
1



AFTERGLOW
M i n i a t u r e s   G a m e

Zasady podstawowe v. 0.85

Autor: 
Oskar Walczewski

Współpraca:
Michał Bury
Jakub Kośla

Piotr Kowalczyk
Sylwia Popiel

Patryk Potorski
Konrad Sałek

Iga Walczewska-Bińczyk

Fotografie:
Karol Suplewski

Oskar Walczewski

Ilustracje:
Piotr Foksowicz

Dominik Kasprzycki
Jarosław Marcinek

Copyright:
White Tree

al. Wojska Polskiego 16
26-600 Radom

Niniejsza publikacja zawiera zasady beta do gry Afterglow Miniatures Game. Zasady te przeznaczone są do
otwartych testów gry i stanowią własność White Tree. White Tree zezwala na udostępnianie i kopiowanie tej

publikacji przy zachowaniu jej pełnej, niezmienionej formy.

2



SPIS TREŚCI

Czym jest Afterglow Miniatures Game....................5

Część I: ZASADY PODSTAWOWE
Podstawowe pojęcia występujące w grze................7
Mierzenie odległości................................................8
Członkowie bandy...................................................10
Cechy......................................................................11
Strefy postaci i pole widzenia.................................13
Testy........................................................................15
Przebieg tury...........................................................18
Akcje.......................................................................20
Reakcja....................................................................22
Poruszanie się postaci.............................................24
Walka strzelecka.....................................................28
Broń wykorzystująca znaczniki...............................31
Walka w zwarciu.....................................................32
Obrażenia................................................................35
Szabrowanie...........................................................37
Tabela Szabrowania................................................38
Psychologia.............................................................41
Przywódca..............................................................43
Oddziały..................................................................44

Część II: TWORZENIE BANDY
Frakcje....................................................................50
Kompozycja bandy..................................................51
Zdolności.................................................................53

Część III: ZASADY ZAAWANSOWANE
Testy: Skupienie......................................................58
Akcje łączone..........................................................58
Strefa czujności.......................................................59
Transportowanie nieprzytomnych i martwych 
postaci....................................................................59
Strzelanie................................................................60
Walka......................................................................61
Oddziały..................................................................63
Zasady broni i ekwipunku.......................................64
Walka band o różnej wartości punktowej...............67
Rozgrywka wieloosobowa......................................68

Część IV: ROZGRYWKA I SCENARIUSZE
Przygotowanie do gry.............................................70
Tereny.....................................................................72
Scenariusze.............................................................75

Część V: KAMPANIA
Doświadczenie......................................................102
Nieprzytomne i martwe postacie.........................103
Mutacje................................................................104
Rozwój bandy.......................................................106
Skrzynia................................................................108
Wykorzystanie punktów Skrzyni...........................109
Przykład rozwoju bandy w trakcie kampanii.........110

Część VI: ZESTAWIENIE TABEL
Zestawienie tabel..................................................111

 

3



Nie wiem skąd jesteście I nie obchodzi mnie to. Może mieszkaliście w jakiejś zapchlonej osadzie,
oddawaliście  daniny  wysłannikom  Jedynego,  może  napadaliście  wędrowców  na  pustkowiach,
przeczesywaliście ruiny w poszukiwaniu wszystkiego co można by zeżreć lub przehandlować u Brodatych w
Kuźni. Szczerze mówiąc, mam w dupie to czym się zajmowaliście do tej pory. Przetrwaliście, a to oznacza, że
jesteście twardzi. 

I to daje wam szanse. Marne, ale zawsze lepsze takie szanse niż żadne. 

Skoro  już  przywlekliście  się  tu  z  pustkowi,  powiem  wam  tylko  jedno,  żebyśmy  mieli  klarowną
sytuację. Świat się zmienił. Nie ma już dawnych państw, nie ma wielkich, oświetlonych miast, autostrad,
banków, internetu. Nie ma wojska, policji. Nie ma też prawa. Ale są zasady. I lepiej abyście o tym pamiętali. 

Przyswójcie sobie te kilka zasad, a może dotrwacie do następnego świtu. Może nawet zagościcie u
nas nieco dłużej, a jeśli się wykażecie, znajdziecie tu swój nowy dom. My dbamy o swoich. Wiemy ile trzeba
poświęcić by przetrwać. 

Olejecie zasady to... cóż... jeśli będziecie mieć szczęście to zarobicie szybką kulkę między oczy lub
kosę pod żebro. Jeśli będziecie mieć pecha... widzieliście słupy przed bramą, prawda?

Rozumiemy się? No! To dobrze. W takim razie chodźcie za mną I słuchajcie, bo nie będę powtarzał. 
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Czym jest Afterglow Miniatures Game
Afterglow Minatures Game to strategiczna

gra  figurkowa  osadzona  w  realiach  ponurego
świata spustoszonego przez  potężny kataklizm. Za
pomocą modeli  w skali  32mm gracze rozgrywają
na  stole  potyczki  band  ocalałych,  którzy  walczą
między sobą o zasoby, żywność czy terytorium. 

W  przeciwieństwie  do  innych  gier tego
typu,  Afterglow  Miniatures  Game  jest  grą  o
przetrwaniu,  w  której  obrana  taktyka,  decyzje
gracza,  umiejętne  prowadzenie  własnych
jednostek  i  wypełnianie  misji  opisanych  w
scenariuszach ma większe znaczenie niż anihilacja
przeciwnika.

Czego potrzebujesz aby zagrać
Potyczki  Afterglow  Miniatures  Game

rozgrywane są za pomocą modeli  w skali  32mm,
które  reprezentują  na  stole  jednostki
kontrolowane  przez  gracza,  czyli  członków  jego
bandy. Przeciętnie potrzeba od 4 do 20 modeli, w
zależności od formatu rozgrywki i wybranej frakcji. 

W ofercie White Tree znajdują się  modele
dedykowane do  Afterglow, które  w pełni  oddają
wygląd  jednostek  występujących  w  grze.  Można
znaleźć je na stronie:

www.afterglowthegame.com

Kolejną rzeczą potrzebną do gry jest płaska
powierzchnia,  np.  stół  czy  podłoga.  Optymalne
wymiary  pola  walki,  jak  będziemy  nazywać
powierzchnię potrzebną do gry, to 100 x 100 cm
(40 x 40 cali) lub 120 x 120 cm (48 x 48 cali).

W  grze  istotne  znaczenie  mają  makiety
reprezentujące  wszelkie  elementy  terenu jak  np.
zrujnowane budynki czy przewrócone samochody.
Urozmaicają one rozgrywkę i sprawiają, że staje się
ona  ciekawsza.  Można  wykonać  je  samemu  lub
kupić gotowe tereny.

Ostatnimi akcesoriami potrzebnymi do gry
są:  miarka  calowa,  kości  dziesięciościenne,
znaczniki  oraz  karty  misji  (dwa  ostatnie  można
pobrać ze strony www.afterglowthegame.com).

Tak przygotowani możemy zasiąść do gry i
zagłębić się w niezwykły świat Afterglow.
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Część I

Zasady podstawowe
Ta część podręcznika zawiera wszystkie zasady potrzebne do prowadzenia rozgrywek

Afterglow Miniatures Game
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Podstawowe pojęcia występujące w grze
Postać – postać  to  pojedynczy  członek  bandy,
reprezentowany na polu walki przez model w skali
32mm.  Może  być  to  zarówno  działający
pojedynczo  bohater  jak  i  postać  wchodząca  w
skład oddziału.

Oddział –  oddział  to  grupa  postaci
współdziałających  na  polu  walki.  Wszystkie
postacie wchodzące w skład jednego oddziału są
aktywowane  jednocześnie  i  wspólnie  wykonują
wszystkie akcje. 

K10 – skrót  oznaczający  kość  dziesięciościenną
wykorzystywaną  w  grze.  W  przypadku,  gdy
konieczne  jest  rzucenie  większą  ilością  kości,  ich
liczbę  podaje  się  przed  skrótem.  Przykładowo,
zapis  3k10  oznacza,  że  należy  rzucić  trzema
kośćmi.

Test – w ferworze walki  często brakuje czasu na
dokładne  i  przemyślane  działania,  nieraz  emocje
wpływają  na  szybkość,  celność  czy  nawet
wytrzymałość  mięśni.  Czasem  natomiast  o
powodzeniu działań decyduje zwykły łut szczęścia. 
Niektóre  czynności  w  grze  wymagają  wykonania
testu, aby określić czy  postać  zdołała je wykonać.
Testy  wykonuje  się  przy  użyciu  kości.  Więcej  o
testach  i  ich  rodzajach  można  znaleźć  w  dalszej
części podręcznika.

Sukces –  sukcesem  określana  jest  każda  kość,
wykorzystana  w  trakcie  wykonywania  testu,  na
której wypadł wynik równy lub wyższy od Poziomu
Trudności  testu.  Więcej  informacji  o  sukcesach
można znaleźć w rozdziale Testy.

Strefy postaci – każda postać posiada dwie strefy
– przednią i tylną. Obie wynoszą 180 stopni i dla
wygody oraz uniknięcia spornych sytuacji w trakcie
gry można oznaczać je na podstawkach modeli. 

Pole widzenia – pole widzenia określa to co widzi
dana  postać  na  polu  walki,  a  czego  nie.  Każda
postać  posiada  pole  widzenia  w  swojej  strefie
przedniej  (180  stopni).  Może  więc  atakować,
strzelać  lub  wykonywać  inne  akcje  wymagające
Pola  widzenia,  tylko  względem  postaci,  które
znajdują  się  w  tej  strefie.  Dodatkowo  Pole
widzenia może zostać przesłonięte przez elementy
terenu, a także inne postacie. 

Tura – potyczka Afterglow MG podzielona jest na
tury, których liczbę określa rozgrywany scenariusz.
Tura  jest  to  fragment  gry,  w  którym  gracze
naprzemiennie mają swoje Aktywacje i wykonują
Akcje kontrolowanymi postaciami. 

Aktywacja – fragment tury, w którym gracz może
wydać 3 Punkty Akcji aktywując własne postacie i
wykonując nimi Akcje.

Akcja – jest to pojedyncza czynność wykonywana
przez  postać  w  trakcie  gry  np.  ruch,  strzał  do
wrogiej jednostki, wykorzystanie zdolności. Więcej
informacji znajdziesz w rozdziale Akcje.

Reakcja – jest  to  czynność  wykonywana  w
odpowiedzi  na  Akcję  wykonywaną  przez
przeciwnika.  W przeciwieństwie  do  zwykłej  Akcji
wykonywana jest podczas Aktywacji przeciwnika. 

Punkty  Zwycięstwa – decydują  o  tym,  która
strona  osiągnęła  przewagę  i  zwyciężyła  w
potyczce. Zdobywa się je przez wypełnianie zadań
scenariusza  i  Kart  Misji,  a  także  zdobywanie
znaczników  Fantów.  Więcej  o  Punktach
Zwycięstwa  można  znaleźć  w  dalszej  części
podręcznika.

Zasięg -  Niektóre zasady mówią o zasięgu broni
lub efektów zdolności posiadanych przez jednostki.
W Afterglow MG wszystkie  odległości  podawane
są w calach i mierzy się je od krawędzi podstawki
modelu  A  do  krawędzi  podstawki  modelu  B  lub
elementu terenu. 
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Mierzenie  odległości
Wszystkie  odległości  w  grze  Afterglow

podawane  są  w  calach  i  mierzone  przy  pomocy
miarki. 

W każdym momencie rozgrywki gracz może
zmierzyć dowolne odległości i zasięgi. 

Może to zrobić zanim zadeklaruje wykonanie
akcji  przez kontrolowane przez  siebie  postacie  czy
nawet w trakcie Aktywacji przeciwnika.

Odległość między  postaciami  mierzona jest
od  krawędzi  podstawek  modeli  (od  krawędzi
podstawki  modelu  A  do  najbliższej  krawędzi
podstawki modelu B). 

Odległość  pomiędzy  postacią  a  elementem
terenu, czy punktem na polu walki, mierzona jest od
krawędzi  podstawki  modelu  do  najbliższego
fragmentu wybranego elementu terenu. 

Zasięg broni
Broń  strzelecka  pozwala  na  wykonywanie

ataków na określoną w jej profilu odległość. Zasięg
broni,  podobnie  jak  wszystkie  inne  odległości  w
grze,  podawany  jest  w  calach  i  mierzony  od

krawędzi podstawki strzelca do krawędzi podstawki
celu.

Zasięg zdolności
W  przypadku  zdolności,  których  efekty

działają na określonym obszarze, np. w odległości 10
cali  od  postaci,  odległość  ta  mierzona  jest  od
krawędzi podstawki modelu. 

Wszystkie  postacie,  które  spełniają
określone w opisie zdolności warunki i ich podstawki
znajdują  się  całkowicie  lub  częściowo  w  zasięgu
działania zdolności, są objęte jej efektem.

Zasięg broni i zdolności oddziałów
W przypadku oddziałów zasięg broni liczony

jest indywidualnie dla każdej postaci wchodzącej w
skład  oddziału.  W  efekcie  może  to  prowadzić  do
sytuacji  gdy  część  postaci  w  oddziale  nie  może
strzelać  do  przeciwnika  ponieważ  znajduje  się  on
poza zasięgiem ich broni.

Efekt zdolności, które działają na określonym
obszarze, mierzone są od każdej postaci wchodzącej
w skład oddziału. 
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Żelazna kadzielnica, przywiązana u pasa łańcuchem, pobrzękiwała kołysząc się przy każdym kroku i
uderzając o inne święte symbole.  Akolita skłonił  się  lekko,  podchodząc do dowódcy.  Zatrzymał  się  kilka
kroków za jego plecami, milczał w oczekiwaniu.

- Melduj – komenda rzucona była głosem zimnym i pozbawionym uczuć.

Mężczyzna odchrząknął.

- Mamy ośmiu nowych ludzi, ungazihs. Początkowo wybraliśmy dziesięciu, zgodnie z rozkazem, ale
dwóch nie przeszło testu czystości. Nic groźnego, lekkie oznaki mutacji.

Mówiąc to mężczyzna spojrzał na wciąż dymiące, zwęglone zwłoki leżące pośrodku ciemnej plamy
wypalonej ziemi. 

- Pozostali są ludźmi bez znamion skażenia. Mówią, że wierzą w Jedynego ale ich wiara wydaje się
być płytka i  chwiejna. Za twym pozwoleniem, ungazihs, będę wzmacniał ją każdego dnia – dłoń akolity
spoczęła  na  ogniwach  łańcuchów.  Wiele  z  nich  nosiło  ciemne,  brunatne  ślady.   -  Są  zdrowi,  trochę
niedożywieni ale mają wystarczająco wiele sił by stać się żołnierzami Jedynego.

- Staną się nimi ale jeszcze nie teraz – stojący dotąd tyłem kapelan odwrócił  się.  Blizna na jego
żuchwie nadawała wąskim ustom nieprzyjemny wyraz. Zimne, twarde oczy patrzyły przenikliwie na sługę
Świątyni.  -  Pamiętaj,  o  wartości  członka  oddziału  świadczą  nie  tylko  cechy  ciała  czy  umysłu  ale  także
zdolności oraz ekwipunek, który dzierży.

Dowódca zamilkł na chwilę i przyjrzał się z dezaprobatą grupie „ochotników”. 

- Zostaw trzech, niech tymczasowo zastąpią poległych i wezmą ich broń. Resztę odeślij do Arahar.
Tam zrobią z nich żołnierzy, przeszkolą i dadzą odpowiednie wyposażenie. 

- Tak jest!

- Za godzinę wyruszamy. Zbierzcie daninę. Niech będzie większa niż zwykle. W ramach pokuty za
ukrywanie mutantów. 
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Członkowie bandy
Modele

Każda  postać  w  Afterglow  MG
reprezentowana  jest  na  polu  walki  przez
odpowiedni model w skali 32 mm. 

Modele  zostały  zaprojektowane  w  ten
sposób  by  jak  najlepiej  oddawać  wygląd  i
charakter postaci.  Gracz może modyfikować je w
dowolny sposób, konwertować czy wymieniać ich
ekwipunek korzystając np. z zestawów Zbrojowni.
Należy jednak pamiętać by podczas dokonywania
takich zmian nie zaburzyć funkcjonalności modelu.

Stworzenie  bardzo  dużego  modelu
reprezentującego  postać  o  niewielkiej  fizjonomii
może być mylące dla przeciwników, a także może
doprowadzać do niepożądanych sytuacji w trakcie
gry. 

Podstawki
Każdy model reprezentujący członka bandy

powinien  być  umieszczony  na  odpowiedniej,
okrągłej  podstawce.  Średnica  podstawki
uzależniona  jest  od  rodzaju  jednostki  i  została
wskazana dla każdej z nich w zasadach frakcji. 

Nie  jest  wskazane  zmienianie  wielkości
podstawek,  w  szczególności  ich  zmniejszanie,  ze
względu na ich wpływ na zasady gry.

Niektórzy  gracze  lubią  wykonywać
rozbudowane,  sceniczne  podstawki  do  swoich
modeli.  Oczywiście  jest  to  możliwe  również  w
przypadku  modeli  Afterglow.  Należy  jednak
pamiętać,  że  postać,  której  model  posiada
wyjątkowo rozbudowaną  czy  wysoką  podstawkę,
może zyskiwać bądź tracić pewne bonusy w trakcie
potyczki. Dlatego też zalecamy rozwagę i dokładne
przemyślenie wyglądu podstawek modeli. 

Celowe  stosowanie  nietypowych
podstawek  w  celu  osiągnięcia  dodatkowej
przewagi  nad  przeciwnikiem  jest  zachowaniem
niesportowym i  nieprzystającym do hobby, jakim
jest wargaming. 

Karta bandy/Karta postaci
W trakcie  rozgrywania  potyczki  wskazane

jest korzystanie z karty bandy (można je pobrać ze
strony  internetowej  gry)  lub  kart  postaci,  na
których gracz może znaleźć informacje dotyczące
predyspozycji,  cech,  zdolności  czy  ekwipunku
danego członka swojej bandy. 

Każda  postać  posiada  osiem  Cech
określających jej fizyczne i psychiczne możliwości.
Im  wyższy  jest  ich  poziom,  tym  lepiej  postać
walczy, szabruje czy wydaje rozkazy. 

Dodatkowo  postać  może  posiadać
Zdolności,  pozwalające  jej  na  skuteczniejsze
wykonywanie  pewnych  działań  (jak  szabrowanie,
wspinaczka, walka w zwarciu) czy też wykonywanie
akcji niemożliwych do wykonania dla postaci, które
takich  zdolności  nie  posiadają  (jak  leczenie
zranionych sojuszników czy zakładanie pułapek). 

Postacie  posiadają  przypisane  odgórnie
zdolności jednak gracz może im wykupić kolejne,
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  dalszej  części
podręcznika.

Ekwipunek  wskazuje  nam  jaki  sprzęt  i
uzbrojenie  posiada  postać.  Większość  członków
bandy  będzie  nosić  raczej  niewiele  sprzętu,
głównie rozklekotaną broń, samoróbki stworzone z
tego  co  udało  im  się  znaleźć  lub  zedrzeć  z
martwych  przeciwników.  Weterani  i  przywódcy
będą zazwyczaj lepiej wyposażeni, nieraz zakuci w
ciężkie  pancerze  i  posługujący  się  śmiercionośną
bronią. 

Ekwipunek  postaci  jest  wybierany  przez
gracza, zgodnie z jego preferencjami i założeniami
taktycznymi. Informacje o tym ile ekwipunku może
posiadać dana postać znajdują się przy jej opisie w
zasadach frakcji. 
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Cechy
Każda postać w Afterglow MG opisana jest

przez  zestaw  ośmiu  cech,  które  przybierają
wartości od 0 do 10. Im wyższy jest poziom cechy
tym jest ona lepsza i większe są szanse, że postać
będzie zdawać testy z nią związane.

Żadna  z  Cech  nie  może  przekroczyć
poziomu  10.  Jeśli  dzięki  działaniu  zdolności,
ekwipunku  lub  innych  efektów,  któraś  z  Cech
postaci  przekroczy  ten  poziom,  to  przy
wykonywaniu wszelkich testów należy ją traktować
tak jakby była równa 10. 

Podstawowe cechy to:

PA – Punkty Akcji
W trakcie gry postacie wykonują akcje jak

np.  ruch,  strzelanie,  walka,  szabrowanie  czy
korzystanie  z  posiadanych  zdolności.  O  tym  jak
wiele  tych  rzeczy  postać  jest  w  stanie  zrobić  w
trakcie  tury  mówi  poziom  tej  Cechy.  Im większy
tym więcej znaczników Akcji zostaje ułożonych na
Karcie postaci na początku tury. 

US – Umiejętności Strzeleckie
Bystrość  oka,  celność,  spostrzegawczość  i

doświadczenie  w  posługiwaniu  się  bronią  palną
lub miotaną. Określają jak dobrze postać posługuje
się taką bronią i jak celne są jej strzały. Cecha jest
również wykorzystywana przy testach wykrywania
skradających się i ukrywających jednostek. 

UW – Umiejętności Walki
To  umiejętność  walki  na  pięści,  a  także

posługiwania  się  wszelkiego  rodzaju  bronią
wykorzystywaną  w  zwarciu.  Cecha  ta  testowana
jest w trakcie walki w zwarciu i im jest wyższa tym
więcej ran postać może zadać przeciwnikowi.

ZW – Zwinność
Zręczność,  umiejętności  akrobatyczne,

zdolność  do  pokonywania  przeszkód,  wspinania
się,  a  także  zlania  się  z  cieniami  i  stania
niewidocznym  dla  przeciwników.  Im  wyższa
Zwinność  tym  postać  jest  w  stanie  lepiej
podkradać się do przeciwnika lub ukrywać przed
jego  snajperami,  dokonywać  niezwykłych

wyczynów, przeskakiwać po dachach budynków, a
w niektórych przypadkach nawet unikać ciosów.

SI – Siła 
Siła  fizyczna  postaci,  jej  tężyzna  i  to  jak

boleśnie  potrafi  ugodzić  przeciwnika  w  trakcie
walki.  Im  większa  tym  większe  są  szanse  na
zadanie  obrażeń  w  walce  w  zwarciu.  Postacie  z
dużą  siłą  nie  przejmują  się  zamkniętymi
budynkami,  wchodzą  do  nich  wyważając  drzwi
kopniakiem,  są  w  stanie  przesuwać  lub  nawet
rzucać  znalezionymi  obiektami  jak  beczki,  duże
kamienie czy fragmenty ścian.

WT – Wytrzymałość
Odporność  na  czynniki  zewnętrzne  i

otrzymane obrażenia. Im większa tym trudniej jest
poważnie zranić postać i wyeliminować ją z akcji.
Wskazuje  ile  ran  może  odnieść  postać  zanim
padnie  nieprzytomna  lub  martwa.  Dodatkowo
postacie  z  dużą  Wytrzymałością  są  bardziej
odporne  na  trucizny,  trujące  wyziewy,
promieniowanie.  

SW – Siła Woli
Hart  ducha,  siła  umysłu,  odwaga  i

opanowanie.  Im  wyższa  tym  pewniejsze  jest
zachowanie postaci w trakcie potyczki. Szczególnie
istotna dla jednostek posługujących się magią czy
psioniką.  Przywódcy  o  dużej  Sile  Woli  budzą
większy  posłuch,  lepiej  dowodzą  swymi
jednostkami. 

OB – Obrona 
Umiejętność  obrony,  unikania  ciosów,

refleks  i  zdolność  szybkiego  ukrywania  się  za
osłonami.  Obrona  stanowi  Poziom  Trudności  w
testach ataku, jaki przeciwnicy muszą osiągnąć by
trafić postać.  Posiada  ona  dwie  wartości
rozdzielone znakiem „/”. Pierwsza to Obrona przed
atakami strzeleckimi, druga wartość to Obrona w
zwarciu. 
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Cecha o poziomie 0
Jeśli  w  trakcie  potyczki  poziom  Cechy

spadnie  do  poziomu  0,  postać  nadal  może
wykonywać akcje związane z tą Cechą. Wykonując
test  Cechy  o  poziomie  0  gracz  rzuca  1k10
natomiast Poziom Trudności wynosi 10 i nie może
zostać w żaden sposób obniżony. 

W przypadku Cechy Wytrzymałość, jeśli jej
poziom spadnie do 0, postać traktowana jest jak
martwa. 

W  przypadku  Cechy  Siła  Woli,  jeśli  jej
poziom spadnie do 0, postać traktowana jest jak
nieprzytomna. 

Przykładowe statystyki:

Delaryjski piechur
PA US UW SI ZW WT SW OB

1 2 2 2 2 2 2 6/6

Inkwizytor delaryjski
PA US UW SI ZW WT SW OB

3 3 4 3 2 3 4 7/8

Jak  widać  na  powyższych  przykładach
postacie  mogą  w  znaczący  sposób  różnić  się
Cechami. 

Delaryjski  piechur  jest  postacią
Podstawową, szeregowym żołnierzem i większość
jego  Cech  jest  na  poziomie  2.  PA  1  oznacza,  że
może  wykonać  jedną  akcję  w  trakcie  tury,
większość  testów  wykonuje  rzucając  dwiema
kośćmi np. ataki strzeleckie (US 2) , ataki w zwarciu
(UW 2), szabrowanie (ZW 2). Przeciwnicy atakując
go zarówno w walce dystansowej jak i w zwarciu
trafiają  go  już  przy  wyrzuceniu  6  na  kości,
natomiast  gdy  otrzyma  dwie  rany  pada
nieprzytomny (WT 2).

 
Inkwizytor  jest  bohaterem.  Potrafi

wykonywać  znacznie  więcej  czynności  podczas
tury (PA  3),  jest  lepszym  strzelcem  (US  3)  i
niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem w walce
w zwarciu  (UW 4).  Dodatkowo potrafi  się  lepiej
bronić, szczególnie w walce w zwarciu, gdzie jego
OB wynosi aż 8. Żelazny charakter (SW 4) sprawia,
że  niewiele  jest  w  stanie  go  przerazić,  sam
natomiast potrafi skutecznie dowodzić innymi. WT
3 oznacza,  że aby go powalić  przeciwnicy muszą
zadać mu przynajmniej 3 rany.
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Strefy postaci i Pole widzenia
Strefy postaci

Każda  postać  posiada  dwie  strefy  –
przednią  i  tylną.  Obie  strefy  mają  180  stopni,  a
granica  pomiędzy  nimi  przebiega  przez  środek
podstawki modelu. 

Często  w  trakcie  gry  istotne  będzie
ustawienie postaci i to jakie postacie przeciwnika,
lub sprzymierzone, znajdują się w której z jej stref.
Część  Akcji,  takich  jak  strzelanie  czy  atak  w
zwarciu, postać może wykonywać tylko względem
przeciwników  znajdujących  się  w  jej  przedniej
strefie. Dlatego też ważne jest to w jakim kierunku
ustawiony jest model. 

Uznaje  się,  że  model  nie  może  zostać
przesunięty  czy  przekręcony  w  momencie  gdy
postać  nie  jest  aktywowana.  Jeśli  ustawiliśmy
model  niekorzystnie  dla  siebie  będziemy musieli
poczekać ze zmianą jego ustawienia do momentu
aktywacji tej postaci.

W sytuacji gdy część modelu lub podstawki
postaci  przeciwnika  znajduje  się  w  strefie
przedniej, a część w tylnej uznaje się, że znajduje
się w obu strefach postaci. Jeśli postacie znajdują
się w walce w zwarciu, o tym czy model postaci
przeciwnika  znajduje  się  w  przedniej  czy  tylnej
strefie postaci  decyduje punkt,  w którym stykają
się podstawki obu postaci. 

Dla  wygody  oraz  uniknięcia  spornych
sytuacji  w  trakcie  gry  polecamy  wcześniejsze
zaznaczenie stref na podstawkach modeli.

Pole widzenia
Pole  widzenia  określa  to  co postać  może

zobaczyć na polu walki. Każda postać posiada pole
widzenia w swojej  strefie przedniej  (180 stopni).
Może więc atakować, strzelać lub wykonywać inne
akcje wymagające Pola widzenia, tylko względem
postaci, które znajdują się w tej strefie. 

Pole  widzenia  może  zostać  przesłonięte
przez elementy terenu, a także inne postacie. Jeśli
postać nie ma możliwości zobaczenia innej postaci
na  polu  walki  ponieważ  np.  zasłania  ją  ściana
budynku,  to  uznaje  się,  że  nie  może  ona
wykonywać  względem  tej  postaci  akcji,  które
wymagają Pola widzenia.

W  przypadku  oddziałów  postacie  nie
blokują  sobie  nawzajem  pola  widzenia,  jednak
mogą  częściowo  przesłaniać  wrogie  postacie
zapewniając im Osłonę.

Czyściciel (A) posiada dwóch przeciwników w swojej        
strefie przedniej – Wojownika Naiym'vael (B) oraz            
Dziedzica Starszej Krwi (C).                                                      

Ponieważ Dziedzic (C) znajduje się za elementem terenu,
który przesłania go w całości, w polu widzenia                  
Czyściciela znajduje się jedynie Wojownik (B).                    

Zjawa (D) znajduje się w strefie tylnej Czyściciela             
i poza jego polem widzenia.                                                   
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Endhgarczyk  parsknął  odsłaniając  pożółkłe  zęby,  które  pojawiły  się  na  chwilę  pod  obwisłymi
wąsiskami. Podrapał się palcem po grubej bliźnie deformującej nos, w miejscu gdzie ciało przebijał gruby
łańcuch. Zarzucił na ramię toporną maczugę wykonaną z metalowej rury zakończonej kulą pospawanego
żelastwa. 

Wszyscy patrzyli  w oczekiwaniu.  U stóp wojownika leżał  jęczący,  zakrwawiony mężczyzna,  który
przed chwilą próbował oszukać osiłka i wcisnąć mu trefny towar. Na jego nieszczęście Endhgaryjczyk nie był
tak tępy, na jakiego wyglądał. Gdy tylko zauważył przekręt chwycił oszusta i uderzył nim kilka razy o blat
pozbijanego z palet stołu, łamiąc nieszczęśnikowi nos, szczękę i parę desek. Na koniec cisnął nim o ziemię i
chwycił za swą makabryczną broń. 

Nikt  nie  ingerował,  to  nie  była  ich  sprawa  i  nikt  nie  zamierzał  nadstawiać  karku  dla  jakiegoś
przybłędy. Tutejsze ściany już nieraz widziały podobne sceny. Z resztą żeby próbować oszukać Endhgarczyka,
o ciele pokrytym siecią tatuaży i blizn tworzących razem zawiłe wzory, trzeba być głupcem, a tacy zazwyczaj
długo nie żyją.

Potężny wojownik przyjrzał się leżącemu przed nim mężczyźnie. Splunął. Jego pokryta wzorami dłoń
powędrowała  do  niewielkiego  przybornika  przy  pasie  z  amunicją.  Wyciągnął  stamtąd  kilka  drobnych,
jasnych przedmiotów. Wielościenne kości pokryte były licznymi symbolami. 

- My, Endhgarczycy, wierzymy w los i przeznaczenie – wojownik mówił powoli, zachrypłym głosem. -
Jak  myślisz,  mendo,  jakie  jest  twoje  przeznaczenie?  Czy  postawisz  swoje  nędzne  życie  na  wynik  rzutu
kośćmi? Nie? Ja postawię je za ciebie. Bo widzisz, czasem to kości decydują za nas i musimy wtedy zgodzić
się z ich werdyktem. Zobaczmy jaki los zgotowały dla ciebie. Może przeżyjesz, mimo że próbowałeś mnie
oszukać. A może twoja czaszka pozna bliżej kolce mojej maczugi. 

Bez słowa rzucił kości na blaszaną tacę, która spadła z rozbitego stołu. Wszyscy patrzyli na toczące
się  obiekty.  Leżący  na  ziemi  mężczyzna,  krztusząc  się  krwią,  patrzył  z  przerażeniem  jak  kolejne  z  nich
zatrzymują  się  ukazując  wypalone  symbole.  Ostatnia  z  kości  wirowała  dłuższą  chwilę,  ostatecznie
znieruchomiała.  Na  jej  górnej  ściance  szczerzyła  zęby  upiorna  czaszka.  Oczy  oszusta  poszerzyły  się  ze
strachu, a na twarzy Endhgarczyka pojawił się szeroki, bezlitosny uśmiech. 

- Kości zadecydowały. 
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Testy
W  pewnych  sytuacjach,  w  trakcie  gry,

zasady mogą wymagać od gracza wykonania testu.
W  grze  występują  dwa  rodzaje  testów:  testy
podstawowe  (zawsze  gdy  jakaś  zasada  mówi
jedynie  o  wykonaniu  testu  chodzi  o  test
podstawowy) oraz testy przeciwstawne. 

Wszystkie testy w grze wykonuje się przy
użyciu kości dziesięciościennych (k10). 

Testy podstawowe
Wykonując  test  gracz  rzuca  liczbą  k10

równą poziomowi testowanej cechy postaci. Każda
kość, na której wypadł wynik równy lub wyższy od
Poziomu Trudności oznacza sukces. 

O ile  zasady nie mówią inaczej  wystarczy
jeden sukces by uznać test za zdany.

Poziom Trudności
Poziom Trudności  określa  jak  trudno jest

wykonać  jakąś  akcję.  W  przeniesieniu  na
mechanikę  gry  jest  to  minimalna  wartość  jaką
należy uzyskać na jednej z kości wykorzystywanych
w teście, aby uznać ów test za zdany. 

Poziom Trudności może przyjąć wartość od
2 (banalny) do 10 (heroiczny). Przeciętny PT równy
jest 7 i  jeśli  należy wykonać test, którego PT nie
został nigdzie podany, należy wykorzystać właśnie
taką wartość. 

Przykład:
Zwiadowca Naiym'vael chce wspiąć się po ścianie
zawalonego budynku. W tym celu musi wykonać
test Wspinaczki, który jest testem Zwinności o PT
7.

ZW  elfa  wynosi  3  co  oznacza,  że  gracz  rzuca
trzema kośćmi, na których wypada 2, 7 i 8. Gracz
zdobywa w teście  dwa sukcesy (wyniki  7  i  8)  co
oznacza,  że  Zwiadowca  skutecznie  wspiął  się  na
mur. 

Cecha na poziomie 0
Wykonując test Cechy o poziomie 0 gracz

rzuca 1k10 natomiast Poziom Trudności wynosi 10
i nie może zostać w żaden sposób obniżony.  

Testy przeciwstawne
Wykonując test przeciwstawny obaj gracze

rzucają tyloma k10 ile wynosi poziom testowanej
cechy ich  postaci  i porównują  ilość  zdobytych w
teście sukcesów. 

Gracz,  który  wyrzucił  więcej  sukcesów
wygrywa test. Jeśli obaj gracze wyrzucą taką samą
liczbę sukcesów test kończy się remisem.

Bazowy  Poziom  Trudności  w  testach
przeciwstawnych wynosi 7. 

Przykład:
Zwiadowca  Naiym'vael  znajduje  się  w  walce  z
delaryjskim Kapelanem. Ponieważ gracz elfów wie,
że  jego  Zwiadowca  ma  niewielkie  szanse  w  tej
konfrontacji,  decyduje  się  na  akcję  Wycofanie  z
walki. Aby się udała musi zdać przeciwstawny test
Zwinności. 

Obie postacie mają ZW na poziomie 3 w związku z
czym obaj gracze rzucają trzema kośćmi. Poziom
Trudności  testu  wynosi  7.  Gracz  Naiym'vael
wyrzucił  na  kościach  3,  4  i  8  co  oznacza  jeden
sukces. Gracz Delarii wyrzucił 5, 9 i 9 co oznacza
dwa sukcesy.

Test  przeciwstawny  wygrał  Kapelan.  Elf  ma
poważny problem.

10 w teście
Wyrzucenie  10 na jednej  z  kości  oznacza

automatyczne  zdanie  testu,  niezależnie  od
Poziomu Trudności i wszelkich modyfikatorów. 

Dodatkowo  przy  testach,  w  których  liczy
się liczba sukcesów (np. testy ataku, patrz rozdział
Walka),  każda  wyrzucona  10  pozwala  rzucić
dodatkową kością, tym samym zwiększając szanse
na kolejne sukcesy. 

Jeśli  na  bonusowej  kości  również
wypadnie 10 gracz może rzucić  kolejną,  sumując
sukcesy,  aż do momentu gdy na kości pojawi się
inny wynik.
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Przykład:
Kapelan  atakuje  Zwiadowcę  Naiym'vael.  Jego
Umiejętności Walki wynoszą 3 w związku z czym
gracz rzuca trzema kośćmi.
Na kościach wypadają wyniki: 4, 8, 10. Obrona w
zwarciu  elfa  wynosi  6  więc  gracz  uzyskał  dwa
sukcesy  i  tym samym Kapelan  dwukrotnie  trafia
przeciwnika. 

Ponieważ  na  jednej  z  kości  wypadło  10,  gracz
Delarii ma możliwość rzucenia dodatkową kością.
W tym rzucie zdobywa kolejną 10. Rzuca kolejny
raz, na kości wypada 7, a więc kolejny sukces.
Ostatecznie  Kapelan  zdobywa  cztery  sukcesy  co
oznacza, że trafił przeciwnika cztery razy.

Przerzuty
Niektóre  Zdolności  postaci  i  zasady

specjalne  pozwalają  na  wykonanie  przerzutu.
Przerzut  oznacza  ponowne  rzucenie  kośćmi
wykorzystanymi w wykonywanym teście. 

W zależności od zasady gracz może rzucić
ponownie wszystkimi kośćmi, powtarzając test, lub
jedynie określoną liczbą kości (np. tymi, na których
nie wypadł sukces).

Przerzuty  wykonuje  się  po  rzuceniu
dodatkowymi kośćmi wynikającymi z zasady 10 w
teście.

Każda kość w teście może być przerzucona
tylko  raz. Oznacza  to,  że  jeśli  postać  może
przerzucić  kości  w  teście  dzięki  dwóm  różnym
źródłom  to  może  skorzystać  tylko  z  jednego,
wybranego. 

Wynik  drugiego  rzutu  jest  obowiązujący,
nawet  jeśli  okaże  się  mniej  korzystny  od
poprzedniego.

