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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.
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Pytasz po co walczymy? Żeby przetrwać. Nie oczekuj górnolotnych przemówień i opowieści o ideałach.
Wielkie cywilizacje upadły. Zostali tylko ci, którzy byli na tyle twardzi, bezwzględni i sprytni by
przetrwać. I nie pytali po co...
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Zgliszcza

grasujących w ruinach drapieżników. Wiele grup
przemieniło się w wędrowne plemiona
nomadów,
przemierzające
pustkowia
w
poszukiwaniu pożywienia, wody pitnej i
wszystkiego co mogłoby okazać się cenne.

Wraz z Wybuchem świat zmienił swoje
oblicze. Dawne państwa przestały istnieć, rządy
upadły, wojsko i służby publiczne zniknęły lub
przestały pełnić swą służbę. Dowódcy stali się
watażkami, prawo i zasady zostały zapomniane.
Zapanował chaos, szaleństwo i bezsensowna
przemoc. Ci, którzy przetrwali niszczącą potęgę
Wybuchu, rzucili się sobie do gardeł.

Wśród tych grup niewiele jest takich,
które starają się wieść spokojny żywot, ciężką
pracą starają się uprawiać rośliny na niemal
całkowicie wyjałowionej, często skażonej ziemi.
Niektórzy utrzymują skromne hodowle zwierząt,
jednych z ostatnich, które ocalały.

Później przyszła pierwsza zima. Nie
przypominała jednak poprzednich. Ciemności,
szary śnieg, zimno, brudny, przepełniony
popiołem lód, pokryły ziemię na wiele miesięcy.
Gdy po upływie roku wróciło słońce, topniejący
śnieg odkrył całkowicie odmieniony świat.

Większość Ludzi Pustkowi to bandyci,
rabusie, najeźdźcy przybywający z pustyni by
zabijać, kraść i porywać. Niewolnictwo stało się
powszechne, a ciało jest jednym z przyjętych,
uniwersalnych, środków płatności, podobnie jak
broń, amunicja czy żywność. Wielu stara się
przetrwać dzięki szabrowaniu, przeszukiwaniu
ruin, starając się znaleźć wszystko co może być
cenne, co można zjeść lub przehandlować.

Śmierć wciąż zbierała swoje żniwo. Po
zimie przyszły kwaśne deszcze, zatruwające
wodę, niszczące ostatnie rośliny, którym udało
się przetrwać w zmarzlinie. Następnie ulewy
zastąpiła wielomiesięczna susza.

Na pustkowiach i wśród ruin wciąż
powstają i upadają nowe osady. Zamieszkujący je
ludzie walczą o przetrwanie, wiedzą jaka jest
cena za słabość. Ich przywódcami zostają
najsprawniejsi wojownicy, którzy brutalną siłą
wprowadzają swe rządy lub bogaci i wpływowi
handlarze,
niejednokrotnie
posiadający
informatorów i znajomości w Miastach Kuźniach,
dzięki którym są w stanie zaopatrzyć swych ludzi
w potrzebne im dobra. Niektórym plemionom
przewodzą szamani, znachorzy lub ludzie, którzy
chcą być otaczani niemal boską czcią.

W tym czasie ludzie umierali tysiącami.
Część z powodu zimna, głodu, chorób.
Niezliczone rzesze stały się jednak ofiarami
swych pobratymców. W walce o przetrwanie nie
było miejsca na litość i słabość. Przy życiu
utrzymali się najsilniejsi, najbardziej bezwzględni
lub obdarzeni największym sprytem.
W ciągu tych kilku lat uformowana przez
setki lat cywilizacja upadła, a większość
społeczności cofnęła się do form na wpół
zdziczałych, barbarzyńskich plemion, często
odseparowanych od innych społeczności o
dziesiątki czy setki kilometrów.

Zagrożenia
Wędrowne plemiona czy mieszkańcy
osad, aby przetrwać każdego dnia muszą zmagać
się z licznymi przeciwnościami. Nie chodzi tylko o
kwestie wody, pożywienia, zebrania zapasów na
wielomiesięczną zimę.

