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Wielkie Białe Drzewo umarło, a wraz z nim zniknęli Eiyll'ana. 
Jesteśmy zaledwie cieniami nas samych, chodzącymi trupami, duchami i upiorami 

nawiedzającymi ten przedsionek piekieł. 
Pomścimy naszą krew, by potem rozpłynąć się w nicość.
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Eiyll'ana

Elfy  od  tysiącleci  zamieszkiwały  tereny
odległego wschodu i południa tworząc niezwykłą
kulturę  o  bogatej  historii  i  niezliczonych
osiągnięciach.  Eiyll'ana,  jak  nazywały  same
siebie,  miłowały  się  w sztuce,  filozofii  i  nauce.
Wierzyły w krąg życia i z szacunkiem podchodziły
do zwierząt i roślin. Uważały, że wszystko co ich
otacza jest cząstką wielkiej,  żywej istoty, Matki,
która  sprowadziła  życie na  ziemię i  której  iskra
znajduje się w ziemi, powietrzu, wodzie, ogniu i
każdym stworzeniu. 

Naturalne  predyspozycje,  połączone  ze
ścieżką, jaką obrały Eiyll'ana, ich religią i filozofią,
sprawiły,  że  to  właśnie  elfy  opanowały  Moc.
Wśród nich pojawili się pierwsi magowie, którzy
siłą  swego  umysłu  potrafili  kształtować
rzeczywistość,  tworzyć  i  niszczyć  w  ułamku
sekundy. 

Wraz  z  biegiem  czasu  Eiyll'ana  przyjęły
wiele  elementów  kultury  zachodniej.  Postęp,
nowe osiągnięcia technologiczne oraz osłabienie
Mocy  na  świecie  wraz  z  wyginięciem  smoków,
sprawiły,  że  elfy  przyjęły  tryb życia  zbliżony do
ludzi  czy  krasnoludów  z  zachodu.  Ich  miasta
zapełniły  się  szklanymi  wieżowcami,  liczni
bankierzy,  informatycy,  analitycy  i  handlowcy
przemierzali  ulice,  jeździli  metrem  i  stali  w
ulicznych  korkach  pochłonięci  nowym  tempem
życia. Magowie zostali zapomniani. Ostatni z nich
zamknęli  się  w  klasztorach  położonych  wśród
niedostępnych górskich szczytów lub w leśnych
ostępach. 

Eiyll'ana nie  porzuciły  jednak całkowicie
swych obyczajów.  Filozofia  i  religia  wciąż  miały
na  nich  olbrzymi  wpływ,  a  literatura,  muzyka,
poezja  czy  sztuki  plastyczne  elfów  pozostawały
sławne na całym świecie.

Wojna

Wybuch  wojny  początkowo  nie  zakłócił
trybu  życia  większości  Eiyll'ana,  mimo  że
doniesienia  w  mediach  były  coraz  bardziej
niepokojące.  Delaria  znajdowała  się  daleko  od
największych państw elfów i agresja wyznawców
Jedynego dotyczyła głównie krajów Kontynentu.
Dlatego  nawet  gdy  Aydelinoi,  jedno  z
największych  i  najstarszych  państw  elfów,
uważane  za  kolebkę  cywilizacji  Eiyll'ana,
dołączyło do sojuszu zawiązanego by stawić czoło
Delaryjczykom,  nikt  nie  przewidywał  tego  co
stanie się później i jakie konsekwencje dla całej
rasy elfów to przyniesie.

Aydelinoi  wysyłało  na  Kontynent
żołnierzy, sprzęt i wsparcie humanitarne. Było to
odpowiedzią  na  prześladowanie  Eiyll'ana
mieszkających  na  terenach  Delarii  oraz
najechanych przez wyznawców Jedynego krajów.
Oddziały  specjalne  elfów okazały  się  niezwykle
skuteczne,  wypełniały  najtrudniejsze  misje
specjalne,  eliminując  wrogich  przywódców,
zajmując się odbijaniem zakładników, infiltracją i
sabotażem  na  tyłach  wroga.  Tym  samym
nienawiść Delaryjczyków do elfów rosła każdego
dnia.

Ostatni dzień Eiyll'ana

Saoythmalis  to  starożytny  rytuał
poświęcony Matce. Odbywał się co 184 lata, gdy
na  niebie  widoczny  był  odpowiedni  układ  ciał
niebieskich, a Moc przepływała przez cały świat
silnymi  strumieniami.  Było  to  najważniejsze  ze
świąt Eiyll'ana i każdy z nich chciał być przy nim
obecny przynajmniej raz w swym długim życiu.

Rytuał  obchodzony  był  w  Vahar'taae,
świętym miejscu, nad którym pieczę sprawował
jeden  ze  starożytnych  zakonów  Matki.  Tu  od
tysiącleci  rosło  Drzewo  Życia,  jeden  z
najważniejszych  symboli  dla  elfów.  Tu  też
zjeżdżały miliony Eiyll'ana z całego świata.
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Los  chciał,  że  trzydziesty  czwarty
Saoythmalis miał być ostatnim.

