komus nie chce dzialac blood na winXP i nie patrzal jeszcze po 
komentarzach na staregry.pl oto link ktory moze pomoc 
http://www.deathmask.net/buildxp/  
 

369 Nazi 17-07-2006 08:48:02  
mozna sprobowac ale najpierw trza ustalic jakas date , nie wyjazdu a 
rozmowy i obgadac to na forum albo jakims czacie ,a tak wogole ja jestem 
z Gniezna 

370 ZUS 16-07-2006 23:02:44  
Mysle ze malo ludzi przyjedzie ;p ale na jakiegos multika mozna sie umowic 
moje gg 3254294 

371 Nazi 16-07-2006 13:56:43  
Trza ustalic dokladna date z duzym wyprzedzeniem np 2 miechow . Zeby 
kazdy mogl zorganizowac wolne , a miejsce najlepiej gdzies w srodku Polski 
np Lodz wtedy bedzie najsprawiedliwiej ,PS ja niejestem z Lodzi 

372 Pornos_Van_Dick       12-07-2006 10:05:42 
 

jak niŜej. 
Dokładnie.Tylko cza zagadać do reszty osób.I ułoŜyć jakiś plan, no i 
dowiedzieć się skąd są ludziska.  
- Ja z Rzeszowa. 

373 Nazi    12-07-2006 09:48:06  
A moze jakis zlot zrobic , wynajac kafejke i razem przy piwku polupac w 
BLOODA . Wiem ze trudne przetsiewziecie , nie kazdy ma czsas , ale dla tej 
gry mysle ze dali bysmy rade . 

374 Pornos_Van_DIck       09-07-2006 13:28:59 jak niŜej :D 
Ludzie, moŜe byśmy sie zgadali na jakąś partyjke Multi.Co wy na to ?.Jakby 
co, to wali na GG.Sie jakoś ugadamy. 

375 rah 
05-07-2006 13:45:36 
 

 
Z muzyka nie ma problemu... wpisz w wierszu poleceń tam gdzie 
uruchamiasz blooda" -nocd" i będziesz miał muzyke =D! naprawde 
sprawdziłem i działa! 

376 ZUS 04-07-2006 15:21:24  
Czy ktos moglby mi pomoc z zakupem orginalnego Blooda1? ;] pogralbym z 
muzyczka z plyty 

377 jeZUS 03-07-2006 20:56:35  
Wspaniala strona wspanialej gry! Moim skromnym zdaniem solucja chyba 
nie jest potrzebna bo wiadomo co robic i jak :) ale z kolei jak dojsc do 
niektorych sekretow mogloby byc :> 

378 lol345 
29-06-2006 15:57:00 
 

 ta gra jest super niemoge bez niej zyc 

379 Pornos_Van_Dick       26-06-2006 10:05:39  

Fenomen, Ŝe ludzie pamiętają tak wspaniałą gre.Chwała i królestwo temu 
kto zrobił tą strone.He live AGAIN !!!  
Blood jest moim faworytem na PC, ale równie dobrym tytułem jest NASZ 
POLSKI SWOJSKI - PAINKILLER ! Gra równie świetna. 

380 jendrek    19-06-2006 09:42:52  
To moja ulubiona gra fpp. Cieszę się, Ŝe mogłem ściągnąć kilkadziesią 
nowych map kilka scenariuszy. Jak widzę, Blood ma teŜ innych fanów. 
Witajcie. 

381 Nazi 02-05-2006 19:48:45  
Najlepsza strona o najlepszej grze . Milo widziec ze nie tylko ja ja kocham , 
ze sa osoby ktore jeszcze w to graja i kochaja w to grac 

382 Lukier    25-04-2006 10:00:35 
www.stworzyciele.
ryj.pl 

Trzeba przyznać, Ŝe takiej strony własnie szukałem. Oby tak dalej. Genialna 
strona o genialnej grze. 

383 Seth 24-04-2006 16:25:50  
Strona jest naprawde w deche. Serdeczne podziekowania i gratulacje dla 
autora. Jeszcze nigdy nie widzialem lepszej strony.  
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Wszystkie dodatki do gry BLOOD sa naprawde warte zobaczenia, polecam. 
384 JoKeR 08-04-2006 19:57:21  Ciesze sie bardzo, w koncu jakas uaktalniana strona o bloodzie po polsku. 

385 naz 02-04-2006 13:20:35 
www.hellbound.pr
v.pl 

Dobra robota, wreszcie znalazlem kogos na necie, kto docenil ta swietna 
serie gier. Caleb i jego Wybrancy miazdza dzisiejszych, plastikowych 
bohaterow gier bez duszy. Cheerz! 

386 GiX 
20-03-2006 19:05:20 
 

 

Bardzo się cieszę równieŜ, Ŝe powstała taka strona o tak fajnej grze =D. 
Bardzo długo czekałem na otwarcie strony pod tym adresem do czasu kiedy 
dowiedziałem się, Ŝe grupa pracująca nad tą stroną się rozpadła i cały 
projekt wziął w łeb :(((. AŜ tu nagle pewnego dnia włączam sobie stronę 
patrzę a tu genialna strona o Blood'dzie :)). GRATULACJE!!! 

387 Mistral 18-03-2006 19:21:46 
http://mistralfm.w.
interia.pl 

Nareszcie jakaś konkretna strona o Blood. Gratulacje!!! Świetny jest ten 
dodatek Caleb's Revenge , dzieki niemu miło spedziłem popołudnie ;-) 

 