Ludzie Pustkowi
W ciągu dwudziestu kilku lat od Wybuchu
powstały nowe plemiona i osady. Niektórzy
osiedlali się w ruinach zniszczonych miast, inni
budowali swe domy na pustkowiach, z dala od
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Pustkowia przemierzają niezliczone grupy
bandytów, bezlitosnych łupieżców i łowców
niewolników.
Często napadają
oni
na
napotkanych wędrowców i szturmują bramy
osad. Jeszcze straszniejsze są najazdy
Odrzuconych, mutantów i kanibali, oraz
bezdusznych Konstruktów.

Często większe zagrożenie czyha wewnątrz
osady. Zarażeni chorobą Czarnych Ust skrywają
się wśród ocalałych, popadając w szaleństwo i
Głód, który popycha ich do aktów kanibalizmu.
Choroby, epidemie i mutacje zbierają straszliwe
żniwo.

Osady położone w północno-zachodniej
części Kontynentu znajdują się pod kontrolą
Delaryjczyków,
fanatycznych
wyznawców
Jedynego, którzy narzucają ich mieszkańcom swą
wiarę oraz prawa, a także wymuszają regularne
daniny. Ci, którzy sprzeciwiali się żądaniom
Arahar, Wielkiej Świątyni, stawali się ofiarami
Pokuty. Są jednak ludzie, którzy mówią, że daleko
na północy mieszkają plemiona Endhgarczyków.
Ci twardzi i nieustępliwi górale do dziś są
cierniem boleśnie uwierającym mocarstwo
Delarii.

Nowy porządek
Społeczności
ocalałych
wytworzyły
własne zwyczaje, prawa, czasem nawet język.
Część stara się przetrwać samodzielnie,
pozostając nieufnie nastawiona do obcych.
Niektóre grupy żyją w zupełnej izolacji. Są jednak
także osady i plemiona, których członkowie
szukają siły we współpracy.
Część osad utrzymuje ze sobą kontakty,
prowadzą handel, wymieniają się informacjami i,
w razie potrzeby, wspierają zbrojnie. Liczni
ocaleni szukali wsparcia w Miastach Kuźniach.
Krasnoludy, kierując się przede wszystkim

Przed najazdami, mimo że stanowią
śmiertelne niebezpieczeństwo, można się bronić.
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pragmatyzmem, nawiązywały
kontakty
i
współpracę za każdym razem, gdy uznały, że
przyniesie to korzyść ich miastu.

Mimo, że wydawać się może, że w
osadzie panuje chaos, a tłumy agresywnych,
pijanych bądź naćpanych osiłków przelewają się
hałaśliwie przez ulice, w mieście rządzą
Mamuśka, Mierniczy i Roma Seria. Ta trójka
żelazną ręką pilnuje przestrzegania nielicznych
praw. Paradoksalnie, RADom jest jednym z
najbezpieczniejszych miejsc na pustkowiach.
Żadne inne miasto nie jest w stanie w jednej
chwili wystawić do obrony setek odurzonych,
agresywnych, żądnych krwi i uzbrojonych po zęby
wojowników.

Z czasem pojawiły się osady zależne od
Kuźni, tworzące sieć połączeń handlowych i
będące
podporządkowane
jej
władcom.
Krasnoludy pozostawiły pozorną autonomię
osadnikom. W praktyce jednak najczęściej
uzależniały ich od dostaw żywności, sprzętu,
broni czy opału na zimę. To za ich sprawą
pojawiła się też funkcja Wędrownych Sędziów,
zwanych Szampierzami.

Plantatorzy Rdzy
Ogród Rdzy z pozoru wygląda na wielkie
wysypisko i składowisko odpadów oraz wraków
samochodów. Wśród stert złomu wytworzyło się
jednak tętniące życiem miasto. Domy wydrążone
zostały w górach śmieci lub zbudowane z tego co
można znaleźć.

