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WITAMY NA ARENIE!
MechWarrior®:  Solaris  VII  jest  ekscytującą,  szybko  rozgrywaną  bitewną  grą  figurową  osadzoną  w  XXXII-wiecznym 

wszechświecie,  gdzie  wojna  jest  zdominowana  przez  kilkunastometrowe  humanoidalne  maszyny  bojowe  zwane  BattleMechami®  (lub 
‘Mechami™). Używając figurek MechWarrior: Wiek Zniszczenia Ty i Twoje Mechy będziecie mogli walczyć o sławę i bogactwo. 

Solaris  VII pozwala  Ci  na  zupełnie  inną  rozgrywki.  Korzysta  z  wielu  –  ale  nie  wszystkich  –  pomysłów  i  opcji  z  gry 
MechWarrior: Age of Destruction, wprowadzając do gry elementy nowej mechaniki.

By wraz z kolegami rozegrać mecz Solaris VII, każdy z Was przygotowuje ‘Mecha ze swojej kolekcji. Można zrobić to na setki 
różnych sposobów, używając pilotów i wyposażenia specjalnego. Możesz grać w Solaris VII z dowolną ilością graczy, ale najlepiej jest grać 
w dwie, trzy albo cztery osoby, każda ze swoim ‘Mechem. Można również grać drużyną ‘Mechów, z przynajmniej dwoma graczami po 
każdej ze stron. 
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BATTLEMECHY
Każdy BattleMech ma cztery główne elementy: figurkę (trójwymiarowe przedstawienie jednostki), podstawkę, panel bojowy i 

panel  temperatury. Podstawka, panel  bojowy i panel  temperatury są opisane niżej.  W tym zbiorze zasad,  pojęcia  ‘Mech i  jednostka  są 
stosowane zamiennie.  Dodatkowo,  termin  figurka (figure) jest stosowany na kilku kartach wyposażenia  (patrz strona 13.), aby określić 
jednostkę przeciwnika. 

1.1. Podstawka 
Podstawka  każdej  jednostki  zawiera  informacje 

niezbędne do gry, takie jak ranga i nazwa wariantu.
Wskazówka:  Niektóre  jednostki  na pierwszy  rzut  oka wyglądają  
tak samo, ale posiadają inne rangi, schematy malowania, nazwy i  
panele  bojowe.  Aby  je  zidentyfikować,  patrz  na  numer 
kolekcjonerski, znajdujący się na podstawce każdej jednostki. 

1.2. Panel Bojowy
Panel bojowy jest unikalną cechą, która wyróżnia grę 

MechWarrior  spośród  innych  gier  figurowych  osadzonych  w 
przyszłości.  Panel  bojowy  to  obracający  się  dysk,  który  jest 
umieszczony  pod  podstawką  każdej  jednostki.  Są  na  niej 
nadrukowane  charakterystyki  bojowe,  które  są  widoczne  przez 
„okienko” na panelu bojowym. Za każdy jeden punkt uszkodzeń, 
przekręć panel bojowy raz, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Zazwyczaj  zmniejszy  to  efektywność  jednostki.  Gdy jednostka 
jest  naprawiana,  przekręć panel  w drugą stronę (przeciwnie  do 
ruchu wskazówek zegara) – to zazwyczaj zwiększy efektywność 
jednostki.
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1.3. Symbole Zasięgu 1.4. Ranga

Wiele jednostek posiada różne wersje, lub rangi. Ranga jednostki zazwyczaj wskazuje jej siłę 
względem innych jej wersji. Szewrony i gwiazdki są używane do wskazania rangi.

 – żółtodziób (green)

 – weteran (veteran)

 – elita (elite)

  – unikalny (unique)

1.5. Charakterystyki Bojowe 
Charakterystyki bojowe to wartości, które mówią nam jak dobra jest jednostka w wykonywaniu poszczególnych akcji. Pokazują 

się one w okienku na statystyki i na podstawce. 
Każda jednostka ma dziesięć wartości bojowych. Pięć z nich znajduje się w ‘oknie’ panelu bojowego: 

• uszkodzenia broni głównej, 
• uszkodzenia broni pomocniczej, 
• prędkość, 
• wartość ataku 
• wartość obrony. 

Pozostałe pięć znajduje się na podstawce: 
• minimalny i maksymalny zasięg (dla broni głównej i pomocniczej) 
• wydajność chłodzenia. 

Każda jednostka posiada  znacznik początkowy (zielony trójkąt) i może mieć na panelu bojowym jeden lub więcej  znaczników 
naprawy (czarnych trójkątów). Znaczniki początkowe oznaczają początkową pozycję panelu bojowego każdej z jednostek (w takiej pozycji 
powinny się znajdować na początku gry), natomiast wskaźniki naprawy określają punkt, do którego dana jednostka może zostać naprawiona.
 
1.6. Panel Temperatury 

Panel temperatury to obrotowy wskaźnik znajdujący się w pobliżu ‘okienka’ ze statystykami. Gdy jednostka wykonuje jakieś 
rozkazy, ‘nagrzewa’ się i staje się trudniejsza do sterowania przez pilota. Na panelu nadrukowane są kolorowe kwadraty i liczby, które 
przedstawiają jak na jednostkę oddziałuje wygenerowane ciepło. Za każdy jeden punkt ciepła, który otrzyma jednostka, przekręć panel raz w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy traci ciepło, przekręć w drugą stronę. 

 NIECH ROZPOCZNIE SIĘ WALKA!
Na planecie Solaris VII bitwy nie są rozgrywane, aby zaważyć o losach planety, ale dla rozrywki tłumów. Potyczki ‘jeden na 

jednego’ są tu normą, a nie wyjątkiem, a wynagrodzeniem jest sława i bogactwo. Oto MechWarrior: Solaris VII.

2.1. Niezbędne do gry:
Oprócz jednostek i tych zasad, będziesz potrzebował:

• Mapy areny Solaris VII
• Trzech kości k6 (dwie białe i jedna czarna)
• Sześciu znaczników (tokens)

Te przedmioty są dołączone do każdego zestawu Solaris VII Action Pack. Dodatkowo, będziesz potrzebował jeszcze kilku monet 
lub paciorków do użycia jako znaczniki i kilka dodatkowych kości k6.

