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Dzieci Wybuchu

Jedynego, mutanci są ścigani i mordowani bez
litości, a ukrywanie osoby posiadającej mutacje
jest przestępstwem.

Wojna odcisnęła swoje piętno na
wszystkim. Sprawiła, że zmienił się nie tylko
świat ale również jego mieszkańcy. Nieliczni
ocaleni, zamknięci w swoich osadach i
enklawach, czy też przemierzający pustkowia,
narażeni byli na działanie promieniowania,
radioaktywanych opadów, a także burz Pyłu –
anomalii, która pojawiła się po Wybuchu.

W ten sposób Delaryjczycy chcą
oczyścić swe ziemie z mutantów i, o ile jest to
praktyka niezwykle brutalna i bezwzględna, dla
wielu ocalałych jest to sposób na uchronienie
ich przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze
sobą przemiana.

Czynniki
te
spowodowały,
że
deformacje czy też mutacje pojawiały się
nagminnie i dziś wielu ludzi nosi znamiona
mniejszych czy większych zmian. Nikogo nie
dziwi nietypowy kolor skóry bądź oczu,
dodatkowe
palce
czy
dziwacznie
powykrzywiane
stawy
kończyn,
brak
owłosienia, nienaturalne narośla i guzy.
Wszystko to stało się powszechne do tego
stopnia, że o ile nie utrudnia to
funkcjonowania, większość osób nie zwraca
uwagi na takie detale.

Osoby o silnych deformacjach oraz
takie, które zmutowały pod wpływem Pyłu,
często są wypędzane z osad. Ludzie obawiają
się ich ponieważ w niektórych przypadkach,
szczególnie u osób wystawionych na działanie
mutagennych anomalii, razem ze zmianą ciała
następuje zmiana umysłu.

Zdarzają się jednak przypadki gdy
mutacja posuwa się znacznie dalej. Często
rodzą się dzieci o potwornych deformacjach.
Niektóre z nich zostają w osadach, inne porzuca
się na Pustkowiach. Czasem też mutacja
nadchodzi później. Zdrowy człowiek może stać
się jej ofiarą po przebywaniu na skażonym
terenie czy też ekspozycji na działanie Pyłu.
Niektóre mutacje zachodzą powoli, inne są
szybkie, drastyczne i bolesne.

Zdarzają się jednak przypadki gdy
Odrzuconym udaje się przetrwać i tworzą
wędrujące grupy, często zajmujące się
napadami i grabieżą.

Odrzuceni

Wygnańcy, którzy uniknęli samosądów i
śmierci, ruszają na pustkowia. Wielu z nich
czeka los równie brutalny – padają ofiarami
bandytów,
konstruktów
lub
innych
zmutowanych stworzeń.

Bandy Odrzuconych nie są miejscem dla
słabych. W ich szeregach szybko powstaje
prymitywna hierarchia, w której rządzą
najsilniejsi i najbardziej bezwzględni. Ciągła
walka i życie na pustkowiach popycha wielu z
nich do niewyobrażalnego okrucieństwa oraz
kanibalizmu. Napadają oni swe ofiary, a
następnie pożerają ich zwłoki.

Po Wybuchu mutantami określa się
tylko tych, u których wystąpiły najbardziej
zaawansowane zmiany. Mimo to wielu z nich
wciąż pozostaje w swoich osadach. Nie
wypędza się ich dopóki nie stanowią zagrożenia
lub nie stają się ciężarem.

Z czasem wiele band zaczyna
przypominać
watahy
zdziczałych,
bezrozumnych zwierząt. Wystawieni na
działanie Pyłu lub zamieszkujący skażone
tereny. Ich mutacje rozwijają się, a umysły

Są jednak wyjątki i miejsca gdzie osoby
posiadające
znamiona
mutacji
są
prześladowane. We wszystkich osadach, w
których Delaryjczycy wprowadzili prawo
4

popadają w coraz większe szaleństwo.
Zapominają kim byli, przeszłość i przyszłość nie
ma znaczenia. Liczy się szał, walka oraz
zaspokojenie głodu.

Również ciało zarażonego zaczyna się
zmieniać. Wraz z postępem choroby coraz
mniej przypomina on człowieka, elfa czy
krasnoluda, którym był wcześniej. Pojawiają się
najróżniejsze, obrzydliwe deformacje, stale się
rozwijając i zmieniając jego wygląd. Często
wypadają mu zęby, a ich miejsce, w
przerośniętej szczęce zastępują kły. Ręce
zmieniają się w pazurzaste łapy, skóra pokrywa
się pęcherzami, naroślami lub rozpada się, tak
jakby gniła.

Choroba Czarnych Ust
Jedną z najstraszniejszych mutacji, która
pojawiła się po Wybuchu jest choroba Czarnych
Ust. Nazwano ją tak od jednego z pierwszych
objawów jaki występuje u zarażonego.

Zarażony staje się bestią. Bezmyślnym
potworem, który pragnie jedynie zabijać i
pożerać swoje ofiary. Co więcej, musi to robić.
Nie tylko ze względu na zmiany w psychice.

