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Na Prastarych Ziemiach, w krainie Morten, z odległości wielu mil widać gigantyczne
ciemne wieże, których szczyty zdają się niczym pazury wbijać w niebo. Nie są jednak one osamotnione, gdyż wokół rozpościera się największe miasto świata – mroczne
i złowrogie Umbra Turris. Otoczone ogromnymi murami, które ciągną się kilometrami, kryje wiele starych dzielnic, świątyń i placów, pamiętających chwile chwały rasy
Ludzi oraz ich upadku. Jego historia jest tak samo przewrotna jak los najstarszej rasy,
która tocząc bratobójcze walki przyczyniła się do powstania wielkiego zła...
Zrodziło się ono na dalekim zachodzie, w krainie Sheol-morg, której pierwszy
cesarz rozkazał budowę wielkich wież na terenach Ludzi z Prastarych Ziem. Złowroga
budowla miała stale przypominać Ludziom, do kogo należą te tereny i komu winni
są oddawać pokłony. Ludzie z Prastarych Ziem jednak nie posłuchali.
Kraina Morten zamieniła się w wielkie pole bitwy, a Ludzie z Prastarych Ziem,
pomimo słabszych sił, odnieśli zwycięstwo. Mroczne wieże, których tak pożądali należały już tylko do nich. Uznali też lekkomyślnie, że pokonali zło...
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Wieże nie były jednak zwykłymi twierdzami, zdawały się emanować dziwną energią
odczuwalną przez każdego, kto był blisko nich. Jednych wprawiały w obłęd, innych
mamiły wizjami chwały i potęgi. Nie sposób było się oprzeć ich mocy, lecz byli i tacy,
którzy znali ich prawdziwą naturę. Było jednak już za późno na chwilę rozsądku...
Ludzie przez wieki budowali wokół nich gigantyczne miasto, dowód swojej potęgi
oraz bogactwa. W dobrobycie i szczęściu nikt nie dostrzegał Zła, które obserwowało
jak realizuje się misternie uknuty plan. Z każdym cyklem księżyca, wielka stolica
Ludzi była bliżej swojego mrocznego fatum...
Legendy podają, że Ludzie początkowo pozostawali sami w bitwie przeciw
Hordom z Sheol-morg, które nadciągnęły wołane przez odwieczne podszepty z Mrocznych wież.
Bogate i piękne krainy Ludzi oraz ich osady były wyniszczane przez wielkie bestie
dowodzone przez czarnych rycerzy oraz gigantyczne stworzenia o rogatych głowach.
Na nieszczęście Ludzi, toczyli oni najbardziej krwawe i zaciekłe walki o swoje wieże,
które praktycznie przyczyniły się do ich zagłady.
Ziemie Morten, najpiękniejszej krainy Ludzi usłały cmentarze, mroczne warownie
i plugawe klasztory, w których Zło zbierało siłę do dalszych walk. Zastępy ożywieńców
napadały na wsie oraz zamki, a szlak ich wędrówki znaczyły mroczne kaplice poświęcone bogom Sheol-morg. Zaklęcia demonicznych czarowników sprawiały, iż gigantyczne
ciemne drzewa wyrastały wszędzie rozsadzając piękne budynki i pokrywając ich ruiny
kolczastymi krzewami.
Ludzie nie byli już w stanie stawić czoła wrogowi, jednak nie miał być to czas ich
zagłady. Z Borii, krainy klasztorów, nadciągały wojska zakonne wspierane przez zwiadowców Leśnych Elfów. Z południowych krain Estanii wędrowały najemne wojska
Krasnoludów i Niziołków, pomiędzy którymi przemykały małe drużyny Tigeriańskich
Łowców. Mroczne warownie drgały w posadach i osuwały się w rozpadliny ziemi,
z których wychodziły stalowe świdromechy Gnomów, by stawić czoła wielkim bestiom.
Bastiony wroga otoczone czarnymi drzewami płonęły
ostrzelane z garłaczy zielonoskórych najemników. Dawni wrogowie zjednoczyli się, by stawić czoła wielkiemu
wrogowi, czystemu Złu z dalekich krain...
Odparto najeźdźcę, jednak wszyscy zapłacili za to wysoką cenę. Duma i majestat Ludzi zginęły wraz z najdzielniejszymi paladynami i rycerzami z wielu zakonów.
Ich duchy błąkają się do dziś po opustoszałych polach
krainy Morten.
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Wielkie Miasto zostało częściowo odbudowane,
jednak w wielu miejscach jest zlepkiem starych
ruin, pokracznych budowli i ciemnych uliczek,
w których nadal czai się to, czego wszyscy się
obawiają...
Miasto Ludzi stało się siedliskiem wyrzutków,
którzy nadali mu przydomek UMBRA TURRIS. Dawniej rządzone przez Króla Morten, dziś
jest w rękach brutalnych arystokratów wywodzących się z bandyckich rodzin oraz tajemniczych gildii i stowarzyszeń. Każda dzielnica to
odmienne miejsce, w którym panują inne reguły. Ich przestrzegania pilnują mniej lub bardziej zdeprawowani strażnicy miejscy, będący
na usługach gildii bądź jednej z pięciu największych rodzin.
Przybywa tu też wielu poszukiwaczy przygód,
których odmienione oblicze i pełne tajemnic
miasto kusi szansą zdobycia sławy i fortuny.
Bogate dzielnice, chociaż są dziś zaledwie swoim cieniem, kuszą dziwnymi przybytkami, zatęchłymi karczmami oraz wyuzdanymi salonami rozpusty. Wiele tu plugawych miejsc, gdzie
można spotkać przedstawicieli wszystkich ras
i profesji, prowadzących ciemne interesy. Dzielnice biedoty skrywają wiele tajemnic, podobnie
jak pozornie spokojne dzielnice handlowe czy
należące do gildii Magów.
Dziś po wielu wiekach, znów słychać złowrogie
modły dobiegające z Mrocznych Wież, a czas
prawdziwie wielkich wojen i chaosu dopiero
nadchodzi...
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Pomimo późnej pory ulica jest zatłoczona i panuje na niej niezwykły gwar.
W powietrzu wyczuć można przeróżne zapachy, które mieszają się ze smrodem rynsztoku i potu pchającej się gawiedzi. Budynki sprawiają wrażenie ruin, spękane, pokryte
bluszczem i złowrogo wyglądającymi pnączami. Wszędzie można dostrzec starodawne
ornamenty, które świadczą, że dawniej mogła to być jedna z piękniejszych ulic wielu
miast. Patrząc ponad tłumem widzisz w oddali sylwetki wież tak wysokich i strzelistych, że masz wrażenie, iż prawie sięgają chmur. Wiele z nich łączą pomosty, których gigantyczne masywne kolumny wydają się być z daleka cienkie niczym szpilki.
Pobliskie mury niektórych budowli zdobią liczne posągi świętych i rzeźby przeróżnych
stworzeń, nad którymi górują groźnie wyglądające rzygacze w kształcie gargulców oraz
demonicznych bestii. Ich kształt, czasem dziwnie niepokojący, związany jest z różnymi bóstwami lub znakami gildii, jakich w mrocznym mieście jest niezliczona ilość.
Wszędzie, niczym tysiące gwiazd, powoli rozbłyskują żółtym blaskiem zapalane uliczne
latarnie, świece w domostwach, pochodnie i liczne lampiony, których kształt oraz kolor symbolizuje poszczególne dzielnice.
Chociaż tłum zachowuje się głośno, dosłyszałeś jak zakapturzony goblin wykrzykuje jakieś obelgi do dobrze ubranego pijanego elfa. Obaj skryli się w mrocznych arkadach tuż nieopodal kramu gnoma, który sprzedaje amulety, stare księgi
i tajemnicze artefakty. Do obu szybko podchodzi tajemniczy jegomość, który wyjął zza
pazuchy starą mapę i wszyscy ruszyli w blasku trzymanej przez goblina latarni
w kierunku ciemnego zaułku. Zanim zniknęli w mroku udało Ci się zobaczyć oblicze
tego, który dzierżył mapę – dziwna twarz raczej zwierzęca niż ludzka, błyszczące ślepia
i pokryta tatuażami skóra...
Ostrze pokryła świeża krew i wielki, ponad dwumetrowy osobnik wyszczerzył zęby
w uśmiechu. Jego ubranie całe jest zbryzgane krwią a wielkie masywne dłonie,
wyglądają na takie, co nie jednemu mogłyby z łatwością skręcić kark. Tuż nad
głową pół-olbrzyma wisi stary wielki szyld, na którym pokraczne litery można odczytać jako - Gurgu rzeźnik. Jego kram zdobią skóry, misy z flakami, wielkie
kawały mięsa, rozliczne butle i smrodliwe dymiące kulki, których zadaniem jest odstraszać muchy. Dwóch odzianych w łachmany niziołków zaopatruje się właśnie w słój
wypełniony dziwną zielonkawą mazią. Środkiem uliczki gramoli się wóz zaprzęgnięty w wielkie włochate zwierze ze świńskim ryjem, które przepycha się pośród
tłumu bez większego kłopotu. Na czubku wozu siedzi niby na dziwacznym tronie
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krasnolud z wielką ufarbowaną na różne kolory brodą, który lejcami pogania zwierzaka. Tajemniczy wehikuł o kształcie przypominającym wielki nabrzmiały pęcherz
na pokracznych kołach, pozawieszane ma z każdej strony miecze, topory, tarcze i inny
wojenny ekwipunek. Aby zwracać na siebie uwagę, wisi na nim dodatkowo wiele pozapalanych latarni, które ułatwiają klientom wybór ekwipunku. Dwaj orczy strażnicy
zaczęli krzyczeć do krasnoluda, aby pospieszył zwierzaka, gdyż jego ruchomy kram
blokuje wyjazd wozu należącego do gildii grabarzy. Ponury człowiek odziany w czarny
płaszcz zaklął i wyjechał z bramy wozem z taką prędkością, że o mało trumny nie wypadły na bruk. W powietrzu rozniósł się dziwny zapach.
Powoli przekupnie zaczęli zwijać swoje kramy i stoiska, jednak gwar oraz śpiewy zdają
się nie cichnąć. Pobliskie karczmy i zajazdy, których kolorowe szyldy wiszą praktycznie
wszędzie, przyciągają klientów oferując wiele uciech i chwile zapomnienia po dniu pracy. Ulice stają się bardziej opustoszałe, powoli niczym robactwo, wychodzą z ciemności
postacie odziane w płaszcze, dziwne stroje lub po prostu łachmany, które skrywają
to, co światło dnia ma omijać. Miejsca kramarzy zastępują oprychy o aroganckim
spojrzeniu, kobiety których mętny wzrok bardziej budzi strach niż pożądanie i inni,
których deformacje oraz choroby są w ciemnościach mniej widoczne. Słychać jak wiele
drzwi jest ryglowanych a okiennice zamykane na cztery spusty. Jakieś postacie zagaszają
kilka latarni nieopodal, gdzieś słychać krzyk...
Opowieści mówią, że o północy po ulicach Mrocznego Miasta kroczą istoty rodem
z koszmarów, a świątynie mrocznych bóstw wypełnia śpiew kultystów oraz skowyt
bestii.
Mrok może kryć niebezpieczeństwo, ale może też być idealną kryjówką.
Twoja ręka chwyta za broń i szybkim krokiem udajesz się tam, gdzie znajdziesz to,
po co przybyłeś...

Witaj w Umbra Turris!
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Wprowadzenie
Witaj w Umbra Turris!
Umbra Turris to prastare miasto pełne tajemniczych i sekretnych miejsc, do którego
przybywa wielu poszukiwaczy przygód, żądnych sławy i fortuny. Toczą heroiczne walki
pośród nawiedzonych cmentarzy, ruin starych świątyń, zatęchłych ulic oraz placów,
kryjących wiele zapomnianych skarbów i artefaktów. Wielu z nich łączy siły i zbierają
się w drużyny, które stawiają czoła wrogom oraz temu, co czai się w cieniach Mrocznego Miasta.
Teraz i Ty masz szansę zebrać swoją drużynę i wyruszyć do majestatycznego oraz pełnego tajemnic Umbra Turris!

Czego potrzebujesz?
Abyś mógł toczyć walki będziesz potrzebował figurek, które reprezentują bohaterów oraz istoty towarzyszące drużynie. Wszystkie możesz nabyć pod adresem
www.spellcrow.com lub w dobrze zaopatrzonych sklepach hobbystycznych. Warto byś
zaopatrzył się w makiety odzwierciedlające teren, na którym będą walczyć bohaterowie
oraz stół o minimalnych wymiarach 70 cm na 70 cm. Więcej o terenie i makietach
przeczytasz w dalszej części podręcznika. Do rozgrywki będziesz potrzebował kostek
k6, miarki o podziałce centymetrowej oraz przeciwników, z którymi będziesz walczył
o Punkty Triumfu, gwarantujące zwycięstwo w grze. Jeśli chcesz toczyć walki w większym gronie, na końcu podręcznika jest dział tłumaczący zasady jak grać w kilka osób.
Na początek proponujemy, byś zapoznał się z podręcznikiem, ale nie starał się uczyć
go na pamięć. Zasady zapamiętasz po kilku próbnych rozgrywkach. Abyś mógł łatwo
kontrolować drużynę, na końcu podręcznika jest karta drużyny, w którą wpisujesz bohaterów, ich zdolności oraz ekwipunek. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania,
możesz bez wahania skontaktować się z nami pisząc na adres:
spellcrow@umbraturris.com lub dołączyć do naszego forum i tam dyskutować
o Umbra Turris.
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Wprowadzenie

Jak zacząć?
Na kolejnych stronach poznasz skróty, z którymi zetkniesz się w grze. Nie tylko jest
ich niewiele, ale również zostały tak opracowane, by kojarzyły się w łatwy sposób.
Po zapoznaniu ze skrótami dowiesz się, czym jest Cykl, jak wyglądają jego trzy fazy
oraz poznasz dokładnie jak każda z nich działa w grze. Cykl oraz jego elementy nie są
skomplikowane, ale warto bardzo dokładnie przeczytać ten dział, by rozgrywka była
płynna, zwracając szczególną uwagę na Fazę Tur. Czym jest i jak wygląda Tura dowiesz
się właśnie z działu o Cyklu.
W dalszej części podręcznika poznasz jak działa unikalny mechanizm prowadzenia Walki oraz ataki, jakie możesz wykonywać swoimi bohaterami. Dział Strzelanie
zapozna Cię ze sztuką prowadzenia ostrzału wroga, a dział Magia wprowadzi w tajniki
rzucania czarów i korzystania z Domen magii.
Po zapoznaniu się z zasadami, dalsza część podręcznika pomaga Ci stworzyć drużynę.
Dział Rasy dokładnie wyjaśnia, jacy bohaterowie mogą być w Twojej drużynie, dział
Profesje pozwala Ci dopasować do nich profesję.
Przy tworzeniu drużyny w Umbra Turris należy zwrócić uwagę, że może być ona złożona z bohaterów tej samej rasy lub różnych - dowolnie możesz o tym decydować.
To unikalne rozwiązanie pozwala graczom tworzyć drużyny zarówno składające się
np. z samych goblinów jak i z bohaterów różnych ras, w których widok elfa i krasnoluda toczących wspólne boje z wrogiem, nie jest niczym niezwykłym. Każdy bohater
drużyny jest wyjątkowy i warto mu nadać imię czy nawet wymyślić krótką historię.
W Twojej drużynie mogą być bohaterowie o bardzo wyjątkowych i potężnych profesjach, jak Paladyn czy Czarny rycerz, ale jeśli uznasz, że Gildie Umbra Turris oferują
Ci więcej niż heroiczny wojownik, możesz po spełnieniu ich wymogów do nich przystąpić.
Gra oferuje bardzo wiele różnorodnych kombinacji, dlatego możesz śmiało eksperymentować z doborem ras, profesji oraz ekwipunku. Zapewni ci to nie tylko wiele pasjonujących potyczek, ale również pozwoli w łatwy i szybki sposób przekształcać nawet
słabą drużynę w silną i groźną.

Co jeszcze muszę wiedzieć?
Jeśli jesteś początkującym graczem, który nie miał styczności z grami bitewnymi,
warto abyś dowiedział się czegoś więcej o nich. Doskonałym miejscem są sklepy
hobbystyczne, w których poznasz się jak wejść w wyjątkowy świat gier bitewnych.
„Umbra Turris została stworzona tak, by każdy bez względu na posiadane doświadczenie lub szczęście w rzutach, mógł czerpać radość z gry.”
Życzymy Wam wielu niezapomnianych potyczek w Umbra Turris.
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Wprowadzenie

Charakterystyki używane w grze
W trakcie gry oraz w zasadach niejednokrotnie spotkacie się z kilkoma skrótami.
Z czasem wejdą one Wam w pamięć, ale dla uproszczenia zostały tak skonstruowane,
by łatwo się kojarzyły. Dokładne zasady poszczególnych charakterystyk poznacie
w dalszych działach podręcznika - tu zostały pokazane, by pobieżnie się z nimi zapoznać.
LD
Liczba Dowódcza
Im wyższa tym bohater jest lepszym strategiem i taktykiem, im niższa tym bardziej
jest bezwzględny i brutalny.
M
Mobilność, ruch w cm
Dzięki niej dokładnie wiesz jak duży może być ruch wykonywany przez bohatera.
WS
Walka Standardowa
Określa jak dobrze bohater walczy w typowym starciu.
S
Siła
Pokazuje jak silny jest bohater i jakie są jego możliwości w walce przy użyciu siły.
Decyduje także o powstrzymywaniu wroga przed wycofywaniem z walki.
Sp
Sprawność
Im sprawniejszy jest bohater, tym lepiej wykonuje wszelkie działania, w których liczy
się zręczność. Cecha ta ma wpływ na Atak Precyzyjny oraz wiele testów jak pływanie,
wspinanie i etc.
BS
Broń Strzelecka
Czym wyższa jest ta cecha u bohatera, tym lepszym jest strzelcem.
T
Twardość
Im bohater posiada większą twardość, tym lepiej znosi ataki siłowe oraz strzeleckie.
W
Witalność
Określa jak bardzo bohater jest żywotny i jak wiele może przyjąć obrażeń.
K
Koszt
Określa wartość bohatera oraz jego możliwości. Im większy koszt w Smoczych Dukatach, tym większymi cechami oraz zdolnościami bohater dysponuje.
Ch
Charakter rasy
Determinuje, do jakich drużyn bohater może się przyłączać.
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Wprowadzenie

Mierzenie
Aby zmierzyć zasięg pomiędzy modelami
należy zawsze mierzyć zasięg pomiędzy
krawędziami podstawek modeli.

Inne skróty
„k6” - oznacza potocznie kostkę sześciościenną
„Wynik 4+ to udany test...” – skrót 4+ oznacza rzut k6 i uzyskanie wyniku 4 lub więcej. Analogicznie 2+ oznacza, że by test się powiódł należy rzucić wynik 2 lub więcej.
„ – 2 do BS” - w tym wypadku (–2) oznacza liczbę jaka należy odjąć od cechy BS.
Jeśli bohater ma cechę BS 7 stosując się do powyższej zasady „ – 2 do BS” będzie miał
cechę BS równą 5.
„ruch = Sp” – skrót informuje o zmianie ruchu z typowego dla rasy na równy cesze Sp
(Sprawność) liczonej w cm.
Model z Sp 7 w danej sytuacji nie ruszy się na zasięg jego cechy M, ale na zasięg
cechy Sp czyli 7 cm.
„dublet” – to uzyskanie na dwóch kościach, podczas jednego rzutu, takich samych
wyników.
„przerzut kości” - pozwala wykonać przerzut wybranej jednej kości
„przerzut rzutu” - pozwala wykonać przerzut wszystkich kości przy danym rzucie

Rzuty kośćmi i wyniki
Jeśli gracz jest zobligowany uzyskać konkretny rzut na k6, nie może modyfikować
wyniku za pomocą modyfikatorów.
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Cykl i fazy gry
Cykl
Cykl to jednostka czasu, na którą składają się trzy Fazy. Początek Cyklu, to początek
Fazy Układania Kości Akcji, koniec Cyklu, to koniec Fazy Tur Bohaterów. Jeśli żaden
z graczy nie osiągnął warunków zwycięstwa, po zakończeniu Cyklu następuje nowy
Cykl.

Fazy gry
Faza Układania Kości Akcji
Na początku gracze kładą przy każdym modelu za podstawką kostkę zwaną Kością
Akcji, by zaznaczyć, że model jeszcze nie był aktywowany. Model, którego Tura
się zaczęła jest zaznaczany poprzez zdjęcie kostki.
Faza Inicjatywy
Aby określić, kto ma Inicjatywę, należy zsumować LD Herszta z wynikiem 1k6. Gracz
z wyższą sumą decyduje, który ze swoich modeli aktywuje jako pierwszy.
Jeśli Herszt poległ, przeciwnik posiadający Herszta jest zawsze pierwszy. Jeśli obaj
Hersztowie nie żyją, gracze sumują najwyższe LD z wynikiem k6. Gracz, który uzyskał
wyższy wynik jest pierwszy.
Faza Tur
Tury przebiegają poprzez naprzemienne uaktywnianie modeli przez graczy. Gracz
uaktywniający swój model zaczyna jego Turę poprzez zdjęcie Kości Akcji. Kiedy już
skończy wykonywać wszystkie zamierzone działania tym modelem, następuje koniec
Tury aktywowanego bohatera.
Z pośród trzech Faz najważniejsza, a zarazem najbardziej złożona jest Faza Tur.
Przebiega ona dynamiczne i zmienia się podobnie jak w warcabach czy szachach.
Zaczynasz od uaktywnienia pierwszego dowolnego modelu ze swojej drużyny. W tym
momencie jest Tura Twojego modelu i możesz w niej wykonać jedną dowolną Akcje
Podstawową. Zdejmujesz Kość Akcji, leżącą przy modelu, którego aktywujesz i przechodzisz do wykonywania czynności.
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Akcje
Akcja Podstawowa - to każda, którą można wykonać TYLKO RAZ w turze danego
bohatera/modelu i nie można jej łączyć z innymi Akcjami Podstawowymi.
Akcje Podstawowe
Ruch, Szarża, Walka, Strzelanie, Czarowanie
Akcja Poboczna - to każda, którą można wykonać TYLKO RAZ, ale można ją łączyć
z Akcjami Podstawowymi!
Model może użyć tej akcji przed lub po wykonaniu Akcji Podstawowej. Akcja
Poboczna może być skierowana przeciw innemu modelowi niż Akcja Podstawowa.
Akcje Poboczne
Ukrywanie, Wypatrywanie, Wydawanie rozkazów, Używanie przedmiotu,
Test znaleziska
Występują w grze również działania, które nie są Akcjami Podstawowymi
ani Pobocznymi. Związane są one z zasadami ras lub profesji i można je wykonywać
dodatkowo do wykonywanych akcji.