Delaria  postanowiła  wykorzystać  tę
okazję by pokazać ostatecznie swą potęgę. Chcąc
uprzedzić ostateczną ofensywę wrogiego sojuszu,
zrzuciła bomby o niespotykanej dotąd mocy na
najważniejsze miasta przeciwników. W przypadku
Aydelinoi  bombę  zrzucono  właśnie  na
Vahar'taae, w noc odprawiania rytuału.

Wybuch  zgładził  nie  tylko  miliony
zebranych  tam  elfów.  Jego  siła  spotęgowana
została przez skumulowaną w tym miejscu Moc,
co sprawiło, że unicestwione zostały całe ziemie
Aydelinoi,  Cahinnayi,  Vanalaar  oraz  wyspy
środkowego Oceanu Galadyjskiego. Tym samym
większość  terenów  zamieszkanych  przez  elfy
została zmieciona z powierzchni ziemi.

Fala  uderzeniowa  obiegła  cały  świat.
Chmury  pyłu  i  popiołów  zakryły  niebo.  Nawet
orbitujący  wokół  planety  księżyc  został
zniszczony  gdy  Magowie  Eiyll'ana  skierowali  w
niebo większość mocy rytuału by uchronić świat
przed całkowitą dezintegracją. 

To zdarzenie do dziś określa się mianem
Wybuchu, jakby zapominając lub marginalizując
efekty  pozostałych  bomb.  Niezaprzeczalne  jest
jednak,  że  to  właśnie  zrzucenie  bomby  na
Vahar'taae  zamieniło  świat  w  pogorzelisko.
Wówczas też zginęli Eiyll'ana.

Żyjący po śmierci

Określenie Naiym'vael oznacza w wolnym
tłumaczeniu  "żyjący  po  śmierci".  Taką  nazwę
przybrały elfy, które ocalały.  Wybuch był dla nich
straszliwym  ciosem.  Zniknęły  ich  domy,  zginął
świat,  który  znali,  a  wraz  z  nim  większość
przedstawicieli  ich  rasy.  Wielki  Krąg  został
przerwany, Drzew Życia zniszczone, świat umarł,
a ci, którzy przetrwali  to duchy, żywe trupy lub

robactwo żerujące na gnijącym truchle dawnych
miast i państw. 

Wiele elfów myśli o sobie samych jako o
umarłych, których na tym świecie trzyma tylko i
wyłącznie żądza zemsty. Jedynie nieliczni walczą
o przetrwanie rasy widząc nikłe światło na końcu
mrocznego tunelu. Są to jednostki ale to dzięki
nim elfy wciąż się nie poddały.

Wygląd

Naiym'vael  są  wysokie,  szczupłe,
niezwykle  szybkie  i  zwinne.  Posiadają  pociągłe
twarze, spiczaste uszy i migdałowe, nieco skośne
oczy.  Mówią  melodyjnym  głosem,  chociaż
częściej  są  milczący  i  pogrążeni  w  zamyśleniu.
Dumni  i  nieco  wyniośli,  często  odnoszą  się  z
wyższością do przedstawicieli innych ras. 

Większość z nich wciąż przeżywa żałobę
po utraconych bliskich i dawnym życiu co widać
w  ich  strojach,  postawie,  zachowaniu  czy
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wzorach tatuowanych lub malowanych popiołem
na twarzach i ciele.

Rodziny

Ocaleli  Naiym'vael  zaczęli  zbierać  się  w
grupy, które wędrowały przez pustkowia, starając
się  znaleźć  schronienie,  pożywienie  czy  wodę.
Walczyli  o  przetrwanie  nigdzie  nie  zagrzewając
miejsca na dłużej.

Z  czasem  te  grupki  nomadów  zaczęły
przybierać organizację zbliżoną do klanów, a ich
członkowie  określali  siebie  jako  Rodziny.  Każdy
Naiym'vael  jest  oddany  swej  Rodzinie  i  będzie
bronił  innych  jej  członków,  nawet  za  cenę
własnego życia. 

Przywódcami Rodzin zostawali dowódcy i
oficerowie wojskowi z czasów wojny, najbardziej
zaradni i charyzmatyczni osobnicy, w niektórych
przypadkach  Magowie  lub  Mor'hayr  stojący  na
czele nowego kultu, który poszerzał swe wpływy
wśród ocalałych elfów.

Każda  Rodzina  działa  samodzielnie,
czasem  zdarza  się  jednak,  że  łączą  się  one  ze
sobą by zwiększyć swe szanse przetrwania. 

Droga Arlenlayia

Jedną  z  największych  tajemnic
Naiym'vael  jest  Droga  Arlenlayia,  zwana  też
Siecią. To dzięki temu zjawisku elfy zdobyły sławę
duchów znikających bez śladu. 