Początkowo osoba chora odczuwa
osłabienie, wzmożone pragnienie, a jej usta,
skóra wokół nich, podniebienie i język robią się
ciemniejsze, przyjmując ostatecznie zupełnie
czarną barwę.

Organizm zarażonego, który nie
pożywia się mięsem, zaczyna trawić sam siebie.
Jeśli nie otrzyma pożywienia, zmutowana
bestia umiera powoli w niewyobrażalnych
męczarniach.

Po wystąpieniu pierwszych objawów
chory jest najczęściej zabijany przez swych
towarzyszy lub wypędzany. Niektórzy odchodzą
sami wiedząc, że ich los jest przesądzony.
Przemian, które mają nastąpić nie da się już
powstrzymać.

Na pustkowiach i w ruinach miast
można spotkać grupy Zarażonych, jak przyjęło

Najpierw zmienia się zachowanie.
Zarażony staje się nerwowy i agresywny. Potem
pojawia się Głód. Z początku to zwykłe uczucie,
potrzeba napełniania żołądka dowolnym
pożywieniem. Z czasem jednak zarażony
odczuwa coraz większą potrzebę spożywania
mięsa. Uczucie to narasta do tego stopnia, że
chory popada w obłęd. Musi jeść mięso, za
wszelką cenę. Nieistotne jest też jego
pochodzenie. Może to być zabite, surowe,
nieprzyrządzone zwierzę, może być to gnijąca
padlina. Ostatecznie Głód opanowuje chorego i
sprawia, że posunie się on do morderstwa i
kanibalizmu, tylko po to by się nasycić.
Chorzy
dopuszczają
się
najokrutniejszych zbrodni, nie zważając na to
kogo krzywdzą. Takie uczucia jak miłość,
przyjaźń czy lojalność odchodzą, zastępuje je
tylko żądza pożywiania się.
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się ich nazywać. Polują niczym zdziczałe
zwierzęta, stanowiąc poważne zagrożenie dla
wędrowców i karawan.

przewagę liczebności i siły. Często przygotowują
zasadzki by spaść na nieprzygotowanego
przeciwnika niczym zmutowany drapieżnik.
Bandy mutantów różnią się od siebie,
wszystkie jednak cechuje agresja, brutalność,
bezwzględność i żądza mordu.

Grabieżcy
Odrzuceni to bandyci i grabieżcy
Pustkowi, napadający każdego nad kim mają

Cechy frakcji:
Zasadzka – przed rozpoczęciem potyczki gracz może wybrać jedną dowolną postać podstawową lub
oddział. Gracz może nie wystawiać wybranej postaci na polu walki w trakcie wystawiania postaci.
Zamiast tego, na początku każdej tury, gracz wykonuje test SW postaci, którego PT zależy od tury
potyczki. W pierwszej turze PT wynosi 8, w drugiej 7, w trzeciej 6, a w każdej kolejnej 5.
Zdany test oznacza, że gracz może wystawić postać lub oddział przy dowolnej krawędzi pola walki.
Jeśli postać lub oddział wybrany do Zasadzki nie pojawi się na polu walki przez całą potyczkę,
traktowany jest tak jakby nie brał w niej udziału (nie otrzymuje Punktów Doświadczenia, nie jest
traktowany jako żywy lub martwy dla określenia ilości postaci, które przetrwały potyczkę, etc.).

Cecha kampanii:
Napełnić spiżarnię – jeśli postać Odrzuconych zakończyła potyczkę będąc przytomna i stykając się
podstawką z nieprzytomną postacią przeciwnika lub znacznikiem Trupa przeciwnika, otrzymuje ona
+1 Punkt Doświadczenia.

Ciągła przemiana – w trakcie kampanii postacie Odrzuconych mogą wykupywać Mutacje zamiast
Zdolności, wydając na nie Punkty Doświadczenia, zgodnie z zasadami rozwoju postaci.
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Szefu
Życie na pustkowiach jest ciężkie. Aby
przetrwać nieraz trzeba posuwać się do
straszliwych czynów. Bandy Odrzuconych
dodatkowo rządzą się własnymi prawami. Siła i
bezwzględność znajdują się na pierwszym
miejscu wśród cech zapewniających władzę.
Dlatego też najczęściej przywódcą bandy zostaje
ten z mutantów, który okaże się najgroźniejszym
z wojowników.

Koszt: 110 punktów

Utrzymuje on swoje rządy żelazną ręką,
rozprawiając się szybko ze wszystkimi, którzy
okazują nieposłuszeństwo lub chcą zająć jego
miejsce. Życie Szefa to nieustająca walka i
przemoc. Tylko w ten sposób jest w stanie
okiełznać podległych mu mutantów.

Zdolności:

Typ: Bohater
Podstawka: 40 mm
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Jatka – Jeśli Szefu pozbawił przytomności lub
zabił postać przeciwnika, gracz układa znacznik
Gniewu na jego karcie postaci.
Na koniec każdej tury, w której Szefu nie
otrzymał nowego znacznika, gracz zdejmuje
jeden znacznik Gniewu z jego karty.

