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…Ghrrzzzz...Oddaj swe...hzzz... ciało... Tzzzzssss... Oddaj mięso maszynie...
Hzzsssghr... Rusz w wiecz... Ghrrr... wiecznym marszu...
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Konstrukty

najstraszniejszych,
najbardziej
szalonych
koszmarów. Efektem jest powstanie nowego
konstrukta. Cyborga będącego połączeniem ciała
i maszyny, zawieszonego gdzieś pomiędzy życiem
a śmiercią.

Konstrukty są jednym z najstraszniejszych
zagrożeń czyhających na tych, którzy przetrwali
Wybuch. Pół ludzie, pół maszyny, utrzymujący się
gdzieś pomiędzy życiem i śmiercią, kierowani
mroczną i tajemniczą wolą. Przemierzają
pustkowia w niestrudzonym marszu, w ciszy
zakłóconej jedynie mechanicznym szczękiem i
klekotem, atakując każdego napotkanego
wędrowca i niemal każdą osadę.

Przemienieni zasilają szeregi konstruktów
i razem z nimi ruszają w niestrudzony marsz przez
pustkowia.

Anatomia konstruktów

Po ich atakach nie pozostają żadne ślady.
Konstrukty zabierają ze sobą zarówno trupy jak i
rannych by zgotować im los gorszy od śmierci.
Nieszczęśnicy przechodzą okrutną przemianę i
sami zostają zmienieni w mechaniczne potwory.
Widmo takiego losu dla wielu jest straszniejsze
niż napotkanie bandy Odrzuconych.

Konstrukty są cyborgami – połączeniem
żywego organizmu z maszyną. Stopień przemiany
bywa bardzo różny. Czasem większość organów i
części ciała należy do ofiary (lub ofiar – wiele
konstruktów stworzonych jest z fragmentów ciał
kilku osób). Czasem do mechanicznego ciała
wkładane są wybrane ludzkie organy i mózg.
Istotne jest to, że wszystkie konstrukty posiadają
organiczne mózgi do których podpięta jest gęsta
sieć przewodów, igieł, procesorów i ciężkich do
zidentyfikowania elektronicznych urządzeń.

Horror z pustkowi
Pierwsze konstrukty pojawiły się krótko
po Wybuchu. Początkowo były jedynie
potworami z mrocznych i krwawych opowieści
snutych przy ogniskach. Widzieli je tylko nieliczni,
większość z tych, którzy spotykali je na swej
drodze nie miała okazji by o tym opowiedzieć. Z
tego też powodu wielu w ogóle nie wierzyło w
ich istnienie.

Pozostałe organy są mniej ważne, często
zamieniane na mechaniczne odpowiedniki,
dlatego też konstrukty są w stanie przetrwać
ostrzał przeciwnika i najsilniejsze ciosy. Pomimo
licznych ran i uszkodzeń prą naprzód nie czując

Z czasem jednak grupy konstruktów
zaczęły pojawiać się coraz częściej, atakując
podróżnych, obozowiska i osady. Zwiększająca się
liczba mechanicznych potworów nie była
przypadkiem i związana była z tym jak działały.
Konstrukty nie zawsze zabijają swe ofiary.
Bardzo często chwytają je lub turbują,
pozbawiając przytomności i zadając rany, po
których ofiara wykrwawia się jeszcze przez jakiś
czas. Następnie nieszczęśnicy oddawani są
Łataczom, straszliwym potworom o wielu
ramionach,
które
dokonują
na
nich
makabrycznych
operacji,
rodem
z
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bólu. Rozczłonkowane i zmasakrowane są w
stanie utrzymać wybrane funkcje życiowe.

przesyłając informacje i polecenia na odległość w
niezbadany dotąd sposób. W ten sposób grupa
jest w stanie informować wszystkich jej członków
o zagrożeniach lub znajdujących się w pobliżu
ofiarach i kierować niczym jeden koszmarny
organizm.

Tylko niektóre konstrukty przypominają
ludzi. Wiele z nich to twory rodem ze snów
szaleńca,
o
najdziwniejszych
kształtach,
dodatkowych
kończynach,
dziwnych,
powyginanych,
mechanicznych
stawach,
przewodach, którymi przepływa zielonkawa
ciecz, dodatkowych głowach lub całkowicie ich
pozbawione. Wygląd konstruktów w głównej
mierze zależy od tego z jakich części zostały
złożone, jakie organy zachowano i w jakim celu
zostały stworzone.

Pochodzenie
Krąży wiele teorii o pochodzeniu
konstruktów. Niektórzy twierdzą, że był to
wojskowy eksperyment, który w trakcie wojny,
lub już po Wybuchu, wymknął się spod kontroli.
Są tacy, którzy winę na to zrzucają na krasnoludy
lub Delaryjczyków, którzy w swych podziemnych
laboratoriach
prowadzili
tajemnicze
eksperymenty.

