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zasady podstawowe
v.1.0

AFTERGLOW:
BANDA
STRATEGICZNA
GRA FIGURKOWA

Co jest potrzebne do gry?
Aby rozpocząć przygodę z Afterglow MG, potrzebujesz:

Czym jest
Afterglow: STRATEGICZNA GRA FIGURKOWA

Afterglow: Basic
Afterglow: SGF to emocjonująca gra strategiczna,
pozwalająca na prowadzenie potyczek pomiędzy
bandami ocalałych w niezwykłym postapokaliptycznym uniwersum.

Afterglow: SGF to figurkowa gra strategiczna,
która przeniesie Cię do niezwykłego, ponurego świata zniszczonego przez niewyobrażalną
katastrofę.

Poniżej znajdują się zasady w wersji Afterglow:
Basic, przyznaczone dla osób, które pierwszy raz
zetknęły się z naszą grą lub grami figurkowymi w
ogóle. Pozwalają one na zaznajomienie się z podstawową mechaniką gry i jej szybkie przetestowanie.

Dziś, wiele lat po tej tragedii, bandy ocalałych Ludzi Pustkowi przemierzają ruiny w poszukiwaniu
wszystkiego, co może okazać się przydatne; Delaryjczycy, wyznawcy Jedynego, prowadzą swą
świętą wojnę, chcąc oczyścić ziemię z nieludzi, mutantów i heretyków; Krasnoludy rozwijają swe Miasta Kuźnie, dążąc do odzyskania osiągnięć dawnej
cywilizacji; zepchnięci na skraj obłędu Naiym’vael,
ostatnie z ocalałych elfów, poszukują swej zemsty;
Odrzuceni – mutanci, kanibale i bandyci – kierowani
Głodem i żądzą mordu, napadają na podróżnych i
osady; przerażające Konstrukty – zawieszone między życiem a śmiercią cyborgi – przemierzają Pustkowia w niekończącym się marszu, chwytając nowe
ofiary, by poszerzać swe szeregi.

modeli w skali 32 mm, które będą reprezentować członków Twojej bandy;
kilku kości dziesięciościennych (które będziemy określać skrótem k10);
miarki calowej;
płaskiej powierzchni do gry, np. stołu.
Oprócz tego przydatne jest posiadanie makiet terenów, które zostaną ustawione na polu walki (można wykonać je samemu lub zamówić gotowe), Kart Misji, Kart Taktyki oraz znaczników.
Wykonane z żywicy figurki oraz inne akcesoria do gry znajdziesz na stronie

www.white-tree.pl

Gra oferuje jednak o wiele więcej możliwości. Graczy, którzy chcieliby otrzymać więcej możliwości taktycznych oraz dodatkowych zasad, zachęcamy do
zapoznania się z zasadami w wersji Afterglow: SGF:
Survival. Znajdziecie tam pełne zasady gry zawierające między innymi dokładne zasady kompozycji
bandy, rozgrywki wieloosobowej, potyczek band
o różnej wielkości czy umożliwiające rozgrywanie
kampanii i rozwijanie bandy poprzez zdobywanie
przez jej członków doświadczenia i ekwipunku.

Właśnie tu przyjdzie Ci walczyć o przetrwanie. Stań
na czele własnej bandy, przelicz amunicję i ruszaj
na Pustkowia!

Obie wersje zasad można pobrać ze strony:
www.afterglowthegame.com
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FRAKCJE

Naiym’vael

Rozpoczynając zabawę w Afterglow: SGF staniesz przed wyborem frakcji – szeroko pojętej grupy ocalałych,
istot, stronnictw czy mieszkańców jednej z enklaw uniwersum Poświaty. Każda z frakcji charakteryzuje się
odmiennymi możliwościami i stylem jej prowadzenia, dzięki czemu jesteśmy pewni, że znajdziesz taką, która
w największym stopniu będzie odpowiadać Twoim preferencjom i ulubionemu stylowi gry.

Unicestwienie niemal całej rasy elfów podczas Wybuchu doprowadziło ostatnich jej przedstawicieli na skraj szaleństwa. Oddzielili się od
innych ocalałych, pogrążeni w żałobie, przeświadczeni, że są na wpół
martwymi duchami uwięzionymi w przedsionku piekła. Jedyne, co im
pozostało, to zemsta na tych, których uważają za sprawców zagłady. Doskonali zwiadowcy i infiltratorzy. Pojawiają się znikąd, niczym
upiory, by po walce rozpłynąć się w cieniach, pozostawiając za sobą
jedynie śmierć.

Delaria
Delaryjskie patrole wzbudzają uczucie nadziei bądź przerażenia. Dla
jednych niosą wybawienie i ratunek, dostarczają lekarstwa i wiedzę,
chronią przed zarazą i mutacją. Dla innych przynoszą jedynie niewolę
i śmierć. Delaryjczycy to religijni fanatycy, zeloci Jedynego, wierzący
w wyższość własnej rasy i nacji. Karni, dobrze wyszkoleni i posiadający porządne wyposażenie. Nie powstrzymają się przed niczym, by
szerzyć swą wiarę i podporządkować świat okrutnym prawom swego
boga.

Odrzuceni
Dzieci Plagi i Pyłu. Mutanci, kanibale, bandyci i wyrzutki. Osoby zarażone najstraszniejszymi chorobami i noszący znamiona Głodu.
Odrzuceni przez społeczności ocalałych, stali się brutalnymi, bezlitosnymi drapieżcami napadającymi na osady i wędrujące przez Pustkowia karawany. Przemoc jest dla nich jedynym prawem. Obszarpani,
uzbrojeni w to, co mogą znaleźć lub ukraść, przygotowują zasadzki,
by rzucić się na przeciwników falą zmutowanych wojowników i posilić
się mięsem swych ofiar.

Ludzie Pustkowi
Ci, którzy przetrwali Wybuch i jego katastrofalne skutki, oraz narodzeni już po zniszczeniu świata, Dzieci Apokalipsy. Ludzie Pustkowi
to szabrownicy, rabusie, bandyci, handlarze i łowcy niewolników. To
mieszkańcy porozrzucanych po Pustkowiach osad oraz członkowie
nomadycznych plemion wędrujących po wypalonej ziemi w poszukiwaniu artefaktów dawnych dni. Nauczyli się, jak radzić sobie na
zgliszczach i w ruinach miast, a przetrwanie za wszelką cenę stało
się ich głównym celem.

Miasta Kuźnie

Konstrukty
Konstrukty są jednym z najstraszliwszych zagrożeń czyhających na
ocalałych. Wpół martwe cyborgi, przypominające wytwory wyobraźni szaleńca, przemierzają Pustkowia w poszukiwaniu ofiar mających
wzmocnić ich szeregi lub posłużyć za części zamienne. Nie okazują
emocji, kierowane przez nieznaną i złowrogą inteligencję. Ich pochodzenie owiane jest tajemnicą. Pewne jest jednak to, że istnieją i niosą
ze sobą okrutną śmierć w męczarniach lub los jeszcze gorszy – agonię scalenia.

Najemnicy

Nad ufortyfikowanymi i otoczonymi morzem slumsów faktoriami unoszą się chmury dymu wydobywającego się z kominów. To tu krasnoludy stworzyły namiastkę dawnej cywilizacji, budując duże aglomeracje
utworzone wokół zakładów przemysłowych. Ich mieszkańcy skupiają
się na rozwoju technologii i handlu. Niezrównane bogactwo zapewnia
im najlepszy ekwipunek oraz uzbrojenie, jak również najemnych żołdaków, gotowych przelać krew w zamian za komfort życia w Kuźni.
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Przetrwanie na gruzach świata jest wyzwaniem. Często trzeba chwytać się każdej szansy na schronienie lub posiłek. Są też tacy, którzy
z zabijania zrobili sposób na życie. Zawodowi najemnicy gotowi wypełnić każde zadanie, jeśli tylko wynagrodzenie jest odpowiednio wysokie. To bezwzględni, zimni osobnicy. Nie zadają pytań, nie wahają
się. Niektórzy potrafią nawet zmienić pracodawcę w trakcie zadania,
jeśli tylko wyczują zysk. Dla nich fanty są jedynym, co ma znaczenie.
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BANDA
W Afterglow MG każdy z graczy tworzy bandę
ocalałych, których poczynaniami będzie kierował w trakcie rozgrywki. Bandy można wybierać spośród dostępnych w grze frakcji, a zasady ich tworzenia opisane są w podręcznikach
poszczególnych frakcji.

Podstawki

Doskonałym sposobem na rozpoczęcie tworzenia
własnej bandy jest zakup zestawu startowego. Dzięki temu na początku Wasze bandy będą składać się
z bohatera, który jest Przywódcą bandy, postaci
specjalnej, czyli zahartowanego weterana, oraz kilku modeli tworzących oddział podstawowy.

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

SI – Siła
Siła fizyczna postaci, jej tężyzna i to jak boleśnie potrafi ugodzić przeciwnika w trakcie walki. Im większa
tym większe są szanse na zadanie obrażeń w walce
w zwarciu.

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

WT – Wytrzymałość
Odporność na czynniki zewnętrzne i otrzymane obrażenia. Im większa tym trudniej jest poważnie zranić postać i wyeliminować postać z akcji. Wskazuje
ile ran może odnieść postać zanim padnie nieprzytomna lub martwa.

CECHY

Personalizacja bandy jest bardzo ekscytującym elementem. W dużej mierze to Wy decydujecie o tym,
jakie zdolności i jaki ekwipunek posiada każda z
postaci. Dzięki temu nawet jeden zestaw startowy
pozwala na dziesiątki wariantów złożenia bandy i
poprowadzenia jej w trakcie gry.

Każda postać w Afterglow MG opisana jest przez
zestaw ośmiu cech, które przybierają wartości od 0
do 10. Im wyższy jest poziom Cechy tym jest ona
lepsza i większe są szanse, że postać będzie zdawać testy z nią związane.
Żadna z Cech nie może przekroczyć poziomu 10.
Jeśli dzięki działaniu zdolności, ekwipunku lub innych efektów, któraś z Cech postaci przekroczy ten
poziom, to przy wykonywaniu wszelkich testów należy ją traktować tak jakby była równa 10.

Jeśli jednak z jakichś powodów wolelibyście przygotowane postacie, już posiadające ekwipunek i dobrane zdolności, możecie pobrać gotowe karty band
do zestawów startowych ze strony
www.white-tree.pl. W ten sposób po
rozpakowaniu zestawów i sklejeniu
modeli będziecie mogli od razu
zasiąść do gry.

ZW – Zwinność
Zręczność, umiejętności akrobatyczne, zdolność
do pokonywania przeszkód, wspinania się, a także
zlania się z cieniami i stania niewidocznym dla przeciwników.

Podstawowe cechy to:

Karta postaci
Ponieważ każda postać może się różnić od pozostałych, aby ułatwić zapamiętanie cech, zdolności i
ekwipunku postaci, warto skorzystać z kart postaci,
które zawierają najważniejsze informacje.
1. Nazwa postaci.
2. Symbol frakcji.
3. Cechy – ich poziom wskazuje, iloma kośćmi wykonujemy testy związane z daną cechą.
4. Obrona – posiada dwie wartości: Obronę przed
ostrzałem i Obronę w zwarciu. Stanowi bazowy Poziom Trudności trafienia postaci przez przeciwnika.
5. Typ postaci - określa czy postać jest bohaterem,
jednostką specjalną czy jednostką podstawową.

SW – Siła Woli
Hart ducha, siła umysłu, odwaga i opanowanie. Im
wyższa tym pewniejsze jest zachowanie postaci w
trakcie potyczki.