2.2. Wybór walczących:
Przed rozpoczęciem gry, gracze muszą ustalić klasę wagową i limit punktowy. Klasa wagowa wskazuje, jakie jednostki mogą być 

wykorzystane w grze. Klasa wagowa jednostki oznaczona jest ostatnią literą w nazwie wariantu: L = light, M = medium, H = heavy i A = 
assault. Wybierz jednostkę, której klasa wagowa odpowiada tej wybranej na mecz. Limit punktowy pokazuje jak wysoki może być koszt  
jednostki  użytej  do  walki.  Koszt  może  być  równy  limitowi,  ale  nie  może  go  przekroczyć.  Oto  sugerowane  limity  dla  różnych  klas 
wagowych.

• L – (light)-  – ‘Waga piórkowa’ – maks. 160 punktów na jednostkę
• M  - (medium) – ‘Waga lekka’ – maks, 210 punktów na jednostkę
• H  - (heavy) – ‘Waga średnia’ – maks. 180 punktów na jednostkę 
• A – (assault) – ‘Waga ciężka’ – maks, 350 punktów na jednostkę 

Solaris VII  skupia się na walce między dwoma jednostkami, ale granie drużyną kilku jednostek jest również dozwolone. Po 
ustaleniu  klasy wagowej,  ustalcie  również ilość  jednostek,  jaką można wystawić  w grze.  Wszyscy  gracze  powinni  mieć po tyle samo 
jednostek w swojej drużynie.  Zalecamy, aby drużyny zawierały do pięciu jednostek, choć tworzenie większych nie jest zabronione.  Co 
więcej, w niektórych meczach brać udział może więcej niż dwóch graczy. 

Na samym początku zalecamy grać drużynami składającymi się z jednej jednostki. 
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2.3. Standardowy mecz: 
Standardowy mecz polega na walce między dwoma drużynami składającymi się z jednej jednostki. Niektóre z nich mogą być 

wyposażone w pilotów i wyposażenie specjalne (patrz. Wyposażenie i Piloci, str.13.), aby ulepszyć ich zdolności i charakterystyki bojowe.
Przykład:  Michał  i  Piotrek postanowili  zagrać jednostkami z ‘wagi  lekkiej’,  po 210 punktów na każdą stronę. Michał  wybrał Mecha  
Centuriona - ‘Yen-lo-Wang’, a Piotrek ‘Night Stalkera’ o nazwie ‘Jack’ – oba ‘wagi lekkiej’.  Obaj mogą wyposażyć swoje jednostki w  
pilotów i wyposażenie specjalne, lecz koszt jednostki i jej ekwipunku nie może przekroczyć 210 punktów.  

Rozgrywając mecz drużynowy, możesz posiadać wiele kopii tej samej jednostki, chyba, że ma ona status unikalnej (gwiazdkę na 
podstawce).  Ta sama unikalna jednostka  może się  pojawić w Twojej  drużynie  więcej  niż  raz,  ale  tylko wtedy,  gdy ma różne numery 
kolekcjonerskie. Ta sama jednostka unikalna może się pojawić w drużynach przeciwników podczas jednego meczu. 
Uwaga: ‘Mechy wypuszczone przed dodatkiem ‘Wiek Zniszczenia’ (Age of Destruction) nie posiadają nazw wariantów, które wskazują ich  
klasę wagową i nie mogą mieć przydzielonych pilotów i wyposażenia specjalnego. Dla tych ‘Mechów, użyj ich wartości punktowych, aby 
ustalić,  do której klasy wagowej się kwalifikują.  Dodatkowo, po zagraniu kilku gier,  możecie zdecydować się na grę jedynie z limitem  
punktowym – pozwoli to na przeprowadzenie meczy między różnymi klasami wagowymi. 

Jest wiele sposobów rozgrywania meczy MechWarrior : Solaris VII. 
Po ustaleniu klasy wagowej i/lub limitu punktów, sugerujemy rozegranie takiego meczu:

• Każdy gracz powinien mieć jednego Mecha
• Każdy gracz powinien przynieść trzy żetony celów (patrz strona 12), które razem dają 30 punktów reputacji. 
• Limit czasu na grę wynosi 20 minut. 

2.4. Ważne aspekty bojowe 
Następujące aspekty bojowe grają ważną rolę w zrozumieniu gry MechWarrior: Solaris VII. Powinieneś się z nimi zapoznać, 

jeśli chcesz odnieść sukces na arenie. 

2.5. Rozgrywanie ataku 
Jednostka, która w danej turze wykonuje akcję ataku, nazywana jest atakującą. Jednostka, która jest atakowana, nazywana jest 

celem. Aby rozegrać atak, rzuć 3k6, i do wyniku rzutu dodaj wartość ataku jednostki atakującej. Po dodaniu otrzymujesz wynik ataku. Jeśli 
jest on równy lub większy niż wartość obrony celu, atak jest skuteczny i Twoja jednostka zadaje uszkodzenia celowi. Na 3k6 używane do 
ataku powinny składać się 2 kości jednego koloru i jedna innego.

2.6. Modyfikatory 
Niektóre efekty w grze modyfikują – zwiększając lub zmniejszając wartość bojową jednostki lub wynik rzutu kością. Większość z 

nich działa  tylko podczas ataku,  ale  są też  takie,  które oddziałują stale,  lub na okres etapu,  rundy lub meczu.  Modyfikatory mogą się 
kumulować.

2.7. Uszkodzenia Otrzymane i Zadawane
Gdy  atakującemu  powiedzie  się  atak,  uszkodzenia,  jakie  otrzymuje  cel,  są  równe  wartości  uszkodzeń  zadawanych  przez 

atakującego,  po  tym,  jak  zostały  zastosowane  wszelkie  modyfikatory.  Wielkość  uszkodzeń  zadawanych  może  być  zmieniona  przez 
ekwipunek specjalny lub/oraz karty modyfikacji bojowych. Po tym, jak wszystkie współczynniki pochodzące od wyposażenia i kart zostaną 
zastosowane do uszkodzeń zadawanych, otrzymuje się wartość uszkodzeń otrzymanych przez cel ataku. Czasem uszkodzenia otrzymane 
mogą być zmodyfikowane przez ekwipunek specjalny lub/i karty modyfikacji bojowych.
Uwaga: Niektóre ataki nie zadają uszkodzeń w normalny sposób - cel od razu te uszkodzenia otrzymuje.

Kość  uszkodzeń.  Połóż  k6  obok  jednostki,  która  otrzymała  uszkodzenia  w  tej  turze,  aby  zaznaczyć  ile  punktów  uszkodzeń  będzie 
zadawanych w etapie  kończącym rundę.  Ta kość, to kość uszkodzeń.  Zawsze zaznaczaj  na niej  efekty wyposażenia  specjalnego i kart  
modyfikacji bojowych, przed rozpatrywaniem zadawanych uszkodzeń. 

