
 BROŃ BALISTYCZNA 

 HOMING BEACON (Nadajnik  naprowadzający) (Opcjonalne) Podczas 
rozstrzygania  tego  ataku  jednostka  ostrzeliwująca,  wykonująca  ostrzał 
pojedynczego  wrogiego  pojazdu  lub  Mecha,  otrzymuje  +2  do 
charakterystyki  atak.  Jeżeli  atak  zakończy  się  powodzeniem  do  końca 
bieżącej  tury  każda  linia  strzału  (balistycznego)  wyznaczana  do  tej 
jednostki  uważana  jest  za  czystą,  a  także  każdy  ostrzał  wykonany 
przeciwko  tej  wrogiej  jednostce,  przeprowadzony  z  użyciem  broni  
balistycznej ignoruje teren trudny.

 ARMOR PIERCING (Amunicja przeciwpancerna) (Opcjonalne) Wykonując 
rozkaz  ostrzał,  jednostka  ignoruje  oddziaływanie  każdego  obronnego 
wyposażenia specjalnego celu, które ma w nazwie Pancerz (Armor).

 ANTI-PERSONNEL (Amunicja przeciwpiechotna) (Opcjonalne) Wykonując 
rozkaz  ostrzał,  jednostka  razi  jednocześnie  cele  i  wszystkie  jednostki 
piechoty  znajdujące  się  w  tym momencie  w  kontakcie  bezpośrednim z 
celami.  Rozstrzygając  atak,  najpierw  porównaj  wynik  rzutu  ataku  z 
charakterystyką  obrona celów  (jak  w  przypadku  zwykłego  ostrzału)  i 
rozlicz uszkodzenia zgodnie z zasadami. Następnie porównaj wynik rzutu 
ataku z charakterystyką  obrona każdej z jednostek piechoty będącej w tej 
chwili  w  kontakcie  bezpośrednim  z  celem/celami  (podstawka  piechoty 
styka  się  z  podstawka  celu/celów).  Każdemu  oddziałowi  piechoty, 
przeciwko  któremu  ostrzał się  powiódł  zadaj  obrażenia  równe  wartości 
uszkodzeń użytego do ataku systemu uzbrojenia. 

 STREAK MISSILE (Pociski  rakietowe  typu  STREAK)  (Opcjonalne)  
Jednostka  wykonując ostrzał  pojedynczego przeciwnika,  ignoruje 
podstawki jednostek i teren przy wyznaczaniu linii strzału. Jeżeli atak się 
powiedzie,  przy  rozliczaniu  uszkodzeń  wartość  uszkodzeń  broni  jest 
zmniejszana o 1, lecz atak musi zadać co najmniej 1 klik uszkodzeń. Atak 
ten nie może być skierowany przeciw wyłączonym Mechom i jednostkom 
wyposażonym w Kamuflaż Elektroniczny. 

 POINT DEFENSE SYSTEM (Lokalny  system  obrony) (Opcjonalne)  
Jakakolwiek jednostka sprzymierzona będąca w tym momencie w kontakcie 
bezpośrednim  z  tą  jednostka  może  korzystać  z  nie  zmodyfikowanej 
wartości charakterystyki obrona tej jednostki zamiast swojej.

 ARTEMIS V (System  kontroli  ognia  Artemis  V)  (Opcjonalne) Gdy 
jednostka  zakończy  powodzeniem ostrzał  pojedynczej  wrogiej  jednostki, 
wykonaj  rzut  k6.  Przy  rezultacie  3-5  ta  jednostka  otrzymuje  +1  do 
uszkodzeń zadawanych podczas tego ataku; przy rezultacie 6 ta jednostka 
otrzymuje +2 do uszkodzeń zadawanych podczas tego ataku.