6. Koszt punktowy.
7. Punkty Doświadczenia - pozwalają na rozwój
postaci przy rozgrywaniu kampanii.

OB – Obrona
Umiejętność obrony, unikania ciosów, refleks i zdolność szybkiego ukrywania się za osłonami. Obrona stanowi Poziom Trudności w testach ataku, jaki
przeciwnicy muszą osiągnąć by trafić postać. Posiada ona dwie wartości rozdzielone znakiem „/”.
Pierwsza to Obrona przed atakami strzeleckimi,
druga wartość to Obrona w zwarciu.

8. Zdolności – pozwalają na skuteczniejsze wykonywanie pewnych działań w trakcie potyczki bądź
też wykonywanie akcji nieosiągalnych dla postaci,
które takich zdolności nie posiadają.
Tu znajduje się też miejsce na wpisanie zdolności
wykupionych przez gracza.

PA – Punkty Akcji
Poziom tej Cechy mówi o tym jak wiele akcji
(np. ruch, strzelanie, szabrowanie) postać jest w
stanie wykonać w trakcie tury. Im większy tym
więcej znaczników Akcji gracz może ułożyć na
karcie w ciągu jednej tury.

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

9. Ekwipunek postaci - tu gracz wpisuje uzbrojenie, pancerze i sprzęt, który postać nosi przy sobie.

US – Umiejętności Strzeleckie
Bystrość oka, celność, spostrzegawczość
i doświadczenie w posługiwaniu się bronią palną lub miotaną.

Modele zostały zaprojektowane
w ten sposób by jak najlepiej
oddawać wygląd i charakter postaci.
Gracz może modyfikować je,
konwertować czy wymieniać ich
ekwipunek korzystając np. z
zestawów Zbrojowni.

UW – Umiejętności Walki
To umiejętność walki na pięści, a także
posługiwania się wszelkiego rodzaju
bronią wykorzystywaną w zwarciu.
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Dla wygody oraz uniknięcia spornych sytuacji w
trakcie gry polecamy wcześniejsze zaznaczenie
stref na podstawkach modeli.

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

Pole widzenia

Często w trakcie gry istotne będzie ustawienie postaci i to jakie postacie przeciwnika, lub sprzymierzone, znajdują się w której z jej stref. Uznaje się, że
model nie może zostać przesunięty czy przekręcony
w momencie gdy postać nie jest aktywowana. Jeśli
ustawiliśmy model niekorzystnie dla siebie będziemy musieli poczekać ze zmianą jego ustawienia do
momentu aktywacji tej postaci.

Pole widzenia określa to co postać może zobaczyć
na polu walki. Każda postać posiada pole widzenia w swojej strefie przedniej (180 stopni). Może
więc atakować, strzelać lub wykonywać inne akcje
wymagające Pola widzenia, tylko względem postaci,
które znajdują się w tej strefie.
Pole widzenia może zostać przesłonięte przez elementy terenu, a także inne postacie. Jeśli postać
nie ma możliwości zobaczenia innej postaci na polu
walki ponieważ np. zasłania ją ściana budynku, to
uznaje się, że nie może ona wykonywać względem
tej postaci akcji, które wymagają Pola widzenia.

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

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

W zależności od formatu rozgrywki gracz może
umieścić w bandzie:

Kompozycja bandy
Tworząc bandę należy zastosować się do zasad
kompozycji określających dozwoloną liczbę konkretnych rodzajów postaci i ekwipunku wewnątrz
bandy.

Utarczka
Bohater: 1
Postacie Specjalne: 0-1
Postacie Podstawowe: 1 lub więcej

Postacie dzielą sie na trzy typy:

Ekwipunek Rzadki: 0-2
Ekwipunek Specjalny: 0-1

Bohaterowie - to przywódcy band, postacie
posiadające największy potencjał, często znacznie
potężniejsze od innych.

Potyczka
Bohater: 1
Postacie Specjalne: 0-2
Postacie Podstawowe: 2 lub więcej

Specjalne - weterani i doświadczeni wojownicy
Pustkowi.

Ekwipunek Rzadki: 0-3
Ekwipunek Specjalny: 0-2

Postacie Podstawowe - trzon każdej bandy i
najliczniejsza jej grupa. Jako jedyne mogą łączyć
się formując oddziały rekompensując mniejsze
możliwości liczebnością.

Bitwa
Bohater: 1
Postacie Specjalne: 0-3
Postacie Podstawowe: 3 lub więcej
Ekwipunek Rzadki: 0-4
Ekwipunek Specjalny: 0-3

PRZYKŁAD
Czyściciel (1) posiada dwóch Naiym’vael w swojej strefie przedniej oraz jednego (2) w strefie tylnej. Zjawa (3)
jest ukryta za murem, przez co w polu widzenia Czyściciela znajduje się jedynie Wojownik (4).
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tESTY
W pewnych sytuacjach, w trakcie gry, zasady
mogą wymagać od gracza wykonania testu.
W grze występują dwa rodzaje testów: testy
podstawowe (zawsze gdy jakaś zasada mówi
jedynie o wykonaniu testu chodzi o test podstawowy) oraz testy przeciwstawne.
Wszystkie testy w grze wykonuje się przy użyciu kości dziesięciościennych (k10).

Testy podstawowe
Wykonując test gracz rzuca liczbą k10 równą poziomowi testowanej cechy postaci. Każda kość, na
której wypadł wynik równy lub wyższy od Poziomu
Trudności oznacza sukces.
O ile zasady nie mówią inaczej, wystarczy jeden
sukces by uznać test za zdany.

Testy przeciwstawne

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

Wykonując test przeciwstawny obaj gracze rzucają
tyloma k10 ile wynosi poziom testowanej cechy ich
postaci i porównują ilość zdobytych w teście sukcesów.

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

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

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

Bazowy Poziom Trudności w testach przeciwstawnych wynosi 7.

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

Przerzuty
Niektóre Zdolności postaci i zasady specjalne pozwalają na wykonanie przerzutu. Przerzut oznacza
ponowne rzucenie kośćmi wykorzystanymi w wykonywanym teście.
W zależności od zasady, gracz może rzucić ponownie wszystkimi kośćmi, powtarzając test, lub jedynie
określoną liczbą kości (np. tymi, na których nie wypadł sukces).
Przerzuty wykonuje się po rzuceniu dodatkowymi
kośćmi wynikającymi z zasady 10 w teście.
Każda kość w teście może być przerzucona tylko
raz. Oznacza to, że jeśli postać może przerzucić kości w teście dzięki dwóm różnym źródłom, to może
skorzystać tylko z jednego, wybranego.

10 w teście
Wyrzucenie 10 na jednej z kości oznacza automatyczne zdanie testu, niezależnie od Poziomu Trudności i wszelkich modyfikatorów.

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

Dodatkowo przy testach, w których liczy się liczba
sukcesów, każda wyrzucona 10 pozwala rzucić dodatkową kością, tym samym zwiększając szanse na
kolejne sukcesy.

K2 i K5
Niektóre bronie i zasady specjalne mówią o wykonaniu rzutu przy użyciu k2 lub k5. Nie oznacza to
konieczności zakupienia dodatkowych, niestandardowych kości.

Jeśli na bonusowej kości również wypadnie 10,
gracz może rzucić kolejną, sumując sukcesy, aż do
momentu gdy na kości pojawi się inny wynik.

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

Przykład:
Kapelan atakuje Zwiadowcę Naiym’vael. Jego Umiejętności Walki wynoszą 3 w związku z czym gracz
rzuca trzema kośćmi.

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

Na kościach wypadają wyniki: 4, 8, 10. Obrona w
zwarciu elfa wynosi 6 więc gracz uzyskał dwa sukcesy i tym samym Kapelan dwukrotnie trafia przeciwnika.

Przy teście k5 należy podzielić wynik na kości przez
2, zaokrąglając wynik w górę.

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

Cecha na poziomie 0
Wykonując test Cechy o poziomie 0 gracz rzuca
1k10 natomiast Poziom Trudności wynosi 10 i nie
może zostać w żaden sposób obniżony.

Przykład
Zdzierca szykuje się do wykonania szarży na Wodza Ludzi Pustkowi. Ponieważ człowiek chce wykonać
Reakcję, obie postacie wykonują przeciwstawny test Zwinności (3) o PT 7. Zdzierca osiągnął jeden sukces,
natomiast Wódz zdobył dwa sukcesy. Oznacza to, że człowiek wygrał test przeciwstawny i zdąży strzelić do
atakującego go konstrukta.
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PRZYGOTOWANIE DO GRY
Format potyczki

Scenariusz

Format potyczki określa maksymalną wartość
punktową każdej bandy, która bierze w niej
udział.

Scenariusz tworzy zarówno fabularny zarys rozgrywki jak również określa zasady wystawiania
band, zasady specjalne oraz, przede wszystkim,
cele, które muszą zostać spełnione by osiągnąć
zwycięstwo.
Gracze mogą wylosować lub wybrać dowolny scenariusz potyczki.

Podstawowe formaty to:
Utarczka - 300 - 649 punktów (ok. 50 min. gry)
Potyczka - 650 - 949 punktów (ok. 80 min. gry)
Bitwa - od 950 punktów (ok. 100 min. gry)
Gracze mogą ustalić dowolny, preferowany przez
siebie format, niekoniecznie zgodny z podanymi
wyżej.

Bandy
Aby rozpocząć potyczkę razem z przyjacielem, potrzebujecie dwóch band, którymi będziecie dowodzić.
Każdy z graczy wybiera swoją frakcję i tworzy bandę w oparciu o zasady opisane w podręczniku danej frakcji. Wartość punktowa stworzonej bandy nie
może przekraczać ustalonego formatu potyczki.

Pole walki
Potyczki rozgrywane są na tzw. polu walki. Może
to być dowolna płaska powierzchnia jak blat stołu,
podłoga lub specjalnie przygotowana makieta.
Na polu walki należy umieścić tereny i przeszkody, po których będą przemieszczać się członkowie
band i za którymi będą szukać schronienia przed
wrogim ostrzałem. Początkowo pole walki może być
stosunkowo proste, jednak z czasem można rozbudować je do wspaniałej, cieszącej oko makiety zrujnowanego miasta. Można też korzystać z gotowych
mat 2D, które pozwalają na szybkie przygotowanie
potyczki.

Rozpoczęcie potyczki

Wielkość pola walki powinna być uzależniona od
formatu potyczki. Poniżej znajdują się proponowane
wielkości:

Po wykonaniu poniższych czynności rozpoczyna się
pierwsza tura gry.

Utarczka – 80 x 80 cm (32 x 32 cale)
Potyczka – 100 x 100 cm (40 x 40 cali)
Bitwa – 120 x 120 cm (48 x 48 cali)

Rozstawienie modeli
O ile scenariusz nie podaje odmiennych zasad rozstawienia, gracze rzucają k10. Ten, który osiągnął
wyższy wynik, wybiera stronę stołu, po której chce
grać, i rozpoczyna wystawianie modeli.
Postacie i oddziały wystawiane są przez graczy naprzemiennie, tzn. pierwszy gracz wystawia swoją
pierwszą postać lub oddział, następnie drugi gracz
wystawia postać po swojej stronie.
Postacie mogą być wystawiane gdziekolwiek w
strefie rozstawienia gracza. Nie można wystawiać
postaci na elementach terenu będących terenem
niedostępnym.