Łowcy i żołnierze starali się znaleźć słabe
strony cyborgów by lepiej z nimi walczyć. Szukali
źródła
zasilania,
którego
uszkodzenie
oznaczałoby unieszkodliwienie lub nawet zabicie
mechanicznego potwora.

Nawet jeśli była by to prawda to nie da
się zaprzeczyć, że zarówno krasnoludy z Miast
Kuźni jak i delaryjskie oddziały często same stają
się celem ataków cyborgów.

Badając kilka upolowanych konstruktów
okazało się, że niektóre z nich faktycznie
posiadają coś w rodzaju akumulatorów jednak
wiele z nich nie posiadało niczego co mogłoby je
przypominać. W szczególności były to te, w
których zachowano takie organy jak płuca.
Konstrukcja przebadanych konstruktów
była jednak tak dziwna i zróżnicowana, że nie
udało znaleźć się uniwersalnego sposobu ich
eliminacji.
Dużym zagrożeniem okazały się też
umysły konstruktów. Przemienieni najczęściej
zdają się nie posiadać wspomnień i nie okazują
emocji, bezwolnie wykonując swoje zadania. W
bardzo rzadkich przypadkach zdarzało się, że
przemieniony zachowywał resztki świadomości i
wspomnień. Często takie osoby powracały do
swych osad i domów sprowadzając na nie
koszmarną zbieraninę cyborgów.
Najczęściej umysł ofiary popadał w
szaleństwo lub w pełni oddawał się mrocznej
inteligencji kierującej całą grupą. Konstrukty
zdają się komunikować ze sobą niewerbalnie,
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Inni snują przy ogniskach opowieści o
rasie obcych, istotach, które chcą przejąć
kontrolę nad światem. Przybyły one z innej
planety czy innego wymiaru. W niektórych
opowieściach przyciągnąć miał je Wybuch,
według innych były one na ziemi już od wielu lat
jednak pozostawały w ukryciu. Teraz postanowiły
działać by zamienić wszystkie istoty, które
przetrwały zniszczenie świata w bezgranicznie
posłusznych niewolników.

zostać przemienionym lub stać się zbiorem części
zamiennych. Gigantyczne maszyny, wypluwające
w niebo czarny dym, huty, kadzie i taśmy
montażowe,
których
zawartość
mogła
doprowadzić najtwardszego weterana do
zwrócenia ostatniego posiłku.
Nikt jednak nie jest w stanie powiedzieć z
całą pewnością gdzie znajdują się takie fabryki.
Gdy niektórzy z traperów i zwiadowców wracali
w te miejsca z liczniejszymi siłami i ciężkim
sprzętem, zazwyczaj nie znajdywali już nawet
śladu konstruktów. Był jednak również przypadki
gdy grupy, wysłane by zbadać doniesienia o
piekielnych warsztatach, nigdy nie wracały.

Pojawiają się również historie o
niepoczytalnym naukowcu, który stworzył
konstrukty i jest w stanie je kontrolować. Jego
szaleństwo i sukces związany z powołaniem do
życia tych stworów, sprawiły, że zaczął on
również modyfikować własne ciało by powoli
przemienić się w maszynę.

Mechaniczna śmierć
Konstrukty wciąż pozostają jedną z
nierozwikłanych tajemnic. Skąd pochodzą, kto
nimi kieruje i jaki jest ich cel poza zamianą
wszystkich żywych istot w cyborgi? Nikt nie jest
w stanie odpowiedzieć na te pytania.

Nikt nie wie jaka jest prawda. Pewne jest
jedynie to, że konstrukty istnieją. Przestały być
istotami z legend, a stały się realnym
zagrożeniem.

Wiadomo jedynie, że grupy koszmarnych
istot wciąż przemierzają pustkowia zagrażając
każdemu kogo napotkają.

Fabryki maszyn
Nikt nie wie skąd konstrukty zaczęły
swoją ekspansję. Napotykane grupy zdają się
wędrować w losowych kierunkach, szukając
ofiar, wszędzie gdzie to tylko możliwe.
Rozprzestrzeniają się jak wirus zabierający
kolejne żywota. Porywają żywych oraz zabierają
trupy, zbierają również fragmenty maszyn,
tworząc w ten sposób zapas części zamiennych i
komponentów do tworzenia nowych potworów.

Głowonogi i obserwatorzy wyszukują
ofiary. Zdziercy i Kusicielki podkradają się do
nich, zastawiają zasadzki i eliminują strażników.
Prawdziwe natarcie rozpoczynają Konstrukty,
Behemoty i Centaury, niszcząc wszystko i
wszystkich na swej drodze. Na koniec wkraczają
Alchemicy i Łatacze by dopełnić rzezi i rozpocząć
brutalny proces tworzenia nowych potworów.