2.8. Symbole zasięgów
Są trzy symbole zasięgów: broń balistyczna ( ), energetyczna ( ) i  walka wręcz ( ). Symbol  zasięgu nadrukowany jest na 

podstawce, obok wartości  zadawanych uszkodzeń. Główne i pomocnicze wartości  mogą mieć różne symbole  zasięgu. Broń dystansowa 
może być bronią balistyczną lub energetyczną; walka wręcz ma zawsze zasięg 0, więc nie może być użyta przy ostrzale.

2.9. Hexy i ich krawędzie 
Arena w grze Solaris VII składa się z sześciokątów, czyli inaczej hexów. Każda jednostka na arenie zajmuje hexy. Hexy mogą 

reprezentować różne rodzaje terenu i jego wysokości. Każdy hex ma sześć krawędzi (hexsides). Zauważ, że sąsiadujące ze sobą hexy mają 
wspólne krawędzie.  Krawędzie są używane do mierzenia zasięgu ostrzału, linii  strzału i  sprawdzania,  czy atakujący mogą skorzystać z 
modyfikatorów wynikających ze strzelania w sektor tylni figurki. 

2.10. Zaokrąglanie 
Niektóre  efekty w grze mówią Ci, aby coś podzielić (zazwyczaj  przez 2).  Przed zrobieniem tego, dodaj modyfikatory (jeśli  

możesz) i wtedy podziel wynik. Wszystkie ułamki zaokrąglij w górę.

2.11. Wyposażenie specjalne 
Na każdym panelu  bojowym  mogą  pojawić  się  kolorowe  kwadraty  i  kółka.  Powiązane  są  one  z  konkretnymi  wartościami 

bojowymi.  Mówią one o tym, jakie specjalne wyposażenie  posiada dana jednostka. Specjalne wyposażenie  może być stracone w miarę 
otrzymywania uszkodzeń i przywrócone przy naprawianiu. Zasady działania wyposażenia specjalnego są wypisane w tabeli wyposażenia 
specjalnego. Zasady umieszczone na karcie wyposażenia specjalnego mają pierwszeństwo względem pozostałych zasad, z ewentualnymi 
wyjątkami, jeśli będzie tak napisane.
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Wyposażenie specjalne jednorazowego użytku 
Wyposażenia specjalne oznaczone kółkiem są jednorazowego użytku. Od tych oznaczonych kwadratem, różnią się tym, że po ich 

użyciu jednostka otrzymuje jeden punkt uszkodzeń. Wyposażenie specjalne działa na grę tylko wtedy, kiedy pojawia się w okienku statystyk. 
Gdy jest ono opisane jako opcjonalne,  działa  do czasu,  kiedy gracz je  unieważni  (dezaktywuje).  Gracz może unieważnić  wyposażenie 
specjalne swoich jednostek w każdej chwili, ale musi to nastąpić przed wykonaniem rzutu kośćmi, będącego rozliczeniem rozkazu wydanego 
tej  jednostce.  Wyposażenie  specjalne  zostaje  nieaktywne  do  końca  tej  tury.  Na  początku  następnej  jest  znowu  aktywne.  Opcjonalne 
wyposażenie specjalne jest używane, gdy gracz zdecyduje się go użyć, albo nie dezaktywuje go i jeśli wymagania dla tego wyposażenia są 
spełnione. 

Wyposażenie specjalne znajdujące się na głównym systemie broni może być wykorzystane tylko przy atakowaniu nim, tak samo z 
bronią pomocniczą, chyba, że zasady nakazują inaczej. 

2.12. Sprzymierzone jednostki 
Sprzymierzone jednostki nie mogą się atakować. Dodatkowo, jednostka nie może atakować siebie samej atakiem lub za pomocą 

wyposażenia specjalnego, które zadaje uszkodzenia lub naprawia. 

2.13. Eliminowanie jednostek
Jednostka zostaje wyeliminowana, wtedy, kiedy w okienku statystyk pojawią się symbole śladów po kulach ( ). Daną jednostkę 

należy wtedy wyeliminować z meczu. 

2.14. Trafienia krytyczne i krytyczne niepowodzenia
Kiedy robisz rzut na atak, i na każdej kości tego samego koloru wypadnie 6, atak automatycznie się powiódł – jest to trafienie 

krytyczne. Jeśli ten atak miał spowodować uszkodzenia, każda jednostka, która miała otrzymać uszkodzenia, otrzymuje je. Jeśli cel jest 
wyposażony  w pilota,  usuń  go  z  gniazda  i  połóż  na  podstawce  jednostki.  Pilot  wtedy  traci  przytomność.  Jeśli  atak  miał  naprawiać 
uszkodzenia, automatycznie powodzi się i naprawia o jedno uszkodzenie więcej, niż normalnie. 

Jeśli na obu kościach tego samego koloru wypadnie 1, atak automatycznie nie powodzi się – jest to krytycznie niepowodzenie.  
Atakujący otrzymuje jeden punkt uszkodzeń od forsowania (pushing damage).

Gdy wypadnie Ci krytyczne niepowodzenie podczas naprawiania, próba automatycznie się nie powodzi, a cel dostaje jeden punkt 
uszkodzeń od forsowania (pushing damage).

2.15. Nieprzytomni piloci
Jednostka z nieprzytomnym pilotem nie może otrzymać rozkazów i nie może używać modyfikatorów zapewnianych przez pilota, 

chyba, że zasady mówią inaczej. Gdy posiadasz jednostkę z nieprzytomnym pilotem, możesz próbować ocucić go na początku każdej etapu i  
za  każdym razem,  gdy jednostka  staje  się  celem czyjegoś  ataku.  Gdy próba  ocucenia  jest  na  początku etapu,  wykonuje  się  ją  przed 
jakimikolwiek innymi akcjami, rozkazami i działaniem efektów gry. Rzuć kością k6 i dodaj modyfikatory obrony, jakie daje pilot. Gdy 
wynik będzie większy lub równy 4, pilot odzyskuje przytomność. Umieść go z powrotem w gnieździe na skali temperatury i kontynuuj etap 
lub atak. 