Karty Misji
Przed rozpoczęciem wystawiania postaci, każdy
gracz losuje trzy Karty Misji, zapoznaje się z nimi,
nie ujawniając ich jednak przeciwnikowi, następnie
jedną z nich odrzuca. Dwie karty, które gracz zatrzymał, stanowią jego Misje, czyli indywidualne cele,
których wypełnienie zapewnia dodatkowe Punkty
Zwycięstwa.
W przypadku pierwszych rozgrywek można pominąć ten aspekt gry w celu jej uproszczenia.
Odkrycie Misji
Gdy obaj gracze rozstawią swoje bandy, przychodzi
chwila, kiedy mogą odsłonić jedną lub dwie Karty
Misji. Odsłonięta Karta zapewnia więcej Punktów
Zwycięstwa po wypełnieniu jej celu (czerwona wartość podana na karcie). Gracze mogą też zdecydować, że nie odsłaniają żadnych Kart Misji.
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Przykład
Pole walki przygotowane do gry z oznaczonymi strefami rozstawienia, czyli obszarami na
których gracze będą mogli rozstawiać swoje
modele

Jako pierwszy karty odkrywa gracz, który zaczynał
rozstawianie postaci. Karty, które nie zostały odkryte, uznaje się za tajne do końca potyczki.
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TURA
Potyczka podzielona jest na tury, których ilość
określa scenariusz.
Każda tura gry podzielona jest na cztery fazy:

1. Początek tury

- Stworzenie puli znaczników Akcji oraz znaczników
Rozkazów
- Losowanie kart Taktyki
- Ucieczka

2. Inicjatywa

- Licytacja
- Test Inicjatywy

3. Faza aktywacji postaci
4. Zakończenie tury

1. Początek tury
W tej fazie każdy z graczy tworzy swoją pulę
znaczników Akcji. Ilość znaczników uzależniona
jest od formatu potyczki:
Utarczka – 7 znaczników Akcji
Potyczka – 11 znaczników Akcji
Bitwa – 15 znaczników Akcji

2. Inicjatywa
W tej fazie obaj gracze wykonują test Siły
Woli Przywódców swoich band. Poziom trudno-

ści testu to 7. Gracz, który zdobędzie w tym teście
więcej sukcesów, przejmuje inicjatywę w tej turze i
decyduje, kto ma rozpocząć fazę Aktywacji postaci.

Licytacja

Przed wykonaniem testu SW Przywódców odbywa
się licytacja. Gracze, w tajemnicy, układają w ręce
dowolną ilość znaczników Rozkazów, które chcą
odrzucić w tej turze. Na umówiony znak odkrywają odrzucone znaczniki. Za każdy odrzucony w ten
sposób znacznik gracz otrzymuje +1 sukces w teście Inicjatywy.

Zwycięstwo

4. Zakończenie tury

Po zakończeniu potyczki zsumujcie zdobyte przez
Was Punkty Zwycięstwa. Otrzymuje się je za wykonywanie Celów scenariusza oraz wypełnianie zadań
z wylosowanych Kart Misji.
Gracz, który zdobył więcej Punktów Zwycięstwa,
wygrywa.

W tej fazie sprawdza się czy żaden z graczy nie
spełnił warunku zwycięstwa kończącego rozgrywkę. Wprowadza się w działanie niektóre efekty, inne
natomiast przestają działać właśnie teraz.

Odpowiednie efekty i kolejność ich rozpatrywania:

Efekty wynikające z zasad rozgrywanego Scenariusza;
Zdolności postaci działające w fazie zakończenie tury;
Podpalenie;
Testy Opanowania.

Reakcja

W trakcie Aktywacji przeciwnika gracz ma prawo do
wykonania Reakcji, czyli wykonania jednej akcji własną postacią. Szczegółowe zasady można znaleźć
w rozdziale Reakcja.

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

3. Faza aktywacji postaci
W tej fazie gracze będą naprzemiennie wykonywać
akcje swoimi postaciami.
Fazę rozpoczyna gracz wybrany przez zwycięzcę
testu Inicjatywy.

Jeśli w bandzie znajduje się Przywódca Bandy,
którego model znajduje się na polu walki, nie posiada znacznika Paniki i nie jest nieprzytomny, gracz

układa obok puli Akcji pulę znaczników Rozkazów (patrz rozdział Przywódca).
Jeśli postacie mają zdolności lub zasady specjalne wykonywane na początku tury, gracze
wykonują je w tym momencie.
Postacie posiadające znacznik Paniki wykonują Ucieczkę.

Dobranie kart Taktyki

Gracz dobiera znacznik ze swojej puli Akcji
i układa na karcie jednej ze swoich postaci,
po czym wykonuje tą postacią akcję jak ruch,
strzał, szarża, walka, szabrowanie etc.
W swojej aktywacji gracz wykonuje trzy akcje
członkami swojej bandy.

Może to być jedna, dwie lub trzy różne postacie. Jedynym ograniczeniem jest to, że żadna postać nie
może w trakcie jednej aktywacji wykonać trzech takich samych akcji (np. trzy akcje Ruch).
Po wykonaniu trzeciej akcji rozpoczyna się aktywacja drugiego gracza, w której ten również wykonuje
trzy akcje.
W ten sposób gracze poruszają na przemian
wszystkimi swoimi postaciami, wykonując akcje do
momentu gdy żaden z nich nie posiada żetonów
Akcji w swojej puli lub nie może już ułożyć więcej
znaczników na kartach swoich postaci. W momencie gdy żadna postać nie może otrzymać już więcej
znaczników Akcji, Faza aktywacji dobiega końca.

Jeśli gracze korzystają z kart Taktyki, w fazie
Początek tury gracz losuje 3 karty Taktyki, których
nie ujawnia innym graczom. Jeśli gracz miał już na
ręku karty Taktyki, niewykorzystane w poprzednich
turach, może dobrać nowe karty, tak by ich liczba
na ręce wynosiła 3, lub odrzucić posiadane karty i
wylosować 3 nowe.
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Przykład
W fazie aktywacji gracz wykonuje Wodzem akcję Ruch (1), następnie Myśliwy wykonuje dwie akcje: Wspinaczka (2) i Strzelanie (3). Gracz kończy swoją aktywację, następnie jego przeciwnik wykonuje trzy akcje
swoimi postaciami.
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AKCJE
Akcje są to wszystkie czynności wykonywane
przez postacie w trakcie potyczki. Wykonanie
każdej akcji wymaga dobrania znacznika Akcji z puli i ułożenia go na karcie postaci, która
wykonuje akcję.

Postać nie może posiadać na swojej karcie
więcej znaczników Akcji niż wynosi jej cecha
Punkty Akcji.
Akcje dzielą się na Proste, określane po prostu nazwą Akcje, oraz Akcje Złożone.
Postać może wykonać tylko jedną Akcję Złożoną
podczas aktywacji. Po jej wykonaniu, oprócz znacznika Akcji, otrzymuje znacznik Akcja Złożona i nie
może wykonać już żadnych innych akcji do końca
tury, nawet jeśli otrzyma dodatkowe znaczniki Rozkazów.

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

Upadek

PORUSZANIE SIĘ
Obrót

Aktywowana postać, przed wykonaniem akcji, może
obrócić się w dowolnym kierunku. Obrót nie jest
traktowany jako Ruch i nie wymaga przydzielenia
dodatkowych znaczników Akcji.

Ruch

Wykonując tę akcję, postać może poruszyć się
na odległość do 5 cali. W trakcie ruchu może omijać przeszkody, a sam ruch nie musi być poprowadzony po linii prostej. Po jej wykonaniu postać może
być obrócona w dowolnym kierunku.
Wykonując Ruch, postacie mogą swobodnie pokonywać przeszkody nie wyższe od samej figurki. Nie
wymaga to żadnych testów i nie wpływa na dystans
ruchu. Nie mogą jednak przebiegać przez inne postacie znajdujące się na polu walki.

Skok

Postać może zeskakiwać z wysokości lub przeskakiwać pomiędzy elementami terenu oddalonymi od
siebie na odległość nie większą niż ZW+1 postaci.
Jeśli postać chce zeskoczyć z elementu terenu, który jest wyższy od jej modelu, lub podczas przeskakiwania pomiędzy elementami terenu, postać musi
wykonać test ZW, którego PT jest równy wysokości
elementu terenu/odległości na jaką skacze powiększonej o 4.
Jeśli test się nie powiódł stosuje się zasady Upadku.

Mierzenie odległości

Upadek oznacza, że postać straciła równowagę lub
spadła z wysokości. Model należy położyć na polu
walki, w miejscu, w którym postać nie zdała testu
ZW lub u podstawy elementu terenu z którego skakała. W przypadku upadku po Skoku, postać otrzymuje automatyczne trafienie z SI równą PT testu,
którego nie zdała. Postać nie może dokończyć akcji,
którą wykonywała i do końca tury nie można przydzielać jej znaczników Akcji ani Rozkazów.

Wszystkie odległości w grze Afterglow podawane
są w calach i mierzone przy pomocy miarki.
W każdym momencie rozgrywki gracz może zmierzyć dowolne odległości i zasięgi.
Odległość między postaciami mierzona jest od
krawędzi podstawek modeli (od krawędzi podstawki modelu A do najbliższej krawędzi podstawki
modelu B).

Postacie leżące na ziemi, np. w wyniku Upadku,
otrzymują modyfikator Obrony +1/-2.

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

Jeśli są przytomne mogą podnieść się z ziemi wykonując akcję Ruch, Skradanie się lub Szarża w swojej
następnej turze.
Leżące postacie nie zapewniają żadnej osłony innym postaciom, chyba, że posiadają podstawkę o
średnicy 40 mm lub większą.

Skradanie się

Postać, która wykonuje tą akcję, może poruszyć się
na odległość równą poziomowi jej ZW+1. Otrzymuje
również znacznik Ukrycia (patrz str. 23)

Wspinaczka

Postać może wspinać się na elementy terenu, by
pokonać przeszkody wyższe od samej figurki lub
dostać się do wyżej położonych miejsc, np. na piętro budynku.

Drabiny i schody

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

Jeśli postać wspina się po drabinie lub schodach nie
musi wykonywać testu Wspinaczki i może pokonać
swój normalny dystans ruchu.

Aby akcja się powiodła, należy zdać test ZW. Aby
określić Poziom Trudności testu Wspinaczki należy
porównać wysokość, jaką postać chce pokonać, z
poniższą tabelą:

Trudny teren

Niektóre elementy pola walki mogą stanowić Trudny teren. Postacie, które chcą się po nim poruszać,
liczą każdy przebyty cal jako dwa cale (oznacza to,
że postać, wykonując Ruch na Trudnym terenie,
może poruszyć się o 2,5 cala).

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

Postać może próbować poruszać się normalnie po
Trudnym terenie, jednak musi w takim przypadku
zdać test ZW. Niezdany oznacza Upadek.

Jeśli test się nie powiedzie uznaje się, że postaci
nie udało się wspiąć na górę, jednak wykonała ona
już akcję.
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cesów z testu ataku, cel otrzymuje znacznik Rany za
każde niewybronione trafienie.

WALKA
Strzelanie

Wycofanie się z walki

Jeśli postać posiada broń strzelecką, może oddać
strzał do przeciwnika znajdującego się w jej polu widzenia i w odległości nie większej niż Zasięg broni.

Postać znajdująca się w kontakcie z wrogiem może
w swojej aktywacji próbować Wycofać się z walki.
Wykonywany jest wówczas przeciwstawny test ZW
obu walczących.
Jeśli postać, która próbowała Wycofać się z walki
wygrała test, to gracz może poruszyć jej model na
odległość do 5 cali, oddzielając ją od przeciwnika.
Jeśli w teście wypadł remis, postacie będą walczyć
na koniec aktywacji gracza, tak jakby została zadeklarowana akcja Walka.
Jeśli w teście wygrał przeciwnik, to na koniec aktywacji może on zaatakować postać, ta natomiast nie
wykonuje swoich ataków.