RADom
Jedną z największych osad istniejących na
Kontynencie jest RADom. Zbudowany wśród ruin
dawnego miasta o podobnej nazwie, podzielony
jest na trzy konkurujące ze sobą dzielnice Fabrykę, Dworzec i Tartak.
Fabryka była pierwszą z dzielnic, to tu
rozwinęła się cała osada. Jej centralną częścią
jest uruchomiona przedwojenna fabryka broni.
To najważniejsze i najpilniej strzeżone miejsce w
całym mieście.

Jego mieszkańcy określani są mianem
Plantatorów Rdzy. W większości to szabrownicy,
którzy wyruszają na dalekie wyprawy by
przynieść do miasta kolejne znaleziska. Liczni
mechanicy starają się naprawiać zniszczony,
przedwojenny sprzęt lub budować nowe
urządzenia. W efekcie całe miasto naszpikowane
jest najdziwniejszymi machinami, których
przeznaczenia czasem ciężko się domyśleć.
Większość znalezisk trafia później na handel.

Dworzec stanowi olbrzymie targowisko,
na którym spotykają się handlarze, szabrownicy i
wędrowcy z najróżniejszych zakątków pustkowi.
Tu prowadzi się handel wszelkiego rodzaju
towarem, od żywności, odzieży czy garnków po
broń, amunicję, narkotyki i niewolników.

Plantatorzy Rdzy są jedną z nielicznych
grup, która posiada całą flotę pojazdów, od
motocykli, przez nafaszerowane dziwaczną
bronią,
opancerzone
samochody,
po
wypluwające kłęby czarnego dymu ciężarówki.
Ich karawany, wzburzając chmury pyłu,
przemierzają pustkowia z rykiem silników.

Tartak to miejsce niemal całkowicie
przejęte przez najemników, bandytów i
wszelkiego rodzaju szumowiny. To największy na
pustkowiach pub i burdel, zarządzany przez
bezwzględną Mamuśkę. Miejsce to zawdzięcza
swą nazwę ustawionej na środku zabudowy
wielkiej pile tarczowej, której przeznaczeniem
jest wymierzanie kar nieszczęśnikom, którzy
narazili się na gniew Mamuśki.
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Pasterze Pyłu

niemu plemienni szamani zdobywają nadludzkie
zdolności, które można porównać jedynie z Mocą
Naiym'vael.

Burze Pyłu są tym, czego unikają
wszystkie żywe istoty, poza najbardziej szalonymi
mutantami. Moc Pyłu zmienia ciało i umysł. Ci,
którzy nie znajdą przed nimi schronienia
zazwyczaj umierają w trakcie nawałnicy lub
niedługo po jej zakończeniu.

Niezależnie od pochodzenia Ludzie
Pustkowi są twardzi i bezwzględni. Cechuje ich
spryt oraz wola przetrwania, która sprawia, że
każdego dnia starają się sprostać wszelkim
przeciwnościom losu. Poprzez ciężką pracę,
przeszukiwanie ruin czy brutalną siłę chcą
zapewnić sobie wszystko, co jest niezbędne do
przeżycia.

Pasterze Pyłu są plemieniem nomadów
przemierzających Kontynent w pogoni za
burzami. Ich karawany tworzone są z wielkich,
dziwacznie wyglądających wozów, ciężarówek i
przedziwnych pojazdów.
Członkowie plemienia zbierają Pył by
wytwarzać z niego niezwykły narkotyk. Dzięki

Cecha frakcji:
Życie na gruzach – Postacie Ludzi Pustkowi mogą przerzucić jedną kość podczas losowania efektu w
Tabeli Szabrowania. Drugi wynik jest obowiązujący, nawet jeśli okazał się mniej korzystny od
pierwszego.

Cecha kampanii:
Ocalić fanty – Postacie Ludzi Pustkowi, które na końcu potyczki kontrolują znacznik Fantów,
otrzymują +1 Punkt Doświadczenia.
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BOHATEROWIE
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Wódz
Wraz z upadkiem cywilizacji zniknęli
politycy, dawne rządy i organizacje państwowe.
Ocaleni zdani byli wyłącznie na siebie. Niektórzy,
by przetrwać zbierali się w grupy tworząc tym
samym zalążki nowych społeczności.