Niektórzy  Magowie  potrafią  otwierać
przejście  do  obszaru  położonego  gdzieś  poza
czasem i  znanymi wymiarami.  Miejsce to może
stanowić  dla  nich  schronienie  jak  i  sposób
pokonywania  znacznych  odległości  w  krótkim
czasie, pozostając całkowicie niezauważonym.

Kult Umarłych

Podczas  Wybuchu,  lub  w następujących
po nim latach, każdy z Naiym'vael  stracił  kogoś
bliskiego.  W serca  elfów wbiły  się  ciernie  żalu.
Opłakujący  utraconych  zbierali  się  razem,
tworzyli  grupy  i  kręgi,  tak  jak  do  dziś  robią  to
Płaczki – elfie wdowy, które utraciły całe rodziny i
dla  których  żałoba  i  zemsta  to  jedyne  co
pozostało. 

Wśród  nich  pojawili  się  Mor'hayr,  elfy,
które zaczęły głosić kazania o śmierci, potępieniu,
zbawieniu,  wędrówce  dusz.  Niektórzy  z  nich
posiadali  mroczne  i  tajemnicze  zdolności.
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Kontaktowali się ze zmarłymi, nie będąc Magami
wzbudzali wokół siebie Moc śmierci. 

Wokół  nich  szybko  zaczęli  zbierać  się
kolejni  słuchacze,  ci,  którzy  chcieli  znaleźć
pocieszenie w gorzkich słowach lub tacy, którzy
oddaliby  wszystko  by  móc  choć  przez  krótką
chwilę  porozmawiać  z  ukochanymi,  którzy
odeszli. 

Przetrwanie i zemsta

Psychika  elfów  zmieniła  się
nieodwracalnie  po  Wybuchu.  Wielu  z  nich
znajduje się na skraju szaleństwa lub całkowitej
apatii. Zdaje się, że większość z nich do działania
pcha jeden cel – zemsta. 

Naiym'vael  są  mistrzami  podchodów,
infiltracji i zakradania się. Z zawziętością i zimną
determinacją  bronią  swoich  terytoriów  lub
napadają na napotkane grupy. Szczególnie często
organizują  wypady  przeciwko  osiedlom,
posterunkom  i  wędrującym  grupom
Delaryjczyków,  których  obarczają  winą  za
zniszczenie świata. 

Ich ataki  są  szybkie  i  nieprzewidywalne.
Wróg  często  orientuje  się  w  sytuacji  dopiero
wtedy gdy wojownicy elfów są już w jego obozie,
a wartownicy leżą z poderżniętymi gardłami. Po
ataku  Naiym'vael  znikają  niczym  duchy,  nie
pozostawiając  po  sobie  żadnych  śladów  poza
martwymi ciałami ich przeciwników.
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Cechy frakcji:

Szybkość (6) – postacie Naiym’vael traktowane są jakby posiadały zdolność Szybkość (6). Oznacza
to, że wykonując akcję Ruch lub Szarża poruszają się z szybkością 6 cali.

Nadludzki refleks – postacie Naiym’vael traktowane są tak jakby posiadały zdolność Kontratak.

Cechy kampanii:

Obietnica  zaświatów  –  jeśli  postać  Naiym'vael  wykonała  test  w  tabeli  Rekonwalescencji  i
przetrwała, to na początku następnej potyczki gracz układa kość na jej karcie. W trakcie potyczki
gracz może dodać kość z karty do puli kości wykorzystywanych w jednym, dowolnym teście, który
musi wykonać postać. 

Zemsta –  Postacie Naiym'vael  otrzymują +1 Punkt Doświadczenia jeśli  w trakcie potyczki zabiły
przynajmniej jedną postać z frakcji Delarii. 



BOHATEROWIE
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Dziedzic Starszej Krwi

Wiele  grup  Naiym'vael  przewodzonych
jest  przez  byłych  dowódców  wojsk  wysłanych
przed Wybuchem na Kontynent do walki z siłami
Delarii.  Organizacja  sił  zbrojnych  Eiyll'ana
sprawiła,  że  często  byli  to  żołnierze  o
szlacheckim,  a  czasem  nawet  arystokratycznym
pochodzeniu,  nieraz  przedstawiciele  słynnych,
wiekowych  rodów.  Stąd  też  przylgnęło  do  nich
miano Dziedziców Starszej Krwi. 

Pomimo apokalipsy i niemal całkowitego
wyginięcia  rasy  ich  pozycja  społeczna  wśród
większości  grup  ocalałych  pozostała
niezachwiana.  Razem  z  najpotężniejszymi
magami  tworzą  radę  sprawującą  władzę  wśród
tych, którzy przetrwali. 