Po zadeklarowaniu tej akcji wykonuje się test
Ataku, który jest testem US strzelca. Bazowy PT
testu jest równy Obronie przed ostrzałem postaci,
która jest celem.
Każdy sukces zdobyty w tym teście oznacza pojedyncze trafienie.
Postać lub oddział, które były celem akcji Strzelanie, muszą wykonać test Pancerza, rzucając pulą
k10 równą ilości trafień w teście Ataku. Poziom Trudności testu Pancerza jest równy SI broni.

Po wykonaniu udanej akcji Wycofanie się z walki
postać nie może w tej samej aktywacji zaszarżować
przeciwnika, z którym była w zwarciu.

Każdy sukces w teście Pancerza anuluje jedno trafienie. Jeśli nie udało się anulować wszystkich sukcesów z testu Ataku, cel otrzymuje znacznik Rany
za każde niewybronione trafienie.

POZOSTAŁE AKCJE

Karty Taktyki
Przed potyczką każdy z graczy może przygotować
swoją talię kart Taktyki. Talia powinna składać się z
30 kart. Mogą znajdować się w niej karty neutralne
oraz karty frakcji, którą dowodzi gracz. Żadna karta
w talii nie może się powtórzyć.

Dobijanie rannych

Postać, której model styka się podstawką z nieprzytomną postacią przeciwnika, może ją dobić. Nie
musi w tym celu wykonywać żadnych testów. Model
przeciwnika jest zdejmowany z pola walki i zastępowany znacznikiem Trupa.

W trakcie potyczki, raz na aktywację, gracz może
zagrać kartę Taktyki. W tym celu musi odrzucić
określoną na karcie liczbę znaczników Rozkazów
ze swojej puli po czym rozpatrywany jest efekt zagranej karty.

Grabież

Postać, której model styka się podstawką z nieprzytomną postacią lub znacznikiem Trupa może dokonać grabieży i zabrać wybrany ekwipunek swojej
ofierze.

Zagranie karty Taktyki nie jest liczone jako dodatkowa akcja.

Szabrowanie

Postacie znajdujące się wewnątrz budynków i ruin
mogą przeszukać je w nadziei na znalezienie przydatnych przedmiotów. W tym celu wykonują akcję
Szabrowanie, która jest Akcją złożoną.
Szabrująca postać wykonuje test ZW o PT 7. Jeśli
test był udany, gracz rzuca 2k10, sumuje wyniki i dodaje do sumy liczbę sukcesów w teście ZW. Uzyskany w ten sposób wynik jest porównywany z Tabelą
Szabrowania (str. 31).

Szarża

Aby postać mogła walczyć w zwarciu, musi najpierw
zaszarżować przeciwnika.
Wykonując szarżę, postać porusza się na odległość
do 5 cali, po najkrótszej linii, która dzieli ją od przeciwnika. Jeśli w wyniku tego ruchu zetknie się z podstawką przeciwnika, to na koniec aktywacji gracza
dochodzi do Walki w zwarciu.

Warta

Warta jest Akcją złożoną.Postać otrzymuje znacznik
Warty.
Postać z tym znacznikiem może odrzucić go, by wykonać Reakcję Strzelanie (str. 23).

Walka

Wykorzystanie zdolności

Akcję tę mogą zadeklarować tylko postacie, które
stykają się podstawką z przeciwnikiem. Podobnie
jak w przypadku Szarży, po zakończeniu aktywacji
gracza dochodzi do Walki w zwarciu.

Niektóre zdolności, takie jak Leczenie, Mechanik
czy Skórowanie, wymagają akcji, aby z nich skorzystać. Gracz układa znacznik Akcji na karcie postaci i
korzysta z posiadanej przez postać zdolności zgodnie z jej opisem.

W Walce w zwarciu postać wykonuje test Ataku, który jest testem Umiejętności Walki (UW). Bazowy Poziom Trudności (PT) jest równy Obronie w zwarciu
postaci, która jest celem ataku.
Każdy sukces zdobyty w tym teście oznacza pojedyncze trafienie.

Wypatrywanie

Postać może próbować wypatrzeć przeciwnika posiadającego znacznik Ukrycia i znajdującego się za
osłoną. Wykonuje wówczas przeciwstawny test US
do ZW przeciwnika.

Postać lub oddział, które były celem ataku w zwarciu, muszą wykonać test Pancerza, rzucając pulą
k10 równą ilości trafień w teście Ataku. Poziom
Trudności testu Pancerza jest równy SI atakującego
powiększonej o bonus z posiadanej broni.

Przykład
Szabrownik deklaruje Wycofanie się z walki. Obie
walczące strony wykonują przeciwstawny test Zwinności (ZW), w którym wygrywa Szefu. Oznacza to,
że na koniec aktywacji gracza Odrzucony wykona
atak przeciwko Szabrownikowi, na który Człowiek
Pustkowi nie będzie mógł odpowiedzieć.

Każdy sukces w teście Pancerza anuluje jedno trafienie. Jeśli nie udało się anulować wszystkich suk-
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Wygrany test oznacza, że postać może zaatakować
przeciwnika w ramach tej samej akcji, tak jakby wykonała darmową akcję Strzelanie lub Szarża, jednak PT testu ataku rośnie o 2.
Postać może też atakować wykrytego przeciwnika
w osobnych akcjach, w takim przypadku PT testów
ataku nie jest zwiększany.
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REAKCJA
Jeśli w polu widzenia postaci, w odległości nie
większej niż 10 cali, przeciwnik wykonuje akcję, gracz może zadeklarować Reakcję.
Reakcja pozwala na wykonanie w fazie aktywacji
przeciwnika jednej dowolnej Akcji prostej. W ramach
Reakcji nie można wykonywać Akcji Złożonych.

Gracz może zadeklarować tylko jedną Reakcję w fazie aktywacji przeciwnika.

zmiana deklarowanej akcji
Jeśli test przeciwstawny wygrała aktywna postać i
jako pierwsza wykonała swoją akcję uniemożliwiając wykonanie Reakcji to gracz deklarujący Reakcję
może zmienić początkowo deklarowaną Akcję na
taką, którą może wykonać (np. jeśli deklarowaną
Reakcją było Strzelanie, a przeciwnik wyszedł z
Pola widzenia postaci lub zasięgu jej broni, postać
może wykonać zamiast Strzelania akcję Ruch).

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

Jeśli test przeciwstawny wygrała postać deklarująca Reakcję i uniemożliwiła aktywnej postaci wykonanie akcji, którą zadeklarowała lub rozpoczęła
(np. postać wyszła spoza zasięgu szarży aktywnej
postaci), gracz posiadający aktywację, który ułożył
już znacznik Akcji na karcie postaci, może zmienić
deklarowaną akcję na inną.

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

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

Deklarowanie Reakcji
Gracz może zadeklarować Reakcję postacią, która
spełnia opisane wyżej warunki, w trzech momentach wykonywania akcji przez przeciwnika:
A) Po zadeklarowaniu przez przeciwnika wykonania
akcji przez postać z jego bandy, zanim akcja zostanie wykonana.
B) W trakcie wykonywania akcji przez postać przeciwnika, np. w momencie gdy znalazła się w polu
widzenia lub gdy opuściła Osłonę.
C) Po wykonaniu akcji przez postać przeciwnika.
W dwóch pierwszych przypadkach, gdy Akcja i Reakcja ze sobą kolidują, należy wykonać przeciwstawny test Zwinności postaci aktywnej oraz postaci
wykonującej Reakcję, aby określić, która Akcja wykonywana jest jako pierwsza.
W przypadku remisu w teście uważa się, że zwyciężył gracz, którego faza aktywacji aktualnie jest
rozgrywana.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy obie postacie, aktywna
i wykonująca Reakcję, zadeklarowały Akcję Strzelanie lub Szarża, gdzie nawzajem są celem Akcji. Jeśli
w teście przeciwstawnym Zwinności wypadnie remis
to obie Akcje wykonywane są jednocześnie. Oznacza to, że postacie strzelają w tym samym czasie,
a szarżując obie poruszają się w swoim kierunku i
otrzymują bonusy wynikające z Szarży.
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Przykład
Delaryjski Piechur wykonuje ruch pojawiając się
w polu widzenia Laury. Najemniczka deklaruje Reakcję Strzelanie. Obie postacie wykonują
przeciwstawny test Zwinności (ZW), by określić
czy Laura zdąży strzelić zanim wojak schowa się
za osłoną. Test wygrywa Laura. Wykonuje ona
akcję Strzelanie. Jeśli Piechur przetrwa ten atak,
może dokończyć ruch.
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Opis znaczników
Akcja – Każdy taki znacznik, ułożony na karcie postaci, pozwala
postaci lub oddziałowi na wykonanie pojedynczej akcji w Fazie aktywacji postaci.

Rozkaz – znaczniki te układa się obok

karty Przywódcy bandy w fazie Początek tury. Jeśli Przywódca wykona akcję
Rozkaz lub wykona Szybki Rozkaz,
gracz przekłada odpowiednią liczbę
znaczników Rozkazu na kartę postaci, która była
celem akcji.
Gracz może zdjąć znacznik Rozkazu z karty postaci by wykonać nią akcję.

Rana – znacznik ten układa się na karcie postaci w momencie, gdy zostanie
ona trafiona w Walce w zwarciu lub w
wyniku ostrzału i nie zda testu Pancerza.
Jeśli postać otrzyma ilość znaczników Ran równą
poziomowi jej WT, traci przytomność. Jeśli postać
otrzyma ilość znaczników Ran większą od jej WT,
umiera.
Trucizna – jeśli postać została trafiona
przez przeciwnika posiadającego zasadę Trucizna i nie zda testu Pancerza, to
zamiast znacznika Rany, otrzymuje
znacznik Trucizny.
Znacznik Trucizny jest traktowany tak jak znacznik
Rany, jednak dodatkowo postać zwiększa o 1 PT
wszystkich wykonywanych testów (poza testami SW
oraz testami Pancerza) za każdy posiadany znacznik Trucizny.
Podpalenie – postać może otrzymać

ten znacznik w wyniku trafienia bronią z
zasadą Podpalenie (np. miotacz ognia).
Postać, która otrzymała taki znacznik,
musi zdać test Jaj. Dodatkowo podnosi
o 1 PT wszystkich wykonywanych testów.
W fazie Zakończenie tury postać otrzymuje automatyczne trafienie z SI 8, po czym znacznik jest zdejmowany.
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Warta – znacznik ten otrzymuje postać
po zadeklarowaniu akcji Warta. Postać z
tym znacznikiem może odrzucić go, by
wykonać Reakcję Strzelanie do przeciwnika znajdującego się w polu widzenia postaci i w odległości równej zasięgowi posiadanej przez nią broni strzeleckiej. Znacznik Warty
pozwala na wykonanie Reakcji Strzelanie nawet
przy użyciu broni z zasadą Ciężka.
Ukrycie – znacznik ten otrzymuje postać, która wykonała akcję Skradanie
się. Jeśli postać ze znacznikiem Ukrycia
znajduje się za osłoną, to nie może zostać w żaden sposób zaatakowana
przez przeciwnika, dopóki ten nie wykona udanej
akcji Wypatrywanie.
Znacznik Ukrycia jest zdejmowany z karty postaci
w momencie gdy ta zadeklaruje jedną z następujących akcji: Rozkaz, Ruch, Strzelanie, Szarża, Walka
lub Wykorzystanie zdolności, których celem jest zaatakowanie przeciwnika (np. rzucenie zaklęcia Kula
ognia przez Maga Naiym’vael).