 BROŃ ENERGETYCZNA 

 TSEMP  (Wąskostrumieniowy  impuls  elektromagnetyczny) 
(Opcjonalne) Jednostka może wykonać  ostrzał  skierowany na pojedynczą 
jednostkę przeciwnika, która nie posiada lub posiada 1 żeton rozkazu. Jeśli 
atak się powiedzie i  cel  nie jest  wyłączony,  dodaj  mu żeton rozkazu po 
rozstrzygnięciu  ataku.  Jeśli  Mech  w  ten  sposób  otrzyma  drugi  żeton 
rozkazu, następuje wyłączenie tego Mecha (usuń oba żetony na początku 
następnej  tury  kontrolującego  go  gracza).  Jeśli  cel  znajduje  się  na 
wysokości  przelotowej,  zmienia  wysokość  na  poziom  gruntu  (nie 
przemieszczaj go). Jeśli cel nie może zajmować terenu na poziomie gruntu 
zostaje wyeliminowany.

 PULSE (Broń  pulsacyjna)   (Opcjonalne) Raz  na  turę,  gdy  jednostka 
zakończy  powodzeniem ostrzał  pojedynczej  wrogiej  jednostki,  wykonaj 
drugi  ostrzał skierowany przeciwko temu samemu celowi.  Podczas  tego 
drugiego ataku cel otrzymuje +2 do obrony.  Jeśli jednostką ostrzeliwującą 
jest Mech, otrzymuje on dodatkowy 1 klik ciepła. Drugi ostrzał nie wymaga 
wydania rozkazu. 

 GRAPPLE (Chwyt) (Opcjonalne) Gdy  ta  jednostka  jest  w  kontakcie 
bezpośrednim z pojedynczym pojazdem lub Mechem przeciwnika, wroga 
jednostka  może  się  od  niej  oderwać  tylko  jeśli  w  wyniku  rzutu  kością 
otrzyma 5 lub 6, nawet jeśli jest wyposażona w Unik lub Silniki Skokowe.

 ALPHA STRIKE (Opcjonalne)  Gdy  jednostka  ma  wykonać  ostrzał 
pojedynczej jednostki przeciwnika, obracaj jej panel temperatury dopóki nie 
pojawią  się  3  symbole  radioaktywności,  zapamiętaj  ile  razy  musiałeś 
obrócić panel. Wykonaj  rzut ataku. Jeśli  atak się powiedzie, ta jednostka 
otrzymuje  +X do wartości zadawanych przez nią uszkodzeń, gdzie X jest 
równe  liczbie  obrotów  panelu  temperatury  potrzebnych  do  wyłączenia 
jednostki ostrzeliwującej.

 FLAMERS (Miotacze ognia) (Opcjonalne) Jednostce tej, nie zależnie od 
jej typu, można wydać rozkaz walki wręcz. Gdy tej jednostce powiedzie się 
atak  walce  wręcz  na  pojedynczą  jednostkę  piechoty  lub  pojazd  wroga, 
zadaje ona uszkodzenia powiększone o 1. Jeśli celem ataku jest Mech, ten 
atak  nie  powoduje  uszkodzeń,  zamiast  tego  temperatura  tego  Mecha 
wzrasta  o 2 kliki.  Wyłączone Mechy ignorują ataki  z użyciem  Miotaczy  
Ognia.

 PPC  CAPACITOR (Opcjonalne) Ta  jednostka  może  nie  użyć wartości 
uszkodzeń zmodyfikowanej tym wyposażeniem. Gdy ta jednostka wykona 
zakończony  powodzeniem ostrzał,  zadawane  przez  nią  uszkodzenia 
zwiększane  są  o  połowę.  Jeśli  jest  Mechem,  zadawane  przez  nią 
uszkodzenia (po zastosowaniu modyfikatorów wywołanych przegrzaniem) 
zwiększane  są  o  połowę.  Jeśli  jednostką  ostrzeliwującą  jest  Mech, 
otrzymuje on dodatkowy 1 klik ciepła. 

 WALKA WRĘCZ 

 FULL STRIKE (Pełne  uderzenie)  (Opcjonalne) Gdy  ta  jednostka 
wykonuje  atak  w  walce  wręcz,  wszystkie  wrogie  jednostki,  których 
podstawki  stykają  się z  sektorem przednim tej  jednostki  stają się celami 
tego ataku. Wykonaj rzut ataku i porównaj jego rezultat z charakterystyką 
obrona każdego  z  celów.  Każdej  jednostce,  przeciwko  której  atak  się 
powiódł  zadaj  uszkodzenia  równe wartości  uszkodzeń zadawanych przez 
atakującego.