Ich  wiedza,  mądrość  i  umiejętności
wykraczają  daleko  poza  ograniczenia  umysłowe
ludzi. To doskonali stratedzy, wprawni wojownicy
potrafiący  rozplanować  z  góry  całą  potyczkę,
przewidując ruchy przeciwnika, i wciągnąć go w
najróżniejsze pułapki.

Koszt: 138 punktów

Typ: Bohater 

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

3 4 4 2 4 3 3 7/9

Zdolności: 

Geniusz taktyczny

Mistrz infiltracji  – bandy Naiym'vael nie dotyczą
ograniczenia ilości wystawianych postaci z zasadą
Zwiadowca.

Dodatkowo, gracz może wybrać jedną postać ze
swojej  bandy i  wystawić ją  zgodnie z  zasadami
Zwiadowcy lub Harcownika. 

+2  dowolne  zdolności  z  grup  Taktyka,  Umysł,
Przetrwanie, Walka.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  40
punktów.
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Mag

Przed  wiekami  Moc  była  potężną  siłą
przepełniającą świat. Z czasem zaczęła słabnąć i
już  tylko członkowie zakonów Eiyll'ana zgłębiali
jej tajniki. Powszechnie przyjęło się nazywać ich
Magami.  Pomimo,  że  postęp  i  technologia
wyparły ich sztukę, wciąż potrafili oni dokonywać
niesamowitych wyczynów.

Zakony nie ocalały z Wybuchu, zniknęły z
powierzchni ziemi wraz z większością sekretów,
które  skrywały.  Niektóre  grupy  Naiym'vael
posiadają jednak w swym gronie Magów. Zostało
ich  zaledwie  kilkoro,  wciąż  jednak  potrafią
posługiwać  się  Mocą.  Posiadają  niezwykłe
zdolności pozwalające im wpływać na otaczającą
ich  rzeczywistość,  przenikać  jej  bariery  i
zakrzywiać zgodnie z własną wolą. 

Darzeni są szacunkiem, tym większym, że
jedną  z  ich  licznych  umiejętności  jest
kontaktowanie się z duszami zmarłych. Ich słowa
są  uważnie  słuchane,  a  wola  wypełniana  bez
żadnego sprzeciwu. 

Koszt: 101 punktów

Typ: Bohater 

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

3 3 2 2 4 2 5 7/7

Zdolności: 

Magia Naiym’vael – Mag może wykupić dowolną
liczbę zaklęć z listy Ścieżki Zakonów Eyfe.

Rzucenie zaklęcia jest Akcją. Aby rzucić zaklęcie
Mag musi  zdać test  Siły  Woli  o PT równym PT
zaklęcia.

Jeśli  Mag chce w trakcie  tury  rzucić  więcej  niż
jedno zaklęcie, to drugie zaklęcie traktowane jest
jak Akcja Złożona, a jego PT zwiększany jest o 1.

Mądrość  wieków –  Raz  na  potyczkę.  Mag,  lub
postać Naiym'vael w odległości do 10 cali, może
powtórzyć  jeden dowolny test,  poza  testem, w
którym  na  kościach  wypadły  dwie  lub  więcej
jedynek.

+2  dowolne  zdolności  z  grup  Taktyka,  Umysł,
Przetrwanie.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  40
punktów.

Nieudane zaklęcia

Jeśli  w  teście  rzucenia  zaklęcia  na  kościach
wypadną  dwie  lub  więcej  jedynek,  należy
zastosować  wobec  rzucającego  zaklęcie  Maga
efekt z poniższej tabeli.

2x1 Próbę  rzucenia  zaklęcia  uważa  się  za
nieudaną, niezależnie od ilości sukcesów
w teście.  Mag traci wszystkie pozostałe
PA.

3x1 Mag  otrzymuje  jedną  ranę  oraz
zapomina  zaklęcia,  które  właśnie  starał
się rzucić, nie może z niego korzystać do
końca potyczki.

4x1 Należy  usunąć  model  maga  z  gry.
Traktuje się go jako zabitego, jednak nie
pozostawia znacznika Trupa.
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Zaklęcia
Flara Mocy Koszt: 10 punktów PT: 7

Wszystkie postacie (wrogie i  sojusznicze),  znajdujące się w promieniu 10 cali  od modelu Maga w momencie
rzucania  zaklęcia,  które  nie  znajdują  się  za  przesłaniającymi  je  całkowicie  elementami  terenu,  zmniejszają
Umiejętności Strzeleckie i Umiejętności Walki do poziomu 1 do końca tury.

Złudzenie Koszt: 5 punktów PT: 7

Mag wybiera postać lub oddział znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 15 cali. Wybrana postać
deklarując akcję Walka lub Strzelanie, atakując dowolną postać Naiym'vael, musi zdać test Siły Woli. Niezdany test
oznacza, że przeciwnik zaatakował miraż (test ataku nie jest wykonywany). 
Efekt utrzymuje się do końca tury.

Klątwa rdzy Koszt: 10 punktów PT: 7

Mag 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.