2.16. Otrzymywanie ciepła
W miarę tego, jak jednostka walczy na arenach planety Solaris VII, generuje coraz więcej ciepła. Statystyki większości jednostek 

pogarszają się, gdy otrzymują ciepło. Jednostki dostają jeden punkt ciepła, za każdym razem, jak wykonują którykolwiek z tych rozkazów 
(opisanych później):

• Ruch, używając opcji biegu
• Ostrzał
• Walka wręcz
• Obrona
• Unik
• Natarcie 

Dodatkowo, gdy ostrzał wykonywany bronią energetyczną zada przynajmniej jeden punkt uszkodzeń, cel dostaje również jeden 
punkt  ciepła.  Jednostka  może  otrzymać  tylko  jeden  punkt  na  rundę  tym  sposobem,  nieważne  ile  razy  został  zaatakowany  z  broni 
energetycznej w tej rundzie.

Kość ciepła 
Gdy Twoja jednostka wykonuje jakiś rozkaz, który zwiększa jej ciepło, połóż kość k6 obok niej, aby zaznaczyć, jaką ilość ciepła 

otrzyma ta jednostka – jest to kość ciepła tej jednostki. Gdy jednostka zyskuje, lub traci ciepło podczas rundy, ustaw odpowiednio kość. 
Później, w etapie kończącej rundę, przekręć skalą temperatury tyle razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ile jest oczek 
na kości.

Efekty ciepła 
Kiedy jednostka zyskuje, lub traci ciepło, liczby i kolorowe kwadraty mogą pojawić się na jej skali temperatury. Są to efekty 

ciepła.  Ich działanie jest dokładnie wytłumaczone w  tabeli  wyposażenia specjalnego. Jeśli  na skali temperatury, przy pozycji głównego 
systemu broni, pomocniczego systemu broni lub szybkości, widać jakąś liczbę, o tyle ta wartość jest modyfikowana. Jeśli widać kolorowy 
kwadrat, zaczyna działać efekt ciepła.
Przykład: ‘Mech ‘Catapult’ Michała sporo zdziałał w tej bitwie. Jego skala temperatury wskazuje dwa modyfikatory -1: przy pomocniczym  
systemie broni i przy szybkości. Kiedy Michał będzie korzystał z tych wartości, każda będzie zmniejszona o 1 punkt.

Podczas  etapu  kończącej  rundę,  gdy  jednostka  otrzymuje  ciepło,  przekręć  skalę  temperatury odpowiednią  ilość  razy,  przed 
wykonywaniem  rzutów  na  działanie  efektów  ciepła.  Niektóre  rzuty  mogą  zadziałać  dodatkowym  ciepłem  dla  jednostki  –  dodaj  je 
natychmiast i wykonaj potrzebne rzuty na efekty działania ciepła. Kontynuuj ten proces, póki jednostka przestanie otrzymywać ciepło, lub 
wyłączy się. Efekty, które nie potrzebują rzutów, działają od razu po pojawieniu się na skali temperatury.
Przykład: W tej rundzie, ‘Malice’ Maćka zdecydował wykonanie biegu podczas rozkazu ruchu (1 ciepło) i wykonał rozkaz uniku podczas  
ostrzału (1 ciepło). ‘Malice’ otrzymuje 2 ciepła podczas etapu kończącej rundę. Maciek przekręca skalę temperatury w swoim ‘Malice’ dwa  
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razy ZANIM sprawdzi, czy jakieś efekty ciepła wymagają rzutów. Na koniec zabiera kość ciepła,  która przypominała o tym,  ile ciepła  
otrzymał jego ‘Mech. 

W niektórych przypadkach, na skali temperatury może pokazać się kilka efektów ciepła w tym samym czasie: jeśli się tak zdarzy, 
rzucaj  kością  oddzielnie  za  każdy efekt,  a  wyniki  wszystkich  rzutów zastosuj  w tym samym momencie.  Na  przykład,  jeśli  jednostka 
otrzymuje ciepło i pojawia się Uniknięcie wyłączenia awaryjnego i Uniknięcie eksplozji amunicji, musisz rzucać na oba efekty i zastosować 
je oddzielnie. Zatem, jednostka może zostać wyłączona, a później otrzymać uszkodzenia spowodowane eksplozją amunicji. 

Tracenie ciepła 
Patrz chłodzenie na stronie 10, etap kończący na stronie 10. i teren wodny, strona 11. Tam napisane jest, jak ‘Mech może stracić 

ciepło podczas gry. Jednostka może stracić ciepło na więcej niż jeden sposób podczas rundy.

2.17. Wyłączenie awaryjne
• Wyłączenie  awaryjne  ma  miejsce,  gdy  pokładowe  systemy  jednostki  decydują,  że  wewnętrzne  ciepło  jest  zbyt 

wysokie, aby kontynuować działanie. 
• Wyłącznie awaryjne ma miejsce, gdy trzy symbole radioaktywności ( ) pojawią się na skali temperatury. Wyłączona 

jednostka nie może otrzymać więcej ciepła. 
• Wyłącznie może nastąpić również, gdy nie powiedzie Ci się rzut na efekt ciepła, który wyłącza Twoją jednostkę. Gdy 

jednostka jest wyłączona, połóż obok niej dwa żetony, aby to oznaczyć. Gdy wyłączy się z powodu efektu ciepła, nie 
przekręcaj skali temperatury na trzy symbole radioaktywności, tylko połóż przy niej dwa żetony. 

• Wyłączona  jednostka  nie  może  wykonywać  żadnych  rozkazów,  ale  wciąż  rzuca  na  inicjatywę.  Opcjonalne 
wyposażenie specjalne jest nieaktywne, dopóki jednostka się nie włączy się ponownie.

Modyfikator wynikający z wyłączenia awaryjnego
Każda jednostka atakująca wyłączoną jednostkę dostaje modyfikator +2 do ataku.

Włączanie ponowne 
Wyłączona awaryjnie jednostka włącza się ponownie, gdy pozycja początkowa pokazuje się na jej skali temperatury. Jednostka 

może włączyć się ponownie po udanym rzucie na efekt ciepła. Włączanie ponowne nie wymaga rozkazu.
Gdy wyłączona jednostka włącza się ponownie, usuń dwa żetony. Jednostka może wykonywać rozkazy od początku następnej 

rundy. Gdy włączy się dzięki udanemu rzutowi na efekt ciepła, nie zmieniaj jej ciepła na początkową pozycję, jedynie usuń oba żetony.
Gdy jednostka włączy się po udanym rzucie na efekt ciepła, w tej turze, nie wykonuje już żadnych rzutów na inne efekty, które 

mogą pokazać się na skali temperatury. 