Coraz częściej powtarzane są opowieści o
miejscach, w których zaczynają gromadzić się
cyborgi. Są tacy, którzy twierdzą, że widzieli
dziwaczne warsztaty i fabryki pełne mrożących
krew w żyłach potworów. Klatki z pojmanymi
przez nich ludźmi, czekającymi na swoją kolej by

Nikt nie jest bezpieczny gdy trwa
nieustanny pochód mechanicznej śmierci.
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Cechy frakcji:
Wpółmartwa maszyna – Wszystkie postacie z frakcji Konstruktów posiadają zasadę Straszny oraz
automatycznie zdają testy Jaj.
Sztuczna inteligencja – Przywódca Konstruktów nie korzysta z zasady Aura Przywódcy i nie może
Nadludzki refleks – jednostki Naiym’vael traktowane są tak jakby posiadały zdolność
wykonywać akcji Rozkaz (oznacza to, że nie wydaje również Szybkiego rozkazu na początku tury).
Kontratak. Zdolność ta nie działa gdy jednostka szarżowana jest w strefę tylną.
Zamiast tego, dopóki Przywódca nie jest nieprzytomny lub martwy, niezależnie od jego SW, w Puli
Rozkazów Konstruktów na początku tury układa się 3 żetony.
Gracz, na początku fazy aktywacji jednostek, zanim jakakolwiek postać zostanie aktywowana, może
rozdzielić pozostałe po fazie inicjatywy żetony Rozkazów pomiędzy postacie i oddziały z bandy
Konstruktów, które znajdują się w odległości do 20 cali od Przywódcy.
Żadna postać ani oddział nie może otrzymać więcej niż 2 żetony Rozkazów. Gracz nie może
przydzielić znaczników Rozkazów Przywódcy bandy.
Jeśli banda Konstruktów zawiera Najemnika, który nie jest Konstruktem, to gracz, podczas
rozdzielania żetonów z Puli Rozkazów, może przydzielić 1 żeton Najemnikowi, jeśli Przywódca zda
test SW. Najemnik musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 cali.

Cecha kampanii:
Odbudowa – Wykonując test w tabeli Rekonwalescencji, gracz może przerzucić kość. Wynik drugiego
rzutu jest obowiązujący.
Dołącz do wiecznego marszu – jeśli w trakcie potyczki Łatacz stworzył nowe postacie Konstruktów
dzięki zdolności Makabryczne pozszywanie, po zakończeniu gry gracz rzuca k10 za każdą taką postać.
Wyniki 1-8 oznaczają, że przemiana była tylko tymczasowa i postać zostaje rozerwana na części
zamienne.
Wynik 9+ pozwala dołączyć postać do bandy.
Postacie, które dołączyły do bandy jako Konstrukty, mogą być łączone w oddziały i zwiększają
odpowiednio jej wartość punktową.
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BOHATEROWIE
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Alchemik
Alchemicy to tajemnicze konstrukty,
które otacza uderzająca, kwaśna woń
chemikaliów. Przypominać mogą człowieka
dźwigającego znaczną ilość tobołów i noszącego
wiele przedmiotów w kieszeniach specjalnie
ulokowanych w jego skórze i pomiędzy organami
wewnętrznymi. Zdarzają się też okazy większe i
przypominające bardziej juczne zwierzę,
przygarbioną istotę o dziwnych kształtach.
Niezależnie od swojej postaci, Alchemik
zawsze dysponuje licznymi truciznami i gazami,
którymi skutecznie razi przeciwnika. Wiele z nich
wytwarzanych jest przez jego własne,
zmodyfikowane organy i części ciała. Inne są
magazynowane w specjalnych zbiornikach lub
wolach i torbielach zwisających z cielska.
Zdolności Alchemika sprawiają, że jest on
wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem na
bliskim dystansie. Chemiczne mieszanki potrafią
osłabiać, sklejać ofiary, zabijać, a nawet niszczyć
wznoszone barykady i mury osad. Nawet w jego
żyłach i przewodach płynie trująca krew. Co
więcej Alchemicy mają upodobanie w
modyfikowaniu innych konstruktów. Zaszywają w
ich ciałach bomby chemiczne, które aktywują się
gdy konstrukt otrzyma wystarczająco silne
obrażenia. W ten sposób ich sługi nawet po
śmierci mogą stanowić zagrożenie dla
przeciwników.

Koszt: 120 punktów
Typ: Bohater
Podstawka: 40 mm
PA
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7/8

Zdolności:
Chemiczny atak – Alchemik może wykupić
dowolną ilość Chemikaliów z listy. Chemiczny
atak to akcja Strzelanie o zasięgu 12 cali.
Bomba chemiczna – Przed rozpoczęciem
potyczki gracz może wybrać jedną, dowolną
postać ze swojej bandy i zanotować swój wybór.
Jeśli wybrana postać straci przytomność lub
zginie, z jej truchła zaczyna ulatniać się trujący
gaz. Na modelu/znaczniku Trupa należy ułożyć
duży (6 cali) znacznik Dymu. Wszystkie postacie,
które dotkną znacznika otrzymują trafienie z
zasadą Broń chemiczna/biologiczna. Dodatkowo
postacie atakujące przez chmurę gazu zwiększają
PT testów ataku o 1.
Znacznik pozostaje na miejscu do końca kolejnej
tury.
+2 dowolne zdolności z grup Taktyka, Umysł,
Przetrwanie i Walka.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 35
punktów.
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CHEMIKALIA
Nazwa

Koszt

Opis

Chmura dymu

8

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Połóż znacznik dymu (średnica 6 cali) w
miejscu gdzie wylądował granat. Postacie atakujące przez dym
zwiększają PT w testach ataku (w walce w zwarciu i przy strzelaniu)
o 2. Znacznik pozostaje na miejscu do końca kolejnej tury.