Koszt: 107 punktów
Typ: Bohater
Podstawka: 25mm

Na czoło każdej z nich wychodził inny
człowiek, bądź wybierany większością głosów,
bądź też sięgający po władzę brutalną siłą i
bezwzględnością. Grupy zyskały swych wodzów i
to oni często decydowali o tym czy ocalałym
udało się sprostać kolejnym wyzwaniom i
przetrwać.
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3

3

3

3
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Zdolności:
Ostoja – Postacie i oddziały Ludzi Pustkowi w
odległości do 10 cali od Wodza mogą przerzucić
niezdane testy Jaj i Opanowania, które muszą
wykonać.

Nie każdy może być wodzem. Aby sięgnąć
po to miano trzeba wykazać się sprytem,
inteligencją, siłą bądź innymi zdolnościami, które
pozwalały rozwijać się przewodzonej grupie, a
także utrzymać tą funkcję gdy pojawiali się inni
pretendenci do tego tytułu. Zazwyczaj wodzowie
sprawują swe rządy silną ręką, wspierając się
grupkami zbrojnych osiłków, kontrolując zapasy
pożywienia, wody czy amunicji. Decydują o życiu
i śmierci, czasem stając się żywymi bogami,
idolami, którym oddaje się cześć.

Plan awaryjny – po rozstawieniu postaci przez
graczy (w tym zwiadowców) gracz Ludzi Pustkowi
może wybrać jedną postać lub oddział ze swojej
bandy, zdjąć ją z pola walki i wystawić ponownie
w dowolnym miejscu w jego strefie rozstawienia.
Żadna postać, wystawiona ponownie na polu
walki dzięki tej zdolności, nie może być
wystawiona bliżej niż 5 cali od zwiadowców
przeciwnika.
+2 dowolne Zdolności z grup Taktyka, Umysł,
Przetrwanie, Walka.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 35
punktów.
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Handlarz
Handlarze to ludzie, którzy są w stanie
sprzedać wszystko, niezależnie czy będzie to
pieczony ogon szczura, który upadł w błoto
("bierz pan, będzie bardziej chrupiący") czy stary,
niesprawny silnik odrzutowca. Najzdolniejsi
posiadają znaczne majątki i wpływy w osadach,
w których mieszkają. Niektórzy handlują z
Miastami Kuźniami, zapewniając dostawy
sprzętu, broni i amunicji.

Koszt: 98 punktów

Są to osobnicy o przenikliwych,
analitycznych umysłach, stale kalkulujący czy
dane działania przyniosą im korzyść. Zysk jest
podstawowym celem ich działań. Handlują z
napotkanymi wędrowcami, odwiedzają osady, a
także szukają w ruinach wszystkiego co może
okazać się cenne. Każde znalezisko jest
odpowiednio wyceniane przez handlarza i
sprzedawane w kolejnych osadach.

Zdolności:

Typ: Bohater
Podstawka: 25mm
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Ja to opchnę – jeśli banda, której Przywódcą jest
Handlarz, kontroluje przynajmniej jeden znacznik
Fantów, otrzymuje +1 sukces w testach
Inicjatywy oraz dodatkowo +1 Punkt Zwycięstwa
na koniec potyczki.
W trakcie rozgrywania kampanii, sprzedając
dowolny ekwipunek ze Skrzyni, gracz zwiększa
jego wartość o 1.

Dzięki swej zaradności, wpływom i
bogactwu wielu handlarzy przejmuje władzę w
swej osadzie lub grupie, do której należą.
Niektórzy są w stanie opłacić sobie wierność i
posłuszeństwo, wynająć ochroniarzy i wędrować
po pustkowiach na czele zatrudnionych osiłków
czy szabrowników.