2.18. Przygotowanie areny
Przed rozpoczęciem gry, każdy gracz rzuca 3k6. W przypadku remisu rzucamy ponownie. Gracz, który wyrzuci najwięcej oczek 

na trzech kościach zaczyna przygotowywać arenę. Jeśli arena nie została wybrana wcześniej, pierwszy gracz wybiera arenę na mecz, a gracz 
po jego lewej stronie wybiera  strefa rozstawienia.  Gdy arena została wybrana wcześniej,  pierwszy gracz wybiera strefę rozstawienia w 
pierwszej  kolejności.  Jeśli  jest  więcej  niż  dwóch  graczy,  kolejność  wybierania  stref  rozstawienia  idzie  zgodnie  z  kierunkiem  ruchu 
wskazówek zegara. 

Jeśli gracie jeden na jednego, wybierzcie strefy oznaczone ‘A’.
Jeśli gracie w drużynach dwóch na dwóch, wybierzcie strefy zaznaczone ‘A’ i ‘B’.
Każda drużyna powinna użyć zestawu stref rozstawienia A i B, które są do siebie najbliżej. Jeśli gracie we czterech, każdy z jedną 

jednostką, użyjcie stref ‘A’ i ‘C’.
Przed rozpoczęciem gry, każdy gracz powinien wybrać kość uszkodzeń i kość ciepła, każda innego koloru. Powiedz wszystkim 

graczom, która kość jest kością uszkodzeń, a która ciepła. Nie zmieniaj tego do końca meczu. Jeśli używasz w grze żetonów celu (patrz Cele 
i Reputacja, strona 12.), połóż pierwszy żeton celu na arenie. 

MECZ
Każdy mecz na Solaris VII podzielony jest na serię rund, każda z nich składa się z 4 etapów:

• Etap inicjatywy 
• Etap ruchu
• Etap walki
• Etap kończący

Dodatkowo, niektóre etapy mają określoną kolejność tur, która mówi nam, w jakiej kolejności działa jednostka.

3.1. Etap inicjatywy
Na początku etapu inicjatywy, gracze ustalają inicjatywę dla każdej swojej jednostki, która określa kolejność tur podczas etapu 

ruchu, walki i końcówki etapu inicjatywy. Jednostka z najniższą inicjatywą jest pierwsza w kolejności, później ta z większą inicjatywą i tak 
dalej, aż do najwyższego wyniku. Przed ustaleniem inicjatywy, gracz posiadający jednostkę z nieprzytomnym pilotem, może rzucać na jego 
ocucenie. Nie ustalaj inicjatywy dla jednostek z nieprzytomnymi pilotami – one są ostatnie w kolejności.

Rzut na inicjatywę
Aby ustalić inicjatywę, rzuć 2k6 dla każdej jednostki,  którą kierujesz. Gracz z najwyższym wynikiem może go zostawić, lub 

zmienić wynik rzutu na 1 (będzie pierwszy w kolejności tur) na ten etap. Wszystkie remisy muszą zostać powtórzone.
Uwaga. Czasami podczas meczu możesz chcieć, aby Twoja jednostka była pierwsza w kolejności tur, a nie ostatnia. Zdobywanie najwyższej  
inicjatywy daje Ci kontrolę nad miejscem Twojej jednostki w kolejności tur. 
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Ataki specjalne
Po ustaleniu inicjatywy i kolejności wykonywania tur, gracze mogą zdecydować się, czy ich jednostki wykonają ataki specjalne. 

Są trzy takie ataki - szarża, naskok i przygwożdżenie – wytłumaczone są na stronie 11.

3.2. Etap ruchu
Jednostki  poruszają  się  w ustalonej  kolejności  tur.  Wartość  szybkości  jednostki  mówi nam,  ile  hexów może  przejść,  kiedy 

otrzyma rozkaz ruchu.
Aby ruszyć się jednostką, musisz wydać jej rozkaz ruchu. Gdy ruszasz się jednostką na arenie Solaris, ruch o jeden hex odejmuje 

2 od wartości szybkości tej jednostki, na ten etap. Ruszanie się z hexa z jednym typem terenu (patrz Teren, strona 10.) na hex z innym typem 
może odjąć więcej od szybkości danej jednostki. Jednostka nie musi zużywać całej swojej wartości szybkości, gdy się porusza, ale to, co 
zostanie, nie przenosi się do następnej etapu.

Kontakt bezpośredni 
Jednostki, które zajmują sąsiadujące ze sobą hexy na tym samym poziomie (patrz Teren, strona 10.) są uznawane za będące w 

kontakcie bezpośrednim. Jednostka musi skończyć swój ruch, gdy wchodzi w kontakt bezpośredni z wrogą jednostką.

Orientacja
Jednostka może się ruszać w dowolną stronę. Na końcu jej ruchu, możesz ustawić ją obróconą w dowolną stronę, tj. ustal, w którą 

stronę  skierowane  są  sektory  –  przedni  i  tylni  (oznaczone  łukami  na  podstawce)  jednostki.  Jest  to  ważne,  ponieważ  jednostka  może 
zazwyczaj  atakować tylko  w zasięgu sektora przedniego i  jest  bardziej  wrażliwa na ataki  w sektor  tylni.  Uznajemy,  że  jednostka  jest 
obrócona przodem do tych krawędzi, na które nachodzi jej sektor przedni. 
Na przykład, jednostka ze 135 stopniowym łukiem sektora przedniego może być obrócona przodem do dwóch lub trzech krawędzi na raz. 
Jednostka z łukiem, który ma 180° może być obrócona do trzech lub czterech. A taka, ze sektorem przednim z 360° łukiem, może być 
obrócona do wszystkich sześciu. 

Swobodny obrót
Czasami jednostka może wykonać swobodny obrót, tj. obrócić się w 

swoim  hexie,  aby  zmienić  orientację.  Gdy  jednostka  kończy  ruch  będąc  w 
kontakcie bezpośrednim z jednym lub kilkoma wrogimi jednostkami, każda z 
nich może wykonać obrót. Obrót nie wymaga rozkazu. 

Rys. 1.
Ta  jednostka  ma  180  stopniowy  sektor  przedni.  Jej  orientacja  daje  jej  trzy 
krawędzie,  po których może poprowadzić linię strzału i  cztery krawędzie,  na 
których  może wykonać  atak  wręcz.  Jej  orientacja  daje  także  jedną  krawędź, 
która jest w sektorze tylnim, jeśli chodzi o linię strzału i dwie krawędzie, które 
są w sektorze tylnim, jeśli chodzi o walkę wręcz. 

