
misja lokalizacja x y Treść zadania wymagania nagroda 

Z mostu 
pod rynne 

pogranicze 4 2 Den: Nazywam się Den i 
chcielibyśmy dostać się do 
naszej wioski na drugiej stronie 
mostu, jednak zauważyliśmy, że 
ktoś sabotował most. Można 
przez niego przechodzić, ale 
jeśli wjedziemy wozem, to 
zapewne się zapadnie. 
Dash: Ktoś chce was okraść? Co 
macie na wozie? 
Den: Towary kupione dla naszej 
wioski. Żaden specjalny towar, 
ale za to całkiem sporo go. 
Dash: I co mam z tym zrobić? 
Den: Mógłbyś ściąć dla nas kilka 
drzew? Wzmocnimy most gdzie 
trzeba i przejedziemy. Możesz 
oczekiwać nagrody, gdy 
dotrzemy na miejsce. 
Dash: Niech będzie. Jakiego 
drewna wam potrzebna? 
Den: Wydaje mi się, że sosna 
się nada. 
 

 

Zbierz z 
okolicy 
Ścięcie 
sosny 0/4 
(3|3),(2|7),(
8|10),(10|1
0) ta sama 
lokacja 

10 do 
zdolności 
przewodniej 

    Den: Świetnie! Teraz tylko 
musimy to pociąć. 

 

Wykonaj 
akcje 
[klawisz H] 

50% punktów 
akcji 
odnowione 

    Den: Dobrze, teraz zabierzemy 
się do naprawy. Roki, weź te 
deski i przybijaj z tamtej strony, 
a ja ogarnę tę stronę. 

Zaczekać 2 
min 

 

    Den: Dobrze, teraz możemy 
bezpiecznie udać się do naszej 
wioski. Chodź z nami, a na 
miejscu wynagrodzimy twoją 
pomoc. 
Dash: Prowadźcie. 

  

  8 2 Do twoich uszu doszły głosy: 
„Most się nie zawalił?” „Niech 
to! Naprawili most!” „Co teraz 
robimy?” „Trzeba sobie 
ubrudzić ręce!” 
Z zarośli wyszli różnego 
rodzaju bandyci. 
Den: Bandyci! To pewnie oni 
uszkodzili most! 
Dash: Nareszcie jakaś akcja! 

Zabij 
oprych 
0/120 

50 do sławy 

    Den: Szybko sobie poradziłeś z 
tymi bandytami… 

  



Dash: Byli strasznie słabi. 
Den: Ruszajmy dalej. 

  12 4 Den: Jesteśmy na miejscu. 
Dziękujemy ci twoją pomoc. 
Dash: Nie ma problemu. 
Den: To nagroda dla ciebie. 
Do zobaczenia. 
Dash: Do zobaczenia. 

Kryształ 
chakry (1) 

 

       

Wycinka Północna 
knieja 

3 29 Natknąłeś się na obóz drwali. 
Drwal: Hej, dzieciaku! 
Wyglądasz na jednego z 
shinobi. Szukasz może pracy, 
młody? 
Dash: Jakiej pracy? 
Drwal: Prowadzimy tu 
wycinkę, ale nasz 
zleceniodawca przeliczył się z 
terminami i nie ma mowy, że 
wyrobimy się przy obecnym 
składzie ekipy, ale gdyby ktoś 
jak ty nam pomógł, to już 
zupełnie inna rozmowa! 
Dash: W sensie mam wam 
pomóc ścinać drzewa? 
Drwal: Ścinać, czyścić z gałęzi i 
układać w stosy. 

  

    Drwal: Możesz zacząć na 
wschód stąd, tam jeszcze nie 
ścinaliśmy. 

Zbierz z 
okolicy 
Ścinanie 
drzew 0/6 
(Ta sama 
lokacja) 
(5|27),(3|1
2),(7|4) 

punkty 
transferu: 3 
 
 

  3 29 Teraz pora oczyścić pnie z 
gałęzi. 
 

Wykonaj 
akcje 
[klawisz H] 

Punkty 
resetu: 3 

    Drwal: Podobno kręci się tutaj 
banda miłośników drzew, 
która utrudnia za każdym 
razem wycinkę drzew… 
Obcy: Nie myślcie, że 
pozwolimy wam kontynuować 
pustoszenie lasu! 
Drwal: Młody, mógłbyś użyć 
swoje sztuczki ninja i ich 
odpędzić? 