Szefu musi być bezlitosnym mordercą ale
również wodzem, który poprowadzi swych
kompanów do walki, zapewniając im możliwość
wyżycia się, rozładowania agresji, a na koniec
pożywienia trupami ofiar.

Szefu otrzymuje +1 UW za każdy znacznik
Gniewu, który znajduje się na jego karcie postaci.
Obietnica rzezi – W pierwszej turze potyczki
gracz może zrezygnować z wydania Szybkiego
Rozkazu. Zamiast tego Szefu wykonuje test SW.
Jeśli test jest zdany Szefu oraz postacie i oddziały
z jego bandy, znajdujące się w odległości do 10
cali od jego modelu, mogą wykonać darmową
akcję Ruch.
Nie jest to wliczane do limitu akcji w Aktywacji i
nie wymaga wydania Punktów Akcji.
+2 dowolne Zdolności z grup Taktyka, Walka,
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 35
punktów.
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Plaga
Choroby, deformacje i najróżniejszego
rodzaju mutacje są powszechne wśród
Odrzuconych. Zdarzają się jednak przypadki
mutantów, których ciała zmieniają się do tego
stopnia, że zupełnie przestają przypominać
humanoidalną istotę. Do tego zdają się być
trawione przez dziesiątki chorób, z licznych
pęcherzy sączy się ropa i inne płyny, a otaczający
je smród jest nie do zniesienia.

Koszt: 113 punktów

Osobników takich nazywa się Plagami. Są
oni żywym świadectwem tego jak okrutne mogą
być skutki Wybuchu oraz Pyłu. W większości
przypadków Plaga ma problemy z poruszaniem
się, komunikowaniem i wykonywaniem prostych
czynności. Ich ciała nie przestają mutować,
zmieniać się, pęcznieć. W pewnym momencie
Plaga nie może wykonywać żadnych czynności i
staje się tylko umierającym siedliskiem zarazy.

Zdolności:

Typ: Bohater
Podstawka: 40 mm
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Siewca zarazy – przed potyczką gracz może
wybrać postać ze swojej bandy (w tym Plagę).
Wybrana postać otrzymuje mutacje Jad oraz
Smród.
Trujące wnętrzności - Jeśli Plaga zostanie
zraniony w walce w zwarciu, to wszyscy
przeciwnicy, z którymi styka się podstawką,
muszą wykonać test Wytrzymałości. Niezdany
test oznacza, że przeciwnik otrzymuje znacznik
Trucizny.

Są jednak również tacy, którzy nie tylko
wciąż walczą ale również przewodzą bandom.
Znane są przypadki gdy Plagi byli czczeni przez
innych
mutantów
jako
bóstwa
Pyłu.
Wykorzystując to prowadzili Odrzuconych by
rozsiewać choroby i dokonywać mordów.

W fazie zakończenie tury, wszystkie postacie
przeciwnika, stykające się podstawką z Plagą,
który posiada znaczniki Ran lub Trucizny, muszą
ponownie wykonać test WT. Niezdany test
oznacza, że przeciwnik otrzymuje znacznik
Trucizny.
+2 dowolne Zdolności z grup Taktyka, Umysł,
Walka.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Trucizna
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 30
punktów.
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Mózgowiec
Skażenie oraz Pył wpływają nie tylko na
ciało ale również na umysły osób wystawionych
na ich działanie. W bardzo rzadkich przypadkach
zdarza się, że zmiany, jakie zachodzą w mózgu,
sprawiają, że aktywowane zostają niezwykłe
zdolności. Mutant taki jest w stanie czytać w
myślach czy przenosić przedmioty siłą woli.

Koszt: 93 punkty
Typ: Bohater
Podstawka: 25mm

Psionicy, nazywani wśród Odrzuconych
Mózgowcami, często wykorzystują swe moce do
zapewnienia
sobie
bezpieczeństwa
oraz
odpowiednio wysokiej pozycji w bandzie. Czasem
nawet przejmują w niej władzę, dzięki
kontrolowaniu
umysłów
najsilniejszych
wojowników.

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

3

2

2

2

3

2

5

7/7

Zdolności:
Psionika – Mózgowiec może wykupić dowolną
ilość mocy psionicznych z listy znajdującej się na
kolejnej stronie. Koszt każdej zakupionej mocy
doliczany jest do kosztu postaci.

Są przebiegli i inteligentni. Dokładnie
planują kolejne posunięcia, najczęściej stojąc
gdzieś z tyłu. Sami nie muszą stawać do walki.
Zawsze znajdzie się ktoś kto zrobi to za nich,
nawet wbrew własnej woli. Poza tym wróg nie
będzie stanowił zagrożenia jeśli sam podniesie
broń do swej skroni i naciśnie spust lub jeśli jego
mózg sam eksploduje, wypływając przez uszy i
nos.