Ekskluzywny towar – przy tworzeniu bandy gracz
może wybrać dowolną postać z bandy (w tym
Handlarza) i zwiększyć jej limit ekwipunku, który
może wykupić o 10 punktów.
Jeśli gracz wybierze Handlarza, to może on
wykupić jedną sztukę ekwipunku z listy innej
frakcji, poza frakcją Konstruktów.
+2 dowolne Zdolności z grup Taktyka, Umysł,
Przetrwanie.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 40
punktów.
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Znachor
Większość wiedzy, jaką dysponowała
ludzkość, przepadła wraz z elektrycznością i
internetem. Książki, w których można by jej
szukać, zmieniły się w popiół podczas pożarów
miast lub zgniły i rozpadły się z upływem lat.
Wiedza, niegdyś tak powszechna, stała się czymś
niespotykanym. Miejsce lekarzy, uczonych czy
inżynierów zajęli znachorzy i szamani, często
niepiśmienni, oddani tradycji przekazywanej
słownie z mistrza na ucznia.

Koszt: 119 punktów
Typ: Bohater
Podstawka: 25mm
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Zdolności:

Znachorzy to osoby, które zajmują się
leczeniem,
przygotowywaniem
rozmaitych
wywarów i maści. Ich wiedza i umiejętności
sprawiają, że są szanowani, a czasem nawet
darzeni nabożnym lękiem. Niektórzy starają się
pomagać społecznościom, w których żyją, inni
wykorzystują swą pozycję i zdolności by przejąć
władzę. W obu przypadkach często otaczają się
aurą tajemniczości i niezwykłości.

Leczenie
Szaman – Znachor może korzystać z Mocy
Szamana. Wykorzystanie Mocy jest Akcją i
wymaga zdania testu SW o PT podanym przy
opisie danej Mocy.
Każdą Moc można
wykorzystać tylko raz na turę.
+2 dowolne zdolności z grup Umysł, Taktyka,
Przetrwanie.

Wśród znachorów znaleźć można również
szamanów posługujących się różnego rodzaju
gusłami. O ile w większości przypadków jest to
zwykła paplanina mająca na celu wystraszenie
głupców, to zdarzają się jednak znachorzy,
których moce okazują się nie tylko skuteczne ale
również niebezpieczne dla niedowiarków.

Ekwipunek:
Kolekcja trucizn – wszystkie egzemplarze broni
posiadanej przez Znachora, poza bronią palną,
posiadają zasadę Trucizna.
+ Znachor może zakupić dowolny ekwipunek o
łącznej wartości 30 punktów.
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Moce Szamana
Opieka przodków – PT 7
Znachor wybiera postać lub oddział w odległości do 15 cali. Wybrana postać lub oddział może
przerzucić wszystkie kości, na których nie wypadł sukces, w najbliższym teście Pancerza.
Klątwa rdzy – PT 7
Znachor wybiera postać znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 10 cali. Do końca tury
postać podlega klątwie. Jeśli wykonując test ataku wyrzuci na kościach przynajmniej jedną 1 to broń,
którą atakowała, rozpada się i nie można z niej korzystać do końca potyczki. Jeśli postać jest częścią
oddziału, to efekt klątwy dotyczy wszystkich postaci w oddziale. Za każdą 1, która wypadnie na
kościach w teście ataku, jedna postać w oddziale traci broń.
Voodoo – PT 7
Znachor wybiera podstać w odległości do 10 cali. Wybrana postać zmniejsza swoją Siłę o 2 oraz
zwiększa PT wszystkich wykonywanych testów o 1. Jeśli w wyniku tej mocy Siła postaci spadnie do
poziomu 0 to model jest kładziony na polu walk, traci wszystkie posiadane PA i i nie może
wykonywać żadnych akcji do końca tury.
Efekt utrzymuje się do końca tury.
Złośliwy duch – PT 8
Do końca tury gracz może nakazać przeciwnikowi przerzucić wybrane przez siebie kości w jednym,
dowolnym teście wykonywanym przez postać lub oddział znajdujące się w odległości do 10 cali od
Znachora.
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JEDNOSTKI SPECJALNE
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Gladiator
Liczba rozrywek po Wybuchu stała się
mocno ograniczona. W wielu osadach jedną z
najważniejszych stały się walki na arenach lub w
specjalnie wykopanych dołach. Najczęściej w
zmaganiach takich biorą udział niewolnicy i
skazańcy, czasem jednak trafiają się również
ochotnicy pragnący dowieść swych umiejętności,
siły i brutalności.
Gladiatorzy to wojownicy, którzy patrzą w
oczy śmierci niemal każdego dnia. Zaprawieni we
wszelkich rodzajach walki w zwarciu, wytrzymali,
nieustępliwi i śmiertelnie groźni. Często są
wykorzystywani do zmagań nie tylko na arenie
ale również poza nią.