K2 i K5
Niektóre bronie i zasady specjalne mówią o

wykonaniu rzutu przy użyciu k2 lub k5. Nie oznacza
to  konieczności  zakupienia  dodatkowych,
niestandardowych kości.

W obu przypadkach gracz rzuca k10 jednak
wynik na kości odczytuje się inaczej.

Przy  teście  k2  wyniki  1-5  oznaczają  1,
wyniki 6-10 oznaczają 2.

Przy  teście  k5  należy  podzielić  wynik  na
kości przez 2, zaokrąglając wynik w górę. 
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Farcan oddychał ciężko, przykucnął pod ścianą próbując uspokoić łomotanie serca i mętlik w głowie.
Potrzebował  chwili  do namysłu,  musiał  wszystko sobie poukładać,  znaleźć schemat w chaosie,  który go
otaczał. 

Odrzuceni  zaatakowali  niespodziewanie,  wypadając  z  ruin,  bocznych  uliczek,  a  nawet  kanałów.
Szybko ich okrążyli ale ludziom Farcana udało się przedrzeć przez pierścień wrogów i dobiec do ruin miasta.
Mimo to potyczka nie dobiegła końca. 

Ludzie  Pustkowi  poukrywali  się  wśród  budynków  i  gruzów,  ale  mutanci  ruszyli  za  nimi.  Muszą
przedostać się na drugą stronę miasta, dotrzeć do autostrady, ale wcześniej muszą upewnić się, że zgubili
pościg. Fanty, które ze sobą nieśli były zbyt cenne by je porzucić czy oddać w ręce wrogów. Tym bardziej, że
w plecaku Farcana znajdowały się plany ich osady. Gdyby wpadły w ręce Odrzuconych i jeden z nich umiał je
odczytać... Mężczyzna potrząsnął głową odpędzając straszne wizje, które pojawiły się w jego wyobraźni. 

Będą musieli rozdzielić się i poruszać szybko, uważając przy tym by się nie zagubić. Walka będzie
ostatecznością. Każdy wystrzał przyciągnie kolejnych mięsożerców. Farcan podejrzewał też, że miasto nie
jest tak opuszczone na jakie wygląda. 

Muszą działać szybko, przewidywać posunięcia przeciwnika i odpowiednio na nie reagować. Inaczej
nie mają szans. 
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Przebieg Tury
Rozgrywka w Afterglow podzielona jest na

tury, których ilość określana jest przez rozgrywany
scenariusz  lub  ustalają  ją  sami  gracze  przed  grą
(zazwyczaj jest to 5 tur). Każda z nich dzieli się na
kolejne fazy:

1. Początek tury

2. Faza inicjatywy

3. Faza aktywacji postaci 

4. Zakończenie tury

Początek tury
W tej fazie gracze układają znaczniki Akcji

na  kartach  wszystkich  swoich  postaci,  które
znajdują się na stole, są przytomne i nie uciekły z
pola walki i nie posiadają znacznika Paniki.  

Na  karcie  postaci  Przywódcy  bandy
tworzona jest pula znaczników Rozkazów. 

Jeśli  jakieś  postacie  mają  zdolności  lub
zasady  specjalne  wykonywane  na  początku  tury,
gracze wykonują je w tym momencie.

Postacie  posiadające  znacznik  Paniki
wykonują Ucieczkę. 

Faza Inicjatywy
Obaj gracze wykonują test inicjatywy czyli

przeciwstawny test Siły Woli swoich Przywódców. 

Gracz,  który  wygrał  test  przejmuje
inicjatywę w tej  turze.  Oznacza to,  że może on
zdecydować  o  tym  kto  będzie  aktywował
postacie jako pierwszy. 

Jeśli  w  teście  wypadnie  remis  wygrywa
gracz, który odrzucił więcej znaczników Rozkazów
w Licytacji.  Jeśli  w teście wypadnie remis, a obaj
gracze  odrzucili  taką  samą  liczbę  znaczników
Rozkazów  w  licytacji,  należy  go  powtórzyć  do
momentu zwycięstwa jednej ze stron.

Jeśli  gracz  stracił  swojego  Przywódcę
(ucieka lub uciekł z pola walki, jest nieprzytomny
lub  zginął)  w  teście  tym  wykorzystuje  Siłę  Woli
innej wybranej postaci o największej wartości tej
cechy.

Licytacja
Przed  wykonaniem  testu  inicjatywy  obaj

gracze mogą odrzucić dowolną ilość znaczników z
Puli Rozkazów. Za każdy odrzucony znacznik gracz
otrzymuje bonus +1 do ilości  sukcesów w teście
inicjatywy. 

Gracze  ukrywają  w  dłoniach  żetony
Rozkazów,  które  chcą  odrzucić  w  zamian  za
dodatkowe  sukcesy  w  teście  inicjatywy.  Na
umówiony  sygnał  wyciągają  przed  siebie  dłonie
pokazując  przeciwnikowi  czy  i  ile  żetonów
Rozkazów odrzucili.

Faza aktywacji postaci 
W  tej  fazie  gracze  wykonują  akcje

kontrolowanymi  przez  siebie  postaciami  i
oddziałami, wydając na nie znaczniki Akcji.

Gracz,  który  został  wskazany  przez
posiadającego  inicjatywę,  zdejmuje  z  karty
wybranej  postaci  znacznik  Akcji  i  wykonuje  nią
Akcję jak ruch, strzał, szarża, walka, szabrowanie
etc. W ten sposób wykonuje trzy Akcje w jednej
Aktywacji.

Każdą  Akcję  może  wykonać  inna  postać.
Gracz  może  również  wykonać  dwie  Akcje  jedną
postacią  i  jedną  Akcję  inną  postacią  ze  swojej
bandy.  Żadna  postać  nie  może  wykonać  trzech
Akcji  w jednej aktywacji,  poza sytuacją gdy gracz
nie może już aktywować żadnych innych postaci.

Po  wykonaniu  trzech  Akcji  gracz  kończy
swoją aktywację. Drugi gracz wykonuje trzy Akcje
własnymi postaciami,  zdejmując  znaczniki  Akcji  z
kart aktywowanych postaci. 

W  ten  sposób  gracze  poruszają  na
przemian  wszystkimi  swoimi  postaciami,
wykonując Akcje aż do momentu gdy żaden z nich
nie posiada żetonów Akcji  na kartach postaci.  W
momencie gdy żadna postać na polu bitwy nie ma
na  swojej  karcie  znacznika  Akcji,  Faza  aktywacji
dobiega końca.
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Opóźnienie akcji
W  trakcie  aktywacji  gracz  musi  wykonać

trzy  Akcje,  o  ile  posiada  tyle  PA.  Może  jednak
pojawić  się  sytuacja  gdy  gracz  będzie  chciał
wstrzymać  się  z  wykonaniem  swoich  Akcji  i
poczekać na posunięcia przeciwnika.

Gracz  może  zrezygnować  z  wykonania
jednej  lub  dwóch  Akcji  w  swojej  aktywacji  pod
warunkiem,  że  odrzuci  odpowiednio  jeden  lub
dwa znaczniki z Puli Rozkazów.

Różnica w puli Punktów Akcji
Jeśli jeden z graczy ma więcej  znaczników

Akcji,  w  momencie  gdy  przeciwnik  zużyje  już
wszystkie swoje Akcje, porusza on swoje postacie,
jedna za drugą, do momentu aż zużyje wszystkie
Akcje. 

Traktowane jest to jako jedna Aktywacja. 

Jeśli  na  początku  tury  różnica  między
punktami Akcji obu graczy jest większa niż 2, to za
każde 3 PA różnicy,  gracz posiadający mniej  PA,
otrzymuje jeden żeton Desperacji (patrz str. 67).

Jeśli  na początku tury jeden z  graczy  ma
dwukrotnie  mniejszą  liczbę  znaczników  Akcji  w
puli  to  do  końca  tury,  korzystając  z  zasady
Opóźnienie  akcji,  może  on  zrezygnować  z
wykonania  dwóch  Akcji  w  swojej  Aktywacji
odrzucając jeden znacznik z Puli Rozkazów. 

Reakcja
W trakcie Aktywacji przeciwnika gracz ma

prawo  do  wykonania  Reakcji,  czyli  wykonania
jednej Akcji  własną postacią. Szczegółowe zasady
można znaleźć w rozdziale Reakcja.

Zakończenie tury
W tej fazie sprawdza się czy żaden z graczy

nie  spełnił  warunku  zwycięstwa  kończącego
rozgrywkę.  Wprowadza  się  w  działanie  niektóre
efekty,  inne  natomiast  przestają  działać  właśnie
teraz.  Odpowiednie  efekty  i  kolejność  ich
rozpatrywania:

– Efekty  wynikające  z  zasad
rozgrywanego Scenariusza;

– Zdolności  postaci  działające  w
fazie zakończenie tury;

– Podpalenie;
– testy Opanowania.

Jeśli w tej fazie gra nie dobiegła końca, to
po niej zaczyna się nowa tura.
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Akcje
Akcje  są  to  wszystkie  czynności

wykonywane  przez  postacie  w  trakcie  potyczki.
Każda postać posiada przypisaną wartość Punktów
Akcji, które może wykorzystać w turze na poniższe
Akcje i Akcje Złożone.

Akcje  dzielą  się  na  Proste,  określane  po
prostu  nazwą  Akcje,  oraz  Akcje  Złożone.  Postać
może wykonać tylko jedną Akcję Złożoną podczas
aktywacji.  Po  jej  wykonaniu  traci  wszystkie
pozostałe znaczniki  Akcji  i  nie może wykonać już
żadnych  innych  akcji  do  końca  tury,  nawet  jeśli
otrzyma dodatkowe znaczniki Rozkazów.

Akcja Złożona nie musi być pierwszą Akcją
wykonywaną przez postać w trakcie aktywacji.

Lista Akcji:

- Dobijanie rannych
Postać  może  dobić  inną,  nieprzytomną postać,  z
którą  styka  się  podstawką.  Dobite  postacie
traktuje się jak martwe. Model jest zdejmowany ze
stołu, w jego miejscu układa się znacznik trupa. 

- Grabież
Postać może wydać 1 PA by ograbić postać, która
jest  nieprzytomna  lub  martwa,  i  z  którą
aktywowana  postać  styka  się  podstawką.  Gracz
może wybrać dowolny ekwipunek, z którego może
korzystać dokonująca Grabieży postać i dopisać go
na karcie postaci.
Akcję  Grabież  można  deklarować  tylko  wobec
nieprzytomnych/martwych  postaci,  które
posiadają ekwipunek.

- Rozkaz
Przywódca bandy może wydać Rozkaz by zwiększyć
skuteczność  sprzymierzonych  postaci  i  przekazać
im  znaczniki  z  Puli  Rozkazów.  Patrz  rozdział
Przywódca.

- Ruch
Postać  może  poruszać  się  zgodnie  z  zasadami
opisanymi  w rozdziale  Poruszanie  się  postaci.  W
większości  przypadków  postać,  wykonując  akcję
Ruch, może poruszyć się o 5 cali.

- Skok
Postać  może  zeskakiwać  z  wysokości  lub
przeskakiwać z jednego elementu terenu na drugi
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  rozdziale
Poruszanie się postaci.

- Skradanie się
Postać może skradać się, pozostając niezauważona,
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  rozdziale
Poruszanie się postaci.

- Strzelanie
Jeśli  postać posiada broń strzelecką może oddać
strzał do przeciwnika znajdującego się w jej polu
widzenia. Patrz rozdział Walka strzelecka.

- Szabrowanie
Akcja  Złożona. Postać  znajdująca  się  w  budynku
lub  ruinach  może  przeszukać  go  pospiesznie  w
poszukiwaniu przydatnych fantów. Wykonuje test
Szabrowania,  który jest  testem Zwinności.  Udany
test  pozwala  wykonać rzut  w tabeli  Szabrowania
dodając do wyniku liczbę sukcesów uzyskanych w
teście Szabrowania. Patrz rozdział Szabrowanie.

- Szarża
Szarża jest  to ruch, którego celem jest  kontakt z
wrogą  postacią  i  związanie  jej  walką  w zwarciu.
Patrz rozdział Walka w zwarciu.

- Ukrywanie się
Postać  będąca  w kontakcie  z  elementem terenu
zapewniającym jej osłonę może ukrywać się tak by
nie móc stać się celem ataków przeciwnika. Więcej
informacji  znajdziesz  w  rozdziale  Poruszanie  się
postaci.

- Walka
Postać będąca w kontakcie z przeciwnikiem może
go zaatakować i  doprowadzić do Walki.  W walce
biorą  również  udział  postacie  nieaktywne,  które
zostały  zaatakowane.  Patrz  rozdział  Walka  w
zwarciu.
Po zadeklarowaniu akcji Walka postać nie może w
tej aktywacji wykonywać innych akcji.
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- Warta
Akcja  Złożona. Gdy  postać  zadeklaruje  tą  akcję
wchodzi w tryb warty i należy ułożyć na jej karcie
lub przy modelu znacznik Warty.
Postać  posiadająca  znacznik  Warty  może
wykorzystać go jak znacznik PA w celu wykonania
Reakcji  Strzelanie.  Po  wykonaniu  tej  Reakcji
znacznik Warty jest zdejmowany.

Zasięg Reakcji  postaci  w trybie Warty jest równy
zasięgowi  posiadanej  przez nią broni  strzeleckiej.
Dodatkowo warta  pozwala  wystrzelić  nawet  jeśli
posiadana broń strzelecka posiada zasadę Ciężka. 
Postacie posiadające broń z zasadą Seria będąc w
trybie warty mogą strzelać tylko krótką serią.

Jak  w  przypadku  zwykłej  Reakcji  PT  strzału
zwiększany jest o 1.

Postać ze znacznikiem Warty może wykonać akcję
Wypatrywanie,  jeśli  w jej  polu  widzenia znajdzie
się  przeciwnik  wykonujący  akcję  Skradanie  się.
Jeśli  test  Wypatrywania  powiedzie  się,  postać
pełniąca wartę musi  wykonać Reakcję Strzelanie,
której celem będzie wykryty przeciwnik jednak nie
zwiększa  PT  testu  ataku  o  2,  jak  przy  zwykłym
Wypatrywaniu.
Niezdany  test  Wypatrywania  nie  zdejmuje
znacznika Warty z postaci. 

Jeśli  postać nie wykorzystała znacznika Warty do
końca tury to pozostaje on na karcie jednostki. W
następnej  turze  postać  traktowana  jest  jakby
kontynuowała wartę. 

Jeśli  w  nowej  turze  postać  wykona  jakąkolwiek
akcję, traci znacznik Warty. 

- Wspinaczka
Postać  może  wspinać  się  na  elementy  terenu
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  rozdziale
Poruszanie się jednostek.

- Wycofanie się z walki
Postać  będąca  w  zwarciu  z  przeciwnikiem  może
zdecydować  się nie  atakować,  a  zamiast  tego
spróbować wycofać się z walki. Wykonywany jest
wówczas  przeciwstawny  test  Zwinności  obu
postaci. 

Jeśli  aktywna  postać  wygra  test  może  wykonać
darmowy ruch, który oddali ją od przeciwnika. 

Jeśli  w  teście  wypadł  remis  odbywa  się
standardowa  walka  po  zakończeniu  aktywacji
gracza.  W  tej  aktywacji  postać  nie  może  już
próbować Wycofać się z walki.

Jeśli test wygrał przeciwnik to na koniec aktywacji
gracza wykonuje on test ataku rzucając dodatkową
kością  natomiast  aktywowana  postać  nie  może
wykonywać  w  tej  aktywacji  kolejnych  akcji  ani
atakować. 

Postać,  która  wycofała  się  z  walki  może
wykonywać inne akcje jeśli posiada jeszcze PA, w
tym  strzelać  i  atakować,  ale  do  końca  aktywacji
zwiększa PT wszystkich testów, poza testami SW, o
1. Może wykonać szarżę, ale celem nie może być
postać przeciwnika, z którą walczyła w momencie
wykonania akcji Wycofanie się z walki.

- Wykorzystanie Zdolności
Niektóre  zdolności  wymagają  użycia  znaczników
Akcji na ich wykorzystanie (np. Leczenie, Mechanik
itp.).  Postać  może  w ramach  wykonywania  Akcji
wykorzystanie tego typu zdolności, jeśli je posiada.

- Wypatrywanie
Postać może spróbować wypatrzeć ukrywającego
się  się/skradającego  się  przeciwnika.  Wykonuje
wówczas  przeciwstawny  test  US  do  ZW
przeciwnika. 
Udany  test  oznacza,  że  może  ona  zaatakować
postać przeciwnika w ramach tej samej akcji,  tak
jakby wykonywała  darmową Akcję  Strzelanie  lub
Szarża. 
W obu przypadkach PT testu ataku rośnie o 2.
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Reakcja
Postacie wchodzące w skład bandy mogą

wydawać PA i wykonywać akcje nie tylko w fazie
aktywacji kontrolującego je gracza. 

Jeśli w polu widzenia postaci, w odległości
nie większej  niż 8 cali  +  poziom jej  Umiejętności
Strzeleckich,  przeciwnik  wykonuje  akcję,  gracz
może zadeklarować Reakcję.

Reakcja  pozwala  na  wykonanie  w  fazie
aktywacji  przeciwnika  jednej  dowolnej  Akcji
prostej,  której  wykorzystanie  nie  kosztuje  więcej
niż 1PA.

W  Reakcji  nie  można  wykonywać  Akcji
Złożonych  oraz  następujących  Akcji  prostych:
Grabież, Rozkaz. 

Gracz  może  zadeklarować  tylko  jedną
Reakcję w fazie aktywacji przeciwnika. 

Postacie znajdujące się w walce w zwarciu
nie mogą wykonywać Reakcji.

Deklarowanie Reakcji
Gracz  może  zadeklarować  Reakcję

postacią, która spełnia opisane wyżej warunki, w
trzech  momentach  wykonywania  akcji  przez
przeciwnika:

A)  Po  zadeklarowaniu  przez  przeciwnika
wykonania akcji przez postać z jego bandy, zanim
akcja zostanie wykonana.

B)  W  trakcie  wykonywania  akcji  przez
postać przeciwnika, np. w momencie gdy znalazła
się w polu widzenia lub gdy opuściła Osłonę.

C)  Po  wykonaniu  akcji  przez  postać
przeciwnika.

W  dwóch  pierwszych  przypadkach,  gdy
Akcja i  Reakcja ze sobą kolidują,  należy wykonać
przeciwstawny  test  Zwinności  postaci  aktywnej
oraz  postaci  wykonującej  Reakcję  aby  określić,
która Akcja wykonywana jest jako pierwsza. 

W przypadku remisu w teście uważa się, że
zwyciężył  gracz,  którego faza  aktywacji  aktualnie

jest rozgrywana.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy obie postacie,

aktywna  i  wykonująca  Reakcję,  zadeklarowały
Akcję  Strzelanie  lub  Szarża,  gdzie  nawzajem  są
celem  Akcji.  Jeśli  w  teście  przeciwstawnym
Zwinności  wypadnie  remis  to  obie  Akcje
wykonywane  są  jednocześnie.  Oznacza  to,  że
postacie strzelają w tym samym czasie, a szarżując
obie poruszają się w swoim kierunku i otrzymują
bonusy wynikające z Szarży.

Jeśli  test  przeciwstawny  wygrała  aktywna
postać  i  jako  pierwsza  wykonała  swoją  akcję
uniemożliwiając  wykonanie  Reakcji  (np.
wychodząc  z  pola  widzenia  postaci,  która
zadeklarowała  Reakcję)  to  gracz  deklarujący
Reakcję może wykonać jedną z dwóch czynności:

– Postać, która deklarowała Reakcję
nie wykonuje jej. Nie traci PA ale gracz nie może
już zadeklarować drugiej Reakcji w tej Aktywacji.

– Postać, która deklarowała Reakcję
może zmienić  początkowo deklarowaną Akcję na
taką, którą może wykonać (np. jeśli  deklarowaną
Reakcją  było  Strzelanie,  a  przeciwnik  wyszedł  z
Pola widzenia postaci lub zasięgu jej broni, postać
może wykonać zamiast Strzelania akcję Ruch).

Reakcja  –  Ruch/Skok/Skradanie  się/
Wspinaczka/Ukrywanie się

Postać może w Reakcji przemieścić się. Jeśli
postać  ta  jest  celem  akcji  Strzelanie,  Szarża  czy
innej  akcji  przy  której  położenie  postaci  na  polu
walki  ma  wpływ  na  możliwość  wykonania  Akcji
aktywnej  postaci,  należy  wykonać  przeciwstawny
test  ZW  obu  postaci  aby  określić,  która  Akcja
wykonywana jest jako pierwsza. 

Jeśli postać w Reakcji  wyjdzie poza zasięg
szarży/strzału  po  ich  zadeklarowaniu,  gracz,
którego  faza  aktywacji  jest  rozgrywana,  musi
zmienić deklarowaną Akcję.

Przykład:
Inkwizytor  delaryjski  deklaruje  szarżę  na
Handlarza,  który  w  Reakcji  chce  wykonać  Ruch.
Gracze  wykonują  przeciwstawny  test  ZW,  w
którym  wygrywa  Handlarz.  Bohater  Ludzi
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Pustkowi  wykonuje  ruch  oddalając  się  od
Inkwizytora  i  wchodząc  za  osłonę.  Ponieważ
znalazł się poza zasięgiem szarży Inkwizytora gracz
delaryjski  zmienia  deklarowaną  akcję  Szarża  na
akcję Strzelanie.

Reakcja – Strzelanie
Wykonując  w  Reakcji  akcję  Strzelanie

postać  musi  posiadać  przeciwnika  w  zasięgu
posiadanej  broni.  Wszystkie  strzały  wykonywane
jako Reakcja mają PT zwiększony o 1, a ich celem
musi być aktywna postać.

Dodatkowo,  jeśli  przeciwnik  deklarował
akcje jak Ruch, Strzał, Szarża itp. należy wykonać
przeciwstawny  test  ZW aby  określić,  która  Akcja
wykonywana jest jako pierwsza. 

Przykład:
Zarażony  deklaruje  Akcję  Szarża  na  model
Szabrownika.  Gracz  deklaruje  Reakcję
Szabrownikiem i  wykonanie  Akcji  Strzelanie.  Aby
określić,  która  z  Akcji  będzie  pierwsza  gracze
wykonują  przeciwstawny  test  ZW  swoich
jednostek, który wygrywa Szabrownik. Strzela on
więc  do  Zarażonego  zadając  mu  jedną  ranę.
Ponieważ rana ta  nie  wyłącza mutanta z  gry  to
wykonuje  on  Szarżę  dostawiając  się  do  modelu
Szabrownika.

Reakcja – Szarża
Jeśli  aktywna postać przeciwnika znajduje

się w zasięgu szarży postaci deklarującej Reakcję,
to  ta  druga  może  zadeklarować  akcję  Szarża.
Wykonuje  wówczas  szarżę  zgodnie  z  zasadami
opisanymi  w  rozdziale  Walka  w  zwarciu.  Celem
szarży musi być aktywna postać.

Reakcja  Szarża  może  być  wykonana  po
zadeklarowaniu przez aktywną postać Akcji Szarża
na postać wykonującą Reakcję lub inną postać. W
takim  przypadku  należy  wykonać  przeciwstawny
test  Zwinności  aby  określić,  która  Akcja
wykonywana jest jako pierwsza. 

Jeśli aktywna postać wykonała szarżę jako
pierwsza  i  wyszła  z  zasięgu  szarży  postaci
deklarującej  Reakcję,  to  ta  druga  nie  może
wykonać szarży.

Przykład:
Behemot deklaruje szarżę na Inżyniera. Znajdujący
się  w  pobliżu  Strażnik  Prawa  deklaruje  Reakcję
Szarża  i  wykonuje  z  Behemotem  przeciwstawny
test  ZW.  W teście  wypada  remis  co  oznacza,  że
szarża Behemota wykonywana jest jako pierwsza
(jednostki  nie  były  dla  siebie  nawzajem  celem
szarży  więc  nie  ma  tu  zastosowania  zasada  o
szarżach  wykonywanych  jednocześnie).  Ponieważ
po  jej  wykonaniu  konstrukt  znajduje  się  poza
zasięgiem szarży Strażnika Prawa to nie może on
wykonać Szarży. 
Gracz  Miast  Kuźni  nie  traci  PA  ale  nie  może już
deklarować Reakcji w tej Aktywacji. 
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Poruszanie się postaci
Aby  poruszać  się  w  trakcie  potyczki

postacie  muszą  wydawać  Punkty  Akcji.   Jeśli  nie
posiadają  już  żadnych,  nie  mogą  wykonać  ruchu
ani  w  żaden  inny  sposób  zmienić  swojego
położenia. 

Obrót
Model każdej postaci ma zaznaczoną strefę

przednią  i  tylną.  Postać  może  atakować  (strzelać
lub  atakować  w  zwarciu)  jedynie  przeciwników
znajdujących się w jej strefie przedniej. 

Aktywowana  postać,  przed  wykonaniem
akcji,  może obrócić  się  o  90 stopni  w dowolnym
kierunku nie wydając na to żadnych dodatkowych
Punktów  Akcji.  Może  ona  wykonać  tylko  jeden
darmowy  obrót  w  jednej  fazie  aktywacji.  Każdy
kolejny  obrót  lub  zwrot  większy  niż  90  stopni
uznawany  jest  za  akcję  Ruch  i  wymaga  wydania
Punków Akcji.

Ruch
Wykonując  akcję  Ruch  postać  może

przebiec odległość do 5 cali. 
Wyjątkiem  są  postacie  posiadające

zdolność Szybki  lub Powolny, wówczas wartość o
jaką  może  się  poruszyć  podana  jest  przy
wspomnianej zdolności.

Postać  może  wykonać  ruch  w  dowolnym
kierunku. W trakcie ruchu może omijać przeszkody,
a  sam  ruch  nie  musi  być  poprowadzony  po  linii
prostej. Po zakończeniu ruchu postać może zostać
obrócona w dowolnym kierunku. 

Wykonując  ruch  postać  nie  może
przebiegać  przez  inne postacie  znajdujące się  na
polu walki lub elementy terenu, które są wyższe od
wysokości  samego  modelu.  Może  natomiast
przebiec przez elementy terenu i przeszkody, które
są od niego niższe. Nie wymaga to żadnych testów i
nie wpływa na dystans ruchu.

Skradanie się
Postać, zamiast wykonywać normalny ruch,

może się skradać. Gracz deklaruje akcję Skradanie
się przed przemieszczeniem postaci.

 Skradająca się postać może poruszyć się o
tyle cali ile wynosi poziom jej Cechy Zwinność +1,
jednak  nie  więcej  niż  ilość  cali,  które  może
przemierzyć normalnym ruchem.

Postać, która wykonuje akcję Skradanie się,
otrzymuje  znacznik  Ukrycia.  Postacie  posiadające
znacznik Ukrycia nie mogą stać się celem ataków
przeciwnika  (zarówno celem akcji  Strzelanie  jak  i
Szarża czy specjalnych ataków i zdolności) dopóki
znajdują się za osłoną. 

Jeśli  przeciwnik  chce  zaatakować  postać
posiadającą  znacznik  Ukrycia  i  znajdującą  się  za
osłoną,  to  musi  wykonać  akcję  Wypatrywanie.
Dopiero wygrany test  Wypatrywania pozwala mu
na  wykonywanie  akcji,  których  celem  jest
zaatakowanie  postaci  posiadającej  znacznik
Ukrycia.

Postać ze znacznikiem Ukrycia nie traci go
po  tym  gdy  jeden  z  przeciwników  wygra  test
Wypatrywania. Może być atakowana jedynie przez
postacie,  które  wygrają  test  Wypatrywania  lub
takie względem których nie posiada żadnej Osłony.

Znacznik Ukrycia jest zdejmowany z karty
postaci  w  momencie  gdy  ta  zadeklaruje  jedną  z
następujących  akcji:  Rozkaz,  Ruch,  Strzelanie,
Szarża, Walka lub Wykorzystanie zdolności, których
celem jest zaatakowanie przeciwnika (np. rzucenie
zaklęcia Kula ognia przez Maga Naiym'vael).

Ukrywanie się
Postać,  która znajduje  się  przy  elemencie

terenu  zapewniającym  osłonę  może  się  ukryć.
Podobnie jak w przypadku Skradania się otrzymuje
znacznik Ukrycia i nie może stać się celem ataków
przeciwników, tak długo jak znajduje się za osłoną. 

Postać, która wykonała akcję Ukrywanie się
otrzymuje  modyfikator  +1  Zwinności  w  teście
Wypatrywania jeśli  jest  celem tej  akcji  i  znajduje
się za elementem terenu dającym jej ciężką osłonę.

Ukrywająca  się  postać  traci  znacznik
Ukrycia  w  momencie  gdy  zadeklaruje  jedną  z
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następujących  akcji:  Rozkaz,  Ruch,  Strzelanie,
Szarża, Walka lub Wykorzystanie zdolności, których
celem jest zaatakowanie przeciwnika (np. rzucenie
zaklęcia Kula ognia).

Wspinaczka
Postacie mogą pokonywać bez problemów

przeszkody,  które  są  niższe  od  samego  modelu.
Jeśli  przeszkoda  jest  wyższa  od  figurki,  a  postać
chce ją  pokonać lub wejść  na nią,  musi  wykonać
Akcję Wspinaczka.

Wykonując jedną akcję Wspinaczka postać
może wejść na element terenu, który przewyższa
wysokość modelu o 3 cale. Jeśli wysokość, na jaką
postać  chce się  wspiąć,  jest  wyższa  to  musi  ona
wykonać dwie akcje Wspinaczka.

Aby sprawdzić czy postaci udało się wspiąć
na  przeszkodę  należy  wykonać  test  Wspinaczki,
który jest  testem Zwinności.  Aby określić  Poziom
Trudności  testu  Wspinaczki  należy  porównać
wysokość,  jaką  postać  chce  pokonać,  z  poniższą
tabelą:

- do 1 cala ponad wysokość modelu = PT 6 
- 2 cale ponad wysokość modelu = PT 7
- 3 cale = PT 8
- 4 cale = PT 9 
- 5+ cali = PT 10 

Jeśli  test  się  nie powiedzie uznaje się,  że
postaci  nie  udało  się  wspiąć  na  górę,  jednak
wykonała ona już akcję.

Skok
W trakcie potyczki Postać może zeskakiwać

z  elementów terenu  lub  przeskakiwać  z  jednego
elementu  na  drugi.   W  obu  przypadkach
wykonywana jest akcja Skok. 

Jeśli  postać  chce  zeskoczyć  z  elementu
terenu,  który  jest  wyższy  od  jej  modelu,  musi
wykonać  test  Zwinności  o  PT  zależnym  od
wysokości z której skacze (jak wyżej). 

Jeśli  test  się  nie  powiedzie  stosuje  się
zasady Upadku.

Jeśli  postać  chce  zeskoczyć  z  elementu
terenu, który jest niższy od modelu, może zrobić to
bez żadnego testu w ramach akcji Ruch.

Postać  może też starać  się  skoczyć  w dal
np.  przeskakując  z  dachu budynku na inny dach.
Dystans, który postać chce pokonać w ten sposób,
nie  może  być  jednak  większa  niż  ZW  postaci
powiększona  o 1.  Postać  musi  wykonać  test  ZW,
którego  PT  jest  równy  odległości  na  jaką  skacze
powiększonej o 4. 

Jeśli test się nie powiódł stosuje się zasady
Upadku. 
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Jeśli odległość między elementami terenu,
którą  postać  chce pokonać  wykonując  skacząc  w
dal, jest równa lub mniejsza od średnicy podstawki
postaci, to uznaje się, że podstać może pokonać tą
przeszkodę  bez  wykonywania  żadnych  testów,  w
ramach akcji Ruch. 

Trudny teren
Niektóre elementy pola walki mogą zostać

oznaczone  jako  Trudny  teren.  Poruszanie  się  po
nim jest znacznie bardziej ryzykowne. 

Jeśli  postać  chce  mieć  pewność,  że
bezpiecznie  przejdzie  przez Trudny teren porusza
się ona z szybkością 2 cali  w ramach Akcji  Ruch,
Skradanie się lub Szarża. 

Postać  może  poruszać  się  normalnie
jednak  wykonuje  wówczas  przeciętny  (7)  test
Zwinności  po  wejściu  na  obszar  oznaczony  jako
Trudny teren. Jeśli test jest nieudany postać upada
na ziemię i traci wszystkie pozostałe PA.

Upadek
Jeśli  postać  nie  zda  testu  Zwinności  w

trakcie wspinaczki (gdy znajduje się na wysokości)
lub  skoku  model  kładziony  jest  u  podstawy
elementu  terenu,  z  którego  spadła,  a  postać
otrzymuje automatyczne trafienie o SI  równej PT
testu. 

Dodatkowo  postać  traci  wszystkie
posiadane znaczniki Akcji oraz Rozkazów.

Leżące postacie
Postacie  leżące  na  ziemi,  np.  w  wyniku

Upadku, otrzymują modyfikator Obrony +1/-2. 
Jeśli  są  przytomne  mogą  podnieść  się  z

ziemi  wykonując  akcję  Ruch  lub  Skradanie  się.
Postacie  nieprzytomne  nie  mogą  podnosić  się  z
ziemi dopóki nie uleczą przynajmniej jednej rany.

Leżące  postacie  nie  zapewniają  żadnej
osłony  innym  postaciom,  chyba,  że  posiadają
podstawkę o średnicy 40 mm lub większą. 
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Znaleźli  ich  szybciej  niż  Farcan  się  spodziewał.  Huk  wystrzałów  rozniósł  się  echem  wśród  ruin.
Zobaczył pierwszych mutantów biegnących ulicą. Mierzyli do nich ze strzelb i pistoletów, krzycząc opętańczo.
Kolejne strzały. Kule świsnęły koło ich głów, wyrwały dziury w odpadających tynkach ściany budynku, obok
którego przechodzili. Ktoś krzyknął. 

Nie  zastanawiając  się  długo Farcan rzucił  się  w bok i  wturlał  za  wrak samochodu.  Rozejrzał  się
szybko, zobaczył,  że  inni  też znaleźli  dla siebie osłony. Jedynie Dankmer, jeden z szabrowników, leżał  na
chodniku, wijąc się z bólu w kałuży krwi. 

Farcan przyłożył karabin do ramienia i wycelował, wychylając się zza maski samochodu. Czuł odrzut
broni przy każdym wystrzale. Jego ludzie również strzelali – z łuków, kusz, szmelcowych pistoletów. Widział
jak trzech mutantów pada. Inni zaczęli szukać schronienia biegnąc pomiędzy samochodami. Środkiem ulicy
nadal jednak pędziło kilku Odrzuconych, wyjąc i wrzeszcząc z całych sił. Szybko zaczęli pojawiać się kolejni. 

Przywódca wiedział już, że nie mają szans jeśli zostaną w tym miejscu. To, co zobaczył po chwili,
utwierdziło go w jego obawach. Z jednej z ulic wybiegł olbrzym, potężny, umięśniony gigant wymachujący
potężnym toporem, odpychający lub tratujący stojących na jego drodze towarzyszy. 

Farcan strzelał. Był pewien, że przynajmniej część strzałów była celna. Mimo to potwór nie zwalniał.
W pewnym momencie, po naciśnięciu spustu, zamiast huku wystrzału usłyszał jedynie ciche kliknięcie, a
ramię nie odczuło odrzutu. Poczuł zimny pot spływający po plecach. 

Zarzucił karabin na ramię i dał sygnał do odwrotu. Ruszyli pędem przez wyrwę w ścianie, wbiegając
do środka budynku. Gdy Farcan przebiegł przez zawalony rupieciami korytarz nagle, z ciemności, wyskoczyło
na niego odrażające monstrum, wymachując zakończoną pazurami łapą. Tylko dzięki szczęściu udało mu się
uniknąć szponów, które celowały w jego gardło. Odruchowo pchnął trzymaną w ręku włócznią wbijając ją w
brzuch Zarażonego. Mimo to przeciwnik wciąż miotał się kłapiąc zębami i wymachując rękami. 

W tej chwili  do jego uszu doszedł zwierzęcy ryk, a całe pomieszczenie zaroiło się od Zarażonych,
którzy rzucili się na szukających drogi ucieczki ludzi. Rozpoczęła się zażarta walka w zwarciu. 
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Walka strzelecka
Walka w zwarciu jest skuteczna ale zawsze

niesie  ze  sobą  ryzyko  odniesienia  obrażeń  przez
obu  walczących.  Dlatego  też  dla  wielu  wielką
zaletą  jest  możliwość  prowadzenia  walki  na
dystans. Postać posiadająca broń strzelecką może z
niej skorzystać jeśli spełni określone warunki.

Aktywowana  postać  może  zadeklarować
akcję Strzelanie jeśli posiada broń strzelecką oraz
amunicję,  a  w jej  polu widzenia i  zasięgu broni
znajduje się wroga postać. 

Cel strzału
Przed  wykonaniem strzału  należy  wybrać

postać,  która stanowić będzie  cel  ostrzału.  Gracz
może wybrać dowolną postać z bandy przeciwnika,
która  znajduje  się  w  polu  widzenia  postaci
aktywowanej  oraz  w  zasięgu  broni,  z  której
oddane zostaną strzały. 

Jako  cel  strzału  może  być  wybrana  tylko
jedna postać lub oddział przeciwnika.

Test Ataku 
Strzelająca  postać  wykonuje  test  Ataku.

Jest to test Umiejętności Strzeleckich o PT równym
Obronie  przed  atakami  strzeleckimi  (pierwsza
wartość OB) postaci, która stanowi Cel strzału.

 Każdy sukces w tym teście traktowany jest
jako pojedyncze trafienie z Siłą równą Sile broni,
którą posługuje się strzelec. Oznacza to, że postać
wykonując  jedną  akcję  Strzelanie  może  trafić
przeciwnika nawet kilka razy.

Test Pancerza
Jeśli postać, będąca Celem strzału, została

trafiona,  wykonuje  testu  Pancerza.  Gracz  rzuca
tyloma  k10  ile  trafień  otrzymała  jego  postać.
Poziom Trudności w teście równy jest Sile ataku, a
każdy sukces anuluje jedno trafienie. 