Władca marionetek - jeśli Mózgowiec jest
Przywódcą bandy to może wydawać Rozkazy
postaciom w odległości do 15 cali.
+2 dowolne zdolności z grup Umysł, Taktyka,
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Prorok może zakupić dowolny ekwipunek o
łącznej wartości 30 punktów.
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Moce Psioniczne
Wykorzystanie Mocy psionicznej jest akcją i wymaga wydania 1 PA oraz zdania testu Siły Woli przez
Mózgowca. PT testu podany jest przy opisie Mocy. Jeśli w ciągu tury Mózgowiec chce skorzystać z
Mocy psionicznej więcej niż raz to druga akcja jest akcją złożoną, a PT testu Siły Woli zwiększany jest o
1.
Długość działania efektu mocy podana jest przy jej opisie. Niezależnie od tego efekt przestaje działać
jeśli Mózgowiec straci przytomność, zginie, otrzyma znacznik Paniki lub wykorzysta inną Moc
psioniczną.
Czytanie umysłu – Koszt: 10 punktów – PT 8
Wybierz postać w odległości 15 cali od Mózgowca. Jeśli wybrana postać chce zaatakować Mózgowca
poprzez strzelanie, walkę w zwarciu lub wykorzystanie zdolności, PT wykonywanych przez nią
testów wynosi 10. Efekt utrzymuje się do końca tury.
Dominacja – Koszt: 20 punktów – PT 9
Wybierz postać w odległości 10 cali od Mózgowca. Bohater Odrzuconych i wybrana postać
wykonują przeciwstawny test Siły Woli. Jeśli Mózgowiec wygra test to gracz Odrzuconych może
natychmiast wykonać jedną, dowolną Akcję postacią, nawet jeśli nie jest to postać z jego bandy lub
jeśli stanowi część oddziału. Postać lub oddział, do którego należy, nie wydaje PA na tę akcję.
Mentalna blokada – Koszt: 10 punktów – PT 7
Wybierz postać przeciwnika, znajdującą się w odległości do 15 cali, a następnie wykonaj
przeciwstawny test Siły Woli Mózgowca i wybranej postaci. Jeśli Mózgowiec wygrał, gracz może
wybrać jedną zdolność z karty postaci celu. Cel nie może korzystać z wybranej zdolności. Efekt
utrzymuje się do końca następnej tury lub momentu gdy Mózgowiec stanie się nieprzytomny,
martwy, otrzyma znacznik Paniki lub wykorzysta inną Moc psioniczną.
Telekineza – Koszt: 15 punktów – PT 7
Gracz może wybrać dowolny znacznik lub niewielki obiekt znajdujący się na polu walki, w odległości
do 10 cali od Mózgowca, w jego polu widzenia. Gracz może przesunąć znacznik do 5 cali w
dowolnym kierunku. Gracz może też, jako cel mocy wybrać postać z bandy swojej lub przeciwnika.
W takim przypadku wybrana postać i Mózgowiec wykonują przeciwstawny test Siły celu przeciwko
Sile Woli bohatera Odrzuconych. Przewaga sukcesów w teście po stronie gracza Odrzuconych
określa ilość cali, na jaką może przenieść postać.
Wypalenie umysłu – Koszt: 20 punktów – PT 9
Mózgowiec wybiera postać przeciwnika znajdującą się w jego polu widzenia, w odległości do 10 cali.
Mózgowiec oraz wybrana postać wykonują przeciwstawny test Siły Woli. Jeśli Mózgowiec wygra test
to przeciwnik zmniejsza swoją Siłę Woli o 1 za każdy sukces przewagi Mózgowca. Jeśli SW spadnie
do 0 postać jest traktowana jakby była martwa.
11

JEDNOSTKI SPECJALNE
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Ghoul
Ghoule
to
obrzydliwi
mutanci
przypominający z wyglądu chodzące trupy o
zapadniętych
oczach
i
twarzach
przypominających czaszkę, na którą naciągnięto
pomarszczoną skórę.

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

Ich zęby i pazury są ostre, a chude
ramiona zaskakująco silne. Niektóre z nich
posiadają
beczkowate
brzuchy,
dziwnie
kontrastujące z resztą chudej postaci.
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Zdolności:

Ghule są kanibalami, którzy nie wzgardzą
zarówno świeżym, nawet wciąż żywym mięsem,
jak i rozkładającym się trupem czy nawet samymi
kośćmi, jeśli da się z nich jeszcze wyssać szpik. Są
niezwykle żarłoczne i potrafią pochłaniać
olbrzymie ilości pożywienia.

Trupi jad - Ghoul automatycznie zamienia
wszystkie otrzymane znaczniki Trucizny na
znaczniki Ran.
Dodatkowo, wszystkie ataki Ghula w walce w
zwarciu posiadają zasadę Trucizna.

Najedzony ghoul zaczyna rosnąć,
powiększa się jego brzuch i klatka piersiowa,
mięśnie stają się większe i bardziej wytrzymałe. Z
każdą pożartą ofiarą, ghoul staje się groźniejszym
i bardziej przerażającym monstrum.