Kiedy wykonasz już Turę swojego bohatera, Twój przeciwnik ma Turę swojego.
Zdejmuje Kość Akcji uaktywnianego modelu, a kiedy skończy zamierzone działanie,
Ty przechodzisz do kolejnego swojego bohatera i tak dalej na przemian, aż do uaktywnienia wszystkich modeli i końca Fazy Tur Bohaterów.
Kiedy już wszystkie modele zostały aktywowane, co widać po braku Kości Akcji przy
nich, następuje koniec Cyklu Faz. Jeśli w wyniku jakichkolwiek działań model nie
może być aktywowany a posiada Kość Akcji, jego kość jest zdejmowana z końcem Fazy
Tur. Rozpoczyna się nowy Cykl i należy ponownie przejść do Fazy Układania Kości,
potem nastąpi Faza Inicjatywy i Faza Tur. Gra toczy się w ten sposób do momentu
wyłonienia zwycięzcy.
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Kolejność Akcji
Potyczkę w Umbra Turris charakteryzuje kilka elementów.
Większość działań takich jak Akcja Podstawowa i Akcja Poboczna, mogą być wykonywane w dowolnej kolejności, a bohater może je skierować przeciw różnym wrogom.
To od gracza zależy czy w Turze bohatera wykona w Akcji Podstawowej strzelanie,
a potem w Akcji Pobocznej użyje Wypatrywania czy na odwrót. Bohater, który posiada
profesję Strzelca lub Maga może w swojej Turze połączyć Ruch = Sp ze Strzelaniem
lub Czarowaniem, co standardowo jest niemożliwe, gdyż Akcji Podstawowych nie
można łączyć. To jednak wyjątek wynikający ze specjalnych zasad Profesji. Tu gracz tak
samo ma swobodę i może strzelić, a później wykonać Ruch lub odwrotnie.
Czasem zasady pewnych profesji, broni lub innych reguł będą się kłócić z podstawowymi zasadami, ale zasady podstawowe stoją ZAWSZE niżej niż zasady wypisane
indywidualnie do broni, przedmiotów, czarów oraz profesji.
Jeśli powyższa reguła nie odpowiada na zaistniałą sytuację w grze, należy zastosować się
do poniższej tabeli, która pokazuje dokładnie stopniowanie ważności zasad.

Zasady przedmiotów magicznych
			
V
Zasady czarów
			
V
Zasady przedmiotów
			
V
Zasady profesji
			
V
Zasady rasy
			
V		
Zasady charakteru
			
V
Zasady podstawowe
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Ruch
Poruszanie modeli
Ruch modeli podzielony jest według ich wielkości. Modele mniejsze z reguły bardziej zwinne, poruszają się sprawniej niż duże i ociężałe np.: trolle
lub drzewce. Modele małe to np.: gobliny i niziołki, średnie np. ludzie, elfy,
krasnoludy, duże np. półolbrzymy. Patrząc w opisy ras oznaczenie M oznacza na
ile centymetrów poruszają się w grze.
Zasięg ruchu:
Małe 20 cm

Średnie 15 cm

przód

Duże 10 cm
bok

Obrót i Pole Widzenia

tył

Przed wykonaniem lub po zakończeniu akcji podstawowej Ruch, a także przed przeprowadzeniem ataku w walce model może się dowolnie obrócić. Model może wykonywać czynności i reagować na to, co ma w swoim Polu Widzenia. Pole Widzenia
obejmuje przednie oraz boczne strefy zaznaczone na rysunku obok. Tył nie należy do Pola
Widzenia, co oznacza, że model nie może przeprowadzać żadnych Akcji skierowanych
w tę stronę, a zaatakowany od tyłu, nie może parować lub bronić się tarczą.

Szarża
Jeśli model chce zaszarżować, gracz musi to zadeklarować przed zmierzeniem zasięgu!
Może on wybrać na cel swojej szarży tylko takiego wroga, który jest w jego Polu Widzenia nawet, jeśli nie jest on bezpośrednio widoczny. Przyjmuje się, że model wie gdzie
jest wróg, pomimo, że może zasłaniać go inny bohater lub fragment terenu.
Po deklaracji szarży należy zdjąć Kość Akcji i przystąpić do mierzenia najkrótszej
wolnej drogi do wroga. Mierzyć należy od dowolnego fragmentu podstawki modelu.
Do zasięgu ruchu można dodać 2 cm i jeśli odległość jest taka sama jak ruch powiększony o 2 cm lub mniejsza, model bohatera może zaszarżować wroga.
Wszystkie modele duże mogą powiększyć jej zasięg o 5 cm zamiast 2 cm.
Model wykonujący szarżę MUSI zawsze być dostawiany przodem swojej podstawki
do celu szarży. W tym momencie należy przeprowadzić Walkę – patrz dział Walka.
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Dostawianie modeli i nieudana szarża
Szarżujący model dostawia się do tej krawędzi podstawki wroga, do której ma najkrótszą wolną drogę i która nie jest zajęta. To do niej gracz mierzy zasięg i do niej jest
zobligowany go dostawić. Jeśli modelowi nie starczyło zasięgu by dotrzeć do najbliższej
wolnej krawędzi podstawki wroga, szarża ta jest uznawana za nieudaną. Model musi
wykonać ruch na 10 cm w kierunku celu swojej szarży i kończy swoją turę. Modele, które nie stykają się CAŁĄ krawędzią podstawki nie są uznawane za walczące ze
sobą! Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawienie podstawki jest niemożliwe z powodu makiet (schody, podesty, niskie głazy itp.). Należy przyjąć, że gdy makiety uniemożliwiają zetknięcie podstawek, modele mogą walczyć, jeśli różnica w poziomach,
na których są ich podstawki jest nie większa niż 2 cm.

Zetknięcie podstawek
Jedyną opcją, aby nawiązać kontakt z wrogiem, w wyniku którego podstawki zetkną
się, jest wykonanie Szarży. Model wykonujący ją, MUSI zetknąć się z celem swojej
Szarży i MOŻE z każdym innym wrogiem, który nie jest jej celem. W innym wypadku
podstawka bohatera lub bestii NIGDY nie może zetknąć się z podstawką wroga.

Przechodzenie i szarża przez przeszkody
Bohater lub bestia może przechodzić przez przeszkody tak wysokie jak wysoki jest
model, który go reprezentuje, jednak nigdy nie może przechodzić nad bohaterami
i istotami. Jeśli podstawka posiada elementy dekoracyjne, które podwyższają figurkę, należy zmierzyć samą figurkę wraz z podstawką i uwzględnić jedynie ten wymiar.
Przechodzenie przez przeszkody, podobnie jak przeskakiwanie lub zeskakiwanie może
być częścią Szarży, jednak jej zasięg nie jest powiększany i pozostaje równy Mobilności
bohatera.

Przechodzenie pomiędzy przeszkodami
Jeśli bohater chce przejść pomiędzy przeszkodami takimi jak teren czy modele na podstawkach musi mieć miejsce równe wielkości swojej podstawki. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca by jego podstawka się zmieściła to model nie może wykonać ruchu
pomiędzy przeszkodami.
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Wspinanie
Jeśli teren, na jaki chce wejść bohater to strome skały, wysokie ruiny lub coś, co jest
wyższe niż model, który go reprezentuje, bohater może się w takim terenie poruszać
na odległość równą swojej Sprawności. W grze nazywane jest to wspinaniem. Zasięg
wspinania się jest mierzony od podstawki bohatera.
W trakcie tury, w której bohater się wspina nie może już wykonać żadnej innej Akcji
Podstawowej. Bohater, który po skończeniu wspinania się nie może zostać ustawiony
na równym terenie, gdyż model go reprezentujący przewraca się, musi natychmiast
wykonać test k6. Wynik 3 i mniej oznacza, że bohater nie zdołał się utrzymać i spada
(patrz Upadek). Wyższy wynik oznacza, że bohater zdołał się uczepić terenu a gracz
musi odpowiednio zaznaczyć miejsce gdzie jest model bohatera - najlepiej za pomocą
pustej podstawki. Jeśli bohater schodzi z terenu używając wspinania, upadek następuje
na poziom, na którym model swobodnie może być ustawiony. To, na jaki teren można
się wspinać decydują gracze, jednak bohaterowie nigdy nie mają możliwości wspinania
się na pionowe ściany budynków lub klifów.
Drabiny i liny umieszczone na terenach ułatwiają wchodzenie i schodzenie, dlatego
bohater przy ich użyciu może wykonać swój normalny ruch i nie jest on traktowany
jako Wspinanie.
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Przeskakiwanie i upadek
Modele mogą przeskakiwać z fragmentu terenu na inny, jeśli odległość pomiędzy nimi
nie jest większa niż ich Sprawności liczona w cm.
Model wykonujący skok musi wykonać test k6.
Wynik 3+ oznacza udany skok. Po udanym skoku bohater może wykorzystać resztę
przysługującego mu ruchu. Przeskakiwanie jest wliczane do przebytego zasięgu Ruchu.
Wynik mniejszy oznacza, że model spada i należy zastosować się do zasady Upadek.
Wykonywanie Przeskakiwania może być częścią Szarży.
Jeśli Test Przeskakiwania był nie udany, oznacza to Upadek bohatera. Spada on na
niższy poziom tuż przed krawędzią, do której chciał doskoczyć. Bohater w wyniku
nieudanego skoku traci k6 punktów W, jeśli wysokość nie przekracza 10 cm i 2k6
po przekroczeniu 10 cm wysokości.
Pancerz nie daje żadnej ochrony przed Upadkiem. Jeśli bohater w wyniku Upadku
zetknął się z podstawką innego modelu, model ten traci k6 punktów W. Figurkę bohatera po upadku należy odstawić od wroga na 1 cm!
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Zeskok
Bohater może wykonać Zeskok, który jest traktowany jak normalny ruch, jeśli wysokość nie przekracza 5 cm.
Długość zeskoku jest wliczana do przebytego zasięgu Ruchu. Powyżej 5 cm bohater
decydujący się na zeskok musi wykonać test k6. Wynik 4+ oznacza, że bohaterowi nic
się nie stało. Model jest ustawiany dokładnie poniżej poziomu, z którego zeskakiwał
i może wykonać pozostały przysługujący mu ruch. Nieudany test oznacza, że bohater
traci 1 punkt Witalność i nie może wykonać już ruchu ani żadnych innych Akcji
w turze. Każdy Zeskok z 10 cm i więcej traktowany jest jak Upadek! Zeskok może być
częścią Szarży.

Pływanie
Model, który chce przebyć teren wodny musi natychmiast wykonać Test Pływania, gdy
tylko znalazł się w takim rodzaju terenu. Rzuć k6 za Test Pływania.
Wynik 3+ oznacza, że bohaterowi nic się nie dzieje i może on przebyć odległość równą
swojej Sprawności.
Wynik niższy oznacza, że bohater podtopił się i traci 1 punkt Witalności, pozostając
w tym samym miejscu. Jeśli bohater zaczyna swoją turę w wodzie musi na jej początku
wykonać Test Pływania. Pływanie nie może być częścią Szarży.

Ukrywanie
Aby się ukryć, bohater nie może być zaangażowany w walkę z innym bohaterem.
Bohater, który chce się Ukryć przed wrogiem, ma na początku swojej tury przystawiany Znacznik Ukrycia.
W Ukryciu wykonuje jedynie ruch równy cesze Sp liczonej w cm, nie może jednak
w tej turze strzelać, czarować itp. Ukryty model nie może być celem Szarż, Strzelania
i Czarów skierowanych bezpośrednio na niego, nawet rzucanych przez własnego
maga. Czary nie skierowane bezpośrednio a działające np.: obszarowo działają również
na ukryty model. Na polu walki ukryty bohater jest traktowany jako niewidoczny,
co oznacza, że nie zasłania w żaden sposób innego bohatera. Znacznik Ukrycia pozostaje przy bohaterze do momentu wykonania ruchu większego niż jego Sp lub wykonania jakiejkolwiek Akcji Podstawowej.
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Wypatrywanie

(Ta akcja jest Akcją Poboczną, model może wykonać ją poza
wykonywaniem Akcji Podstawowej)
Bohater, który chce dostrzec ukrytego wroga, musi zadeklarować wypatrywanie
i zmierzyć czy wróg jest w 30 cm, a następnie wykonać Test Wypatrywania.
Wynik 4+ oznacza, że test był udany i bohater dostrzegł ukrytego wroga. Wypatrzony
wróg traci natychmiast Znacznik Ukrycia i nie jest już traktowany jako ukryty.
Jeśli ukryty wróg jest poza zasięgiem 30 cm lub wynik był niższy niż 4+ test wypatrywania nie udał się. Bohater nie dostrzegł ukrytego modelu, a wróg pozostaje niedostrzeżony w ukryciu.

Wypatrywanie bohatera a teren
Ukryty bohater, który jest za fragmentem terenu dotykając go swoją podstawką lub jest
w obrębie terenu to cel znacznie trudniejszy do wypatrzenia. Taki bohater jest wypatrywany z modyfikatorem -1. Ukryty bohater stojący tuż za innym bohaterem, nawet
stykając się z nim podstawką, wypatrywany jest całkowicie normalnie.

Latanie
Model dysponujący możliwością latania może w swojej turze wykonywać ruch
do 30 cm.
Ruch ten nie jest ograniczany terenem ani żadnymi innymi przeszkodami. Model
latający może kończyć ruch w terenie, jednak jest traktowany jakby nad nim zawisł
co powoduje, że nie przysługują mu żadne profity z tytułu osłony. Latacz nie może
również korzystać z osłony terenu, którego dotknął podstawką.
Żaden z modeli bohaterów jak również przeszkody niższe niż 5 cm, nie dają osłony
lataczowi. Przeszkody mające 5 cm i więcej mogą jednak go całkowicie zasłaniać. Należy przyjąć, że model latający zaczyna i kończy swoją turę w powietrzu, co oznacza, że
nie może być celem żadnych Szarż. Modele latające nigdy nie zasłaniają pola widzenia,
ponadto nie mogą korzystać z Ukrywania.
Modele latające nie mogą wykonywać zadań z Kart Przygód!
Na temat walki modeli latających przeczytasz w dziale Walka.
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Trafienie przeciwnika

Walka

Aby model gracza skutecznie
trafił wroga, musi podjąć decyzję
w jaką lokację atakuje i jaką bronią.
Gracz kładzie kość w ukryciu
przed przeciwnikiem
na liczbie odpowiadającej lokacji,
w którą wyprowadza cios.
(Patrz rysunek obok).
Gracz broniący decyduje jakiej broni
używa i kładzie kość obrony
ukrywając wynik tak, aby atakujący
nie wiedział, której lokacji broni.
Czynność ta nazywana jest w grze Parowaniem.
Kiedy kości zostały ustawione,
obaj gracze pokazują sobie lokacje.
Jeśli kość ataku pokazuje inną lokacje niż Parowania cios się udał,
gdyż przeciwnik nie przewidział gdzie będzie atak.
Jeśli kości obu graczy pokazują tę samą lokację, obrona się powiodła.

5-6 Głowa
3-4 Korpus
1-2 Nogi

Model ma prawo wykonywać Parowanie zawsze, kiedy tylko został zaatakowany.
Podczas wykonywania Parowania nie zdejmuje się Kości Akcji, jeśli model broniący się
nadal ją ma. Jeżeli model nie może z jakiś przyczyn wykonać Parowania, wróg może
dowolnie wybrać atakowaną lokację!

Zadawanie obrażeń i bonusy broni
Gracz po udanym przejściu parowania przeciwnika wybiera sposób, w jaki zada obrażenia. Postacie sprawniejsze będą faworyzowały Atak Precyzyjny, postacie dysponujące
lepszą siłą Atak Siłowy, ale ostatecznie to gracz decyduje, jaki atak wyprowadzi jego
bohater. Czasem dopiero po porównaniu charakterystyk, gracz zdecyduje o rodzaju
ataku. Bonusy broni dodawane są TYLKO, gdy bohater atakuje!
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Podstawowe rodzaje ataku to :
Atak Standardowy Ws kontra Ws
Gracz atakujący dodaje cechę Ws i modyfikator broni do wyniku 1k6.
Gracz broniący dodaje cechę Ws do wyniku 1k6.
Jeśli atakujący ma większą sumę niż broniący oznacza to udany atak.
Ilość obrażeń jest równa różnicy pomiędzy wynikami.
Jeśli suma broniącego jest równa lub wyższa, atak był nieudany.
Przy uzyskaniu 6 na kości atakujacy model zadaje Perfekcyjny Cios
i może wykonać dorzut k6 a wynik jest dodawany do sumy.
Atak Siłowy
S kontra T
Gracz atakujący dodaje cechę S i modyfikator broni do wyniku 2k6.
Gracz broniący dodaje cechę T do wyniku 2k6.
Jeśli atakujący ma większą sumę niż broniący oznacza to udany atak. 		
Ilość obrażeń jest równa różnicy pomiędzy wynikami.
Jeśli suma broniącego jest równa lub wyższa, atak był nieudany.
Atak Precyzyjny
Sp kontra Sp
Gracz atakujący dodaje cechę Sp i modyfikator broni do wyniku 2k6.
Gracz broniący dodaje cechę Sp do wyniku 2k6.
Jeśli atakujący ma większą sumę niż broniący oznacza to udany atak.
Ilość obrażeń jest zawsze równa 2.
Przed atakiem precyzyjnym pancerze chronią rzutem 1k6 zamiast 3k6.
Tarcza broni przed atakiem precyzyjnym normalnie.
Przy uzyskaniu 6 na jednej z kostek, cios może być krytyczny.
Wykonaj kolejny rzut - wynik 5 lub 6 oznacza śmierć przeciwnika!
Jeśli suma broniącego jest równa lub wyższa, atak był nieudany.

Walka bez broni
Model, który nie jest wyposażony w żadną broń do walki lub ją stracił może wykonywać atak bez broni, jednak nie może parować ciosów zadanych jakąkolwiek bronią
do walki. Jeśli obaj bohaterowie walczą bez broni tocząc pojedynek na pięści, mogą
parować swoje ciosy.
Atak Bez Broni
Ws kontra Ws
Gracz atakujący dodaje cechę Ws do wyniku 1k6.
Gracz broniący dodaje cechę Ws do wyniku 1k6.
Jeśli atakujący ma większą sumę niż broniący, oznacza to udany atak.
Ilość obrażeń w walce bez broni to zawsze 1.
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Walka grupowa
W trakcie walk zdarza się, że model styka się pełną krawędzią podstawki więcej niż
z jednym wrogiem. Oznacza to, że jest zaangażowany w walkę grupową. Atakując
może swobodnie decydować kogo atakuje i jak się ustawi względem wrogów (patrz
Ruch - Obrót i pole widzenia). Model, który jest otoczony z każdej strony przez modele walczące, nie może Wycofywać się z walki.

Wycofanie z walki
Model może próbować wycofać się z walki, jeśli dysponuje Kością Akcji. Wykonaj
rzut 2k6 i dodaj Sp bohatera. Twój przeciwnik sumuje 2k6 z S swojego bohatera by
powstrzymać wycofanie. Wynik większy u wycofującego niż suma wroga oznacza,
że bohaterowi udało się wycofać i należy go odstawić od wroga na dokładnie 1 cm.
W wyniku wycofania bohater musi odstawić się na 1 cm od każdego z wrogów,
z którymi sie stykał podstawką nie wykonując przy tym ruchu większego niż 2 cm. Jeśli
bohater z jakichkolwiek przyczyn nie może odstawić się od wroga lub wrogów na 1 cm,
wycofanie jest anulowane. Bohater chcący wycofać się z walki ma -1 do Sp za każdego
kolejnego wroga, z którym styka się CAŁĄ krawędzią podstawki.
Po wycofaniu się może wykonać każdą Akcje, jednak Szarży nie może skierować
przeciw modelowi lub modelom, przed którymi wycofał się. Ruch bohatera w turze,
w której się wycofał z walki jest równy jego Sp x 2.
Jeśli wycofanie się nie powiodło, bohater może walczyć całkowicie normalnie!
Bohater może wycofać się z walki bez testu, jeśli wróg z którym się styka ma znacznik
śmierci.