Gaz psychoaktywny

8

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Ułóż 3 calowy znacznik wybuchu w
zasięgu ataku i wykonaj test Znoszenia. Trafione postacie muszą
zdać test Jaj.

Klej

10

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Ułóż 3 calowy znacznik wybuchu w
zasięgu ataku i wykonaj test Znoszenia. Trafione postacie nie mogą
poruszać się ani wykonywać obrotów, dodatkowo zmniejszają swoją
OB o -2/-2 i zwiększają PT wszystkich testów ataku o 2. Efekt
utrzymuje się dopóki trafione postacie, w swojej aktywacji, nie
wydadzą 1PA i nie zdadzą testu Siły o PT 8 żeby uwolnić się z
pułapki.

Kwas

20

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Ułóż 3 calowy znacznik wybuchu w
zasięgu ataku i wykonaj test Znoszenia. Wszystkie postacie
dotknięte znacznikiem otrzymują pojedyncze trafienie z SI 9 i
Przebiciem pancerza. Znacznik pozostaje na polu walki do końca
tury. Każda postać aktywowany w jego obrębie lub która na niego
wejdzie otrzymuje trafienie z SI 7 i Przebiciem Pancerza.

Napalm

20

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Ułóż 3 calowy znacznik wybuchu w
zasięgu ataku i wykonaj test Znoszenia. Wszystkie postacie
dotknięte znacznikiem otrzymują trafienie z SI 8. Trafione postacie i
oddziały otrzymują znacznik Podpalenia. Znacznik wybuchu
pozostaje na polu walki do końca tury. Każda postać aktywowana w
jego obrębie, lub która na niego wejdzie, otrzymuje trafienie z SI 8.

Trujący gaz

14

Intuicyjny strzał; Znoszenie; Broń chemiczna/biologiczna; Znacznik
wybuchu (6 cali); Znacznik pozostaje na miejscu do końca tury;
Postacie atakujące przez gaz zwiększają PT w testach ataku (w
walce w zwarciu i przy strzelaniu) o 1.

Mieszanka
wybuchowa

20

Intuicyjny strzał; Miażdżący atak; Znoszenie; Ułóż 3 calowy znacznik
wybuchu w zasięgu ataku i wykonaj test Znoszenia. Wszystkie
postacie dotknięte znacznikiem otrzymują trafienia z SI 9. Jedna
postać znajdująca się pod otworem znacznika otrzymuje k2
trafienia z SI 10 i Przebiciem Pancerza.
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Łatacz
Łatacz to jeden z najstraszniejszych
koszmarów jaki można spotkać. Obrzydliwe
monstrum
o
niezliczonych
ramionach
zakończonych szczypcami, igłami, ostrzami i
wszelkiego rodzaju narzędziami mechanicznymi i
chirurgicznymi.

Koszt: 146 punktów
Typ: Bohater
Podstawka: 50 mm

Ta bezduszna istota zajmuje się
tworzeniem
nowych
konstruktów,
niejednokrotnie z jeszcze żywych ofiar. Operacje
wykonywane są w zatrważająco szybkim tempie,
w całkowicie brutalny i pozbawiony finezji
sposób. Nowy twór staje się bezwolnym sługą,
trybikiem w wielkiej machinie podążającej przez
pustkowia.
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Zdolności:
Leczenie
Makabryczne pozszywanie – Łatacz potrafi w
błyskawicznym tempie przerobić nieprzytomną
lub martwą istotę w Konstrukta. Musi on stykać
się podstawką z ofiarą aby wykorzystać tę
zdolność oraz zdać test Siły Woli.

Łatacz jest również niezwykle groźnym
przeciwnikiem. Jego rozmiary, siła i liczne
ramiona sprawiają, że jest w stanie rozszarpać
każdego przeciwnika, w tym samym czasie
zachowując część jego organów i kończyn jako
części zamienne do kolejnych tworów.