 HAND-TO-HAND WEAPON (Broń  do  walki  wręcz) (Opcjonalne) Gdy 
jednostce tej powiedzie się atak w walce wręcz skierowany na pojedyncza 
jednostkę  wroga,  wykonaj  rzut  kością  k6.  Przy  rozliczaniu  uszkodzeń, 
zamiast  wartości  uszkodzeń  zadawanych  prze  tą  jednostkę  użyj  wyniku 
rzutu kością.

 RAPID STRIKE (Powtórny  cios)  (Opcjonalne)  Raz  na  turę,  gdy  tej 
jednostce  powiedzie  się  atak  w  walce  wręcz skierowany  przeciw 
pojedynczej wrogiej jednostce, wykonaj drugi atak w walce wręcz przeciw 
temu samemu celowi. Temperatura atakującego wzrasta o dodatkowy 1 klik 
ciepła. Drugi atak nie wymaga wydania rozkazu. 

 AGILITY (Zręczność) (Opcjonalne) Gdy  jednostka  ta  jest  celem 
wrogiego ataku specjalnego lub w walce wręcz, uszkodzenia od uderzenia i 
uszkodzenia powstałe w wyniku tego ataku redukowane są do 1 kliku. 

 BRAWLING (Bitność) (Opcjonalne)  Jednostka  ta  otrzymuje  +1  do 
zadawanych przez nią uszkodzeń, gdy wykonuje  atak w  walce wręcz lub 
atak  specjalny,  niezależnie  od  tego,  która  wartość  zadawanych  przez  tą 
jednostkę uszkodzeń jest użyta przy rozliczaniu tego ataku.

     RUCH       

 CAMOUFLAGE (Kamuflaż)  (Opcjonalne)  Jednostka ta otrzymuje  +2 do 
charakterystyki  obrona, jeśli jest celem  ostrzału i znajduje się w trudnym 
terenie.

 EVADE (Uniki)  (Opcjonalne) Ta  jednostka  otrzymuje  +2  do 
charakterystyki  obrona jeśli  jest  celem  ostrzału.  Próba  oderwania  się od 
przeciwnika kończy się niepowodzeniem, gdy wynikiem rzutu jest 1. Jeżeli 
ta  jednostka  jest  Mechem,  podczas  biegu nie  otrzymuje  dodatkowego  1 
kliku ciepła.

 JUMP JETS (Silniki  skokowe) (Opcjonalne) Ta  Jednostka,  gdy  się 
porusza, ignoruje podstawki innych jednostek i teren, lecz wciąż nie może 
zakończyć  ruchu  na  terenie  niedostępnym.  Próba  oderwania  się  od 
przeciwnika kończy się niepowodzeniem, gdy wynikiem rzutu jest 1. Jeśli 
jednostka ta jest Mechem, nie może ona korzystać z opcji  bieg, lecz może 
wykonywać atak specjalny  Naskok. Jednostka dozorująca jeńca nie może 
używać Silników Skokowych.

 ELECTRONIC CAMOUFLAGE (Kamuflaż  elektroniczny) (Opcjonalne) Ta 
jednostka ignoruje każdy ostrzał pośredni i wyposażenie specjalne Pociski  
Rakietowe typu STREAK innych jednostek.



 INFILTRATE (Infiltracja)  (Opcjonalne) Przygotowując  pole  bitwy, 
rozstaw tę jednostkę po tym jak wszystkie jednostki bez Infiltracji zostaną 
rozmieszczone.  Kolejność  rozmieszczania  jednostek  z  Infiltracją jest 
zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,  zaczynając  od jednostek 
pierwszego gracza. Pojazdy i Mechy wyposażone w  Infiltrację mogą być 
rozstawione  w  odległości  nie  przekraczającej  ich  prędkości  od  strefy 
rozstawiania  kontrolującego  je  gracza.  W przypadku  jednostek  piechoty 
odległość  ta  nie  może przekroczyć dwukrotności  ich prędkości.  Żadna z 
jednostek nie może być ustawiona w strefie rozstawiania przeciwnika. 