Ogłuszenie
Bohater, który został ogłuszony traci Kość Akcji, jeśli ją
posiada. Ogłuszonym bohaterom nie można również wydawać rozkazów do końca Cyklu, a jeśli ogłuszonym jest
Herszt, nie może ich wydawać.
Jeżeli bohater został trafiony w głowę atakiem standardowym lub siłowym należy natychmiast wykonać Test
Ogłuszenia przed określeniem czy zostały zadane obrażenia. Test ogłuszenia - wynik 5+ oznacza, że bohater został
ogłuszony.
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Cios krytyczny
Bohater, któremu udało się zranić wroga Atakiem Precyzyjnym, ma szansę zadać ranę
krytyczną jeśli w trakcie ranienia wyrzucił jakąkolwiek 6. Wykonaj rzut na Cios Krytyczny za każdą uzyskaną 6 - wynik na kości 5 lub 6 oznacza, że przeciwnik otrzymał
Cios Krytyczny i traci tyle punktów Witalności ile posiada.
Podczas rzutów związanych z Ciosami krytycznymi nie mogą być stosowane ŻADNE
modyfikatory a uzyskane wyniki nigdy nie mogą być przerzucane!!! Bohaterowi, który
orzymał cios krytyczny przysługuje test pancerza maksymalnie 1k6.

Zasady broni
Każdy bohater z drużyny MUSI być wyposażony w jedną broń nazywaną bronią główną i może to być każdy rodzaj broni. Bohater MOŻE też być wyposażony w jedną broń
zwaną dodatkową i tu gracz także może dowolnie decydować czy będzie to broń do
walki czy do strzelania. Należy pamiętać, że wyposażając bohatera w dodatkową broń,
jej koszt jest potrajany. Gracz może w dowolnym momencie gry decydować, z jakiej
broni korzysta jego bohater.
Wyposażając bohatera w broń do walki, model ma możliwość Parowania ataków wroga, dlatego warto pomyśleć czy nawet bohatera predysponowanego do strzelania nie
wyposażyć w broń, która to umożliwi.
Przykład: Elf z profesją Strzelca wykupuje łuk, ale by mieć czym walczyć bezpośrednio
z wrogiem i móc parować jego ataki w walce, dokupuje sztylet, za który zapłaci
7 SD x 3 = 21 SD.
Wykupując broń dwuręczną lub broń lekką dla bohatera, nie można mu dokupywać
Tarczy. Tego typu broń uniemożliwia jej posiadanie, gdyż tarcza wymaga używania
broni jednoręcznej.
Modyfikatory, które są wyszczególnione przy opisach broni oznaczają,
że bohater wykonując konkretny atak może uwzględnić bonus jaki broń posiada.
Bonus broni można uwzględniać tylko wykonując atak, podczas obrony nie jest on
uwzględniany. Jeśli broń do walki nie posiada wyszczególnionego modyfikatora przy
danym ataku oznacza to, że wykonując ten atak nie dodawany jest żaden bonus.
Przykład: Elf atakuje wroga mieczem, jednak zdecydował się na Atak Precyzyjny. Miecz
nie posiada bonusu do tego typu ataku. Gdyby Elf przeprowadził Atak Standardowy
otrzymałby +1.
Jeśli model nie jest modelem przyzwanym i ma zaznaczone w swoim opisie rasy, że
dysponuje bronią naturalną taką jak kły, pazury, macki lub inne predysponowane
narzędzie do walki, to broń ta pozwala mu na wykonywanie Parowania. Należy
ją także traktować jako broń jednoręczną.
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Utrata Witalności
Model, którego zraniono pomniejsza wielkość cechy W o ilość zadanych obrażeń. Jeśli model otrzymał od wroga 3 obrażenia to jego Witalność pomniejszy się
o 3. Jeśli model dysponuje pancerzem na trafionej lokacji, ilość straconych punktów
Witalności może się zmniejszyć. Procedura ta trwa do momentu, gdy Witalność modelu spadnie do 0. Jeśli wielkość cechy W osiągnie 0 oznacza to, że jest śmiertelnie ranny.
Aby to oznaczyć należy położyć przy modelu znacznik śmierci.

Zdejmowanie rannych modeli
Jeśli model stracił swoje wszystkie punkty Witalności i posiada znacznik śmierci oznacza to, że wkrótce opuści pole bitwy. Nie może być już aktywowany, nawet jeśli dysponuje Kością Akcji, ale może stać się celem akcji innego modelu, który będzie próbował
go uleczyć, wskrzesić itp.
Do końca Fazy Tur pozostaje przy modelu znacznik śmierci i wraz z końcem Cyklu
model opuszcza grę.

Walka modeli latających z nie latającymi
Model latający może przeprowadzać Szarżę, która jest nazywana Nalotem, jednak
w trakcie jej może nie tylko zadać wrogowi obrażenia, ale i sam zostać zraniony.
Jeśli model latający wykona Nalot, należy od razu przejść do rzutów za Atak, gdyż
przeciwnikowi nie przysługuje Parowanie jak również zasada Kontratak. Bohater, który
w tej walce osiągnął wyższy wynik, zadaje wrogowi tyle obrażeń ile wynosi różnica
wyników. Po przeprowadzeniu Ataku pomimo, że latający model pozostaje dostawiony
do wroga, przyjmuje się, że ponownie wzbija się w powietrze bez względu czy zadał
obrażenia, czy sam został ranny w wyniku Nalotu. Nalot nie powoduje związania
walką. Przeprowadzając Nalot model nie może wykonywać Ataku Precyzyjnego.

Walka pomiędzy modelami latającymi
Modele latające walczą pomiędzy sobą dokładnie na takich samych zasadach jak
modele, które nie latają.
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Wycofanie modelu latającego
W sytuacji, gdy modele latające
walczą pomiędzy sobą, nie są
traktowane jako związane walką
i mogą z niej dowolnie wycofywać się.

Strzelanie a modele latające
Jeśli model latający jest wyposażony w broń strzelecką może
strzelać, a w trakcie swojej tury ze strzelaniem może wykonać
ruch do 15 cm. Jeśli bohater, który nie lata chce oddać strzał do modelu
latającego lub odwrotnie, odległość do celu należy powiększyć o 10 cm. Jeśli model
latający chce oddać strzał do innego latającego, odległość jest mierzona normalnie.

Zdejmowanie modeli latających
Model latający, który straci swoją Witalność do 0, jest natychmiast zdejmowany
z pola walki. Przyjmuje się, że roztrzaskał się o ziemie w drobny mak.

Modele latające a teren
Model latający, który chce wykonać Nalot na wroga będącego w obrębie terenu jest
dostawiany do wroga, jeśli makiety na to pozwalają. Jeśli nie jest to możliwe, należy zaznaczyć dowolnym znacznikiem położenie latacza przy zaatakowanym wrogu. Model
latający wykonujący Nalot w obręb terenu ponosi ryzyko, gdyż w prawdziwej walce
mógłby zahaczyć o fragment terenu, raniąc się lub uszkadzając. Aby to odwzorować,
w trakcie wykonywania rzutu na atak, każda wyrzucona przez latacza 1 oznacza utratę
2 punktów Witalności.
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Procedura strzelania - Dostrzelenie
Bohater chcący oddać strzał musi zadeklarować przed zmierzeniem zasięgu,
który model będzie jego celem i jakiej broni użyje. Aby bohater mógł trafić wroga
za pomocą broni strzeleckiej, musi go widzieć a później DOSTRZELIĆ na odległość
gdzie się znajduje cel. Stopień Trudności jest tym większy im wróg jest dalej, dlatego
aby to określić należy zmierzyć zasięg między strzelcem a celem. W większości przypadków odległość w liczbach dziesiętnych na miarce jest równa wynikowi jaki trzeba
uzyskać, by dostrzelić do wroga.
1 - 19 cm 			
20 - 29 cm 		
30 - 39 cm 		
40 - 49 cm 		
50 - 59 cm		
60 cm i więcej		

dostrzelenie na 2+
dostrzelenie na 2+
dostrzelenie na 3+
dostrzelenie na 4+
dostrzelenie na 5+
dostrzelenie na 6+

(+1 do OB, +1 do BS)

Jeśli cel jest odległy o 23 cm, należy uzyskać 2+ aby pocisk dotarł na taką odległość,
jeśli jest odległość np. 45 cm należy uzyskać 4+ itd.
Wynik 1 na k6 oznacza zawsze porażkę bez względu jak blisko jest cel!
Udany rzut oznacza, że strzał został oddany na dobrą odległość i należy przeprowadzić
Atak Strzelecki.

Trafienie i zranienie celu
Czym lepszy jest strzelec tym większa szansa, że strzał trafi i zrani wroga. Cel będzie
również łatwiej trafiany i raniony im skuteczniejsza jest broń, co przekłada się na jej
modyfikator dodawany do BS strzelającego. Ponadto strzelec musi uwzględnić, czy cel
jest statyczny, czy w ruchu (patrz Strzelanie - Modyfikatory i osłony)
Aby sprawdzić, czy strzał był skuteczny gracz musi wykonać Atak Strzelecki. Model,
który strzela wykonuje rzut 2k6 i dodaje wszelkie modyfikatory oraz swoją cechę BS.
Model, który stał się celem musi wykonać rzut 2k6 i dodać do wyniku cechę T.
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Atak Strzelecki
BS kontra T
Gracz strzelający dodaje cechę BS + modyfikatory do wyniku 2k6.
Gracz będący celem dodaje cechę T do wyniku 2k6.
Jeśli strzelający ma większą sumę niż broniący oznacza to trafienie, które 		
zada obrażenia. Ilość obrażeń jest równa OB broni.
Jeśli bohater będący celem ma wyższą lub równa sumę,
trafienie nie zadaje obrażeń.
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Rzucanie
Bohater może wykonać rzut przedmiotem na odległość do 20 cm. Na początku musi
dostrzelić/dorzucić do celu w sposób taki, jak przy standardowym strzelaniu.
W rzucaniu również można zastosować zasadę zwiększania obrażeń - celowanie. Można
wykonać rzut każdą bronią, tarczą, ale nie elementem pancerza. Bohater traci dany
przedmiot, którym rzucił w akcie desperacji - wyjątkiem są bronie z adnotacją (rzucana), które nie są tracone.
Czym silniejszy jest rzucający tym większa szansa, że zrani wroga.
Aby sprawdzić czy rzut był skuteczny model musi przeprowadzić Atak Rzucany. Model
rzucający wykonuje rzut 2k6 i dodaje swoją cechę S. Model, który stał się celem musi
wykonać rzut 2k6 i dodać do wyniku cechę T.
Atak Rzucany
S kontra T
Gracz rzucający dodaje cechę S do wyniku 2k6.
Gracz będący celem dodaje cechę T do wyniku 2k6.
Jeśli rzucający ma większą sumę niż broniący, oznacza to trafienie,
które zada obrażenia.
Ilość obrażeń jest równa 1 plus ewentualne dodatkowe wynikające
z zasady Zwiększania Obrażeń.
Jeśli bohater będący celem ma wyższą lub równa sumę,
trafienie nie zadaje obrażeń.
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Lokacja trafienia
Jeśli bohater, do którego oddano strzał lub rzut dysponuje pancerzem, gracz oddający
strzał musi wykonać dodatkowy rzut k6, by określić miejsce trafienia.
Jeśli trafiona została lokacja z pancerzem, trafiony bohater ma szansę na zmniejszenie
obrażenia zgodnie z wartością pancerza. Przy trafieniu wroga w głowę, również obowiązuje zasada Ogłuszenia - patrz dział Walka.

Zwiększanie obrażeń - celowanie
Gracz może podjąć decyzję, że chce celować. Dostrzelenie do celu staje się trudniejsze,
ale dzięki celowaniu zwiększana jest szansa trafienia celu oraz zadawane obrażenia.
Jeśli gracz chce by jego cecha BS była powiększona o +1 i obrażenia o +1, musi do Poziomu Trudności dodać +1. To oznacza, że strzela tak jakby strzelał do celu, który jest
10 cm dalej, ale zyskuje bonusy. Jeśli chce zyskać bonus +2 do BS i OB, traktowany jest
jakby strzelał dalej o 20 cm. Gracz dowolnie ustala jak bardzo chce podnieść Poziom
Trudności aby zyskać bonusy.
Przykład: Elf łucznik chce oddać strzał do Orka. Gracz deklaruje strzał i mierzy zasięg
miedzy strzelcem a celem. Odległość wynosi 28 cm. To oznacza, że Elf aby dostrzelił na taką
odległość musi uzyskać wynik 2+. Gracz deklaruje, że chce zwiększyć dzięki celowaniu BS
i OB o 2. Teraz Elf jest traktowany jakby strzelał na 48 cm, gdyż strzał jest celowany, musi
więc uzyskać wynik 4+. Elf oddaje strzał, uzyskuje wynik 5 co oznacza, że dostrzelił na
odległość pomimo utrudnienia. Strzelec jest Elfem i do już wysokiego BS 8 dodaje bonus +2
dzięki celowaniu i +1, gdyż Ork jest celem statycznym. Ork to twardziel T 8 i nie każda
strzała uczyni mu krzywdę. Elf uzyskuje rzut 2k6 równy 5 plus jego BS 8 i +2 za bonus +
1 za cel statyczny co daje sumę 16.
Ork miał pecha i rzut 2k6 równy 3 plus jego T 8 daje sume 11.
Celowany strzał trafił i zranił wroga. Łuk posiada OB 1 ale strzał miał zwiększone OB o
2 co razem daje OB 3. Ork w wyniku strzału traci 3 punkty W.
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Widoczność
Bohater może stać się celem strzelania tylko, jeśli ma widoczną przynajmniej jedną
z lokacji (Głowę, Korpus lub Nogi). Ręce, broń, wystające elementy, sztandary, powiewające szaty etc. nie mogą być obierane jako cel. Przyjmuje się, że są w ruchu, są zbyt
drobne lub mało istotne.
Jeżeli bohater, który został obrany jako cel jest częściowo zasłonięty przez innego bohatera lub teren, ale nie styka się z nim, to strzelanie do niego nie jest utrudnione.
Przyjmuje się, że bohater jest w ruchu a to powoduje, że jest dokładnie takim samym
celem jak na otwartej przestrzeni.

Modyfikatory za teren
Model, który dotyka podstawką terenu lub innego bohatera, uznawany jest za częściowo schowanego, jeśli przeszkoda utrudniająca strzał jest pomiędzy strzelcem a celem.
Strzelec otrzymuje modyfikator -1 BS.
Model będący w obrębie terenu jest znacznie trudniejszym celem dla strzelca, nawet
jeśli żaden z elementów makiety nie zasłania modelu.
Strzelec otrzymuje modyfikator -2 BS.
Model zasłonięty całkowicie przez innego bohatera lub teren nie może być celem. Model uznawany jest za całkowicie niewidoczny, gdy z pozycji strzelca nie widać żadnej
lokacji figurki.

Cele statyczne i ruchome
Bohater posiadający Kość Akcji jest traktowany przez strzelca jako cel statyczny
co powoduje, że strzelec ma ułatwione zadanie.
Strzelec otrzymuje +1 BS oddając strzał do wroga posiadającego Kość Akcji.
Bohater, który wykorzystał Kość Akcji, jest traktowany jako cel ruchomy i lepiej zorientowany w sytuacji. Mógł przykucnąć lub przyjąć pozycję utrudniającą strzelcowi
jego trafienie.
Strzelec otrzymuje -1 BS oddając strzał do wroga nie posiadającego Kości Akcji.
Jeśli bohater jest zaangażowany w walkę, może oddawać strzał tylko do innego wroga,
niż ten, z którym walczy, ale otrzymuje modyfikator - 3 do BS.
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Strzelanie do walczących wręcz i przez trwającą walkę
Jeśli Dostrzelenie do celu walczącego wręcz się udało, gracz, którego bohater strzelał musi rzucić dodatkowo k6. Wynik 4+ oznacza, że strzelający idealnie Dostrzelił
do wybranego wcześniej celu. Jeśli wynik jest niższy, oznacza to pecha i przeciwnik
ustala, kto stał się celem strzału. Po ustaleniu, kto stał się celem, należy przeprowadzić
Trafienie i Ranienie bohatera. Modele walczące wręcz całkowicie zasłaniają strzelcowi
cele za walczącymi! Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cel lub strzelec jest na wyższym poziomie niż tocząca się walka. Modele posiadające znacznik śmierci nigdy nie zasłaniają
widoczności i nie mogą być traktowane jako
potencjalny cel dla strzelca.
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Domeny Magii
Przed rozgrywką gracz musi wybrać dla swojego
Maga Domeny Magii. Zależnie od wybranej profesji
będą to dwie lub jedna Domena. Mag dysponuje
w trakcie bitwy wszystkimi czarami z wybranych Domen.

Magiczne przedmioty i wyposażenie
Każdy z Magów przed bitwą zaopatruje drużynę
w 3 Karty Przedmiotów. Więcej o losowaniu Kart przeczytasz
w dziale Start Gry. Większość Magów nie może być wyposażona
w inną broń niż Kostur chyba, że w opisie Profesji poszczególnych
Magów jest odpowiednia adnotacja.
Wszyscy Magowie mogą posiadać lekkie Pancerze.

Rzucanie czarów - Test Magii
Mag chcąc rzucić czar musi wyznaczyć cel lub miejsce rzucenia czaru bez użycia miarki.
Po wykonaniu tej czynności gracz może przystąpić do mierzenia czy cel lub miejsce
mieści się w zasięgu wypisanym przy czarze. Jeśli wyznaczone miejsce jest poza zasięgiem wypisanym przy czarze, Mag nie może rzucić zaklęcia, ale może wykonać ruch
równy Sp bez względu czy wykonywał już ruch w swojej turze czy nie.
Jeśli wyznaczone miejsce lub cel mieści się w zasięgu, Mag musi poświęcić 1 punkt
Witalności i można przystąpić do wykonania Testu Magii. Rzuć k6 - jeśli wynik jest
równy lub większy niż liczba przy czarze, zaklęcie powiodło się. Wynik mniejszy oznacza, że czar był nieudany a 1 oznacza Pecha i Mag traci dodatkowy punkt W. Mag zaangażowany w walkę może czarować, jednak do Testu Magii ma modyfikator -1. Bohater,
który posiada profesję z dopiskiem Mag, może w swojej turze oprócz rzucania czarów
wykonywać ruch równy swojej Sp. Rzucanie czarów to Akcja Podstawowa.
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Utrata Witalności
Jeśli czarującemu pozostał tylko 1 punkt Witalności, nie może on korzystać z żadnych
czarów. W tej sytuacji może tylko skorzystać z Samouzdrawiania lub innych metod
odzyskiwania Witalności.

Samouzdrawianie
Magowie zabezpieczają się na różne sposoby, aby móc rzucać zaklęcia i nie stracić przy
tym życia. Pierwszym i zarazem najprostszym jest Samouzdrawianie. Mag, jeśli chce
wykonać Samouzdrawianie, musi posiadać minimum 1 punkt Witalności i poświęcić na to swoją turę, w której nie wykonywać żadnej Akcji. Może jednak w trakcie
Samouzdrawiania być celem czarów, szarż i strzelania. Mag, który poświęcił swoją turę
na Samouzdrawianie odzyskuje 2 punkty Witalności. Nie można zyskać punktu
Witalności, a jedynie odzyskiwać.

Przyzwane istoty
Wszelkie przyzwane istoty ustawiane są przed Magiem, dotykając z przodu jego podstawkę. Jeśli jest to niemożliwe, przyzwana istota ustawiana jest przy dowolnej bocznej
krawędzi, a jeśli przednia i boczne są zajęte, Mag nie może wykonać przyzywania.
Istoty mogą skierowane być w dowolną stronę, a Kość Akcji otrzymują natychmiast
po pojawieniu się. Tego typu istoty NIE MOGĄ wykonywać zadań z Kart Przygód
i nie mogą być celem zadań. Przyzwana istota może być wprowadzona do gry, tylko
jeśli w drużynie nie ma żadnej innej i bierze udział w potyczce dopóki posiada punkty
Witalności. Przyzwane istoty, chociaż często posiadają jakiś rodzaj broni, to nie mogą
nią wykonywać Parowania!

Widoczność i pancerze
Mag może skierować swoje czary dokładnie tak jak strzelec – musi widzieć swój cel,
jednak w przypadku czarów nie ma zastosowania zasada Zasłon terenu i związanych
z tym modyfikatorów. Pancerze nie chronią przed żadnymi czarami!!!

Czary i eliksiry w grze
Jeśli czar lub eliksir nie ma adnotacji, efekt jego działania trwa do końca Cyklu, w którym go użyto. Efekt zaklęć i eliksirów przywracających Witalność jest natychmiastowy
i trwa do końca potyczki. Bohater będący pod wpływem działania czaru, może być
celem kolejnego takiego samego zaklęcia lub innego.
Domeny z dopiskiem o charakterze mogą występować TYLKO w drużynach o konkretnym charakterze!
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Domeny
Cienia (tylko dla Maga w drużynie Anarchistów)
Niewidzialność – szansa: 3+ zasięg: 20 cm. Zastąp zaczarowany

model pustą podstawką. Pusta podstawka nie może być celem żadnych 		
akcji i nie może żadnych przeprowadzać. Jeśli żaden inny model na polu 		
gry nie posiada już Kości Akcji, ponownie ustaw bohatera w miejsce 		
pustej podstawki.
Cień – szansa 3+ zasięg: mag. Mag tworzy istotę o charakterystykach:
LD-0, M-15, WS-6, S-6, Sp-6, BS-0, T-6, W-3
Cień po wykonaniu szarży na przeciwnika nie przeprowadza ataku.
W zamian od tej pory porusza się wraz z celem swojej szarży do chwili
wyeliminowania cienia lub śmierci bohatera. Kość Akcji Cienia
zdejmowana jest wraz z kością zaszarżowanego bohatera.
Cień może wycofać się od bohatera bez testu wycofania. Dopóki Cień jest
dołączony do wroga, bohater nie może korzystać z żadnej swojej zdolności
profesji ani rasy.
Zamroczenie – szansa 3+ zasięg: 40 cm. Cel czaru nie może Parować.