Uzdrowienie Koszt: 10 punktów PT: 7

Mag wybiera postać znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 10 cali. Postać zostaje uleczona z liczby
ran równej liczbie sukcesów w teście rzucenia zaklęcia.

Kula ognia Koszt: 15 punktów PT: 8

Mag wybiera postać znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 15 cali. Gracz układa na postaci mały
znacznik wybuchu i wykonuje test znoszenia wykorzystując, zamiast Umiejętności Strzeleckich, sukcesy w teście
rzucenia zaklęcia, i przesuwa odpowiednio znacznik. Postać w centrum znacznika otrzymuje k2 trafienia z SI 9,
pozostałe postacie dotknięte przez znacznik otrzymują pojedyncze trafienie z SI 8. 
Postacie i oddziały, które zostały zranione otrzymują znacznik Podpalenia. 

Ścieżka cieni Koszt: 15 punktów PT: 9

Mag może rzucić to zaklęcie na siebie lub wybrać postać Naiym'vael znajdującą się w jego polu widzenia,  w
odległości nie większej niż 10 cali. 
Wybrana postać może zostać natychmiast przeniesiona w dowolne miejsce w odległości do 10 cali, znajdujące się
w polu widzenia Maga. Po przeniesieniu, postać nie może znajdywać się bliżej niż 1 cal od postaci przeciwnika ani
na terenie nieprzekraczalnym. Postać będąca celem tego zaklęcia nie może wykonywać żadnych akcji w tej samej
aktywacji, w której została przeniesiona. 
Jeśli podstać, będąca celem zaklęcia, jest częścią oddziału to zaklęcie działa na wszystkie postacie wchodzące w
skład oddziału. 

Wypalenie umysłu Koszt: 20 punktów PT: 9

Mag wybiera postać przeciwnika znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 10 cali. Mag oraz wybrana
postać  wykonują  przeciwstawny  test  Siły  Woli.  Jeśli  Mag  wygra  test  to  za  każdy  sukces  przewagi  nad
przeciwnikiem postać ta zmniejsza swoją Siłę Woli o 1. Jeśli Siła Woli postaci spadnie do 0, traktuje się ją tak jakby
była martwa.

Droga Arlenlayia Koszt: 20 punktów PT: 8

Po wykupieniu tego zaklęcia Mag nie musi być wystawiany na polu walki przed grą. Zamiast tego on i  jedna
wybrana postać lub oddział Naiym'vael mogą pojawić się na polu walki w późniejszym momencie.
Na początku dowolnej tury gracz może wykonać test rzucania zaklęcia. Zdany test oznacza, że Mag i wybrana
postać/oddział pojawiają się w odległości 5 cali od dowolnej wybranej krawędzi stołu. Po pojawieniu się na polu
walki, wszystkie postacie muszą zachować koherencję 3 cali z postacią Maga, natomiast Mag ma już wykorzystany
1 PA i traktuje się go tak jakby rzucał już zaklęcie w tej turze. 
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Mor'hayr

Wielu Naiym'vael ma obsesję na punkcie
śmierci i życia pozagrobowego. Na tej podstawie
szybko  wyrósł  kult  Umarłych,  na  którego  czele
stawali Mor'hayr.

Mor'hayr  to  elfy  zawieszone  pomiędzy
życiem  i  śmiercią,  wiecznie  przebywające
zarówno  w świecie  fizycznym jak  i  duchowym.
Potrafią rozmawiać z duchami i  przywoływać je
by pomagały elfom i szkodziły ich przeciwnikom.
Ze  względu  na  swe  zdolności  przez  wielu
Naiym’vael  otaczane  są  czcią  i  szacunkiem
zmieszanym z obawą. 

Wokół  nich  często  skupiają  się  Płaczki
chcące porozmawiać z bliskimi, których utraciły.
Mor'hayr  potrafią  przekuć  ich  cierpienie,  jak
również  żal  innych  Naiym'vael,  w  gniew  i
nienawiść.  Członkowie  kultów  zmieniają  się  w
upiory  zemsty,  ruszające  z  przeszywającym
skowytem na przeciwników.

Koszt: 123 punkty

Typ: Bohater

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

3 3 3 2 4 3 4 7/8

Zdolności:

Wspomnienie  umarłych –  Postacie  Naiym’vael,
znajdujące  się  w  odległości  do  10  cali  od
Mor'hayr podlegają efektom zdolności Nienawiść
oraz  Straszliwa  reputacja.  Jeśli  postacią  tą  jest
Płaczka to Nienawiść pozwala jej  dodać 2 kości
do puli zamiast 1. 

Medium - Mor'hayr może raz na turę użyć jednej 
z trzech niżej opisanych mocy. Jest to akcja i 
wymaga zdania testu Siły Woli. 

Moce:
Upiorny całun (PT 7) - Obrona Mor'hayr do 
końca tury rośnie o +2 / +1. Postacie oraz 
oddziały Naiym'vael w promieniu 10 cali 
zwiększają Obronę o +1/+0.

