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Ziemię opanowało zło… Ostatnie bastiony ludzkości opierają się przemożnej 

sile zła. Planetę opanował Zenon, zwany Królem Zła. Towarzyszy mu jego 

wierny sługa - Demon Mutacji. Razem czynią zło – sieją agresję, zbierają stres  

i strach, wypalają w ludziach pokłady empatii i rzucają w płomienie nałogu.  

Nie oszczędzają nikogo, ani kobiet, ani mężczyzn. Ludzkość stoi u progu 

zagłady… 

Jedynym sposobem na pokonanie zła, na zgładzenie Zenona – Króla Zła i jego 

przydupasa Demona Mutacji, jest poznanie źródła ich siły – źródła zła, które 

wtłaczają w dusze ludzkości.  

Najsłabsze nawet światło poznania staje się nadzieją na pokonanie zaborców. 

Nauka mozolnie, cal po calu, stopa po stopie wgryza się w tajemnicę 

zwycięstwa nad złem. Rękami swoich uczniów w twardej ziemi kopie grób dla 

Zenona – Króla Zła i jego sługi Demona Mutacji. 

Przyłączysz się? 
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Zadaniem kopacza jest zdobycie wiedzy z 6 obszarów (neurobiologicznego 

podłoża: (1) agresji, (2) empatii, (3) stresu, (4) lęku, (5) podatności na 

uzależnienia oraz (6) różnic międzypłciowych), stanowiących klucz do 

poznania tajemnej siły Zenona – Króla Zła i jego sługi Demona Mutacji.  

Odpowiednia siła wiedzy zdobytej z każdego z obszarów pozwala na 

wydobycie 1 stopy ziemi z grobu przeznaczonego dla Zaborców. Każda stopa 

głębokości grobu to 12 cali ziemi. W każdym z 6 etapów kopania grobu 

uczestnicząc w odprawie kopaczy, a także kopiąc grób teoretycznie  

i praktycznie można pogłębić go odpowiednio o 1, 5 i 10 cali.  

Aby w danym etapie kopania grobu pogłębić go o stopę wystarczy wydobyć 12 

cali ziemi. Pozostałe cale gruntu zamieniane są na łopaty w przeliczniku 3 cale 

ziemi na 1 łopatę. Taki sam przelicznik dotyczy ziemi wydobytej przez 

kopacza, który nie był w stanie wykopać 12 cali podczas danego etapu kopania 

grobu. 5 łopat wartych jest 1 stopę ziemi (zamiana dotyczy w pierwszej 

kolejności tych etapów kopania grobu, w których kopacz zdołał wydobyć 

najwięcej ziemi).  

Powodzenie misji pokonania Zenona – Króla Zła i jego wiernego sługi Demona 

Mutacji uzależnione jest od liczby stóp ziemi wydobytej przez kopacza z grobu. 

Grób o głębokości 3 stóp pozwala na minimalne, choć dostateczne zakopanie 

zła. 4 stopy grobu gwarantuje zapanowanie dobra na ziemi, 5 stóp na wielkie 

dobro (zwane bardzo dobrem), a 6 stóp ziemi nad ścierwem Zenona – Króla 

Zła i Demona Mutacji pozwoli cieszyć się kopaczowi wieczną chwałą i nagrodą 

Grabarza Zła. 
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