Koszt: 68 punktów
Typ: Jednostka Specjalna
Podstawka: 25mm
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Zdolności:
Mistrz walk – Gladiator jest traktowany jakby
posiadał zdolność Bijatyka. Dodatkowo może
korzystać z dowolnego rodzaju broni do walki w
zwarciu, nawet jeśli wymaga ona specjalnych
zdolności jak Specjalista lub może z niej korzystać
tylko określony typ postaci.

Część gladiatorów jest własnością ich
pana, najczęściej przywódcy grupy, którego
polecenia muszą wykonywać. Wielu z nich to
jednak zwykli najemni mordercy, ochoczo
przelewający krew w zamian za odpowiednią
zapłatę. W obu przypadkach to wyjątkowo
niebezpieczni przeciwnicy, potrafiący wypruwać
flaki i łamać kończyny w wyjątkowo widowiskowy
sposób.

Popisowy atak – Jeśli w wyniku ataku w zwarciu
przynajmniej jedna postać przeciwnika zostanie
nieprzytomna lub zabita, to pozostałe postacie
przeciwnika, w promieniu 5 cali od Gladiatora,
muszą zdać test Jaj.
+1 dowolna Zdolność z grupy Walka

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 25
punktów.
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Myśliwy
Przetrwanie osady czy grupy zależy często
od możliwości zapewnienia pożywienia jej
członkom jak i odpowiednio wczesnego
alarmowania o zbliżającym się zagrożeniu. W obu
przypadkach zadanie to spoczywa na barkach
myśliwych, którzy zajmują się polowaniem,
zarówno na zwierzynę, która jest niezwykle
rzadka, jak i na wszelkiego rodzaju mutanty i
bestie, które mogłyby zagrozić osadzie.

trakcie wykonywania akcji Ruch lub Skradanie
się. Myśliwy nie może wystawić pułapki jeśli w
odległości do 5 cali znajduje się postać
przeciwnika.

Myśliwi to samotnicy, często wzbudzający
niepokój w innych osobnikach. Zazwyczaj są
małomówni i oschli, przyzwyczajeni do życia w
samotności, z dala od grupy. Stanowią pierwszą
linię obrony i system alarmowy. Dzięki zdolności
podkradania się do przeciwników i zakładania
rozmaitych pułapek potrafią udaremnić niejeden
najazd.

Ekwipunek:

Wprawni strzelcy, zwiadowcy i traperzy,
jak mało kto potrafią radzić sobie na
pustkowiach.

Gracz przed potyczką układa na polu walki 3
znaczniki Pułapek.

Zwiadowca
+1 dowolna Zdolność z grup Umysł, Przetrwanie
lub Walka.

Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 25
punktów.

Sidła

Jeśli w trakcie potyczki dowolna postać, poza
Myśliwym, znajdzie się w odległości do 3 cali od
znacznika Sideł należy zdjąć wieczko znacznika.
Jeśli na znaczniku znajduje się symbol X, to
zdejmuje się go z pola walki i nic się nie dzieje.
Jeśli na znaczniku znajduje się symbol czaszki, to
postać, która go odkryła musi wykonać test ZW o
PT 9. Udany oznacza, że otrzymuje jedno
trafienie z SI 7. Niezdany test oznacza pojedyncze
trafienie z SI 10 oraz zasadami Miażdżący atak i
Przebicie pancerza.

Koszt: 71 punktów
Typ: Jednostka specjalna
Podstawka: 25mm
PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

2

3

3

2

3

2

2

7/6

Dodatkowo postać, która nie zdała testu ZW traci
wszystkie PA i do końca tury nie może
wykonywać żadnych akcji. Jeśli postać jest częścią
oddziału i nie zadała testu ZW to cały oddział
traci wszystkie posiadane PA.