Panika – znacznik Paniki otrzymuje postać, która nie zdała testu Jaj. Postać
taka traci posiadane znaczniki Akcji i
Rozkazów, a następnie rozpoczyna
Ucieczkę.
Brak amunicji – jeśli podczas wykonywania akcji Strzelanie w teście ataku na
kościach wypadną przynajmniej dwie 1,
postać otrzymuje znacznik Brak amunicji. Postać, która posiada taki znacznik,
nie może wykonywać akcji Strzelanie do momentu
zdobycia amunicji lub nowej broni strzeleckiej.
Awaria – jeśli postać posiada broń z za-

sadą Seria lub Wadliwa i podczas wykonywania akcji Strzelanie w teście ataku
na kościach wypadną przynajmniej dwie
2, postać otrzymuje znacznik Awarii.
Broń zacina się i nie można z niej korzystać do momentu jej naprawy.
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Walka strzelecka
Cel strzału

PT testów Ataku podczas strzelania

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

Poziom Trudności testu Ataku podczas akcji Strzelanie może zostać zmodyfikowany przez kilka czynników.

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

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

Modyfikatory PT przy strzelaniu
cel znajduje się w odległości większej niż
10 cali

+1

cel znajduje się za lekką osłoną

+1

cel znajduje się za ciężką osłoną

+2

strzał serią

+1

cel walczy w zwarciu ze sprzymierzoną
postacią

+2

Strzelająca postać
Strzelec wyborowy

-1

posiada

zdolność

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

Powyższe modyfikatory mogą się kumulować.
Oznacza to, że jeśli postać strzela serią do wroga
walczącego w zwarciu z sojusznikiem, PT strzału
wzrośnie o 3.

Test Pancerza

Jeśli PT strzału przekroczy 10 strzał ciągle może
być oddany, a wyrzucenie 10 na kościach wciąż
oznacza trafienie.

Jeśli postać, będąca Celem strzału, została trafiona, wykonuje testu Pancerza. Gracz rzuca tyloma
k10 ile trafień otrzymała jego postać. Poziom Trudności w teście równy jest Sile ataku, a każdy sukces
anuluje jedno trafienie.
Jeśli postać nie posiada pancerza nadal wykonuje
test jednak zwiększa PT o 2.
Lepsze pancerze zapewniają Redukcję, która
zmniejsza Poziom Trudności testu, np. jednostka w
ciężkim pancerzu posiada Redukcję 2 i zmniejsza
PT w teście pancerza o 2. Otrzymując trafienie z SI
7 zdaje test pancerza już przy wyniku 5 na k10.

Obrażenia
Za każde trafienie, które nie zostało anulowane
przez Pancerz, należy ułożyć jeden znacznik Rany
na karcie postaci celu strzału.
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Przykład
Myśliwy Ludzi Pustkowi strzela do Konstrukta.
Konstrukt znajduje się w jego polu widzenia i posiada Obronę 6/6. Ponieważ jednak znajduje się
w odległości większej niż 10 cali i posiada lekką
osłonę (prawie połowa modelu zasłonięta jest
przez gruzy zburzonego budynku), Poziom Trudności strzału rośnie o 2 i wynosi 8.

Osłony

Amunicja

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

Uznaje się, że w początkowej fazie gry broń strzelecka, którą posługują się członkowie bandy biorący
udział w potyczce, posiada amunicję.
Jeśli podczas strzału, w teście Ataku, na kościach
wypadną dwie lub więcej 1 (jeśli w teście wykorzystuje się jedną kość wystarczy jedna 1) oznacza to,
że postaci skończyła się amunicja. Na karcie postaci układany jest znacznik Braku amunicji i nie może
ona korzystać z broni strzeleckiej do końca potyczki.

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

Awaria/Zacięcie broni

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

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

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

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

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

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

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

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

Mimo to gracz decyduje się na strzał. Wykonuje
test Ataku rzucając trzema kośćmi (US 3) i uzyskuje 2 sukcesy.
Myśliwy strzela ze strzelby, której Siła jest równa
7 i taki też będzie PT w teście Pancerza, który
musi wykonać gracz Konstruktów.
Przykład
Zarażony Pożeracz (1) nie posiada osłony. Zmutowany Zbir (2) posiada lekką osłonę. Ghoul (3) posiada
ciężką osłonę.
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Walka w zwarciu
były aktywowane czy nie oraz czy posiadają Punkty
Akcji.

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

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

Dostawianie szarżujących modeli

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

Szarża od tyłu

Jeśli postać szarżowała przeciwnika dostawiając się
do tylnej strefy przeciwnika to, wykonując ataki przeciwko temu przeciwnikowi, zwiększa UW o 1 dopóki
znajduje się w jego strefie tylnej.
Dodatkowo w tej aktywacji będzie atakowała jako
pierwsza, nawet jeśli posiada broń do walki w zwarciu z zasadą Ciężka.

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

27

Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki:
- Postacie, które w tej fazie aktywacji wykonały szarżę atakują jako pierwsze. Dopiero po ich atakach
pozostałe postacie mogą atakować.
- Postacie posiadające broń do walki w zwarciu z
zasadą Ciężka atakują ostatnie, po tym jak swoje
ataki wykonały inne postacie, chyba, że w tej fazie
aktywacji wykonywały szarżę. Wówczas postacie z
bronią Ciężką uderzają symultanicznie z innymi postaciami.

Test Ataku
Obaj gracze wykonują test Ataku. Jest to test Umiejętności Walki o PT równym Obronie przeciwnika.
Każdy sukces w tym teście traktowany jest jako
pojedyncze trafienie z Siłą równą Sile atakującego
zmodyfikowanej o broń, którą się posługuje. Oznacza to, że postać w jednej fazie walki może zadać
więcej niż jedno trafienie. Również obie walczące
strony mogą odnieść obrażenia lub zginąć.

Test Pancerza
Postać trafiona w walce ma prawo do wykonania
testu Pancerza. Gracz rzuca tyloma k10 ile trafień
otrzymała jego postać. Poziom Trudności w teście
równy jest Sile ataku, a każdy sukces anuluje jedno
trafienie.
Jeśli postać nie posiada pancerza nadal wykonuje
test jednak zwiększa PT o 2.
Lepsze pancerze zapewniają Redukcję, która
zmniejsza Poziom Trudności testu, np. jednostka w
ciężki pancerzu posiada Redukcję 2 i zmniejsza PT
w teście pancerza o 2. Otrzymując trafienie z SI 7
zdaje test pancerza już przy wyniku 5 na k10.

Obrażenia
Każde trafienie, które nie zostało anulowane przez
Pancerz, oznacza zadanie jednej rany. Jest ona zaznaczana na karcie postaci przez ułożenie znacznika Rany.

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

Przykład:
Osiłek Ludzi Pustkowi szarżuje na delaryjskiego
Czyściciela. Normalnie szarżujący wykonywałby
swoje ataki jako pierwszy jednak ponieważ Osiłek walczy bronią dwuręczną, która ma zasadę
Ciężka, ataki obu jednostek wykonywane są symultanicznie.
Obaj gracze biorą do ręki tyle kości ile wynosi poziom Umiejętności Walki ich jednostki i wykonują
test Ataku. Osiłek posiada UW2 więc Gracz kontrolujący Osiłka rzuca dwiema kośćmi i otrzymuje wyniki 7 i 9 tym samym uzyskując 2 trafienia
(Obrona w zwarciu Czyściciela to 7).
Czyściciel posiada UW3 oraz zdolność Nienawiść pozwalającą mu rzucić dodatkową kością w
pierwszym teście ataku w walce w zwarciu. Gracz
Delarii wyrzucił na kościach 3, 5, 6, 8. Ponieważ
OB Osiłka w zwarciu to 6 Czyściciel również zdobył dwa sukcesy.

Walka z kilkoma przeciwnikami
Jeśli pojedyncza postać walczy z kilkoma przeciwnikami jej Obrona zmniejszana jest o 1.
Gracz wykonuje test Ataku, a następnie może dowolnie rozdzielić uzyskane trafienia pomiędzy postacie przeciwnika stykające się podstawkami z
jego postacią i znajdujące się w przedniej strefie
jednostki.
Jeśli przeciwnicy mają różną wartość cechy Obrona
to gracz przed wykonaniem testu musi określić, której wartości Obrony używa jako PT testu i uzyskane
trafienia może przydzielić tym postaciom, których
Obrona jest równa lub niższa od wybranej.

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

Wykonywanie akcji w zwarciu
Postacie znajdujące się w walce w zwarciu nie mogą
wykonywać Akcji innych niż:
•
Walka
•
Wycofanie się z walki
•
Wykorzystanie Zdolności, które w swoim opisie
posiadają informacje o możliwości stosowania
ich w zwarciu.

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

Strefy postaci w zwarciu
Postać może atakować jedynie postacie przeciwnika znajdujące się w jej strefie przedniej.
Jeśli postać atakuje przeciwnika w zwarciu znajdując się w jego strefie tylnej, to otrzymuje +1 Umiejętności Walki.
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Obrażenia
W trakcie potyczki postacie mogą odnosić różnego rodzaju obrażenia, czy to na skutek ataków przeciwnika czy też upadku lub nieszczęśliwego nadepnięcia na gniazdo zmutowanych
węży.

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

Nieprzytomny
Jeśli postać otrzymała liczbę ran równą wartości
jej cechy Wytrzymałość to traci przytomność. Model kładziony jest na polu walki i postać nie może
wykonywać żadnych Akcji dopóki pozostaje w takim
stanie.
Nieprzytomne postacie mogą zostać uleczone w
trakcie gry. Jeśli na skutek Akcji innej postaci uleczona zostanie przynajmniej jedna rana (znacznik
zostaje zdjęty z karty postaci) to postać odzyskuje
przytomność, jednak do końca tury nie może wykonywać żadnych Akcji.

Trucizna
Jeśli postać została zraniona bronią z zasadą Trucizna lub przez postać posiadającą taką zasadę, to,
zamiast znacznika Rany, na karcie postaci układa
się znacznik Trucizny.
Znaczniki Trucizny są traktowane tak jak znaczniki
Ran jednak dodatkowo otruta postać zwiększa PT
wszystkich wykonywanych testów, poza testami
Siły Woli (SW) i Pancerza, o 1 za każdy posiadany
znacznik Trucizny.
Na końcu potyczki, przed podliczeniem Punktów
Zwycięstwa, postacie posiadające znacznik Trucizny muszą wykonać test Wytrzymałości. Niezdany
test oznacza automatyczne otrzymanie znacznika
Rany.

Broń chemiczna/biologiczna
Jeśli postać otrzyma trafienie z broni z zasadą broń
chemiczna/biologiczna, to musi natychmiast wykonać test Wytrzymałości. Niezdany test oznacza, że
postać otrzymuje jedną ranę.
W przypadku oddziału, jeśli nie zda on testu Wytrzymałości, otrzymuje liczbę ran równą liczbie postaci
trafionych atakiem z tą zasadą.
Postacie trafione bronią chemiczną/biologiczną nie
mają możliwości wykonania testu Pancerza.

Martwy
Jeśli postać otrzyma liczbę ran większą od wartości
jej cechy Wytrzymałość to jest uznana za martwą.
Figurka jest zdejmowana z pola walki, a w jej miejsce gracz układa znacznik Trupa.
Martwe postacie nie mogą zostać w żaden sposób
uleczone. Mogą natomiast być celem takich Akcji jak
Grabież.