Skowyt potępionych (PT 8) - Wszystkie postacie i
oddziały przeciwnika znajdujące się w promieniu 
10 cali od Mor'hayr muszą zdać test Jaj.

Dotyk śmierci (PT 8) - Do końca tury przeciwnicy,
zranieni  przez  Mor'hayr  w  walce  w  zwarciu,
muszą  odrzucić  1  znacznik  Akcji  lub  Rozkazu.
Dodatkowo,  muszą  zdać  test  WT lub  do  końca
tury wszystkie testy, które muszą wykonać (poza
testem Pancerza), mają PT 10. 

+2  dowolne  zdolności  z  grup  Taktyka,  Umysł,
Przetrwanie, Walka.

Ekwipunek:

Maska śmierci - Mor'hayr wzbudza Strach.

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  35
punktów.
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JEDNOSTKI SPECJALNE
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Pieśniarz Żalu

Eiyll'ana  zawsze  miłowały  się  we
wszelkich  formach  sztuki.  Pomimo  zniszczenia
świata,  upadku  cywilizacji  i  jej  wartości,  u
niektóry  Naiym'vael  uczucie  to  pozostało  wciąż
żywe,  chociaż  forma  i  tematyka  pieśni  uległa
znaczącej  zmianie.  Poeci  i  muzycy  układają
utwory pełne melancholii, żalu i goryczy.

Obdarzeni największym talentem stali się
z czasem Pieśniarzami Żalu. Potrafią oni wlewać
do dusz słuchających ich  Naiym’vael  nowe siły,
zagrzewać  do  walki  i  podsycać  płomień
nienawiści i żądzy zemsty. Niektórzy potrafią też
uderzyć  w  nuty  wprowadzające  uczucie
niepokoju i strachu w serca przeciwników. Nawet
tych najbardziej zatwardziałych. 

Pieśniarze  Żalu  to  ekscentrycy  i  wolne
duchy.  Niektórzy  spędzają  wiele  czasu  w
samotności, na pustkowiach. Inni starają się swą
muzyką podtrzymywać na duchu członków swych
Rodzin. Gdy nadchodzi potrzeba biorą jednak do
ręki broń i ruszają wraz z innymi Naiym'vael by
walczyć o przetrwanie.

Koszt: 70 punktów

Typ: Jednostka specjalna

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

2 3 2 2 3 2 3 7/7

Zdolności: 

Rapsod –  Na  początku  fazy  aktywacji  postaci
gracz  może  wybrać  jedną  z  opisanych  niżej
pieśni,  którą  będzie  wykonywał  Pieśniarz  Żalu.
Efekt pieśni utrzymuje się do końca tury lub do
momentu  gry  Pieśniarz  Żalu  stanie  się
nieprzytomny, martwy lub rozpocznie ucieczkę.

Gracz nie może wybrać tej samej pieśni w dwóch
następujących po sobie turach. 

-  Ostrza śmierci  -  Pieśniarz  Żalu oraz wszystkie
postacie i  oddziały Naiym’vael znajdujące się w
promieniu  10  cali  od  niego,  otrzymują  zasadę
Przebicie  Pancerza  gdy znajdują  się  w walce  w
zwarciu.

-  Pieśń  Zemsty –  Pieśniarz  Żalu  oraz  wszystkie
postacie i oddziały Naiym’vael, znajdujące się w
promieniu 10 cali od jego modelu, zmniejszają o
1  PT  wszystkich   wykonywanych  testów,  poza
testem Pancerza.

-  Skarga  utraconych -  Wszystkie  postacie  i
oddziały przeciwnika, znajdujące się w odległości
do 10 cali od modelu Pieśniarza Żalu, zwiększają
o  1  PT  wszystkich  wykonywanych  testów,  poza
testem Pancerza.

+1  dowolna  zdolność  z  grup  Umysł  i
Przetrwanie.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  25
punktów.
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Zjawa

Zjawy  to  mistrzowie  infiltracji,
podkradania się do wroga i znikania bez śladu w
cieniach.  Są  doskonałymi  snajperami  jak  i
bezlitosnymi  skrytobójcami  wprawnymi  w
podrzynaniu  gardeł  nieświadomym  ofiarom.
Nadludzko zwinni, niesamowicie wyszkoleni, cisi i
wyobcowani. 

Wielu  z  nich  to  komandosi  oddziałów
specjalnych  z  czasów  wojny.  To  profesjonaliści,
którzy nie mogą pozwolić  sobie na popełnianie
błędów.  Ich  umiejętności  pozwalają  im  na
wypełnianie  najtrudniejszych  i  najbardziej
ryzykownych misji. 