 Rekonesans.   (Opcjonalne) Ta  Jednostka  nie  może  być  członkiem 
formacji marszowych i nie może wykonywać  specjalnych ataków. Jeśli ta 
jednostka otrzymuje rozkaz ruchu, nie zużywa rozkazów dostępnych w tej 
turze.

    ATAK  

 REPAIR (Moduł  naprawczy)  (Opcjonalne)  Niezależnie  od  rodzaju 
jednostki  można  jej  wydać  rozkaz  ataku w  walce  wręcz  skierowany 
przeciwko sprzymierzonej jednostce. Ani cel ani jednostka wykonująca atak 
nie  mogą  być  w tym momencie  w kontakcie  bezpośrednim z  jednostką 
nieprzyjaciela. Zignoruj wszystkie modyfikatory  walki wręcz z wyjątkiem 
modyfikatorów  wynikających  z  efektów  przegrzania.  Jeżeli  atak  się 
powiedzie można: A) naprawić wybraną jednostkę o liczbę klików naprawy 
równą poziomowi uszkodzeń zadawanych przez jednostkę naprawiającą lub 
B) wykonać rzut kością k6 i naprawić wybraną jednostkę o liczbę klików 
naprawy równa wynikowi  rzutu  kością.  Jeżeli  symbolem ataku jednostki 
naprawiającej  jest  (krzyż), może ona naprawiać  tylko jednostki  z  trybem 
ruchu  piechota.  Jeżeli  symbolem  ataku  jest  (klucz),  może  naprawiać 
wszystkie jednostki których trybem ruchy nie jest piechota. Jeżeli jednostka 
posiada symbol ataku (celownik), może ona naprawiać wszystkie jednostki.

 BYPASS (Łamacz kodów) (Opcjonalne) Jeżeli  jednostka ta rozpoczyna 
turę nie będąc oznaczona żetonem rozkazu i jest w kontakcie bezpośrednim 
z wziętym do niewoli pojazdem lub Mechem, wydaj jej rozkaz ruch lecz jej 
nie  poruszaj.  Wyeliminuj  tą  jednostkę  by  przejąć  kontrolę  nad  celem 
(jeńcem). Od tej pory ta jednostka jest sprzymierzona z Tobą i przestaje być 
jeńcem.  Jeżeli  ostatnim  graczem,  który  kontrolował  tą  jednostkę  przed 
wzięciem do niewoli był inny gracz, otrzymuje on punkty zwycięstwa za 
wyeliminowaną w ten sposób jednostkę.

 IMPROVED TARGETING (Zaawansowany obwód celowniczy) Gdy podczs 
rozstrzygania ostrzału lub ataku wręcz tej jednostki zostaje wykonany rzut 
3k6,  możesz  powtórzyć  rzut  jedną  z  kości.  Jeśli  to  uczynisz  musisz 
zaakceptować  wynik  tego  rzutu.  Jeżeli  w  wyniku  drugiego  rzutu 
otrzymałbyś trafienie krytyczne, przy obliczaniu wyniku ataku postępuj tak 
jakby trafienie  krytyczne nie nastąpiło.  Jeśli  w wyniku pierwszego rzutu 
otrzymasz krytyczne niepowodzenie, możesz powtórzyć rzut jedna z kości i 
jeśli wynik drugiego rzutu nie jest krytycznym niepowodzeniem, jednostka 
ta nie otrzymuje uszkodzeń spowodowanych krytycznym niepowodzeniem.

 SALVAGE (Ciężkie  uszkodzenie)  Jeśli  jednostka  ta  jest  oddziałem 
piechoty lub pojazdem, jednym rozkazem jaki można jej wydać jest rozkaz 
ruch i nie mogą być one forsowane. Jeżeli jest to Mech, może on otrzymać 
albo rozkaz ruch albo rozkaz chłodzenie, nie może wykonywać Naskoku.