Żarłok – Akcja złożona – znajdując się w
kontakcie z nieprzytomną postacią lub
znacznikiem trupa Ghoul może zadeklarować
pożarcie ciała. Model/znacznik jest zdejmowany
z pola walki.
Za każde pożarte ciało Ghoul zwiększa swoją SI i
WT o 1 do końca potyczki.
+1 dowolna Zdolność z grupy Walka lub
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 20
punktów.
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Kret
Niektóre
kolonie
Odrzuconych
zamieszkują podziemne schrony, rozległe sieci
tuneli, groty i jaskinie. Mieszkający pod
powierzchnią mutanci, żyjący w ciemnościach i
mroku, dostosowali się do tych warunków. Ich
wzrok jest słaby, za to wyostrzyły się inne zmysły.
Skóra stała się niemal przezroczysta a ręce
przywykły do kopania w twardej ziemi.

Zdolności:

Spośród zamieszkujących podziemia
mutantów najdziwniejsze są te, określane
mianem Kretów. Ich blada, pomarszczona skóra
pozbawiona jest włosów. Małe, czarne oczy są
niemal ślepe. Zęby stały się ostre, a duże dłonie
zakończone są grubymi i ostrymi pazurami.

Podkopy – Kret nie musi zostać wystawiony na
polu walki w trakcie wystawiania postaci.
Zamiast tego, na początku każdej tury, gracz
może wykonać test Siły Woli Kreta. Jeśli test był
udany gracz układa na polu walki, na ziemi,
znacznik, np. monetę, i wykonuje test Znoszenia
wykorzystując sukcesy z poprzedniego testu SW.
Po przemieszczeniu znacznika zgodnie z
wynikiem testu Znoszenia, gracz zamienia go na
model Kreta.

Sabotaż – w pierwszej turze gry, w fazie początek
tury, gracz może wybrać jedną postać
przeciwnika, posiadającą ekwipunek z zasadą
Seria, Wadliwy lub Paliwo, a następnie wykonać
test SW kreta. Jeśli test się udał, postać
otrzymuje znacznik Awarii.

Krety potrafią poruszać się pod ziemią,
kopiąc i ryjąc, dostając się do obozu przeciwnika i
atakując z zaskoczenia.
Co ciekawe, mutanty te wykazują się
sporą inteligencją. Wydaje się, że często w ich
wyprawach pojawia się dodatkowy cel jakim jest
zdobycie informacji, przedwojennych urządzeń
czy wynalazków. Nieraz przekładają zdobycie
nowych urządzeń i mechanizmów nad pożeranie
ofiar.

Kret nie może być wystawiony w miejscu
stanowiącym teren nieprzekraczalny ani bliżej niż
1 cal od modeli przeciwnika.
Jeśli po teście Znoszenia znacznik znajdzie się
poza
polem
walki
lub
na
terenie
nieprzekraczalnym Kret nie może być wystawiony
w tej turze.

+1 dowolna Zdolność
Przetrwanie, Umysł.

Koszt: 64 punkty
Typ: Jednostka Specjalna

z

grup

Walka,

Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.

Podstawka: 25mm
PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

2

1

3

3

2

2

2
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Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 25
punktów.
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Mięśniak
Mięśniaki to największe i najsilniejsze
mutanty, które z łatwością przejęłyby władzę w
grupie gdyby tylko były w stanie podjąć procesy
myślowe bardziej skomplikowane od tych,
których wymaga rozrywanie na strzępy ofiar.

Koszt: 72 punkty
Typ: Jednostka specjalna
Podstawka: 40 mm

To bezrozumne maszyny do zabijania,
pchane do przodu wolą przywódcy, całej bandy,
lub po prostu sadystyczną chęcią wyrządzania
krzywdy innym istotom. Prowadzenie rzezi
wydaje się być dla nich najlepszą formą rozrywki
i spędzania czasu.

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

2

1

2

5

2

4

1
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Zdolności:
Głupol – Po aktywowaniu Mięśniaka gracz rzuca
k10. Jeśli na kości wypadło 1 należy zdjąć
znacznik Akcji/Rozkazu z karty Mięśniaka, jednak
zamiast planowanej akcji Mięśniak wykonuje
Ruch na k5 cali w losowym kierunku (określany
jak w testach Znoszenia).
Jeśli w wyniku działania tej zdolności Mięśniak
zetknie się z podstawką przeciwnika, to jest
traktowany jakby wykonał Szarżę.
Sadysta – Mięśniak zwiększa UW o 1 za każdy
model przeciwnika, z którym styka się
podstawką.
Dodatkowo, jeśli wykonując atak pozbawił
przytomności lub zabił przynajmniej jednego
przeciwnika, może wykonać dodatkowy atak, tak
jakby posiadał zdolność Atak wielokrotny 1.
Straszny
+1 dowolna Zdolność z grupy Walka.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 20
punktów.
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JEDNOSTKI PODSTAWOWE
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Zmutowany zbir
Mieszkańcy
Pustkowi
i
ruin
przedwojennych miast. Wygnańcy, banici oraz
dzieci promieniowania i Pyłu. Bandyci, złodzieje,
mordercy grasujący po Pustkowiach, napadający
karawany oraz osady.