Zabij 
Agresor 
0/50 
 
 
 

5 do 
przyrostu 
Punktów 
Akcji 
 

    Obcy: Nie słyszycie o nas 
ostatni raz! 
Drwal: Ta, jasne… Spadajcie 

 500 szt. złota 
 



już stąd! Dobra robota, 
młody! Dalej poradzimy już 
sobie sami. A to dla ciebie. 

       

Pas Shinobi Północna 
knieja 

7 15 Tutejsi shinobi sprawiają 
masę problemów. 
Trzeba położyć temu kres. 
 
Być może uda Ci się przy nich 
znaleźć coś cennego... 

Zabij  
Agresor  
0/200 

pas1i 

    Znalazłeś Pas! 
To jeden z cenniejszych 
łupów. 
Być może w przyszłości uda Ci 
się go ulepszyć. 

  

 Leśny staw  13 2 Widzę, że posiadasz cenny 
pas! 
Za drobną opłatą pomogę Ci 
go ulepszyć! 

Oddać pas1  

    To jednak nie wszystko... 
Aby nasycić Pas nową mocą, 
potrzeba nadludzkiego 
wysiłku. 

Zdobądź 
Punkty 
Arenowe 
0/100 

pas2ii 

       

Grabieżcy Przełęcz 7 2 Natrafiłeś na tawernę z 
napisem „Gildia 
Awanturników” nad 
wejściem. 
Wszedłeś do środka, a na 
ścianach widniało mnóstwo 
listów gończych 
najróżniejszych 
kryminalistów. 
Odezwał się do ciebie 
właściciel przybytku. 
Właściciel: Przyszedłeś się 
napić czy po zlecenie? 
Dash: Zlecenie? 
Właściciel: Moja tawerna to 
miejsce, gdzie władze 
zostawiają listy gończe na 
najróżniejszych bandytów i 
innych problemowych ludzi. 
Masz opaskę ninja, więc masz 
prawo wziąć zlecenia. 
Dash: Ile za nie płacą? 
Właściciel: Zależy od listu 
gończego. 

  

    Dash: To jak to działa? 
Właściciel: Bierzesz list i 
idziesz szukać celu. Jak 

Zabij 
Grabieżca 
0/1 

2 miejsca w 
plecaku 



wrócisz zwycięsko z 
dowodem, to skreślasz dany 
list gończy na znak, żeby inni 
go już nie brali. 
Wziąłeś kilka listów gończych. 

 
 
 

    Wszedłeś znów do tawerny i 
skreśliłeś 4 listy gończe. 
Właściciel: Całkiem nieźle jak 
na dzieciaka. 
Dash: Wezmę więcej tych 
listów. 

Zabij 
Grabieżca 
0/10 
 
 
 

Substancja 
przyśpieszają
ca 4x (2 szt.) 

    Właściciel: Rozpędzasz się, ale 
lepiej uważaj, by nie ugryźć 
więcej, niż możesz przełknąć. 
Wziąłeś cały stos listów 
gończych. 
Właściciel: Nie przeginasz? To 
trochę dużo… 
Dash: Poradzę sobie. 
Właściciel: Szkoda dzieciaka… 
Dobrze się zapowiadał, ale 
zachciało mi się umrzeć. 

  

  2 2 Dash: Pora zabrać się do 
rzeczy. 
 

Zabij 
Grabieżca 
0/500 
 

Zwój 
doświadczeni
a (1 szt) 

    Dash: Dobra, wyłapałem 
większość płotek. Teraz pora 
na główną nagrodę… 
AmaboKarab, sławny 
terrorysta z Iwagkure, za 
złapanie jego jest nagroda 
specjalna. 
 

  

    Dash: Muszę go odnaleźć. 
 

Zbierz z 
okolicy 
Szukanie 
Amabo 0/3 
(ta sama 
lokacja) 
(5|6),(9|13
),(16|5) 
 
 

100% 
Punktów 
Akcji 
odnowione 
 

  5 7 Amabo: A ty kim jesteś? 
Dash:AmaboKarab? 
Przyszedłem cię pokonać i 
odebrać nagrodę za twoją 
głowę! 
Amabo: Hahahaha! Możesz 
śnić! 

Pokonać w 
pojedynku: 
Amaboiii 

1 pkt 
atrybutu 



    Amabo: (ciężki oddech) Masz 
już dość? 
Dash: To moja kwestia! 