Atakowanie nieprzytomnych postaci
Z różnych względów gracz może chcieć zaatakować
nieprzytomne postacie przeciwnika aby zadać im
dodatkowe rany i zmienić ich status na Martwych.

Szabrowanie
Szabrowanie jest jedną z głównych metod pozyskiwania pożywienia oraz zasobów w zniszczonym
Wybuchem świecie. W ruinach miast znaleźć można prawdziwe skarby z dawnych lat.

Przykład
Gracz wykonał udaną akcję Szabrowanie uzyskując jeden sukces w teście Zwinności (ZW).
Wykonuje test w tabeli Szabrowania rzucając
2k10 i uzyskując wyniki 8 i 4.
Gracz sumuje wyniki z ilością sukcesów uzyskując wynik 13 (8+4+1). Oznacza to, że postać szabrując znalazła dodatkową amunicję.

Postać, która znajduje się wewnątrz budynku lub
ruin może wykonać Akcję Szabrowanie. Wykonuje
wówczas test Zwinności o PT 7.
Jeśli postać, która wykonywała akcję Szabrowanie,
zdała test, gracz wykonuje rzut 2k10 i do wyniku dodaje liczbę sukcesów uzyskanych przez postać w teście Szabrowania. Wynik końcowy należy porównać
z Tabelą Szabrowania, znajdującą się na następnej
stronie, aby określić efekt poszukiwań.
Każdy budynek i ruiny mogą być skutecznie prze
zabrowane tylko raz w trakcie potyczki. Jeśli postać
należąca do bandy jednego z graczy zdała test Szabrowania w budynku/ruinach to uznaje się,
że do końca gry nie można więcej
wykonywać w nim Akcji Szabrowanie.
Dla klarowności i uniknięcia nieporozumień
zalecane jest aby gracze ustalili przed grą
w których elementach terenu członkowie
ich band będą mogli dokonywać
szabrowania. Jeśli na polu walki znajduje
się duża liczba terenów, a tylko część
z nich może zostać przeszabrowana,
wygodnym rozwiązaniem jest oznaczenie
wybranych terenów.
Jeśli gracze oznaczyli przed potyczką tereny, które
mogą być celem szabrowania, to po wykonaniu tej
akcji w budynku można usunąć z niego ustawiony
wcześniej znacznik.

Jeśli aktywna postać styka się podstawką z nieprzytomnym może wykonać akcję Dobijanie rannych.
Jeśli nieprzytomna postać, w wyniku strzału, otrzyma przynajmniej jedną ranę to jest ona zdejmowana z pola walki, a w jej miejsce układa się znacznik
Trupa.
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TABELA SZABROWANIA
3

4

Rozpadlina

Pył

Postać musi zdać test Zwinności. Niezdany oznacza, że wpada w rozpadlinę, a jej model jest zdejmowany z pola walki. Postać traktowana jest jak
martwa.
Jeśli oddział nie zda testu Zwinności, gracz wybiera jedną losową postać,
która ginie w rozpadlinie.
Postać musi zdać test Wytrzymałości. Niezdany oznacza otrzymanie jednej
rany. Dodatkowo postać natychmiast losuje jedną z mutacji z tabeli Mutacji
(patrz Podręcznik Podstawowy).
Jeśli oddział nie zda testu WT, otrzymuje liczbę ran równą liczbie postaci
w oddziale, które znajdują się w szabrowanym budynku/ruinach. Postacie
te otrzymują również tę samą mutację, wylosowaną w tabeli Mutacji (patrz
Podręcznik Podstawowy).

5

Toksyczne opary

Wszystkie postacie znajdujące się w budynku otrzymują trafienie z zasadą
Broń chemiczna/biologiczna.

6

Gaz psycho-aktywny

Wszystkie postacie znajdujące się w budynku oraz w odległości do 3 cali od
niego muszą natychmiast zdać test Jaj.

7

Gniazdo

Wszystkie postacie znajdujące się w budynku otrzymują trafienie z SI 5
i zasadą Trucizna. Jeśli szabrująca postać przetrwała, odnajduje Mapę.
Dopóki postać z Mapą znajduje się na polu walki, nie ma znacznika Paniki i
jest przytomna, gracz kontrolujący ją otrzymuje dodatkowy sukces w testach
Inicjatywy.

8

Wnyki

Postać musi zdać test ZW. Niezdany oznacza, że wpada w pułapkę. Postać
otrzymuje pojedyncze trafienie z SI 7 i do końca tury nie może wykonywać
akcji.
Dodatkowo wśród starych sideł znaleźć można resztki nieszczęśników,
którzy zakończyli tu swój żywot. Postać znajduje Broń dwuręczną do Walki w
zwarciu lub Dużego gnata (decyduje gracz).
Jeśli oddział nie zda testu ZW, otrzymuje pojedyncze trafienie z SI 7, niezależnie od jego liczebności. Oddział znajduje też jedną sztukę Broni dwuręcznej do Walki w zwarciu lub Dużego gnata (decyduje gracz), który jest
traktowany jako dodatkowy Ekwipunek wspólny.

9

10

Niewypał

Przedwojenny
bimber

Postać może postarać się rozbroić bombę, wykonując test zdolności Mechanik (PT 7) lub, w przypadku jej braku, test SW (PT 9). Zdany oznacza, że
postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 Punkty Zwycięstwa.
Niezdany test oznacza, że niewypał eksploduje. Na szabrującej postaci (w
przypadku oddziału gracz wybiera jedną postać znajdującą się wewnątrz budynku/ruin) układany jest mały znacznik Wybuchu (3 cale). Postać w środku
znacznika otrzymuje k2 trafienia z SI 10 oraz zasadami Miażdżący atak i
Przebicie pancerza. Pozostałe postacie dotknięte znacznikiem otrzymują
trafienia z SI 8.
Postać znajduje bimber, po którego wypiciu wykonuje test WT. Zdany oznacza, że do końca potyczki postać (lub oddział) automatycznie zdaje wszystkie testy Jaj. Niezdany test oznacza, że postać otrzymuje znacznik Trucizny.
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11

Gazrurka i spluwa

Postać odnajduje broń do Walki w zwarciu (SI +4) i szmelcowy pistolet z
amunicją.
W przypadku oddziałów liczba znalezionych broni jest równa liczbie postaci
w oddziale.

12

Apteczka

Do końca potyczki postać będzie mogła wykonać jeden test Leczenia, tak
jakby posiadała taką zdolność. Jeśli postać posiada zdolność Leczenie, to
może jednorazowo obniżyć PT testu o 2.
W przypadku oddziałów z apteczki może skorzystać jedna, wybrana przez
gracza postać.

13

Amunicja

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

14

Śmiecio-zbroja

Jeśli postać zda test SW o PT 7, otrzymuje Śmieciozbroję. Postacie ze zdolnością Mechanik zmniejszają PT testu o 2.
W przypadku oddziałów zdany test pozwala na wyposażenie w Śmieciozbroje wszystkich postaci wchodzących w skład oddziału.

15

Chemikalia

Jeśli postać zda test SW o PT 7 (jeśli postać posiada zdolność Mechanik PT
testu wynosi 5), otrzymuje 1 egzemplarz bomby. Jej rodzaj zależy od ilości
sukcesów w teście SW: 1 – granat dymny, 2 – granat gazowy, 3 – koktajl
Morohoda (jednorazowego użycia, znoszenie, intuicyjny strzał, mały znacznik wybuchu, postacie trafione znacznikiem otrzymują trafienie z SI 7 oraz
znacznik Podpalenia), 4 – granat.
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowo 1 Punkt Doświadczenia.

16

Krótko-falówka

Oddział, który posiada krótkofalówki, zwiększa swój zasięg koherencji postaci do 6 cali.

17

Książki

Do końca potyczki postać jest traktowana, jakby posiadała zdolności Mechanik oraz Leczenie.
Po zakończeniu potyczki postać otrzymuje dodatkowe 2 Punkty Doświadczenia.

18

Właz do kanałów

Postać (lub oddział) może zostać zdjęta z pola walki. Na początku następnej
tury gracz wystawia ją w dowolnym innym budynku lub ruinach.
Postać musi być wystawiona na dolnym poziomie budynku, nie może zostać
wystawiona na piętrze.
Postacie po wystawieniu muszą znajdować się w odległości nie mniejszej
niż 1 cal od postaci przeciwnika.

19

Cenne znalezisko

Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na
koniec potyczki.

20

Fanty

Postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ.

21

Spiżarnia

Jeśli postać, która szabrowała, przetrwa potyczkę, gracz otrzymuje 1 PZ na
koniec potyczki.
Dodatkowo postać otrzymuje znacznik Fantów warty 2 PZ.
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PSYCHOLOGIA
Świat Afterglow przepełniony jest niezwykłymi,
groteskowymi, strasznymi, często makabrycznymi istotami. Wielu jego mieszkańców nie
zwraca już nawet większej uwagi na pewne
niepokojące zjawiska.

•

Sam przeciwko wielu

Jeśli postać lub oddział walczy z przeciwnikiem
posiadającym przynajmniej trzykrotną przewagę liczebną i zada mniej ran niż sama otrzymała, musi
zdać test Jaj.

Test Jaj

Znacznik Paniki

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

Jeśli postać otrzymała znacznik Paniki, gracz zdejmuje z jej karty wszystkie znaczniki Rozkazów, które
posiadała i nie może przydzielać jej znaczników Akcji ani Rozkazów.

Test Jaj wykonuje się w następujących sytuacjach:
•

Walka z przeciwnikiem z zasadą Straszny

Postać natychmiast wykonuje darmową Akcję Ruch
w stronę najbliższej krawędzi pola walki (jeśli nie da
się takowej określić, ruch wykonywany jest w kierunku strefy rozstawienia gracza).

Jeśli postać jest celem akcji Szarża wykonywanej
przez przeciwnika z zasadą Straszny, musi zdać
test Jaj. Nieudany test oznacza, że zwiększa ona
PT w testach ataku o 2 (zarówno podczas Reakcji
Strzelanie jak i w trakcie walki w zwarciu).

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

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

Ucieczka

Jeśli postać chce wykonać akcję Szarża na przeciwnika posiadającego zasadę Straszny, musi wykonać
test Jaj. Niezdany test oznacza, że postać wykorzystała akcję, ale nie wykonuje żadnego ruchu i nie
szarżuje.
Postacie posiadające zasadę Straszny automatycznie zdają test Jaj walcząc z przeciwnikami posiadającymi tę zasadę.

•

Ostatni ocalały

Jeśli oddział odniósł obrażenia, w wyniku których
jego liczebność została zredukowana do jednej postaci, to wykonuje test Jaj.

•

Przywódca poległ

Jeśli Przywódca bandy zostanie pozbawiony przytomności lub zabity, postacie i oddziały z jego bandy, znajdujące się w promieniu 10 cali, muszą zdać
test Jaj.
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Postacie posiadające znacznik Paniki nie mogą
mieć przydzielanych znaczników Akcji. Zamiast
tego, na początku tury wykonują Ucieczkę czyli dwie
darmowe akcje Ruch w stronę najbliższej krawędzi
pola walki.
Jeśli uciekająca postać zetknie się podstawką z postacią przeciwnika, ta może wykonać natychmiast
darmowy atak w zwarciu. Uciekająca postać nie wykonuje ataku, natomiast, jeśli przeżyje, może uciekać dalej (nie ma konieczności wykonywania akcji
Wycofanie z walki).
Uciekająca postać, która dotrze do krawędzi pola
walki, jest zdejmowana z pola walki.

Opanowanie
W fazie Zakończenie tury postacie oraz oddziały
posiadające znacznik Paniki wykonują test Opanowania, który jest testem Siły Woli.
Jeśli postać zdała test, to znacznik Paniki jest zdejmowany z jej karty.