Powietrza
Powiew – szansa 3+ zasięg: 20 cm. Silny podmuch wiatru i tumanów 		

kurzu otacza ofiarę. Przeciwnik traci Kość Akcji.
Piorun – szansa 4+ zasięg: 30 cm. Wybrany wróg traci 1 punkt W.
Najbliższy model w zasięgu do 10 cm od zranionego bohatera staje się 		
celem pioruna, który rani również jego. Jeśli od nowo zranionego 		
modelu jest kolejny lub kolejne, których piorun jeszcze nie zranił,
piorun przeskakuje do najbliższego z nich. Proces ten trwa do momen		
tu, gdy od zranionego bohatera nie ma żadnego niezranionego 			
w promieniu 10 cm.
Lewitacja – szansa 2+ zasięg: 20 cm. Zaczarowany bohater może 		
wykonać ruch na 25 cm zamiast równego swojej Mobilności.
Teren nie ogranicza tego ruchu!

Ziemi
Trzęsienia – szansa 3+ zasięg: bez ograniczeń.
Wszyscy bohaterowie mogą ruszać się maksymalnie do 10 cm.
Kamienna Skóra - szansa 2+ zasięg: 40 cm. Zaczarowana istota
jest traktowana jakby posiadała Ciężki Pancerz na całym ciele.
Poruszenie - szansa 4+ zasięg: 30 cm. Mag wybiera jeden dowolny 		
punkt na polu bitwy. Każdy bohater w promieniu 10 cm traci 1 punkt W.
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Ognia
Kula – szansa 3+ zasięg: 30 cm. Wybrany przeciwnik traci 2 punkty W.
Fala ognia – szansa 4+ zasięg: 20 cm. Mag wypuszcza fale ognia

o szerokości 5 cm. Każdy model na jej drodze traci 1 punkt Witalności.
Fala zaczyna się od podstawki maga i kończy 20 cm od niego.
Fala ognia znika zaraz po zadaniu obrażeń ofiarom!!!
Płomienny Cios – szansa 2+ zasięg: Mag. W walce wręcz Mag może 		
rzucić czar zadający cios. Dowolny przeciwnik dotykający podstawki Maga
traci 3 punkty Witalności.

Śmierci (tylko dla Maga w drużynie Złych)
Ożywieniec – szansa 3+ zasięg: Mag.

Mag tworzy martwą istotę o charakterystykach:
LD-0, M-15, WS-6, S-6, Sp-5, BS-0, T-6, W-2
Ożywieniec jest uzbrojony w broń naturalną - Pazury (+1 atak siłowy).
Ożywieniec posiada zasadę Permanentny Strach. Dopóki na polu walki 		
nie ma żadnych wyeliminowanych bohaterów, Mag może przyzwać tylko 		
jednego Ożywieńca. Za każdego wyeliminowanego bohatera z dowolnej
drużyny, Mag może przyzywać dodatkowego ożywieńca.
Czarna zaraza - szansa 2+ zasięg: Mag.
Każdy wrogi model stykający się z magiem traci 2 punkty W.
Podmuch śmierci – szansa 4+ zasięg: bez ograniczeń.
Jeśli witalność dowolnego modelu na polu walki spadnie do 0,
na koniec cyklu jest zastępowany ożywieńcem.
Ożywieniec po pojawieniu się natychmiast otrzymuje
Kość Akcji i przynależy do gracza, który jako pierwszy
w Cyklu użył czaru Podmuch śmierci.
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Ducha
Wola walki – szansa 4+ zasięg: 10 cm. Mag rzuca czar na dowolny 		
inny model. Model zyskuje dodatkową Kość Akcji.
Wola życia – szansa 3+ zasięg: 30 cm.
Wybrany model nie może zostać zraniony.
Utrata ducha – szansa 3+ zasięg: 20 cm. Zaczarowany model traci 		
Kość Akcji i możliwość aktywowania!
Wody
Deszcz – szansa 3+ zasięg: bez ograniczeń. Nad polem walki rozpętuje się
ulewa i nikt nie może strzelać.
Zmrożenie – szansa 2+ zasięg: 40 cm.
Ruch wybranego wroga równy jest jego Sile.
Gorące opary – szansa 4+ zasięg: 30 cm. Wyznacz punkt na polu 		
bitwy. Każdy bohater w promieniu 10 cm od punktu musi wykonać
test k6. Wynik 3+ oznacza, że traci Kość Akcji.
Światła (tylko dla Maga w drużynie Dobrych)
Uzdrowienie – szansa 3+ zasięg: 20 cm. Dowolny model poza

Magiem, którego Witalność wynosi więcej niż 0, odzyskuje 2 W.
Aura życia – szansa 3+ zasięg: 10 cm.
Każdy model w promieniu 10 cm od Maga odzyskuje 1 W.
Przywołanie Cherubina – szansa 3+ zasięg: Mag.
Mag przywołuje cherubina.
Charakterystyka Cherubina
LD-0, M-15, WS-6, S-6, Sp-6, BS-0, T-6, W-2
Broń: Miecz półtoraręczny (tylko Atak Standardowy)
Cherubin nie może Parować! Jeśli dowolny bohater spadnie
do 0 Witalności, gracz może natychmiast poświęcić Cherubina
i rzucić k6. Wynik 5+ oznacza, że bohater ma przywracany
1 punkt Witalności.
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Umysłu (tylko dla Maga w drużynie Praworządnych)
Bojowy Orzeł – szansa 3+ zasięg: Mag.

Mag rzuca czar, który przywołuje Orła
Charakterystyka Bojowego Orła
LD-0, M-Latanie, WS-6, S-6, Sp-7, BS-0, T-6, W-2
Broń naturalna: Szpony (tylko Atak Standardowy)
Przejęcie kontroli – szansa 4+ zasięg: 10 cm. Mag przejmuje
kontrolę nad wrogim bohaterem posiadającym Kość Akcji.
Gracz musi NATYCHMIAST wykonać akcje przejętym bohaterem.
Model aktywowany jest poza normalną kolejnością aktywacji!
Wyostrzenie zmysłów – szansa 2+ zasięg: 30 cm. Wybrany cel 		
podnosi wartość cech WS +2 lub BS o +3.

Natury (tylko dla Maga w drużynie Neutralnych)
Przemiana – szansa 3+ zasięg: Mag.

Mag przemienia się do końca gry w Demona Kniei (model duży)
Demon Kniei: (Strach) LD bez zmian, M 10, WS bez zmian, S 12, 		
Sp 6, BS 0, T 9, W bez zmian, Broń - pazury (Demon Kniei może 		
atakować tylko Atakiem Siłowym i może Parować ataki wroga)
Demon nie może korzystać ze zdolności rasy bohatera, broni, pancerza
i ekwipunku, ale nadal może czarować, samouzdrawiać itd.
Dziki atak – szansa 4+ zasięg: 20 cm.
Wybrany bohater otrzymuje bonus +1k6 do dowolnego Ataku w walce.
Sprzymierzeniec natury – szansa 2+ zasięg: bez ograniczeń.
Następny rzut o Inicjatywę drużyny może być zmodyfikowany
o +3 lub -3.

Zmian
Stworzenie Pomiota – szansa 3+ zasięg: Mag. Mag tworzy dwa 		
Magiczne Pomioty, które od teraz przy rzucaniu czarów mogą, jeśli 		
gracz zdecyduje tracić punkt Witalności zamiast maga.
Charakterystyka Pomiota
LD-0, M-15, WS-6, S-6, Sp-6, BS-0, T-6, W-1
Broń naturalna - Kły (tylko Ataki Standardowe i Siłowe)
Przemiana w Pomiota – szansa 4+ zasięg: 15 cm.
Mag przemienia wrogiego bohatera w Pomiota Magii. Czar działa
do końca Cyklu. Mag traci 2 punkty Witalności zamiast 1 w wyniku 		
rzucenia tego czaru.
Bohater przemieniony w Pomiota nadal może wykonywać Parowanie!
Transmutacja czaru – szansa: różna, zasięg: zmienny. Mag może 		
rzucić czar z dowolnej domeny nie przynależącej do konkretnego 		
charakteru. Szansa rzucenia czaru jest z modyfikatorem -1.
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Rozkazy
Herszt każdej z drużyn może wykorzystać swoje doświadczenie w walkach oraz posłuch i zmotywować bohaterów do bardziej efektywnego działania. W każdej bitwie
Herszt może podjąć trzy próby wydania rozkazów, jednak w turze może próbować
wydać tylko jeden rozkaz. Rozkaz jest wydawany bohaterowi, który był już aktywowany i nie ma Kości Akcji. Herszt może wydać rozkaz każdemu modelowi w 20 cm
od niego. W swojej Akcji Pobocznej Herszt wydaje rozkaz wybranemu bohaterowi
i jeśli uzyska wynik 4+, bohater zyskuje Kość Akcji. Dzięki temu model może pomimo
wykonanych wcześniej działań, ponownie być aktywowany.
Jeśli Herszt zdecydował się wydawać rozkaz, ale zabrakło mu zasięgu, rozkaz jest tracony.
Ilość wydanych rozkazów należy zaznaczać w 3 okrągłych miejscach na polu Herszta.
Aby wydać rozkaz bohaterowi Herszt nie musi go widzieć, nie ma też znaczenia czy
bohater jest Ukryty lub pod wpływem działania czaru.

Drużyna bohaterów z tej samej rasy
Jeśli drużyna składa się z bohaterów tej samej rasy, Herszt zyskuje zdolność Więzy
Krwi.

Test Paniki
W trakcie potyczek zapał bohaterów do dalszej walki może słabnąć, zwłaszcza gdy widzą padających kompanów. Dowódca z wysokim LD w trakcie bitwy potrafi szybciej
niż wróg podejmować decyzję, dzięki czemu drużyna często ma szansę jako pierwsza
aktywować bohatera. Jednak w chwili, gdy drużyna przegrywa, o tym czy pozostanie
na polu walki nie decydują zdolności taktyczne Herszta, ale jego upór, bezwzględność
i nie zważanie na zagrożenie. Aby to odzwierciedlić bohaterowie o wysokim LD mają
większą szansę wygrać inicjatywę, natomiast bohaterowie z niskim LD większą szansę,
by nie zważając na straty, dalej toczyć potyczkę.
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Jeżeli drużyna straciła w walkach połowę lub więcej bohaterów, musi po Fazie Inicjatywy wykonywać Test Paniki.
Aby zdać Test Paniki gracz musi wykonać rzut 2k6 i porównać go ze swoim LD.
Jeśli wynik jest równy lub wyższy, Herszt zdał Test Paniki i drużyna pozostaje na polu
walki.
Wynik niższy niż LD Herszta oznacza, że drużyna natychmiast opuszcza pole bitwy,
a gra kończy się zwycięstwem przeciwnika.
Jeżeli cecha Witalność Herszta spadła na 0, należy natychmiast wykonać Test Paniki.
Jeśli Herszt drużyny został wyeliminowany z gry, to podczas Testu Paniki należy brać
pod uwagę najwyższe LD w drużynie.
Jeżeli w drużynie nie ma jednego bohatera z dominującym LD, gracz wybiera bohatera
dowolnie z pośród tych z najwyższym LD.
Należy pamiętać, że drużyna może się posiłkować zdolnością Gorliwość lub przedmiotami, które mogą wpływać na Test Paniki.
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Strach

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub
ekwipunku adnotacje „Strach” oznacza to, że bohater wykonując Szarże wzbudza w przeciwniku strach, co
uniemożliwia wrogowi Parowanie. Strach działa tylko podczas szarży na wroga! Jeśli bohater posiadający Strach szarżuje na
innego posiadającego Strach, zdolności znoszą się i wróg może Parować.

Permanentny Strach

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Permanentny
strach” oznacza to, że żadne jego ataki nie mogą być Parowane. Jeśli bohater posiadający Permanentny Strach walczy z innym posiadającego Strach lub Permanentny Strach,
zdolności znoszą się i obaj bohaterowie mogą wykonywać Parowanie.

Nieustraszony

Na bohatera posiadającego zdolność Nieustraszony nie działa zasada wywoływania jakiegokolwiek Strachu. Taki bohater może zawsze Parować ataki wroga posiadającego
zdolność Strach lub Permanentny Strach.

Obłęd

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Obłęd” oznacza to, że rozkazy wydawane mu są z modyfikatorem -1. Ponadto, jeśli w trakcie walki
zadano mu dokładnie 1 obrażenie, jest ono anulowane.

Gorliwość

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Gorliwość”
oznacza to, że dodaje +2 do rzutu podczas Testu Paniki. Bonus za Gorliwość nie jest
kumulatywny! Jeśli Gorliwość posiada Herszt, bonus nie jest uwzględniany.
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Fanatyzm

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Fanatyzm”
oznacza to, że każdy wydawany jemu rozkaz oraz każdy wydawany przez niego może
być przerzucony.

Furia

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Furia” oznacza
to, że w trakcie szarży Walka Standardowa i Siła bohatera jest powiększana o 2.

Heroizm

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy, profesji lub ekwipunku adnotacje „Heroizm”
oznacza to, że jego Witalność jest powiększona o 1.

Braterstwo

Jeśli bohater posiada przy opisie rasy lub profesji adnotacje „Braterstwo” oznacza to,
że jeśli jest Hersztem drużyny a oprócz niego na polu bitwy jest przynajmniej jeden
inny bohater tej samej rasy lub profesji, Herszt otrzymuje bonus +1 do LD w Fazie
Inicjatywy. Bonus ten nigdy nie jest kumulatywny i wynosi maksymalnie +1.

Więzy krwi

Jeżeli w trakcie wydawania rozkazów wyrzucony wynik na kostce to 5 lub 6, rozkaz jest
traktowany jako darmowy i nie zmniejsza puli posiadanych. Wynik nigdy nie może
być modyfikowany!

Upór

Każdy model należący do grupy modeli dużych (ruch 10 cm) posiada zasadę Upór!
Jeśli model nie posiada już Kości Akcji to obrażenia, jakie otrzymał od wroga NIE
w wyniku walki wręcz powodują, że musi wykonać test 2k6. Jeśli wynik jest równy
lub większy niż jego Sp, otrzymuje on Kość Akcji. Model może tylko raz w Cyklu
skorzystać z zasady Upór.

Zasadzka

Model posiada niezwykłe zdolności w znajdowaniu miejsc, w których może czyhać na
swoją ofiarę. Dzięki temu model nie musi być wystawiany w strefie rozstawienia a wraz
z początkiem pierwszego Cyklu może wykonać test k6. Wynik 3+ oznacza, że model
może być ustawiony w dowolnym miejscu pola bitwy, jednak nie dalej niż 20 cm od
strefy rozstawienia reszty swojej drużyny. Jeśli rzut jest nieudany, może być ponawiany
z początkiem każdego Cyklu, dopóki model nie pojawi się na polu walki.
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Skróty charakterystyk
Bohaterowie w grze Umbra Turris posiadają swoje charakterystyki, dzięki którym możemy łatwo określić ich zalety oraz wady. Skróty oznaczeń charakterystyk nie tylko są
łatwe do zapamiętania, ale również mają ten sam odpowiednik w języku angielskim.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

LD
M
WS
S
Sp
BS
T
W
K

Liczba Dowódcza
Mobilność, ruch w cm
Walka Standardowa
Siła
Sprawność
Broń Strzelecka
Twardość
Witalność
Koszt

Ch

Charakter rasy

Charakterystyki ras
W świecie gry UT żyje wiele ciekawych i różnorodnych ras, ale poniżej przedstawiamy
jedynie te najczęściej występujące. Wszelkie inne bestie oraz rasy rzadziej występujące
opisane będą w dodatku do zasad.
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Ludzie		
		

LD M WS S Sp BS T W K
7 15 7 7 7 7 7 7 55

Ch
(D, P, N, A, Z)

Elfy		
		

LD M WS S Sp BS T W K
7 15 7 7 8 8 6 7 57

Ch
(D, P,, A, Z)

Krasnoludy
		

LD M WS S Sp BS T W K
5 15 7 8 6 7 8 8 62

Ch
(P, N, A, Z)

Orkowie		
		

LD M WS S Sp BS T W K
5 15 6 8 6 6 8 7 59

Ch
(P, N, A, Z)

Czarni Orkowie
		

LD M WS S Sp BS T W K
5 10 6 9 6 5 8 9 69

Półolbrzymi
		

LD M WS S Sp BS T W K
7 10 6 9 6 5 9 9 70

Ch
(D, P, N)

Mroczne Fauny
		

LD M WS S Sp BS T W K
5 15 6 8 6 6 8 9 77

Ch
(A, Z)

Gobliny
		

LD M WS S Sp BS T W K
6 20 6 6 8 7 6 5 46

Ch
(N, A, Z)

Niziołki		
		

LD M WS S Sp BS T W K
6 20 6 6 8 7 6 5 46

Ch
(D, P,, A, Z)

Tigerianie
		

LD M WS S Sp BS T W K
6 15 6 8 8 5 8 7 65

Ch
(D, P,)

Vorakowie
LD
		
5
			
Hobgobliny
LD
		
6
Gnomy 		
		

		

Ch
(A, Z)

M WS S Sp BS T W K
15 7 6 8 8 7 8 60

Ch
(N, A)

M WS S Sp BS T W K
15 6 7 7 7 6 7 47

Ch
(A, Z)

LD M WS S Sp BS T W K
7 15 6 7 6 8 6 6 50

Ch
(D, P)

(D, P, N, A, Z) - Dobrzy, Praworządni, Neutralni, Anarchiści, Źli
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Ludzie
Ludzie z Morten: Instynkt obronny
Charakter: (D, P, N, A,)
Pierwsi, którzy stawili czoło Złu z Sheol-morg, dając dowód wielkiej odwagi i poświęcenia.
Jeśli zaszarżowano na bohatera rasy Ludzi z Morten i wyprowadzono Atak Standardowy lub Atak Siłowy, otrzymane obrażenia mogą być zmniejszone o –1 punkt.
(Zdolność Wyzwalana)
Ludzie z Borii : Wiara
Charakter: (D, P, N, Z)
Otoczeni przez klasztory i zakony, pokładają wiarę w dyscyplinie i swoich bogach.
Jeśli Hersztem drużyny jest Człowiek z Borii, każda 1 na k6 w trakcie testu Liczby
Dowódczej w Fazie Inicjatywy może być przerzucana. Rozkaz wydawany Ludziom
z Borii może być przerzucony.
Ludzie z Vartevii: Niewrażliwość
Charakter: (P, N, A, Z)
Nie boją się śmierci, gdyż towarzyszy im każdego dnia. Znają jej silne i słabe strony...
Jeżeli Witalność bohatera spadła do 0 i posiada on Kość Akcji, otrzymuje znacznik
śmierci ale może wykorzystać swoją Kość Akcji.
Dopóki model posiada znacznik śmierci ma zdolność Permanentny Strach.
Ludzie z Estanii: Zabójcza precyzja
Charakter: (D, N, A, Z)
Przestępczość w miastach Estanii jest tak powszechna, że stała się częścią kultury i całej
organizacji społecznej.
Jeśli Człowiek z Estanii wykonuje Atak Precyzyjny, może w trakcie jego wykonywania
przerzucić każdą 1.
(nie mogą być Paladynami, Rycerzami Zakonnymi i Rycerzami Czarnymi)
Ludzie z Undorh Szał
Charakter: (D, N, A)
Dzicy i nieposkromieni barbarzyńcy, dla których walka jest codziennym rytuałem.
W trakcie Szarży ich Siła jest powiększana o 1.
(nie mogą używać ciężkich pancerzy, nie mogą być Paladynami, Rycerzami Zakonnymi
i Rycerzami Czarnymi)
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Elfy
Elfy Leśne: Skradanie		
Charakter: (D, P)
Bezszelestnie zachodzą wroga i niezauważalnie go atakują. Niczym zaklęte duchy lasu
niosą zagładę swym wrogom...
Jeśli na początku swojej tury Leśny Elf posiada Kość Ukrycia i wykona szarżę, musi
przeprowadzić test. Wynik 4+ oznacza, że wróg nie może Parować tego ataku.
Dodatkowo Leśny Elf posiadając na początku swojej tury Kość Ukrycia nie traci jej
w momencie oddawania strzału z dowolnego łuku.
Elfy Ciemne: Agresywna szarża		
Charakter: (A, Z)
Mrok, który spowija ich serca i dusze, ustępuje jedynie ich niezrównanej agresji.
Ciemny Elf wykonujący szarżę może dodać +1 podczas Ataku Standardowego lub Precyzyjnego.
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KRASNOLUDY

Krasnoludy z Thargomind: Ogłuszanie
Charakter: (P, N)
Ciosy tych niskich brodaczy potrafią zwalić każdego z nóg.
Test Ogłuszenia w wyniku ataku Krasnoluda z Thargomind jest zawsze wykonywany
na 3+ zamiast 5+. Jeśli krasnolud jest wyposażony w dowolny miecz lub młot, przeciwnik może być ogłuszony nawet jeśli posiada pancerz na głowie.

Krasnoludy z Północy: Mściwość
Charakter: (A, Z)
Nie wiedzą, czym jest litość. Od pokoleń najwyżej cenią sobie mściwość, która podsyca
ich pragnienie ciągłych walk.
Jeśli Krasnolud Północy stracił w trakcie Cyklu 2 lub więcej punktów Witalności,
do końca trwania tego Cyklu każdy jego Atak Siłowy jest powiększany o 2.
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ORKOWIE

Orkowie miejscy: Bijatyka
Charakter: (P, N, A, Z)
Wędrują od miasta do miasta w poszukiwaniu godziwego i niegodziwego zarobku.
W trakcie walki z Orkiem wróg, który wyrzucił w trakcie obrony 1 lub 2, musi zdjąć
tę kość ze stołu, a jej wynik nie jest wliczany.