Wykonaj 
akcjie[klawi
sz H] 

500 szt. złota 

    Udało ci się pokonać twojego 
przeciwnika. Czas zabrać 
dowód i odebrać nagrodę. 
 

  

  7 2 Wszedłeś do tawerny i 
zacząłeś zakreślać listy 
gończe. 
Właściciel: Naprawdę dałeś 
radę?! 
Dash: Tak, ale chyba zrobię 
sobie przerwę od polowania 
na nagrody… 
Właściciel: Hmm… To nagroda 
za zwykłe listy gończe. 

 Buff do 
treningu 33% 

    Właściciel: A to nagroda 
specjalna za Amabo Karaba. 
 
 
 

 Substancja 
przyspieszają
ca 4x(5 szt.) 

       

Tajemnice 
ziemi 
 

Pole walki 
 

3 10 Natknąłeś się na grupę ninja 
trenujących techniki ziemi. 
Jeden z nich spojrzał w twoją 
stronę i odezwał się do ciebie. 
Ninja: Witaj, obcy. Zechciałbyś 
poznać tajemnice ziemi? 
Juryu: Podzielicie się swoją 
wiedzą? 
Ninja: Wiedza jest dostępna 
dla każdego, o ile dowiedzie 
swojej godności. 

  

    Juryu: Co mam robić? 
Ninja: Musisz wykazać się 
determinacją w walce. 
 
 

Zabij Ninja 
Ziemi 0/200 
 
 
 

5 do 
przyrostu 
Punktów 
Akcji 

  3 10 Ninja: Dowiodłeś swojej 
determinacji. Teraz pokażemy 
ci tajniki ziemi. 
Dash: Od czego zaczniemy? 
Ninja: Od cierpliwości. Ziemia 
jest cierpliwym żywiołem. 

Zaczekać  
10h 

 

    Dash: Co teraz? 
Ninja: Czy według ciebie jest 
ziemia? 
Dash: Piachem? Chodzimy po 
niej i rosną w niej rośliny. 
Ninja: Tak, ale co poza tym? 

  



Dash: Nie rozumiem… 
Ninja: Ziemia nie jest po 
prostu piachem. Gorąca 
magma z wnętrza ziemi 
nieustannie wydostaje się na 
powierzchnię pod postacią 
magmy i tworzy wielkie skały, 
które pod wpływem 
powietrza i wody zmieniają 
się w ziemię. Choć ziemia 
może wydawać się żywiołem 
stałym i odpornym na zmiany, 
to znajduje się stale w ruchu.  
Dash:Hmm… 

    Ninja: Skoro już przekazałem 
ci wiedzę na temat ziemi, to 
musisz się z nią oswoić i 
zrozumieć na swój sposób. 
 

Wytrenuj 
dowolną 
zdolność 
0/200 

100 do 
zdolności 
przewodniej 

    Ninja: Przekazaliśmy ci 
tajemnice ziemi i więcej cię 
już nie nauczymy. 

  

       

Słudzy Posiadłość 2 5 Właściciel: Jak to nie dajecie 
rady? Macie się ich pozbyć i 
tyle! 
Pracownik: Ale szefie… Ich jest 
całe mnóstwo i nie wiemy jak 
sobie z nimi poradzić… 
Właściciel: Przecież płacę 
wam za to, żebyście wiedzieli! 
Mam ściągać do roboty 
łowców nagród? 
Dash: Masz jakiś problem? 
Właściciel: Kolejny… Czy 
wszyscy robią sobie z mojej 
posiadłości miejsce 
schadzek?! 
Dash: Twojej posiadłości? 
Właściciel: Tak, mojej 
posiadłości! Wyjechałem na 
dwa miesiące na wakacje na 
Mroczny Brzeg, a jak 
wróciłem okazało się, że 
sługusy jakiegoś Orochimaru 
zrobiły sobie melinę w mojej 
posiadłości! 
Dash: Może mogę ci pomóc? 

  

    Właściciel: Hmm… Wyglądasz 
na jednego z tych ninja… 
Niech będzie! Nazywam się 

  



Tenoku i jestem właścicielem 
tych terenów. Jeśli pomożesz 
mi pozbyć się sługusów tego 
Orochimaru, to wynagrodzę ci 
twoje trudy. 
Dash: Niech będzie. 