 COMMAND (Konsola  dowodzenia) (Opcjonalne)  Na początku swojego 
etapu dowódczego, wykonaj rzut kością 1k6. Jeśli wynikiem rzutu jest 5 lub 
6 otrzymujesz w tej turze 1 dodatkowy rozkaz.

 COOLANT FLUSH (Opcjonalne)  Niezależnie od rodzaju jednostki można 
jej  wydać  rozkaz  ataku  w  walce  wręcz skierowany  przeciwko 
sprzymierzonej jednostce. Ani cel ani jednostka wykonująca atak nie mogą 
być w tym momencie w kontakcie bezpośrednim z jednostką nieprzyjaciela. 
Zignoruj wszystkie modyfikatory walki wręcz z wyjątkiem modyfikatorów 
wynikających  z  efektów przegrzania.  Ta  jednostka  może  poruszyć się  z 
pełną  prędkością  przed  wykonaniem  ataku.  Jeśli  atak  zakończy  się 
powodzeniem, cel traci 4 kliki ciepła, jeśli ta jednostka się nie poruszyła lub 
2 kliki ciepła, jeśli się poruszyła. Cel nie traci dodatkowego kliku ciepła , 
jeśli  wynikiem rzutu  ataku będzie  trafienie  krytyczne,  nie  otrzymuje  też 
kliku uszkodzeń od uderzenia jeśli wypadnie krytyczne niepowodzenie. 

 OBRONA 

 DECOY (Wabik) (Opcjonalne) Jeżeli  jednostka  ta  jest  celem 
zakończonego  sukcesem  ostrzału  nie  będącego  trafieniem  krytycznym, 
atakujący musi powtórzyć rzut ataku. Jeżeli w wyniku drugiego rzutu atak 
się nie powiedzie, jednostka ta ignoruje pierwszy atak. Drugi atak nie jest 
liczony  jako  dodatkowy  atak  i  nie  wymaga  od  atakującego  wydania 
kolejnego rozkazu.

 REFLECTIVE ARMOR (Pancerz refleksyjny) Uszkodzenia odnoszone przez 
tę  jednostkę,  w  wyniku  trafień  spowodowanych  ostrzałem z  broni  
energetycznej są zmniejszane o 2 kliki.  

 REACTIVE ARMOR (Pancerz reaktywny) Uszkodzenia odnoszone przez tę 
jednostkę, w wyniku trafień spowodowanych ostrzałem z broni balistycznej 
są zmniejszane o 2 kliki.  

 HARDENED ARMOR (Pancerz utwardzany) Uszkodzenia odnoszone przez 
tę jednostkę otrzymane w wyniku ostrzału lub walki wręcz, są zmniejszane 
o 2 kliki. Utwardzany pancerz nie redukuje uszkodzeń od  forsowania  czy 
uszkodzeń od uderzenia.

 HEAVY ARMOR (Ciężki  pancerz) Uszkodzenia  odnoszone przez  tę 
jednostkę otrzymane w wyniku ostrzału lub walki wręcz, są zmniejszane o 1 
klik. Utwardzany  pancerz  nie  redukuje  uszkodzeń  od  forsowania  czy 
uszkodzeń od uderzenia.

 ADVANCED ANTI-MISSILE SYSTEM (Zaawansowany system anty-rakietowy) 
Właściciel tej jednostki może anulować działanie tego wyposażenia zanim 
przeciwnik wykona rzut ataku.
(Opcjonalne) Jeśli ta jednostka lub sprzymierzona figurka w zasięgu 6” od 
tej jednostki jest celem udanego ostrzału z broni balistycznej, wykonaj rzut 
k6. Przy wyniku 3-5, zmniejsz uszkodzenia odnoszone przez cel ataku o 1, 
minimum 1 klik. Przy wyniku 6, zmniejsz zmniejsz uszkodzenia odnoszone 
przez  cel  ataku  o  2,  minimum  0.  Rozpatruj  działanie  tego  wyposażenia 
dopiero  po  zastosowaniu  efektów  innego  wyposażenia  oraz  cech 
specjalnych frakcji.