Orkowie z Ugruk-hor: Brutalność
Charakter: (P, N, A, Z)
Nieposkromiona agresja od zawsze była głęboko zakorzeniona w orczej naturze.
Obrażenia zadane podczas szarży powiększane są o 2 punkty.
(Zdolność Wyzwalana)

Czarni Orkowie: Rozszarpanie (Upór)
Charakter: (A, Z)
Wielkie kły tych bestii oraz potężne pazury potrafią zatrwożyć nawet najodważniejszego
wroga.
Czarny Ork zamiast bronią może w szarży próbować wykonać atak specjalny swoimi
pazurami i kłami (broń naturalna). Bonus w szarży wynosi +3 do Ataku Standardowego. Atak ten może zadać obrażenia krytyczne!
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GOBLINY
Gobliny Miejskie: Żywotność Charakter: (N, A, Z)
Znane są ze swej wyjątkowej odporności... na uśmiercanie.
Jeśli Goblin otrzyma obrażenia, które sprowadzą jego witalność do 0, bohater ma
prawo do testu k6.
Wynik 6+ oznacza, że Goblin nie umiera a jego W wraca na 1 punkt.
Goblin posiadający profesję o bazowym koszcie większym niż 30 wykonuje test
zdolności na 5+.
Dzikie Gobliny: Szaleństwo Charakter: (N, A, Z)
Pierwotna dzikość i szaleństwo popycha ich do wielu heroicznych oraz wielce szalonych
czynów.
Mogą w Ataku Siłowym wykonać przerzut dowolnej jednej kości, ale każda
uzyskana 6 w przerzucie oznacza stratę 1 punktu Witalności przez goblina.

NIZIOŁKI
Krótkini: Zręczność
Charakter: (D, P)
Dzięki swej zręczności potrafią wykorzystać wiele narzędzi w śmiertelny sposób.
Każda broń w rękach Krótkina posiada modyfikator +1 do Ataku Precyzyjnego. Modyfikator ten zastępuje każdy ujemny lub jego brak w Ataku Precyzyjnym. Jeśli broń
ma większy dodatni modyfikator nie jest on zastępowany powyższym. Krótkin, który
atakuje wroga może dodać do Ataku Precyzyjnego +1 za każdego innego Krótkina
w promieniu 20 cm.
Mrokini: Złorzeczenie
Charakter: (A, Z)
Siła ich słów pełnych klątw, przekleństw i złorzeczeń jest tak wielka, że niszczy każde życie
wokół nich.
Za każdym razem, gdy Mrokin w trakcie walki, strzelania lub jakichkolwiek efektów
związanych z magią straci Witalność w wyniku działań wroga, może natychmiast wykonać test. Wynik 3+ oznacza, że wybrany dowolny bohater w promieniu 20 cm, traci
1 punkt Witalności.
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Półolbrzymy
Półobrzym: Twarda skóra (Upór)
Charakter: (D, P, N)
Skóra Półolbrzymów słynie nie tylko z nietypowych kolorów, jest również niezwykle
twarda.
Półolbrzym otrzymuje Ranę Krytyczną tylko przy uzyskaniu wyniku 6.

Mroczne Fauny
Mroczne Fauny: Okrucieństwo
Charakter: (A, Z)
Zrodzone w mrocznych krainach Sheol-morg, niosą światu tylko jedno przesłanie - śmierć.
Jeśli w trakcie atakowania ciosem siłowym padnie na jednej lub dwóch kościach
wynik 6, Mroczny Faun może dorzucić jedną dodatkową k6.
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TIGERIANIE
Tigerianie: Powalenie
Charakter: (D, P)
Szarżując Tigerianie wykorzystują impet i masę swego ciała, aby wytrącić przeciwnika
z równowagi.
Podczas udanej szarży Tigerianina wykonaj test k6. Wynik 5+ oznacza, że przeciwnik
traci swoją Kość Akcji, jeśli nią dysponował. (Zdolność Wyzwalana).

VORAKOWIE
Vorakowie: Podstępny cios
Charakter: (N, A)
Te przebiegłe istoty atakując zawsze starają się zwodzić wroga, tak by zajść go od tyłu.
Vorak, który doszarżował do wroga może wykonać test k6. Jeśli zaszarżował na przód
wroga, wynik 6+ oznacza, że wróg nie może wykonać parowania. Jeśli Vorak zaszarżował na bok wroga, wynik 5+ oznacza, że wróg nie może wykonać parowania.
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HOBGOBLINY
Hobgobliny: Przeznaczenie
Charakter: (A, Z)
Aby mroczny plan się spełnił, nikt nie może zakłócić ich obrzędów i praktyk.
Każdy udany czar lub dostrzelenie skierowane w dowolnego bohatera wykonane
przez wroga będącego w promieniu 20 cm od Hobgoblina, może być zniwelowane.
Rzuć k6, wynik 5+ oznacza całkowite rozproszenie magii lub niedostrzelenie. Jeżeli
test był nieudany, nie może być on wykonany powtórnie, bez względu ile Hobgoblinów jest w pobliżu. Jeśli w drużynie podczas gry jest więcej niż jeden Hobgoblin,
promień zdolności wynosi 25 cm.

GNOMY
Gnomy: Wrodzona moc 		
Charakter: (D, P)
Od najstarszych czasów w tej niewielkiej rasie tkwi magiczny potencjał, który wyzwala
w nich nieograniczoną moc.
Gnom podczas wykonywania dowolnego ataku może wykonać test k6. Wynik 5+
oznacza, że może zmienić wynik na kości o 1.
Ponadto każdy Gnom, który w wyniku rzucania czaru lub będąc celem czaru może
stracić Witalność, ma prawo wykonać test k6. Wynik 5+ oznacza, że Gnom nie traci
żadnego punktu Witalności.
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Zdolności ras i profesji
Wszystkie zdolności ras i profesji, które wymagają testu są aktywowane darmowo
i nie są wykonywane jako Akcje Podstawowe lub Poboczne.
Zdolności Wyzwalane - prawo pierwszeństwa
Zawsze, kiedy gracz uaktywnia swój model dysponuje prawem pierwszeństwa. Daje
mu to pewność, że podczas wykonywania akcji, jeśli dysponuje umiejętnością rasy,
profesji lub ekwipunku ze Zdolnością Wyzwalaną, jego zdolność uaktywni się jako
pierwsza. Jeśli nie ma specjalnej adnotacji, Zdolności Wyzwalane aktywują się przed
rozpatrzeniem Atakowania i Parowania.
Zdolności Wyzwalane to grupa działań, która następuje w wyniku reakcji na zdarzenie i nie zabierają Kości Akcji.
Przykład:
Zaszarżowany goblin dysponuje lekką Tarczą, której Zdolność Wyzwalana działa w
chwili, gdy przeciwnik doszarżował i będzie chciał trafić goblina, który już nie posiada
Kości Akcji. Zanim nastąpi walka, goblin decyduje się użyć tarczy i odebrać przeciwnikowi szansę na trafienie. Jednak szarżującym jest Tigerianin, który posiada Zdolność
Wyzwalaną wynikającą z rasy. W tym momencie jest tura szarżującego Tigerianina i to
jego Zdolność Wyzwalana ma pierwszeństwo. Po rozpatrzeniu Zdolności Wyzwalanej
Tigerianina, który miał pierwszeństwo, następuje rozpatrzenie zdolności przeciwnika.
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Lista profesji i koszt
Każdy model w grze musi posiadać profesję, dlatego należy podjąć decyzję, która
z profesji zostanie wykupiona bohaterowi. Profesje w drużynie mogą się powtarzać, jeśli nie przekraczają w koszcie 40 SD. Koszt drugiej takiej samej profesji powiększa się
o 10 SD, następnej o 20 SD itd.
Herszt: 10 SD / 5 SD jeśli podstawowa profesja Herszta jest powyżej 30 SD. (Ta profesja wykupywana jest dla bohatera jako dodatkowa do już posiadanej).
Nieustraszony, Heroizm
Wydawanie rozkazów. Hersztowie to najczęściej zdeterminowani i pewni siebie poszukiwacze przygód, którzy dobrze wiedzą, że aby osiągnąć cel muszą mieć wielu pomagierów.
W trakcie bitwy herszt może wydawać rozkazy oraz przed bitwą pozyskuje dla drużyny
zadania. Ponadto Herszt może wykupić dodatkową broń bez potrajania jej kosztu.
Akolita: koszt 14 SD Fanatyzm, Gorliwość
Posługa. Wiele obowiązków spoczywa na jego barkach, lecz wykonuje je z poświeceniem
i oddaniem.
Dopóki w grze jest Akolita zwiększa on zasięg wszystkich zdolności profesji Kleryka oraz
Łowcy czarownic o 5 cm. Dzięki Akolicie modyfikator przyznawany przez Fałszywego
Proroka to -3 zamiast -2.

58

Profesje
Alchemik: koszt 45 SD (Mag)
Eliksiry. Zgłębiając tajniki alchemii, podróżują po całym świecie napotykając wiele trudności i stawiając czoła niebezpieczeństwom. Wielu z nich ginie poszukując Wielkiego Dzieła
Alchemików - Kamienia Filozoficznego i Eliksiru Długowieczności...
Alchemicy mogą być wyposażeni w dowolny ekwipunek!
Alchemik ekwipuje przed bitwą drużynę w Eliksiry, które nie są wliczane do limitu
Wyposażenia dodatkowego.
Gracz musi przed bitwą przydzielić wybrane/wylosowane eliksiry do wybranych
bohaterów.
Wybierz dwa różne eliksiry lub wykonaj cztery rzuty k6.
		
6 - Eliksir Siły. Dodaje +3 Siły.
		
5 - Eliksir Witalności. Przywraca 2 punkty Witalności.
		
4 - Eliksir Walki. Dodaje +2 do WS
		
3 - Eliksir Sprawności. Dodaje +2 do Sp
		
2 - Eliksir Celności. Dodaje +4 do BS
		
1 - Eliksir Twardości. Dodaje + 2 do Twardości.
Zasady Eliksirów - patrz opis w dziale Magia.
Alchemik może posiadać dowolną jedną Domenę Magii lub Domenę 		
Ognia z zasadą Przerzut.
Banita: koszt 21 SD (nie może być w drużynie Praworządnych) Braterstwo
Przebiegłość. Unikają i wymykają się prawie każdemu, a stróżom prawa czynią
to nagminnie, przez co wykształcili sobie pewną nietypową taktykę walki.
Banita otrzymuje dodatkową k6 w trakcie wyrywana się z walki. Jeśli banita zaczyna
swoją turę posiadając Kość Ukrycia i wykona szarże może, jeśli zostanie sparowany,
wykonać rzut k6. Wynik pokazujący inną lokacje niż sparowana przez wroga oznacza,
że atak banity nie został skutecznie sparowany i może on kontynuować walkę.
Barbarzyńca: koszt 33 SD (nie może być w drużynie Praworządnej) Furia
Krzepa. Kiedy wykorzystują moc dwuręcznych broni ich ataki są niezwykle brutalne
i siejące spustoszenie.
Barbarzyńca w trakcie trwania walki ma bonus +1 do S.
Barbarzynca nie może posiadać cieżkich pancerzy.
Bard: koszt 21 SD Gorliwość (Bard nie może być Hersztem drużyny)
Poetyckie kroniki. Bard nie odstępuje herszta na krok, opisując jego bohaterskie czyny
w pięknych poematach i heroicznych sagach.
Herszt w promieniu 20 cm od Barda posiada LD 8. Jeśli w promieniu 20 cm od Barda jest herszt wroga, nie może on wydawać rozkazów swoim bohaterom. W drużynie
może być tylko jeden Bard!!!
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Berserker: koszt 41 SD (nie może być w drużynie Praworządnych)
Strach, Nieustraszony, Furia
Szał. Im więcej utoczysz mu krwi, tym bardziej zawrze w jego żyłach...
Jeśli berserker otrzymał 2 obrażenia lub więcej i nie ma już Kości Akcji, rzuć k6.
Wynik 3+ oznacza, że Berserker odzyskuje Kość Akcji.
Czarny Rycerz: koszt 45 SD (tylko rasa Mrokinów i Ludzi, profesja tylko dla drużyny Złych) Strach, Nieustraszony, Heroizm
Aura Śmierci. Ci, którzy kroczą w jego cieniu triumfują wraz z nim, lecz zwycięstwa
okupują krwią...
W trakcie walki, po udanym przejściu Parowania wroga, Czarny Rycerz może naznaczyć Aurą Śmierci dowolne modele w swojej drużynie w promieniu 10 cm. Każdy naznaczony bohater dodaje w tym ataku Czarnemu Rycerzowi +2 do Siły. Jeśli
cios zadał wrogowi obrażenie, każdy naznaczony model traci 1 Punkt Witalności.
W przypadku, gdy cios był nieskuteczny, nic się nie dzieje. Jeżeli w trakcie bitwy
Witalność Czarnego Rycerza spadnie do 0, każdy wrogi model w promieniu 15 cm
traci 2 punkty Witalności, a czarny rycerz jest natychmiast zdejmowany z pola walki.
Jeżeli wroga drużyna ma Dobry charakter, wrogowie tracą 3 punkty Witalności!
Czarodziej: koszt 51 SD / koszt dla Elfów 41 SD (Mag)
Rzucanie czarów. Magia obdarza niewyobrażalną potęgą, ale wymaga wielu
poświęceń...
Czarodziej przed bitwą wybiera dwie Domeny Magii.
Czempion Królewski: koszt 37 SD Gorliwość, Nieustraszony
Wyspecjalizowanie. Wieloletni trening czyni z niego
przeciwnika, którego nie można ignorować...
Każdy atak Czempiona Królewskiego może być Parowany tylko za pomocą takiej broni, która jest w tej
samej grupie co broń, jaką atakuje Czempion. Jeśli
Czempion atakuje bronią jednoręczną, wróg tylko za
pomocą broni jednoręcznej może wykonać Parowanie
itd. Ponadto, jeśli Czempion nie zdoła wykonać Parowania, może natychmiast wykonać rzut k6. Wynik 6
oznacza, że Czempion Królewski wykonał unik i atak
wroga jest nieudany.

60

Profesje

Druid: koszt 48 SD (Mag) (nie może być w drużynie Złych)
Magiczny Menhir. Las jest świątynią Druidów, drzewa ich kaplicami zaś wielki głazy
ołtarzami...
Pozwala w dowolnym miejscu pola bitwy wystawić Menhir na początku rozstawiania
drużyny. Druid, który jest w promieniu 20 cm od swojego Menhira wykonując czar,
przy którym uzyskał wynik 6, nie traci punktu Witalności. Jeśli Druidem jest Niziołek
lub Elf, w promieniu 20 cm od swojego Menhira odzyskują 3 punkty Witalności w
trakcie Samouzdrawania.
Jeśli Druidem jest Człowiek lub Krasnolud, w trakcie Testu Magii mogą przerzucić 1.
Przerzut musi być zaakceptowany! Ponadto, jeśli Witalność Druida spadnie do 0, może
on natychmiast przywrócić sobie 4 punkty W zdejmując ze stołu Menhir. Druid jest
Magiem, ale może posiadać tylko jedną Domenę Magii.
Fałszywy Prorok: koszt 45 SD (tylko rasa Ludzi, Krasnoludów Północy i Goblinów,
profesja tylko dla drużyny Anarchistów) Strach, Nieustraszony, Obłęd
Przeklęte wizje. Dla jednych jego słowa są święte, dla innych to bluźnierstwa. Jednak
ich moc jest niepodważalna...
Fałszywy Prorok może raz w dowolnym momencie swojej tury wykonać test k6. Wynik
3+ oznacza, że dowolny wrogi bohater w promieniu 30 cm otrzymuje modyfikator -2,
przyznawany do wybranego przez gracza jednego rzutu lub cechy innej niż Witalność.
Modyfikator do cechy trwa do końca Cyklu i może się kumulować. Każdy bohater
z drużyny w promieniu 10 cm od Fałszywego Proroka posiada Obłęd.
Giermek: koszt 18 SD Gorliwość
Odwrócenie uwagi. Pozwól Panie, że zajmę się tym. Ty masz ważniejsze sprawy
na głowie...
Giermek dołączony do walki pozwala innemu bohaterowi wycofać się z niej bez testu
Wycofania. Koszt dodatkowej broni dla giermka nie jest potrajany!
Gladiator: koszt 28 SD
Słaby punkt. Dostrzegają szansę tam, gdzie inni widzą tylko trudności.
Tarcza w rękach Gladiatora posiada bonus +1 a każdy atak Gladiatora, który został sparowany wymaga rzutu k6. Wynik 3+ oznacza, że wróg natychmiast traci
1 punkt W. Przed ciosami Gladiatora nie chronią żadne pancerze.
Gwardzista: koszt 35 SD
Natarcie. Dzięki wyszkoleniu potrafią przeprowadzać groźne natarcia i utrzymywać
zdobyte pozycje.
Używając broni z zasadą „kontratak” Gwardzista może w trakcie szarży wykonać Przerzut ataku, a ponadto nie posiadając Kości Akcji w momencie, gdy jest zaszarżowany
przez wroga może wykonać test k6.
Wynik 4+ oznacza, że Gwardzista ma możliwość natychmiast wykonać darmowy atak
na szarżującego wroga.
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Hiena Cmentarna: koszt 16 SD
Znawca nekropolii. Zaiste mroczny to las pełen grobów...
Pozwala Magowi przy czarach z domeny Śmierci dodać +1 do wyniku przy Teście Magii, a ponadto daje możliwość przywoływania o
jednego więcej ożywieńca niż przysługuje w grze.
Kapłan: koszt 52 SD (Mag) Fanatyzm, Nieustraszony, Heroizm, Srach
Święta walka. Kapłani prowadzą walkę prawdziwą i duchową z każdym, kto łamie
prawa Bóstw, którym się poświęcili. Wielu z nich uważanych jest za świętych wojowników
strzegących Praw, wielu za największych ich wrogów...
Kapłan wystawiany jest jako Mag, ale posiada on dostęp do dowolnego ekwipunku
i jednej Domeny Magii. Jeśli w drużynie jest Paladyn, to Kapłan zyskuje zdolność
Furia.
Kleryk: koszt 45 SD / koszt dla Niziołków 40 SD (Mag) (nie może być w drużynie
Anarchistów)
Modlitwy. Dzięki potędze modlitwy Kleryk może zdobyć przychylność bóstw - tych dobrych... lub złych.
Raz w swojej turze Kleryk może wymodlić dla dowolnego innego bohatera z drużyny
wsparcie bogów. Wykonaj rzut k6. Wynik 3+ oznacza udany test. Kleryk nie traci
punktu Witalności modląc się. Wybrany model w promieniu 15 cm od Kleryka może
do końca trwania Cyklu przerzucić jedną dowolną kość. Kleryk może posiadać tylko
jedną Domenę Magii.
Korsarz: koszt 31 SD
Zuchwała szarża. Korsarze atakują wroga z zaciekłością i zuchwałością, która nie ma
sobie równych...
Korsarz wykonuje szarże na zasięg SP x 3. Jeśli Sp wroga jest takie same lub niższe niż
Korsarza, może on w trakcie walki wykonywać Przerzut 1 i 2 podczas wykonywania
ataku standardowego.
Łowca Czarownic: koszt 39 SD (nie może być w drużynie Dobrych i Złych)
Fanatyzm, Strach - tylko w Magach
Polowanie. Jego celem jest zniszczenie wszelkiego przejawu zepsucia, które jawi się pod
postacią magii...
Jeśli wrogi Mag jest w odległości 30 cm od Łowcy Czarownic, wszystkie zaklęcia odbierają wrogiemu Magowi 1 punkt W więcej. Łowca Czarownic otrzymuje raz w Cyklu
możliwość zmiany rzutu na kostce o 2 oczka w górę za każdego Akolitę lub Zbrojnego
z jego drużyny w promieniu 20 cm od niego. Jeśli Łowca Czarownic sprowadzi wrogiego Maga do 0 W, drużyna posiada 1 Punkt Triumfu dopóki żyje Łowca.
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Łapserdak: koszt 12 SD
Wielu jest takich, co zainteresowani są jedynie hulankami i trunkami, przez co nie zawsze
są przydatni w walkach.
Ich największą zaletą jest jednak to, że łatwo przyłączą się do Twojej drużyny.
Łowca Głów: koszt 29 SD Fanatyzm
Atak na czerep. Dla niego zawsze najcenniejszym trofeum jest czerep wroga.
Łowca Głów przeprowadzając atak na głowę wroga podwaja bonus posiadanej broni.
Jeśli Łowca Głów sprowadził bohatera w trakcie walki z dowolnej ilości W do 0, drużyna wroga natychmiast musi wykonać Test Paniki.
Łowca Nagród: koszt 31 SD
Wielka szansa. Szczęście jednych jest zawsze... nieszczęściem drugich.
W trakcie walki z Hersztem lub Magiem, Łowca Nagród może dodać +2 do dowolnego rzutu. Jeśli Łowca Nagród sprowadzi wrogiego Herszta lub Maga do 0 Witalności,
drużyna posiada 1 Punkt Triumfu dopóki żyje Łowca.
Mistrz Łuku: koszt 32 SD
Sokole oko. Celność Mistrza łuku potęguje moc jego broni...
Cecha BS mistrza łuku ulega podwyższeniu i wynosi 8. Każdy dowolny łuk w rękach
Mistrza Łuku posiada standardowo OB 2. Ponadto Mistrz Łuku może wykonywać
oprócz strzelania ruch na odległość swojej cechy Sprawność liczonej w cm.
Mistrz Miecza: koszt 34 SD
Perfekcja. Czymkolwiek się zajmujesz, stań się Mistrzem w tej dziedzinie.
Używając dowolnego miecza, Mistrz może korzystać z zasad i modyfikatorów
wszystkich pozostałych mieczy wybierając w danym momencie te, które uzna za
stosowne. Ponadto może w Ataku Standardowym uzyskując wynik 4+ wykonać dorzut za
Perfekcyjny cios..
Mnich: koszt 21 SD Gorliwość
Znawca świątyń. Jeśli świątynia ma duszę, to pozwolę się jej prowadzić, by pokazała
mi swą Legendę...
Dzięki Mnichowi wszystkie czary dla Maga z domeny Światła mają zasięg dłuższy
o 10 cm.
Mag wykonujący czar z domeny Światła, może odebrać punkt Witalności Mnichowi
zamiast sobie, jeśli Mnich jest w promieniu 15 cm.
Nożownik: koszt 26 SD (nie może być w drużynie Praworządnych i Dobrych)
Zasztyletowanie. Nóż w jego rękach trwoży serca nawet tych, którzy zapomnieli,
że je mają...
Używając noża lub sztyletu w ataku precyzyjnym, nożownik zadaje 3 obrażenia
zamiast 2.
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Paladyn: koszt 45 SD (tylko rasa Krótkinów i Ludzi, profesja tylko dla drużyny
Dobrych) Nieustraszony, Heroizm
Aura Inspiracji. Paladyni kroczą przez pole bitwy niczym półbogowie wojny, roztaczając
potężną aurę...
W dowolnym momencie swojej tury i tylko raz na Cykl, Paladyn może próbować rzucić potężną Aurę, która wzmacnia Paladyna i innego dowolnego bohatera
z jego drużyny. Wykonaj rzut, wynik 3+ oznacza udany test. Paladyn może dodać
do dowolnej jednej cechy +2, zaś jeden dowolnie wybrany bohater w promieniu
20 cm od Paladyna +1 . Gracz nie może wybrać cechy Witalność. Aura Paladyna działa
do końca Cyklu, w którym została rzucona. Paladyn dodaje 2 dodatkowe Kości Błogosławieństwa do już posiadanej puli a ponadto jeśli w drużynie jest Kapłan, Paladyn
zyskuje zdolność Strach.
Podstępny Kupiec: koszt 28 SD
Handlowanie. Wiedza o handlu rośnie z wiekiem... ale spryt pomaga jej rosnąć jak
na drożdżach.
Kupiec może nabyć 3 różne przedmioty z wyposażenia dodatkowego z działu Ekwipunek. Kiedy Kupiec został zaszarżowany przez wrogiego bohatera, może mu natychmiast
oddać jeden z tych przedmiotów powodując, że wrogi bohater nie może przeprowadzić
ataku. Kupiec może oddać przedmiot tylko w momencie, gdy został zaszarżowany.
Ponadto gracz w trakcie losowania Kart Przedmiotów może dobrać drugie tyle kart ile
może jego drużyna posiadać. Spośród wylosowanych kart wybiera najkorzystniejsze, a
nadliczbowe odkłada do Talii Przedmiotów.
Przepatrywacz: koszt 26 SD
Znawca tropów. Aby dostrzec to, co niewidoczne, trzeba zrozumieć co niezrozumiałe...
Przepatrywacz może wypatrywać na 40 cm, ponadto może przerzucić nieudany rzut
na wypatrywanie. Przepatrywacz szarżujacy na wroga, którego wypatrzył w tym Cyklu
lub będącego w obrębie terenu nie może być Parowany.
Rozbójnik: koszt 31 SD (nie może być w drużynie Dobrych i Praworządnych)
Strach, Braterstwo
Atak z zaskoczenia. Żyjąc z napadów i rabunków nauczył się, że najlepszym sprzymierzeńcem jest... zaskoczenie.
Rozbójnik posiada zdolność Zasadzka a dodatkowo jeśli jest na początku swojej tury
w obrębie terenu lub jest ukryty i wykona szarżę, dodaje +2 do dowolnego ataku.
Tocząc walkę z wrogiem w obrębie terenu, zawsze zadaje o 1 obrażenie więcej.
Rusznikarz: koszt 28 SD
Rusznikarstwo. Potrafi każdą broń palną nie tylko naprawiać, ale i czynić ją znacznie
groźniejszą.
Każda broń palna w drużynie z zasadą „Wadliwa” rani bohatera tylko przy wyniku 6+
zamiast 4+. Rusznikarz może wykonywać oprócz strzelania ruch na odległość swojej
cechy Sprawność liczonej w cm, a strzelając z broni palnej otrzymuje +1 do dostrzelenia.