Przywódca
W każdej bandzie znajduje się bohater lub złoczyńca, który zostaje Przywódcą. Tym samym staje się
on najważniejszą postacią w bandzie, z którą wiąże
się kilka dodatkowych zasad.

znaczników Akcji równa poziomowi Cechy Punkty
Akcji, a następnie otrzymała Rozkaz, może być aktywowana ponownie i wykonywać akcje odrzucając
znaczniki Rozkazów.

Aura Przywódcy

Szybki Rozkaz

Postacie znajdujące się w odległości nie większej
niż 5 cali od Przywódcy mogą korzystać z jego SW
podczas wszystkich testów Jaj oraz Opanowania.

Na początku fazy aktywacji postaci, przed aktywowaniem jakiejkolwiek postaci z bandy, Przywódca może wydać jeden Szybki Rozkaz.

Pula Rozkazów

Rozkaz ten wydaje się tak jak zostało to opisane
wcześniej jednak Szybki Rozkaz nie jest akcją, nie
wymaga aktywowania Przywódcy i przydzielenia mu
znaczników Akcji.

Dopóki Przywódca bandy bierze udział w potyczce (nie jest nieprzytomny, martwy lub nie posiada
znacznika Paniki) gracz na początku tury tworzy
Pulę Rozkazów. Układa on obok karty Przywódcy
tyle znaczników Rozkazów ile wynosi poziom Siły
Woli Przywódcy.

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

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

Jeśli gracz wykonał akcję przynajmniej jedną
postacią to Przywódca nie może już w tej turze
wydać Szybkiego Rozkazu.

Przykład
Na początku fazy aktywacji postaci
gracz chce by Przywódca jego bandy
wydał Szybki Rozkaz. Wybiera jednostkę Delaryjczyków w promieniu
10 cali od Kapelana – oddział czterech Fanatyków – i przenosi dwa
znaczniki z puli Rozkazów na kartę
Fanatyków.

Wydawanie Rozkazów
Przywódca, jako jedyna postać w
bandzie, może wykonywać akcję
Rozkaz. W tym celu wybiera on
postać lub oddział ze swojej bandy, znajdujące się w odległości
nie większej niż 10 cali, a następnie
przydziela jej znaczniki Rozkazów z
puli, układając je na karcie tej postaci.

Po ułożeniu znaczników aktywuje
pierwszą postać i zaczyna swoją
aktywację, w której wykonuje 3
akcje.

W trakcie tury postać lub oddział
może otrzymać maksymalnie 2
znaczniki z Puli Rozkazów.
Postać, która otrzymała znaczniki
Rozkazów z Puli Rozkazów może
wykorzystać je by wykonywać Akcje (tak jak znaczniki Akcji).
Jeśli postać była już aktywowana w tej turze i na jej
karcie znajduje się liczba

34

Oddziały
Postacie podstawowe tego samego typu mogą
być połączone ze sobą tworząc oddział. Tworząc bandę gracz musi zdecydować czy postacie będą tworzyć oddział i nie może zmienić tej
decyzji w trakcie rozgrywki.
Minimalna wielkość oddziału to dwie postacie. Wielkość maksymalna jest opisana w zasadach frakcji.

Oddział a testy
Jeśli oddział ma wykonać jakiś test, który nie jest
testem Ataku, (np. test Jaj, Wspinaczki czy test szabrowania) nie sumuje się poziomu Cechy wszystkich postaci wchodzących w jego skład. Zamiast
tego wykorzystuje się wartość Cechy jednej spośród
postaci stanowiących część oddziału.
Jeśli postacie w oddziale mają różne poziomy Cechy, której test muszą wykonać, gracz może wybrać
najwyższą z wartości.

Pole widzenia

Reakcja oddziałów
Oddział deklarujący Reakcję może reagować na pojawienie się przeciwnika w polu widzenia dowolnej z
postaci wchodzących w jego skład.
W przypadku Reakcji Strzelanie strzał oddają, jednak tylko postacie widzące przeciwnika (znajduje
się on w ich w polu widzenia i zasięgu broni).

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

Postacie wchodzące w skład oddziału mogą mieć
różne pole widzenia. Pole widzenia określa się dla
każdej postaci oddzielnie.
Oddział może wykonać akcję wymagającą Pola widzenia jeśli przynajmniej jedna postać, wchodząca
w jego skład, posiada wymagane Pole widzenia.

Ataki strzeleckie oddziałów

Amunicja

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

Jeśli oddział otrzymał znacznik Braku Amunicji, za
każdy taki znacznik jedna postać (wybrana przez
gracza) nie może strzelać.
Postacie w oddziale mogą wymieniać się amunicją
co oznacza, że podczas deklarowania akcji Strzelanie gracz może zmienić decyzję, które postacie są
jej pozbawione.

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

Szarżowanie oddziałem

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

Oddział, w którym przynajmniej jedna postać w
trakcie szarży zetknęła się podstawką z podstawką
przeciwnika, traktowany jest tak, jakby wszystkie postacie szarżowały.

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

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

Przykład
Oddział trzech delaryjskich Piechurów wykonuje
akcję Strzelanie do Ghoula. Gracz sumuje US
modeli, co oznacza, że w teście rzuci 6k10. Ponieważ jeden z Piechurów znajduje się w większej odległości od celu, przez co zwiększa PT o
1, gracz rzuca osobno 2k10 za postać strzelającą
do Ghoula na dalekim zasięgu (uzyskując sukcesy przy PT 8) i 4k10 za pozostałych członków
oddziału (uzyskując sukcesy przy PT 7).

Oddział jako cel szarży
W przypadku oddziału, którego jedna z postaci została zaszarżowana przez przeciwnika, cały oddział
traktowany jest tak, jakby znajdował się w walce.
Po dostawieniu postaci, które wykonywały szarżę,
przed wykonywaniem testów ataku, gracz kontrolujący zaszarżowany oddział może przesunąć swoje

Akcje
W odróżnieniu od pojedynczej postaci podstawowej,
której można przydzielić tylko 1 znacznik Akcji na
turę, poziom PA oddziałów wynosi 2.
Wszystkie postacie wchodzące w skład oddziału są
aktywowane równocześnie i korzystają wspólnie z
przydzielonych znaczników Akcji. Oznacza to, że za
jeden znacznik Akcji, wszystkie postacie w oddziale
mogą wykonać jedną, tą samą, Akcję.
Jeśli część postaci nie może wykonać akcji zadeklarowanej przez gracza dla całego oddziału, to nie
wykonują one żadnych akcji. Gracz nie może wykonywać kilku różnych akcji oddziałem przydzielając 1
znacznik Akcji.
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Przykład
Trzech Fanatyków na powyższej grafice zachowuje
koherencję, jednak Fanatyk w prawym dolnym rogu
znajduje się w odległości większej niż 2 cale, przez
co wszystkie postacie w oddziale zwiększają PT wykonywanych testów o 2.
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postacie, wchodzące w skład oddziału, które nie
stykają się podstawkami z przeciwnikiem, o 2 cale
w stronę jednostki, która wykonała szarżę. Ruch ten
musi mieć na celu zmaksymalizowanie ilości postaci,
które będą walczyć w zwarciu.

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

Zatrute oddziały

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

Walka w zwarciu
Traktuje się, że oddział znajduje się w walce w zwarciu jeśli przynajmniej jedna postać wchodząca w jego
skład styka się podstawką z podstawką wrogiej postaci.
Atakować mogą jedynie postacie stykające się podstawkami z przeciwnikiem.
Wykonując testy ataku w walce w zwarciu gracz sumuje Umiejętności Walki wszystkich postaci stykających się podstawkami z przeciwnikiem.

Oddział jako cel ataku
Postacie w oddziale mogą różnić się od siebie. W
sytuacji gdy przeciwnik atakuje lub strzela do oddziału może wskazać konkretną postać, którą chce
atakować. Musi mieć jednak realną możliwość atakowania jej (np. postać ta musi stykać się podstawką
z postaciami przeciwnika, które ją atakują w zwarciu
lub musi być widoczna dla postaci, które do niego
strzelają).
W przypadku wybrania jednej postaci jako celu ataku
wszystkie trafienia i zadane rany otrzymuje tylko ta
postać. Nie są one rozdzielane w oddziale.
Jeśli przeciwnik nie zadeklarował, która postać w oddziale jest celem ostrzału, zadane rany zaznaczane
są na karcie jednostki. Gdy ich ilość osiągnie poziom
Cechy Wytrzymałość jednostki, gracz kładzie jeden
model postaci jako nieprzytomny, a z karty zdejmuje
się tyle znaczników Ran ile wynosiła jej WT.
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Jeśli oddział otrzymał znacznik trucizny wynikający
z niej modyfikator PT stosowany jest wobec jednego
członka oddziału, a nie wobec wszystkich.

Nieprzytomni członkowie oddziału
Postacie, które straciły przytomność, kładzione są
na stole i nie traktuje się ich więcej jako części oddziału np. w celu ustalenia koherencji.
Jeśli nieprzytomna postać, która była częścią oddziału, odzyska przytomność, np. wskutek wykorzystania zdolności Leczenie, to postać ta jest aktywowana razem z oddziałem, którego część pierwotnie
stanowiła.
Postać, która odzyskała przytomność, musi możliwie najszybciej dołączyć do swojego oddziału. Będzie ona wykonywała akcje Ruch, Skradanie się,
Wspinaczka, Skok w celu przywrócenia koherencji.
O ile nie zostanie zaszarżowana nie może w żaden
sposób atakować przeciwników. Nie może też Szabrować ani wykonywać innych akcji, które nie mają
na celu jak najszybszego dotarcia do członków jej
oddziału.
Jeśli oddział otrzyma obrażenia sprawiające, że
przytomna pozostaje tylko jedna postać to postać
ta nie jest już traktowana jak oddział. Przestają jej
dotyczyć zasady oddziałów.

W przypadku zdolności Leczenie postać, która jest
jej celem, w ramach jednej akcji może zostać uleczona tylko z jednego znacznika Rany, niezależnie
od liczebności oddziału.

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

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

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

Warta – jeśli oddział posiada znacznik Warty

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

Wykorzystywanie zdolności – jeśli oddział
wykonuje akcję Wykorzystanie zdolności, traktowany jest tak, jakby każda postać wchodząca w jego skład, wykorzystywała tą zdolność.
Skutkuje to multiplikacją efektu zdolności (np.
oddział ze zdolnością Mechanik może naprawić tyle sztuk sprzętu ile posiada postaci).
Jeśli zdolność wymaga wybrania celu akcji (jak Mechanik czy Leczenie) to oddział może wybrać tylko
jeden cel.
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Zdolności
Zdolności podzielone są na cztery grupy. Każda postać, w swoim profilu, ma umieszczoną
informację ile umiejętności i z jakich grup może
zakupić.
Każda zdolność może być wykupiona tylko raz
przez jedną postać. Wykupienie ponownie tej samej
zdolności nie przynosi żadnych efektów.
Suma podana w nawiasie przy nazwie zdolności to
koszt wykupienia jej dla jednej postaci.

Grupa I: Dowodzenie
Charyzma ( 13 ) – tylko Przywódca. Gracz otrzymuje dodatkowy żeton do Puli Rozkazów na początku każdej tury.

Grupa II: Umysł

Grupa III: Przetrwanie

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

Błyskawiczny refleks ( 12 ) - wykonując test

Geniusz taktyczny ( 6 ) – gracz otrzymuje jeden
dodatkowy sukces w testach Inicjatywy.