Rys. 2.
Zmieniając swoją orientację, jednostka teraz ma cztery krawędzie, 

po których może poprowadzić linię strzału i trzy, na których może wykonać 
atak wręcz. Ma też dwie krawędzie, które są w sektorze tylnim, jeśli chodzi o 
linię strzału i trzy, jeśli chodzi o walkę wręcz. 

Oderwanie się od przeciwnika
Gdy  wydasz  rozkaz  ruchu  jednostce,  która  jest  w  kontakcie 

bezpośrednim z jednym lub kilkoma wrogimi jednostkami, Twoja jednostka 
musi podjąć próbę oderwania się. Rzuć k6. Jeśli wypadnie 1 lub 2, jednostka 
nie wyrywa się, ale wciąż możesz zmienić jej orientację. 
Przy wyniku rzutu od 3 do 6, jednostka wyrywa się wszystkim sąsiadującym 
wrogom  i  może  normalnie  ruszać  się,  mimo  to,  gdy  wejdzie  w  kontakt 
bezpośredni z inną wrogą jednostką podczas ruchu, jej ruch kończy się. 

Opcja biegu
Jednostka może podwoić swoją szybkość, jeśli użyje opcji biegu, gdy wykonuje rozkaz biegu. Gdy jednostka użyje opcji biegu, 

dostaje 1 ciepło podczas etapu kończącego – zaznacz to na kości ciepła. Jednostka, która ma wykonać bieg, nie oderwie się, nie dostaje 1  
ciepła za bieg.
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3.3. Etap walki 
Po tym, jak wszyscy gracze zadecydowali o ruchu ich jednostek i ich atakach specjalnych, zaczyna się etap walki. Podczas etapu 

walki możesz wydać każdej ze swoich jednostek jeden z siedmiu rozkazów:
• Walka wręcz
• Ostrzał
• Natarcie 
• Okopanie się
• Obrona
• Unik
• Chłodzenie 

Jeśli pasujesz (nie wydajesz rozkazu) jedną ze swoich jednostek, wciąż masz możliwość wydać jej odpowiedni rozkaz podczas 
tego etapu walki, taki  jak  obrona lub  unik, które wydawane są w odpowiedzi na rozkaz innego gracza. Walka rozgrywana jest według 
kolejności tur. Jeśli atakujący zadeklaruje, która jednostka jest celem ataku, gracz, który nią gra, może od razu zadeklarować okopanie się,  
obronę lub unik, ponieważ te rozkazy oddziaływają na atak. Mimo, że gracz deklaruje swój rozkaz w tym czasie, każdy atak, który może być 
powiązany z tym rozkazem nie może być wykonany zanim nie nastąpi tura tego gracza. 

3.3.1. Rozkaz walki wręcz
Aby walczyć wręcz z celem, musisz wydać jednostce rozkaz walki wręcz i spełnione muszą być dwa warunki:

• Atakujący musi być w kontakcie bezpośrednim z celem
• Część przedniego sektora jednostki musi nachodzić na krawędź hexa zajętego przez cel

Każda jednostka może wykonać atak wręcz. Gdy jednostka wykonuje atak, zazwyczaj musi użyć pierwszej wartości uszkodzeń, 
jeśli jednak jednostka ma walkę wręcz jako pomocniczy system broni, gracz może wykorzystać tą wartość uszkodzeń. Gracz musi podjąć 
decyzję i powiedzieć o tym innym graczom, przed wykonaniem rzutu. Symbole zasięgu broni energetycznej i balistycznej są ignorowane 
przy walce wręcz. Jednostka, który wykonuje rozkaz walki wręcz otrzymuje jedno ciepło dodatkowo w etapie kończącej rundę. Zaznacz to 
na kości ciepła. 

Uszkodzenia w walce wręcz
Gdy jednostce powiedzie się atak w walce wręcz przeciwko jednemu celowi, a atakujący nie korzystał  z wartości uszkodzeń 

powiązanych z  bronią  do  walki  wręcz  (korzystał  z  broni  balistycznej  lub  energetycznej)  zadaje  uszkodzenia  warte  połowie  wartości  
uszkodzeń (minimalnie 1). Jeśli używa broni do walki wręcz, cel otrzymuje tyle uszkodzeń, ile wynosi wartość uszkodzeń atakującego.

Modyfikator sektora tylniego 
Jeśli krawędź hexa znajduje się pod sektorze przednim atakującego i tylnim celu, wartość ataku jednostki atakującej wzrasta o +2 

– jest to modyfikator sektora tylniego. Inne modyfikatory są wytłumaczone w innych częściach tych zasad. 

3.3.2. Rozkaz ostrzału 
Aby jednostka wykonała ostrzał, musisz wydać jej rozkaz ostrzału.

Ustalanie zasięgu
Jednostka ma dwie wartości zasięgu oddzielone ukośnikiem na swojej podstawce. Liczba po lewej stronie ukośnika to minimalna 

wartość  zasięgu,  po  prawej  maksymalna.  Wartość  minimalna  jednostki,  to  liczba  krawędzi  hexów,  o  jaką  oddalona  musi  być  wroga 
jednostka, aby mogła być celem ostrzału. Maksymalna wartość zasięgu, to maksymalna liczba krawędzi hexów, o jaką może być oddalony 
cel.

Linia strzału
Ostrzał, podobnie jak inne rodzaje ataków i efekty gry, wymaga od Ciebie, abyś sprawdził linię strzału i zobaczył, czy możesz 

wykonać atak. Aby ustalić linię strzału, policz krawędzie hexów od jednostki atakującej do celu – zacznij liczenie od krawędzi przy sektorze 
przednim Twojej jednostki. Zawsze do liczenia używaj najkrótszej ścieżki między atakującym a celem i nie zapominaj o swoim zasięgu 
maksymalnym – cel nie może być oddalony o więcej krawędzi, niż wynosi Twój zasięg maksymalny – inaczej atak nie może być wykonany. 