64

Profesje
Rycerz Zakonny: koszt 45 SD (tylko rasa Ludzi oraz Półolbrzymów, profesja tylko dla
drużyny Neutralnych) Nieustraszony, Heroizm, Furia, Braterstwo
Zakonna determinacja. Zakonnicy to jedni z najlepszych i najbardziej walecznych
rycerzy, zdolni pokonać znacznie silniejszego wroga, niszcząc go całkowicie lub zmuszając
do odwrotu.
Jeśli Rycerz Zakonny zadał jakiekolwiek obrażenia w trakcie walki wrogowi nie posiadającemu Kości Akcji, przeciwnik otrzymuje 2 dodatkowe obrażenia. Jeśli wróg ma
Kość Akcji i otrzymał więcej niż 1 obrażenie, wykonaj test k6. Wynik 2+ oznacza,
że wróg traci Kość Akcji. Rycerz Zakonny testuje wszystkie Pancerze z bonusem +1.
Sierżant Strażników: koszt 27 SD Gorliwość
Chronić i służyć. Swoje obowiązki starają się wypełniać należycie.
Dopóki Sierżant jest na polu bitwy, drużyna może oddać wygraną Inicjatywę przeciwnikowi, którą wróg musi przyjąć. Jeśli drużyna przegrała Inicjatywę, Sierżant strażników może zdjąć swoją Kość Akcji i wykonać rzut k6. Wynik 3+ oznacza, że drużyna
przejęła Inicjatywę i wróg nie może już w tym Cyklu odzyskać. Sierżant może mieć
Ciężkie Pancerze, a każda tarcza w rękach Sierżanta posiada przerzut.
Skald: koszt 19 SD
Bitewne pieśni. Pieśniarz, którego opowieści o wielkich bohaterach i bogach inspirują
drużynę do niezłomnej walki.
Skald w swojej turze może wykonać pieśń, która może dowolnego bohatera i Skalda
wprowadzić w bitewny stan. Wykonaj rzut k6. Wynik 3+ oznacza, że Skald oraz dowolny wybrany bohater w promieniu 20 cm do końca trwania Cyklu posiada zasadę
„Furia”.
Skrytobójca: koszt 36 SD (nie może być w drużynie Dobrych)
Posłaniec śmierci. Są elitą zabójców, którzy potrafią wyeliminować każdego...
Cecha Sp skrytobójcy ulega podwyższeniu i wynosi 8. Ponadto może on w trakcie
strzelania ruszać się na zasięg swojej cechy Sp i zadawać obrażenia krytyczne z łuku,
łuku długiego oraz kuszy. Skrytobójca wyposażony w Truciznę, może w walce wykonać
Przerzut na Cios Krytyczny.
Strażnik Kniei: koszt 25 SD
Terenoznawstwo. Tam gdzie ty widzisz tylko korę drzewa, on
widzi mapę tajemniczych borów i wzgórz.
Strażnik Kniei pozwala jednemu wybranemu bohaterowi
posiadać zdolność Zasadzka. Jeżeli Strażnik Kniei jest w
obrębie terenu, jego broń do walki bez względu na rodzaj,
posiada zasadę Kontratak. Dzięki Strażnikowi Kniei, Mag
może wykonać Przerzut każdego czaru z domeny Natury.
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Strzelec: koszt 19 SD
Strzał w ruchu. Dla tych osobników broń strzelecka jest przedłużeniem
ręki...
Strzelec może wykonywać oprócz strzelania ruch na odległość swojej
cechy Sp liczonej w cm i nie potraja kosztu dodatkowej broni.
Szaman: koszt 47 SD / koszt dla Goblinów 42 SD (Mag) (nie może
być w drużynie Praworządnych, i Dobrych)
Rytuał. Odprawiając krwawy rytuał, szaman nawiązuje kontakt z duchami.
Aby uzyskać pomoc duchów szaman traci 1 punkt Witalności i wykonuje Test Magii
w postaci rzutu na Tabelę Duchów. Szaman nie może posiadać żadnych Domen
Magii. Szaman, jak każdy Mag musi widzieć cel, na który rzuca czar!
6 - Potęga duchów. Przybyłe duchy zmieniają bieg zdarzeń. Szaman odzyskuje 1 punkt
Witalności, a dowolnie wybrane dwa modele wroga tracą po jednym punkcie Witalności.
5 - Zemsta Mati-puti. Wybierz dowolnego bohatera swojej drużyny. Jeśli jakikolwiek
wrogi model zada wybranemu bohaterowi obrażenia, sam otrzymuje tyle samo.
4 - Fatum. Przeciwnik musi wybrać model ze swojej drużyny i zdjąć mu Kość Akcji.
3 - Opętańczy taniec. Wykonaj ruch dowolnym wrogim modelem nie będącym
w walce o zesięg jego M w dowolną stronę.
2 - Hołd krwi. Przeciwnik musi wybrać jeden model ze swojej drużyny i odjąć mu
2 punkty W.
1 - Krwawa uczta. Duchy zapragnęły więcej krwi. Szaman traci dodatkowy punkt
Witalności.
Szampierz: koszt 34 SD
Zamaszyste cięcie. Biegłość z jaką Szampierz posługuje się bronią wielu zaskakuje...
śmiertelnie.
Szampierz walcząc bronią z modyfikatorem +1 do Ataku Standardowego, uzyskuje
z tej broni +2 do Ataku Standardowego, walcząc bronią z modyfikatorem +2 do
Ataku Siłowego, uzyskuje z tej broni +3 do Ataku Siłowego. Koszt kolejnej broni dla
Szampierza nie jest potrajany!
Szarlatan: koszt 23 SD Obłęd
Obłędna gadanina. Wrzody twe pękną, a z czyraków larwy leniwie wypełzną. Aluum
gazuulum TULUUM!!!
Wrogi Mag będący w promieniu 20 cm od Szarlatana ma -1 do Testów Magii. Szarlatan powiększa zasięg wszystkich zdolności Fałszywego Proroka o 5 cm. Po zdjęciu
Kości Akcji szarlatana w pierwszym Cyklu daje on drużynie Anarchistów jedną Kość
Szału bez wykonywania testu k6.
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Szermierz: koszt 35 SD
Zastawa. Jego mocna strona jest tam, gdzie właśnie patrzy...
Szermierz wyposażony w miecz, szablę lub rapier posiada cechę WS równą 8, a jeśli
został zaatakowany od przodu, może wykonując Parowanie użyć dwóch kości zamiast
jednej. Szermierz broni w tym przypadku dwóch lokacji.
Topornik: koszt 23 SD
Siła ostrza. Topornicy znani są ze swej sprawności w posługiwaniu się ciężkimi
toporami w każdej sytuacji.
Każdy jednoręczny topór w rękach Topornika ma zasadę broń „rzucana” (broń ta nie
jest wliczana w limit). Topór rzucany przez topornika ma OB 2, a topornik może
wykonując rzut ruszyć się na Sp. Topór dwuręczny przy dublecie daje +3 zamiast +1.
Uliczny Sędzia: koszt 45 SD (tylko rasa Ludzi oraz Półolbrzymów, profesja tylko dla
Praworządnych) Nieustraszony, Fanatyzm, Heroizm
Ja jestem PRAWEM!!! Ich życie to wieczna wędrówka pełna walk z tymi, którzy nie
respektują prawa.
W dowolnym momencie swojej tury i tylko raz na Cykl, Uliczny Sędzia może
próbować wykonać okrzyk bojowy, która wzmacnia determinację Sędziego i jego
kompanów. Wykonaj rzut, wynik 3+ oznacza udany test.
Do końca cyklu wszelkie Pancerze Sędziego posiadają zasadę Przerzut. Ponadto w wyniku udanego okrzyku Sędzia oraz każdy bohater z jego drużyny będący w promieniu
10 cm od niego, podwaja bonus posiadanej broni.
Uczeń Czarodzieja: koszt 34 SD Gorliwość
Przyuczenie. Droga, jaka wiedzie do poznania magii jest długa i kręta... niczym
podziemia Morgathor.
Uczeń Czarodzieja dysponuje jednym czarem wybranym spośród zaklęć Czarodzieja
będącego w drużynie. Ponadto pozwala Czarodziejowi wykonywać Przerzut przyzywania Pomiotów Magii oraz dobrać jedną Kartę Przedmiotów więcej.
Wielki Łowczy: koszt 24 SD
Łowiectwo. Możesz wędrować lasem lub stać się nim...
Dowolny łuk lub kusza w rękach Wielkiego łowczego posiada zasadę /Ogł. - patrz
dział Ekwipunek. Dopóki jest w grze pozwala przyzywać drugiego Bojowego orła oraz
podwaja bonus czaru Wyostrzenie umysłu.
Wojownik Klanu: koszt 27 SD Braterstwo
Rytualna walka. W oparach kadzideł i inkantacji szamanów, wojownik klanu zyskuje
przychylność bogów wojny.
Wojownik klanu może w trakcie wykonywania ataku standardowego lub siłowego
zmienić wynik na kości o 1.
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Wróżbita: koszt 18 SD
Przewidywanie. Bez względu czy czyta z kart czy gwiazd, wie co nastanie...
Dopóki Wróżbita jest w grze, Herszt drużyny Dobrych lub Neutralnych może wykonywać Przerzut w Fazie Inicjatywy z +1 lub -1. Jeśli wróżbita jest w Złej drużynie,
pozwala wykonywać Przerzut Kości Udręki z bonusem +1.
Zabójca: koszt 29 SD (nie może być w drużynie Dobrych)
Śmiertelny cios. Przez lata doskonalenia swej mrocznej dyscypliny, zabójcy wyspecjalizowali się w zadawaniu śmiertelnych ataków.
Zabójca może zmodyfikować szansę na Cios Krytyczny w Ataku Precyzyjnym o +1,
ponadto jego każda broń lekka ma podwajany bonus ataku.
Zbrojny: koszt 31 SD
Wyszkolenie. Życie zbrojnego to niekończąca się służba na wojnie, dzięki temu jest
profesjonalistą w posługiwaniu się wojennym ekwipunkiem.
Zbrojny wykonuje test wszelkich Pancerzy z bonusem +1. Jeśli w odległości 15 cm
od Zbrojnego jest Rycerz Zakonny, Zbrojny posiada cechę Nieustraszony.
Zielarz: koszt 18 SD
Warzenie naparów/trucizn. Wiedza o ziołach pozwala zarówno leczyć... jak i uśmiercać.
W drużynie Dobrych pozwala wykorzystując Błogosławioną Kość wykonać przerzut
w walce nie tylko wyniku 1, ale i 2. Ponadto bohater posiadający Truciznę w trakcie
uzyskania wyniku 6 w Ataku Precyzyjnym zadaje 2 dodatkowe obrażenia zamiast 1.
Złodziej: koszt 20 SD (nie może być w drużynie Praworządnych)
Doliniarstwo. Jeśli czegoś ci brak... znaczy, że on już to ma.
Pozwala, by Mag dobrał jedną Kartę Przedmiotów więcej. Jeśli Złodziej zada wrogiemu
bohaterowi walcząc z nim minimum 3 obrażenia, wykonaj rzut k6. Wynik 3+ oznacza,
że Złodziej może zabrać przeciwnikowi jeden posiadany przedmiot z wyposażenia
dodatkowego. Złodziej do końca bitwy może korzystać ze skradzionego ekwipunku.
Zwadźca: koszt 31 SD Furia
Dwie bronie. Ci sprawni wojownicy całe życie spędzają na doskonaleniu swych
umiejętności fechtunku, osiągając w nim tak wielką biegłość, że nie sprawia im problemu
walka dwoma brońmi równocześnie.
Zwadźca wyposażony w dwie jednakowe bronie jednoręczne może powtórzyć atak,
jeśli jego pierwszy cios został sparowany. Koszt drugiej takiej samej broni dla Zwadźcy
jest równy połowie kosztu broni zaokrąglając w dół.
Zwiadowca: koszt 24 SD
Skradanie. Nie usłyszysz mnie i nie zobaczysz. Jestem twoim cieniem w blasku
księżyca...
Zwiadowcy w Ukryciu mogą poruszać się z pełnym ruchem.
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Gildie
Czym są Gildie?
Przynależność do Gildii daje unikalne możliwości Hersztowi i jego drużynie, dlatego
gracz może zdecydować się na przynależność do jednego z poniższych stowarzyszeń.
Aby przynależeć do Gildii, drużyna musi spełnić określone wymagania. W Gildi nie
może być bohaterów o koszcie profesji większym niż 40 SD, wyjątkiem są Magowie.
Gildia Zabójców
Aby przynależeć do Gildii Zabójców, Herszt musi posiadać profesję Zabójcy,
a przynajmniej dwóch innych bohaterów musi wybrać profesję spomiędzy Zabójcy,
Skrytobójcy i Nożownika.
Profity
Każdy bohater w trakcie walki otrzymuje bonus +1 do Ataku Precyzyjnego, a każdy
nóż i sztylet w drużynie jest Zatruty. Patrz dział Ekwipunek - Trucizna. Herszt drużyny
zyskuje zdolność Strach.
Modyfikator z wszelkich osłon dla bohaterów będących celem strzelania jest powiększany o 1.
Gildia Złodziei
Aby przynależeć do Gildii Złodziei, Herszt musi posiadać profesję Złodzieja lub Rozbójnika, a przynajmniej dwóch innych bohaterów musi wybrać profesję spomiędzy
Złodzieja, Banity i Rozbójnika.
Profity
Każdy bohater może w Ukryciu ruszyć się o 3 cm dalej.
Drużyna ma do rozdysponowania 5% więcej Smoczych Dukatów niż obowiązuje rozpiska (zaokrąglane w dół). Każdy bohater może wykonać przerzut na test Znaleziska.
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Gildia Magów
Aby przynależeć do Gildii Magów, drużyna MUSI posiadać Maga, a Herszt drużyny
ma możliwość wykupienia profesji spośród Magów. Herszt tego typu nie wspomaga
drużyny dodatkowymi Kartami Przedmiotów, jednak może korzystać z innych zasad
Magów. Herszt z wybraną profesją spośród Magów nadal jest traktowany jako Herszt
drużyny, a nie Mag!!!
Profity
Każdy bohater rzucający czary, jeśli ma obok siebie w promieniu 10 cm przynajmniej
dwóch innych bohaterów ze swojej drużyny, może w trakcie rzucania czaru wytypować
jednego, z którego pobierze punkt W do rzucenia czaru. Herszt drużyny może dobrać
jeden dodatkowy czar z dowolnej domeny ogólnej.
Gildia Tropicieli
Aby przynależeć do Gildii Tropicieli, Herszt musi posiadać profesję Mistrz Łuku
lub Przepatrywacza, a przynajmniej dwóch innych bohaterów musi wybrać profesję
spomiędzy Mistrza Łuku, Strzelca, Przepatrywacza i Zwiadowcy. Maksymalnie połowa
drużyny, zaokrąglając w górę, może być wyposażona w bronie strzeleckie i rzucane.
Bohaterowie w drużynie nie mogą korzystać z broni palnej!
Profity
Drużyna zyskuje dostęp do ekwipunku Gildii Tropicieli.
Jeśli Hersztem jest Mistrz Łuku, każdy bohater wyposażony w łuk, łuk długi lub kuszę
ma możliwość zadawania Ran Krytycznych podczas strzelania.
Jeśli Hersztem jest Przepatrywacz, każdy bohater otrzymuje bonus +1 BS oraz +1 do
Ataku Precyzyjnego. Wszyscy posiadają przerzut Wypatrywania.
Gildia Najemników
Aby przynależeć do Gildii Najemników, Herszt musi posiadać profesję Szampierza
lub Gwardzisty, a przynajmniej dwóch innych bohaterów musi wybrać profesję spomiędzy Szampierza, Gwardzisty, Zbrojnego, Szermierza lub Zwadźcy.
Profity
Wszyscy bohaterowie z drużyny mogą w trakcie szarży dodać +1WS lub +1S. Herszt
drużyny zyskuje zdolność Braterstwo oraz dysponuje 1 dodatkowym rozkazem.
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Wybór charakteru

Drużyna

Przed stworzeniem drużyny należy zdecydować, jaki będzie jej charakter. Wiążą się
z tym określone zasady, dzięki którym każda z drużyn ma unikalne możliwości na polu
bitwy. Charakter to jednak nie tylko zasady - to również unikalny klimat drużyny oraz
wygląd. Malując figurki swojej drużyny możesz za pomocą kolorów oddać jej Dobry
lub Zły charakter, dopracowując podstawki możesz ukazać, w jakich miejscach bohaterowie bywają najczęściej. Pamiętaj, że Twoja drużyna i jej Herszt walczą byś Ty mógł
cieszyć się zwycięstwami, dlatego warto postarać się o jej unikalny wygląd.
DOBRZY					
symbol - Gasnące Słońce

„UCZCIWOŚĆ I MĘSTWO”

Błogosławieństwo
Drużyna uzyskuje tyle Błogosławionych Kości ile wynosi liczebność drużyny podzielone na pół i zaokrąglone w górę. Jeśli Witalność bohatera może spaść do 0, gracz ma
prawo natychmiast wykonać test k6 zużywając Błogosławioną Kość. Wynik 4+ oznacza, że Witalność bohatera nie spada do 0 tylko wynosi 1, a jeśli uzyskał wynik 6,
wynosi tyle ile przed atakiem wroga. Rzuty te nigdy nie mogą być modyfikowane!
Dodatkowo, jeśli w trakcie walki dowolny bohater z drużyny wyrzucił na k6 wynik 1,
gracz może wykorzystując Błogosławioną Kość wykonać przerzut, a jeśli wynik przerzutu to 5+, drużyna zyskuje Błogosławioną Kość!
PRAWORZĄDNI				
symbol - Tarcza Prawości

„SPRAWIEDLIWOŚĆ I ŁAD”