Koszt: 24 punkty
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość oddziału: 1-6 modeli
Podstawka: 25 mm

Zmutowane zbiry stanowią trzon
większości band Odrzuconych. To mutanci
posiadający najróżniejsze rodzaje deformacji,
które jednak nie przeszkadzają im w walce i
mordowaniu.

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

1

2

2

2

2

2

1
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Zdolności:

Są bezlitośni, brutalni i podstępni. Zdają
sobie sprawę, że nie stanowią już części ludzkich
społeczności, w związku z czym wyrzekają się
człowieczeństwa na rzecz tego co im pozostało –
mutacji i bezwzględnej walki o przetrwanie.

+ 1 dowolna zdolność z grup Walka lub
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 10
punktów.
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Pomiot
Pomioty to najmniejsi i najsłabsi z
mutantów,
którzy
swoje
przetrwanie
zawdzięczają
wyłącznie
sprytowi
i
bezwzględności. Często towarzyszą Odrzuconym
licząc na zdobycie ochłapów oraz resztek, jak
również na to, że będą mieć okazję do
brutalnego mordu bezbronnej ofiary, odłączonej
od swych towarzyszy przez silniejszych
mutantów.

Koszt: 10 punktów
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość oddziału: 2-7 modeli
Podstawka: 25mm
UWAGA! W bandzie mogą znajdować
maksymalnie dwa oddziały Pomiotów.

Trzymani są w bandach jako popychadła,
służący, zabawki czy też żywy prowiant. Pomioty
wiedzą, że ich życie jest krótkie i okrutne ale
trzymają się go kurczowo, kradnąc, mordując z
ukrycia i uciekając gdy tylko wyczują zagrożenie.
W każdej chwili ich żywot może zakończyć nie
tylko wroga kula ale również głód większych i
silniejszych od nich.

się

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

1

1

2

1

2

1

1
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Zdolności:
Śmieciarz – oddział Pomiotów może wykupić
ekwipunek wspólny o wartości równej liczbie
postaci w oddziale (zamiast liczby postaci x2).
Zażartość – dopóki Pomioty mają przewagę
liczebną, nie muszą zdawać testów Jaj walcząc w
zwarciu z przeciwnikiem z zasadą Straszny.
+1 dowolna Zdolność z grup Walka lub
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 5
punktów.

18

Zarażony
Choroba Czarnych Ust to jeden z
największych powojennych koszmarów. Osoby
noszące jej znamiona nazywa się po prostu
Zarażonymi. Ci, którzy uciekają od samosądów,
zamieszkują ruiny i pustkowia, czasem łącząc się
w większe grupy lub dołączając do band
Odrzuconych.

Koszt: 21 punktów
Typ: Jednostka Podstawowa
Wielkość jednostki: 1-6 modeli
Podstawka: 25mm

Zarażeni z czasem zmieniają się w
krwiożercze bestie kierowane Głodem. Żądza
zabijania i zaspokajanie potrzeby pożywiania się
mięsem zaślepia ich, sprawiając, że z czasem
stają się bezrozumnymi potworami, okrutnym
przykładem tego, do czego prowadzić mogą
mutacje.

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

1

1

3

2

2

2

1

6/5

Zdolności:
Głód – Jeśli postać zadała przynajmniej jedną
ranę przeciwnikowi w zwarciu, do końca tego
zwarcia zwiększa SI o 1 i jest traktowana jakby
posiadała zdolność Atak wielokrotny 2, ale nie
może wykonać akcji Wycofanie się z walki.

Mimo, że potrafią stanowić zagrożenie
nawet dla sojuszników, wiele band Odrzuconych
nie wypędza i nie zabija Zarażonych. Traktują ich
tak, jak traktuje się łowcze ogary, bądź też uznaje
się za błogosławione przez Pył istoty, godne
naśladowania.

Dodatkowo jeśli podczas aktywacji postać nie
znajduje się w zwarciu ale styka się podstawką z
nieprzytomną lub martwą postacią, musi
wykonać test SW. Niezdany oznacza, że postać
zaczyna pożerać ofiarę (model pożeranego jest
zdejmowany z pola walki) i jest traktowana jakby
wykonała akcję złożoną.
Śmieciarz – oddział Zarażonych może wykupić
ekwipunek wspólny o wartości równej liczbie
postaci w oddziale (zamiast liczby postaci x2).

+1 dowolna zdolność z grupy Walka lub
Przetrwanie.
Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.
Ekwipunek:
Dowolny ekwipunek o łącznej wartości 6
punktów.
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Zarażony Pożeracz
Oddział Zarażonych składający się z co najmniej
dwóch postaci może wykupić postać Zarażonego
Pożeracza.

Śmieciarz – oddział Zarażonych może wykupić
ekwipunek wspólny o wartości równej liczbie
postaci w oddziale (zamiast liczby postaci x2).

Zarażony Pożeracz jest traktowany jako część
oddziału. Musi mieć wykupioną taką samą
zdolność i mutację jak oddział, do którego należy.
Nie można jednak wykupić mu żadnego
ekwipunku.