Jeśli  postać  nie  posiada  pancerza  nadal
wykonuje test jednak zwiększa PT o 2.  

Lepsze  pancerze  zapewniają  Redukcję,
która  zmniejsza  Poziom  Trudności  testu,  np.
jednostka w ciężkim pancerzu posiada Redukcję 2 i
zmniejsza  PT  w teście  pancerza  o  2.  Otrzymując
trafienie z SI 7 zdaje test pancerza już przy wyniku
5 na k10. 

Obrażenia
Każde  trafienie,  które  nie  zostało

anulowane przez Pancerz, oznacza zadanie jednej
rany. Jest ona zaznaczana na karcie jednostki. 

Jeśli  postać  otrzyma  liczbę  ran  równą
poziomowi  jej  Wytrzymałości  to  pada  na  ziemię
nieprzytomna, figurka jest kładziona na stole.

Jeśli  postać  otrzymała  więcej  ran  niż
wynosi jej Wytrzymałość zostaje zabita. Nie można
jej  w  żaden  sposób  uleczyć.  Model  zdejmowany
jest ze stołu i zastąpiony znacznikiem Trupa.

PT testów Ataku podczas strzelania 
Poziom  Trudności  testu  Ataku  podczas

akcji Strzelanie może zostać zmodyfikowany przez
kilka czynników.

Modyfikatory PT przy strzelaniu PT

cel znajduje się w odległości większej niż
10 cali

+1

cel znajduje się za lekką osłoną +1

cel znajduje się za ciężką osłoną +2

inny przeciwnik w pobliżu +1

strzał serią +1

cel  walczy  w  zwarciu  ze  sprzymierzoną
postacią

+2

cel  znajduje  się  w odległości  5  cali  lub
mniejszej i nie posiada żadnej osłony

-1

Strzelająca  postać  posiada  zdolność
Strzelec wyborowy

-1

Powyższe  modyfikatory  mogą  się
kumulować. Oznacza to, że jeśli postać strzela do
wroga  walczącego  w  zwarciu  z  sojusznikiem,  w
momencie gdy 5 cali od niej, w jej polu widzenia,
znajduje się inna wroga postać, PT strzału wzrośnie
o 3.

Jeśli PT strzału przekroczy 10 strzał ciągle
może  być  oddany,  a  wyrzucenie  10  na  kościach
wciąż oznacza trafienie.
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Przykład:
Myśliwy  Ludzi  Pustkowi  strzela  do  Konstrukta.
Konstrukt  znajduje  się  w  jego  polu  widzenia  i
posiada  Obronę  6/6.  Ponieważ  posiada  lekką
osłonę  (prawie  połowa  modelu  zasłonięta  jest
przez  gruzy  zburzonego  budynku),  a  do  tego  w
odległości  5  cali  od  Myśliwego  w  jego  polu
widzenia znajduje się Głowonóg, Poziom Trudności
strzału rośnie o 2 i wynosi 8. 
Mimo to gracz decyduje  się  na strzał.  Wykonuje
test Ataku rzucając trzema kośćmi (US 3) i uzyskuje
2 sukcesy. 
Myśliwy strzela ze strzelby, której Siła jest równa 7
i taki też będzie PT w teście Pancerza, który musi
wykonać gracz Konstruktów.

Osłony
Postacie mogą ukrywać się za elementami

terenu, tym samym zapewniając sobie osłony. Aby
określić  w  jakim  stopniu  przeciwnik  jest
przesłonięty  przez  elementy  terenu  czy  inne
modele należy poprowadzić linię wzroku od głowy
strzelca.

Jeśli  postać  stoi  za  elementem terenu,  o
wysokości lub szerokości minimum pół cala, który
zasłania ją przed strzelcem w wyraźnie widocznym
stopniu i nie więcej niż w 50% to traktuje się ją tak
jakby miała lekką osłonę. 

Lekka osłona zwiększa  PT w teście Ataku
przy strzelaniu o 1.

Jeśli postać jest przesłonięta w ponad 50%
to traktowana jest tak jakby miała ciężką osłonę. 

Ciężka osłona zwiększa PT w teście ataku
przy strzelaniu o 2. 

Model  postaci  nie  musi  stykać  się
podstawką  z  elementem  terenu  zapewniającym
mu  Osłonę.  Wystarczy,  że  teren  ten  przesłania
częściowo pole widzenia postaci przeciwnika. 

Przy  rozpatrywaniu  widoczności  postaci
bierze się pod uwagę nogi, korpus i głowę modelu.
Elementy  wyposażenia,  wyciągnięte  ręce,
sztandary, broń itp. nie wpływają na to czy postać
jest widoczna czy nie oraz na to czy znajduje się za
lekką czy za ciężką osłoną. 
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Seria
Niektóre  egzemplarze  broni  palnej

pozwalają na strzelanie seriami. Seria jest o wiele
bardziej  niebezpieczna  jednak  zużywa  znacznie
więcej amunicji. 

Jeśli  broń  posiada  zasadę  Seria  przed
strzałem gracz deklaruje  czy z niej  korzysta i  czy
postać  strzela  krótką  czy  długą  serią.  W  obu
przypadkach PT trafienia rośnie o 1.

Krótka  seria  pozwala  na  rzucenie
dodatkową kością w teście ataku. 

Długa  seria  pozwala  na  rzucenie
dodatkowymi dwiema kośćmi w teście ataku. 

Amunicja
Broń strzelecka wymaga amunicji aby móc

z niej skorzystać. Mogą być to naboje, strzały czy
pociski.  Uznaje  się,  że  w  początkowej  fazie  gry
broń  strzelecka,  którą  posługują  się  członkowie
bandy  biorący  udział  w  potyczce,  posiada
amunicję.

Jeśli  podczas  strzału,  w  teście  Ataku,  na
kościach wypadną dwie lub więcej 1 (jeśli w teście
wykorzystuje  się  jedną  kość  wystarczy  jedna  1)
oznacza to, że postaci skończyła się amunicja. Na
karcie  jednostki  układany  jest  znacznik  Braku
amunicji  i,  o  ile  nie  posiada  wykupionej
dodatkowej  amunicji  lub  nie  zdobędzie  jej  w
trakcie gry (np. w akcji Grabież lub Szabrowanie),
nie  może korzystać  z  broni  strzeleckiej  do końca
potyczki. 

Awaria/Zacięcie broni
Konserwacja  broni  palnej  jest  bardzo

ważna,  często  jednak  zapomina  się  o  niej  lub
wykonuje  się  ją  niedostatecznie  starannie.
Niektóre spluwy są  po prostu stare  i  zniszczone,
inne to wynik rusznikarskich eksperymentów. 

Jeśli  postać  strzela  Serią  lub  korzysta  z
broni z zasadą Wadliwa, w przypadku gdy w teście
ataku wypadną  dwie lub więcej 2 (jeśli w teście
wykorzystuje  się  jedną  kość  wystarczy  jedna  2),
broń  zacina  się  i  nie  można  oddać  z  niej  więcej
strzałów  dopóki  nie  zostanie  naprawiona.  Na
karcie jednostki układany jest znacznik Awarii. 

Uszkodzoną broń, w trakcie potyczki, mogą
naprawić postacie ze zdolnością Mechanik. Muszą
one wykonać test SW o PT 7. 

Postacie  bez  tej  zdolności  również  mogą
próbować naprawić zacięty sprzęt wykonując test
SW jednak w takim przypadku PT wynosi 10.

W  obu  przypadkach  naprawa
uszkodzonego sprzętu jest Akcją złożoną. 
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Broń wykorzystująca znaczniki
Niektóre rodzaje broni lub specjalne ataki

postaci  wykorzystują  znaczniki.  W Afterglow MG
występują trzy rodzaje znaczników: mały znacznik
wybuchu (średnica 3 cale), duży znacznik wybuchu
(średnica 6 cali) oraz znacznik płomienia. 

Znacznik płomienia
Znacznik płomienia to znacznik w kształcie

łzy  o  długości  8  cali.  Podczas  strzału  należy
przyłożyć  wąski  koniec  do  podstawki  modelu
strzelca,  w  jego  strefie  przedniej.  Wszystkie
postacie  dotknięte  znacznikiem  (wrogie  jak  i
sojusznicze) zostają automatycznie trafione.

Jeśli  postać strzela znacznikiem płomienia
do  przeciwników  znajdujących  się  na  różnych
poziomach (np.  różnych  piętrach budynku)  gracz
wybiera, w które z pięter strzela (postać musi mieć
fizyczną  możliwość  wykonania  takiego  strzału)  i
trafione  zostają  jedynie  postacie  dotknięte
znacznikiem,  które  znajdują  się  na  wybranej
kondygnacji. 

Jeśli  trafiona  postać  znajdowała  się  za
osłoną  to  SI  trafienia  jest  zmniejszana  o  1  w
przypadku  lekkiej  osłony  oraz  o  2  w  przypadku
ciężkiej osłony.

Znacznik wybuchu
Znaczniki  wybuchu to okrągłe znaczniki  o

średnicy  3  oraz  6  cali.  Każda  broń  lub  zdolność
korzystająca  ze  znacznika  wybuchu  zawiera  w
swoim opisie informację, o który znacznik chodzi. 

Korzystając  ze  znacznika  wybuchu  gracz
wybiera cel w zasięgu broni oraz w Polu widzenia
strzelca  i  układa  na  nim  znacznik.  Znacznik
układany  jest  tak  by  otwór  w  jego  środku
znajdował  się  na  celu.  Wszystkie  postacie
dotknięte  znacznikiem  (wrogie  jak  i  sojusznicze)
zostają automatycznie trafione. 

W celu określenia czy postacie znajdujące
się  na  różnych  wysokościach  zostały  trafione
znacznikiem uznaje się, że ma on wysokość 3 cali.
Dodatkowo, podobnie jak w przypadku znacznika
płomieni, gracz może wybrać kondygnację, w którą
wycelowany jest strzał.

Jeśli  trafiony  model  znajdował  się  za
osłoną,  w  stosunku  do  środka  znacznika,  to  SI
trafienia jest zmniejszana o 1 w przypadku lekkiej
osłony oraz o 2 w przypadku ciężkiej osłony.

Znoszenie
Większość  broni  korzystająca  ze

znaczników wybuchu objęta jest zasadą Znoszenie
(jest ona wymieniona w zasadach i opisie danego
ekwipunku). Postać strzelająca z broni z tą zasadą
wybiera cel i układa na nim odpowiedni znacznik.
Następnie gracz rzuca k5. Uniesiony czubek kości
wskazuje  kierunek,  w  którym  należy  przesunąć
znacznik o ilość cali równą wartości wyrzuconej na
k5. 

Dodatkowo  strzelec  wykonuje  klasyczny
test ataku, czyli test Umiejętności Strzeleckich. Za
każdy sukces  w teście  gracz  zmniejsza  dystans  o
jaki został zniesiony znacznik o jeden cal.

Po  określeniu  ostatecznej  pozycji  gracz
układa  na niej  znacznik  wybuchu,  tak  by  środek
znacznika  znajdował  się  w  punkcie  trafienia.
Dopiero  wówczas  określa  się,  które  postacie
zostały trafione. 

Strzał  nie  może  zostać  zniesiony  w  ten
sposób  by  przeleciał  nad   murem  lub  ścianą  o
wysokości większej niż 3 cale. Jeśli zdarzy się taka
sytuacja należy umieścić znacznik przy ścianie.
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Walka w zwarciu
Szarża

Aby  walczyć  w  zwarciu  postać  musi
zaszarżować  przeciwnika  lub  samemu  zostać
zaszarżowana.  Oznacza  to,  że  należy  wykonać
Akcję Szarża. Jest to rodzaj ruchu, który sprawi, że
modele obu postaci (szarżujący i szarżowany) będą
stykać się podstawkami. 

Akcję Szarża można zadeklarować tylko w
sytuacji gdy w polu widzenia aktywnej postaci i w
zasięgu  jej  ruchu  znajduje  się  jednostka
przeciwnika, która ma być celem szarży. 

Celem szarży może być tylko jedna postać
lub oddział przeciwnika. 

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy
postać nie ma możliwości dostawienia się tak aby
nie zetknąć się podstawką ze znajdującą się obok
postacią/oddziałem,  która  nie  była  celem  szarży.
Wówczas  gracz  może dostawić  postać  do dwóch
wrogich  postaci  i  uznaje  się,  że  obie  zostały
zaszarżowane. 

Dostawianie szarżujących modeli
Szarżę wykonuje się zawsze po linii prostej

poprowadzonej  od  postaci  szarżującej  do
najbliższego  punktu  podstawki  modelu  postaci
będącej celem szarży, chyba, że uniemożliwiają to
teren  lub  inne  postacie.  W  tym  wypadku  linia
prosta nie musi być zachowana, a szarża powinna
odbyć się po najkrótszej możliwej linii.

Szarża od tyłu
Jeśli  postać  szarżowała  przeciwnika

dostawiając  się  do  tylnej  strefy  przeciwnika  to,
wykonując  ataki  przeciwko  temu  przeciwnikowi,
zwiększa Umiejętności Walki o 1 dopóki znajduje
się w jego strefie tylnej.   

Dodatkowo  w  tej  aktywacji  będzie
atakowała jako pierwsza, nawet jeśli posiada broń
do walki w zwarciu z zasadą Ciężka. 

Walka
Walka rozgrywana jest na końcu aktywacji

gracza. Pozwala to na wykonanie więcej niż jednej
szarży  na  wybranego  przeciwnika  i  atakowanie
jednocześnie kilkoma postaciami.
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Walka odbywa się symultanicznie, oznacza
to, że zarówno postacie atakujące jak i broniące się
wykonują  swoje  ataki  w  tym  samym  czasie.  W
walce biorą udział wszystkie postacie stykające się
podstawkami z postaciami przeciwnika, niezależnie
czy  były  aktywowane czy  nie  oraz  czy  posiadają
Punkty Akcji.

Od  powyższej  zasady  istnieją  dwa
wyjątki:

-  Postacie,  które  w  tej  fazie  aktywacji
wykonały szarżę atakują jako pierwsze. Dopiero po
ich atakach pozostałe postacie mogą atakować.

-  Postacie  posiadające  broń  do  walki  w
zwarciu z zasadą Ciężka atakują ostatnie, po tym
jak swoje ataki wykonały inne postacie, chyba, że
w tej fazie aktywacji wykonywały szarżę. Wówczas
postacie z bronią Ciężką uderzają symultanicznie z
innymi postaciami. 

Test Ataku 
Obaj gracze wykonują  test  Ataku.  Jest  to

test  Umiejętności  Walki  o  PT  równym  Obronie
przeciwnika. 

Każdy sukces w tym teście traktowany jest
jako  pojedyncze  trafienie  z  Siłą  równą  Sile
atakującego  zmodyfikowanej  o  broń,  którą  się
posługuje.  Oznacza  to,  że  postać  w  jednej  fazie
walki  może  zadać  więcej  niż  jedno  trafienie.
Również  obie  walczące  strony  mogą  odnieść
obrażenia lub zginąć.

Test Pancerza
Postać  trafiona  w  walce  ma  prawo  do

wykonania testu Pancerza. Gracz rzuca tyloma k10
ile trafień otrzymała jego postać. Poziom Trudności
w  teście  równy  jest  Sile  ataku,  a  każdy  sukces
anuluje jedno trafienie. 

Jeśli  postać  nie  posiada  pancerza  nadal
wykonuje  test  jednak  zwiększa  PT  o  2.
Odwzorowuje  to  sytuację  gdy  cios  okazuje  się
słaby,  niezbyt  celny  lub  postać  została  jedynie
draśnięta. 

Lepsze  pancerze  zapewniają  Redukcję,
która  zmniejsza  Poziom  Trudności  testu,  np.
jednostka w ciężki pancerzu posiada Redukcję 2 i
zmniejsza  PT  w teście  pancerza  o  2.  Otrzymując
trafienie z SI 7 zdaje test pancerza już przy wyniku
5 na k10. 

Obrażenia
Każde  trafienie,  które  nie  zostało

anulowane przez Pancerz, oznacza zadanie jednej
rany. Jest ona zaznaczana na karcie jednostki. Jeśli
postać  otrzyma  liczbę  ran  równą  poziomowi  jej
Wytrzymałości  pada  na  ziemię  nieprzytomna,
figurka jest kładziona na stole.

Jeśli  postać  otrzymała  więcej  ran  niż
wynosi jej Wytrzymałość zostaje zabita. Nie można
jej  w  żaden  sposób  uleczyć.  Model  zdejmowany
jest ze stołu i zastąpiony znacznikiem Trupa.

Przykład:
Osiłek  Ludzi  Pustkowi  szarżuje  na  delaryjskiego
Czyściciela.  Normalnie  szarżujący  wykonywałby
swoje ataki jako pierwszy jednak ponieważ Osiłek
walczy bronią dwuręczną, która ma zasadę Ciężka,
ataki obu postaci wykonywane są jednocześnie.

Obaj  gracze  biorą  do  ręki  tyle  kości  ile  wynosi
poziom  Umiejętności  Walki  ich  jednostki  i
wykonują test Ataku. 

Osiłek  posiada  UW2  więc  Gracz  kontrolujący
Osiłka rzuca dwiema kośćmi i otrzymuje wyniki 7 i
9  tym  samym  uzyskując  2  trafienia  (Obrona  w
zwarciu Czyściciela to 7). 
Czyściciel  posiada  UW3 oraz  zdolność  Nienawiść
pozwalającą  mu  rzucić  dodatkową  kością  w
pierwszym teście ataku w walce w zwarciu. Gracz
Delarii wyrzucił na kościach 3, 5, 6, 8. Ponieważ OB
Osiłka  w  zwarciu  to  6  Czyściciel  również  zdobył
dwa sukcesy.

Gracze  wykonują  testy  Pancerza  swoich  postaci.
Osiłek posiada Siłę 3 jednak ciężka broń daje mu
modyfikator +6, co oznacza, że trafienia mają SI 9.
Gracz Delarii rzuca dwiema kośćmi (jedna za każde
otrzymane  trafienie)  i  uzyskuje  wyniki  5  i  8.
Normalnie  oznaczało  by  to  zero  sukcesów  i
otrzymanie  dwóch  ran  jednak  Czyściciel  nosi
średni  pancerz  zmniejszający  Poziom  Trudności
testów Pancerza o 1. Tym samym uzyskuje jeden
sukces.  Na  karcie  Czyściciela  układa  się  jeden
żeton Ran.

Siła Czyściciela to 3, dodatkowo walczy on bronią
dającą  modyfikator  SI  +4.  Gracz  kontrolujący
Osiłka również rzuca dwiema kośćmi, a PT w jego
teście  Pancerza to 7.  Na kościach wypada 5 i  7.
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Osiłek nosi lekki pancerz, który nie modyfikuje PT
testu  Pancerza  w  związku  z  czym  również
otrzymuje jedną ranę. 

Obie  jednostki  zraniły  siebie  nawzajem  ale
przetrwały i nadal pozostają w zwarciu.

Strefy postaci w zwarciu
Postać  może  atakować  jedynie  postacie

przeciwnika znajdujące się w jej strefie przedniej. 
Jeśli postać atakuje przeciwnika w zwarciu

znajdując się w jego strefie tylnej, to otrzymuje +1
Umiejętności Walki. 

Postać  znajdująca  się  w  zwarciu  może
obrócić się w dwóch sytuacjach:
-  W  swojej  aktywacji,  po  zadeklarowaniu  akcji
Walka,  postać  może  obrócić  się  w  dowolnym
kierunku.
- Postać została zaszarżowana. Jeśli  żadna postać
przeciwnika nie styka  się  z  jej  strefą  przednią  to
może wykonać obrót i wykonać atak, ale dopiero
po wykonaniu ataków przez szarżującą postać. 

Walka z kilkoma przeciwnikami
Jeśli  pojedyncza  postać  walczy  z  kilkoma

przeciwnikami jej Obrona zmniejszana jest o 1.
Gracz  wykonuje  test  Ataku,  a  następnie

może  dowolnie  rozdzielić  uzyskane  trafienia
pomiędzy  postacie  przeciwnika  stykające  się
podstawkami  z  jego  postacią  i  znajdujące  się  w
przedniej strefie jednostki.  

Jeśli przeciwnicy mają różną wartość cechy
Obrona  to  gracz  przed  wykonaniem  testu  musi
określić,  której  wartości  Obrony  używa  jako  PT
testu  i  uzyskane  trafienia  może  przydzielić  tym
postaciom, których Obrona jest równa lub niższa
od wybranej.

Dodatkowo postacie przeciwnika stykające
się podstawkami z tylną strefą modelu walczącego
z kilkoma wrogami, zwiększają swoje Umiejętności
Walki o 1.

Wycofanie się z walki
Postać będąca w zwarciu z przeciwnikiem

w swojej fazie aktywacji może zdecydować się nie
atakować, a zamiast tego spróbować wycofać się z
walki.  Wykonywany  jest  wówczas  przeciwstawny
test Zwinności postaci.

 
Jeśli  aktywna  postać  wygra  test  może

wykonać  darmowy  ruch,  który  oddali  ją  od
przeciwnika. 

Jeśli  w  teście  wypadł  remis  odbywa  się
standardowa  walka  po  zakończeniu  aktywacji
gracza.  W  tej  aktywacji  postać  nie  może  już
próbować Wycofać się z walki.

Jeśli  test  wygrał  przeciwnik  to  na  koniec
aktywacji gracza wykonuje on test ataku rzucając
dodatkową kością  natomiast  aktywowana postać
nie  może  wykonywać  w  tej  aktywacji  kolejnych
akcji ani atakować. 

Wykonywanie akcji w zwarciu
Postacie znajdujące się w walce w zwarciu

nie mogą wykonywać Akcji innych niż:
– Walka
– Wycofanie się z walki
– Wykorzystanie  Zdolności,  które  w

swoim  opisie  posiadają  informacje  o  możliwości
stosowania ich w zwarciu. 

Dobijanie rannych
Jeśli  postać  podejdzie  do  nieprzytomnej

postaci  może  wydać  1  Punkt  Akcji  żeby  dobić
rannego. Nie wykonuje się żadnych testów. Model
dobitej  postaci  zostaje  zdjęty  ze  stołu,  a  w  jego
miejsce układa się znacznik Trupa.
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Obrażenia
W trakcie potyczki postacie mogą odnosić

różnego  rodzaju  obrażenia,  czy  to  na  skutek
ataków  przeciwnika  czy  też  upadku  lub
nieszczęśliwego  nadepnięcia  na  gniazdo
zmutowanych węży.

Rany
Jeśli postać została zaatakowana i nie zdała

testu Pancerza otrzymuje ona ranę. Gracz układa
odpowiedni  znacznik  na  karcie  jednostki.  Postać
może być ranna i  wciąż normalnie brać udział  w
potyczce  dopóki  ilość  ran,  które  otrzymała  nie
osiągnie wartości jej cechy Wytrzymałość.

Nieprzytomny
Jeśli  postać  otrzymała  liczbę  ran  równą

wartości  jej  cechy  Wytrzymałość  to  traci
przytomność. Model kładziony jest na polu walki i
postać nie może wykonywać żadnych Akcji dopóki
pozostaje w takim stanie. 

Nieprzytomne  postacie  mogą  zostać
uleczone w trakcie gry. Jeśli na skutek Akcji innej
postaci  (np.  wykorzystania  zdolności  Leczenie)
uleczona  zostanie  przynajmniej  jedna  rana
(znacznik zostaje zdjęty z karty jednostki) to postać
odzyskuje przytomność. 

Model  postaci,  która  odzyskał
przytomność,  jest  stawiany,  jednak  postać  do
końca tury nie może wykonywać żadnych Akcji.

Martwy
Jeśli postać otrzyma liczbę ran większą od

wartości jej cechy Wytrzymałość to jest uznana za
martwą. Figurka jest zdejmowana z pola walki, a w
jej miejsce gracz układa znacznik trupa. 

Martwe postacie nie mogą zostać w żaden
sposób  uleczone.  Mogą  natomiast  być  celem
takich Akcji jak Grabież. 

Trucizna
Jeśli  postać  została  zraniona  bronią  z

zasadą Trucizna lub przez postać posiadającą taką
zasadę,  to  zamiast  znacznika  Rany,  na  karcie
postaci układa się znacznik Trucizny. 

Znaczniki  Trucizny  są  traktowane  tak  jak
znaczniki  Ran  jednak  dodatkowo  otruta  postać
zwiększa  PT  wszystkich  wykonywanych  testów,
poza  testem  Pancerza,  o  1  za  każdy  posiadany

znacznik Trucizny. 
Na  końcu  potyczki,  przed  podliczeniem

Punktów  Zwycięstwa,  postacie  posiadające
znacznik  Trucizny  muszą  wykonać  test
Wytrzymałości.  Niezdany  test  oznacza
automatyczne otrzymanie znacznika Rany.

Broń chemiczna/biologiczna
Jeśli  postać  otrzyma  trafienie  z  broni  z

zasadą  broń  chemiczna/biologiczna  to  musi
natychmiast wykonać test Wytrzymałości. 

Niezdany test oznacza, że postać otrzymuje
jedną ranę. 

W  przypadku  oddziału,  jeśli  nie  zda  on
testu Wytrzymałości,  otrzymuje liczbę ran równą
liczbie postaci trafionych atakiem z tą zasadą.

Postacie  trafione  bronią
chemiczną/biologiczną  nie  mają  możliwości
wykonania testu Pancerza. 

Atakowanie nieprzytomnych postaci 
Z  różnych  względów  gracz  może  chcieć

zaatakować  nieprzytomne  postacie  przeciwnika
aby zadać im dodatkowe rany i zmienić ich status
na Martwych.

Jeśli aktywna postać styka się podstawką z
nieprzytomnym  może  wykonać  akcję  Dobijanie
rannych, w wyniku której model postaci, która była
nieprzytomna, zostaje zdjęty z pola walki, a w jego
miejscu układa się znacznik Trupa.

Jeśli  postać  znajduje  się  w  pewnej
odległości  od  nieprzytomnego  przeciwnika  może
do niego strzelić wykonując akcję Strzelanie. Musi
ona  spełniać  wszelkie  warunki  potrzebne  do
wykonania strzału (m.in. cel musi znajdować się w
jej Polu widzenia i w zasięgu broni). 

PT w testach ataku podczas strzelania do
nieprzytomnych  postaci  jest  zwiększany  o  1  (tak
jak  OB  przed  ostrzałem  postaci  leżących  po
Upadku).  Po  teście  ataku  przeciwnikowi
przysługuje  test  Pancerza,  jednak  jego  PT  jest
zwiększany o 1. 

Jeśli  nieprzytomna  postać,  w  wyniku
strzału,  otrzyma przynajmniej  jedną  ranę  to  jest
ona  zdejmowana  z  pola  walki,  a  w  jej  miejsce
układa się znacznik Trupa. 
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Sonders  wszedł  ostrożnie  do wypełnionego rupieciami,  gruzem i  resztkami  mebli  pomieszczenia.
Rozejrzał się uważnie, przyświecając sobie niewielką olejną latarenką. Usłyszał za sobą kroki. Korytarzem szli
spiesznie Ger i  Dod, zatrzymali  się  przy nim,  Dod wciąż krwawił  z  rozciętego czoła.  Szmata, którą miał
obwiązaną ranę była już ciemna i przemoczona. Ciemne smugi krwi kontrastowały z trupio bladą twarzą
mężczyzny. 

Po tym jak Farcan nakazał się rozdzielić szabrownicy ruszyli  w stronę niższych budynków dawnej
dzielnicy  przemysłowej.  Później  słyszeli  strzelaninę  i  krzyki.  Sami  jednak  natknęli  się  tylko  na  dwóch
mutantów, którzy wyskoczyli na nich z zasadzki. Jeden z Odrzuconych przyłożył Dodowi w głowę metalową
rurą,  pozbawiając  mężczyzny przytomności.  Drugi  rzucił  się  na Sondersa.  Poradzili  sobie  z  nimi  chociaż
Sonders wciąż czuł boleśnie obite żebra. 

Odgłosy walki zbliżały się, postanowili więc skryć się w jednym z budynków. Był to chyba jakiś stary
urząd lub budynek biurowy, o czym świadczyło mnóstwo przegniłych, pożółkłych i rozpadających się teczek
oraz kartek papieru. Tu i ówdzie na ziemi leżały rozbite monitory komputerów. W szabrownikach odezwał się
instynkt.

Idąc od pomieszczenia do pomieszczenia przerzucali sterty śmieci, zaglądali do metalowych szafek
oraz innych mebli, które przetrwały w gorszym lub lepszym stanie. Nie znaleźli jednak nic interesującego.
Zostało im już tylko jedno pomieszczenie znajdujące się na piętrze.

Wtedy  usłyszeli  trzask  na  dole,  głosy  i  ciężkie  kroki.  Ktoś  biegł  po  schodach.  Nie  myśląc  wiele
zatrzasnęli drzwi. Zamek nie działał więc szybko zablokowali je jednym z biurek i przewróconym regałem.
Ktoś walił w drzwi. Szabrownicy spojrzeli po sobie. Wiedzieli, że żaden z nich nie posiada już amunicji, jedyne
czym mogą się bronić to metalowe łomy i noże. Zza drzwi dobiegł błagalny głos. To był ktoś z ich bandy!
Zanim jednak wykonali jakikolwiek ruch usłyszeli kolejne kroki, krzyk, a potem okropny odgłos regularnych
uderzeń i plaśnięć od których Sondersowi zrobiło się niedobrze. 

Nastała cisza. Słyszeli tylko bicie swych serc. 

Wtedy jedna z desek drzwi wyleciała z hukiem, a w powstałej dziurze widoczna była zakrwawiona
siekiera. Ger podbiegł do okna i zaczął siłować się z zardzewiałymi kratami, którymi było zabezpieczone. Z
pomieszczenia nie było innego wyjścia. 

Z każdym uderzeniem siekiery Sondersem wstrząsał dreszcz. Szabrownik w panice zaczął przerzucać
leżące  na ziemi  i  meblach rupiecie.  W pewnym momencie  kopnął  w coś  ciężkiego i  twardego.  Żelazna
skrzynka zamknięta na niewielką kłódkę. Nie wiele myśląc, nie wiedząc czego się spodziewać, szabrownik
wyłamał łomem zabezpieczenie. 

W środku znajdowały się papiery i przedwojenne banknoty, nic nie warte śmieci. Jednak gdy wyrzucił
zawartość skrzynki na ziemię wypadło coś jeszcze. Dobrze znany, czarny kształt pistoletu. Szabrownik, nie
wierząc własnym oczom, uniósł broń drżącą ręką. W tym momencie z drzwi wyleciała kolejna deska. Przez
dziurę zaczął przeciskać się odrażający mutant o jednym oku. 

Sonders, niewiele myśląc, odbezpieczył broń, wycelował i nacisnął spust. 
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Szabrowanie
Szabrowanie jest jedną z głównych metod

pozyskiwania  pożywienia  oraz  zasobów  w
zniszczonym Wybuchem świecie. W ruinach miast
znaleźć można prawdziwe skarby z dawnych lat. 

Postać,  która  znajduje  się  wewnątrz
budynku  lub  ruin  może  wykonać  Akcję
Szabrowanie. Wykonuje wówczas test Zwinności o
PT 7. 

Jeśli  szabrowania  dokonuje  oddział
składający  się  z  co  najmniej  trzech  postaci  i
wszystkie  postacie  wchodzące  w  jego  skład
znajdują  się  w  przeszukiwanym  budynku,  to  PT
testu Szabrowania obniżany jest do 6.

Jeśli  postać,  która  wykonywała  akcję
Szabrowanie, zdała test, gracz wykonuje rzut 2k10
i  do  wyniku  dodaje  liczbę  sukcesów  uzyskanych
przez  postać  w  teście  Szabrowania.  Wynik
końcowy należy  porównać z Tabelą Szabrowania,
znajdującą  się  na  następnej  stronie,  aby  określić
efekt poszukiwań.

Każdy budynek i ruiny mogą być skutecznie
przeszabrowane tylko raz w trakcie potyczki. Jeśli
postać należąca do bandy jednego z graczy zdała
test Szabrowania w budynku/ruinach to uznaje się,
że do końca gry nie można więcej wykonywać w
nim Akcji Szabrowanie. 

Dla klarowności i uniknięcia nieporozumień
zalecane  jest  aby  gracze  ustalili  przed  grą  w
których  elementach  terenu  członkowie  ich  band
będą mogli dokonywać szabrowania. Jeśli na polu
walki  znajduje  się  duża  liczba  terenów,  a  tylko
część  z  nich  może  zostać  przeszabrowana,
wygodnym  rozwiązaniem  jest  oznaczenie
wybranych terenów. 

Jeśli  gracze  oznaczyli  przed  potyczką
tereny, które mogą być celem szabrowania, to po
wykonaniu  tej  akcji  w budynku  można  usunąć  z
niego ustawiony wcześniej znacznik. 
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Tabela Szabrowania
3 Rozpadlina W trakcie przeszukiwania budynku podłoga oraz część ścian zapadają się otwierając pod nogami

poszukiwaczy głęboką rozpalinę.
Postać musi zdać test Zwinności. Niezdany test oznacza, że wpada w rozpadlinę, a jej model jest
zdejmowany z pola walki. Postać traktowana jest jak martwa. 
W przypadku  oddziałów,  jeśli  oddział  nie  zda  testu  Zwinności,  gracz  wybiera  jedną,  losową
postać, która ginie w rozpadlinie.

4 Pył Przeszukujący budynek znajduje klapę w suficie. Po jej otworzeniu na stojących poniżej sypie się
zebrany tam w trakcie burz Pył.
Postać  musi  zdać  test  Wytrzymałości.  Niezdany  oznacza  otrzymanie  jednej  rany.  Dodatkowo
postać natychmiast losuje jedną z mutacji z tabeli Mutacji (patrz Zasady Zaawansowane).
Jeśli  oddział  nie  zda  testu  WT  otrzymuje  liczbę  ran  równą  ilości  postaci  w  oddziale,  które
znajdują się w szabrowanym budynku/ruinach. Postacie te otrzymują również tą samą mutację,
wylosowaną w tabeli Mutacji (patrz Zasady Zaawansowane).

5 Toksyczne
opary

W trakcie szabrowania uszkodzona zostaje przerdzewiała rura, z której ulatnia się trujący gaz. 
Wszystkie postacie  znajdujące  się  w  budynku  otrzymują  trafienie  z  zasadą  Broń
chemiczna/biologiczna.

6 Gaz  psycho-
aktywny

Upuszczony na ziemię zbiornik uwalnia gaz, który wywołuje przerażające wizje i halucynacje u
osób narażonych na jego działanie.
Wszystkie  postacie  znajdujące  się  w  budynku  oraz  w  odległości  3  cali  od  niego  muszą
natychmiast zdać test Jaj.

7 Gniazdo Postać  odnajduje  gniazdo  jakichś  nieprzyjemnych  istot  jak  zmutowane  szczury,  toksyczne
skorpiony czy przerośnięte pająki. 
Wszystkie postacie znajdujące się w budynku otrzymują trafienie z SI 5 i zasadą Trucizna. Jeśli
szabrująca postać przetrwała odnajduje Mapę. Dopóki postać z Mapą znajduje się na polu walki,
nie ma znacznika Paniki i jest przytomna, gracz kontrolujący ją otrzymuje dodatkowy sukces w
testach Inicjatywy. 

8 Wnyki Wśród gruzów ukryte były stare pułapki zastawiona przez mutantów lub kanibali. 
Postać musi zdać test ZW. Niezdany oznacza, że wpada w pułapkę. Postać otrzymuje pojedyncze
trafienie z SI 7 i na początku następnej tury otrzymuje jeden żeton PA mniej. 
Dodatkowo wśród starych sideł znaleźć można resztki nieszczęśników, którzy zakończyli tu swój
żywot. Postać znajduje Broń dwuręczną do walki w zwarciu(+6 SI, ciężka, wymaga użycia obu
rąk) lub Dużego gnata (decyduje gracz). 
W przypadku oddziałów, jeśli oddział nie zda testu ZW, oddział otrzymuje pojedyncze trafienie z
SI 7, niezależnie od jego liczebności,  a na początku następnej tury otrzymuje jeden żeton PA
mniej.  Oddział znajduje też jedną sztukę Broni dwuręcznej do walki w zwarciu lub Dużego gnata
(decyduje gracz), który jest traktowany jako dodatkowy Ekwipunek wspólny.

9 Niewypał Wśród ruin znajduje się niewypał z czasów wojny. 
Postać  może  postarać  się  rozbroić  bombę wykonując  test  zdolności  Mechanik  (PT  7)  lub  w
przypadku jej braku test SW (PT 9). 
Zdany test oznacza, że postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 Punkty Zwycięstwa. 
Niezdany test oznacza, że niewypał eksploduje. Na szabrującej postaci (w przypadku oddziału
gracz wybiera jedną postać znajdującą się wewnątrz budynku/ruin) układany jest mały znacznik
Wybuchu  (3  cale).  Postać  w  środku  znacznika  otrzymuje  k2  trafienia  z  SI  10  oraz  zasadami
Miażdżący  atak  i  Przebicie  pancerza.  Pozostałe  postacie  dotknięte  znacznikiem  otrzymują
trafienia z SI 8. 

10 Przedwojenny
bimber

Resztki aparatury i szklane butelki tkwiły niemal nienaruszone w niewielkiej piwniczce.  
Postać znajduje bimber, po którego wypiciu wykonuje test WT. Zdany test oznacza, że do końca
potyczki postać (lub oddział) automatycznie zdaje wszystkie testy Jaj. Niezdany test oznacza, że
postać otrzymuje znacznik Trucizny. 
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11 Gazrurka  i
spluwa

W ściennej niszy znajdował się niewielki schowek na broń.
Postać odnajduje broń do walki w zwarciu (SI +4) i szmelcowy pistolet z amunicją. 
W przypadku oddziałów liczba znalezionych broni jest równa liczbie postaci w oddziale.  

12 Apteczka Postać znajduje przedwojenną skrzynkę ze środkami opatrunkowymi. 
Do końca potyczki postać będzie mogła wykonać jeden test Leczenia, tak jakby posiadała taką
zdolność. Jeśli postać posiada zdolność Leczenie to może jednorazowo obniżyć PT testu o 2.
W przypadku oddziałów z apteczki może skorzystać jedna, wybrana przez gracza postać (gracz
wybiera ją w momencie zadeklarowania użycia apteczki).