Taktyka Walki
Jeśli w ciągu trwania Cyklu, w wyniku akcji jednego bohatera jeden wrogi model utraci
w sumie 3 punkty W, to gracz uzyskuje Kość Taktyki Walki. Należy wykonać rzut
k6 i kość z wynikiem położyć przy swojej karcie drużyny jako Kość Taktyki Walki.
W dowolnym momencie gry, gracz może podmienić kość bohatera na Kość Taktyki
Walki. Podmieniona kość jest odkładana poza grę. Drużyna może posiadać skumulowane maksymalnie dwie Kości Taktyki Walki. Kości Taktyki mogą być podmieniane
w wyniku odebrania kolejnych 3 punktów Witalności.
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NEUTRALNI		
symbol - Artefaktyczny Kielich

„NIEZALEŻNOŚĆ I RÓWNOWAGA”

Bitewna Inspiracja
Drużyna uzyskuje tyle Kości Inspiracji ile wynosi LD Herszta podzielone na pół
i zaokrąglone w górę. Każda Kość Inspiracji może być wykorzystana w chwili, gdy
atak bohatera został sparowany przez wroga. Wykonaj rzut k6, wynik 3+ oznacza, że
bohater odzyskuje Kość Akcji. Kość Inspiracji może też być wykorzystana, gdy bohater
wykonał nieudane parowanie ataku wroga. Po wykorzystaniu Kości Inspiracji musi być
jeszcze raz przeprowadzona procedura ataku i parowania. Bohater w Cyklu może tylko
raz użyć Kości Inspiracji. Jeśli w trakcie walk bohater sprowadzi wroga do 0 Witalności,
drużyna zyskuje Kość Inspiracji.
ANARCHIŚCI				
symbol - Trzy Księżyce

„AGRESJA I ZMIENNOŚĆ”

Szał Walki
W pierwszym Cyklu gry, dowolni bohaterowie z drużyny mogą dobrowolnie zdjąć
swoją Kość Akcji i wykonać rzut k6. Za każdy wynik 4+ drużyna zyskuje 1 Kość Szału,
która może być użyta w dowolnym momencie Fazy Inicjatywy. Od momentu jej użycia
wszyscy bohaterowie z drużyny, do końca Cyklu, mogą do wykorzystywanej cechy
podczas atakowania oraz obrony dodać +1. W Cyklu można wykorzystać tylko jedną
Kość Szału. Drużyna anarchistów zyskuje Kość Szału, jeśli odbierze wrogim bohaterom
w Cyklu tyle punktów Witalności ile wynosiła początkowa liczebność anarchistów.
Np. drużyna anarchistów liczy 7 bohaterów na karcie drużyny, więc musi odebrać wrogiej
drużynie 7 punktów Witalności w Cyklu, by uzyskać Kość Szału.
ŹLI				
symbol - Znamię Ciemności

„ŚMIERĆ I ZNISZCZENIE”

Dręczenie Dusz
Dowolna ilość bohaterów może przed bitwą zaprzedać swoje dusze Mrocznym
Bogom, a każdy wytypowany model traci 1 punkt W. Każdy bohater, który zaprzedał
duszę musi wykonać test. Wynik 3+ oznacza, że daje drużynie 1 Kość Udręki, która
w dowolnym momencie gry po wykorzystaniu pozwala bohaterowi wykonać przerzut
dowolnego rzutu. Przerzut musi być zaakceptowany! Ponadto za każdego wrogiego bohatera, który został wyeliminowany z gry należy wykonać test k6 - wynik 4+ oznacza,
że drużyna zyskuje 1 Kość Udręki.
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Od czego zacząć?
Jeśli zdecydowałeś się na skompletowanie swojej drużyny,
warto byś zapoznał się z podstawowymi zasadami
jej tworzenia. Wiele szczegółów takich jak odpowiednie
dopasowanie broni do rasy czy profesji przyjdzie
z czasem, dlatego pierwsze potyczki powinieneś
potraktować jako treningowe. Aby gra mogła być
grą, potrzebny Ci jest kolega z którym będziesz
rozgrywał przygody i walczył o Punkty Triumfu.
Teraz, kiedy już wkroczyłeś do Umbra Turris i wiesz
jakie charaktery mogą posiadać drużyny, musisz zapoznać się
z zasadami tworzenia drużyny pod wybrany charakter.

Charakter Twojej drużyny
Popatrz w charakterystyki ras. Przy każdej z nich jest litera (D, P, N, A lub Z) odpowiadająca za charakter, jakim może dysponować rasa.
Tworząc drużynę o Dobrym charakterze, u wszystkich bohaterów musi występować
litera D. Są rasy, które mają kilka charakterów np. Ludzie co pozwala im być w drużynach o różnych charakterach.
Jeśli przy charakterze rasy jest litera np.:(D) oznacza to, że bohater może być w drużynie Dobrych, jeśli (P) w drużynie Praworządnych itp.

Charakter:
Dobry (D) - Uczciwość i Męstwo
Praworządny (P) - Sprawiedliwość i ład
		
Neutralny (N) - Niezależność i równowaga
			
Anarchia (A) - Agresja i zmienność
				
Zły (Z) - Zniszczenie i śmierć

Wielkość Twojej drużyny
Teraz musisz określić jak liczna będzie Twoja drużyna. Standardowa drużyna jest składana za koszt
1000 Smoczych Dukatów (w skrócie SD), ale można prowadzić potyczki na 750 oraz
1500. Waluta wymieniona jako koszt to nic innego jak punkty. Twoja drużyna może
liczyć od 6 do 16 modeli.
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Wybór ras
Drużynę możesz złożyć na dwa sposoby. Pierwszy to złożenie drużyny, która będzie
składać się z bohaterów tej samej rasy. Profitem takiej drużyny jest zasada specjalna
Więzy Krwi. Drugim sposobem jest wykorzystanie do budowy drużyny bohaterów
o różnych rasach. Profitem jest to, że bohaterowie posiadają różne zdolności rasowe
i różne charakterystyki dzięki czemu mogą doskonale się uzupełniać. Pamiętaj, że jesteś
przy tego typu drużynie nadal ograniczony wybranym dla niej charakterem.

Dobór profesji
Bez względu czy Twoja drużyna składa się z bohaterów tej samej rasy czy z różnych,
musisz każdemu bohaterowi wykupić profesję. Możesz je dowolnie wybierać dla każdego bohatera, jednak zwróć uwagę, że niektóre mają pewne restrykcje. (patrz dział
Profesje)
Pamiętaj, że jeśli chcesz mieć w drużynie profesję, które się powtarzają, musisz koszt
każdej kolejnej powiększać o 10 SD, np.: Pierwszy Barbarzyńca w drużynie będzie
miał koszt profesji 33 SD, kolejny 43, trzeci 53 itd.

Ogólne zasady składania drużyn
W drużynie MUSI być jeden bohater, który oprócz normalnej profesji musi mieć
dokupioną profesję Herszta.
Każda drużyna MOŻE posiadać jednego bohatera z wykupioną profesją z grupy
Magów.
Każdy bohater MUSI być wyposażony w przynajmniej jedną broń.
Maksymalnie połowa drużyny, zaokrąglając w dół, może być wyposażona w bronie
strzeleckie, palne i rzucane.
Bohater MOŻE dokupić dodatkową broń, jednak jej koszt jest potrajany.
Pancerze ciężkie mogą być dobierane dowolnie dla profesji powyżej 30 SD, poniżej
tej punktacji bohater może być wyposażony tylko w lekkie pancerze.

Karta Drużyny
Wybranych bohaterów zapisz na specjalnej Karcie Drużyny. Są na niej odpowiednie
miejsca na każdego z Twoich bohaterów, jego charakterystyki, koszt, zdolności
i ekwipunek.
Karta Drużyny pozwala również Tobie i twojemu przeciwnikowi w trakcie rozgrywki
zaznaczać utratę Witalności bohaterów.
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Broń jednoręczna:
Miecz, Krótki Miecz 			
+1 atak standardowy
		
Topór, Sejmitar				
+1 atak siłowy, -2 atak precyzyjny

(koszt 11 SD)

(koszt 10 SD)

Młot, Morgenstern				
(koszt 14 SD)
+1 atak siłowy, -2 atak precyzyjny (-1 do wszelkich testów Pancerza)
Szabla, Rapier				
(koszt 12 SD)
+1 atak standardowy, -1 atak siłowy, +2 atak precyzyjny
Włócznia					
+ 1 atak standardowy, -2 atak siłowy, (kontratak)

(koszt 13 SD)

Maczuga, Wekiera				
(koszt 8 SD)
-2 atak precyzyjny, (przerzut na ogłuszanie)				
Pałka, Kij					
(koszt 5 SD)
-2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny 				
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Broń dwuręczna:
Miecz półtoraręczny 			
(koszt 17 SD)
atak standardowy (przerzut), + 1 atak siłowy, -1 atak precyzyjny (bd)
Miecz dwuręczny				
(koszt 16 SD)
- 1 atak standardowy (przerzut), + 2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny (bd)
Topór dwuręczny				
(koszt 17 SD)
+ 2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny, (dublet +1 do S) (bd)
Młot dwuręczny, Kij dwuręczny 		
(koszt 19 SD)
+ 2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny, (-1 do wszelkich testów Pancerza) (bd)
Halabarda				
(koszt 22 SD)
+2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny, (kontratak), (bd)
Korbacz					
atak siłowy (Przerzut), -2 atak precyzyjny, (bd)

(koszt 16 SD)

Kostur, Broń rytualna			
-1 atak precyzyjny, (bd)

(koszt 6 SD)

Broń lekka:
Sztylet, Nóż Myśliwski			
(koszt 7 SD)
+2 atak precyzyjny, -2 atak siłowy, (broń lekka) 				
			
Nóż 					
(koszt 2 SD)
(nie może zadawać ran krytycznych i wykonywać rzutu za Perfekcyjny cios)		
+1 atak precyzyjny, -3 atak siłowy, (broń lekka) 		
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Broń specjalna:
Asari Tiheri - legendarna potężna broń, którą mogą posiadać tylko najodważniejsi
spośród wojowników Tigerian.
+ 2 atak siłowy, -2 atak precyzyjny, (+2 do testu Powalenia) (bd) 		
(koszt 21 SD) (broń tylko dla Tigerian)
Topór Groma - przerażający gigantyczny topór dzierżony przez najbardziej okrutnych Grimmów.
+ 3 atak siłowy, -2 atak precyzyjny, (dublet +1 do S) (bd) (koszt 38 SD) (broń tylko
dla Krasnoldów Północy)
Młot Asmunda - pradawny młot, który jak głosi legenda dzierżył sam Asmund
w tytanicznych walkach bogów.
+ 2 atak siłowy (Przerzut), -2 atak precyzyjny, (Ogłuszanie na każdej lokacji) (-2 do
wszelkich testów Pancerza) (bd) (koszt 43 SD - tylko dla Krasnoludów z Thargomind)
Ussarous - kunsztowna szabla błogosławiona krwią dziewic Vorak’hous dla najdzielniejszych synów Argatei.
+2 atak standardowy, +2 atak precyzyjny (Podstępny Cios działa z każdej strony na
4+, dorzut za Perfekcyjny Cios wykonywany 2k6 i wybierany korzystniejszy wynik)
(koszt 25 SD) (broń tylko dla Voraków)

Zasady specjalne:
Kontratak
(Zdolność wyzwalana) Bohater, który został zaszarżowany posiadając broń z zasadą Kontratak, może jeśli posiada Kość Akcji przeprowadzić swój atak
przed atakiem wroga.
Broń dwuręczna (bd)
bohatera posiadającego Tarczę.

Broń dwuręczna nie może być wykupywana dla

Przerzut Broń pozwala na przerzut wszystkich kości w trakcie ataku. Adnotacja
„przerzut” wymieniana jest zawsze obok zasady docelowej.
Broń lekka
Broń tego typu jest w walce często przekładana z ręki do ręki,
dlatego nie może być wykupywana dla bohatera posiadającego Tarczę.
Broń specjalna
W drużynie może być tylko jeden bohater, któremu wykupiono broń specjalną.
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Bez względu czy jest to broń do walki, czy do strzelania, tylko jeden bohater w drużynie może mieć ten typ broni.
Broń naturalna
Ten typ broni odzwierciedla bronie takie jak kły, pazury, szpony ale również wszelkie bronie pochwycone w trakcie walk
jak kamienie, kije itp. Model wyposażony w tego typu
broń może mieć specjalną adnotacje o posiadanych
modyfikatorach w trakcie walki. W broń naturalną wyposażone są głównie przyzwane
istoty oraz bestie.
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Broń strzelecka
Łuk					
(koszt 12 SD)		
OB 1
zasięg do 60cm 					
		
Łuk Długi 				
(koszt 19 SD)
OB 1
zasięg do 70cm, +1 BS, minimum 7 S i 7 Sp			
Kusza 					
(koszt 17 SD)
OB 1
zasięg do 40cm, test pancerzy wykonywany 1k6 zamiast 3k6
				
Kusza powtarzalna				
(koszt 24 SD)
OB 1
zasięg do 40cm,
(pierwszy wynik 1 lub 2 na Dostrzelenie może być przerzucony)			
Proca					
(koszt 3 SD)
OB 1
zasięg do 20cm, max obrażenia 2, 			
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Broń palna

(tylko dla bohatera z profesją Strzelca lub Rusznikarza)
Muszkiet					
(koszt 15 SD)
OB 1
zasięg do 40cm, (tarcze nie dają ochrony)					
				
Strzelba					
(koszt 26 SD)
OB 2
zasięg do 40cm, BS=8, minimum S 8. Wadliwa			
Garłacz					
(koszt 22 SD)
OB 1/Ogł.
zasięg do 30cm, BS=7, min. S 8, Wadliwa, eksplozja 8 cm,
max obrażenia 2,
Armatka[ ]				
(koszt 16 SD)
OB 1
zasięg do 50cm, Odbicie, tylko dla ras małych				
(przerzut przy teście BS), pancerze nie chronią
Pistolet					
(koszt 3 SD)
OB 1
zasięg do 20cm, max obrażenia 2,
(może byc wykupywany dla dowolnych profesji)
		

Broń rzucana
Noże do rzucania				
(koszt 3 SD)
OB 1
zasięg do 20cm, max obr. 3, rzucana, rzut z Ukrycia
Pozwala zdecydować, która cecha jest wykorzystywana
do rzutu - SP lub S.
Bomba					
(koszt 5 SD)
OB 1/Ogł.
rzucana, Wadliwa, brak możliwości Celowania, eksplozja 8 cm
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Broń specjalna
Łuk Morrenviel - (łuk długi) 			
(koszt 21 SD)
Kunsztownie wykonany elfi łuk wręczany tym, którzy dali dowód heroizmu.
OB 1/Ogł zasięg do 70cm, +2 BS, minimum 7 S i 7 Sp

(broń tylko dla Elfów)

Kusza Zagłady - (kusza)			
(koszt 21 SD)
Broń obmyślona i stworzona przez najokrutniejszych hobgoblińskich Nekrorusznikarzy.
OB 2

zasięg do 40cm, pancerze nie chronią

(broń tylko dla Hobgoblinów)

Proca Króla Oprychów - (proca) 		
(koszt 16 SD)
Niewielu wie jak wygląda, ale wielu poznało jaki sprawia ból.
OB 1

zasięg do 30cm, max obrażenia 4, ruch=Sp, strzał z Ukrycia
(broń tylko dla Niziołków)

Plugawy Garłacz - (garłacz)			
(koszt 28 SD)
Gigantycznych rozmiarów garłacz, siejący spustoszenie pośród wrogów Ugruk-hor.
OB 1/Ogł.

zasięg 30cm, BS=8, Wadliwa, eksplozja 8 cm, pociski Zapalające
(broń tylko dla Orków)

Rzucana Broń tego typu nie jest tracona w wyniku Rzucania.
Wadliwa Jeśli w trakcie dowolnego rzutu na dostrzelenie wypadła 1, strzał jest anulowany, a bohater używający tej broni musi przeprowadzić test k6. Wynik 4+ oznacza,
że traci tyle punktów W ile broń posiada OB. Jeśli broń posiada zasadę eksplozji,
również należy ją uwzględnić.
Eksplozja Jeżeli wróg w wyniku trafienia tego typu bronią stracił Witalność, eksplozja odbiera tyle samo Witalności wszystkim bohaterom w promieniu wypisanym przy
broni. Zasięg eksplozji jest liczony od podstawki celu.
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... z Ukrycia
używania.

Ekwipunek tego typu pozwala nie tracić Ukrycia podczas jego

BS=X
W trakcie strzelania z broni z tym oznaczeniem nie używany jest BS strzelca, tylko podany w opisie.
Odbicie Po dostrzeleniu do celu pocisk leci dalej trafiając każdego bohatera po linii
strzału. Trafiany jest każdy model w zasięgu do 10 cm od celu, do którego dostrzelono.
Aby określić linię strzału należy mierzyć dokładnie ze środka podstawki broni, przez
środek podstawki bohatera będącego głównym celem. Jeśli miarka przechodzi nad
podstawką modelu, jest on trafiony w wyniku odbicia pocisku.
/Ogł.
Każdy bohater, któremu zadano jakiekolwiek obrażenia w dowolną lokację
z broni posiadającej adnotację /Ogł. musi natychmiast wykonać Test Ogłuszenia bez
względu czy posiada Pancerz czy nie.
[]
Jeśli przy nazwie broni występuje znak [ ] oznacza to, że taka broń
wykupiona dla bohatera jest umieszczana na oddzielnej podstawce. Jeśli bohater chce oddać strzał z broni musi być dostawiony pełną krawędzią swojej
podstawki do podstawki broni. Może dotykać podstawkę broni swoją przednią lub jedną
z bocznych krawędzi, a pole widzenia i zasięg strzału należy mierzyć od podstawki
bohatera. Bohater może wykonywać ruch wraz z bronią, ale może się poruszać maksymalnie na zasięg równy swojej Sprawności. Jeśli chce oddalić się od broni może to
zrobić, a broń pozostaje bezużyteczna do ponownego zetknięcia się z podstawką bohatera. Przeciwnik wykonując Szarżę może obrać za cel bohatera lub jego broń. Jeśli
celem szarży jest broń, należy bez żadnych testów pod koniec tury wrogiego bohatera
zdjąć ją z pola walki.
Zapalające
Wynik 6 podczas zadawania ran oznacza, że wróg musi
natychmiast wykonać test. Wynik 5+ oznacza, że traci Kość Akcji i kolejny 1 punkt
Witalności.
Uwaga!
Do broni palnych oraz broni strzeleckich o koszcie niższym niż 10 SD nie można
stosować karty przedmiotu „Złowrogie Smarowidło”.
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Pancerze
Hełm lekki			

lekki - ochrona 6+

(koszt 5 SD)

Koszulka Kolcza			

lekki - ochrona 6+

(koszt 3 SD)

Nagolennik skórzany			

lekki - ochrona 6+

(koszt 4 SD)

Hełm ciężki			

ciężki - ochrona 5+ (koszt 9 SD)

Napierśnik płytowy			

ciężki - ochrona 5+ (koszt 7 SD)

Nagolennik metalowy 		

ciężki - ochrona 5+ (koszt 8 SD)

Tarcza drewniana			
lekki - zbicie 6+
nie można używać z brońmi dwuręcznymi lub lekkimi
Tarcza stalowa 			
ciężki - zbicie 5+
nie można używać z brońmi dwuręcznymi lub lekkimi

(koszt 6 SD)
(koszt 12 SD)