Noszą najczęściej lekkie stroje i pancerze
nie  utrudniające  ruchów,  za  to  pozwalające
znacznie  lepiej  maskować  się  i  ukrywać  wśród
ruin  czy  pustkowi.  Ich  mobilność  i  zdolność  do
zlewania się z cieniami były jednym z powodów
nadania  im  miana  Zjaw.  To  za  ich  sprawą

powstało wiele legend i  opowieści  o duchach i
upiorach mordujących strażników i żołnierzy.

Koszt: 85 punktów

Typ: Jednostka specjalna 

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

2 4 3 2 4 2 2 7/7

Zdolności: 

Zwiadowca

Ulotny  cień –  wykonując  akcję  Skradanie  się,
Zjawa może poruszać się na odległość do 6 cali,
niezależnie od ZW.

+1 dowolna zdolność z grup Umysł, Przetrwanie,
Walka.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  25
punktów.

Płaczka
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Żałobnice,  zwane  też  Płaczkami,  to
członkinie  zgromadzeń  kultów  Umarłych.  To
kobiety,  które  utraciły  swoich  bliskich  w
Wybuchu  lub  w  następujących  po  nim  latach.
Pozbawione rodzin całkowicie oddały się żałobie i
opłakiwaniu  zmarłych  co  doprowadziło  je  na
skraj obłędu. Żal i ból z czasem sprawiły, że ich
serca  zamarły  i  nie  znajdzie  się  w nich  już  nic
poza smutkiem. I żądzą zemsty.

Płaczki  stały  się  mrocznymi  i  zimnymi
zabójczyniami,  specjalistkami od błyskawicznej i
morderczej  walki  w  zwarciu.  Z  niemal
nienaturalną  gracją  posługują  się  bronią
wykorzystując  dawne  sztuki  walki.  Długie
zakrzywione  ostrza,  nieraz  przytwierdzone  do
łańcuchów, zdają się wirować, znikać i  pojawiać
na powrót w ich dłoniach.

Strój  Płaczki  to  połączenie  stroju
wojownika  z  żałobnymi  szalami  i  woalami.  Na
ciele  widoczne  są  wijące  się  tatuaże  i  wzory
wymalowane popiołem. Swym wyglądem Płaczki
przypominają  upiorne widma i  często  taki  sam
strach wzbudzają wśród wrogów.

Koszt: 79 punktów

Typ: Jednostka specjalna 

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

2 2 3 2 4 2 2 7/7

Zdolności: 

Burza  ostrzy  –  Płaczki cały  czas  pozostają  w
ruchu,  ich  ciała  w  płynny  sposób  zmieniają

pozycje,  a  woale,  szale  i  broń  wirują  wokół,
dezorientując wrogów. 

Płaczka  traktowana  jest  tak  jakby  posiadała
zdolność  Atak  wielokrotny  3.  Dodatkowo
przeciwnicy Płaczki stykający się z nią podstawką
zmniejszają swoją Obronę w zwarciu o 1. 

Nienawiść

+1 dowolna zdolność z grup Umysł, Przetrwanie,
Walka.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  25
punktów.
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JEDNOSTKI PODSTAWOWE
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Okaleczony

Siła  Wybuchu  nie  oszczędziła  nikogo.
Również  wielu  Naiym’vael,  którzy  przetrwali
apokalipsę znajdując się na Kontynencie, odczuła
jego  siłę.  Ci,  których  ciała  uległy  przemianie
przyjęli  nazwę  Okaleczonych  i  zamieszkali
margines elfiej społeczności. 

Zmutowani,  zdeformowani,  chorzy,
ogarnięci żalem, często ruszają by wspomóc siły
Naiym’vael, chcąc okazać się przydatnymi, nadać
sens swej śmierci,  która i tak jest nieunikniona.
W ten sposób chcą uwolnić  się  od cierpienia  i
litości, którą widzą w oczach bliskich.

Dla wielu z nich fizyczne cierpienie oraz
upokorzenie,  które  odczuwają,  stały  się
powodem  niestabilności  emocjonalnej.  Wśród
okaleczonych  nie  brakuje  takich,  którzy  utracili
zdrowy rozum i przekroczyli drzwi szaleństwa. 

Koszt: 15 punktów

Typ: Jednostka podstawowa

Wielkość oddziału: 2-6 modeli

Uwaga:  W  bandzie  mogą  znajdywać  się
maksymalnie dwa oddziały Okaleczonych.

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

1 2 2 1 3 1 1 6/6

Zdolności: 

Niestabilny  –  przy  pierwszej  aktywacji
Okaleczonych,  przed  wykonaniem  akcji,  gracz
rzuca k10 i porównuje wynik z poniższą tabelą.

+1 dowolna zdolność z grupy Przetrwanie

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  8
punktów.

Tabela Niestabilności

1 Furia – jeśli  w polu widzenia Okaleczonych i  w ich zasięgu ruchu znajduje się inna
postać  (wroga  lub  przyjazna),  Okaleczeni  muszą  wykonać  akcję  Szarża  atakując  tę
postać. Jeśli w zasięgu szarży znajduje się kilka postaci należy wybrać najbliższą. 