+1 dowolna zdolność z grupy Walka lub
Przetrwanie.

Koszt: 28 punktów

Postać może wykupić Mutację zamiast jednej ze
Zdolności.

Typ: Jednostka Podstawowa

Ekwipunek:

Podstawka: 30 mm

Zęby i pazury (broń do walki w zwarciu, +3 SI)

PA

US

UW

SI

ZW

WT

SW

OB

1

1

3

4

2

2

1
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Zdolności:
Głód
Krwiożerczy szał – jeśli po aktywowaniu
Zarażonego Pożeracza, w jego polu widzenia oraz
w zasięgu szarży znajduje się postać posiadająca
znacznik Rany i nie należąca do jego oddziału,
Zarażony Pożeracz, oraz oddział, do którego
należy, musi wykonać akcję Szarża na zranioną
postać (nawet jeśli należy ona do tej samej
bandy).
Olbrzymie szczęki – wykonując ataki w walce w
zwarciu Zarażony Pożeracz stara się gryźć i
pożerać ofiarę przy użyciu olbrzymich szczęk.
Wszystkie jego ataki w zwarciu są traktowane
jakby posiadał zdolność Miażdżący atak, z tą
różnicą, że podwójne rany są zadawane
niezależnie od Siły ataków Zarażonego Pożeracza.
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Ekwipunek Frakcji
Broń do walki w zwarciu
Nazwa

Koszt

SI

Spec.

Broń ręczna

2

+4

-

Ostry szmelc

1

+2

Wadliwy

Broń biała dobrej jakości

5

+5

-

Broń dwuręczna

8

+6

Ciężka; Wymaga użycia obu rąk

Chwytak

8

+4

Atak z dystansu (1), Postać trafiona chwytakiem
zmniejsza swoją Obronę o -1/-1. Jeśli postać ta chce
wykonać akcję Wycofanie z walki lub, jeśli została
zaatakowana z dystansu, chce oddalić się od
przeciwnika, musi zdać przeciwstawny test SI.

Korbacz

5

+4

Ciężka; W pierwszej turze walki modyfikator SI +6

Włócznia

4

+4

Atak z dystansu (1)

Broń strzelecka
Nazwa

Koszt

SI

Zas.

Spec.

Proca

2

5

10

-

Noże do rzucania

2

+3

SIx3

-

Łuk

4

6

16

-

Kusza

6

7

16

Przeładowanie

Szmelcowy pistolet

3

6

12

Wadliwy

Pistolet

6

7

14

-

Obrzyn

5

7

8

Przeładowanie, Strzał z dwóch rur (strzelając
na odległość mniejszą niż 5 cali SI broni rośnie
do 8).

Strzelba

7

7

14

-1 PT przy strzale na zasięg mniejszy niż 5 cali.

Duży gnat

9

7

14

Rzadki; Przebicie pancerza

Karabin

11

8

18

Rzadki;

Karabin szturmowy

14

8

16

Rzadki; Seria;

Pistolet maszynowy

9

7

12

Rzadki; Seria; Szybki cyngiel

21

Pancerze
Nazwa

Koszt

Redukcja Spec.

Śmieciozbroja

2

1

Jeśli jednostka w teście pancerza osiągnie
przynajmniej jeden sukces, Śmieciozbroja rozpada
się, a jednostka, wykonując kolejne testy Pancerza,
jest traktowana tak jakby nie miała pancerza.

Lekki pancerz

3

0

-

Średni pancerz

6

1

-

Ciężki pancerz

12

2

Rzadki; Nieporęczny

Broń Specjalna
Broń do walki w zwarciu
Nazwa

Koszt

SI

Spec.

Piła łańcuchowa

13

+7

Specjalna; Ciężka; Miażdżący atak; Paliwo; Zatrważająca

Wiertło

15

+7

Specjalna; Ciężka; Paliwo; Przebicie pancerza; Tylko Kret;
Postać wyposażona w Wiertło może rzucić dodatkową
kością wykonując test SW korzystając ze zdolności
Podkopy.

Nazwa

Koszt

SI

Zas.

Spec.

CKM

16

8

18

Specjalna; Ciężka; Grad ołowiu; Przebicie
pancerza; Seria; Broń stacjonarna

Granatnik

16

10

18

Specjalny; Ciężki; Intuicyjny strzał; Znacznik
wybuchu (3 cale); Znoszenie; Jeden model
znajdujący 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

Broń strzelecka
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Ekwipunek dodatkowy
Nazwa

Koszt

Spec.

Dodatkowa amunicja

2

Dodatkowy magazynek

3

Dopalacze

4

Granat

8

Granat dymny

4

Granat gazowy

6

Jednokrotnego użycia; Anuluje pojedynczy efekt wyczerpania
amunicji.
Jednokrotnego użycia; Anuluje pojedynczy efekt wyczerpania
amunicji dla broni z zasadą Seria.
Jednokrotnego użycia; Postać zwiększa SI i SW o 1 ale zmniejsza
US o 1 do końca tury.
Jednokrotnego użycia; Zas: SIx4; Intuicyjny strzał; Znoszenie;
Znacznik wybuchu (3 cale); Jedna postać, znajdująca się w
centrum znacznika, otrzymuje k2 trafienia z SI 10 i 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

Trofea

6

Postać otrzymuje zasadę Straszny.