Zdolności:
Sidła – przed wystawieniem postaci gracz może
rozstawić 3 znaczniki Pułapek na polu walki.

Po rozliczeniu trafienia znacznik jest zdejmowany
z pola walki.

Jeśli tego nie zrobi, Myśliwy może wystawić
jeden znacznik Pułapki obok swojej podstawki w
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Szampierz
Dawne prawa przestały istnieć po
Wybuchu. Niektóre grupy zaczęły wprowadzać
własne zasady oraz je egzekwować, w większości
przypadków decydowało prawo pięści i siły. Gdy
pojawiły się pierwsze osady z czasem
wykształciła się profesja Wędrownego Sędziego,
zwanego również Szampierzem, łączącego w
sobie funkcje łowcy głów, sędziego i kata.

Koszt: 66 punktów
Typ: Jednostka Specjalna
Podstawka: 25mm

Szampierze wędrują po osadach,
wykonują procesy i wymierzają kary. Często
wiąże się to również z pojedynkiem, którego
wynik ma wykazać winę bądź niewinność
oskarżonego. Pojedynki w trakcie procesów
rozgrywane są na śmierć i życie więc Szampierz
musi być wyjątkowo wprawnym wojownikiem
inaczej szybko skończyłby karierę.
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Zdolności:
List gończy – Przed grą Szampierz wybiera jedną
postać z bandy przeciwnika. Do końca potyczki,
wykonując dowolny test przeciwko wybranej
postaci lub oddziałowi, którego jest częścią (test
ataku lub test przeciwstawny jak np.
Wypatrywanie), może przerzucić wszystkie kości,
na których nie wypadł sukces.

Chociaż nie wszędzie prawo Szampierzy
jest uznawane, a są miejsca gdzie wita się ich
ołowiem lub traktuje jak zwierzynę łowną, w
większości osad Wędrowni Sędziowie darzeni są
szacunkiem i lękiem.

Straszliwa reputacja
+1 dowolna Zdolność z grup Umysł, Przetrwanie
lub Walka.

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

17

Osiłek
Często, gdy osada jest zagrożona, wszyscy
zdolni do walki stają do jej obrony. Zazwyczaj to
jednak grupa najsilniejszych, najbardziej
brutalnych i skorych do walki osobników zajmuje
się strzeżeniem osady i utrzymywaniem
porządku za pomocą pięści.

Koszt: 23 punkty
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość oddziału: 1-6 modeli
Podstawka: 25mm

Niejednokrotnie są to zwykłe zbiry,
bandyci czy członkowie gangów, którzy w
równym stopniu zajmują się wymuszeniami i
zbieraniem haraczy. Przemoc jest dla nich
zarówno zabawą jak i sposobem na przeżycie.
Pomimo nadużyć i prześladowania
członkowie grup akceptują obecność osiłków,
zdając sobie sprawę z tego, że ostatecznie
chronią ich przed znacznie groźniejszym
niebezpieczeństwem. To oni stanowią pierwszą
linię obrony w przypadku ataku mutantów,
konstruktów czy innych band. Sami też stanowią
główną siłę uderzeniową w trakcie najazdów czy
napadów na napotkanych wędrowców.

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

1

2

2

3

1

2

1

6/6

Zdolności:
+1 dowolna zdolność z grupy Walka.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 12
punktów.
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Szabrownik
W świecie, który stał się stertą zgliszczy i
ruin oddzielonych od siebie pustkowiami, jednym
ze sposobów na przetrwanie jest szabrowanie.
Szabrownicy zajmują się poszukiwaniem resztek
po dawnej cywilizacji. Zapuszczają się w ruiny
miast, na stare, zniszczone osiedla, wysypiska
śmieci by szukać wszystkiego co może być
przydatne dla ich osady lub co będzie można
sprzedać.

Koszt: 23 punkty
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość oddziału: 1-6 modeli
Podstawka: 25mm

Zawodowi szabrownicy są zwinni,
spostrzegawczy, pewni siebie ale ostrożni.
Wiedzą jakie zagrożenia mogą na nich czyhać
ukryte w rumowiskach, opuszczonych domach
czy tunelach starych kanałów. Zdają sobie sprawę
z nieustannej obecności drapieżników, którzy
zajęli miejsce wymarłych mieszkańców miast.
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Zdolności:
Szabrowanie
+1 dowolna Zdolność z grup Przetrwanie lub
Walka.