13 Amunicja Postać znajduje Dodatkową amunicję lub Dodatkowy magazynek (według decyzji gracza). 
W przypadku oddziałów może być to traktowane jako dodatkowy Ekwipunek wspólny.

14 Śmiecio-zbroja Wśród gruzów znajduje się nieco szpeju, który można by przerobić na pancerz. 
Jeśli  postać  zda  test  SW  o  PT  7  otrzymuje  Śmieciozbroję.  Postacie  ze  zdolnością  Mechanik
zmniejszają PT testu o 2. 
W przypadku oddziałów zdany test pozwala na wyposażenie w Śmieciozbroje wszystkich postaci
wchodzących w skład oddziału. 

15 Chemikalia W budynku mieściło się niewielkie laboratorium. Na półkach i w szafkach znajdują się chemikalia
i składniki pozwalające na stworzenie niewielkiej bomby. 
Jeśli  postać zda test  SW o PT 7 (jeśli  postać posiada zdolność Mechanik PT testu wynosi  5)
otrzymuje 1 egzemplarz bomby. Jej rodzaj zależy od ilości sukcesów w teście SW: 1 – granat
dymny, 2 – granat gazowy, 3 – koktajl Morohoda (jednorazowego użycia, znoszenie, intuicyjny
strzał,  mały znacznik wybuchu, postacie trafione znacznikiem otrzymują trafienie z SI  7 oraz
znacznik Podpalenia, 4 – granat. 
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowo 1 Punkt Doświadczenia.

16 Krótko-
falówka

Postać  znajduje  kilka  krótkofalówek.  Pomimo  upływu  czasu  udało  się  je  uruchomić,  a
akumulatory zachowały jeszcze nieco energii. 
Oddział, który posiada krótkofalówki, zwiększa swój zasięg koherencji postaci do 6 cali. 

17 Książki W  starym,  rozpadającym  się  kartonie  leży  kilka  książek,  podręczników  i  poradników
majsterkowicza. 
Do końca potyczki postać jest traktowana jakby posiadała zdolności Mechanik oraz Leczenie. 
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowe 2 Punkty Doświadczenia. 

18 Właz  do
kanałów

Pod gruzami znajdował się właz do kanałów, który przy niewielkim wysiłku udało się otworzyć.
Zardzewiała drabina prowadzi w ciemność. 
Postać lub oddział może zostać zdjęta z pola walki. Na początku następnej tury gracz wystawia ją
w dowolnym innym budynku lub ruinach. 
Postać musi  być wystawiona na dolnym poziomie budynku,  nie może zostać wystawiona na
piętrze. 
Postacie po wystawieniu, muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż  1 cal od postaci
przeciwnika.

19 Cenne
znalezisko

W jednym z pomieszczeń znajdowała się stary warsztat. Sprzętu jest zbyt dużo by go zabrać ale
można wrócić tu później wraz z kumplami.
Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na koniec potyczki.

20 Fanty Puszki, narzędzia, zwoje kabli, a nawet niewielki ale niezniszczony monitor – wszystko lądowało
w torbach szabrowników.
Postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ.

21 Spiżarnia W ruinach ukryte było wejście do piwniczki. Jej zawartość przyprawiła poszukiwaczy o szybsze
bicie serca. Od lat nie widzieli tylu puszek żarcia. 
Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na koniec potyczki. 
Dodatkowo postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ. 
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Oddział posuwał się powoli. Nogi grzęzły w sięgającym kostek błocie, na dodatek przez unoszący się
nad rozlewiskiem zielonkawy, śmierdzący opar co chwila któryś z ludzi potykał się o niewidoczną przeszkodę,
złorzecząc. Mimo, że do nocy pozostało jeszcze trochę czasu, ciemne, ołowiane chmury zasłaniające niebo
sprawiały, że panował przytłaczający półmrok. 

Habbar przeklinał w duchu. Cała ta okolica przyprawiała go o ciarki. Pochylone cienie rozpadających
się ruin, oblepione błotem i szlamem wraki samochodów i jeszcze ta przeklęta mgła. Wszystko to sprawiało,
że rozlewisko było ostatnim miejscem, w którym chciał teraz być. 

Otrzymali  jednak  polecenie  przeszukania  okolicy.  Jakiś  czas  temu  zaginęło  kilku  ludzi,  którzy
transportowali zapasy paliwa i nowe narzędzia zakupione w Zankaraz. Wszelkie poszlaki prowadziły do tego
miejsca. Habbar zdawał sobie sprawę, że posłańcy, jak i sam towar, najprawdopodobniej przepadli jednak
nie miał odwagi by sprzeciwić się Gritoshowi. Stary znachor był nieobliczalny, a Habbar widział już efekty
kliku klątw szamana. Poza tym ładunek był zbyt cenny by nie próbować go odnaleźć. 

Z  zamyślenia  wyrwały  go  pluśnięcia  dobiegające  z  prawej  strony.  Zatrzymał  się  nasłuchując  i
wytężając wzrok. Kuszę od dawna miał już przygotowaną do strzału. W półmroku zobaczył zbliżającą się do
niego postać. Szła powoli, lekko kuśtykając. Przez mgłę zdawało mu się, że dostrzegł charakterystyczny garb
Rowena, jednego z zaginionych. Zawahał się. Trzęsącym się głosem zawołał do nieznajomego, ten jednak nie
odpowiedział, wciąż idąc tym samym tempem. 

Gdy znalazł się bliżej Habbar był już pewien, że to jeden z ludzi, których poszukiwali. Ruszył w jego
stronę, wołając go po imieniu i  nie  dowierzając własnym oczom. Po kilku krokach zatrzymał się,  a głos
uwiązł mu w gardle. 

Rowen szedł  zgarbiony,  powłócząc  jedną  nogą.  Zamiast  jednego oka miał  wprawioną soczewkę
kamery, przypiętą metalowymi klamrami do mięśni twarzy, odsłoniętych przez brak skóry, zerwanej z lewej
strony  głowy.  Żuchwa  wisiała,  na  wpół  oderwana,  kołysząc  się  makabrycznie.  Jedno  z  ramion  zostało
zastąpione  przez  mechaniczną  rękę  zakończoną  przerdzewiałymi  szczypcami.  Brzuch,  zdawał  się  być
wypatroszony. Z ziejącej dziury wciąż wystawały fragmenty jelit. Reszta została zastąpiona przez dziwaczną
maszynerię. 

Habbar  stał  przez  chwilę  jak  wryty.  Dopiero  po  kilku  sekundach  dotarły  do  niego  krzyki  jego
towarzyszy.  Z  mgły  wyłoniły  się  kolejne  makabryczne  konstrukty.  Nagle  ciemny  kształt,  który  we  mgle
zdawał  się  być  wrakiem jakiegoś  dużego pojazdu,  poruszył  się.  Olbrzymie  monstrum ociekając  błotem,
rzuciło się na najbliższych ludzi. Cięło, szarpało i rozrywało każdego, kogo dosięgnęły liczne ramiona. 

Wtedy w Habbarze coś pękło. Umysł zalała fala przerażenia. W panice wypuścił kuszę z drżących rąk
i rzucił się do ucieczki. 
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Psychologia
Świat  Afterglow  przepełniony  jest

niezwykłymi,  groteskowymi,  strasznymi,  często
makabrycznymi istotami. Wielu jego mieszkańców
nie  zwraca  już  nawet  większej  uwagi  na  pewne
niepokojące zjawiska. Są jednak rzeczy, które wciąż
potrafią przyprawić największych twardzieli o skręt
kiszek i ciepło spływające po nogach. 

W  mechanice  gry  Siła  Woli  odpowiada
między innymi za opanowanie, odwagę, karność i
wyszkolenie jednostek. Im wyższy jest jej poziom
tym pewniejsze jest zachowanie postaci w trakcie
potyczki.

Test Jaj
Test  Jaj  jest  testem  Siły  Woli  postaci

wykonywanym w określonych poniżej  sytuacjach.
Postać, która zdała test Jaj może działać normalnie
i  wykonywać  wszelkie  akcje,  do  których  jest
uprawniona.  Postać,  która  nie  zdała  tego  testu
otrzymuje znacznik Paniki.

Test  Jaj  wykonuje  się  w  następujących
sytuacjach:

Walka z przeciwnikiem z zasadą Straszny 
Na  początku  walki  w  zwarciu  wszystkie

postacie  i  oddziały  będące  w  kontakcie  z
przeciwnikiem  posiadającym  zasadę  Straszny
muszą  wykonać  test  Jaj.  Nieudany  oznacza,  że
zwiększają PT trafienia o 2. 

Dodatkowo, jeśli postacie, które oblały test
Jaj w walce w zwarciu, otrzymają więcej obrażeń
niż  same  zadadzą  otrzymują  znacznik  Paniki  i  w
swojej najbliższej aktywacji zaczynają Ucieczkę.

Postacie  posiadające  zasadę  Straszny
automatycznie  zdają  test  Jaj  walcząc  z
przeciwnikami posiadającymi tę zasadę. 

Ostatni ocalały
Jeśli  oddział  odniósł  obrażenia, w wyniku

których  jego  liczebność  została  zredukowana  do
jednej postaci to wykonuje test Jaj.

Przywódca poległ
Jeśli  Przywódca  bandy  zostanie

pozbawiony  przytomności  lub  zabity,  postacie  i
oddziały z jego bandy znajdujące się w promieniu
10 cali, muszą zdać test Jaj.

Sam przeciwko wielu 
Jeśli  postać  lub  oddział  walczy  z

przeciwnikiem  posiadającym  przynajmniej
trzykrotną przewagę liczebną i  zada mniej ran niż
sama otrzymała, musi zdać test Jaj.

Znacznik Paniki
Jeśli  postać  otrzymała  znacznik  Paniki

gracz zdejmuje z jej karty wszystkie znaczniki Akcji
oraz znaczniki Rozkazów, które posiadała. 

Postać  natychmiast  wykonuje  darmową
Akcję  Ruch  w  stronę  najbliższej  krawędzi  pola
walki (jeśli nie da się określić najbliższej krawędzi
należy  uznać  za  taką  krawędź  stykającą  się  ze
strefą  rozstawienia  gracza,  który  kontroluje
postać). 

Jeśli  znacznik  Paniki  otrzymała  postać
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znajdująca  się  w walce  w zwarciu  to   nie  może
atakować  przeciwnika,  a  w  najbliższej  fazie
aktywacji  kontrolującego  ją  gracza  wykonuje
darmową akcję Wycofanie się z walki i, jeśli akcja
ta  była  udana,  porusza  się  w  stronę  najbliższej
krawędzi pola walki.

Jeśli postać w zwarciu otrzymała znacznik
Paniki na koniec tury (gracz kontrolujący ją nie ma
już więcej  aktywacji  w tej  turze),  test  Wycofania
się  z  walki  wykonywany  jest  na  koniec  walki,  w
której postać otrzymała znacznik. 

Jeśli  w takiej  sytuacji  postać  przegra  test
nie rozgrywa się kolejnej walki, a stykający się z nią
podstawkami  przeciwnicy  wykonują  atak  na
zasadach  Przypadkowego  ciosu  (patrz  Zasady
zaawansowane). 

Ucieczka
Postacie  posiadające  znacznik  Paniki  nie

otrzymują  znaczników  Akcji  na  początku  tury.
Zamiast  tego  wykonują  Ucieczkę  czyli  dwie
darmowe akcje Ruch w stronę najbliższej krawędzi
pola walki. 

Jeśli  postać  trafi  na  nieprzekraczalny
element terenu lub taki, który wymagałby od niej
testu Wspinaczki może obejść go w taki sposób by
nie zwiększać niepotrzebnie dystansu dzielącego ją
od krawędzi.

Jeśli  uciekająca  postać  zetknie  się
podstawką  z  postacią  przeciwnika,  ta  może
wykonać  natychmiast  darmowy  atak  w  zwarciu.
Uciekająca postać nie wykonuje ataku, natomiast

jeśli  przeżyje  może  uciekać  dalej  (nie  ma
konieczności  wykonywania  akcji  Wycofanie  z
walki).

Jeśli uciekająca postać, która zetknęła się z
przeciwnikiem  i  przeżyła  jego  atak,  nie  może
obejść  postaci  przeciwnika  (np.  z  powodu
pobliskiego terenu itp.) to uznaje się, że jest ona w
zwarciu. 

Uciekająca  postać,  która  dotrze  do
krawędzi pola walki, jest zdejmowana z pola walki i
nie bierze więcej udziału w potyczce. 

Opanowanie
W  fazie  Zakończenie  tury  postacie  oraz

oddziały posiadające znacznik Paniki wykonują test
Opanowania, który jest testem Siły Woli. 

Jeśli  postać  zdała  test  to  znacznik  Paniki
jest  zdejmowany z  jej  karty.  Jeśli  nie zdała  testu
znacznik  zostaje  na  karcie  postaci  i  w  następnej
turze kontynuuje ona ucieczkę.

Jeśli  w  trakcie  fazy  aktywacji  postaci
uciekająca  postać  była  celem  skutecznej  akcji
Rozkaz i otrzymała znaczniki Rozkazów gracz może
odrzucić  znaczniki  Rozkazów  i  wykonać  test
Opanowania postaci obniżając jego PT o 1 za każdy
odrzucony znacznik. 

Jeśli  test  był  zdany  gracz  zdejmuje  z
postaci  znacznik  Paniki.  Jeśli  posiada ona jeszcze
na  swojej  karcie  znaczniki  Rozkazów  to  może
wykonywać akcje w tej turze. 
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Przywódca
W  każdej  bandzie  znajduje  się  bohater,

który zostaje Przywódcą. Tym samym staje się on
najważniejszą postacią w bandzie, z którą wiąże się
kilka dodatkowych zasad.

Zdolność Przywódcy
Każdy  z  bohaterów  posiada  specjalną

zdolność określoną mianem Zdolności Przywódcy.
Działa  ona tylko wówczas  gdy dany bohater  jest
Przywódcą bandy. W żadnym innym przypadku nie
jest ona brana pod uwagę.

Pula Rozkazów
Dopóki Przywódca bandy bierze udział  w

potyczce (nie  jest  nieprzytomny,  martwy lub  nie
ucieka)  gracz  na  początku  tury  tworzy  Pulę
Rozkazów.  Układa  on obok karty  przywódcy tyle
znaczników Rozkazów ile wynosi poziom Siły Woli
przywódcy.

Pula  Rozkazów  jest  odnawiana  na
początku  każdej  tury,  tak  długo  jak  przywódca
bandy  żyje,  jest  przytomny  i  nie  ucieka.
Niewykorzystane  znaczniki  rozkazów  z  puli  są
tracone na koniec tury.

Wydawanie Rozkazów
W trakcie potyczki Przywódca, jako jedyna

postać w bandzie, może wykonywać akcję Rozkaz.
W  tym  celu  wybiera  on  postać  lub  oddział  z  e
swojej  bandy,  znajdujące  się  w  odległości  nie
większej  niż  10  cali,  a  następnie  wykonuje
przeciętny (PT 7) test Siły Woli. 

Za  każdy  zdobyty  w  tym  teście  sukces
gracz może przenieść jeden znacznik Rozkazu z Puli
Rozkazów na kartę postaci lub oddziału, która była
celem akcji Rozkaz. 

Jeśli  Przywódca nie zdał  testu SW należy
odrzucić jeden znacznik Rozkazu z puli. 

W trakcie tury postać podstawowa może
otrzymać  maksymalnie  2  znaczniki  z  Puli
Rozkazów. 

Postać  specjalna  może  otrzymać  3
znaczniki z Puli.

Postać,  która  otrzymała  znaczniki
Rozkazów z Puli Rozkazów może wykorzystać je by
wykonywać Akcje (tak jak znaczniki Akcji).

Jeśli  postać  była  już  aktywowana  w  tej
turze i na jej karcie znajduje się liczba znaczników
Akcji  równa  poziomowi  Cechy  Punkty  Akcji,  a
następnie  otrzymała  Rozkaz,  może  być
aktywowana  ponownie  i  wykonywać  akcje
odrzucając znaczniki Rozkazów.

Szybki Rozkaz
Na początku fazy aktywacji postaci, przed

aktywowaniem  jakiejkolwiek  postaci  z  bandy,
Przywódca może wydać jeden Szybki Rozkaz. 

Rozkaz  ten  wydaje  się  tak  jak  zostało  to
opisane  wcześniej  jednak  Szybki  Rozkaz  nie  jest
akcją,  nie  wymaga aktywowania  Przywódcy i  nie
zabiera PA. 

Wydanie Szybkiego Rozkazu nie zdejmuje
znacznika Warty, jeśli Przywódca takowy posiada.
Szybkich Rozkazów nie mogą wydawać Przywódcy
znajdujący  się  w  walce  w zwarciu,  nieprzytomni
lub posiadający znacznik Paniki.

Jeśli  gracz  wykonał  akcję  przynajmniej
jedną postacią  to  Przywódca nie  może już  w tej
turze  wydać  Szybkiego  Rozkazu.  Może  jednak
wciąż wykonywać akcję Rozkaz w swojej aktywacji,
jako Akcję. 

Przykład:
Na początku fazy aktywacji postaci gracz chce by
Przywódca  jego  bandy  wydał  Szybki  Rozkaz.
Wybiera jednostkę Delaryjczyków w promieniu 10
cali od Kapelana – oddział czterech Fanatyków – i
wykonuje  test  Siły  Woli  Przywódcy  uzyskując  3
sukcesy.  Dzięki  temu  może  przenieść  do  dwóch
znaczników z Puli  Rozkazów na kartę Fanatyków.
Pomimo,  że  uzyskał  trzy  sukcesy  nie  może
przydzielić tylu znaczników ponieważ Fanatycy są
jednostką podstawową.
Po ułożeniu znaczników aktywuje pierwszą postać i
zaczyna  swoją  aktywację,  w  której  wykonuje  3
akcje.

Aura Przywódcy
Postacie  znajdujące  się  w  odległości  nie

większej niż 5 cali od Przywódcy mogą korzystać z
jego  SW  podczas  wszystkich  testów  Jaj  oraz
Opanowania.
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Oddziały
Postacie podstawowe tego samego typu

mogą być połączone ze sobą tworząc oddział.

Oddziały  są  formowane  na  etapie
tworzenia  rozpiski  bandy.  Tworząc  bandę  gracz
musi  zdecydować  czy  postacie  będą  tworzyć
oddział  i  nie  może  zmienić  tej  decyzji  w  trakcie
rozgrywki.

Minimalna  wielkość  oddziału  to  dwie
postacie.  Wielkość  maksymalna  jest  opisana  w
zasadach frakcji. 

Punkty Akcji oddziałów
Wszystkie  postacie  wchodzące  w  skład

oddziału korzystają ze wspólnej puli Punktów Akcji,
które wykorzystują przy wykonywaniu Akcji.

Oddział  składający  się  z  postaci
podstawowych,  niezależnie  od  jego  liczebności,
posiada 2 PA.

Oddział a testy
Jeśli  oddział ma wykonać jakiś test, który

nie jest testem Ataku, (np. test Jaj, wspinaczki czy
test  szabrowania)  nie  sumuje  się  poziomu cechy
wszystkich  postaci  wchodzących  w  jego  skład.
Zamiast  tego  wykorzystuje  się  wartość  Cechy
jednej  spośród  postaci  stanowiących  część
oddziału.

Jeśli  postacie  w  oddziale  mają  różne
poziomy Cechy, której test muszą wykonać, gracz
może wybrać najwyższą z wartości. 

Pole widzenia 
Postacie  wchodzące  w  skład  oddziału

mogą  być  zwrócone  w  różnym  kierunku  oraz
ustawione w różnych miejscach, w związku z czym
mogą  mieć  różne  pole  widzenia.  Pole  widzenia
określa się dla każdej postaci oddzielnie.

Oddział  może wykonać akcję wymagającą
Pola  widzenia  jeśli  przynajmniej  jedna  postać,
wchodząca w jego skład, posiada wymagane Pole
widzenia. 

Akcje 
Wszystkie  postacie  wchodzące  w  skład

oddziału są aktywowane równocześnie i korzystają
wspólnie  z  przydzielonych  znaczników  Akcji.
Oznacza to,  że za jeden znacznik Akcji,  wszystkie

postacie  w  oddziale  mogą  wykonać  jedną,  tą
samą, Akcję.

Jeśli część postaci nie może wykonać akcji
zadeklarowanej  przez  gracza  dla  całego  oddziału
(np. znajdują się poza zasięgiem broni, w związku z
czym  nie  mogą  strzelać)  to  nie  wykonują  one
żadnych  akcji.  Gracz  nie  może  wykonywać  kilku
różnych akcji oddziałem wydając 1 znacznik Akcji.

Reakcja oddziałów
Oddział  deklarujący  Reakcję  może

reagować  na  pojawienie  się  przeciwnika  w  polu
widzenia dowolnej z postaci wchodzących w jego
skład. 

W  przypadku  Reakcji  Strzelanie  strzał
oddają, jednak tylko postacie widzące przeciwnika
(znajduje się on w ich w polu widzenia i  zasięgu
broni).

Jeśli oddział składa się z trzech lub więcej
postaci  i  nie  posiada już  znaczników Akcji,  może
wykonać  dodatkowo  jedną  darmową  Reakcję  w
turze.  Nie  wymaga  ona  wydawania  znaczników
Akcji. 

Koherencja i poruszanie oddziałów
Postacie w oddziale poruszają się tak samo

jak działające w pojedynkę, z tą różnicą, że muszą
zachować koherencję tzn. żadna postać nie może
znaleźć się dalej  niż 3 cale od innej postaci  z  jej
oddziału.  Gracz  nie  może  celowo  zakłócić
koherencji własnego oddziału. 
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Jeśli  z  jakichś  powodów  oddział  utraci
koherencję,  PT wszystkich testów wykonywanych
przez jego członków rośnie o 2, do momentu, gdy
koherencja zostanie przywrócona. 

Ataki strzeleckie oddziałów
Deklarując  akcję  Strzelanie  oddziałem

gracz  wybiera  cel,  zgodnie  z  opisanymi  we
wcześniejszej części podręcznika zasadami. Celem
może być tylko jedna wroga postać lub oddział. 

Wykonując  test  ataku  gracz  sumuje
wartość  Umiejętności  Strzeleckich  wszystkich
postaci w oddziale, które znajdują się w zasięgu do
strzału i posiadają cel w polu widzenia. 

Ze  względu  na  swoją  pozycję  postacie
wchodzące  w  skład  oddziału,  wykonujące  akcję
Strzelanie,  mogą  mieć  różny  PT  testu.  Należy
wówczas  odpowiednio  rozdzielić  kości  w  teście
Ataku i wykonać ataki na odpowiednich PT.

Niektóre  postacie  mogą  nie  posiadać
zasięgu  lub  pola  widzenia.  W  takiej  sytuacji  nie
strzelają one, a ich Umiejętności Strzeleckie nie są
dodawane do puli  kości  wykorzystanych w teście
ataku. 

Przykład:
Oddział  trzech  delaryjskich  Piechurów

wykonuje Akcję Strzelanie do Ghula. 
Gracz sumuje US modeli co oznacza, że w

teście  rzuci  6k10.  Ponieważ,  jednak  jeden  z
Piechurów znajduje  się  w większej  odległości  od
celu, przez co zwiększa PT o 1, gracz rzuca osobno
2k10  za  postać  strzelającą  na  dalekim  zasięgu
(uzyskując sukcesy przy PT 8) i 4k10 za pozostałych
członków oddziału (uzyskując sukcesy przy PT 7).

Amunicja
W przypadku wyrzucenia dwóch 1 w teście

ataku w Akcji Strzał, należy położyć znacznik braku
amunicji na karcie oddziału. Za każdy taki znacznik
jedna  postać  (wybrana  przez  gracza)  nie  może

strzelać.
Postacie  w oddziale  mogą wymieniać  się

amunicją  co  oznacza,  że  podczas  deklarowania
akcji Strzelanie gracz może zmienić decyzję, które
postacie są jej pozbawione.

Oddział w walce w zwarciu

Szarżowanie oddziałem
Oddział podlega zasadom szarży opisanym

w rozdziale Walka w zwarciu. 
Oddział,  w  którym  przynajmniej  jedna

postać w trakcie szarży zetknęła się podstawką z
podstawką przeciwnika, traktowany jest tak, jakby
wszystkie postacie szarżowały. Znajdują się one w
walce i jedyna rzecz jaką mogą zrobić to atak lub
ruch,  który  umożliwi  zetknięcie  się  z
przeciwnikiem.

Gdy  oddział  szarżuje  na  przeciwników
znajdujących  się  już  w  walce  w  zwarciu  może
dostawić  modele  w taki  sposób  by  stykały  się  z
więcej niż jedną postacią/oddziałem przeciwnika.

Po  zakończeniu  aktywacji,  przed
rozpoczęciem  walki  i  wykonaniem  testów  ataku,
oddział,  który  szarżował,  może  przesunąć  swoje
postacie do 2 cali, tak by zmaksymalizować liczbę
postaci  stykających  się  podstawkami  z
przeciwnikiem.

Oddział jako cel szarży
W  przypadku  oddziału,  którego  jedna  z

postaci  została  zaszarżowana  przez  przeciwnika,
cały oddział traktowany jest tak, jakby znajdował
się w walce.

Jeśli postać wykonuje szarżę na oddział to
zasięg szarży liczony jest  do najbliższego modelu
postaci, będącej częścią oddziału, znajdującego się
w jej polu widzenia. 

Jeśli  postać  szarżuje  na  oddział  nie  musi
zachować  linii  prostej  w  trakcie  ruchu.  Może
wykonać  szarżę  po  najkrótszej  możliwej  linii
pozwalającej  jej  na  dostawienie  postaci  do  jak
największej  liczby  postaci  przeciwnika.  Przy  tej
szarży  nie  może  jednak  przekroczyć  swojego
zasięgu ruchu.

Po dostawieniu postaci, które wykonywały
szarżę, przed wykonywaniem testów ataku, gracz
kontrolujący zaszarżowany oddział może przesunąć
swoje postacie, wchodzące w skład oddziału, które
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nie stykają się podstawkami z przeciwnikiem, o 2
cale  w  stronę  jednostki,  która  wykonała  szarżę.
Ruch  ten  musi  mieć  na  celu  zmaksymalizowanie
ilości postaci, które będą walczyć w zwarciu. 

Dostawianie walczących postaci
Jeśli  część  postaci  wchodzących  w  skład

oddziału  związanego  walką  w  zwarciu,  po
wykonaniu opisanego wyżej dostawiania, wciąż nie
styka się podstawkami z postaciami przeciwnika, w
fazie  aktywacji  oddziału,  przy  wykonywaniu  akcji
Walka, postacie te mogą wykonać darmowy ruch,
na ilość cali zgodną z ich zasięgiem ruchu, w celu
zetknięcia się podstawkami z przeciwnikiem. Ruch
ten nie jest szarżą ponieważ oddział już znajduje
się w walce.

Walka w zwarciu
Traktuje  się,  że  oddział  znajduje  się  w

walce  w zwarciu  jeśli  przynajmniej  jedna  postać
wchodząca  w  jego  skład  styka  się  podstawką  z
podstawką wrogiej postaci.

Atakować mogą jedynie postacie stykające
się podstawkami z przeciwnikiem.

Wykonując testy ataku w walce w zwarciu
gracz  sumuje  Umiejętności  Walki   wszystkich

postaci  stykających  się  podstawkami  z
przeciwnikiem. 

Jeśli postacie w oddziale, który znajduje się
w walce w zwarciu, posiadają zdolność lub broń z
zasadą  Atak  z  dystansu  to  przy  tych  atakach
działają wszystkie zdolności i zasady obowiązujące
w  walce  w  zwarciu  (w  tym  Brudne  zagrania,
Druzgocząca szarża oraz Nienawiść).

Oddział jako cel ataku 
Postacie  w  oddziale  mogą  różnić  się  od

siebie.  W  sytuacji  gdy  przeciwnik  atakuje  lub
strzela  do  oddziału  może  wskazać  konkretną
postać,  którą  chce  atakować.  Musi  mieć  jednak
realną  możliwość  atakowania  jej  (np.  postać  ta
musi  stykać  się  podstawką  z  postaciami
przeciwnika, które ją atakują w zwarciu lub musi
być widoczna dla postaci, które do niego strzelają).
Dodatkowo jeśli  wybrana  postać  znajduje  się  na
tyłach  oddziału,  to  inne  postacie,  wchodzące  w
jego skład, mogą zapewnić jej Osłonę. 

W przypadku wybrania jednej postaci jako
celu  ataku  wszystkie  trafienia  i  zadane  rany
otrzymuje tylko ta postać. Nie są one rozdzielane
w oddziale.

Jeśli  przeciwnik  nie  zadeklarował,  która
postać w oddziale jest celem ostrzału, zadane rany
zaznaczane  są  na  karcie  jednostki.  Gdy  ich  ilość
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osiągnie  poziom  Cechy  Wytrzymałość  jednostki,
gracz  kładzie  jeden  model  postaci  jako
nieprzytomny,  a  z  karty  zdejmuje  się  tyle
znaczników Ran ile wynosiła jej WT. 

Wskazując  członków  oddziału,  którzy
stracili  przytomność,  gracz,  musi  w  pierwszej
kolejności  wybierać  postacie  znajdujące  się
najbliżej  wroga,  który  spowodował  otrzymanie
ran.

W  przypadku  obrażeń  otrzymanych  w
walce  w zwarciu  gracz  również  układa  znaczniki
Ran na karcie  jednostki,  a  gdy  ich  ilość  osiągnie
poziom  Wytrzymałości  jednostki,  gracz  kładzie
jeden model postaci jako nieprzytomny, a z karty
zdejmuje tyle znaczników Ran ile wynosiła jej WT. 

W  odróżnieniu  od  ran  spowodowanych
atakami strzeleckimi, w przypadku walki w zwarciu
zranione  i  pozbawione  przytomności  mogą  być
jedynie postacie, które znajdują się w kontakcie z
podstawką  przeciwnika,  który  wykonywał  atak,
oraz te, które znajdują się nie dalej niż 3 cale od
niego. 

Postacie  znajdujące  się  w  odległości
większej niż 3 cale od przeciwnika, lub takie, które
oddzielają  przeszkody  i  elementy  terenu
całkowicie je zasłaniające (np. ściana budynku) nie
mogą mieć przydzielonych ran. 

Oznacza  to,  że  nadmiar  znaczników  Ran
nie jest układany na karcie bandy. Zamiast tego za
każdą  taką  Ranę  gracz  zdejmuje  jeden  z
nieprzytomnych modeli postaci, które brały udział
w walce, i zamienia go na znacznik Trupa. 

Zatrute oddziały
Jeśli  oddział  otrzymał  znacznik  trucizny

wynikający  z  niej  modyfikator  PT  stosowany jest
wobec  jednego  członka  oddziału,  a  nie  wobec
wszystkich. 

Jeśli  oddział  otrzyma  liczbę  znaczników
Trucizny równą wartości cechy WT jednostki, gracz
kładzie jeden model postaci, jako nieprzytomny, a
z  karty  zdejmuje  tyle  znaczników  Trucizny  ile
wynosiła jej WT. 

Nieprzytomni członkowie oddziału
Postacie,  które  straciły  przytomność,

kładzione są na stole i nie traktuje się ich więcej
jako  części  oddziału  np.  w  celu  ustalenia
koherencji. 

Jeśli  nieprzytomna  postać,  która  była
częścią  oddziału,  odzyska  przytomność,  np.
wskutek  wykorzystania  zdolności  Leczenie,  to
postać  ta  jest  aktywowana  razem  z  oddziałem,
którego  część  pierwotnie  stanowiła.  Podczas
aktywacji  postać  ta  nie  musi  wykonywać  tych
samych akcji co reszta oddziału. 

Wyleczona postać zwiększa PT wszystkich
wykonywanych testów o 2, dopóki nie znajdzie się
w koherencji ze swoim oddziałem. Pozostała część
oddziału nie otrzymuje kar za brak koherencji. 

Postać, która odzyskała przytomność, musi
możliwie  najszybciej  dołączyć  do  swojego
oddziału.  Będzie  ona  wykonywała  akcje  Ruch,
Skradanie  się,  Wspinaczka,  Skok  w  celu
przywrócenia  koherencji.  O  ile  nie  zostanie
zaszarżowana nie może w żaden sposób atakować
przeciwników.  Nie  może  też  Szabrować  ani
wykonywać innych akcji, które nie mają na celu jak
najszybszego dotarcia do członków jej oddziału.

Po dołączeniu do swojego oddziału postać
działa  normalnie,  jest  aktywowana  razem  z
oddziałem  i  może  wykonywać  te  same  akcje  co
jego członkowie. 

Jeśli  oddział  otrzyma  obrażenia
sprawiające, że przytomna pozostaje tylko jedna
postać  to  postać  ta  nie  jest  już  traktowana jak
oddział. Przestają jej dotyczyć zasady oddziałów, a
od początku następnej tury otrzymuje 1 PA.

Pozostałe Akcje oddziałów

Dobijanie rannych -  jeśli  oddział  wykonuje  akcję
Dobijanie rannych to w ramach jednej akcji każda
postać  w  oddziale  może  dobić  jedną,
nieprzytomną postać, z którą styka się podstawką.

Grabież – jeśli oddział wykonuje akcję Grabież to w
ramach jednej akcji każda postać w oddziale może
ograbić jedną, nieprzytomną, postać, z którą styka
się podstawką. 

Skradanie się – jeśli  oddział  skrada się i  posiada
znacznik ukrycia to nie może stać się celem ataków
przeciwnika jeśli wszystkie jego postacie posiadają
osłonę. 
Jeśli  część  postaci  w  oddziale  posiada  osłonę,  a
część  nie,  to  przeciwnik  może  atakować  tylko
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postacie nie posiadające osłony.

Szabrowanie –  oddział  może  wykonywać  akcję
Szabrowanie  jeśli  przynajmniej  jedna  postać
wchodząca  w  jego  skład  znajduje  się  wewnątrz
budynku/ruin.
Jeśli przynajmniej trzy postacie wchodzące w skład
oddziału  znajdują  się  wewnątrz  budynku/ruin  i
oddział  wykonuje  akcję  Szabrowanie  to  PT  testu
zostaje zmniejszony do 6. 

Warta –  jeśli  oddział  posiada  znacznik  Warty  i
postacie wchodzące w jego skład ustawione są tak,
że  mają  Pole  widzenia  zwrócone  w  różnych
kierunkach,  oddział  może  wykonać  Reakcję
Strzelanie w momencie gdy przeciwnik pojawi się
w  Polu  widzenia  przynajmniej  jednej  z  postaci.
Cały oddział jest aktywowany jednak strzelić mogą
jedynie postacie, w których Polu widzenia i zasięgu
broni znajduje się aktywna jednostka przeciwnika. 

Wykorzystywanie  zdolności –  jeśli  oddział
wykonuje  akcję  Wykorzystanie  zdolności  to,  w
traktowany jest tak, jakby każda postać wchodząca
w jego skład, wykorzystywała tą zdolność. Skutkuje
to  multiplikacją  efektu  zdolności  (np.  oddział  ze
zdolnością  Mechanik  może  naprawić  tyle  sztuk
sprzętu ile posiada postaci). 
Jeśli  zdolność  wymaga  wybrania  celu  akcji  (jak
Mechanik  czy  Leczenie)  to  oddział  może  wybrać
tylko jeden cel. 
W przypadku zdolności Leczenie postać, która jest
jej  celem,  w  ramach  jednej  akcji  może  zostać
uleczona  tylko  z  jednego  znacznika  Rany,
niezależnie od liczebności oddziału. 
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Część Ii

Tworzenie bandy
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FrakcjE
Jedną z pierwszych decyzji jakie stoją przed

graczem jest wybór frakcji, z której będą pochodzić
postacie wchodzące w skład jego bandy. Do wyboru
jest sześć frakcji różniących się nie tylko wyglądem
modeli  ale również stylem gry,  cechami jednostek
oraz specjalnymi zdolnościami. 

Wszystkie  postacie  wchodzące  w  skład
bandy (z wyjątkiem najemników) muszą pochodzić z
tej samej frakcji.

Delaria – religijni fanatycy, zeloci, ksenofobi
wierzący  w  wyższość  własnej  rasy  i  nacji.  Karni,
dobrze  wyszkoleni  i  posiadający  porządne
wyposażenie. Nie powstrzymają się przed niczym by
szerzyć  swą  wiarę  i  wprowadzić  okrutną
sprawiedliwość Jedynego.

Naiym'vael – to reszta ocalałych z wybuchu
elfów.  Zagłada  świata  poprowadziła  ich  na  skraj
szaleństwa. Pogrążeni w żałobie, przeświadczeni, że
są już na wpół martwymi duchami zamieszkującymi
przedsionek  piekła,  dążą  do  wymierzenia
sprawiedliwości i zemsty na tych, których uważają za
sprawców  zagłady  ich  rasy.  Doskonali  zwiadowcy,
infiltratorzy, w każdym calu oddani zadaniu, którego
się podjęli.

Miasta Kuźnie – ostoja cywilizacji założona
przez  ocalałe  krasnoludy.  To  duże  aglomeracje
utworzone  wokół  odbudowanych  zakładów
przemysłowych,  zamieszkane  zarówno  przez  ludzi
jak i krasnoludy. Dążą nie tylko do przetrwania, ale i
przywrócenia  dawnego  ładu.  Rozwijają  przemysł,

technologię  i  handel.  Liczne  bogactwa zapewniają
im niezrównany ekwipunek i uzbrojenie, jak również
najemników  gotowych  przelać  krew  w  zamian  za
komfort życia w otoczonej murami Kuźni.

Ludzie Pustkowi – to ci, którzy przetrwali
Wybuch  i  nauczyli  się  żyć  w  nowym  świecie.
Szabrownicy,  rabusie,  bandyci,  handlarze,  mający
tylko jeden cel – przetrwać. Niektórzy to mieszkańcy
rozrzuconych po pustkowiach osad, inni to grupy i
plemiona  nomadów  wędrujących  po  zniszczonej
ziemi  w  poszukiwaniu  artefaktów  z  dawnych  dni.
Jeszcze inni to zbrojni grabieżcy i łowcy niewolników.