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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Mutacje:
Podczas tworzenia bandy postacie Odrzuconych mogą wykupić jedną Mutację zamiast Zdolności.
Postacie należące do jednego oddziału muszą posiadać taką samą Mutację. Żadna Mutacja nie może
być wykupiona przez więcej niż jedną postać z bandy, z wyjątkiem postaci należących do jednego
oddziału.

Bliźniak syjamski (7)
Postać posiada Pole widzenia w obu strefach
modelu ale zwiększa PT testów SW o 1.

zdolność Atak wielokrotny 2, ale nie może
wykonać akcji Wycofanie się z walki.
Dodatkowo, jeśli podczas aktywacji postać nie
znajduje się w zwarciu ale styka się podstawką z
nieprzytomną lub martwą postacią, musi
wykonać test SW. Niezdany oznacza, że postać
zaczyna pożerać ofiarę (model ofiary jest
zdejmowany z pola walki) i jest traktowana jakby
wykonała akcję złożoną.

Błoniaste skrzydła (18)
Mutant posiada nie w pełni wykształcone,
błoniaste skrzydła.
Postać automatycznie zdaje wszystkie testy
Wspinaczki, Skakania oraz Trudnego terenu.
Dodatkowo raz na turę, wykonując akcję Ruch,
Szarża, Wspinaczka lub Skok, może przemieścić
się o 8 cali.

Jad (5)
Wszystkie ataki wykonywane przez postać w
walce w zwarciu są traktowane jakby posiadały
zasadę Trucizna.

Dodatkowe ramię (8)
Postać jest traktowana jakby posiadała zdolność
Atak wielokrotny (1).
Jeśli postać posiada zdolność Atak wielokrotny,
lub walczy korzystając z dwóch broni do walki w
zwarciu, wykonując dodatkowy test ataku gracz
rzuca dodatkową k10.

Kły i pazury (2)
Jeśli postać nie korzysta z żadnej broni w trakcie
walki w zwarciu, jest traktowana jakby posiadała
broń SI +3.

Dodatkowe stawy (5)
Postać zwiększa Zwinność o 1 oraz otrzymuje
zasadę Szybki (6) ale zmniejsza Siłę o 1.

Macki (5)
Postać traktowana jest jakby posiadała zdolność
Wspinaczka. Jeśli w walce w zwarciu przeciwnik
chce wykonać akcję Wycofanie się z walki,
wykonuje przeciwstawny test SI zamiast testu
ZW.
Wykonując akcję Strzelanie mutant zwiększa o 1
PT testu ataku.

Dziecko Pyłu (5)
Postać automatycznie zamienia znaczniki
Trucizny na znaczniki Ran.
W fazie początek tury gracz rzuca k10. Przy
wyniku 1 – postać otrzymuje ranę, 2-4 – do
końca tury postać zwiększa o 1 PT wszystkich
testów poza testami ataku w walce w zwarciu; 59 – do końca tury postać zmniejsza PT wszystkich
testów o 1; 10 – do końca tury postać otrzymuje
+1 WT.

Obrzydliwa postać (10)
Postać traktowana jest jakby posiadała zdolność
Straszny jednak przeciwnicy wykonujący z jej
powodu test Jaj zwiększają PT o 1.
Regeneracja (13)
Jeśli postać posiada znaczniki Ran lub Trucizny na
karcie postaci, i nie jest martwa, to na koniec
tury wykonuje test Wytrzymałości. Zdany test

Głód (5)
Jeśli jednostka zadała przynajmniej jedną ranę
przeciwnikowi w zwarciu, do końca tego zwarcia
zwiększa SI o 1 i jest traktowana jakby posiadała
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oznacza, że gracz zdejmuje jeden znacznik Rany
lub Trucizny z jej karty. .
Regeneracja nie działa jeśli postać posiada
znacznik Podpalenia.

Wodogłowie (3)
Mutant automatycznie zdaje testy Jaj, jednak
zwiększa PT testów SW o 2 i nie może
deklarować akcji Wycofanie z walki.

Skóra kameleona (5)
Postać traktowana jest jakby posiadała zasadę
Kamuflaż jednak nie może nosić pancerzy o
Redukcji większej niż 0.

Zrogowaciała skóra (4)
Postać zmniejsza Zwinność o 1. Wykonując testy
pancerza może przerzucić jedną kość, na której
nie wypadł sukces.

Smród (5)
Wszystkie postacie (sojusznicy i przeciwnicy) w
odległości do 5 cali zwiększają o 1 PT wszystkich
testów poza testem Pancerza.

Zwierzęce zmysły (5)
Postać zwiększa o 2 US podczas wykonywania
testów Wypatrywania.

Supermutant (9)
Postać zwiększa Siłę o 2 jednak zmniejsza Siłę
Woli o 1.
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