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

Handel ( 10 ) – postać z tą zdolnością otrzymuje

Mechanik ( 5 ) – raz na turę postać może wykonać

dodatkowe 10 punktów na zakup ekwipunku.

Informator ( 5 ) – jeśli w bandzie znajduje się przynajmniej jedna postać z tą zdolnością, raz na turę
gracz może podejrzeć jedną kartę Misji lub Taktyki
jednego z przeciwników.
Inspirująca obecność ( 10 ) - jeśli postać z tą

zdolnością jest Przywódcą bandy, to zwiększa efekt
działania Aury przywódcy do 10 cali.

Kolekcjoner ( 10 ) - jeśli w bandzie znajduje się po-

stać z tą zdolnością gracz może zamienić do dwóch
sztuk ekwipunku Specjalnego na ekwipunek Rzadki
zwiększając tym samym limit ekwipunku Rzadkiego,
odpowiednio o 1 lub 2.

Mistrz pułapek ( 15 ) – gracz, przed rozpoczęciem

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

Stanowczy ( 10 ) - postać z tą zdolnością nie

może korzystać z zasady Szybki Rozkaz jednak
może wykonać akcję Rozkaz będąc w walce w
zwarciu i zwiększa zasięg Rozkazów do 15 cali.

Taktyka ( 10 ) – na początku tury gracz może do-

przeciwstawny Zwinności po zadeklarowaniu Reakcji, postać zwiększa o 1 liczbę uzyskanych w teście
sukcesów.

Czujność ( 5 ) – wykonując testy Wypatrywania postać zwiększa o 1 Umiejętności Strzeleckie. Dodatkowo, nie zwiększa PT testu ataku po udanej akcji
Wypatrywanie.
Harcownik ( 8 ) – po rozstawieniu postaci, przed

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

test Siły Woli by naprawić uszkodzony sprzęt, swój
lub postaci, z którą styka się podstawką. Jeśli test
był udany gracz zdejmuje z karty postaci znacznik
Awarii.

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

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

Padnij! ( 5 ) – gdy postać jest celem ostrzału i znaj-

duje się w odległości większej niż 5 cali od strzelającego przeciwnika, to zwiększa swoją OB o +1/+0
jeśli nie posiada żadnej Osłony.

Opanowanie ( 5 ) – postać nie zwiększa PT testu
ataku wykonując Akcję Strzelanie gdy cel znajduje
się w walce w zwarciu lub gdy postać wykonuje Reakcje Strzelanie w odpowiedzi na szarżę przeciwnika.

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

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

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

Zastraszenie ( 5 ) – Raz na turę gracz może wy-

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

brać postać lub oddział w odległości do 10 cali
od postaci z tą zdolnością. Postać i cel wykonują
przeciwstawny test SW. Jeśli postać z tą zdolnością
wygrała test, przeciwnik zwiększa PT wszystkich testów Ataku przeciwko tej postaci o 2.

Szybkość ( 10 ) – postać wykonując Akcję Ruch
lub Szarża może poruszać się o 1 cal szybciej.
Ucieczka ( 5 ) – postać w testach Wycofania się

z walki zwiększa swoją Zwinność o 1. Dodatkowo,
gdy przeciwnik zadeklaruje szarżę na postać z tą
zdolnością, może ona wykonać test Zwinności. Udany oznacza, że może ona wykonać darmową Akcję
Ruch, która nie jest liczona jako Reakcja i nie zabiera PA. Ilość sukcesów w teście wskazuje ilość cali,
na które postać może oddalić się od szarżującego
przeciwnika.

brać do 4 kart Taktyki.

To ja decyduję co robimy! (10) - jeśli w bandzie
znajduje się przynajmniej jedna postać z tą zdolnością, gracz, przed rozpoczęciem rozgrywki, losuje
cztery karty Misji zamiast trzech, następnie wybiera
dwie, a dwie odrzuca.
Dodatkowo, raz na potyczkę gracz może odrzucić
jedną z posiadanych kart Misji i wylosować nową.
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Odporność ( 5 ) – postać rzuca dodatkową kością
wykonując testy Wytrzymałości.
Jeśli postać posiada jeden znacznik Trucizny to nie
zwiększa PT wykonywanych testów w wyniku działania tego znacznika.

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

Rewolwerowiec ( 10 ) – postać może korzystać
jednocześnie z dwóch broni palnych, które nie wymagają użycia obu rąk (są to: Szmelcowy pistolet,
Pistolet, Obrzyn, Pistolet maszynowy). Raz na aktywację może strzelić z obu broni wykonując jedną
akcję Strzelanie i wydając 1PA.
Postać wykonuje dwa osobne testy ataku o PT
zwiększonym o 1.
Postać (lub oddział, którego członkowie posiadają tą zdolność) może wybrać dwa różne cele dla
ostrzału jednak w takim przypadku PT w teście ataku rośnie o 2.

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

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

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

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

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

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

Druzgocząca szarża ( 5 ) – szarżując postać zwiększa swoją Siłę o 1 do końca aktywacji oraz może
przerzucić wszystkie kości, na których wypadło 1 w
teście ataku.

Szybki cyngiel ( 10 ) – postać nie zwiększa PT testu ataku wykonując Reakcję Strzelanie lub wykonując atak strzelecki w ramach akcji Wypatrywanie.
Dodatkowo, postać może w Reakcji Strzelanie wykorzystywać broń z zasadą Ciężka.

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

Twardziel ( 10 ) – postać z tą Zdolnością może
otrzymać jeden znacznik Rany lub Trucizny więcej
niż wynosi jej poziom Wytrzymałości.
Unik ( 10 ) – jeśli postać zostanie trafiona w walce w
zwarciu może wykonać test Zwinności. Każdy sukces w tym teście anuluje jedno trafienie.
Ze zdolności można skorzystać tylko raz na turę i nie
mogą korzystać z niej postacie noszące pancerze o
Redukcji większej niż 2.

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

Urodzony wojownik ( 5 ) – postać zmniejsza PT
testów Ataku w walce w zwarciu o 1.
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Zasady broni i ekwipunku
Atak z dystansu

Postać posiadająca broń do walki w zwarciu z
tą zasadą może wykonywać akcję Walka bez
kontaktu z podstawką jednostki przeciwnika,
nie musi również wcześniej wykonywać szarży. Zasięg broni, czyli odległość z jakiej postać może atakować, podany jest przy nazwie
zasady. Przykładowo zapis Atak z dystansu
(2) oznacza, że korzystając z tej broni postać
może atakować przeciwników oddalonych od
niej o 2 cale.

Broń chemiczna/biologiczna

Intuicyjny strzał

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

Jednokrotnego użycia

Ekwipunek z tą zasadą może zostać wykorzystany
tylko raz podczas rozgrywki.

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

Kamuflaż

Celownik

Nieporęczny

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

Ciężka

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

Ekwipunek podręczny

Ekwipunek z zasadą Ekwipunek podręczny nie wymaga wykonywania Akcji ani przydzielania znaczników Akcji aby z niego skorzystać. O ile w opisie
ekwipunku nie jest zaznaczone inaczej, wystarczy,
że gracz zadeklaruje użycie tego ekwipunku przez
aktywną postać.

Grad ołowiu

Broń z tą zasadą w trakcie strzelania długą serią
dodaje trzy kości do testu Ataku zamiast dwóch.
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Postać posiadająca pancerz lub ekwipunek z zasadą Kamuflaż znacznie łatwiej zlewa się z otoczeniem. Jej Obrona jest modyfikowana o +1/+0.
Dodatkowo postacie przeciwnika wykonujące test
Wykrywania przeciwko postaci posiadającej Kamuflaż zwiększają PT testu o 1.
Postać posiadająca pancerz z tą zasadą zmniejsza
swoją ZW o 1 (min. do poziomu 1).

Miażdżący atak

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

Ochrona przeciwgazowa

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

Paliwo

Jeśli w trakcie korzystania z broni z tą zasadą, w teście ataku wypadną dwie 1 (lub więcej) atak rozpatrywany jest normalnie, natomiast po nim broń traci
wszelkie bonusy do SI do końca gry lub do momentu
wykorzystania na broni zdolności Mechanik.

Podpalenie

Spowolnione ruchy

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

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

Szybki cyngiel

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

Trucizna

Postać, która otrzymała ranę bronią z zasadą Trucizna zamiast znacznika Rany otrzymuje znacznik
Trucizny.
Znacznik trucizny traktowany jest jak znacznik Rany.
Patrz str. 23

Przebicie pancerza

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

Wadliwy

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

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

Rzadki

Wymaga użycia obu rąk

Seria

Zatrważająca

Przeładowanie

Banda może posiadać ograniczoną liczbę ekwipunku z zasadą Rzadki, uzależnioną od jej wartości
punktowej (patrz ramka str. 10).

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

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

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

Znacznik płomienia

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

Snajper

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

Specjalny

Banda może posiadać ograniczoną liczbę ekwipunku z zasadą Specjalny (patrz ramka str. 10).
ff
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Znoszenie

Znacznik dymu

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

Postać strzelająca z broni z tą zasadą wybiera cel
i układa na nim odpowiedni znacznik. Następnie
gracz rzuca k5. Uniesiony czubek kości wskazuje
kierunek, w którym należy przesunąć znacznik o
ilość cali równą wyrzuconej na k5.
Dodatkowo jednostka strzelająca wykonuje klasyczny test ataku, czyli test US. Za każdy sukces w teście gracz zmniejsza dystans o jaki został zniesiony
znacznik o jeden cal.
Po określeniu ostatecznej pozycji gracz układa na
niej znacznik wybuchu, tak by środek znacznika
znajdował się w punkcie trafienia.

Znacznik wybuchu

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

Broń z tą zasadą korzysta z okrągłego znacznika
wybuchu o średnicy trzech cali.
Korzystając ze znacznika wybuchu gracz wybiera
cel w zasięgu broni oraz w Polu widzenia strzelca
i układa na nim znacznik. Znacznik układany jest
tak by otwór w jego środku znajdował się na celu.
Wszystkie postacie dotknięte znacznikiem (wrogie
jak i sojusznicze) zostają automatycznie trafione.
W celu określenia czy postacie znajdujące się na
różnych wysokościach zostały trafione znacznikiem
uznaje się, że ma on wysokość 3 cali.
Jeśli trafiona postać znajdowała się za osłoną, w
stosunku do środka znacznika, to SI trafienia jest
zmniejszana o 1 w przypadku lekkiej osłony oraz o
2 w przypadku ciężkiej osłony.

Akcje Proste

Tabela Wspinaczki

Dobijanie rannych
Grabież

Wysokość ponad
modelem

PT

1

6

2

7

3

8

4

9

5+

10

Rozkaz
Ruch
Skok
Skradanie się
Strzelanie
Szarża
Ukrywanie się
Walka
Wspinaczka
Wycofanie się z walki

Strzelanie – Poziom Trudności

Wykorzystanie zdolności*

Modyfikatory PT przy strzelaniu

PT

cel znajduje się w odległości większej
niż 10 cali

+1

Cel znajduje się za Lekką osłoną

+1

Cel znajduje się za Ciężką osłoną

+2

Strzał serią

+1

Warta

Cel walczy w zwarciu ze sprzymierzoną
postacią

+2

Wykorzystanie zdolności*

Strzał w ramach udanej akcji Wypatrywanie

+2

Strzelająca postać posiada zdolność
Strzelec wyborowy

-1

Wypatrywanie

Akcje Złożone
Szabrowanie

* Akcja Wykorzystanie zdolności może być rozpatrywana jako akcja Prosta lub Złożona. Informacje
o tym, którym typem akcji jest dana zdolność,
znajdują się przy jej opisie.
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