EFEKTY PRZEGRZANIA BRONI BALISTYCZNEJ 

 Temperatura początkowa.  Na początku rozgrywki,  jednostka  musi 
mieć panel temperatury w pozycji, w której w okienku skali temperatury 
widoczny jest zielony kwadrat. 

 Uniknięcie  eksplozji  amunicji. Jeżeli  Mech  nie  jest  wyłączony, 
wykonaj  rzut  kością  1k6.  Przy  wyniku  1  lub  2 jednostka  ta,  w  wyniku 
eksplozji amunicji, otrzymuje uszkodzenia od forsowania równe poziomowi 
zadawanych uszkodzeń balistycznych -1, minimalnie 0.

 Uniknięcie  krytycznej  eksplozji  amunicji. Jeżeli  Mech  nie  jest 
wyłączony, wykonaj rzut kością 1k6. Przy wyniku 1, 2 lub 3 jednostka ta, w 
wyniku  eksplozji  amunicji,  otrzymuje  uszkodzenia  od  forsowania równe 
poziomowi zadawanych uszkodzeń balistycznych +1.

 Zacięcie  podajnika  amunicji.  Jednostka  ta  nie  może  korzystać  z 
balistycznego wyposażenia specjalnego ani nie może wykonywać ostrzału z 
użyciem broni balistycznej.

 EFEKTY PRZEGRZANIA BRONI ENERGETYCZNEJ 

 Temperatura początkowa.  Na początku rozgrywki,  jednostka  musi 
mieć panel temperatury w pozycji, w której w okienku skali temperatury 
widoczny jest zielony kwadrat. 

 Uniknięcie  przeciążenia  chłodnic.  Jeśli  jednostka  ta  nie  jest 
wyłączona, wykonaj  rzut  kością 1k6. Jeżeli  wynikiem rzutu jest 1 lub 2 
jednostka ta otrzymuje 1 klik ciepła.

 Uniknięcie krytycznego przeciążenia chłodnic.  Jeśli jednostka ta nie 
jest wyłączona, wykonaj rzut kością 1k6. Przy wyniku rzutu jest 1, 2 lub 3 
jednostka ta otrzymuje 2 kliki ciepła.

 Wyłączenie broni.  Jednostka ta nie może korzystać z energetycznego 
wyposażenia  specjalnego  ani  nie  może  wykonywać  ostrzału z  użyciem 
broni energetycznej.

 PRZEGRZANIE ZWIĄZANE Z RUCHEM 

 Temperatura początkowa.  Na początku rozgrywki,  jednostka  musi 
mieć panel temperatury w pozycji, w której w okienku skali temperatury 
widoczny jest zielony kwadrat. 

 Uniknięcie  wyłączenia  awaryjnego.  Jeżeli  jednostka  ta  nie  jest 
wyłączona  wykona  rzut  kością  1k6.  Jeżeli  wynikiem rzutu  jest  1  lub  2 
maszyna się wyłącza, co oznaczamy tą jednostkę żetonami rozkazów tak 
aby zaznaczyć, że Mech jest wyłączony.
(Opcjonalnie) Jeśli jednostka jest wyłączona, rzuć kością 1k6. Przy wyniku 
3,4,5, lub 6 następuje ponowne uruchomienie maszyny.

 Uniknięcie krytycznego wyłączenia awaryjnego.  Jeżeli jednostka ta 
nie jest wyłączona wykona rzut kością 1k6. Jeśli wynikiem rzutu jest 1,2 
lub 3 maszyna się wyłącza, co oznaczamy tą jednostkę żetonami rozkazów 
tak aby zaznaczyć, że Mech jest wyłączony.
(Opcjonalnie) Jeśli jednostka jest wyłączona, rzuć kością 1k6. Przy wyniku 
4,5, lub 6 następuje ponowne uruchomienie maszyny.

 Przegrzanie silnika.  Jednostka ta nie może korzystać z wyposażenia 
specjalnego związanego z prędkością, ani nie może korzystać z opcji bieg.
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