Linia strzału jest blokowana, gdy:
• krawędź przecina lub idzie wzdłuż terenu niedostępnego, a ani atakujący ani cel nie zajmują podniesionego terenu, lub
• jednostki zajmują hexy po obu jej stronach

Rys. 3.
Hellion (po lewej) ma czystą linię 
strzału  w Solitaire’a  (po  prawej). 
Najkrótsza  linia  strzału  do 
Solitaire’a  ma  7  krawędzi,  więc 
Hellion musi z niej skorzystać, gdy 
mierzy zasięg broni. 
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Atak 
Jeśli masz czystą linię strzału i cel znajduje się w maksymalnym zasięgu Twojej jednostki, ale nie bliżej, niż zasięg minimalny,  

możesz  wykonać  atak.  Atakujący  może  wykonać  ostrzał  przeciwko  jednostce  sąsiedniej  do  niego,  jeśli  warunki  są  spełnione.  Przed 
wykonaniem rzutu na powodzenie ataku musisz zadeklarować, czy korzystasz z głównego, czy pomocniczego systemu broni – wpływa to na 
uszkodzenia,  jakie możesz zadać i zasięg,  na jaki możesz atakować. Jeśli  gracz nie wykona takiej  deklaracji,  jednostka wykonuje  atak 
głównym systemem broni, co wiąże się z zadanymi uszkodzeniami. Jeśli wykonanie ataku głównym systemem broni nie jest możliwe, atak 
jest anulowany. Jednostka, wykonująca rozkaz ostrzału dostaje 1 ciepło podczas etapu kończącej rundę, razem z innym ciepłem, które może 
być wygenerowane przez ten atak. Zaznacz to na kości ciepła. 

Ostrzał pośredni
Kiedy linia strzału jednostki jest zablokowana,  może ona wykonać ostrzał pośredni na pojedynczy cel. Cel nie może być w 

kontakcie bezpośrednim z jednostką sprzymierzoną z atakującym. Aby wykonać ostrzał pośredni, jednostka musi:
• mieć maksymalny zasięg broni większy niż 0
• nie być w kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką 
• użyć do ataku broni balistycznej
• mieć wartość atak większą niż 0

Wymierz linię strzału, tak jak do zwykłego ostrzału, z wyjątkiem tego, że linia ignoruje zmiany terenu i jednostki inne niż cel.  
Zmodyfikuj wartość ataku atakującego o -2, gdy ten wykonuje ostrzał pośredni. Gdy atak się powiedzie, zadaj uszkodzenia równe wartości 
uszkodzeń atakującego, ale nie więcej niż 2.

Modyfikatory ostrzału
Poniższe modyfikatory działają podczas wykonywania ostrzału, każdy może zadziałać tylko raz na atak. 

Modyfikator tylniego sektora (Rear arc modifier)
Jeśli łuk sektora tylniego zachodzi na krawędź, która jest częścią linii strzału, atakujący dostaje +2 do wartości ataku

Modyfikator wymuszonego strzału (Called shot modifier)
Jeśli atakujący jest w kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką inną niż cel, zmniejsz wartość ataku atakującego o 1.

Modyfikator ’Przyjacielskiego’ Ognia (Friendly fire modifier)
Jeśli cel jest w kontakcie bezpośrednim z jednostką sprzymierzoną z atakującym, zmniejsz wartość ataku atakującego o 1.
Atakujący  może zignorować modyfikator  przyjacielskiego  ognia.  Jeśli  tak  zrobi,  a  atak  się  powiedzie,  dodatkowo jednostki 

sprzymierzone  z atakującym i  będące  w kontakcie  bezpośrednim z celem,  otrzymują  po jednym uszkodzeniu,  niezależnie  od wartości 
uszkodzeń atakującego. 

Podsumowanie modyfikatorów ostrzału
Krawędź z linii strzału przecina, lub idzie wzdłuż trudnego terenu
Atakujący jest w kontakcie bezpośrednim z wrogimi jednostkami, 
innymi, niż cel
Cel jest w kontakcie bezpośrednim z jednostką sprzymierzoną z 
atakującym
Atakujący używa ostrzału pośredniego
Sektor tylni celu nachodzi na krawędź będącą częścią linii strzału
Cel jest awaryjnie wyłączony
Krawędź z linii strzału jest bokiem hexa zajmowanego przez 
jednostkę inną, niż atakujący, lub cel

-1 do ataku atakującego

-1 do ataku atakującego 

-1 do ataku atakującego 
-2 do ataku atakującego

             +2 do ataku atakującego 
+2 do ataku atakującego

-2 do ataku atakującego

Ostrzał wielu celów 
Niektóre jednostki mogą strzelać do dwóch lub więcej wrogich jednostek za pomocną jednego ostrzału. Jednostka może posiadać 

dwa lub więcej symboli zasięgu broni balistycznej lub energetycznej przy wartościach zasięgów. Liczba symboli wskazuje na maksymalną 
liczbę wrogich jednostek, które mogą stać się celem ataku. Atakujący nie musi celować do tylu jednostek, ile ma symboli zasięgu. Musisz 
poprowadzić  czystą  linię  strzału  do  każdego  celu,  do  którego  chcesz  strzelać  Żaden  cel  ostrzału  nie  może  korzystać  z  modyfikatora 
wymuszonego strzału, jeśli przynajmniej jeden z nich jest w kontakcie bezpośrednim z atakującym.

Wykonaj rzut na powodzenie ataku tylko raz i porównaj go z obroną każdego celu. Czasem atak może powieść się na jednych 
celach, a na innych już nie. Jeśli ostrzał na więcej niż jednej jednostce się powiedzie, podziel wartość zadawanych uszkodzeń pomiędzy cele, 
które otrzymują uszkodzenia z Twojego ataku. Możesz przydzielić 0 uszkodzeń celowi. Na każdy cel z ostrzału działają odpowiednie dla 
warunków modyfikatory. 

Przykład:  Agnieszka  wydaje  rozkaz  ostrzału  wielu  celów  jej  Hellionowi.  Pomocniczy  system  broni  Helliona  ma  dwa  symbole  broni  
energetycznej i wartość uszkodzeń 3. Agnieszka bierze na cel jedną wrogą jednostkę i jeden żeton celu – oba znajdują się w jej zasięgu,  
między 0 a 10. Linie strzału nie są zablokowane i Hellion nie jest w kontakcie bezpośrednim z żadną wrogą jednostką. Wartość ataku 
Helliona wynosi 11, a Agnieszka wyrzuciła 10, co łącznie daje jej 21. Agnieszka porównuje wynik, czyli 21, do wartości obrony dwóch  
celów. 
Pierwszy to wyłączony Solitaire, z obroną 20. Przeciwko niemu, wynik ataku Helliona, to 23, ponieważ wykorzystuje modyfikator +2, za to,  
że cel jest wyłączony. Tyle wystarczy, by zaatakować Solitaire’a.
Drugi cel, to żeton celu z obroną 17. Linia strzału do tego celu przechodzi przez trudny teren. Przeciwko temu celowi, wynik ataku Helliona  
wynosi 20. Dostaje -1 z powodu linii strzału przechodzącej przez trudny teren. Atak Helliona na drugim celu również się powodzi. 
Agnieszka ma 3 uszkodzeń do rozdzielenia pomiędzy cele, na których atak się powiódł. Zdecydowała się zadać 2 uszkodzenia Solitaire’owi i  
1 uszkodzenie żetonowi celu.
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3.3.3. Rozkaz natarcia
Jednostka, która nie jest w kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką może wykonać rozkaz natarcia, który pozwala jej ruszyć 