    Tenoku: W takim zabieraj się 
od razu do roboty. Hepi, 
powiedz mu gdzie ostatnio 
widziałeś jednego z nich! 
Hepi: Już mówię, szefie… 

Zabij Sługa 
Orochimaru 
0/1 
 
 
 

Zwój 
czasoprzestrz
enny 

    Dash: Zająłem się nim. 
Tenoku: Tak szybko? Widzisz, 
Hepi? Tak się to robi! Teraz 
mów mu gdzie są następni! 
Hepi: Już, szefie… 

Zabij Sługa 
Orochimaru 
0/2 
 

Kryształ 
chakry(7 szt.) 

    Dash: Są jeszcze jacyś? 
Hepi: Tak, jest jeszcze kilku…. 

Zabij Sługa 
Orochimaru 
0/5 
 

200 max 
punktów akcji 

    Dash: To wszyscy? 
Hepi: Tak… 
Tenoku: Od początku trzeba 
było zatrudnić specjalistę! 
Nareszcie mogę spokojnie 
odpocząć we własnej 
posiadłości! 
Dash: Na mnie już pora. 

Zabij Sługa 
Orochimaru 
0/5 
 

200 max 
punktów akcji 
 

       

Pięściarze Kresy 
wschodnie 

13 4 Natknąłeś się na sporą grupę 
mężczyzn walczących ze sobą 
na pięści na otwartym polu. 
Shorai: Co się tutaj dzieje? 
Pięściarz: He? O, świeże 
mięsko! Przyszedłeś wziąć 
udział w turnieju? 
Shorai: Jakim turnieju? 
Pięściarz: Sztuk walki 
oczywiście! Lejemy się po 
pyskach w grupie, a gdy 
zostanie tylko szesnastu, to 
przejdziemy do walk 
indywidualnych. 

  

    Dash: I jak się na to zapisuje? 
Pięściarz: Nie zapisuje się! Po 
prostu lejesz każdego póki nie 
powiedzą, że masz przestać! 

Zabij 
bokser 
0/300 

5 do 
przyrostu 
Punktów 
Akcji 
 



    Byliście w trakcie walki, gdy 
przed wami pojawił się 
mężczyzna w cylindrze. 
Mistrz areny: Koniec 
eliminacji! Zostało 16 
zawodników, którzy wezmą 
udział w walkach 
indywidualnych! 
Dash: Czyli przeszedłem… 
Mistrz areny: Pierwsza runda 
zacznie się niebawem. 

Zaczekać 5 
min 

500 
doświadczeni
a 

    Mistrz areny: Pora na 
pierwszą rundę! Wszystkie 
walki odbędą się jednocześnie 
na ośmiu arenach! Zajmijcie 
swoje miejsca według 
rozpiski! 
Przeczytałeś rozpiskę i w 
końcu znalazłeś siebie. 
Arena 7 Dash vs Nawa 

 500 
doświadczeni
a 
 

    Stanąłeś naprzeciw swojego 
przeciwnika. 
Mistrz areny: Jak zwykle nasz 
turniej ma za zadanie 
celebrację sztuk walki jako 
najwspanialszej formy 
aktywności fizycznej! Bawcie 
się, walcząc! 

Pokonać w 
pojedynku: 
Nawaiv 

25  taijutsu 

    Mistrz areny: Pierwsza runda 
zakończona! Druga runda 
zacznie się niebawem! 

Zaczekać 5 
min 
 

 

    Mistrz areny: Pora na drugą 
rundę! Zajmijcie swoje 
miejsca według rozpiski! 
Ponownie odnalazłeś swoje 
miejsce na rozpisce. 
Arena 4 Dash vs Teru 

  

    Stanąłeś na swoim miejscu na 
arenie. 

Pokonać w 
pojedynku: 
Teruv 

25  taijutsu 
 

    Mistrz areny: Świetnie! Druga 
runda się zakończyła i została 
już sama elita! Półfinały 
odbędą się bez żadnej 
przerwy!Dash kontra Reki na 
arenie 1 i Baki kontra Mabui 
na arenie 2! 

  

    Pora na półfinały tego 
dziwnego turnieju. 
Twój przeciwnik wydaje się 

Pokonać w 
pojedynku: 
Rekivi 

25  taijutsu 
 
 



dziwnie lekki, jakby ledwo 
dotykał ziemi. 

    Mistrz areny: Najwyższa pora 
na wielki finał naszego 
turnieju! W ostatniej rundzie 
zmierzą się Dash i Mabui! 
Niech zawodnicy zajmą swoje 
miejsca! 