Jeśli test był zdany model ofiary/znacznik trupa
zamieniany jest na figurkę Konstrukta (postać
podstawowa). W ten sposób powstaje nowa
postać, która dołącza do bandy Konstruktów.
Nowopowstały konstrukt nie posiada żadnych
zdolności. Nie posiada również żadnego
ekwipunku poza pancerzem i bronią do walki w
zwarciu jakie posiadała ofiara.
Zdolność Makabrycznego pozszywania można
wykorzystać tylko raz na turę.
Dodatkowo, jeśli w trakcie rozgrywki Łatacz
wykona udaną akcję Makabryczne pozszywanie
na przynajmniej 2 postaciach przeciwnika,
Konstrukty otrzymują 1 Punkt Zwycięstwa.
+2 dowolne zdolności z grup Taktyka, Umysł,
Przetrwanie i Walka.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 35
punktów.
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Zdzierca
Zdziercy, nazywani też Piekielnymi
Krawcami czy Mimikami, to podstępne i
przebiegłe konstrukty, które specjalizują się w
wabieniu ofiar i poruszaniu się w ich pobliżu, tak
by niczego nie podejrzewały.

Typ: Bohater
Podstawka: 30 mm

Makabryczna taktyka Zdziercy polega na
schwytaniu jednej ofiary dzięki niezwykłej wśród
wpółmartwych cyborgów zwinności. Ofiara
zostaje brutalnie zabita, a z jej skóry i ubrania
Zdzierca
tworzy
groteskowy
kostium,
przyszywając je do własnego ciała. Tak
zakamuflowany stara się zbliżyć do kolejnych
ofiar by ostatecznie rozpocząć okrutną rzeź.
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Zdolności:
Przynęta – Raz na turę gracz Konstruktów może
wybrać postać lub oddział przeciwnika
znajdujące się w odległości do 15 cali od
Zdziercy.

Zdziercy wydają się być przeciętnego
wzrostu i postury jednak często jest to bardzo
zwodnicze wrażenie. Pod płatami okrwawionej
skóry i szmat kryje się prawdziwe bezduszne
monstrum,
które
dzięki
dodatkowym,
mechanicznym stawom, organom i kończynom
umiejscowionym w najdziwniejszych miejscach
potrafi w ciągu ułamka sekundy przeobrazić się w
górującego nad przeciwnikiem mordercę.

Wybrana postać/oddział i Zdzierca wykonują
przeciwstawny test Siły Woli. Jeśli Zdzierca
wygra, wybrana postać musi wykonać akcję
Ruch, Skok lub Wspinaczka w stronę bohatera
konstruktów.
Skórowanie – Akcja Złożona – jeśli Zdzierca styka
się podstawką z nieprzytomnym lub martwym
przeciwnikiem może wykonać akcję Skórowanie.
Zdzierca zdziera skórę z ofiary i przyszywa ją do
swojego ciała. Oskórowany model zamienia się
na znacznik Trupa.

Koszt: 123 punkty

Po wykonaniu tej akcji postacie przeciwnika
znajdujące się w odległości większej niż 10 cali
nie mogą w żaden sposób atakować Zdziercy.
W walce w zwarciu przeciwnicy
przerzucać zdane testy Jaj.

muszą

+2 dowolne zdolności z
Przetrwanie, Umysł, Taktyka.

Walka,

grup

Ekwipunek
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 35
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JEDNOSTKI SPECJALNE

13

Behemot
Behemotami określa się wielkie, potężne
konstrukty, często tworzone z połączenia ciał i
organów wielu ofiar. Ich rozmiary, siła i
wytrzymałość są niezrównane. Często ruszają by
walczyć w samym środku wrogich sił, nieczułe na
strzały i padające na nich ciosy. Sieją postrach i
śmierć bez problemu niszcząc ochronne
barykady i ciskając w ofiary wrakami
samochodów.

Zdolności:
Niszczyciel – każde trafienie zadane w walce w
zwarciu, nieobronione testem pancerza, zadaje
dwie rany zamiast jednej.
Dodatkowo, wykonując akcję Ruch lub Szarża
gracz może zadeklarować zniszczenie przeszkody
stojącej na drodze Behemota. Może to być np.
osłona lub ściana budynku. Nie musi w tym celu
wydawać dodatkowych Punktów Akcji.

W bandach konstruktów posiadają oni
zazwyczaj jedno zadanie, z którego doskonale się
wywiązują. Destrukcja i zniszczenie. Stanowią
taran, który ma przebić się przez bramy lub
ściany osady.

Gracz dostawia postać Behemota do przeszkody i
wykonuje test SI o PT 9. Zdany oznacza, że
przeszkoda została zniszczona (osłony lub małe
elementy terenu zdejmuje się z pola walki, w
ścianach oznacza się dziurę), a Behemot może
dokończyć Ruch lub Szarżę.

Behemoty to bezlitosne maszyny do
zabijania, kierujące się brutalną siłą. Nie
korzystają z zaskoczenia czy bardziej finezyjnych
rozwiązań taktycznych. Prą do przodu, niszcząc
wszystko co napotkają przed sobą. Mało kto jest
w stanie stanąć na ich drodze i przeżyć to
spotkanie.

Dodatkowo wszystkie postacie znajdujące się w
odległości 2 cali od wyburzonego elementu
otrzymują trafienie z SI 9.
Jeśli Behemot nie zdał testu SI to kończy Ruch lub
Szarżę przy elemencie terenu i otrzymuje jedną
ranę.