Odrzuceni –  mutanci,  kanibale,  wyrzutki  i
ci,  którzy  noszą  w  sobie  znamiona  zarazy  oraz
Głodu. Brutalni, bezlitośni drapieżcy napadający na
osady  i  wędrujące  po  autostradach  karawany.
Obszarpani, uzbrojeni jedynie w to co mogą znaleźć
lub  ukraść,  opierają  się  na  przewadze  liczebnej,
zasadzkach oraz brutalnej ofensywie.

Konstrukty –  jeden  z  największych
koszmarów  świata  po  Wybuchu.  Wpół  martwe
cyborgi  przemierzające  pustkowia  w poszukiwaniu
ofiar mających wzmocnić ich szeregi lub posłużyć za
części  zamienne.  Ich  pochodzenie  owiane  jest
tajemnicą i wieloma legendami. Pewne jest jednak
to,  że  istnieją  i  niosą  ze  sobą  brutalną  śmierć  w
męczarniach lub jeszcze gorszy los. Nie mają uczuć i
emocji,  a  kieruje  nimi  tajemnicza  i  złowroga
inteligencja.
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Kompozycja bandy
Wielkość bandy

Przygotowując  bandę  należy  wybrać
format  punktowy  na  jaki  będzie  prowadzona
rozgrywka.  Jest  to  suma  wartości  punktowej
wszystkich  postaci,  które  znajdą  się  w  naszej
bandzie.

Trzy  klasyczne  formaty  to  odpowiednio
450/650/900 punktów. Gracze mogą ustalić jednak
dowolny, preferowany przez nich format. 

Typy jednostek
Postacie w Afterglow MG podzielone są na

trzy typy: 
-  postacie  podstawowe –  szeregowi

żołnierze,  szabrownicy  czy  osiłki,  stanowią  trzon
bandy  i  jej  główną część.  Najczęściej  działają  w
oddziałach złożonych z kilku postaci.

-  postacie  specjalne –  weterani,
doświadczeni  wojownicy,  snajperzy  i  skrytobójcy,
są elitą w bandzie. Zazwyczaj walczą w pojedynkę.

– bohaterowie –  przywódcy  i
niezwykłe osobistości, najpotężniejsze jednostki w
grze.

Rodzaje uzbrojenia i ekwipunku
Ekwipunek  podzielony  jest  na  trzy

kategorie: 
– Podstawowy –  najczęściej

spotykany, powszechny ekwipunek.
– Rzadki – uzbrojenie i przedmioty o

wyjątkowej wartości, rzadko spotykane.
– Specjalny –  najrzadziej

występujące  uzbrojenie,  wymagające
odpowiedniej  wiedzy,  umiejętności  lub
predyspozycji  by móc je obsługiwać. Postać musi
posiadać wykupioną zdolność Specjalista aby móc
korzystać z broni Specjalnej. 
W  bandzie  nie  mogą  znajdować  się  dwa  takie
same egzemplarze broni Specjalnej.

Tworzenie postaci
Przygotowując  postać,  która  będzie

wchodziła  w skład bandy, gracz może zakupić jej
określoną ilość Zdolności (1 Zdolność dla jednostek
podstawowych,  2  Zdolności  dla  jednostek
specjalnych,  3  Zdolności  dla  bohaterów)  oraz
ekwipunek o określonej w jej profilu wartości.

Ostateczny koszt postaci to suma jej kosztu
bazowego,  kosztu  zakupionych  zdolności  oraz
ekwipunku.

Wszystkie  postacie  wchodzące  w  skład
jednego oddziału muszą mieć zakupioną tę samą
Zdolność i taki sam ekwipunek. Suma ich kosztów
stanowi łączy koszt oddziału. 

Kompozycja bandy
Tworząc  własną  bandę  gracz  musi

przestrzegać  kilku  zasad  związanych  z  jej
kompozycją  czyli  ilością  i  rodzajem  jednostek  i
ekwipunku, z których może korzystać.

Każda banda musi składać się przynajmniej
z  jednej  jednostki  podstawowej  i  jednego
bohatera, który będzie Przywódcą bandy. 

Poza tym, w zależności  od rozgrywanego
formatu  gry,  przy  tworzeniu  bandy  obowiązują
następujące ograniczenia:

poniżej 650 punktów
Liczba Bohaterów: 1
Liczba jednostek Specjalnych: 0-1
Liczba jednostek Podstawowych: 1+

W  bandzie  może  znajdować  się  1
egzemplarz broni Specjalnej oraz do 2 egzemplarzy
Rzadkiego ekwipunku.

Jeśli  gracz  nie  wykupił  żadnej  broni
Specjalnej  może  zwiększyć  limit  Rzadkiego
ekwipunku do 3 sztuk.

650 - 899 punktów
Liczba bohaterów: 1
Liczba jednostek Specjalnych: 0-2
Liczba jednostek Podstawowych: 2+

W  bandzie  mogą  znajdować  się  2
egzemplarze  broni  Specjalnej  oraz  do  3
egzemplarzy Rzadkiego ekwipunku.

Gracz  może  zamienić  jeden   egzemplarz
broni Specjalnej na ekwipunek Rzadki, zwiększając
tym  samym  limit  ekwipunku  Rzadkiego  do  4
egzemplarzy.
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900+ punktów
Liczba Bohaterów: 1
Liczba jednostek Specjalnych: 0-3
Liczba jednostek Podstawowych: 3+

W  bandzie  mogą  znajdować  się  2
egzemplarze  broni  Specjalnej  oraz  do  4
egzemplarzy Rzadkiego ekwipunku.

Gracz  może  zamienić  jeden   egzemplarz
broni Specjalnej na ekwipunek Rzadki, zwiększając
tym  samym  limit  ekwipunku  Rzadkiego  do  5
egzemplarzy.

Najemnicy
Niezależnie  od  formatu  gry  w  bandzie

można  wystawić  jedną  jednostkę  najemników
zgodnie z ich zasadami.

Zwiadowcy i harcownicy

Liczba postaci w bandzie, które posiadają
zdolności Zwiadowca lub Harcownik, nie może być
większa od liczby postaci bez tych zdolności.

Na  potrzeby  tej  zasady  oddziały,  których
członkowie  posiadają  zdolność  Zwiadowca  lub
Harcownik, traktowane są jako jedna postać. 
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Zdolności
Zdolności  podzielone  są  na  cztery  grupy.  Każda
postać,  w  swoim  profilu,  ma  umieszczoną
informację  ile  umiejętności  i  z  jakich grup może
zakupić. 

Każda  zdolność  może  być  wykupiona  tylko  raz
przez  jedną  postać.  Wykupienie  ponownie  tej
samej zdolności nie przynosi żadnych efektów.

Suma podana w nawiasie przy nazwie zdolności to
koszt wykupienia jej dla jednej postaci.

Grupa I: Dowodzenie

Charyzma  (  6  ) –  tylko  Przywódca. Postać  z  tą
zdolnością  może  przerzucać  nieudane  testy
Rozkazów.

Geniusz taktyczny ( 8 ) – gracz otrzymuje jeden
dodatkowy sukces w testach Inicjatywy.

Handel ( 10 ) – postać z tą zdolnością otrzymuje
dodatkowe 10 punktów na zakup ekwipunku.

Informator  (  5  )  – jeśli  w  bandzie  znajduje  się
przynajmniej jedna postać z tą zdolnością, gracz,
w dowolnym momencie potyczki, może podejrzeć
zakryte karty Misji jednego z przeciwników. 

Inspirująca  obecność  (  12  ) -  jeśli  postać  z  tą
zdolnością  jest  Przywódcą  bandy  to  zwiększa
efekt działania Aury przywódcy do 10 cali. 

Kolekcjoner ( 10 ) -  jeśli  w bandzie znajduje się
postać  z  tą  zdolnością  gracz  może  zamienić  do
dwóch  sztuk  ekwipunku  Specjalnego  na
ekwipunek  Rzadki  zwiększając  tym samym  limit
ekwipunku Rzadkiego, odpowiednio o 1 lub 2.

Mistrz pułapek ( 15 ) – gracz, przed rozpoczęciem
wystawiania postaci na polu walki, może wybrać
jedną, dowolną postać ze swojej bandy. Postać tą
traktuje  się  tak,  jakby  posiadała  zdolność
Zwiadowca  lub  Harcownik  (zgodnie  z  decyzją
gracza).

Stanowczy ( 10 ) - postać z tą zdolnością nie może
korzystać  z  zasady  Szybki  Rozkaz  jednak  może
wykonać akcję Rozkaz będąc w walce w zwarciu i
zwiększa zasięg Rozkazów do 15 cali.

Taktyka ( 12 ) – gracz otrzymuje dodatkowy żeton

do Puli Rozkazów na początku każdej tury.

To ja decyduję co robimy! (10) - jeśli w bandzie
znajduje  się  przynajmniej  jedna  postać  z  tą
zdolnością, gracz, przed rozpoczęciem rozgrywki,
losuje cztery karty Misji zamiast trzech, następnie
wybiera dwie, a dwie odrzuca. 
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Grupa II: Umysł

Farciarz ( 7 ) – postać z tą zdolnością, lub oddział,
do  którego  należy,  może  przerzucić  jeden
niezdany test w trakcie gry, poza testem Jaj.

Leczenie ( 7 ) – raz na turę postać może wykonać
test  Siły  Woli.  Udany  oznacza  uleczenie  jednej
rany,  którą  posiadała  lub  rany  posiadanej  przez
inną  postać,  z  którą  stykała  się  podstawkami  w
trakcie  korzystania  ze  zdolności.  Gracz  zdejmuje
znacznik  Rany  lub  znacznik  Trucizny  z  karty
postaci. 

Mechanik ( 6 ) – raz na turę postać może wykonać
test Siły Woli by naprawić uszkodzony sprzęt, swój
lub postaci, z którą styka się podstawką. Jeśli test
był udany gracz zdejmuje z karty postaci znacznik
Awarii. 

Nerwy ze stali ( 5 ) – postać z tą zdolnością może
przerzucać  niezdane  testy  Jaj  oraz  testy
Opanowania.

Nienawiść ( 7 )  – przed potyczką gracz wybiera
frakcję,  której  nienawidzi  postać.  Walcząc  z
przeciwnikiem, którego darzy nienawiścią, postać
zwiększa  Umiejętności  Walki  o  1  w  pierwszej
turze walki.

Opanowanie ( 5 ) – postać nie zwiększa PT testu
ataku wykonując Akcję Strzelanie gdy cel znajduje
się w walce w zwarciu oraz gdy inny przeciwnik
jest bliżej i znajduje się w odległości nie większej
niż 5 cali. 

Straszliwa  reputacja  (  5  )  – postać  ma  tak  złą
reputację, że w turze, w której  szarżuje podlega
zasadzie Straszny.

Zastraszenie ( 5 ) – Raz na turę aktywna postać
może  wybrać  wrogą  postać  lub  oddział  w
promieniu  10  cali.  Do  końca  tury  wybrany
przeciwnik  musi  wygrać  przeciwstawny  test  Siły
Woli  za  każdym razem gdy  chce  wykonać  akcję
Strzelanie,  Szarża  lub  Walka,  której  celem  jest
postać, która wykorzystała zdolność Zastraszenie.
Jeśli nie wygra testu zwiększa PT testów ataku do
10.
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Grupa III: Przetrwanie

Błyskawiczny  refleks  (  12  )  -  wykonując  test
przeciwstawny  Zwinności po  zadeklarowaniu
Reakcji,  postać zwiększa o 1 liczbę uzyskanych w
teście sukcesów.

Czujność (  5 )  – wykonując testy Wypatrywania
postać  zwiększa  o  1  Umiejętności  Strzeleckie.
Dodatkowo,  nie  zwiększa  PT  testu  ataku  po
udanej akcji Wypatrywanie.

Harcownik ( 8 ) – po rozstawieniu postaci, przed
rozpoczęciem  rozgrywki,  postać  może  wykonać
darmową  aktywację  podczas  której  może
wykonać  dwie  akcje  Ruch,  Wspinaczka,  Skok,
Skradanie się,  Ukrywanie się.
Działania  te  są  wykonywane  przed  potyczką  w
związku z czym nie dają przeciwnikowi możliwości
wykonywania  Reakcji,  nie  aktywują  też  przed
potyczką  żadnych  zdolności  i  efektów  innych
postaci (np. nie aktywują Sideł).
Ze zdolności tej mogą skorzystać jedynie postacie,
które  zostały  wystawione  w strefie  rozstawienia
kontrolującego je gracza.

Odskoczenie ( 5 ) – postać w testach Wycofania
się z walki zwiększa swoją Zwinność o 1.

Padnij!  (  8  )  – gdy  postać  jest  celem ostrzału  i
znajduje  się  w  odległości  większej  niż  5  cali  od
strzelającego przeciwnika, to zwiększa swoją OB o
+1/+0 jeśli nie posiada żadnej Osłony.

Skradanie  się  (  5  )  – postać  zwiększa  swoją
Zwinność o 1 gdy skrada się/ukrywa oraz gdy jest
celem akcji Wypatrywanie.

Sprawność ( 5 ) - postać zwiększa swoją Zwinność
o  1  wykonując  akcje  Skok  i  Wspinaczka  oraz
wykonując testy Trudnego terenu.

Szabrowanie  (  5  )  – postać  zwiększa  swoją
Zwinność o 1 w testach Szabrowania.

Szybkość ( 10 ) – postać wykonując Akcję Ruch lub
Szarża może poruszać się o 1 cal szybciej.

Ucieczka ( 6 ) – gdy przeciwnik zadeklaruje szarżę
na postać z tą zdolnością, może ona wykonać test
Zwinności. Udany oznacza, że może ona wykonać
darmową Akcję Ruch, która nie jest liczona jako
Reakcja i nie zabiera PA. Ilość sukcesów w teście
wskazuje ilość cali, na które postać może oddalić
się od szarżującego przeciwnika.

Zwiadowca ( 10 ) – postać z tą zdolnością nie jest
wystawiana  w  trakcie  rozstawiania  band  przed
potyczką, ale po tym gdy obaj gracze wystawią już
wszystkie postacie bez tej  zdolności.  Dodatkowo
postać  nie  musi  być  wystawiona  we  własnej
strefie  rozstawienia.  Gracz  może  wystawić  ją  w
dowolnym miejscu na polu walki, jednak nie bliżej
niż 15 cali od jakiejkolwiek postaci przeciwnika.
Jeśli  postać  ze  zdolnością  Zwiadowca  jest
wystawiona  we  własnej  strefie  rozstawienia  to
może  posiadać  znacznik  Warty  na  początku
potyczki.
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Grupa IV: Walka

Atak  wielokrotny  1/2/3  (  7/15/25 ) –  postać
może  wykonać  więcej  niż  jeden  atak  podczas
walki,  rzucając  odpowiednio  jedną,  dwiema lub
trzema kośćmi (w zależności od kosztu zdolności).
Patrz zasady walki.
Atak wielokrotny 2 może być wykupiony jedynie
przez jednostki specjalne i bohaterów.
Atak wielokrotny 3 może być wykupiony jedynie
przez bohaterów. 

Bijatyka (  5  ) – postać nie zmniejsza  swojej  OB
walcząc z przeważającą ilością przeciwników.
Dodatkowo walcząc w zwarciu bez broni zwiększa
swoją Siłę o 2.

Brudne zagrania ( 10 ) – w pierwszej turze walki w
zwarciu  przeciwnik  trafiony  przez  postać  z  tą
zdolnością  musi  przerzucić  sukcesy  w  teście
Pancerza.

Druzgocząca  szarża  (  7  ) –  szarżując  postać
zwiększa swoją Siłę o 1 do końca aktywacji  oraz
może  przerzucić  wszystkie  kości,  na  których
wypadło 1 w teście ataku.  

Kontratak ( 5 ) – gdy postać zostaje zaszarżowana
wykonuje test ataku równocześnie z szarżującym.
Zdolność  nie  działa,  jeśli  postać  została
zaszarżowana w strefę tylną. 

Miażdżący atak ( 10 ) - w walce w zwarciu każde
trafienie  z  Siłą  10,  które  zostało  zadane  przez
postać z tą zdolnością, zadaje dwie rany zamiast
jednej  jeśli  nie  zostanie  anulowane  przez  Test
Pancerza. 
Miażdżący atak nie ma zastosowania przy atakach
wynikających ze zdolności Atak wielokrotny. 

Odporność ( 5 ) – postać rzuca dodatkową kością
wykonując testy Wytrzymałości. 
Jeśli postać posiada jeden znacznik Trucizny to nie
zwiększa  PT  wykonywanych  testów  w  wyniku
działania tego znacznika. 

Rewolwerowiec  (  9  ) –  postać  może  korzystać
jednocześnie  z  dwóch  broni  palnych,  które  nie
wymagają  użycia  obu  rąk  (są  to:  Szmelcowy
pistolet,  Pistolet,  Obrzyn,  Pistolet  maszynowy).
Raz na turę może strzelić z obu broni wykonując

jedną akcję Strzelanie i wydając 1PA. 
Postać  wykonuje  dwa  osobne  testy  ataku  o  PT
zwiększonym o 1. 
Postać (lub oddział, którego członkowie posiadają
tą  zdolność)  może  wybrać  dwa  różne  cele  dla
ostrzału  jednak w takim przypadku  PT w teście
ataku rośnie o 2. 

Rozbrojenie  (  5  ) –  Skorzystanie  z  tej  Zdolności
należy  zadeklarować  przed  wykonaniem  testu
ataku. 
Jeśli  postać  w  teście  ataku  miała  tyle  samo
sukcesów  co  przeciwnik,  którego  atakuje
(minimum  1  sukces)  może,  zamiast  zadawać
obrażenia,  rozbroić  przeciwnika.  Upuszcza  on
broń  i  do  końca  walki  nie  otrzymuje  bonusów
wynikających z korzystania z niej.

Specjalista ( 10 ) – postać z tą zdolnością może
korzystać z broni z zasadą Specjalna. 

Strzelec  wyborowy (  5  )  – postać  zmniejsza  PT
testów ataku podczas strzelania o 1.

Szybki cyngiel ( 10 ) – postać wykonując Reakcję
Strzelanie nie zwiększa PT w teście ataku.
Wykonując  atak  strzelecki  w  ramach  akcji
Wypatrywanie zwiększa PT o 1 zamiast o 2. 
Dodatkowo  może  w  Reakcji  Strzelanie
wykorzystywać broń z zasadą Ciężka. 

Twardziel  (  10  )  – postać  z  tą  Zdolnością  może
otrzymać jedną ranę więcej niż wynosi jej poziom
Wytrzymałości.

Unik ( 10 ) – jeśli postać zostanie trafiona w walce
w zwarciu  może  wykonać  test  Zwinności.  Każdy
sukces w tym teście anuluje jedno trafienie. 
Ze zdolności można skorzystać tylko raz na turę i
nie mogą korzystać z niej postacie noszące ciężkie
pancerze. 

Urodzony wojownik ( 5 ) – postać zmniejsza PT
testów Ataku w walce w zwarciu  o 1.
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Część III

Zasady zaawansowane
Zasady podane w dalszej części podręcznika przeznaczone są dla graczy, którzy mają już pierwsze

rozgrywki Afterglow za sobą, zaznajomili się z zasadami podstawowymi i chcieliby móc skorzystać z jeszcze
większej ilości rozwiązań taktycznych. Nie zalecamy korzystania z nich przez osoby, które stawiają pierwsze
kroki z hobby jakim jest wargaming czy nasza gra. 

W celu  uniknięcia  nieporozumień  gracze  powinni  ustalić  przed  rozpoczęciem  potyczki  czy  będą
korzystać z zasad zaawansowanych czy też nie. Mogą wybrać też tylko niektóre z zasad zaawansowanych,
które  chcą  wprowadzić  do  swojej  rozgrywki.  W takim przypadku  wszyscy  gracze  biorący  udział  w grze
powinni byś świadomi z których zasad można korzystać. 
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Testy
Skupienie

Przed wykonaniem przez postać akcji, która
wymaga  zdania  testu,  jak  Wspinaczka,
Szabrowanie  czy  wykorzystanie  zdolności,  gracz
może zadeklarować Skupienie. 

Oznacza  to,  że  wykonując  akcję  wyda  na
nią 2PA zamiast 1 (wciąż jednak jest to liczone jako

jedna  akcja  np.  w  celu  określenia  ilości  akcji
wykonanych w aktywacji). W zamian PT testu jest
zmniejszany o 1.

 
Skupienia  nie  można  wykorzystać  w

testach ataku ani w testach, które nie są związane
z wykonaniem akcji (np. test Jaj lub Opanowania). 

Akcje łączone
Niektóre  akcje  proste  mogą  być  łączone  i

wykonywane w ramach jednej Akcji. 
Wykonując akcję łączoną gracz deklaruje to

przed jej wykonaniem. Po wykonaniu akcji zdejmuje
jeden znacznik Akcji z karty postaci.

Postać może  wykonać  tylko  jedną  akcję
łączoną w trakcie jednej aktywacji. 

Akcje łączone NIE MOGĄ być wykonywane
jako Reakcja.

Jeśli wykonując akcję łączoną, w przypadku
której  możliwość  wykonania  drugiej  części  akcji
zależy od powodzenia pierwszej (np. Skok + Szarża),
postaci nie udało się skutecznie wykonać pierwszej
czynności (w podanym przykładzie będzie to zdanie
testu  Zwinności)  nie  może  też  wykonać  drugiej
czynności (postać nie może wykonać szarży). Postać
traci PA i jest traktowana jakby wykonała już akcję
(Skok). 

Poniżej  znajduje  się  lista  Akcji  łączonych,
wraz z opisami ich działania.

Ruch + Skok
Postać może wykonać Ruch na odległość nie

większą  niż  2  cale,  a  następnie  wykonać  Skok
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  na  str.  25,  lub
najpierw wykonać Skok, a następnie, jeśli był udany,
Ruch na 2 cale. 

Ruch/Skok + Strzelanie
Postać może wykonać Ruch na odległość nie

większą  niż  2  cale,  a  następnie  wykonać  akcję
Strzelanie. 

Zamiast  akcji  Ruch  postać  może  wykonać

akcję Skok, zgodnie z zasadami opisanymi na str. 18,
a następnie wykonać akcję Strzelanie.

W obu przypadkach PT testu ataku podczas
strzału zostaje zwiększony o 2.

Postać  może  najpierw  wykonać  akcję
Strzelanie,  zwiększając  PT  testu  ataku  o  2,  a
następnie wykonać akcję Skok lub Ruch na odległość
nie większą niż 2 cale. 

Wykonując  tą  akcję  łączoną  postacie
posiadające  broń  z  zasadą  Seria  mogą  strzelać
jedynie używając krótkiej serii.

Ruch + Wspinaczka
Postać może wykonać Ruch na odległość nie

większą niż 2 cale a następnie wspiąć się na element
terenu,  który  przewyższa  wysokość  modelu  o  nie
więcej niż 2 cale. 

Skok + Szarża
Postać może wykonać szarżę  zeskakując na

przeciwnika  z  wysokości,  jeśli  znajduje  się  on  nie
dalej  niż  2  cale  od  elementu  terenu,  z  którego
zeskakuje  szarżujący.  Postać  wykonuje  test  ZW
zgodnie z zasadami Skoku opisanymi na str. 25. 

Jeśli  test  był  zdany  szarżujący  jest
dostawiany do postaci, która była celem, zgodnie z
zasadami Szarży. 

Jeśli postać nie zda testu stosuje się zasady
Upadku.

Wspinaczka + Szarża
Postać może wspiąć się na element terenu,

który przewyższa wysokość modelu o nie więcej niż
2 cale. PT testu wspinaczki to 7. Jeśli postać zda test
to po ustawieniu jej na elemencie terenu może  ona
wykonać szarżę na przeciwnika znajdującego się w
odległości do 2 cali.
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Strefa czujności
Członkowie band są świadomi tego co dzieje

się w ich bliskim otoczeniu. W związku z tym są w
stanie  znacznie  częściej  zareagować  na  działania,
które mają miejsce bezpośrednio obok nich. 

Jeśli  postać  w  trakcie  poruszania  się
(wykonując akcje Ruch, Skok, Wspinaczka) znajdzie
się, nawet chwilowo, w odległości 1 cala od wrogiej
postaci,  przeciwnik  może  zadeklarować  jedną  z
poniższych czynności:

Przypadkowy cios – postać może wykonać darmowy
atak z UW 1, tak jakby znajdowała się w zwarciu. Nie
jest to Reakcja i nie musi w tym celu wydawać PA.
Może też zaatakować przeciwnika znajdującego się
w jej strefie tylnej. 

Szybka  reakcja  –  postać  może  wykonać  Reakcję,
nawet  jeśli  przeciwnik  znajduje  się  w  jej  strefie
tylnej.

Transportowanie nieprzytomnych i martwych postaci 

Postacie  mogą  starać  się  przenosić
nieprzytomnych  i  martwych  towarzyszy  (lub
wrogów)  by  np.  nie  pozostawiać  ich  na  pastwę
nieprzyjaciół,  przetransportować  w  bezpieczne
miejsce  lub  umożliwić  udzielenie  im  pomocy
medycznej przez innego członka bandy. 

Postać  może  transportować  nieprzytomną
lub  martwą  postać  jeśli  ta  ostatnia  posiada
podstawkę  mniejszą  niż  40  mm.  Postacie
posiadające  większe  podstawki  mogą  być
transportowane  tylko  przez  postacie  na
podstawkach 40 mm i 50 mm.

Postać  transportująca  nieprzytomną  lub
martwą postać może poruszyć się o ilość cali równą
poziomowi jej Cechy Siła powiększonej o 1. W tym
celu wykonuje akcje Ruch lub Skradanie się. 

W  trakcie  transportu  nieprzytomna  postać
lub  znacznik  trupa  jest  przemieszczana  razem  z
transportującym  ją  modelem  i  układana  przy
podstawce aktywnej postaci. 

Jeśli  postać  transportująca  wykonuje  akcję
Szarża lub otrzyma znacznik Paniki to przestaje ona
transportować nieprzytomnego. 
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Strzelanie
Inny przeciwnik w pobliżu

Jeśli  w  odległości  do   5  cali  od
aktywowanej  postaci,  wykonującej  akcję
Strzelanie, w jej polu widzenia, znajduje się wroga
postać, która jest bliżej niż postać obrana za cel, PT
w teście Ataku rośnie o 1.

Strzelanie do walczących postaci 
Postać  może  strzelać  do  przeciwnika

znajdującego  się  w  zwarciu  ze  sprzymierzoną
postacią. Strzał taki jest jednak ryzykowny, dlatego
też PT trafienia wzrasta o 2. 

Dodatkowo należy ponownie rzucić każdą
kością wykorzystaną w teście ataku, na której nie
wypadł  sukces.  Wynik  6+  oznacza  trafienie
sprzymierzonej postaci zamiast przeciwnika.

Postacie posiadające broń wykorzystującą
znacznik wybuchu lub płomienia nie mogą strzelać
z  tej  broni  do  przeciwników  znajdujących  się  w
walce w zwarciu ze sprzymierzonymi postaciami.

W  przypadku  broni  z  zasadą  Intuicyjny

strzał i Znacznik wybuchu, strzały w punkt na polu
walki tuż obok walczących postaci (bliżej niż 5 cali)
jest niedozwolony. 

Przykład:
Delaryjski  Kapelan  strzela  do  Mięśniaka,  który
styka  się  podstawką  z  modelem Akolity.  Obrona
Mięśniaka  przed  atakami  strzeleckimi  wynosi  6
jednak ponieważ znajduje się w walce PT strzałów
wynosi 8.

Gracz  rzuca  trzema  kośćmi  (US  3)  uzyskując
wyniki: 1, 6, 9.  Jeden sukces oznacza, że mutant
został trafiony raz. 

Następnie  bierze  kości  na  których  nie  wypadły
sukcesy i rzuca nimi ponownie uzyskując wartości
3 i 7. 

Ostatecznie  Delaryjczyk  trafili  raz  mutanta  oraz
raz  sprzymierzonego  Akolitę.  Obaj  będą  musieli
wykonać testy Pancerza.
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Walka
Atak z dystansu

Niektóre postacie mogą posiadać  zdolności
lub  broń  do  walki  w  zwarciu,  które  pozwalają  na
wykonanie  ataku  z  dystansu.  W  takim  przypadku
postać nie musi deklarować szarży żeby zaatakować
przeciwnika.

Jeśli postać, posiadająca zdolność lub cechę
broni Atak z dystansu, znajdzie się w zasięgu takiego
ataku może zadeklarować akcję Walka.

Wykonuje  ona  test  Ataku  tak  jakby
znajdowała  się  w  zwarciu,  korzystając  z
Umiejętności  Walki  i  modyfikatora  Siły  broni.  PT
testu ataku to Obrona przeciwnika w walce.

Jeśli Atak z dystansu wykonywany jest przez
postać,  która  nie  styka  się  podstawką  z
przeciwnikiem  to  nie  mają  zastosowania  takie
zdolności jak: Brudne zagrania, Druzgocząca szarża,
Nienawiść.  Gracz  może  natomiast  wykorzystywać
zdolności:  Atak  wielokrotny,  Urodzony  wojownik
oraz zasadę +1 Umiejętności Walki za atak w tylną
strefę przeciwnika. 

Zaatakowany  przeciwnik  nie  może  w
odpowiedzi  wykonać  własnych  ataków  ponieważ
obie postacie nie są traktowane jakby znajdowały
się w zwarciu. Oznacza to, że mogą też wykonywać
dowolne akcje  (w  tym Ruch czy  Strzelanie)  i  nie
muszą wykonywać Wycofania z walki. 

Atak wielokrotny
Niektóre  postacie  potrafią  zasypywać

przeciwnika gradem ciosów. 

Jeśli  postać  posiada  zdolność  Atak
wielokrotny podczas walki wykonuje normalny test
Ataku  razem z  przeciwnikiem.  Jeśli  przetrwa  ataki
przeciwnika  może  wykonać  dodatkowy  test  ataku
rzucając tyloma kośćmi ile wynosi poziom zdolności
Atak wielokrotny. 

Przeciwnik  nie  wykonuje  dodatkowego
testu, chyba, że również posiada tę zdolność.

Długa szarża
Gracz może zadeklarować, że kontrolowana

przez  niego  postać  wykonuje  długą  szarżę  na

przeciwnika, który znajduje się w jej polu widzenia,
w  odległości  nie  przekraczającej  podwójnego
zasięgu ruchu. 

Wykonując długą szarżę postać wykonuje w
praktyce  dwie  Akcje  –  Ruch,  a  następnie  Szarżę.
Gracz  zdejmuje  z  karty  jednostki  2  znaczniki
Punktów Akcji. 

Postać musi poruszać się w obu akcjach po
najkrótszej  linii  do  przeciwnika.  Wykonując  długą
szarżę zmniejsza swoją OB o -1/-0.

Po wykonaniu pierwszej akcji przeciwnikowi
przysługuje  prawo  do  wykonania  Reakcji.  Jeśli  w
Reakcji postać, która została wskazana na cel długiej
szarży  wykonała  akcję  Ruch,  Skradanie  się,
Wspinaczka  lub  Skok,  oddalając  się  od  szarżującej
postaci na odległość większą niż jej zasięg szarży, to
aktywna  postać  musi  kontynuować  swoją  akcję  i
zatrzymać się możliwie najbliżej celu szarży. 

Jeśli w Reakcji przeciwnik sam wykona szarżę
na  aktywną  postać  to  podczas  rozgrywania  walki
obie postacie są traktowane jakby szarżowały.
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Dodatkowa broń w walce
W walce w zwarciu postać może korzystać z

dodatkowej broni do walki, jeśli taką posiada. 
Przed  rozpoczęciem  walki  gracz  musi

zadeklarować,  która  broń  trzymana  jest  w
dominującej  ręce,  a  która  jest  traktowana  jako
dodatkowa. 

Postać korzystająca z dodatkowej broni jest
traktowana  jakby  posiadała  zdolność  Atak
wielokrotny 1. Atak wynikający z tej zasady podlega
zasadom i modyfikatorom SI dodatkowej broni, a PT
w teście ataku zwiększany jest o 1.

Walka postaci na różnych wysokościach
Jeśli  postacie  znajdują  się  na  różnych

wysokościach  (np.  jedna  z  nich  znajduje  się  na
elemencie terenu) wciąż mogą prowadzić walkę w
zwarciu o ile postać znajdująca się na podwyższeniu
nie stoi wyżej niż wynosi wysokość modelu postaci
stojącej poniżej. 

Dodatkowo postać, która znajduje się wyżej
zwiększa swoją OB o +0/+1.

Walka przez przeszkody
Może zdarzyć się, że postać, która jest celem

szarży  znajduje  się  za  osłoną,  np.  za  fragmentem
zniszczonego muru. 

Postać  wykonując  szarżę  może  ominąć
przeszkodę  (jeśli  dystans  będzie  wystarczający),
przejść  przez nią,  tak jakby wykonywała Ruch lub,
jeśli nie ma innej możliwości, ustawić się po drugiej
stronie osłony, możliwie najbliżej przeciwnika, który
był celem szarży. 

W  takiej  sytuacji  postacie,  które  mają
pomiędzy sobą przeszkodę nie szerszą niż pół cala,
są  traktowane  jakby  stykały  się  podstawkami  i
znajdowały się w zwarciu. 

Lekkie  osłony  (zakrywające  mniej  niż  50%
modelu)  nie  wpływają  na  walkę  w  zwarciu.  Przy
prowadzeniu  walki  przez  ciężką  osłonę,  obie
walczące postacie zwiększają PT w teście ataku o 1. 

Wymiana broni
Jeśli postać znajdująca się w walce w zwarciu

utraci  broń,  którą  się  posługiwała,  np.  w  efekcie
zdolności przeciwnika, może wydobyć drugą broń, o
ile takową posiada. 

Skorzystanie z tej zasady jest możliwe tylko
jeśli postać posiada więcej niż jedną sztukę broni do
walki w zwarciu. 

Gracz  może  zadeklarować  dobycie  nowej
broni  tylko  w  momencie  zadeklarowania  przez
postać  akcji  Walka.  Dodatkowo,  w  swoim
najbliższym teście ataku, model, który dobył nowej
broni, zwiększa PT testu o 1.
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Oddziały
Wspólny sprzęt

Oddział  może  zakupić  jedną  sztukę
ekwipunku  który  będzie  traktowany  jako  Wspólny
sprzęt. Może być to dowolna broń, pancerz lub inny
rodzaj ekwipunku, z którego postacie wchodzące w
skład oddziału mogą korzystać (np. nie wymaga on
określonych zdolności,  których oddział  nie posiada
jak Specjalista).

Wartość punktowa ekwipunku, który można
zakupić  jako  Wspólny  sprzęt  uzależniona  jest  od
liczebności oddziału. Za każdą postać wchodzącą w
skład  oddziału  maksymalny  koszt  ekwipunku
zwiększany jest o 2 punkty. Oznacza to, że oddział
składający się z dwóch postaci może zakupić jedną
sztukę  ekwipunku  o  wartości  do  4  punktów,  a
oddział  składający  się  z  4  postaci  może  zakupić
jedną sztukę ekwipunku o wartości do 8 punktów.

Koszt  wspólnego  sprzętu  doliczany  jest  do
kosztu jednostki. 

Koszt wspólnego sprzętu nie jest wliczany w
limit  punktów  na  ekwipunek  każdej  z  postaci
wchodzącego w skład oddziału. 

W trakcie potyczki gracz może zadeklarować
wykorzystanie  Wspólnego  sprzętu  przez  oddział.
Wskazuje wówczas, która z postaci, wchodzących w
skład oddziału, będzie posiadała ten ekwipunek i z
niego korzystała. Pole widzenia, zasięg itp. liczone są
wówczas od wskazanej postaci.

Poza  tą  sytuacją  wspólny  sprzęt  jest
traktowany jak ekwipunek należący do oddziału,  a
nie do konkretnej postaci. Oznacza to, że nawet jeśli
oddział poniósł straty to nie traci wspólnego sprzętu
dopóki przynajmniej jedna z postaci wchodzących w
jego skład jest przytomna.
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Zasady broni i ekwipunku
Atak z dystansu
Postać posiadająca broń do walki w zwarciu z tą
zasadą może wykonywać akcję Walka bez kontaktu
z  podstawką  jednostki  przeciwnika,  nie  musi
również wcześniej wykonywać szarży. Zasięg broni,
czyli  odległość  z  jakiej  postać  może  atakować,
podany jest przy nazwie zasady. Przykładowo zapis
Atak z  dystansu  (2)  oznacza,  że  korzystając  z  tej
broni  postać  może  atakować  przeciwników
oddalonych od niej o 2 cale.

Broń chemiczna/biologiczna
Broń z tą zasadą nie posiada cechy Siła.  Zamiast
tego  jednostki,  które  zostały  trafione  bronią
chemiczną/biologiczną  muszą  wykonać  test
Wytrzymałości. 
Zdany oznacza, że atak nie zadał obrażeń. Niezdany
test oznacza, że jednostka otrzymuje jedną ranę za
każdą trafioną postać,  która wchodzi  w jej skład,
bez możliwości wykonania testu pancerza.

Celownik
Postać  korzystająca  z  broni  strzeleckiej
posiadającej  tą  zasadę  nie  zwiększa  PT  w teście
ataku  przy  strzale  na  daleki  zasięg  (powyżej  10
cali).

Ciężka
Postać walcząca w zwarciu bronią ciężką wykonuje
swój  test  ataku  w  walce  w  zwarciu  po  atakach
innych  jednostek,  posiadających  broń  bez  tej
cechy. 
Jeśli postać wykonała szarżę to wykonuje swój atak
równocześnie  z  przeciwnikiem  (traci
pierwszeństwo wykonywania ataku).
Jeśli  postać  posiada  broń  strzelecką  z  zasadą
Ciężka  to  może  z  niej  strzelić  tylko  raz  na
aktywację. 
Broni strzeleckiej z zasadą Ciężka nie może również
używać w Reakcji, z wyjątkiem sytuacji gdy postać
posiada  znacznik  Warty  lub  zdolność  Szybki
cyngiel.