Pancerz
Bohater, który dysponuje pancerzem ma szanse, by obrażenia otrzymane w walce
były w połowie zniwelowane (zaokraglając w górę). Test Pancerza wykonywany jest
w momencie kiedy gracz już wie ile straci punktów Witalności. Ważne jest również
uwzględnienie w jaką lokacje bohater otrzymał obrażenia, gdyż jeśli model nie ma na
danej lokacji Pancerza, nie może wykonywać Testu. Ciężki pancerz może być dawany
tylko profesjom, których bazowy koszt wynosi powyżej 30 SD. Bohater posiadający
dowolny pancerz na głowie po trafieniu w tę lokacje nie może być ogłuszony.
Test Pancerza - rzut 3k6
Bez wzgledu na ilu kościach gracz uzyskał pożądany wynik, obrażenia są zmniejszane
o połowę tylko raz.
Jeśli gracz uzyskał podczas testu pancerza dublet 1, pancerz na danej lokacji jest
zniszczony, nawet jeśli obronił od części obrażeń.
Pancerze chronią przed atakami precyzyjnymi tylko przy użyciu 1k6 zamiast 3k6.
Tarcza- rzut 1k6 (Zdolność Wyzwalana)		
Tarcza jest pancerzem, jednak jej zasady są inne od reszty pancerzy. Bohater dysponujący tarczą może przyjmować pozycję obronną, dzięki której ma szansę zniwelować
każdy rodzaj ataku wroga lub schować przed strzałem. Tarcza działa zawsze jeśli tylko
bohater NIE posiada Kości Akcji. Bohater który posiada Kość Akcji i chce skorzystać
z tarczy, może celowo zdjąć kość lub użyć broni z zasadą Kontratak.
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Wyposażenie dodatkowe
Każdy bohater w drużynie może wykupić jeden przedmiot z poniższej listy. Jeśli nie
ma adnotacji, przedmiot w trakcie wykupywania może się powtarzać tylko dwa razy
w drużynie. Gracz nie musi dokładnie na modelu pokazywać posiadanych
przedmiotów, gdyż przyjmuje się, że mogą być schowane w worku, sakwie czy za pazuchą.
Większe przedmioty jak na przykład Trofeum/Totem, mogą być dowolnie
ustalane przez gracza, dlatego jeden bohater może dzierżyć głowę przeciwnika zaś inny
symbol bóstwa. Podobnie jest z przedmiotem Róg, który może być reprezentowany
przez kobzę, bęben lub cokolwiek gracz uzna za stosowne.
Liczby przed przedmiotami są wykorzystywane przy testach Znaleziska.
2
Lina (koszt 1 SD)
Dzięki linie bohater może, w terenie wymagającym wspinania, poruszać się
normalnie oraz może wykonywać dowolne Akcje.
3
Latarnia/pochodnia (koszt 3 SD)
Bohater posiadający ten ekwipunek posiada bonus +1 do testu Wypatrywania.
4
Hubka i krzesiwo „1” (koszt 1 SD)
Po wykorzystaniu tego przedmiotu wszyscy bohaterowie w promieniu 30 cm tracą
Ukrycie.
5
Leczący eliksir „1” (koszt 5 SD)
Pierwsza strata punktów Witalności podczas rozgrywki jest pomniejszana o 2.
6
Trucizna (koszt 3 SD)
Każda uzyskana 6 w trakcie wykonywania Ataku Precyzyjnego dowolną bronią
w walce, oznacza zadanie 1 obrażenia więcej.
7
Zioła „1” (koszt 1 SD)
Na początku swojej tury, w akcji pobocznej bohater może użyć ziół. Wykonaj rzut
k6, wynik 4+ oznacza, że odzyskał 2 punkty W.
8
Talizman przeznaczenia „1” (koszt 4 SD)
Bohater może użyć Talizmanu w chwili gdy zadał wrogowi lub sam otrzymał obrażenia w walce lub strzelaniu z broni innej niż palna lub rzucana. Bohater musi wykonać
test k6, wynik 4+ oznacza, że może powiększyć zadane obrażenia wrogowi o 4 lub
zmniejszyć te, które sam otrzymał o 4.
9
Bitewny relikt „1” (koszt 3 SD)
Bohater może użyć tego przedmiotu w Akcji Pobocznej. Do końca trwania Cyklu
jedna dowolna cecha bohatera może być powiększona o 2.
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10
Peleryna tropiciela (koszt 8 SD)
Bohater wyposażony w tego typu pelerynę może być wypatrywany tylko z odległości 20 cm i mniej bez wzgledu na
posiadany ekwipunek lub zdolności,
ponadto nie może stracić Ukrycia w wyniku
działania czaru lub przedmiotu.
11
Szkiełko „1” (koszt 1 SD)
Bohater może użyć tego przedmiotu w Akcji Pobocznej
i gdy wróg jest w polu widzenia. Do końca trwania Cyklu
wybrany wróg nie może oddawać strzału z żadnej broni.
12
Amulet odwagi (koszt 4 SD)
Bohater może wykonać test k6 jeśli wróg posiada zasadę Strach
lub Permanentny Strach. Wynik 3+ pozwala bohaterowi wykonać
parowanie ataku wroga posiadającego Strach lub Permanentny Strach.
Groty do strzał i bełtów (tylko dla gildii Tropicieli)
każdy z poszczególnych rodzajów strzał może być wykupywany maksymalnie trzy razy
Przeciwpancerne (koszt 4 SD) - test pancerzy wykonywany 1k6 zamiast 3k6
Zapalające (koszt 3 SD) - wynik 6 podczas zadawania ran oznacza, że wróg musi
natychmiast wykonać test. Wynik 5+ oznacza, że traci Kość Akcji i kolejny 1 punkt
Witalności.
Łowieckie (koszt 6 SD) - bohater może dodać +2 BS.
Maska zabójcy (tylko gildia Zabójców) (koszt 6 SD)
Bohater posiada Ciężki Pancerz na głowie, który działa tylko od przodu. Test pancerza Maski Zabójcy może być wykonaywany zawsze bez względu na broń, atak lub
zdolność jaką zastosował wróg. Bohater posiadający Maskę zabójcy posiada Strach.
Trofeum/totem (koszt 2 SD)
Jeśli w promieniu 30 cm od Herszta jest bohater posiadający Trofeum lub Totem,
w trakcie wykonywania testu Paniki Herszt może dodać +2 do rzutu. Przedmiot ten
nie może być wykupywany dla Herszta lub Maga, a w drużynie może go posiadać
tylko jeden bohater.
Róg (koszt 4 SD)
Drużyna może wykonać przerzut nieudanego Testu Paniki. Przedmiot ten nie może
być wykupywany dla Herszta, Maga i bohatera dzierżącego Trofeum. W drużynie
może go posiadać tylko jeden bohater.
			
„1”- przedmiot jednorazowego użytku
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Start gry
Przygotowanie stołu
Do rozegrania bitwy należy przygotować pole o wielkości 70 cm x 70
cm. Potrzebna będzie miarka o podziałce centymetrowej, kostki k6 oraz
makiety imitujące teren.
Losowanie Terenów
Po przygotowaniu stołu należy wylosować lokację z Kart Terenów. Jeżeli Ty
i twój przeciwnik macie różne Talie Kart Terenów, wykonajcie rzut k6. Gra
odbywa się z użyciem talii gracza, który uzyskał wyższy wynik.
Obaj gracze wykonują rzut k6 i gracz w wyższym wynikiem tasuje Karty
Terenów po czym losowo wyciąga z niej dwie sztuki. Z tych dwóch kart
wybiera tę, która mu bardziej odpowiada. Wybrana karta jest kładziona tuż
przy polu rozgrywki, druga zaś trafia z powrotem do talii.
Ustawienie makiet, wybór strony i rozstawienie drużyn
Dzięki Karcie Terenu wiadomo na jakiej lokacji toczy się rozgrywka i ile
jest makiet na stole. Teraz należy zastosować się do odpowiedniego ich ustawienia wedle schematów z działu Tereny. Jeśli obaj gracze się zgodzą, tereny
mogą być ustawiane inaczej, tak by odwzorować nieco inny fragment miasta
czy cmentarza na którym będzie potyczka. Każdy z graczy ma teraz prawo
dostawić jeden teren dodatkowo (patrz Teren gry - Ilość terenów).
Gracz, który losował Karty Terenów ustawia na każdym terenie w jego dowolnym miejscu, znacznik „Znaleziska”.
Jego przeciwnik ma teraz prawo wybrać pole rozstawienia oraz wystawić się
jako pierwszy. Kiedy już to uczyni, drugi gracz przechodzi do rozstawiania
swojej drużyny.

Start gry

5

6

7

Losowanie Przedmiotów
Magowie drużyn wędrują po targowiskach, sklepach i świątyniach w poszukiwaniu najróżniejszych przedmiotów, które
pomogą drużynie pokonać wroga.
Każdy z graczy musi posiadać własną talię
Kart Przedmiotów. Potasuj talię Kart Przedmiotów i weź trzy zakryte karty z góry talii. Twój
przeciwnik czyni to samo z własnej talii. Jeśli jakiś
Typ Przedmiotu powtarza się, możesz odłożyć jedną
z takich kart i dociągnąć nową kartę, którą musisz zaakceptować. Karty Przedmiotów Trwałych połóż odkryte obok
swojej rozpiski Drużyny. Inne Karty Przedmiotów pozostają
zakryte przed wrogiem.
Określenie poziomu trudności rozgrywki i losowanie Kart Przygód
Przed każdą bitwą obaj Hersztowie drużyn wędrują do miasta by dostać zlecenie
wykonania zadania dla Gildii, zaprzyjaźnionego maga lub innych znanych sobie
mieszkańców Umbra Turris.
Gracze mogą ustalić lub wylosować jaki będzie poziom trudności rozgrywki.
Od niego zależy ile Punktów Triumfu należy zdobyć aby wygrać potyczkę.
Wybierz lub wykonaj rzut k6 za poziom trudności:
Łatwy (1, 2) = 2 PT
Średni (3, 4, 5) = 3 PT
Trudny (6) = 4 PT
Następnie obaj gracze wykonują rzut k6 aby wylosować Karty Przygód. Gracz
z wyższym wynikiem wybiera z czyjej Talii Przygód będą losować przygody
i jako pierwszy losuje z niej 3 Kart Przygód dla swojej drużyny, tak by jego przeciwnik nie znał ich treści. Jeśli uzna, że bardzo mu nie pasują, może włożyć je
ponownie do puli scenariuszy, przetasować i ponownie wybrać losowo już tylko
2 sztuki. Następnie przeciwnik losuje karty z puli Kart Przygód, stosując się do
tych samych reguł.
Start gry
Teraz kiedy wszystko jest gotowe, należy zastosować się do Kart Przygód z dopiskiem „Pokaż tę kartę przed bitwą” i można zacząć grę przechodząc do Fazy
Układania Kości (patrz str. 5 Cykl i Fazy gry).
Jak wygrać?
Są trzy możliwości wygrania bitwy.
- zdobycie określonej ilości Punktów Triumfu
- nie zdany Test Paniki wroga, który stracił połowę lub więcej bohaterów ze
swojej drużyny
- wyeliminowanie 75% w koszcie bohaterów wroga

91

Tereny
Makiety
Makiety w grze to jeden z elementów, które bardzo uatrakcyjniają potyczkę, ale mają
również wpływ na jej przebieg. Ilość użytych terenów oraz ich rodzaj ma niejednokrotnie wpływ na decyzję graczy - iść do walki czy strzelać wykorzystując je jako zasłonę.
Makiety wskazane do gier bitewnych powinny być wykonane tak, aby każdy gracz, bez
względu na ulubiony sposób gry, miał te same szanse zwycięstwa.

Ilość terenów
Standardowo w grze UT ilość makiet waha się pomiędzy 1 a 6 sztukami. Należy podkreślić, że makieta makiecie nierówna, dlatego warto by gracz zastosował się do zasady,
że jeden teren pokazany na schematach rozstawienia makiet powinien mieć około 20
cm średnicy. Jeśli Twoje makiety są drobne, powinieneś ustawić je obok siebie by odzwierciedlały jeden teren.
Każdy z graczy ma ZAWSZE prawo ustawić jedną makietę więcej niż standardowo
przewidziano w grze. Jest ona ustawiana w dowolnym miejscu, jednak poza strefami
rozstawienia graczy. Gracz może, ale nie musi tego czynić i tylko od jego decyzji zależy
czy dokłada makietę czy też nie. Przeciwnik może przestawić dołożoną makietę gracza
do 20 cm w dowolną stronę.
To gracze ostatecznie decydują jakie makiety chcą mieć podczas potyczki i jeśli obie
strony się zgadzają, mogą one być większe lub mniejsze jeśli uznają za stosowne.
W przypadku sporów, należy wykonać rzut k6, który rozstrzygnie te kwestie.

Przeszukiwanie terenów
Każdy z terenów oprócz tego, że tworzy klimat potyczki jest również miejscem,
w którym drużyny bohaterów mogą odnajdywać ciekawe przedmioty. Gracz, który
losował Karty Terenów ustawia na każdym z nich jeden znacznik „Znaleziska”. Może
zrobić to w dowolnym miejscu makiety wymuszając wspinanie się lub wchodzenie
w teren pełen wody, utrudniając tym dotarcie przeciwnikowi ale i sobie.
Bohater, który zetknie się ze znacznikiem „Znaleziska” od razu MOŻE wykonać test, co kryje stara skrzynia, beczka, stolik czy cokolwiek innego. Na wynik te-
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Tereny

stu nie mogą wpływać żadne bonusy lub zdolności - wynik na kości jest ostateczny.
Aby dowiedzieć się co bohater znalazł, należy wykonać Test Znaleziska, poczym znacznik zdjąć poza grę.

Wszystkie znaczniki są modelami i należy je umieszczać na podstawkach, dokładnie
tak jak bohaterów drużyn. Ułatwia to mierzenie zasięgu do modelu znacznika oraz
określenie, czy model bohatera styka się z nim.
Wszelkie znaczniki występujące w grze nie mogą być ustawione bliżej siebie niż 3 cm.

Test Znaleziska
1 - Bohater miał niezwykłego pecha, gdyż w trakcie przeszukiwania został ukąszony przez
jadowitego pająka lub potrącił fiolkę, która eksplodowała.
Bohater traci 1 punkt Witalności (bez względu na posiadany pancerz czy zdolność).
2 - Bohater znalazł tajemniczy wywar, który zaryzykował wypić. Wzbudził on w nim
wielką chęć walki.
Bohater odzyskuje Kość Akcji.
3 - Niezwykle smakowita suszona dziczyzna i przedni napitek dodały sił bohaterowi.
Bohater odzyskuje 2 punkty Witalności.
4 - Bohater znalazł pośród beczek i skrzyń nietypowy przedmiot.
Wykonaj rzut 2k6 i sprawdź wynik w dziale Ekwipunek - wyposażenie dodatkowe.
Znaleziony przedmiot może być dodany bez względu na posiadany już przez bohatera
i może się powtarzać.
5 - Pośród wielu nieistotnych rzeczy, bohater nagle odnajduje przedmiot o niezwykłej
wartości.
Gracz może natychmiast ze swojej talii wylosować jedną Kartę Przedmiotu.
Jeśli wylosowana karta jest przedmiotem Trwałym, odłóż ją poza grę i wylosuj nową
z talii.
6 - Bohater natrafia na wielką skrzynię pełną ciekawych przedmiotów.
Gracz może natychmiast ze swojej talii wylosować dwie Karty Przedmiotów, wybrać
jedną z nich a drugą z powrotem wtasować do talii.
Jeśli wylosowane karty lub karta jest przedmiotem Trwałym, odłóż ją poza grę
i wylosuj nową z talii.
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Leśna polana

Nawiedzony Cmentarz

Bitewny plac

Świątynne ruiny

Tajemniczy bór

Prastara dzielnica

Strefa rozstawienia
to 10 cm na 20cm,
oznacza całą szerokość pola.
Makiety powinny być ustawione w podobnych miejscach jak jest pokazane na schematach.
Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi makietami, użyj tych które posiadasz lub czegoś,
co może posłużyć jako substytut. Pole rozgrywki powinno mieć około 70 cm na 70
cm, odległość między polami rozstawienia to 50 cm.
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Talie kart
Ogólnie o taliach
W grze występują trzy typy tali - Talia Kart Terenów, Talia Kart Przedmiotów oraz
Talia Kart Przygód.
Każda z talii ma swoje indywidualne zasady, które pozwalają graczom na różne kombinacje i zagrania.
Aby gra była klarowna należy zapoznać się z podstawowymi zasadami poszczególnych
Talii.

Talia Kart Terenów
Do gry potrzebna jest jedna Talia Terenów. Każdy z graczy może kompletować swoją
Talię z różnych kart wybierając do Talii najbardziej ulubione lokacje lub te, które
uzna za najlepsze. Talia Terenów może posiadać od 6 do 18 kart, a żadna z kart nie
może się w Talii powtarzać. Musi również zawierać przynajmniej po jednej Karcie
Terenu każdego charakteru i muszą być one w dokładnie tych samych proporcjach.
Informacje o losowaniu Kart Terenów przeczytasz w dziale Start Gry.

Talia Kart Przedmiotów
Każdy z graczy powinien dysponować swoją Talią Przedmiotów, z której przed
bitwą oraz w trakcie będzie losował Przedmioty. Gracze mogą dobierać karty do talii
indywidualnie wedle swojego uznania, biorąc pod uwagę specyfikę drużyny, ulubione
działanie poszczególnych kart lub inne walory. Talia Przedmiotów może zawierać od
12 do 24 kart, a żadna z kart nie może się w Talii powtarzać. Na każdą kartę z oznaczeniem Przedmiot - Trwały musi przypadać w talii jedna karta z dowolnym innym
oznaczeniem. W grze występują trzy różne oznaczenia Kart Przedmiotów:
Przedmiot - Trwały				
Po wylosowaniu jest od razu ujawniany i kładziony obok rozpiski Drużyny.
Egzystuje do końca potyczki.
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Przedmiot - Czasowy			
Ujawniany jest w dowolnym momencie rozgrywki, a jego działanie trwa przez określony wypisany na karcie czas.
Przedmiot - Natychmiastowy		
Ujawniany jest w dowolnym momencie rozgrywki, a jego działanie jest natychmiastowe i kończy po zastosowaniu do zasad karty.
UWAGA! W trakcie rozgrywki Talia Kart Przedmiotów gracza jest umieszczana obok
rozpiski drużyny, tak aby treść kart nie była widoczna! Jeśli gracz może dobrać kartę z
talii, przetasowuje talię i bierze górną kartę. Jej treści nie musi zdradzać przeciwnikowi do momentu ujawnienia karty.

Ujawnianie Kart Przedmiotów
W momencie, gdy gracz chce użyć jednej z posiadanych kart, ujawnia ją przeciwnikowi. Ujawniane kart może następować w dowolnym momencie gry lub w powiązaniu
z określoną sytuacją w grze. Karty powiązane z konkretną sytuacją mogą być ujawniane tylko w chwili jej nastąpienia. Jeśli na karcie napisano „...użyj tej karty.” oznacza
to, że gracz może użyć jej gdy dana sytuacja nastąpiła lub poczekać na inną tego typu.
Jeśli na karcie przedmiotu nie jest dokładnie napisane, kiedy można użyć karty, może
być ona użyta (ujawniona) przez gracza TYLKO w momencie aktywowania swojego
dowolnego bohatera z drużyny. Karta nie musi dotyczyć aktywowanego bohatera. Po
zadziałaniu efektu z karty należy odłożyć ją na stos kart użytych.

Talia Kart Przygód
Do gry potrzebna jest jedna Talia Przygód. Talia Przygód musi składać się z minimum 16 kart, ale żadna z Kart Przygód nie może się w Talii powtarzać. Informacje o
losowaniu Kart Przygód przeczytasz w dziale Start Gry.

Ujawnianie Kart Przygód
Istnieją dwie możliwości ujawniania Kart Przygód. Pierwszą z nich jest zastosowanie
się do zasady „Pokaż tę kartę przed bitwą”. Oznacza to, że gracz ujawnia Kartę przed
początkiem pierwszego Cyklu w grze, przed Fazą Układania Kości. Drugą możliwością ujawniania Kart Przygód jest wykonanie zadania, po którym
pokazywana jest Karta Przygody, by potwierdzić zdobycie Punktu
Triumfu lub wygraną.
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Gra wieloosobowa
Gra wieloosobowa
W grze wieloosobowej może brać udział od 3 do 4 graczy. Kilka reguł jest odmiennych
od tych, które obowiązują w trakcie potyczki dwóch graczy, dlatego aby gra mogła
sprawnie przebiegać, należy się z nimi dokładnie zapoznać.
Przygotowanie stołu, rozstawienie drużyn i terenów
Do rozegrania bitwy należy przygotować pole o wielkości 70 cm x 70 cm, na którym
znajdują się 4 jednakowe strefy rozstawiania. Każda strefa to narożnik o wielkości 15
cm liczonych dokładnie od rogu stołu.
Wszyscy gracze biorący udział w grze wykonują rzut, a gracz najwyższym wynikiem
tasuje Karty Terenów po czym losowo wyciąga z niej dwie sztuki. Z tych dwóch kart
wybiera tę, która mu bardziej odpowiada. Wybrana karta jest kładziona tuż przy polu
rozgrywki, druga zaś trafia z powrotem do talii. Ustawienie terenów na polu walki jest
dokładnie opisane w dziale Start gry - Ustawienie makiet. Po wystawieniu makiet wszyscy gracze wykonują rzut k6 i zaczynając od gracza z najwyższym wynikiem, wybierają
strony rozstawienia. Teraz gracze przechodzą do losowania Kart Przedmiotów po czym
wszyscy wykonują rzut k6 i po kolei losują Karty Przygód.
Kolejność działań
Za ustalenie kolejności w grze odpowiada Test Inicjatywy wykonywany tak jak jest
opisany w dziale Fazy gry, jednak dotyczy on wszystkich graczy biorących udział
w potyczce.
Karty przygód i zwycięstwo
Gracz, który jako pierwszy zrealizuje zadanie gwarantujące zwycięstwo zdobywa pierwsze miejsce, a pozostali gracze kontynuują potyczkę o kolejne miejsca. Modele gracza,
który zrealizował zadanie są usuwane z pola walki. W kartach przygód dotyczących
bezpośrednio konkretnego wroga, gracz musi wybrać jednego, do którego podana karta będzie się odnosić.
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np: w rozgrywce uczestniczą gracze A,B i C. Gracz A losuje kartę przygody Rabunek, a jako
swojego wroga wyznacza gracza C. Oznacza to, że tylko gracze A i C mogą wygrać poprzez
dotarcie do znacznika, gracz B nie wygra potyczki docierając do punktu gracza A lub C.
W przypadku karty Pokonać Tchórzy zadanie zostaje zrealizowane w przypadku pokonania 4 dowolnych modeli z drużyn dowolnych przeciwników. Pokonanie oznacza
wyeliminowanie wrogiego bohatera z gry poprzez odebranie mu pozostałych punktów
W tak aby spadł na 0 W i trafił poza grę.
Grę może też wygrać każdy z graczy, który pokona w ten sposób 5 dowolnych modeli
swoich przeciwników.
Walka wręcz i strzelanie
Bohater chcący wyrwać się z walki bierze pod uwagę wszystkich wrogich bohaterów,
z którymi się styka. Gracz, którego model dysponuje największą siłą wśród otaczających wrogów, wykonuje rzut za powstrzymanie. Jeśli wszystkie modele mają taką
samą siłę, wycofanie powstrzymuje gracz, którego model znajduje się z przodu modelu
wyrywającego się. W innych przypadkach gracz powstrzymujący wycofanie wybierany
jest losowo. Podczas strzelania do walki wręcz i przez walkę wręcz stosujemy zasady
z podręcznika podstawowego, lecz w przypadku pechowego trafienia mamy możliwość
wybrania dowolnego modelu z walczących.
Sojusze
Porozumienia między graczami zwane sojuszami są zawierane intuicyjnie i nie
mają wpływu na mechanikę gry, w dowolnej chwili możemy podejmować decyzję,
z kim warto walczyć, a komu warto pomóc.
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