Typ: Jednostka specjalna

Przygniecenie – Jeśli Behemot zada obrażenia
przeciwnikowi w walce w zwarciu, przygniata go.
Przygnieciony przeciwnik zwiększa PT testów
ataku o 2. Dodatkowo, chcąc wykonać akcję
Wycofanie się z walki, wykonuje przeciwstawny
test SI z Behemotem.

Podstawka: 50 mm

+1 dowolna zdolność z grupy Walka.

Koszt: 110 punktów
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Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 21
punktów.
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Centaur
Podczas tworzenia konstrukta nie jest
istotny jego wygląd. Łatacze wykorzystują części,
które akurat posiadają i łączą je w ten sposób by
ich nowy twór mógł spełniać przewidzianą dla
niego funkcję.

Koszt: 88 punktów
Typ: Jednostka specjalna
Podstawka: 50 mm

Centaury to pokraczne konstrukty
sporych rozmiarów, stworzone z połączenia
kończyn i organów kilku istot, zazwyczaj w taki
sposób by powstał stwór poruszający się na kilku
kończynach, z ostrzem na czole i stalowymi
pazurami u łap. Na grzbiecie przymocowany jest
mniejszy konstrukt obsługujący ciężki sprzęt
strzelecki.
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Zdolności:
Specjalista
Szybkość (6)

Ich przeznaczeniem jest dokonywanie
szybkich i zabójczych szturmów na przeciwnika.
Centaury są mordercze zarówno w zwarciu, gdy
szarżując rozpędzone nabijają ofiary na stalowe
rogi, jak i w walce dystansowej, gdzie zalewają
przeciwników gradem kul lub płomieniami
miotaczy ognia.

+1 dowolna zdolność z grupy Przetrwanie lub
Walka.

Ekwipunek:
Metalowy róg (SI +4, w Szarży SI +6 oraz
Przebicie pancerza)
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 25
punktów.
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Kusicielka
Demoniczny geniusz odpowiedzialny za
stworzenie konstruktów zaprojektował Kusicielki
w celu otumaniania ofiar. Konstrukty te często
tworzone są z ciał kobiet, chociaż nie jest to
regułą. Posiadają zamontowane zbiorniki z
feromonami
silnie
oddziałującymi
na
przedstawicieli obu płci.

Koszt: 86 punktów
Typ: Jednostka specjalna
Podstawka: 25mm

W trakcie konfrontacji Kusicielka uwalnia
feromony, które otaczają ją niewidzialną chmurą.
Przeciwnicy znajdujący się w zasięgu działania
mieszanki stają się pod jej wpływem bezbronni.
Otumanieni zapominają o walce, niejednokrotnie
nie chcąc nawet atakować Kusicielki. Konstrukt
wykorzystuje tę słabość rozszarpując wrogów
błyskawicznymi ciosami mechanicznych ostrzy.
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Zdolności:
Feromony – Postacie i oddziały przeciwnika
znajdujące się w odległości do 5 cali od Kusicielki
muszą zdać test SW za każdym razem gdy chcą
wykonać akcje Strzelanie, Szarża, Walka lub
Wycofanie z walki przeciwko Kusicielce. Niezdany
test
oznacza,
że
akcja
kończy
się
niepowodzeniem, jednostka traci PA jednak jej
działania nie przynoszą żadnych rezultatów.

Moc rozpylanych feromonów jest tak
duża, że nawet najtwardsi i najbardziej
doświadczeni wojownicy pustkowi mają problem
z jej przezwyciężeniem. Niejednokrotnie
Kusicielka jest w stanie podejść do strażników,
którzy nie podnoszą nawet swej broni. Gdy
uświadamiają sobie co się dzieje jest już jednak
za późno. Kusicielka atakuje bez wahania,
brutalnie, pewnie i precyzyjnie.

Mechaniczne ostrza – Kusicielka jest traktowana
jakby posiadała zdolność Atak wielokrotny 3.
Wszystkie ataki wynikające z tej zasady mają SI 8,
niezależnie od posiadanego ekwipunku i innych
Zdolności.
+1 dowolna zdolność z grup Przetrwanie lub
Walka.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 25
punktów.
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JEDNOSTKI PODSTAWOWE

17

Głowonóg
Głowonogi to niewysokie konstrukty,
zazwyczaj
nie
przewyższające
wzrostem
człowieka czy nawet krasnoluda. Ich korpusy są
zazwyczaj szczątkowe. Poruszają się na wielu
kończynach, z których część to mechaniczne,
zgrzytające odnóża, inne to ludzkie ręce i nogi z
powstawianymi dodatkowymi mechanicznymi
stawami.

Koszt: 47 punktów
Typ: Jednostka podstawowa
Wielkość oddziału: 2-5 postaci
Uwaga: W bandzie mogą występować
maksymalnie dwie jednostki Głowonogów.
Podstawka: 30 mm

Głowonogi są niezwykle szybkie i zwinne,
potrafią wspinać się po pionowych ścianach
nawet na chwilę nie zwalniając pogoni za ofiarą.
Ich kończyny poruszają się błyskawicznie z
metalicznym chrzęstem. Dłonie i palce wyszukują
uchwytów i szczelin dzięki którym konstrukt
może pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody.
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Zdolności:
Chwytne kończyny – Głowonóg automatycznie
zdaje wszystkie test Wspinaczki i Trudnego
terenu. Podczas wspinaczki nie zmniejsza
wartości swojego ruchu.