Ekwipunek podręczny
Ekwipunek  z  zasadą  Ekwipunek  podręczny  nie
wymaga wykonywania Akcji ani wydania Punktów
Akcji  aby  z  niego  skorzystać.  O  ile  w  opisie
ekwipunku nie jest zaznaczone inaczej, wystarczy,

że gracz zadeklaruje użycie tego ekwipunku przez
aktywną postać. 

Grad ołowiu
Broń z tą zasadą w trakcie strzelania długą serią
dodaje trzy kości do testu ataku zamiast dwóch.

Intuicyjny strzał
Jeśli  postać posiada broń z tą zasadą to jako cel
strzału może wybrać dowolny punkt na polu walki,
znajdujący się na ziemi lub na elemencie terenu, w
zasięgu  broni  i  w  jej  polu  widzenia.  W  takim
przypadku bazowy PT strzału wynosi 8 i doliczane
są  wszystkie  dodatkowe  modyfikatory  (np.  za
odległość).

Jednokrotnego użycia
Ekwipunek z tą zasadą może zostać wykorzystany
tylko raz podczas potyczki.

Kamuflaż
Postać  posiadająca  pancerz  lub  ekwipunek  z
zasadą  Kamuflaż  znacznie  łatwiej  zlewa  się  z
otoczeniem.  Jej  Obrona  jest  modyfikowana  o
+1/+0.  Dodatkowo  jednostki  przeciwnika
wykonujące  test  Wykrywania  przeciwko  postaci
posiadającej Kamuflaż zwiększają PT testu o 1.

Nieporęczny
Postać posiadająca pancerz z tą zasadą zmniejsza
swoją ZW o 1.

Miażdżący atak
Każde trafienie z Siłą 10, które zostało zadane przy
użyciu broni z tą zasadą, zadaje dwie rany zamiast
jednej  jeśli  nie  zostanie  anulowane  przez  Test
Pancerza. 

Ochrona przeciwgazowa
Jeśli postać posiadająca pancerz lub ekwipunek z
tą zasadą zostanie trafiona bronią z zasadą Broń
chemiczna/biologiczna to może wykonać test k10.
Przy wyniku 3+ trafienie jest anulowane tak jakby
jednostka zdała test pancerza.

Paliwo
Jeśli  w trakcie korzystania z broni  z tą zasadą, w
teście  ataku  wypadną  dwie  1  (lub  więcej)  atak

64



rozpatrywany  jest  normalnie,  natomiast  po  nim
broń traci wszelkie bonusy do SI do końca gry lub
do  momentu  wykorzystania  na  broni  zdolności
Mechanik.

Podpalenie
Postać,  która została trafiona bronią z tą zasadą,
po  rozpatrzeniu  trafienia  i  wykonaniu  testu
Pancerza, otrzymuje znacznik Podpalenia. 
Postać  lub  oddział  posiadający  znacznik
Podpalenia  musi  zdać  test  Jaj  w  momencie,  w
którym  go  otrzymał.  Do  końca  tury  zwiększa  PT
wszystkich  wykonywanych  testów  (w  tym  testu
Pancerza)  o  1.  Na  koniec  tury  postać/oddział
otrzymuje automatyczne trafienie z SI 8, po czym
znacznik jest zdejmowany. 

Przebicie pancerza
Postać trafiona bronią z tą zasadą, wykonując test
pancerza zmniejsza Redukcję pancerza o 1. 
Jeśli  postać  posiada  lekki  pancerz  to  wykonując
test  pancerza  traktowana  jest  tak  jakby  nie
posiadała żadnego pancerza.

Przeładowanie
Jeśli  postać  posiada  broń  strzelecką  z  zasadą
Przeładowanie to może z niej strzelić tylko raz na
aktywację. 

Rzadki
Banda  może  posiadać  ograniczoną  liczbę
ekwipunku  z  zasadą  Rzadki,  uzależnioną  od  jej
wartości  punktowej  (patrz  rozdział  Kompozycja
bandy).

Seria
Broń  z  tą  zasadą  może  strzelać  na  trzy  różne
sposoby: pojedynczy strzał, krótka seria oraz długa
seria.  Strzał  krótką  serią  pozwala  na  rzucenie
dodatkową  kością  w  teście  ataku,  długa  seria
pozwala dodać dwie kości w teście ataku podczas
strzelania.
Strzał  krótką  lub  długą  serią  zwiększa  o  1  PT  w
teście ataku.
Jeśli  jednostka strzela krótką lub długą serią i  na
kościach  w  teście  ataku  wypadną  dwie  2  (lub
więcej) broń zacina się i nie można z niej korzystać
do momentu jej naprawy. 

Snajper 
Postać posiadająca broń z tą zasadą, po wykonaniu

testu  ataku,  lokuje  wszystkie  zadane  trafienia  i
rany  w  jedną  postać  przeciwnika.  Atakiem  z  tą
zasadą nie można zranić więcej niż jedną postać w
jednym teście ataku. 

Specjalny
Banda  może  posiadać  ograniczoną  liczbę
ekwipunku  z  zasadą  Specjalny  (patrz  rozdział
Kompozycja bandy).

Spowolnione ruchy
Postać  nosząca pancerz  z  tą  zasadą nie  może  w
ramach  Reakcji  wykonywać  następujących  Akcji:
Ruch, Skok, Skradanie się, Szarża, Wspinaczka.

Szybki cyngiel
Postać  posiadająca  broń  z  tą  zasadą,  wykonując
Reakcję Strzelanie, nie zwiększa PT w teście ataku.

Trucizna
Postać,  która  otrzymała  ranę  bronią  z  zasadą
Trucizna  zamiast  znacznika  Rany  otrzymuje
znacznik Trucizny.
Znacznik  trucizny  traktowany  jest  jak  znacznik
Rany. Dodatkowo, za każdy znacznik Trucizny, który
znajduje się na karcie postaci, postać zwiększa o 1
PT wykonywanych testów, poza testem Pancerza. 
Na końcu potyczki  postacie  posiadające znacznik
trucizny  muszą  wykonać  test  Wytrzymałości.
Niezdany oznacza otrzymanie Rany. 

Wadliwy
Broń posiadająca tą cechę zacina się jeśli w teście
ataku gracz wyrzuci na kościach dwie 2.
Z  zaciętej  broni  nie  można  korzystać  do  końca
potyczki lub do momentu jej naprawienia.

Wymaga użycia obu rąk
Broń  z  tą  zasadą  nie  może  być  wykorzystywana
jednocześnie  z  innym  ekwipunkiem  takim  jak
tarcze czy druga broń.

Zatrważająca
Jeśli  postać  korzystająca  z  broni  z  tą  zasadą
wykonuje  akcję  Szarża  to  otrzymuje  zasadę
Straszny do końca aktywacji. 

Znacznik płomienia
Broń z tą zasadą korzysta ze znacznika płomienia.
Podczas strzału  należy  przyłożyć wąski  koniec do
podstawki  modelu  strzelca,  w  jego  strefie
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przedniej.  Wszystkie  postacie  dotknięte
znacznikiem  (wrogie  jak  i  sojusznicze)  zostają
automatycznie trafione.
Jeśli trafiona postać znajdowała się za osłoną to SI
trafienia jest zmniejszana o 1 w przypadku lekkiej
osłony oraz o 2 w przypadku ciężkiej osłony.

Znacznik dymu
Broń z tą zasadą korzysta z okrągłego znacznika o
średnicy sześciu cali. 
Korzystając ze znacznika dymu gracz wybiera cel w
zasięgu  broni  oraz  w  Polu  widzenia  strzelca  i
układa na nim znacznik. Znacznik układany jest tak
by otwór w jego środku znajdował się na celu.
Wszystkie  postacie,  które  dotykają  znacznika
zwiększają  o  2  PT  wszystkich  wykonywanych
testów US oraz UW. 
Postacie wykonujące testy US lub UW (np.  testy
ataku,  testy  wypatrywania),  których  celem  są
postacie  dotykające  znacznika  lub  znajdujące  się
po  jego  drugiej  stronie,  zwiększają  o  2  PT  tych
testów. 

Znacznik wybuchu
Broń  z  tą  zasadą  korzysta  z  okrągłego  znacznika
wybuchu o średnicy trzech cali. 
Korzystając  ze  znacznika  wybuchu  gracz  wybiera
cel w zasięgu broni oraz w Polu widzenia strzelca i
układa na nim znacznik. Znacznik układany jest tak
by  otwór  w  jego  środku  znajdował  się  na  celu.
Wszystkie postacie dotknięte znacznikiem (wrogie

jak i sojusznicze) zostają automatycznie trafione. 
W celu określenia czy postacie znajdujące się na
różnych wysokościach zostały trafione znacznikiem
uznaje się, że ma on wysokość 3 cali. 
Jeśli  trafiona postać znajdowała się za  osłoną,  w
stosunku do środka znacznika, to SI trafienia jest
zmniejszana o 1 w przypadku lekkiej osłony oraz o
2 w przypadku ciężkiej osłony.

Znoszenie
Postać strzelająca z broni z tą zasadą wybiera cel i
układa  na  nim  odpowiedni  znacznik.  Następnie
gracz  rzuca  k5.  Uniesiony  czubek  kości  wskazuje
kierunek,  w którym należy  przesunąć  znacznik  o
ilość cali równą wyrzuconej na k5. 

Dodatkowo  jednostka  strzelająca  wykonuje
klasyczny test ataku, czyli test US. Za każdy sukces
w  teście  gracz  zmniejsza  dystans  o  jaki  został
zniesiony znacznik o jeden cal.

Po określeniu ostatecznej pozycji gracz układa na
niej  znacznik  wybuchu,  tak  by  środek  znacznika
znajdował się w punkcie trafienia.

Strzał nie może zostać zniesiony w ten sposób by
przeleciał  nad   murem  lub  ścianą  o  wysokości
większej  niż  3 cale.  Jeśli  zdarzy  się taka sytuacja
należy umieścić znacznik przy ścianie.
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Walka band o różnej wartości punktowej
Przed potyczką gracze ustalają jej  format,

czyli  wartość  punktową  band,  które  będą
prowadzić. W Afterglow MG zmagać mogą się ze
sobą również bandy, które różnią się wielkością i
wartością punktową. 

Oczywiście nie mówimy tu o różnicy kilku
punktów ponieważ w takim przypadku uznaje się,
że  obie  bandy  mają  tę  samą wartość.  Może  się
jednak zdarzyć,  że  różnica  wartości  band wynosi
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset punktów. Jeśli tak się
zdarzy  banda  o  mniejszej  wartości  punktowej
określana  jest  mianem  Osaczonej  i  dotyczą  jej
poniższe zasady.

Gracz kontrolujący Osaczoną bandę korzysta
z następujących bonusów:

– jeśli  scenariusz  potyczki  wybierany  jest
losowo  to  gracz  Osaczony  może
wylosować  dwa scenariusze,  a  następnie
wybrać jeden z nich.

– Na początku pierwszej tury Osaczony gracz
może  zamienić  jedną  z  wylosowanych
Misji na misję „Przeżyć za wszelką cenę”.

– Osaczony gracz w każdej turze otrzymuje
jeden automatyczny sukces, który dodaje
się  do  sukcesów  uzyskanych  w  teście
Inicjatywy.

– Osaczony  gracz  na  początku  każdej  tury
otrzymuje Żetony Desperacji, których ilość
uzależniona jest od różnicy wielkości  obu
band.

Żetony Desperacji
Za  każde  50  punktów  różnicy  pomiędzy

bandami  biorącymi  udział  w  potyczce,  banda
Osaczona otrzymuje 1 Żeton Desperacji. 

Gracz  może  wykorzystywać  posiadane
Żetony Desperacji w trakcie tury na trzy sposoby:

– Przed wykonaniem testu Inicjatywy gracz
może  odrzucić  dowolną  ilość  Żetonów
Desperacji,  za  każdy  z  nich  otrzymuje  2
automatyczne sukcesy dodawane do sumy
sukcesów uzyskanych w teście.

– Dowolna  postać  lub  oddział  z  bandy
Osaczonych  może  wykorzystać  Żeton
Desperacji,  aby wykonać Akcję,  tak jakby
wykorzystywała znacznik Akcji. 

– Przed wykonaniem dowolnego testu gracz
może  odrzucić  Żeton  Desperacji,  aby
zmniejszyć Poziom Trudności testu o 1.

Żadna postać nie może wykorzystać więcej
niż dwóch Żetonów Desperacji w trakcie tury.

Pula  Żetonów  Desperacji  odnawiana  jest
na  początku  każdej  tury,  podobnie  jak  znaczniki
Akcji.

UWAGA:
Podana powyżej wartość 50 punktów jest pewnym
wyznacznikiem,  jednak  w  grze,  która  ma  być
przede wszystkim rozrywką, powinniśmy kierować
się  również  zdrowym rozsądkiem i  zasadami  fair
play. 

W  przypadku  gdy  różnica  band  wynosi
przykładowo  49  czy  47  punktów  gracze  powinni
nadal  uznać,  że  jest  to  różnica  na  tyle  duża  by
Osaczonemu przysługiwał Żeton Desperacji
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Rozgrywka wieloosobowa
W  poprzedniej  części  podręcznika

zamieszczone zostały zasady opisujące rozgrywkę w
wariancie  dwuosobowym.  Afterglow  pozwala
jednak  na  prowadzenie  rozgrywki  w  większym
gronie. 

Podczas  rozgrywania  potyczki  w  trzy  lub
więcej  osób  (gra  nie  wprowadza  tu  żadnych
ograniczeń, gracze mogą prowadzić swoje potyczki
w dowolnym gronie, z dowolną ilością band na polu
walki) zalecamy skorzystanie z poniższych zasad.

Scenariusz 
Gracze  wybierają  lub  losują  scenariusz

zgodnie z zasadami podstawowymi.

Strefy rozstawienia
O ile  scenariusz  nie  zakłada  inaczej  gracze

wybierają  strefy  rozstawienia  w  zależności  od
potrzebnej  ich  ilości,  tak  by  każdy  z  nich  mógł
swobodnie  wystawić  swoje  jednostki  w
odpowiednim  oddaleniu  od  przeciwników.  Często
dobrym  rozwiązaniem  przy  grze  trzy-  lub
czteroosobowej jest  ustalenie stref  rozstawienia w
promieniu 12 cali od wybranego rogu pola walki. 

Inicjatywa
W  fazie  inicjatywy  wszyscy  gracze  biorą

udział  w  licytacji,  mogą  odrzucić  dowolną  ilość
znaczników Rozkazów, w zamian za sukcesy w teście
Inicjatywy. Wszyscy wykonują również test Siły Woli
Przywódców swoich band i porównują wyniki. 

Gracz,  który  osiągnął  najwyższy  wynik
wybiera  który  z  graczy  rozpocznie  fazę  aktywacji
jednostek  i  jako  pierwszy  wykonuje  swoje  akcje.
Może wskazać samego siebie.  

Jeśli gracz wskazał samego siebie to zaczyna
aktywowanie  postaci,  następnie  akcje  wykonują
gracze  zgodnie  z  ilością  sukcesów  otrzymanych  w
teście  (od  największej  do  najmniejszej).  W
przypadku remisów gracze, którzy osiągnęli taki sam
wynik powtarzają rzut między sobą by określić który
z nich będzie pierwszy w kolejności.

Jeśli  gracz  wybrał  jednego  ze  swoich
przeciwników to  może  rozpocząć  swoją  aktywację
po aktywacji  dowolnego z  graczy.  Musi  to  jednak
zadeklarować jeszcze w fazie inicjatywy.

Aktywacje
W fazie aktywacji jednostek gracze wykonują

po 3 akcje swoimi postaciami, tak jak przy rozgrywce
dwuosobowej,  zgodnie  z  kolejnością  określoną  w
fazie inicjatywy.

Reakcja
Gracz może wykonać jedną Reakcję w fazie

aktywacji każdego ze swoich przeciwników. Oznacza
to, że może wykonać kilka Reakcji zanim nastąpi jego
aktywacja.

Każda  postać  może  wykonać  tylko  jedną
Reakcję zanim nastąpi  aktywacja kontrolującego ją
gracza.

Strzelanie do walczących przeciwników
Jeśli  postać  chce  strzelić  do  postaci

przeciwnika, która znajduje się w walce w zwarciu z
postacią  kolejnego  gracza,  może  to  zrobić  jednak
zwiększa PT w teście ataku o 1.

Każdą  kość,  na  której  nie  wypadł  sukces,
należy  rzucić  ponownie.  Przy  wyniku  6+  zostaje
trafiona druga z walczących postaci, która nie była
zadeklarowanym celem ostrzału. 

Jeśli  w  walce  biorą  udział  postacie  wielu
przeciwników,  to  trafienia  wynikające  z  opisanego
powyżej  dodatkowego  rzutu  należy  rozdzielić
między nie,  zaczynając od postaci znajdujących się
najbliżej strzelca. 

Misje
Jeśli  gracz  posiada  Karty  Misji  związane  z

przeciwnikiem,  jego  postaciami  lub  strefą
rozstawienia,  to  cel  karty  musi  być  spełniony  w
odniesieniu  do  jednego  z  przeciwników  (np.  w
przypadku  misji  „Najazd”  obie  postacie  gracza
muszą znajdywać się na końcu potyczki w tej samej
strefie rozstawienia jednego z przeciwników).

Desperacja w walce wieloosobowej
Jeśli na początku tury jeden z graczy posiada

mniej  Punktów  Akcji  od  przynajmniej  jednego  ze
swoich  przeciwników,  to  za  każde  3  PA  różnicy
otrzymuje 1 żeton Desperacji. 

Akcje  wykonywane  dzięki  Desperacji  mogą
być wymierzone tylko przeciwko tym przeciwnikom,
którzy  posiadali  przynajmniej  3  PA  więcej  na
początku tury. 
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Część IV

ROZGRYWKA
I Scenariusze
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Przygotowanie do gry
Bandy i format gry

Przed  rozpoczęciem  rozgrywki  Afterglow
Miniatures Game gracze powinni wybrać frakcje, z
których będą wywodzić się prowadzone przez nich
bandy  oraz  ustalić  ich  wartość  punktową,  czyli
format rozgrywki.

 Podstawowe  formaty,  proponowane  do
rozgrywki,  to  450  punktów,  650  punktów  i  950
punktów.  Gracze  mogą  ustalić  dowolny,
preferowany przez siebie format. 

Więcej  o  zasadach  tworzenia  własnej
bandy można znaleźć w dalszej części podręcznika.

Scenariusz
Gracze  w  dowolny  sposób  wybierają  lub

losują scenariusz, który będzie rozgrywany, i który
wyznacza konkretne warunki zwycięstwa.

Pole walki
Następnym  krokiem  jest  przygotowanie

pola walki (może to być np. blat, stół lub podłoga) i
rozstawienie na nim terenów. Można ustawić je w
dowolny  sposób,  zwracając  uwagę  by  wszystkie
biorące w grze bandy mogły znaleźć osłony oraz
budynki czy ruiny, w których będą mogły się skryć
lub przeszukiwać je. 

Potyczki Afterglow najlepiej rozgrywać jest
na stole o wymiarach 100 x100 cm (40x40 cali), w
przypadku  rozgrywek  na  mniejszą  ilość  punktów
np. 450 punktów, lub 120 x 120 cm (48x48 cali)
przy większych formatach gry. 

Pole  walki  może  przedstawiać  ruiny
miasta,  zgliszcza  podmiejskiego  osiedla  lub
pustynną osadę, o władze nad którą walczyć będą
dwie  bandy.  Może  być  to  również  przecięte
podziurawioną  autostradą  pustkowie,  dobrze
jednak by znajdowały się na nim sterty złomu lub
głazy, za którymi będzie można ukrywać się przed
wrogim ostrzałem, skradać się i szabrować.

Karty misji
Każdy  z  graczy  losuje  trzy  Karty  Misji  i

zapoznaje  się  z  nimi.  Gracz  wybiera  dwie  karty,
które będzie starał się wypełnić, trzecią odkłada do
talii. 

Karty  są  tajne  i  nie  powinno  się  ich

odkrywać  przed  innymi  graczami.  Są  to
nieobowiązkowe  zadania,  których  wykonanie
może zapewnić dodatkowe Punkty Zwycięstwa.

Rozstawienie postaci 
O ile scenariusz nie zakłada inaczej gracze

rzucają  k10.  Gracz,  który  osiągnął  wyższy  wynik
wybiera  jedną  strefę  rozstawienia  i  zaczyna
wystawianie jednostek. Jego przeciwnik rozstawia
się po stronie przeciwnej. 

Postacie  wystawia  się  naprzemiennie.
Gracz, który wygrał rzut, wystawia jedną jednostkę
(postać  lub  oddział),  następnie  jedną  jednostkę
wystawia  jego  przeciwnik,  itd.  W  ten  sposób
wystawia  się  na  przemian  wszystkie  posiadane
postacie z wyjątkiem tych posiadających zdolność
Zwiadowca.

Postacie  mogą  być  wystawiane
gdziekolwiek  w  strefie  rozstawienia  gracza.  Nie
można  wystawiać  postaci  na  elementach  terenu
będących terenem niedostępnym. 

Jeśli  gracz  chce  wystawić  postać  na
elemencie terenu wymagającym testu Wspinaczki
(np.  na  dachu  budynku)  musi  wykonać  test
Wspinaczki.  Jeśli  test  będzie  zdany  postać  może
zostać  wystawiona  w  wybranym  miejscu.  Jeśli
postać  (lub  oddział)  nie  zdała  testu  to  gracz  nie
może  jej  wystawić  w  początkowo  wybranym
miejscu ani w żadnej innej lokacji, która wymaga
wykonania testu Wspinaczki.  

Zwiadowcy i harcownicy
Gdy wszystkie postacie znajdują się już na

stole gracze wystawiają zwiadowców zgodnie z ich
zasadami.  Podobnie  jak  zwykłe  postacie  bez  tej
zdolności zwiadowcy wystawiani są naprzemiennie
przez obu  graczy,  zaczynając  od  tego,  który  jako
pierwszy  skończył  wystawianie  jednostek  we
własnej strefie.

Po  wystawieniu  wszystkich  postaci  ze
zdolnością  Zwiadowca  gracze  mogą  poruszyć  się
jednostkami  posiadającymi  zdolność  Harcownik,
które  zostały  wystawione  we  własnej  strefie
rozstawienia. 

Gracze  naprzemiennie  aktywują
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Harcowników  (zaczynając  od  tego,  który  jako
pierwszy  skończył  wystawianie  Zwiadowców  lub
ich nie posiadał) i mogą wykonać nimi do dwóch
akcji  Ruch,  Wspinaczka,  Skok,  Skradanie  się,
Ukrywanie się.

Odkrycie Kart Misji
Po  zakończeniu  wystawienia  jednostek

gracze  mogą  odkryć  swoje  Karty  Misji  w  celu
zdobycia większej ilości Punktów Zwycięstwa za ich
wypełnienie. 

Jako pierwszy  karty  odkrywa gracz,  który
zaczynał rozstawianie jednostek. 

Odkrycie kart nie jest obowiązkowe. Gracz
sam decyduje czy chce odkryć karty czy nie. Może
również odkryć tylko jedną z nich.

Odkryta karta, po spełnieniu opisanego w
niej warunku, zapewnia ilość Punktów Zwycięstwo
podaną  w  dolnym  oknie,  czerwoną  czcionką
(zazwyczaj są to 3 PZ). 

Rozpoczęcie gry
Po  wykonaniu  powyższych  czynności

można rozpocząć pierwszą turę gry.
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Tereny
Potyczki  Afterglow  toczone  są  w

zniszczonym  apokalipsą  świecie  pełnym
opuszczonych  ruin  miast,  pustkowi,  spalonych
połaci  lasów  o  resztkach  osmolonych  pni
wyciągniętych w stronę nieba. 

Umieszczenie  na  polu  walki  makiet
przedstawiających  występujące  w  grze  tereny
sprawia  nie  tylko,  że  gra  jest  bardziej  ciekawa  i
wyrównana ale również sama rozgrywka wygląda
o wiele bardziej atrakcyjnie. 

Większość terenów to ruiny,  domy, sterty
gruzu i śmieci, przewrócone pojazdy itp. Teren taki
zapewnia osłonę jednostkom, miejsca,  w których
mogą się ukryć,  a  w przypadku budynków i  ruin
pozwalają na przeprowadzanie szabrowania. 

Zasady ogólne terenów
Tereny  powinny  być  ustawione  na  polu

walki w ten sposób by obie strony konfliktu mogły
prowadzić  wyrównaną  walkę  korzystając  z  ich
właściwości  i  osłon.  Tereny  można  rozstawić
losowo lub w bardziej  zaplanowany sposób,  jeśli
ostateczne  ustawienie  odpowiada  obu  graczom
jeszcze przed rzutem kością i wyborem strony pola
walki.

Typowe tereny  wykorzystywane przy  rozgrywce
Afterglow dzielimy na siedem grup:

Budynki
Budynki  pozwalają  na  przeprowadzanie

szabrowania  postaciom,  które  znajdują  się
wewnątrz nich. Dodatkowo zapewniają zazwyczaj
dobrą kryjówkę i osłonę przed przeciwnikiem. 

Mogą  być  one  wielopiętrowe.  Jeśli  nie
posiadają  schodów  lub  drabiny  postacie  muszą
zdawać testy wspinaczki  by dostać się na wyższe
kondygnacje. Jeśli budynek posiada dach, postacie
mogą  wchodzić  również  tam  zdając  testy
wspinaczki.

Normalnie  traktuje  się  budynki  tak  jakby
wszystkie drzwi i okna były otwarte/wybite jednak
gracze  mogą  oznaczyć  zamknięte  drzwi  do
budynków. Jeśli jakaś postać chce przez nie przejść
musi zdać test Siły. Do budynków można również
wchodzić przez okna wykonując zwykłą akcję Ruch.

Postacie  mogą  wchodzić  do  budynków,
przechodzić przez drzwi i okna, tylko w momencie

gdy ich podstawka nie jest szersza od wejścia oraz
gdy sam model fizycznie jest w stanie zmieścić się
w środku.

Ruiny 
Ruiny  pozwalają  na  przeprowadzanie

szabrowania  postaciom,  które  znajdują  się
wewnątrz nich. Dodatkowo zapewniają zazwyczaj
dobrą kryjówkę i osłonę przed przeciwnikiem.

Osłony 
Wszelkiego rodzaju barykady, sterty śmieci

czy gruzu, przewrócone wraki samochodów. 
Zapewniają  one  osłonę  przed  ostrzałem

nieprzyjaciela  i  pozwalają  ukrywać  się  i  skradać
niepostrzeżenie.
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Trudny teren 
Gruzowiska, rozpadliny,  zawalone budynki

lub  nawet  połacie  wysokich,  pożółkłych  traw,  w
których znajdują się zeschnięte trupy i wszelkiego
rodzaju  złom  niedostrzegalny  dla  kogoś  kto
porusza się zbyt szybko. 

Postać,  która  przechodzi  przez  Trudny
teren porusza się z prędkością 2 cali na akcję Ruch,
Skradanie  się  i  Szarża.  Może również  spróbować
poruszać się normalnie jednak musi wówczas zdać
test Trudnego terenu będący przeciętnym testem
Zwinności. Nieudany test oznacza Upadek i utratę
pozostałych PA.

Teren nieprzekraczalny 
Doły, rozpadliny, przepaście, sterty głazów

lub otaczający osadę mur, zbyt wysokie by wspiąć
się na nie bez odpowiedniego sprzętu. Postacie nie
mogą  przechodzić  przez  teren  nieprzekraczalny,
zatrzymywać  się  na  nim,  być  na  nim  ustawiane
przy rozstawianiu jednostek przed grą.

Ciek wodny 
Wszelkiego  rodzaju  strumyki,  kanały

melioracyjne  wypełnione  wodą,  rzeki,  bajora  i
akweny. Przed grą gracze powinni ustalić, które z
nich traktowane są jako teren niedostępny, które
natomiast  jako  trudny  teren.  W  odróżnieniu  od
zwykłego  trudnego  terenu  postacie  nie  mogą
próbować wykonać normalnego ruchu w ciekach
wodnych.

Specjalne tereny
Tereny  specjalne  to  elementy  pola  walki,

które  posiadają  własne,  odrębne  zasady
wyróżniające  je  spośród  wymienionych  powyżej.
Gracze powinni przed rozpoczęciem gry ustalić czy
będą  korzystać  z  poniższych  zasad  i  które  z
elementów pola walki są terenem specjalnym.

Przykładowe specjalne tereny:

Beczki z paliwem 
Osłona;  Jeśli  beczki  zostaną  dotknięte

przez znacznik wybuchu lub płomienia wybuchają i
wszystkie  postacie  w promieniu  3 cali  otrzymują
automatyczne trafienie z SI 9.
Po eksplozji należy usunąć ten teren z pola walki.

Delaryjska katedra 
Budynek/ruiny;  ruiny  delaryjskiej  katedry

sprawiają,  że  w  sercach  wyznawców  Jedynego
ogień wiary płonie jeszcze jaśniej. 

Postacie  Delaryjczyków  znajdujące  się
wewnątrz  katedry  zmniejszają  PT  wykonywanych
testów Siły Woli o 2. 

Gniazdo 
Trudny teren; Postacie które znajdą się w

gnieździe  lub  w  odległości  3  cali  od  niego
otrzymują automatyczne trafienie z SI 5, z zasadą
Trucizna.

Magazyn wojskowy 
Budynek;  po  zdanym  teście  Szabrowania,

niezależnie od wyniku w tabeli Szabrowania, poza
efektem z tabeli postać lub oddział znajduje jedną
sztukę  dodatkowej  amunicji/dodatkowego
magazynku zgodnie z decyzją gracza.

Jeśli  postacie  znajdujące  się  wewnątrz
budynku  będą  korzystać  z  broni  palnej  lub  jeśli
budynek  zostanie  dotknięty  znacznikiem
wybuchu/płomienia należy rzucić k10. Przy wyniku
8+  magazyn  eksploduje.  Wszystkie  postacie
znajdujące  się  wewnątrz  otrzymują  pojedyncze
trafienie z SI 10 i Przebiciem Pancerza. Wszystkie
postacie znajdujące się w odległości do 5 cali  do
budynku otrzymują pojedyncze trafienie z SI 8.

Po  eksplozji  budynek  należy  zastąpić
makietą ruin.
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Toksyczne bajoro / toksyczny kanał 
Ciek  wodny;  bajoro  pełne  toksycznych

odpadów i żrących substancji. Traktuje się je jako
trudny teren. Dodatkowo każda postać, która się w
nim  znajdzie  musi  wykonać  test  WT.  Nieudany
oznacza otrzymanie jednej rany.

Transport medyczny 
Osłona;  wrak furgonetki.  Postać  stykająca

się  podstawką  z  Transportem  medycznym  może
zadeklarować akcję Szabrowanie. Nie korzysta się z
tabeli Szabrowania. Po zdanym teście należy rzucić
k10.  Przy  wyniku  6+  postać  może  uleczyć  jedną

ranę.  Przy  wyniku  1-5  uwolniony  został  groźny
wirus. Postacie w promieniu 5 cali od Transportu
medycznego  muszą  zdać  test  Wytrzymałości  lub
otrzymają jedną ranę i zwiększa o 1 PT wszystkich
testów do końca potyczki.

Złomowisko 
Trudny  teren;  postacie  znajdujące  się  na

złomowisku  mogą  szabrować,  tak  jakby
znajdowały  się  w  budynku  lub  ruinach.  Postacie
zmniejszają PT testu Szabrowania o 1. Dodatkowo
Złomowisko może być szabrowane więcej niż raz w
trakcie  gry  jednak  przy  każdym  kolejnej  akcji
Szabrowanie zwiększa się PT testu o 2.
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SCENARIUSZE
Każda  potyczka  Afterglow  MG  opowiada

historię dwóch (lub większej ilości) band, których
drogi przecięły się na pustkowiach lub w ruinach
dawnych miast. Ich cele mogą być całkowicie różne
lub też mogą konkurować ze sobą. Być może jedna
banda  to  uciekinierzy  lub  bandyci,  natomiast
druga stanowi grupę prowadzącą pościg. 

Gracze  mogą  sami  wymyślać  każdą
historię, jej ramy stanowią natomiast scenariusze,
które mogą nie  tylko służyć warstwie fabularnej,
ale  przed  wszystkim  wyznaczają  cele  gry  i
wprowadzają dodatkowe zasady.

Wybór scenariusza
Gracze  mogą  wybrać  dowolny  scenariusz

lub rzucić 2k10. Zsumowany wynik oznacza numer
jednego z poniższych scenariuszy.

W  przypadku  początkujących  graczy
zalecamy losowanie scenariusza poprzez rzut 1k10,
przy czym wynik 1 należy traktować jako 2. 

2 Łowcy skarbów

3 Posłaniec

4 Najazd

5 Przyczółek

6 Wysadzić skład 

7 Łowy

8 Kontrola terenu

9 Radio

10 W poszukiwaniu zapasów

11 Zasadzka

12 Cysterna

13 Burza

14 Elektrownia

15 Walka o wodę

16 Polowanie

17 Poszukiwanie schronienia

18 Ziemie umarłych

19 Zdrajca

20 Zaminowani

Czas trwania potyczki
Większość  potyczek  Afterglow  trwa  pięć

tur. Liczba ta może ulec zmianie jeśli  w zasadach
rozgrywanego scenariusza podana jest inna liczba
tur lub konkretny warunek, po spełnieniu którego
gra  dobiega  końca.  W  takiej  sytuacji  należy
kierować  się  zasadami  opisanymi  w  danym
scenariuszu.

Jeśli w jakimkolwiek momencie gry jeden z
graczy straci ostatnią postać (nie ma już żadnych
przytomnych  postaci  na  stole,  którymi  mógłby
kontynuować rozgrywkę) potyczka automatycznie
dobiega końca. Nie jest kończona aktualna tura ani
Aktywacja  gracza.  Gracze  zliczają  Punkty
Zwycięstwa  zdobyte  do  momentu  zakończenia
potyczki  i  na  tej  podstawie  wskazywany  jest
zwycięzca. 

Fanty
W  wielu  sytuacjach,  w  trakcie  rozgrywki,

gracze  będą  mieli  okazję  zdobywać  znaczniki
Fantów.  Zapewniają  one  dodatkowe  Punkty
Zwycięstwa.

Aby  przejąć  kontrolę  nad  znacznikiem
postać musi zetknąć się z nim podstawką, kończąc
akcję Ruch, Skradanie się, Wspinaczka lub Skok. Od
tej  pory  uważa  się,  że  postać  lub  oddział,  do
którego  należy  postać,  porusza  się  razem  ze
znacznikiem. 

Postać  może  kontrolować  dowolną  ilość
znaczników  Fantów.  Nie  wpływają  one  w  żaden
sposób na wykonywane przez nią akcje.

Postacie  należące  do  tej  samej  bandy
mogą przekazywać sobie znaczniki Fantów. W tym
celu  muszą  jedynie  zetknąć  się  ze  sobą
podstawkami,  kończąc  jedną  z  wymienionych
wyżej  akcji.  Podobnie  jak  w  przypadku
przejmowania kontroli nad znacznikiem nie trzeba
w tym celu wydawać dodatkowych PA.

Jeśli  postać  (lub  w  przypadku  oddziałów
wszystkie postacie wchodzące w jego skład) straci
przytomność, będzie martwa lub zacznie ucieczkę,
traci  kontrolę  nad  znacznikiem,  który  należy
umieścić obok niej na polu walki.
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2. Łowcy skarbów
„Szli ostrożnie, rozglądając się bacznie i nasłuchując. Musieli znaleźć
jakieś zapasy lub coś wartościowego do przehandlowania z
Brodatymi. Zima zbliżała się szybko. Rozdzielili się i ruszyli wąskimi
uliczkami dawno wymarłego osiedla. Po chwili rozległy się pierwsze
strzały”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.  

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz otrzymuje 3 Punkty Zwycięstwa za każdy znacznik Fantów kontrolowany przez postać należącą do 
jego bandy na koniec potyczki. 

Cele dodatkowe:
Gracz otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Brak.
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3. Posłaniec
„Kuvar zaklął szpetnie. Na ich drodze czekali Odrzuceni. Wiedział, że
mutanci będą ich ścigać do samej osady. Musieli zaryzykować. Nie po
to przebyli tyle drogi i stracili tylu towarzyszy, żeby teraz się wycofać.
Lekarz musi dotrzeć do osady. To ich jedyna szansa na przetrwanie.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od
przeciwległych krawędzi stołu. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Jeśli posłaniec zginie (będzie martwy lub ucieknie z pola walki) gra dobiega końca po zakończeniu tury, a 
gracz, który miał zabić posłańca zdobywa 6 Punktów Zwycięstwa. 

Jeśli przed końcem piątej tury posłaniec dotrze do przeciwległej krawędzi stołu, to gra dobiega końca po 
zakończeniu tury, a gracz, który miał za zadanie przeprowadzenie posłańca, zdobywa 6 Punktów 
Zwycięstwa. 

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się również 3 znaczniki fantów. Każdy warty jest 1 Punk Zwycięstwa.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w momencie gdy Posłaniec będzie martwy lub ucieknie z pola walki, 
albo w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Posłaniec – przed wystawieniem jednostek na polu walki gracze rzucają k10. Ten, który uzyskał wyższy 
wynik otrzymuje dodatkowy model reprezentujący posłańca. Wystawia go on wraz z pozostałymi postaciami
w swojej strefie rozstawienia (nie może wystawić go poza strefą rozstawienia, nawet jeśli posiada zdolność 
Mistrz Pułapek). 
Celem tego gracza jest doprowadzenie posłańca do przeciwległej krawędzi pola walki.
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Posłaniec
Podstawka: 25 mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

2 2 2 2 2 3 3 7/7

Zdolności: Brak
Ekwipunek: Średni pancerz, broń do walki w zwarciu (SI +4)

Posłaniec nie może wykonywać szarży na postacie przeciwnika i  będzie walczył  tylko, jeśli  sam zostanie
zaatakowany. Przywódca może wydawać mu Rozkazy jak jednostce specjalnej.
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4. Najazd
„Stali za naprędce zbudowanymi barykadami. Ciemność przyniosła
echo pierwszych odgłosów zbliżających się mutantów. Nieludzkie
zawodzenia, gardłowy warkot i wycie dobiegały ze wszystkich stron
napełniając serca obrońców trwogą.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia Obrońcy to okrąg o promieniu 6 cali od
środka pola walki. Obrońca jako pierwszy wystawia postać lub
oddział ze swojej bandy. 