Mimo to są gotowi na podjęcie ryzyka.
Każdego dnia ruszają w poszukiwaniu wszelkiego
rodzaju fantów i szpeju, żywności, broni czy
resztek przedwojennej technologii.

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 10
punktów.
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Szczur
Mianem Szczurów przyjęło się określać
osobników
żyjących
na
marginesie
społeczeństwa, na których zrzuca się najbardziej
niewdzięczne zadania. Często są to wyrzutki,
żebracy, złodzieje zajmujący się zbieraniem
resztek i szabrowaniem w miejscach, do których
nikt inny nie chce się zapuszczać.
Brudni, obszarpani, śmierdzący. Rzadko
posiadają coś innego niż strzępy ubrań
pokrywające ich ciało. Często włóczą się koło
osad lub wędrują za karawanami licząc na
bezpieczeństwo i nieco resztek. Nikt nie liczy się z
ich potrzebami i nie dba o ich bezpieczeństwo,
dlatego też Szczury zbierają się w grupy
zwiększając swoje szanse na przeżycie.
Szczury unikają walki, w przypadku
większości zagrożeń reagują ucieczką. Zamiast
tego wolą pojawić się po zakończeniu starcia z
przeciwnikiem licząc, że uda się ograbić trupy z
czegoś cennego.

Koszt: 9 punktów
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość jednostki: 2-8 modeli
Podstawka: 25mm
UWAGA! W bandzie mogą znajdować się
maksymalnie dwa oddziały Szczurów.
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Zdolności:
Chodu! - postać traktowana jest jakby posiadała
zdolność Ucieczka. Dodatkowo jeśli postać
kontroluje znacznik Fantów i korzysta z tej
zdolności to zwiększa swoją ZW o 2.
Śmieciarz – Oddział Szczurów może wykupić
ekwipunek wspólny o wartości równej liczbie
postaci w oddziale (zamiast liczby postaci x2).
+1 zdolność z grupy Przetrwanie

Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 5
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

Korbacz

5

+4

Ciężka; W pierwszej turze walki modyfikator SI +6

Ostry szmelc

1

+2

Wadliwy

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.

Kusza myśliwska

9

7

18

Rzadki; Celownik; Przeładowanie; Tylko
bohaterowie oraz Myśliwy

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
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Pancerze
Nazwa

Koszt

Redukcja Spec.

Śmieciozbroja

2

1

Jeśli postać lub oddział, którego jest częścią, w teście
pancerza osiągnie przynajmniej jeden sukces,
Śmieciozbroja rozpada się, a postać/oddział,
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

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.

Karabin snajperski

18

8

25

Specjalna; Celownik; Ciężka; Przebicie pancerza;
Snajper;

Miotacz ognia

13

8

-

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

Broń strzelecka
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Ekwipunek dodatkowy
Nazwa

Koszt

Spec.

Dodatkowa amunicja

2

Dodatkowy magazynek

3

Dopalacze

4

Fetysze

5

Granat

8

Granat dymny

4

Granat gazowy

6

Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje
pojedynczy efekt wyczerpania amunicji.
Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje
pojedynczy efekt wyczerpania amunicji dla broni z zasadą Seria.
Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Do końca tury
postać zwiększa SI i SW o 1 ale zmniejsza US o 1.
Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Postać może
przerzucić niezdany test, tak jakby posiadała zdolność Farciarz.
Jednokrotnego użycia; Zas: SIx4; Intuicyjny strzał; Miażdżący
atak; Znoszenie; Znacznik wybuchu (3 cale); Jedna postać,
znajdująca 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.

Maska przeciwgazowa

2

Ochrona przeciwgazowa

Trucizna

5

Gracz wybiera jedną broń posiadaną przez postać, nie może to
być broń palna. Wszystkie ataki tej broni podlegają zasadzie
Trucizna.
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