Wydaje się, że ich głównym celem jest
zwiad i możliwie najszybsze dotarcie do
przeciwnika. Nie są szczególnie groźne w
pojedynkę jednak w grupie są w stanie
rozstrzelać, bądź rozerwać na strzępy, nawet o
wiele silniejszego przeciwnika.

Szybkość (7)
+1 dowolna zdolność z grupy Przetrwanie lub
Walka.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 10
punktów.
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Konstrukt
Mechaniczne monstra potrafią różnić się
od siebie niemal wszystkimi cechami wyglądu.
Łączy je jedynie to, że niemal wszystkie tworzone
są najczęściej z ciała jednej ofiary oraz piekielnej
maszynerii podtrzymującej je w stanie
zawieszenia pomiędzy życiem a śmiercią.

Koszt: 31 punktów
Typ: Jednostka podstawowa
Wielkość oddziału: 1-4 postaci
Podstawka: 25mm

Mogą posiadać różną wielkość, liczbę
kończyn czy wbudowane uzbrojenie. Niektóre,
posiadające stałe cechy, otrzymały swoje nazwy,
większość to jednak najróżniejsze dziwactwa
rodem z koszmarów szaleńca. Zazwyczaj cechuje
je niezdarność rekompensowana mechaniczną
siłą i wytrzymałością, które tworzą z nich
brutalnych morderców.
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Zdolności:
+1 dowolna zdolność z grup Walka.

Konstrukty
poruszają
się
w
niestrudzonym marszu, przemierzając pustkowia
w poszukiwaniu ofiar. Atakują bez chwili
zwątpienia, nie wycofują się, nawet po
otrzymaniu dotkliwych strat. Są bezwzględne i
zimne,
wzbudzając
strach
w
sercach
nieszczęśników, którzy ich napotkali.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 15
punktów.
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Obserwator
Obserwatorzy
to
konstrukty
o
wszczepionych licznych oczach oraz kamerach,
znajdujących się w różnych częściach ciała.
Często posiadają również dodatkowe narządy
słuchu czy wzmocnione receptory zapachu,
sprawiające, że Obserwatorzy, niczym ogary,
chodzą blisko ziemi węsząc i rozglądając się we
wszystkich kierunkach jednocześnie.

Koszt: 36 punktów
Typ: Jednostka podstawowa
Wielkość oddziału: 1-3 postaci
Podstawka: 25mm

Zadaniem Obserwatorów jest zwiad oraz
wyszukiwanie ukrywających się ofiar, co
przychodzi im z wyjątkową łatwością. Są w stanie
wywęszyć, wypatrzeć lub usłyszeć ukrywające się
osoby ze znacznych odległości.
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Zdolności:
Wzmocnione zmysły – Obserwator traktowany
jest tak jakby posiadał zdolność Czujność, z tą
różnicą, że zdolność ta pozwala mu rzucić
dwiema dodatkowymi kośćmi zamiast jednej w
teście
wypatrywania
ukrywających
się
przeciwników. Dodatkowo Obserwator posiada
Pole widzenia zarówno w przedniej jak i tylnej
strefie modelu.

Obserwatorzy często poruszają się na
przodzie sił konstruktów, razem z głowonogami.
Wypatrują oni ewentualne zagrożenia oraz
wszelkich żywych istot, które mogą wzmocnić
szeregi ich bandy. Z powodu ich zdolności, bandy
konstruktów, w których szeregach znajdują się
obserwatorzy są jeszcze bardziej niebezpieczne,
ponieważ jeszcze trudniej uniknąć bezpośredniej
konfrontacji z nimi.

+1 dowolna zdolność z grupy Szabrowanie lub
Walka.

Ekwipunek:
Amunicja z nadajnikiem – Jeśli, wykonując akcję
Strzelanie, Obserwator trafi postać przeciwnika,
to do końca potyczki wszystkie postacie z bandy
Konstruktów rzucają dodatkową k10 wykonując
akcję Wypatrywanie przeciwko postaci trafionej
nadajnikiem.
+ Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 15
punktów.
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Ekwipunek frakcji
Broń do walki w zwarciu
Nazwa

Koszt

SI

Spec.

Broń ręczna

2

+4

-

Broń biała dobrej jakości

5

+5

-

Broń dwuręczna

8

+6

Ciężka; Wymaga użycia obu rąk

Dodatkowe ostrza

7

+4

Postać otrzymuje +1 UW.