Najeźdźca może wystawiać swoje jednostki w odległości do 6
cali od dowolnej krawędzi pola walki.

Cel główny:
Jeśli w strefie rozstawienia Najeźdźcy znajdą się 2 znaczniki Fantów to po zakończeniu tury gra dobiega 
końca, a gracz zdobywa 6 Punktów Zwycięstwa.

Jeśli na koniec piątej tury gry przynajmniej 2 znaczniki znajdują się w polu rozstawienia Obrońcy to zdobywa 
on 6 Punktów Zwycięstwa.  

Cele dodatkowe:
Jeśli Najeźdźca przed końcem gry pozbawi przytomności lub zabije wszystkie postacie przeciwnika, albo też 
uciekną one z pola walki to zdobywa on 3 Punkty Zwycięstwa.

Jeśli do końca potyczki przetrwa przynajmniej połowa postaci z bandy  Obrońcy  to zdobywa on 3 Punkty 
Zwycięstwa.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w momencie gdy w fazie Zakończenie tury, w strefie rozstawienia 
Najeźdźcy znajdują się 2 znaczniki Fantów, wyniesione ze strefy Obrońcy lub w momencie gdy jeden z graczy
straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Przed wystawieniem postaci na polu walki gracze rzucają k10. Ten, który uzyskał wyższy wynik zostaje 
Najeźdźcą. Drugi z nich zostaje Obrońcą. 

W pierwszej turze gry Najeźdźca otrzymuje +1 sukces w teście Inicjatywy.

Obrońca w swojej strefie rozstawienia układa trzy znaczniki Fantów. Może ułożyć je w dowolnym miejscu, 
które nie jest terenem niedostępnym i nie wymaga testu Wspinaczki o PT wyższym niż 8.

79



5. Przyczółek
„Ciemne mury dawnego arsenału policyjnego kontrastowały z szarym
niebem. Jogrdan wiedział, że jeśli uda im się zająć budynek będą mieli
zarówno dobry punkt obserwacyjny na okolicę jak i porządne
schronienie przed nadchodzącą Burzą.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu. Na środku pola walki powinien
znajdować się budynek lub ruiny.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej strefy
rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od przeciwległych krawędzi stołu. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Zwiadowcy nie mogą być wystawiani w budynku znajdującym się na środku pola walki.

Cel główny:
Gracz, który na koniec 5 tury kontroluje budynek znajdujący się na środku pola walki zdobywa 6 Punktów 
Zwycięstwa.

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się również 3 znaczniki fantów. Każdy warty jest 1 Punk Zwycięstwa.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Kontrola budynku – gracz kontroluje budynek na środku pola walki, jeśli w budynku znajduje się 
przynajmniej jedna postać należąca do jego bandy i nie ma w nim żadnej postaci przeciwnika.
Jeśli na koniec gry w budynku znajdują się postacie obu graczy to uznaje się, że żaden z nich nie kontroluje 
budynku. 
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6. Wysadzić skład
„Klamka spojrzał na towarzyszy. Stali oparci o niewielki wózek z
supermarketu wypełniony po brzegi materiałami wybuchowymi. Od
celu dzieliła ich tylko jedna ulica. Dziś pieprzony doktorek poleci do
nieba wraz ze swym laboratorium. Problem mogła stanowić jedynie
banda, którą stary szaleniec wynajął do ochrony. Nie ma czasu do
stracenia...”

Teren:
Dowolne rozstawienie z jednym budynkiem znajdującym w
styku z jedną ze stref rozstawienia graczy.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki 48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) 
od przeciwległych krawędzi stołu. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik otrzymuje znacznik Wózka-bomby i rozpoczyna 
wystawianie postaci w strefie przeciwległej do strefy z budynkiem oznaczonym na mapie. Drugi gracz 
wystawia swoje postacie w strefie stykającej się z oznaczonym budynkiem. 

Cel główny:
Jeśli wózek eksplodował wewnątrz budynku znajdującego się na środku stołu, gracz, którego zadaniem było 
wysadzenie budynku otrzymuje 6 PZ. 

Jeśli do końca 5 tury budynek nie został zniszczony jego przeciwnik otrzymuje 6 PZ. 

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się również 3 znaczniki fantów, każdy warty jest 1 PZ.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w fazie Zakończenie tury, w której Wózek-bomba eksplodował lub w 
momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Wózek-bomba - wózek jest znacznikiem na podstawce 25mm,  nie ma statystyk, nie zapewnia osłony i nie 
da się go zniszczyć. Wózek przesuwany jest razem z kontrolującą go postacią, która styka się z nim 
podstawką. Może zostać przejęty przez przeciwnika.
Celem gracza, który na początku pierwszej tury kontroluje wózek z materiałami wybuchowymi, jest 
wysadzenie budynku oznaczonego na mapie kolorem czerwonym. Aby to zrobić należy wprowadzić znacznik
wózka do środka. Po jego wprowadzeniu gracz może zadeklarować uruchomienie zapalnika. 

W fazie Koniec tury, w turze, w której zapalnik został uruchomiony, wózek eksploduje. Wszystkie postacie
znajdujące się w promieniu 3 cali  od wózka otrzymują trafienie z SI  9.  Postacie, które stykały się z nim
podstawkami otrzymują k2 trafienia z SI 10 i zasadą Miażdżący atak. 
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7. Łowy
„Kalar oblizał zaschnięte wargi z wyraźnym zadowoleniem.
Niedobitki uciekinierów skupiły się w jednym miejscu, byli bezbronni,
przerażeni i wyczerpani do tego stopnia, że łowca niewolników
wiedział, że nie będą nawet stawiać oporu. Szykował się łatwy łup.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów.

Na polu walki należy rozmieścić 5 modeli/znaczników
Niewolników. Powinni być oni rozstawieni możliwie najbliżej
środka stołu.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od
przeciwległych krawędzi stołu. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz otrzymuje 2 Punkty Zwycięstwa za każdy znacznik Niewolnika, który na koniec potyczki znajduje się w
jego strefie rozstawienia.

Cele dodatkowe:
Brak.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w fazie Zakończenie tury gdy jeden z graczy posiada wszystkie znaczniki
Niewolników w swojej strefie rozstawienia lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze 
swojej bandy.

Zasady specjalne:
Znaczniki Niewolników – każda postać może kontrolować jeden znacznik Niewolnika i przemieszczać się z 
nim na tych samych zasadach, na których działają znaczniki Fantów. 
Postacie ze zdolnością Straszliwa reputacja lub Zastraszenie mogą kontrolować dwa znaczniki Niewolników.
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8. Kontrola terenu
„Kapelan stał niewzruszony nad trupem. Znad zwęglonych zwłok
wciąż unosił się dym. Rozejrzał się po swoich podkomendnych. 
- To ziemie Jedynego. Nie dajcie jego wrogom postawić na nich stopy,
a jeśli to zrobią zabijcie ich. Jeśli nie dacie rady poznacie gniew Pana.
I mój...”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów. 

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to trójkątne obszary zaznaczone
kolorami na mapie.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje więcej sektorów pola walki otrzymuje 6 PZ.

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się również 3 znaczniki fantów, każdy warty jest 1 PZ.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na końcu potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Kontrola terenu – Pole walki podzielone jest na 4 równe sektory. Gracz kontroluje sektor, jeśli na jego
obszarze znajdują się tylko jego postacie i nie ma na niej postaci przeciwnika. 
Jedna postać/oddział  może kontrolować tylko jeden sektor,  nawet jeśli,  w przypadku oddziału,  postacie
wchodzące w jego skład znajdują się na dwóch sektorach. 
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9. Radio
„Antena stała tam gdzie mówił staruch. Była nieco powykrzywiana i
pokrywała ją rdza ale możliwe, że działała. Nie widział żadnych
większych uszkodzeń. Musieli znaleźć tylko sprawny nadajnik.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów. Na środku stołu powinna
znaleźć się antena radiowa.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od
przeciwległych krawędzi stołu. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje działający nadajnik otrzymuje 4 Punkty Zwycięstwa.

Gracz, który na koniec potyczki kontroluje antenę otrzymuje 4 Punkty Zwycięstwa.

Cele dodatkowe:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje przynajmniej jeden znacznik Fantów otrzymuje 1 PZ.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w fazie Zakończenie tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci 
ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Nadajniki – Na stole znajdują się 3 znaczniki Fantów. Jeden z nich to działający nadajnik radiowy. 
Gracz, który jako pierwszy zdobywa znacznik Fantów rzuca k10. Przy wyniku 8-10 znacznik jest działającym 
nadajnikiem. Jeśli odkryty zostaje drugi znacznik, a nadajnik nie został znaleziony, znacznik okazuje się 
działającym nadajnikiem przy wyniku 6-10. Jeśli zostaje zdobyty trzeci znacznik, a działający nadajnik nie 
został odkryty, to automatycznie jest on działającym nadajnikiem.

Postacie ze zdolnością Mechanik mogą wykonać akcję Wykorzystanie zdolności Mechanik o PT8. 
Zdany test oznacza, że nadajnik zostaje naprawiony i staje się działającym nadajnikiem.
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10. W poszukiwaniu zapasów
„Wiatr kuł w oczy miniaturowymi igiełkami mrozu. W powietrzu czuć
było nadchodzącą zimę. Właśnie teraz zdobycie zapasów żywności
było najważniejsze. Grupa wędrowców stała na wzniesieniu patrząc
na zburzone osiedle rozciągające się poniżej. Od tego dnia i wyniku
ich poszukiwań zależało życie wielu osób. Ruszyli przed siebie bez
słowa.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów. 

Na stole powinno się jednak znajdować przynajmniej 5
budynków i ruin, w których można wykonywać akcję
Szabrowanie.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to trójkątne obszary zaznaczone
kolorami na mapie. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje więcej znaczników Zapasów otrzymuje 6PZ.

Cele dodatkowe:
Gracz, który wykonał więcej akcji Grabież na nieprzytomnych lub martwych postaciach przeciwnika 
otrzymuje 2 Punkt Zwycięstwa.

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki oraz dodatkowy 1 Punkt Zwycięstwa jeśli wykonał akcję Grabież na 
Przywódcy przeciwnika.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Zapasy – Każda udana akcja Szabrowanie, poza normalnymi efektami z tabeli, daje postaci/oddziałowi 
znacznik Zapasów. 
W przypadku znaczników Zapasów należy posługiwać się tymi samymi zasadami co w przypadku znaczników
Fantów (można kontrolować dowolną ich ilość, nie wpływają na działania postaci, można stracić je w trakcie 
potyczki). 
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11. Zasadzka
„Burghal Krwawa Czacha czuł jak rośnie w nim napięcie i burzy się
krew. Zaraz będzie zabijał. Odbędzie się rzeź, a po niej uczta. Niczego
nieświadomi ludzie właśnie weszli w pułapkę przywódcy
Odrzuconych. Wydał z siebie potężny okrzyk będący sygnałem do
ataku.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefa rozstawienia Wędrowców to obszar 16 cali od krawędzi
stołu. Gracz kontrolujący Wędrowców wystawia postać lub
oddział jako pierwszy. 

Atakujący gracz posiada dwie strefy o szerokości 12 cali, w których może wystawiać swoje jednostki.

W przypadku tego scenariusza nie obowiązują zasady Harcownik oraz Zwiadowca. 

Cel główny:
Jeśli przynajmniej 50% postaci Wędrowców znajdzie się w odległości do 5 cali od przeciwległej krawędzi 
stołu na koniec potyczki, gracz kontrolujący ich otrzymuje 6 Punktów Zwycięstwa. 

Jeśli do krawędzi dotrze mniej niż 50% postaci Wędrowców Atakujący otrzymuje 6 Punktów Zwycięstwa.

Cele dodatkowe:
Wędrowcy – jeśli Przywódca bandy dotrze do krawędzi i będzie się tam znajdował na koniec potyczki, gracz 
otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa.

Atakujący – jeśli przywódca bandy Wędrowców zginie lub będzie nieprzytomny na koniec potyczki, gracz 
otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa.

Na stole znajdują się również 3 znaczniki fantów, każdy warty jest 1 PZ.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w momencie gdy w fazie Zakończenie tury przynajmniej 50% postaci 
Wędrowców znajduje się w odległości do 5 cali od przeciwległej krawędzi pola walki, w momencie gdy 
ponad 50% postaci Wędrowców jest martwa, uciekła z pola walki, jest nieprzytomna i gracz nie ma 
możliwości ich wyleczenia lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Przed wystawieniem postaci na polu walki gracze rzucają k10. Gracz, który wyrzucił wyższy wynik wybiera
czy chce prowadzić Wędrowców czy Atakujących. 
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12. Cysterna
„Ciężarówka wpadła z impetem w grupę konstruktów. Samochód z
rykiem  przechylił  się,  cysterna  odbiła  w  bok,  a  następnie  cała
maszyna  wywróciła  się  z  potwornym  hukiem  i  sunęła  po  ziemi
zgniatając ludzi i potwory. Po chwili zakrył ją całun kurzu. Gdy opadł
nie widać było żadnego ruchu”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów. 

Na środku stołu powinna znajdować się cysterna. 
Na polu walki należy rozmieścić 6 znaczników Fantów, tak by
żaden nie znajdował się dalej niż 6 cali od cysterny.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od
przeciwległych krawędzi stołu.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Jeśli przynajmniej jedna postać gracza, na koniec potyczki, styka się podstawką z cysterną, gracz zdobywa 3 
Punkty Zwycięstwa. Jeśli z cysterną stykają się podstawkami postacie obu graczy żaden nie zdobywa 
Punktów Zwycięstwa.

Gracz otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa za każdy znacznik Fantów kontrolowany przez jego postać na koniec 5 
tury. 

Cele dodatkowe:
Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Trujący gaz – na środku pola walki znajduje się cysterna, z której ulatnia się trujący gaz. W każdej turze, w 
fazie Zakończenie tury, wszystkie postacie, które znajdują się w promieniu 10 cali od cysterny otrzymują 
automatyczne trafienie z zasadą Broń biologiczna/chemiczna. 

Postacie stykające się podstawką z cysterną mogą wykonać akcję Wykorzystanie Zdolności: Mechanik o PT 8.
Zdany test oznacza, że postać uszczelniła uszkodzony zawór. Od początku następnej tury efekt Trującego 
gazu przestaje obowiązywać. 
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13. Burza
„Wiatr przywiał nieprzyjemny, kwaśny zapach. Księgarz odwrócił się.
Wschodnie  niebo było  ciemne.  Ciężkie,  ołowiane chmury  kłębiły  się
nad horyzontem. Pod nimi panowała jednolita szarość. 
-  Wiesz,  że  to  nie  jest  zwykła  burza  –  myśliwy  stał  obok  niego
wpatrując się w dal. - To Pył. ”

Teren:
Na polu walki należy umieścić 3 budynki. Żaden z nich nie
powinien znajdować się bliżej niż 5 cali od strefy dowolnego
gracza. Jeden z budynków należy umieścić na środku pola walki.
Poza tym pole walki może składać się z osłon, ruin i innych
elementów terenu, poza budynkami. 

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów, tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej strefy
rozstawienia gracza.  Żaden znacznik nie może też być wystawiony w budynku.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Zwiadowcy nie mogą być wystawiani w budynku na środku pola walki. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje budynek znajdujący się na środku pola walki zdobywa 6
Punktów Zwycięstwa.

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się 3 znaczniki Fantów. Każdy warty jest 1 Punkt Zwycięstwa. 

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Kontrola budynku - gracz kontroluje budynek na środku pola walki, jeśli w budynku znajduje się
przynajmniej jedna jego postać i nie ma w nim żadnej postaci przeciwnika.
Jeśli na koniec gry w budynku znajdują się postacie obu graczy to uznaje się, że żaden z nich nie kontroluje
budynku.

Burza – w każdej turze, na początku fazy aktywacji postaci, gracz, który wygrał Inicjatywę rzuca k10 i dodaje
numer tury, która aktualnie będzie rozgrywana. Sumę należy porównać z tabelą znajdującą się na następnej
stronie i zastosować wylosowany efekt na całym polu walki.
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k10+tura Efekt

2-4 Cisza  przed
burzą

Tura rozgrywana jest bez żadnych dodatkowych efektów.

5 Ciemność Ciemne  chmury  przesłaniają  niebo,  a  pole  walki  pochłaniają  ciemności.
Wszystkie  testy  Wypatrywania  oraz  testy  ataku  podczas  wykonywania  akcji
Strzelanie mają Poziom Trudności zwiększony o 1. 

6-7 Wichura Silny wiatr i niesiony przezeń kurz i pył ograniczają widoczność oraz utrudniają
poruszanie się. Postacie zmniejszają swój zasięg Ruchu, Skradania się i Szarży o 1
cal.  Wszystkie ataki  strzeleckie  wykonywane na odległość  większą  niż  10  cali
mają Poziom Trudności zwiększony dodatkowo o 1.

8 Burza
piaskowa

Obowiązuje  efekt  Wichury  (patrz  wyżej)  ale  Poziom  Trudności  testów  ataku
podczas  Strzelania  jest  zwiększany  o  2  niezależnie  od  odległości  do  celu.
Dodatkowo  każda  broń  strzelecka  poza  procą,  łukiem  i  nożami  do  rzucania
podlega zasadzie Wadliwa do końca potyczki.

9 Trujące
powietrze

Wiatr  przyniósł  trujący  oddech  burzy.  W  fazie  zakończenia  tury  wszystkie
postacie  na  polu  walki,  nieposiadające  ekwipunku  z  zasadą  ochrona
przeciwgazowa,  są  traktowane jakby otrzymały  pojedyncze trafienie z  zasadą
broń biologiczna/chemiczna.

10 Burza Pyłu Rozszalała  się  Burza  Pyłu!  Obowiązują  zasady  Burzy  piaskowej  (patrz  wyżej).
Dodatkowo, w fazie zakończenia tury wszystkie postacie będące na polu walki,
które nie znajdują się w budynku, muszą zdać test Wytrzymałości. Niezdany test
oznacza  otrzymanie  jednej  rany  bez  możliwości  wykonania  testu  Pancerza.
Postać wykonuje również test w Tabeli Mutacji. 
W  przypadku  oddziałów  wylosowana  mutacja  dotyczy  wszystkich  postaci  z
oddziału, które nie znajdowały się w budynku. 
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14. Elektrownia
„Zwiadowcy  nie  mylili  się.  Przed  nimi,  pośród  ruin,  znajdował  się
budynek niewielkiej elektrowni zasilanej przez dwa potężne wiatraki
stojące nieopodal, górujące nad zniszczonymi budynkami. Jeden z nich
wciąż obracał się z drażniącym ucho skrzypieniem”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu z budynkiem ustawionym na
środku pola walki. 

Na polu walki należy rozmieścić dwa znaczniki Wiatraków, tak,
by żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.  Żaden Wiatrak nie może też być
wystawiony w budynku (ale może być wystawiony np. na
dachu).

Rozstawienie postaci:
Strefa rozstawienia Obrońcy to obszar w promieniu 6 cali od środka pola walki. Obrońca wystawia pierwszy 
postać lub oddział ze swojej bandy.

Strefa rozstawienia Najeźdźcy to obszar 8 cali od dwóch przeciwległych krawędzi pola walki. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje budynek znajdujący się na środku pola walki zdobywa 5
Punktów Zwycięstwa.

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się dwa znaczniki Wiatraków. Gracz otrzymuje 2 Punkt Zwycięstwa za każdy Wiatrak, który
kontroluje na koniec potyczki. 

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Najeźdźca –  przed wystawieniem postaci  gracze  rzucają  k10.  Gracz,  który  uzyskał  wyższy  wynik  zostaje
Najeźdźcą. W pierwszej turze gry Najeźdźca otrzymuje +1 automatyczny sukces w teście Inicjatywy. 

Kontrola budynku - gracz kontroluje budynek na środku pola walki, jeśli w budynku znajduje się
przynajmniej jedna jego postać i nie ma w nim żadnej postaci przeciwnika.
Jeśli na koniec gry w budynku znajdują się postacie obu graczy to uznaje się, że żaden z nich nie kontroluje
budynku.

Wiatrak –  wiatraki  to  elementy  terenu (lub  znaczniki  jeśli  gracze  nie  posiadają  odpowiednich  makiet),
których  nie  można  przesunąć  czy  poruszyć,  tak  jak  osłon  czy  budynków.  Gracz  kontroluje  wiatrak  jeśli
przynajmniej jedna jego postać znajduje się w odległości do 4 cali od wiatraka i w strefie tej nie ma żadnej
postaci przeciwnika. 
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15. Walka o wodę
„Jeśli pompy zostaną uszkodzone nie będziemy mieć wody, nie będzie
też działać ogrzewanie. Konstrukty mogą chcieć je zniszczyć. To nie są
bezmyślne  maszyny,  abominacje  czy  szwędacze.  One  planują.
Pozbawią  nas  wody,  poczekają  aż  spadnie  śnieg,  aż  osłabniemy,  i
wtedy zaatakują.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu. 

Na dwóch, przeciwległych, krańcach pola walki, w równej
odległości od obu stref rozstawienia graczy, znajdują się pompy
wodne. 

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy.
Zwiadowcy nie mogą być wystawiani w odległości równej lub mniejszej niż 5 cali od pomp wodnych.

Cel główny:
Gracz otrzymuje 3 Punty Zwycięstwa za każdą pompę wodną, którą kontroluje na koniec potyczki. 

Cele dodatkowe:
Najeźdźca otrzymuje 2 Punkty Zwycięstwa za każdą pompę wodną, którą uda mu się zniszczyć. 

Obrońca otrzymuje 2 Punkty Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki żadna z pomp nie jest zniszczona. 
Obrońca otrzymuje 2 Punkty Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki żadna jednostka przeciwnika nie znajduje 
się w promieniu 10 cali od pomp wodnych. 

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w momencie gdy obie pompy zostają zniszczone lub w momencie gdy 
jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Najeźdźca – przed wystawieniem postaci gracze rzucają k10. Gracz,  który uzyskał wyższy wynik zostaje
Najeźdźcą. Drugi z graczy zostaje Obrońcą. 

Pompy wodne – na polu walki znajdują się dwie pompy wodne. Gracz kontroluje pompę jeśli przynajmniej
jedna  jego postać  znajduje  się  w odległości  do  4  cali  od pompy i  w strefie  tej  nie  ma żadnej  postaci
przeciwnika. 
Najeźdźca może próbować zniszczyć pompy atakując je (w zwarciu lub strzelając do nich). 
Pompa posiada następujące cechy: 
OB 4/3, WT 7, Redukcja 4. 
W przypadku ataków skierowanych przeciwko pompie nie działa zasada Miażdżący atak. 
Jeśli Pompa otrzyma 7 lub więcej obrażeń („ran”) uznaje się, że została zniszczona. 

Trudny teren – Wokół pomp rozlewająca się woda utworzyła grzęzawisko. Obszar w promieniu 5 cali od
pompy wodnej, traktowany jest jako trudny teren. 
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16. Polowanie
„Gdy pierwsza osoba nie wróciła po zmroku myślano, że zabłądziła w
ruinach.  Grupa,  która  poszła  jej  szukać  nikogo  nie  znalazła.  Druga
osoba  zniknęła  zaledwie  po  dwóch  dniach  w  podobnych
okolicznościach.  Towarzyszący  jej  szabrownicy  znaleźli  jedynie  torbę
zaginionej kobiety.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu. 
Na środku pola walki powinno znajdować się legowisko bestii
(ruiny, dziura w ziemi itp.)

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów, tak by
żaden nie znajdował się dalej niż 5 cali od legowiska bestii.

Rozstawienie jednostek:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy.

Zwiadowcy nie mogą być wystawiani w odległości równej lub mniejszej niż 6 cali od legowiska bestii.

Cel główny:
Gracz, który zabije Bestię otrzymuje 3 Punkty Zwycięstwa.

Gracz, który kontroluje Trofeum na koniec potyczki otrzymuje 3 Punkty Zwycięstwa.  

Cele dodatkowe:
Na stole znajdują się trzy znaczniki Fantów. Każdy z nich jest warty 1 Punkt Zwycięstwa. 

Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Bestia – bestia to obrzydliwie zmutowany troll. Monstrum ukrywa się w legowisku. Jeśli w trakcie potyczki,
w fazie aktywacji postaci, jakakolwiek postać znajdzie się w odległości 5 cali od legowiska Troll wychodzi z
ukrycia i jego model jest ustawiany obok legowiska. 
W turze, w której opuścił legowisko, Zmutowany Troll jest aktywowany po zakończeniu aktywacji gracza,
którego postać znalazła się w odległości 5 cali od legowiska. W kolejnych turach Troll jest aktywowany i
wykonuje swoje akcje na samym początku fazy aktywacji postaci. 
W swojej aktywacji Zmutowany Troll musi wykonywać akcje Ruch lub Szarża w stronę najbliższej postaci.

Trofeum – Pierwsza postać, która wykona akcję Grabież na Zmutowanym Trollu otrzymuje trofeum, które
jest traktowane jak znacznik Fantów. 
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Zmutowany Troll
Podstawka: 40 mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

2 1 3 4 1 6 1 6/6

Zdolności:
Kwasowe wymiociny – Raz na grę jedna postać, której podstawka styka się ze Zmutowanym Trollem musi
zdać test ZW o PT 8. Nieudany oznacza otrzymanie automatycznego trafienia z SI 8 i Przebiciem Pancerza. 
Regeneracja  (patrz: Mutacje)
Smród (patrz: Mutacje)
Straszny 

Ekwipunek:
Ciężka maczuga (SI +6, Ciężka, Wymaga obu rąk)
Twarda skóra (pancerz, Redukcja 1)
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17. Poszukiwania schronienia
„Właz był przerdzewiały ale gdy jeden z mężczyzn chwycił za koło, to
przekręciło  się  ze  zgrzytem  zwalniając  blokadę.  Dwóch  osiłków
złapało za uchwyty i  podniosło właz, opierając go o ścianę. W dół
prowadził  długi  szyb i  wąska metalowa drabinka.  Nawet  mróz nie
osłabił bijącego ze środka fetoru. Światło lampy nie sięgało w głąb.”

Teren:
Na polu walki należy rozmieścić pięć budynków, tak by żaden
nie znajdował się w odległości mniejszej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza. 

Powinny to być jedyne budynki na polu walki. Poza nimi można
dowolnie rozmieścić ruiny, osłony i inne elementy terenów. 

Rozstawienie jednostek:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy.

Cel główny:
Gracz otrzymuje 5 Punktów Zwycięstwa jeśli, na koniec potyczki, kontroluje właz do podziemi.

Cele dodatkowe:
Gracz otrzymuje 1 Punk Zwycięstwa za każdy budynek, w którym postać z jego bandy wykonała udaną akcję
Szabrowanie. 

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury, w fazie Zakończenie tury jeśli wszystkie przytomne postacie z bandy 
jednego gracza, który kontroluje właz do podziemi znajdują się w budynku z włazem lub w momencie gdy 
jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej bandy.

Zasady specjalne:
Śnieg –  pole walki pokryte jest śniegiem i lodem. Wszystkie testy Wspinaczki w trakcie potyczki mają PT
zwiększony o 1. Dodatkowo, ponieważ poruszanie się jest trudniejsze, jeśli postać wykonuje dwie akcje Ruch
lub Ruch i  Szarżę to musi  wykonać test  SI  lub ZW (gracz wybiera lepszą  cechę).  Niezdany test  oznacza
Upadek. 

Właz  do  podziemi –  jeśli  postać  wykonała  udaną  akcję  Szabrowania  w  budynku,  gracz,  poza
wylosowaniem  efektu  z  tabeli  szabrowania,  rzuca  k10.  Przy  wyniku  8+  w  budynku,  na  jego  najniższej
kondygnacji, należy ułożyć znacznik Włazu do podziemi. 

Jeśli, po przeszabrowaniu czterech budynków, w żadnym z nich nie ułożony został znacznik Włazu to jest on
automatycznie  wystawiany w ostatnim budynku,  po tym gdy pierwsza postać  wykona tam udaną akcję
Szabrowanie.

Gracz kontroluje Właz jeśli przynajmniej jedna jego postać znajduje się w odległości do 4 cali od znacznika
Włazu i w strefie tej nie ma żadnej jednostki przeciwnika. 
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18. Ziemie umarłych
„Apokalipsa zombie, którą pokazywały przedwojenne filmy nie
nastąpiła. W końcu ciężko jest opanować świat jeśli nie ma się mózgu
i tak wielu drapieżników, również tych w ludzkiej skórze, zamiast
przed tobą uciekać chce cię pożreć. Jednak wciąż w licznej grupie
szwędacze potrafią stanowić poważne zagrożenie.”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od przeciwległych krawędzi stołu.  

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz otrzymuje 3 Punkty Zwycięstwa za każdy znacznik Fantów kontrolowany przez postać należącą do 
jego bandy na koniec potyczki. 

Cele dodatkowe:
Gracz otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Szwędacze – przed rozpoczęciem rozstawiania postaci każdy gracz wystawia 2 znaczniki zombie, w 
dowolnym miejscu na polu walki, poza strefami rozstawienia graczy.
Na początku każdej tury (zaczynając od 1 tury) każdy gracz układa na polu walki dodatkowe 2 znaczniki 
zombie. Znaczniki te mogą być wystawione w odległości do 5 cali od dowolnej krawędzi pola walki lub w 
dowolnym budynku/ruinach, w którym nie znajduje się żadna postać gracza. 
Po wystawieniu nowych znaczników, na początku fazy aktywacji postaci, gracze poruszają zombie zgonie z 
poniższymi zasadami.

Zombie  jest  aktywowany  na  początku  każdej  fazy  aktywacji  postaci,  zanim  jakiekolwiek  postaci  graczy
zostaną aktywowane. 
Zombie zawsze wykonuje akcję Ruch lub Szarża w stronę najbliższej postaci gracza. 
Zombie znajdujące się w walce w zwarciu zawsze wykonuje akcję Walka. 

95



Zombie
Podstawka: 25 mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

1 1 2 2 1 1 1 5/5

Zdolności: Martwica mózgu (zombie jest odporny na psychologię, automatycznie zdaje wszystkie testy SW, 
jest odporny na efekty Zastraszenia, Strachu oraz mocy Wypalenie umysłu).
Straszny
Trucizna 

Ekwipunek: brak
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19. Zdrajca
         „Zdrajca! Heretyk! Obrzydliwy mutant! Wynaturzenie! Schwytajcie

go i przyprowadźcie do mnie. Niech pozna czym jest gniew Jedynego!
Niech poczuje płomienie naszej wiary!”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenu.

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to obszar 12 cali (przy polu walki
48x48 cali) lub 8 cali (przy polu walki 40x40 cali) od
przeciwległych krawędzi stołu.  

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz, który na koniec potyczki kontroluje znacznik Zdrajcy otrzymuje 6 Punktów Zwycięstwa. 

Cele dodatkowe:
Na polu walki znajdują się 3 znaczniki Fantów. Każdy z nich warty jest 1 Punkt Zwycięstwa po zakończeniu 
potyczki.

Gracz otrzymuje 1 Punkt Zwycięstwa, jeśli na koniec potyczki Przywódca przeciwnika jest nieprzytomny, 
martwy lub uciekł z pola walki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Poszukiwania zdrajcy – Postać lub oddział, które wykonały udaną akcję Szabrowanie, poza wykonaniem
zwykłego  testu  2k10  w  tabeli  Szabrowania,  rzuca  dodatkową  kością.  Przy  wyniku  8+  postać  znajduje
ukrywającego się Zdrajcę. 
Począwszy od trzeciej tury wynik potrzebny do znalezienia Zdrajcy to 5+.
Po znalezieniu Zdrajcy przez pierwszą postać powyższa zasada przestaje obowiązywać. 

Zdrajca, po odnalezieniu, wykonuje przeciwko postaci, która go znalazła, atak z UW 2 i SI 6. 
Jeśli  postać przetrwała ten atak to uznaje się, że udało się jej obezwładnić Zdrajcę, którego od tej pory
kontroluje na zasadach kontroli znacznika Fantów. 

Uciążliwy – Postać lub oddział, która kontroluje znacznik Zdrajcy, zwiększa o 1 PT wszystkich wykonywanych
testów. 
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20. Zaminowani
„Tamte budynki stanowiły kiedyś część większej bazy wojskowej. Jeśli
się postaramy znajdziemy tam sporo przydatnego szpeju. Fanty tylko
czekają.  Ale  uważajcie,  teren  jest  zaminowany.  Wojsko  chciało
wysadzić  to  miejsce  żeby  nie  wyciekły  stąd  żadne  sekrety.  No!
Ruszamy!”

Teren:
Dowolne rozstawienie terenów. 

Na polu walki należy rozmieścić 3 znaczniki Fantów tak, by
żaden z nich nie znajdował się bliżej niż 5 cali od dowolnej
strefy rozstawienia gracza.

Rozstawienie postaci:
Strefy rozstawienia graczy to trójkątne obszary oznaczone
kolorami na mapie. 

Gracze rzucają k10. Gracz, który uzyskał wyższy wynik wybiera Strefę rozstawienia i wystawia w niej 
pierwszą postać lub oddział ze swojej bandy. 

Cel główny:
Gracz, który po zakończeniu potyczki, kontroluje nadajnik w budynku znajdującym się na środku pola walki 
otrzymuje 4 Punkty Zwycięstwa. 

Cele dodatkowe:
Na polu walki znajdują się 3 znaczniki Fantów. Każdy z nich warty jest 2 Punkty Zwycięstwa po zakończeniu 
potyczki.

Czas trwania potyczki:
Potyczka kończy się na koniec 5 tury lub w momencie gdy jeden z graczy straci ostatnią postać ze swojej 
bandy.

Zasady specjalne:
Ukryty nadajnik – w budynku znajdującym się na środku pola walki znajduje się ukryty nadajnik 
przekazujący sygnał do bomb rozmieszczonych w okolicy. Jeśli postać wykona w tym budynku udaną akcję 
Szabrowanie uznaje się, że oprócz zastosowania efektu z Tabeli Szabrowania, odnalazła ona nadajnik.  W 
budynku układa się odpowiedni znacznik, który nie może zostać przeniesiony. 

Postacie mogą wykonać akcję Wykorzystanie zdolności Mechanik na nadajniku. Udana akcja oznacza 
wyłączenie nadajnika i rozbrojenie bomb. Jeśli postać nie posiada zdolności Mechanik może zadeklarować 
Akcję Złożoną i w jej ramach wykonać test Siły Woli o PT 9. 

Gracz kontroluje nadajnik jeśli przynajmniej jedna postać z jego bandy styka się podstawką ze znacznikiem 
nadajnika i żadna postać przeciwnika nie styka się podstawką z nadajnikiem. 

Bomby – rozmieszczone na polu walki znaczniki Fantów są bombami. Jeśli do końca 5 tury żaden z graczy 
nie wyłączy nadajnika (patrz wyżej) bomby wybuchają. 

Jeśli bomba wybuchła należy ułożyć nad postacią, która ją kontroluje (lub nad samym znacznikiem, jeśli 
znajduje się na polu walki i nie kontroluje go żadna z postaci graczy) duży znacznik Wybuchu (6 cali). Jedna 
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postać w środku znaczniki ginie automatycznie i jest zdejmowana z pola walki. Pozostałe modele dotknięte 
znacznikiem otrzymują trafienie z SI 10 i zasadą Miażdżący atak. 

Po wybuchu znacznik Fantów jest usuwany z gry. 

Postacie mogą próbować rozbroić bombę. W tym celu muszą kontrolować znacznik i wykonać akcję 
Wykorzystanie zdolności Mechanik. Jeśli postać nie posiada tej zdolności może zadeklarować Akcję Złożoną i 
wykonać test Siły Woli o PT 9. 
Jeśli postać nie zdała testu bomba wybucha. 
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Część V

Kampania
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Kampania
Każda  rozgrywka  Afterglow  Miniatures

Game  tworzy  unikalną  historię  band  ocalałych,
rywalizujących  ze  sobą  w  walce  o  przetrwanie  i
dominację  w  zniszczonym,  brutalnym  świecie,
który nie wybacza słabości. 

Nie  muszą  to  być  jednak  pojedyncze,
oderwane  od  siebie  historie.  Wraz  z  kolejnymi
potyczkami gracze mogą rozszerzać tę opowieść o
nowe rozdziały, a same bandy mogą zmieniać się
pod wpływem wydarzeń,  które miały  miejsce  na
polu walki. 

Afterglow  Miniatures  Game  zostało
zaprojektowane  tak,  by  gracze  mieli  możliwość
rozgrywania  kampanii,  czyli  serii  połączonych
scenariuszy,  podczas  których  ich  bandy  będą  się
rozwijać, ich członkowie zdobywać doświadczenie,
nowy  sprzęt,  a  także,  od  czasu  do  czasu,  stałe
uszkodzenia ciała, mutacje czy też bezimienny grób
na pustkowiach.

W dalszej części podręcznika zamieszczone
są informacje związane z tym typem rozgrywki. 
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Doświadczenie
Wraz  z  kolejnymi  potyczkami  członkowie

bandy  zdobywają  doświadczenie,  hartują  się  i
powoli  przemieniają  w  prawdziwych  weteranów,
postrach i legendę pustkowi. 

Po każdej rozegranej potyczce gracze mogą
przyznać  Punkty  Doświadczenia  (PD)  postaciom,
które brały w niej udział. 

Zgodnie  z  poniższą  tabelą  gracz  przydziela
punkty  za  każdy  uzyskany  przez  postać  Wyczyn  i
dopisuje je na karcie jednostki. 

Oddziały posiadają wspólną pulę Punktów
Doświadczenia. 

Oznacza to, że jeśli jedna lub więcej postaci,
należących do oddziału, dokona w trakcie potyczki
Wyczynu, oddział otrzymuje Punkt Doświadczenia za
ten Wyczyn po zakończeniu potyczki. 