2 Apatia –  Okaleczeni  w tej  aktywacji  mogą wykonać  tylko  jedną akcję.  Dodatkowo
zwiększają PT wszystkich wykonywanych w tej aktywacji testów o 1. 

3-8 Do dzieła! - Okaleczeni mogą działać normalnie w tej aktywacji.

9 Nienawiść – Okaleczeni otrzymują zdolność Nienawiść do końca aktywacji. 

10 Akt  męstwa –  do  końca  aktywacji  Okaleczeni  zmniejszają  o  1  PT  wszystkich
wykonywanych testów. 
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Wojownik

Rodziny  Naiym'vael  zrzeszają  wszystkie
elfy,  które  ocalały  i  zechciały  dołączyć  do
społeczności,  przyjąć  jej  prawa  oraz  pewne
obowiązki.  Jednym  z  takich  obowiązków  jest
konieczność stawania w obronie grupy. Zadanie
to  spoczywa  zarówno  na  barkach  kobiet  jak  i
mężczyzn. 

Niektórzy  na  stałe  przyjęli  na  siebie
funkcję strażników. Część z nich to żołnierze lub
wojownicy zahartowani życiem na pustkowiach.
Szybcy  i  zwinni,  posłuszni  wobec  dowódców,
pełni złowrogiej i ponurej determinacji. 

Wojownicy  Naiym’vael  to  wysokie,
szczupłe  postacie  pojawiające  się  i  znikające
wśród  ruin.  Nawykli  do  nocnych  rajdów,
podkradania  się  do  przeciwników,  a  także  do
sprawnego i szybkiego przeczesywania okolicy. 

Koszt: 31 punktów

Typ: Jednostka podstawowa

Wielkość oddziału: 1-5 modeli

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

1 2 2 2 3 2 2 6/6

Zdolności: 

+1  dowolna  zdolność  z  grup  Przetrwanie  lub
Walka.

Ekwipunek:

Dowolny  ekwipunek  o  łącznej  wartości  15
punktów.
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Zwiadowca

Zwiadowcy  to  wojownicy  wyszkoleni  w
tropieniu,  organizowaniu  zasadzek  i
przeprowadzaniu  zwiadu.  Są  oczami  i  uszami
Rodziny,  pierwszą  linią  obrony  i  systemem
alarmowym.  Są  również  doskonałymi
tropicielami  i  myśliwymi  o  niezwykłych
zdolnościach strzeleckich. 

Gdy pojawia się taka konieczność potrafią
uderzyć  w  przeciwnika  z  najmniej  oczekiwanej
strony.  Zaatakować  jego  obóz,  wykraść  broń  i
amunicję lub dokonać skrytobójczego zamachu. 

Często  wysyłani  są  na  misje,  których
celem jest  zebranie  informacji  czy  sprawdzenie
terenu,  podczas  których  zdani  są  wyłącznie  na
siebie.  Dlatego  też  do  oddziałów  zwiadowców
dołączają  tylko  najsprawniejsi  wojownicy  i
żołnierze. 

Koszt: 48 punktów

Typ: Jednostka podstawowa

Wielkość oddziału: 1-3 modeli

Podstawka: 25mm

PA US UW SI ZW WT SW OB

1 3 2 2 3 2 2 6/6

Zdolności: 

Zwiadowca

+1  dowolna  zdolność  z  grup  Przetrwanie  lub
Walka.

Ekwipunek:

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

Erlasceńskie ostrze 10 +5 Rzadki; Postać zmniejsza PT testów ataku w walce w 
zwarciu o 1.

Łza 10 +5 Rzadki; Tylko Płaczka; Atak z dystansu (2)

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 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.

Lekki pancerz 3 0 -

Średni pancerz 6 1 -

Ciężki pancerz 12 2 Rzadki; Nieporęczny

Strój maskujący 10 0 Rzadki; Kamuflaż
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Broń Specjalna

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; Miażdżący atak; 
Znacznik wybuchu (3 cale); Znoszenie; Jedna postać 
znajdująca się w centrum znacznika otrzymuje k2 
trafienia z SI 10 i Przebiciem pancerza. Pozostałe 
modele 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 Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje pojedynczy efekt

wyczerpania amunicji.
Dodatkowy magazynek 3 Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Anuluje pojedynczy efekt

wyczerpania amunicji dla broni z zasadą Seria.
Granat 8 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 dotknięte znacznikiem otrzymują trafienie z SI 8.

Granat dymny 4 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.

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 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

Zaklęta amunicja 5 Jednokrotnego użycia; Ekwipunek podręczny; Postać strzelając może
przerzucić  wszystkie  kości  w  teście  Ataku,  na  których  nie  wypadł
sukces.  Użycie  zaklętej  amunicji  należy  zadeklarować  przed
wykonaniem testu.
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