Korbacz

5

+4

Ciężka; W pierwszej turze walki modyfikator SI +6

Szczęki

5

+4

Przeciwnik deklarujący Wycofanie się z walki zwiększa
PT testu ZW o 2

Włócznia

4

+4

Atak z dystansu (1)

Broń strzelecka
Nazwa

Koszt

SI

Zas.

Spec.

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

8

7

14

Rzadki; Przebicie pancerza

Karabin

11

8

18

Rzadki;

Karabin szturmowy

14

8

16

Rzadki; Seria;

Pistolet maszynowy

9

7

12

Rzadki; Seria; Szybki cyngiel

Pancerze
Nazwa

Koszt

Redukcja Spec.

Blachy

3

1

-

Ciężki pancerz

9

2

Rzadki; Nieporęczny

Pełne opancerzenie

15

3

Rzadki; Nieporęczny; Utrudniony ruch – postać w
Pełnym opancerzeniu, w ramach Reakcji nie może
wykonywać akcji: Ruch, Skok, Skradanie się, Szarża,
Wspinaczka.
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Broń Specjalna
Broń do walki w zwarciu
Nazwa

Koszt

SI

Spec.

Piła łańcuchowa

13

+7

Specjalna; Ciężka; Miażdżący atak; Paliwo; Zatrważająca

Nazwa

Koszt

SI

Zas.

Spec.

CKM

16

8

18

Specjalna; Ciężka; Grad ołowiu; Przebicie
pancerza; Seria

Granatnik

16

10

18

Specjalny; Ciężki; Intuicyjny strzał; Miażdżący
atak; Znacznik wybuchu (3 cale); Znoszenie;
Jedna postać znajdująca się w centrum
znacznika otrzymuje k2 trafienia z SI 10 i
Przebiciem pancerza. Pozostałe postacie
dotknięte znacznikiem otrzymują trafienie z SI
8.

Miotacz ognia

13

8

-

Specjalna; k2 automatyczne trafienia/postać;
Podpalenie; Przebicie pancerza; Znacznik
Płomienia

Broń strzelecka

Ekwipunek dodatkowy
Nazwa

Koszt

Spec.

Dodatkowa amunicja

2

Dodatkowy magazynek

3

Filtr chemiczny

2

Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje
pojedynczy efekt wyczerpania amunicji.
Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje
pojedynczy efekt wyczerpania amunicji dla broni z zasadą Seria.
Ochrona przeciwgazowa

Granat

8

Granat dymny

4

Granat gazowy

6

Jednokrotnego użycia; Miażdżący atak; Zas: SIx4; Intuicyjny
strzał; Znoszenie; Znacznik wybuchu (3 cale); Jedna postać,
znajdujący się w centrum znacznika, otrzymuje k2 trafienia z SI
10 i Przebiciem pancerza. Pozostałe postacie, których podstawek
dotyka znacznik, otrzymują trafienie z SI 8.
Jednokrotnego użycia; Zas: SIx4; Intuicyjny strzał; Znoszenie;
Połóż okrągły znacznik dymu (średnica 6 cali) w miejscu gdzie
wylądował granat. Postacie atakujące przez dym zwiększają PT w
testach ataku (w walce w zwarciu i przy strzelaniu) o 2. Znacznik
pozostaje na miejscu do końca kolejnej tury.
Jednokrotnego użycia; Zas: SIx4; Intuicyjny strzał; Znoszenie;
Broń chemiczna/biologiczna; Znacznik wybuchu (6 cali);
Znacznik pozostaje na miejscu do końca tury. Postacie atakujące
przez gaz zwiększają PT w testach ataku (w walce w zwarciu i
przy strzelaniu) o 1.
22

Kwasowe wymiociny

3

Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Jedna postać
stykająca się podstawką z postacią posiadającą Kwasowe
wymiociny, musi wykonać test ZW. Niezdany test oznacza
otrzymanie trafienia z SI 8 i Przebiciem Pancerza.

Moduł naprawczy

10

Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Gdy postać
wyposażona w moduł otrzyma liczbę ran oznaczającą, że staje
się nieprzytomna może wykonać test WT. Udany oznacza
natychmiastowe uleczenie jednej rany.

Nitro

10

Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Postać
posiadająca wykupione Nitro może zadeklarować jego
wykorzystanie w swojej aktywacji. W żyły i przewody
konstrukta wtłaczany jest dopalacz przyspieszający jego ruchy.
Do końca tury postać otrzymuje zdolność Szybkość,
zwiększającą zasięg ruchu o 1 (maksymalnie do poziomu 7) oraz
zdolność Kontratak. Dodatkowo, wykonując przeciwstawny test
ZW podczas próby Reakcji (konstrukta lub przeciwnika) gracz
rzuca dodatkową k10.
Na końcu tury postać musi wykonać test WT. Niezdany oznacza
otrzymanie 1 rany.

Zasłona dymna

5

Jednokrotnego użycia; Umieść znacznik dymu (3 cale) na
postaci. Wszystkie postacie atakujące przez dym zwiększają PT
testów ataku o 2. Znacznik porusza się wraz z konstruktem do
końca tury, po czym jest zdejmowany.
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