  

    To pierwszy raz w tym 
turnieju, gdy znalazłeś się 
naprzeciw kobiety. 
Dash: Mało kobiet w tym 
turnieju… 

Pokonać w 
pojedynku: 
Mabuivii 

50 taijutsu 
 
 

    Mistrz areny: Zwycięzcą został 
Dash! Jednak niech przegrani 
się nie smucą! Wszakże celem 
naszego spotkania była 
celebracja sztuk walki! A teraz 
okrzyki na cześć zwycięzcy! 

 10 000  szt. 
złota 

       

pogórze Giganci  12 6 Natrafiłeś na dużą wioskę 
ukrytą wśród pogórzy i skał 
niczym wewnątrz murów. 
Dash: Dziwne miejsce na 
wioskę… 
Podszedł do ciebie jeden z 
mężczyzn. 
Obcy: Czego tutaj szukasz, 
nieznajomy? 
Dash: Nazywam się Dash. 
Jestem ninją i korzystam z 
misji, by eksplorować te 
tereny. Co to za wioska? I 
dlaczego akurat tutaj? 
Hiroki: Nazywam sięHiroki. 
Mój lud żyje tutaj od wielu 
pokoleń w wiosce Shina w 
ciągłym zagrożeniu ze strony 
potwornych gigantów. 
Dash: Gigantów? Zagrożeniu? 
Macie jakieś problemy? 

  

    Hiroki: Giganci od zawsze 
rzucali cień na nasz lud i 
dlatego skryliśmy wewnątrz 
naturalnych murów, które 
stanowią dobrą ochronę 
przed ich wzrokiem. Jednak 
nawet ta naturalna bariera nie 
czyni nas całkowicie 
bezpiecznymi… 
Dash: Giganci czasem dają 

  



radę dostać się do waszej 
wioski? 
Hiroki: To bardziej wygląda 
tak, że czasem jeden z 
gigantów zawędruje w te 
tereny i odnajduje naszą 
wioskę. Niestety pokonanie 
nawet jednego to 
niesamowite wyzwanie dla 
naszych wojowników. 
Dash: Może mógłbym wam 
pomóc? 
Hiroki: Jak? Wybijesz 
wszystkich gigantów? 
Dash: Nie, to raczej 
przekracza moje możliwości… 
Ale może mógłbym wam 
pomóc lepiej się 
zabezpieczyć? Zbudować 
mury, pozbyć się gigantów z 
okolicy i nauczyć was lepiej się 
bronić. 
Hiroki: Zrobiłbyś to dla nas? 
Będziemy ci niezmiernie 
wdzięczni. 

    Dash: Najpierw postaram się 
pozbyć gigantów dookoła 
wioski, a potem pokażesz mi 
gdzie mogę znaleźć jakiś 
dobry materiał na mury. 

Zabij 
olbrzym 
0/300 

Punkt resetu 
1 

    Dash: Dobra, powinien być 
spokój na jakiś czas z 
gigantami, więc można zająć 
się murami. Gdzie można 
znaleźć dobre materiały? 
Hiroki: Złoża dobrego 
kamienia znajdują się na 
południu, a dobre drewno 
można zdobyć z drzew w 
pajęczym lesie. 
Dash: Więc zabierzmy się do 
roboty. Zaczniemy od 
kamienia. Daj mi kilku 
robotników i wozów. 
Hiroki: Zaraz się tym zajmę. 

  

    Dash: Pozbierajcie kamień 
tam, a ja ogarnę tutaj. 
Robotnik: Przyjąłem. 

Wykonaj 
akcję 
[klawisz H] 
0/500 

Punkt 
transferu 1 

    Hiroki: Tyle kamienia powinno 
wystarczyć na solidne mury. 

Zbierz z 
okolicy 

5 kn 



Dash: Brakuje jeszcze tylko 
drewna. Mówiłeś, że dobre 
drewno można znaleźć w 
pajęczym lesie? 
Hiroki: Najlepsze w dosyć 
sporej okolicy. 
Dash: W takim razie udam się 
tam na wycinkę. 

Ścięcie 
drzewa 
 0/10 
Lokacja 
pajęczy las 
(15|14),(19
|10),(8|7),(
3|9),(3|16) 

    Hiroki: Mamy już wszystko. 
Dash: W takim razie 
zabierzmy się do budowy 
muru. 

Zaczekać 
1h 

 

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

 

i pas1 

 
 

                                                           



                                                                                                                                                                                      
ii pas2 

 
iii amabo 
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