Wyczyn PD

Przetrwanie Postać przetrwała potyczkę. Po jej zakończeniu nie była martwa, 
nieprzytomna lub nie uciekła z pola walki.

+1

Osaczony Postać przetrwała potyczkę będąc w Osaczonej bandzie. +1

Misja Postać wypełniła zadanie opisane na wylosowanej przez gracza Karcie 
Misji.

+1

Zadanie do 
wykonania

Postać wypełniła zadanie opisane w scenariuszu, zapewniając swojej 
bandzie zdobycie Punktów Zwycięstwa.

+1

Chojrak Postać pozbawiła przytomności lub zabiła wrogiego bohatera. +1

Wojownik Postać pozbawiła przytomności lub zabiła przynajmniej jedną postać z 
bandy przeciwnika.

+1

Rzeźnik Postać pozbawiła przytomności lub zabiła przynajmniej trzy postacie z 
bandy przeciwnika.

+1

Heroiczny wyczyn Postać zdała przynajmniej jeden test o PT 10, poza testem Pancerza. +1

Przywódca Przywódca wykonał udaną akcję Rozkaz w trakcie potyczki (poza 
Szybkimi Rozkazami na początku fazy aktywacji).

+1

Grabieżca Postać wykonała przynajmniej jedną akcję Grabież na wrogiej postaci i 
przetrwała potyczkę zachowując zrabowany ekwipunek. 

+1

Szabrownik Postać wykonała przynajmniej jedną udaną akcję Szabrowanie. +1

Zbieracz Po zakończeniu potyczki postać była w posiadaniu przynajmniej 
jednego znacznika Fantów.

+1

Zdolniacha Postać, przynajmniej raz w trakcie potyczki, skutecznie wykorzystała 
jedną ze zdolności: Leczenie, Mechanik, Boży pomazaniec, Magia 
Naiym'vael, Makabryczne pozszywanie, Pomost śmierci, Saper. 

+1
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Nieprzytomne i martwe postacie
Postać,  która  na  koniec  rozgrywki  jest

nieprzytomna otrzymuje PD za osiągnięte w trakcie
gry Wyczyny. 

Uznaje  się,  że  została  ona  odpowiednio
opatrzona  i  miała  wystarczająco  dużo  czasy  by
otrzymane obrażenia zdołały się zagoić. Postać taka
jest zdrowa i normalnie wystawiana w następnych
potyczkach.

Jeśli  postać na koniec potyczki jest martwa
gracz  wykonuje  test  k10  i  porównuje  wynik  z
poniższą tabelą by przekonać się czy faktycznie na
polu walki leżał zimny trup czy też postać otrzymała
wyjątkowo  paskudne  i  groźne  rany,  które  jednak
udało się wyleczyć. 

Jeśli  w  bandzie  znajduje  się  przynajmniej
jedna  postać  ze  zdolnością  Leczenie,  która
zakończyła potyczkę nie będąc martwa, gracz może
wybrać jedną z nich i wykonać nią test Siły Woli. Za
każdy osiągnięty sukces gracz może zwiększyć wynik
w Tabeli Rekonwalescencji o 1. 

Dodatkowo  jeśli  gracz  posiada  postać  ze
zdolnością  Leczenie  i  musi  wykonać  test  w  Tabeli
Obrażeń,  może  rzucić  wówczas  dwiema  kośćmi  i
wybrać jeden wynik.

Jeśli  w  skład  oddziału  wchodzą  postacie,
które doznały trwałych obrażeń, to gracz powinien
odpowiednio  oznaczyć  ich  modele  lub  wskazać  je
przeciwnikowi przed rozpoczęciem potyczki, tak aby
uniknąć nieporozumień w trakcie gry.  

k10 Tabela Rekonwalescencji

1 Postać jest martwa. Gracz może zastąpić ją nową postacią (lub postaciami) o koszcie 
nieprzekraczającym kosztu punktowego martwej postaci. Nowa postać nie posiada Punktów 
Doświadczenia ani dodatkowych zdolności.

2-4 Postać przeżyła jednak odniosła trwałe uszkodzenia. Gracz rzuca k10 i porównuje wynik z Tabelą 
Obrażeń.

5-7 Postać przeżyła ale jej rany potrzebują więcej czasu by się zagoić. Następną potyczkę rozpoczyna z 
jedną raną.

8-10 Postać udało się wyleczyć i jest normalnie wystawiana w następnych potyczkach.

Tabela Obrażeń

1 Uszkodzone płuco Postać zmniejsza WT o 1 (min. do poziomu 1).

2 Uszkodzone kolano Postać otrzymuje zasadę Powolny zmniejszając swój zasięg ruchu o 1.

3 Uszkodzona ręka Postać zmniejsza UW o 1 (min. do poziomu 1).

4 Stracone oko Postać zmniejsza US o 1 (min. do poziomu 1).

5 Zerwany mięsień Postać zmniejsza SI o 1 (min. do poziomu 1).

6 Poprzestawiane w 
głowie

Jeśli postać wydaje Rozkaz lub jest jego celem to PT testu SW rośnie o 1. 
Dodatkowo jednostka zwiększa PT wszystkich testów SW o 1.

7 Amnezja Postać traci jedną z posiadanych zdolności, wybraną przez gracza.

8 Lęki pourazowe Postać zmniejsza SW o 1 (min. do poziomu 1).

9 Zakażona krew Postać otrzymuje losową mutację (patrz Mutacje).

10 Rekonwalescencja Postać udało się wyleczyć jednak jej rany potrzebują więcej czasu na 
zagojenie się. Podczas najbliższej potyczki zwiększa o 1 PT wszystkich 
testów poza testami Pancerza.
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Mutacje
W  różnych  sytuacjach  postać  może  ulec

działaniu czynników mutagennych. Niektóre  z nich
działają  delikatnie  i  powoli,  inne  są  gwałtowne  i
drastyczne. 

Jeśli  postać musi  wylosować mutację  gracz
rzuca  2k10  dodając  do  wyniku  poziom  cechy
Wytrzymałość postaci i porównuje otrzymaną sumę
z poniższą tabelą.

Jeśli  w  skład  oddziału  wchodzą  postacie
posiadające  mutacje  to  gracz  powinien
odpowiednio  oznaczyć  ich  modele  lub  wskazać  je
przeciwnikowi przed rozpoczęciem potyczki, tak aby
uniknąć nieporozumień w trakcie gry. 
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Tabela Mutacji
Suma Mutacja

3-4 Okrutna deformacja Postać zmniejsza SI i WT o 1 (min. do poziomu 1).

5 Nowotwory Postać zmniejsza WT o 1 (min. do poziomu 1).

6 Ropiejące wrzody Postać zwiększa o 1 PT wszystkich wykonywanych testów Pancerza

7 Zdeformowane 
kończyny

Postać zmniejsza UW o 1.

8 Obrzydliwa postać Postać traktowana jest jakby posiadała zdolność Straszny jednak   
przeciwnicy wykonujący z jej powodu test Jaj zwiększają PT o 1. 

9 Przygłup Postać zmniejsza SW o 1 (min. do poziomu 1). Dodatkowo traci jedną, 
wybraną przez gracza, zdolność.

10 Smród Wszystkie postacie (sojusznicy i przeciwnicy) w odległości do 5 cali 
zwiększają o 1 PT wszystkich testów poza testem Pancerza.

11 Mutacja oczu Postać zmniejsza US o 1 (min. do poziomu 1) jednak posiada Pole 
widzenia w obu strefach (przedniej i tylnej). 

12-13 Głód (Choroba 
Czarnych Ust)

Jeśli postać zadała przynajmniej jedną ranę przeciwnikowi w zwarciu, do
końca  tego  zwarcia  zwiększa  SI  o  1  i  jest  traktowana  jakby  posiadała
zdolność Atak wielokrotny 2 ale nie może wykonać akcji Wycofanie się z
walki. 
Dodatkowo jeśli podczas aktywacji postać nie znajduje się w zwarciu ale
styka się podstawką z nieprzytomną lub martwą postacią, musi wykonać
test SW. Niezdany oznacza, że postać zaczyna pożerać ofiarę (model jest
zdejmowany z pola walki) i jest traktowana jakby wykonała akcję złożoną.

14 Regeneracja Jeśli postać posiada znaczniki Ran lub Trucizny na karcie postaci i nie jest 
martwa to na koniec tury wykonuje test Wytrzymałości. 
Zdany test oznacza wyleczenie jednej Rany/znacznika Trucizny. 
Regeneracja nie działa jeśli postać posiada znacznik Podpalenia.

15 Zrogowaciała skóra Postać zmniejsza Zwinność o 1. Wykonując testy Pancerza może 
przerzucić jedną kość, na której nie wypadł sukces.

16 Jad Wszystkie ataki w walce w zwarciu, wykonywane przez postać w walce w
zwarciu lub przy użyciu łuku, kuszy lub noży do rzucania, są traktowane
jakby posiadały zasadę Trucizna.

17 Skóra kameleona Postać traktowana jest jakby posiadała zasadę Kamuflaż jednak jej skóra 
jest tak delikatna, że nie może ona korzystać z pancerza o Redukcji 
większej niż 0. 

18 Dodatkowe stawy Postać zwiększa Zwinność o 1 oraz otrzymuje zasadę Szybki (6) ale 
zmniejsza Siłę o 1.

19 Dodatkowa ręka Jeśli postać posiada zdolność Atak wielokrotny lub walczy korzystając z 
dwóch broni do walki w zwarciu, wykonując test ataku, wynikający z tych 
zasad, gracz rzuca dodatkową k10.

20 Kły i pazury Jeśli postać nie posiada żadnej broni do walki w zwarciu to wykonując 
ataki w walce w zwarciu traktuje się ją jakby posiadała broń SI +3. 

21+ Supermutant Postać zmniejsza SW o 1 (min. do poziomu 1) jednak zwiększa SI o 2.
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Rozwój bandy
Wykorzystywanie Punktów 
Doświadczenia

Zdobyte  Punkty  Doświadczenia  zapisywane
są na karcie jednostki. Po zakończeniu potyczki gracz
może je wydawać aby zakupić dowolną zdolność z
dostępnych dla postaci grup. 

Koszt zdolności w Punktach Doświadczenia
jest  równy  jej  kosztowi  podanemu  w  rozdziale
Zdolności.  

Bohaterowie  zwiększają  koszt  nowych
zdolności o 2 punkty.

Jednostki  specjalne  zwiększają  koszt
nowych zdolności o 1 punkt.

Jeśli postać wykupiła już przynajmniej dwie
zdolności  za  Punkty  Doświadczenia  to  zwiększa
koszt kolejnych nowych zdolności o 2 (bohaterowie
o 4, jednostki specjalne o 3).

Koszt  zdolności  wykupionych  za  Punkty
Doświadczenia doliczany jest do kosztu punktowego
postaci.  W  ten  sposób  wartość  punktowa  bandy
rośnie wraz ze zdobywanym doświadczeniem.

Doświadczenie oddziałów

Oddziały  zdobywają  Punkty  Doświadczenia
tak jak pojedyncze postacie. Mogą je wydawać na
dwa sposoby.

A)  Gracz  może  wybrać  jedną  postać  w  oddziale,
która otrzyma nową zdolność. 
Postać ta staje się dowódcą oddziału. Oddział może
posiadać  tylko  jednego  dowódcę  co  oznacza,  że
gracz  nie  może  np.  wykupić  zdolności  dla  dwóch
postaci z trzyosobowego oddziału.

B)  Gracz  może  wykupić  zdolność  dla  wszystkich
postaci w oddziale. 
Wszystkie  postacie  muszą  otrzymać  tą  samą
zdolność.  Koszt  zdolności  należy  zwiększyć  o  4
punkty za każdy model w oddziale, poza pierwszym.

Po  zakupieniu  zdolności  za  Punkty
Doświadczenia,  ich  koszt  doliczany  jest  do  kosztu
oddziału. 

Jeśli cały oddział otrzymał nową zdolność to
jego koszt rośnie tak jakby każda postać otrzymała
zdolność za wartość punktową podaną w rozdziale
Zdolności.

Przykład 1.
Oddział  trzech  Delaryjskich  Piechurów  zdobył  po
potyczkach  7  Punktów  Doświadczenia.  Gracz
wybiera jedną postać i  wykupuje dla niej  zdolność
Walka za 5 PD. Tym samym wybrana postać staje się
dowódcą oddziału, a koszt oddziału zwiększa się o 5
punktów.

Przykład 2.
Po  kilku  potyczkach  oddział  trzech  Wojowników
Naiym'vael  zebrał  w  sumie  13  Punktów
Doświadczenia.  Gracz  postanawia  wykupić  dla
każdej postaci w oddziale zdolność Skradanie się. Od
zebranych przez oddział PD odpisuje 13 punktów (5
+4  za  każdy  model  w  oddziale  poza  pierwszym)  i
zwiększa koszt jednostki o 15 punktów (5x3).
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Dodatkowe zdolności

Poniżej  zamieszczone  są  zdolności,  które
postacie  mogą  wykupić  wyłącznie  za  Punkty
Doświadczenia w trakcie rozgrywanej kampanii i po
spełnieniu określonych w ich opisie warunków. 

Zahartowany
Koszt: 15 PD
Zdolność  tą  może  wykupić  tylko  postać,  która
wykupiła już przynajmniej dwie zdolności za Punkty
Doświadczenia.
Postać zwiększa WT o 1.

Weteran Pustkowi
Koszt: 10 PD
Zdolność  tą  może  wykupić  tylko  postać,  która
wykupiła już przynajmniej trzy zdolności za Punkty
Doświadczenia. 
Postać  może  zwiększyć  o  1  jedną  wybraną  Cechę
spośród wymienionych: US, UW, ZW, SI, SW.

Legenda Pustkowi
Koszt: 10 PD
Zdolność  tą  może  wykupić  tylko  postać,  która
wykupiła już przynajmniej cztery zdolności za Punkty
Doświadczenia.
Postać  może  zwiększyć  o  1  jedną  wybraną  Cechę
spośród  wymienionych:  US,  UW,  ZW,  SI,  SW.  Jeśli
posiada  zdolność  Weteran  Pustkowi  to  nie  może
wybrać  cechy,  która  została  zwiększona  przy
zdobyciu tej zdolności.
Dodatkowo  raz  w  trakcie  potyczki  postać  może
przerzucić jedną kość na której nie wypadł sukces. 
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Skrzynia
W trakcie rozgrywania kampanii członkowie

bandy  mogą  wracać  z  potyczek  ze  zdobycznym
sprzętem  oraz  znalezionymi  lub  zagrabionymi
fantami.  Wszystkie  zdobycze  trafiają  do  Skrzyni,
która  stanowi  skrytkę,  skarbiec  czy  też  arsenał
bandy. 

Po każdej potyczce gracze powinni zapisywać
co  trafiło  do  ich  Skrzyń,  wpisując  konkretny
ekwipunek  lub  liczbę  znaczników Fantów oraz  ich
wartości w Punktach Zwycięstwa. 

Pomiędzy  potyczkami  gracz  może
wykorzystać  ekwipunek  ze  skrzyni  i  przydzielić  go
postaciom wchodzącym w skład jego bandy. Może
również  postanowić  sprzedać  zdobyty  ekwipunek
oraz znaczniki fantów. 

Jeśli  gracz  przekazał  zdobyty  ekwipunek
postaci  ze  swojej  bandy  to  zwiększa  jej  koszt  o
podwójną  wartość  punktową  przekazanego

ekwipunku. Dodatkowo postać musi mieć możliwość
korzystania  z  tego  ekwipunku.  Nie  można  np.
przekazać  ekwipunku  Specjalnego  postaci  bez
zdolności Specjalista.

Gracz  może  również  sprzedać  ekwipunek
otrzymując za niego ilość punktów, równą kosztowi
ekwipunku podanego w jego zasadach. Gracz może
również  sprzedać  posiadane  znaczniki  Fantów.
Sprzedając znacznik Fantów gracz rzuca k10 i dodaje
do  wyniku  wartość  znacznika  w  Punktach
Zwycięstwa. Uzyskana suma oznacza ilość punktów,
które gracz zapisuje.

Punkty  otrzymane ze  sprzedaży  ekwipunku
oraz znaczników Fantów stanowią wartość Skrzyni i
można  je  wykorzystać  m.in.  do  zakupu  nowego
ekwipunku oraz zatrudnienia nowych postaci, które
dołączą do bandy. Dokładne zasady znajdują się w
dalszej części podręcznika.

Ograbiony i wyszabrowany ekwipunek

Postacie, które wykonały w trakcie potyczki
akcje  Grabież  na  postaciach  przeciwnika  lub
Szabrowanie  i  zdobyły  w  ten  sposób  ekwipunek
mogą przekazać go do Skrzyni. 

Postacie,  które  zdobyły  ekwipunek  ale
później, w trakcie potyczki, straciły przytomność lub
zostały zabite nie przekazują go do Skrzyni.

Ograbione postacie
Uznaje  się,  że  postacie,  które  zostały

ograbione  w  trakcie  potyczki,  po  jej  zakończeniu
odzyskały  swój  sprzęt  (znalazły  lub  kupiły
zamiennik).  Gracz  nie  musi  skreślać  ekwipunku  z
karty postaci.

Punkty Zwycięstwa

Po zakończeniu każdej potyczki gracz oblicza
zdobyte Punkty Zwycięstwa, a następnie mnoży ich
sumę  razy  2.  Uzyskany  wynik  dodaje  do  wartości
Skrzyni bandy. 

Wartość Skrzyni to punkty, które gracz może
wykorzystać na wymienione poniżej sposoby. Na jej
wartość mają również wpływ sprzedany ekwipunek
oraz sprzedane znaczniki Fantów.
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Wykorzystanie punktów Skrzyni
Pomiędzy  kolejnymi  potyczkami  gracz  może
postanowić wykorzystać punkty stanowiące wartość
Skrzyni.  Może  to  zrobić  na  kilka  sposobów,  które
zostały opisane poniżej:

1. Zakup nowych postaci
Gracz  może  wybrać  nowe  postacie  z

podręcznika frakcji lub Najemników i dopisać je do
swojej  bandy  zgodnie  z  zasadami  podstawowymi.
Gracz  musi  zachować  wszystkie  ograniczenia
związane  z  limitem  jednostek  i  ekwipunku  przy
danym formacie punktowym. 

Po  wykupieniu  nowych  postaci  gracz
pomniejsza wartość Skrzyni o ich koszt punktowy.

2. Zwiększenie liczebności oddziałów.
Gracz  może  zwiększyć  liczebność  swoich

oddziałów  wykupując  do  nich  kolejne  postacie
zgodnie  z  zasadami  podstawowymi  i  zasadami
frakcji.  Nie  może w ten sposób przekroczyć  limitu
postaci w oddziale podanego przy opisie jednostki.

Nowe  postacie  muszą  posiadać  taki  sam
ekwipunek  i  zdolności  jak  oddział,  do  którego
dołączają. Jeśli gracz dokupuje modele do oddziału,

w którym wszystkie modele wykupiły nową zdolność
za  Punkty  Doświadczenia,  to  nowy  model  musi
również posiadać wykupioną dodatkową zdolność.

Po wykupieniu nowych postaci do oddziału
gracz  pomniejsza  wartość  Skrzyni  o  ich  koszt
punktowy. 

3. Nowy ekwipunek
Gracz może wykupić dodatkowy ekwipunek

dla swoich postaci. 

Jeśli postać nie wykorzystała swojego limitu
punktów na ekwipunek, opisanego w jej zasadach,
gracz  może  wykupić  ten  ekwipunek  dodając  jego
wartość do kosztu postaci.

Jeśli postać wykorzystała swój limit punktów
na  ekwipunek  podczas  jej  tworzenia,  gracz  może
dokupić  jej  ekwipunek  o  maksymalnej  wartości  5
punktów  (10  dla  bohaterów)  przy  czym  płaci
podwójny koszt punktowy za ten ekwipunek i o tyle
też zwiększa koszt samej postaci.

Po  wykupieniu  nowego  ekwipunku  gracz
pomniejsza wartość Skrzyni o ich koszt punktowy. 
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Przykład rozwoju bandy w trakcie kampanii

Gracz stworzył na potrzeby kampanii bandę
Delarii,  w  której  skład  wchodziły  następujące
postacie: Kapelan, Czyściciel oraz trzech Piechurów.
Po  kilku  potyczkach  jego  postacie  zdobyły  Punkty
Doświadczenia. 

Kapelan  zdobył  15  PD.  Gracz  postanowił
wykupić  mu  za  to  dwie  zdolności  –  Druzgocząca
szarża oraz Straszliwa reputacja. W sumie wydaje na
nie 14 PD i o tyle zwiększa koszt Przywódcy bandy.
Kapelanowi pozostaje 1 PD.

Czyściciel  zdobył  11  PD,  za  które  gracz
wykupił  mu  zdolność  Szybki  cyngiel,  i  o  tyle  też
zwiększył koszt weterana. 

Piechurzy  zdobyli  13  PD.  Gracz  postanowił
wykupić wszystkim postaciom w oddziale zdolność
Szabrowanie.  Zgodnie  z  zasadami  może  to  zrobić
mając do dyspozycji 13 PD ponieważ koszt zdolności
5 punktów oznacza, że przy trzyosobowym oddziale
właśnie  tyle  PD jest  mu potrzebne  (5+4+4).  Koszt
jednostki zwiększa się jednak o 15 punktów (3x5). 

W  trakcie  jednej  z  potyczek  Kapelanowi
udało się ograbić wrogą postać z broni dwuręcznej,
a piechurzy zdobyli jeden karabin, kilka sztuk broni
ręcznej oraz CKM. Cały ekwipunek trafił do Skrzyni. 

Gracz  postanowił,  że  Kapelan  zachowa  dla
siebie  broń dwuręczną,  która  w połączeniu  z  jego
nowymi  zdolnościami  stworzy  z  niego  niezwykle
groźnego przeciwnika w walce w zwarciu. 

Dopisuje broń na karcie jednostki i zwiększa
koszt  Kapelana  o  16  punktów  (2x  koszt  broni).

Karabin, broń ręczną oraz CKM natomiast sprzedaje
za  33  punkty,  które  teraz  stanowią  wartość  jego
Skrzyni.

W  skrzyni  posiada  również  cztery
znaczników  fantów,  o  łącznej  wartości  8  Punktów
Zwycięstwa.  Gracz  postanawia  je  sprzedać.  Rzuca
4k10  i  powiększa  wynik  o  8  uzyskując  sumę  34
punktów.  W  ten  sposób  wartość  skrzyni  rośnie
łącznie o 67 punktów. 

Na  koniec  gracz  sumuje  zdobyte  Punkty
Zwycięstwa. Rozgrywając cztery potyczki udało mu
się zdobyć 33 PZ. Mnoży je razy 2 i dodaje wartość
Skrzyni otrzymując sumę 133 punktów. 

Korzystając z tych punktów gracz postanawia
dołączyć do swej bandy nową jednostkę – oddział
trzech  Fanatyków  oraz  Posłańca  Gniewu,
uzbrojonych w korbacze i noszących śmieciozbroje.  

Po dołączeniu Fanatyków graczowi pozostaje
w Skrzyni 18 punktów.

Gracz  skończył  rozwijanie  bandy.  Aktualnie
jego  banda  składa  się  z  Kapelana  (posiadającego
dodatkowe zdolności Druzgocząca szarża, Straszliwa
reputacja  oraz  zdobyczną  broń  dwuręczną),
Czyściciela  (dodatkowa zdolność  Szybki  Cyngiel),  3
Piechurów (dodatkowa zdolność Szabrowanie) oraz
3 Fanatykow i Posłańca Gniewu. 

W sumie wartość  jego bandy to teraz 621
punktów.
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CZĘŚĆ VI

ZESTAWIENIE TABEL
Najbardziej przydatne tabele znajdujące się w podręczniku.
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Ekwipunek

Broń do walki w zwarciu
Nazwa Koszt SI Spec.

Broń ręczna 2 +4 -

Ostry szmelc 1 +2 Wadliwy

Broń biała dobrej jakości 5 +5 -

Broń dwuręczna 8 +6 Ciężka; Wymaga użycia obu rąk

Korbacz 5 +4 Ciężka; W pierwszej turze walki modyfikator SI +6

Włócznia 4 +4 Atak z dystansu (1)

Broń strzelecka
Nazwa Koszt SI Zas. Spec.

Proca 2 5 10 -

Noże do rzucania 2 +3 SIx3 -

Łuk 4 6 16 -

Kusza 6 7 16 Przeładowanie

Szmelcowy pistolet 3 6 12 Wadliwy

Pistolet 6 7 14 -

Obrzyn 5 7 8 Przeładowanie, Strzał z dwóch rur (strzelając na 
odległość mniejszą niż 5 cali SI broni rośnie do 8).

Strzelba 7 7 14 -1 PT przy strzale na zasięg mniejszy niż 5 cali.

Duży gnat 9 7 14 Rzadki; Przebicie pancerza

Karabin 11 8 18 Rzadki; 

Karabin szturmowy 14 8 16 Rzadki; Seria; 

Pistolet maszynowy 8 6 10 Rzadki; Seria; Szybki cyngiel

Pancerze
Nazwa Koszt Redukcja Spec.

Śmieciozbroja 2 1 Jeśli jednostka w teście pancerza osiągnie przynajmniej jeden
sukces, Śmieciozbroja rozpada się, a jednostka, wykonując 
kolejne testy Pancerza, jest traktowana tak jakby nie miała 
pancerza.

Lekki pancerz 3 0 -

Średni pancerz 6 1 -

Ciężki pancerz 12 2 Rzadki; Nieporęczny
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Broń Specjalna
Broń do walki w zwarciu

Nazwa Koszt SI Spec.

Piła łańcuchowa 15 +7 Specjalna; Ciężka; Miażdżący atak; Paliwo; Zatrważająca 

Broń strzelecka

Nazwa Koszt SI Zas. Spec.

CKM 16 8 18 Specjalna; Ciężka; Grad ołowiu; Przebicie pancerza; Seria

Granatnik 16 10 18 Specjalny; Ciężki; Intuicyjny strzał; Znacznik wybuchu (3 
cale); Znoszenie; Jedna postać znajdująca się w centrum 
znacznika otrzymuje k2 trafienia z SI 10 i zasadami 
Miażdżący atak oraz Przebicie pancerza. Pozostałe 
postacie dotknięte znacznikiem otrzymują trafienie z SI 
8.

Karabin snajperski 18 8 25 Specjalna; Celownik; Ciężka; Przebicie pancerza; 
Snajper;

Miotacz ognia 13 8 - Specjalna; k2 automatyczne trafienia/model; 
Podpalenie; Przebicie pancerza; Znacznik Płomienia

Ekwipunek dodatkowy
Nazwa Koszt Spec.

Dodatkowa amunicja 2 Ekwipunek podręczny; Jednokrotnego użycia; Anuluje pojedynczy efekt
wyczerpania amunicji.

Dodatkowy magazynek 3 Ekwipunek podręczny; Jednokrotnego użycia; Anuluje pojedynczy efekt
wyczerpania amunicji dla broni z zasadą Seria.

Granat 8 Jednokrotnego  użycia;  Zas:  SIx4;  Intuicyjny  strzał;  Znoszenie;  Znacznik
wybuchu  (3  cale);  Jedna postać,  znajdująca  się  w centrum znacznika,
otrzymuje k2 trafienia z SI 10 i zasadami Miażdżący atak oraz Przebicie
pancerza.  Pozostałe  postacie,  których  podstawek  dotyka  znacznik,
otrzymują trafienie z SI 8.

Granat dymny 4 Jednokrotnego  użycia;  Zas:  SIx4;  Intuicyjny  strzał;  Znacznik  dymu;
Znoszenie;  
Znacznik pozostaje na miejscu do końca kolejnej tury.

Granat gazowy 6 Jednokrotnego  użycia;  Zas:  SIx4;  Intuicyjny  strzał;  Znoszenie;  Broń
chemiczna/biologiczna; Znacznik wybuchu (6 cali); Znacznik pozostaje na
miejscu  do  końca  tury.  Postacie  wykonujące  akcje  poprzez  dym  (np.
Wypatrywania czy atak) zwiększają o 1 PT testów US i UW. 

Maska przeciwgazowa 2 Ochrona przeciwgazowa
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Akcje

Akcje Proste

Dobijanie rannych

Grabież

Rozkaz

Ruch

Skok

Skradanie się

Strzelanie

Szarża

Ukrywanie się

Walka

Wspinaczka

Wycofanie się z walki

Wykorzystanie zdolności*

Wypatrywanie

Akcje Złożone

Szabrowanie

Warta

Wykorzystanie zdolności*

* Akcja Wykorzystanie zdolności może być
rozpatrywana  jako  akcja  Prosta  lub  Złożona.
Informacje o tym, którym typem akcji jest dana
zdolność, znajdują się przy jej opisie.

Pozostałe tabele

Tabela Wspinaczki

Wysokość ponad
modelem

PT

1 6

2 7

3 8

4 9

5+ 10

Strzelanie - Poziom Trudności

Modyfikatory PT przy strzelaniu PT

cel znajduje się w odległości większej niż
10 cali

+1

cel znajduje się za lekką osłoną +1

cel znajduje się za ciężką osłoną +2

inny przeciwnik w pobliżu +1

strzał serią +1

cel  walczy  w  zwarciu  ze  sprzymierzoną
postacią

+2

cel  znajduje  się  w odległości  5  cali  lub
mniejszej i nie posiada żadnej osłony

-1

Strzelająca  postać  posiada  zdolność
Strzelec wyborowy

-1
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Tabela Szabrowania
3 Rozpadlina W trakcie przeszukiwania budynku podłoga oraz część ścian zapadają się otwierając pod nogami

poszukiwaczy głęboką rozpalinę.
Postać musi zdać test Zwinności. Niezdany test oznacza, że wpada w rozpadlinę, a jej model jest
zdejmowany z pola walki. Postać traktowana jest jak martwa. 
W przypadku  oddziałów,  jeśli  oddział  nie  zda  testu  Zwinności,  gracz  wybiera  jedną,  losową
postać, która ginie w rozpadlinie.

4 Pył Przeszukujący budynek znajduje klapę w suficie. Po jej otworzeniu na stojących poniżej sypie się
zebrany tam w trakcie burz Pył.
Postać  musi  zdać  test  Wytrzymałości.  Niezdany  oznacza  otrzymanie  jednej  rany.  Dodatkowo
postać natychmiast losuje jedną z mutacji z tabeli Mutacji (patrz Zasady Zaawansowane).
Jeśli  oddział  nie  zda  testu  WT  otrzymuje  liczbę  ran  równą  ilości  postaci  w  oddziale,  które
znajdują się w szabrowanym budynku/ruinach. Postacie te otrzymują również tą samą mutację,
wylosowaną w tabeli Mutacji (patrz Zasady Zaawansowane).

5 Toksyczne
opary

W trakcie szabrowania uszkodzona zostaje przerdzewiała rura, z której ulatnia się trujący gaz. 
Wszystkie postacie  znajdujące  się  w  budynku  otrzymują  trafienie  z  zasadą  Broń
chemiczna/biologiczna.

6 Gaz  psycho-
aktywny

Upuszczony na ziemię zbiornik uwalnia gaz, który wywołuje przerażające wizje i halucynacje u
osób narażonych na jego działanie.
Wszystkie  postacie  znajdujące  się  w  budynku  oraz  w  odległości  3  cali  od  niego  muszą
natychmiast zdać test Jaj.

7 Gniazdo Postać  odnajduje  gniazdo  jakichś  nieprzyjemnych  istot  jak  zmutowane  szczury,  toksyczne
skorpiony czy przerośnięte pająki. 
Wszystkie postacie znajdujące się w budynku otrzymują trafienie z SI 5 i zasadą Trucizna. Jeśli
szabrująca postać przetrwała odnajduje Mapę. Dopóki postać z Mapą znajduje się na polu walki,
nie ma znacznika Paniki i jest przytomna, gracz kontrolujący ją otrzymuje dodatkowy sukces w
testach Inicjatywy. 

8 Wnyki Wśród gruzów ukryte były stare pułapki zastawiona przez mutantów lub kanibali. 
Postać musi zdać test ZW. Niezdany oznacza, że wpada w pułapkę. Postać otrzymuje pojedyncze
trafienie z SI 7 i na początku następnej tury otrzymuje jeden żeton PA mniej. 
Dodatkowo wśród starych sideł znaleźć można resztki nieszczęśników, którzy zakończyli tu swój
żywot. Postać znajduje Broń dwuręczną do walki w zwarciu(+6 SI, ciężka, wymaga użycia obu
rąk) lub Dużego gnata (decyduje gracz). 
W przypadku oddziałów, jeśli oddział nie zda testu ZW, oddział otrzymuje pojedyncze trafienie z
SI 7, niezależnie od jego liczebności,  a na początku następnej tury otrzymuje jeden żeton PA
mniej.  Oddział znajduje też jedną sztukę Broni dwuręcznej do walki w zwarciu lub Dużego gnata
(decyduje gracz), który jest traktowany jako dodatkowy Ekwipunek wspólny.

9 Niewypał Wśród ruin znajduje się niewypał z czasów wojny. 
Postać  może  postarać  się  rozbroić  bombę wykonując  test  zdolności  Mechanik  (PT  7)  lub  w
przypadku jej braku test SW (PT 9). 
Zdany test oznacza, że postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 Punkty Zwycięstwa. 
Niezdany test oznacza, że niewypał eksploduje. Na szabrującej postaci (w przypadku oddziału
gracz wybiera jedną postać znajdującą się wewnątrz budynku/ruin) układany jest mały znacznik
Wybuchu  (3  cale).  Postać  w  środku  znacznika  otrzymuje  k2  trafienia  z  SI  10  oraz  zasadami
Miażdżący  atak  i  Przebicie  pancerza.  Pozostałe  postacie  dotknięte  znacznikiem  otrzymują
trafienia z SI 8. 

10 Przedwojenny
bimber

Resztki aparatury i szklane butelki tkwiły niemal nienaruszone w niewielkiej piwniczce.  
Postać znajduje bimber, po którego wypiciu wykonuje test WT. Zdany test oznacza, że do końca
potyczki postać (lub oddział) automatycznie zdaje wszystkie testy Jaj. Niezdany test oznacza, że
postać otrzymuje znacznik Trucizny. 
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11 Gazrurka  i
spluwa

W ściennej niszy znajdował się niewielki schowek na broń.
Postać odnajduje broń do walki w zwarciu (SI +4) i szmelcowy pistolet z amunicją. 
W przypadku oddziałów liczba znalezionych broni jest równa liczbie postaci w oddziale.  

12 Apteczka Postać znajduje przedwojenną skrzynkę ze środkami opatrunkowymi. 
Do końca potyczki postać będzie mogła wykonać jeden test Leczenia, tak jakby posiadała taką
zdolność. Jeśli postać posiada zdolność Leczenie to może jednorazowo obniżyć PT testu o 2.
W przypadku oddziałów z apteczki może skorzystać jedna, wybrana przez gracza postać (gracz
wybiera ją w momencie zadeklarowania użycia apteczki).

13 Amunicja Postać znajduje Dodatkową amunicję lub Dodatkowy magazynek (według decyzji gracza). 
W przypadku oddziałów może być to traktowane jako dodatkowy Ekwipunek wspólny.

14 Śmiecio-zbroja Wśród gruzów znajduje się nieco szpeju, który można by przerobić na pancerz. 
Jeśli  postać  zda  test  SW  o  PT  7  otrzymuje  Śmieciozbroję.  Postacie  ze  zdolnością  Mechanik
zmniejszają PT testu o 2. 
W przypadku oddziałów zdany test pozwala na wyposażenie w Śmieciozbroje wszystkich postaci
wchodzących w skład oddziału. 

15 Chemikalia W budynku mieściło się niewielkie laboratorium. Na półkach i w szafkach znajdują się chemikalia
i składniki pozwalające na stworzenie niewielkiej bomby. 
Jeśli  postać zda test  SW o PT 7 (jeśli  postać posiada zdolność Mechanik PT testu wynosi  5)
otrzymuje 1 egzemplarz bomby. Jej rodzaj zależy od ilości sukcesów w teście SW: 1 – granat
dymny, 2 – granat gazowy, 3 – koktajl Morohoda (jednorazowego użycia, znoszenie, intuicyjny
strzał,  mały znacznik wybuchu, postacie trafione znacznikiem otrzymują trafienie z SI  7 oraz
znacznik Podpalenia, 4 – granat. 
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowo 1 Punkt Doświadczenia.

16 Krótko-
falówka

Postać  znajduje  kilka  krótkofalówek.  Pomimo  upływu  czasu  udało  się  je  uruchomić,  a
akumulatory zachowały jeszcze nieco energii. 
Oddział, który posiada krótkofalówki, zwiększa swój zasięg koherencji postaci do 6 cali. 

17 Książki W  starym,  rozpadającym  się  kartonie  leży  kilka  książek,  podręczników  i  poradników
majsterkowicza. 
Do końca potyczki postać jest traktowana jakby posiadała zdolności Mechanik oraz Leczenie. 
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowe 2 Punkty Doświadczenia. 

18 Właz  do
kanałów

Pod gruzami znajdował się właz do kanałów, który przy niewielkim wysiłku udało się otworzyć.
Zardzewiała drabina prowadzi w ciemność. 
Postać lub oddział może zostać zdjęta z pola walki. Na początku następnej tury gracz wystawia ją
w dowolnym innym budynku lub ruinach. 
Postać musi  być wystawiona na dolnym poziomie budynku,  nie może zostać wystawiona na
piętrze. 
Postacie po wystawieniu, muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż  1 cal od postaci
przeciwnika.

19 Cenne
znalezisko

W jednym z pomieszczeń znajdowała się stary warsztat. Sprzętu jest zbyt dużo by go zabrać ale
można wrócić tu później wraz z kumplami.
Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na koniec potyczki.

20 Fanty Puszki, narzędzia, zwoje kabli, a nawet niewielki ale niezniszczony monitor – wszystko lądowało
w torbach szabrowników.
Postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ.

21 Spiżarnia W ruinach ukryte było wejście do piwniczki. Jej zawartość przyprawiła poszukiwaczy o szybsze
bicie serca. Od lat nie widzieli tylu puszek żarcia. 
Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na koniec potyczki. 
Dodatkowo postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ. 
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