się i jednocześnie wykonać atak walki wręcz lub ostrzał. Wszystkie modyfikatory wynikające z terenu wliczają się do ruchu. Jednostka może 
wykonać ruch za połowę jej wartości szybkości i wykonać ostrzał, lub wykonać pełny ruch i zaatakować wręcz. Jednostka, która wykonuje  
natarcie nie może wykonać biegu i otrzymuje 2 ciepła w etapie kończącym rundę, razem z innym ciepłem, uzyskanym przez ten rozkaz. 
Zaznacz to na kości ciepła. 

Modyfikator natarcia 
Zmodyfikuj wartość ataku atakującego o -1, gdy ten wykonuje rozkaz natarcia.

3.3.4. Rozkaz okopania się
Jednostka, której nie został wydany rozkaz ruchu podczas etapu ruchu, może wykonać rozkaz okopania się. Jednostka może 

okopać się tylko, jeśli jest zadeklarowanym celem czyjegoś ataku LUB nie została zadeklarowana celem ataku w tej etapie walki. Jednostka, 
która była wcześniej zadeklarowana celem ataku w tym etapie walki nie może wykonać rozkazu okopania się. Jednostka atakująca cel, który 
wykonał rozkaz okopania się dostaje +1 do ataku. Dodatkowo, jednostka, która wykonała rozkaz okopania się, może wykonać atak wręcz lub 
ostrzał podczas etapu walki. Zmodyfikuj jej wartość ataku o +2. 

Jednostka, która wykonała rozkaz okopania się otrzymuje jedno ciepło w etapie kończącej rundę. Zaznacz to na kości ciepła. 

3.3.5. Rozkaz obrony 
Jeśli jednostka jest zadeklarowana celem ataku, może od razu wykonać rozkaz obrony. Jednostka atakujące cel, który wykonuje 

rozkaz obrony otrzymuje modyfikator -1 do wartości ataku. Jednostka, która wykonuje rozkaz obrony, może walczyć wręcz lub wykonać 
ostrzał podczas etapu walki. Zmodyfikuj jej atak o -1 na ten etap walki. Ta jednostka dodatkowo otrzymuje -1 do rzutu na inicjatywę w 
następnej rundzie. Jednostka, która wykonywała rozkaz obrony, otrzymuje jedno ciepło w etapie kończącym. Zaznacz to na kości ciepła. 

3.3.6. Rozkaz uniku
Jeśli jednostka jest zadeklarowana jako cel ataku, od razu może wykonać rozkaz uniku. Jednostka atakująca cel, który wykonuje  

rozkaz uniku modyfikuje swoją wartość ataku o -2. Jednostka, która wykonała unik nie może wykonać żadnego ataku w tej etapie walki i  
dostaje 1 ciepło w etapie kończącej. Zaznacz to na kości ciepła. 

3.3.7. Rozkaz chłodzenia
Chłodzenie pozwala jednostce pozbyć się ciepła, które otrzymała podczas walki. Za każdym razem, gdy jednostka wykonuje 

rozkaz  chłodzenia  przekręć  jej  panel  temperatury  zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara,  tyle  razy,  ile  wynosi  wydajność  chłodzenia 
jednostki. Jednostka wykonująca rozkaz chłodzenia traci ciepło od razu, gdy wykona rozkaz. Jednostka nie może tracić ciepła, jeśli na jej 
panelu temperatury jest pozycja początkowa. Zauważ, że gdy jednostka traci ciepło, efekty ciepła pojawiają się na jej skali temperatury. 
Przed wykonaniem rzutów na działanie efektów ciepła, zmniejsz ciepło o tyle, ile możesz, podobnie jak przy otrzymywaniu ciepła.
Przykład: Zeus Tomka zajmuje teren wodny. Podczas etapu walki Zeus otrzymał uszkodzenia z broni energetycznej, co dało mu 1 ciepło –  
Tomek oznaczył to na kości ciepła. Gdy nadeszła jego tura, Tomek wydał Zeusowi rozkaz chłodzenia. Jego wydajność chłodzenia to 2, a jego 
kość ciepła pokazuje jedynkę. Tomek odejmuje liczbę pokazaną na kości ciepła jednostki od jej wydajności chłodzenia (2-1) i przekręca 
panel temperatury raz, w kierunku ruchu wskazówek zegara. Po utracie ciepła, uniknięcie wyłączenia awaryjnego pojawiło się na skali  
temperatury,  więc Tomek musi  wykonać rzut, który tym razem się powiódł.  W etapie kończącym,  jego Zeus traci  jeszcze  jedno ciepło,  
ponieważ znajdował się na terenie wodnym. Po przekręceniu panelu nie pokazały się żadne efekty, ale gdyby się tak stało, Tomek musiałby  
rzucać na ich sprawdzenie. 

3.4. Etap kończący (porządkowania)
Podczas etapu porządkowania,  przekręć panele  bojowe swoich jednostek tyle  razy w kierunku ruchu wskazówek zegara,  ile 

pokazuje kość uszkodzeń. Podobnie z ciepłem, tyle, że panel temperatury obracamy w drugą stronę o tyle, ile pokazuje kość ciepła. Jednostki 
otrzymują ciepło przed pozbywaniem się ciepła podczas etapu kończącego. Jednostki, które nie wykonywały rozkazów w tej rundzie, tracą 
jedno ciepło.

TEREN
Podczas walki na arenach  Solaris VII, teren gra bardzo ważną rolę. Nie możesz wybierać terenu na arenie, ale możesz się do 

niego przygotować. 
Są cztery typy terenu: teren czysty, trudny, niedostępny i wodny. Teren może być wzniesiony (patrz Teren wzniesiony, strona 

10.), lub równy (płaski, na poziomie gruntu). Możesz stwierdzić jaki teren zajmuje jednostka, patrząc na kolorową kropkę i/lub czarne kręgi 
w środku hexa.  Kolor kropki oznacza, jaki typ terenu jest na tym hexie. Liczba czarnych kręgów wskazuj na to, jaki typ wzniesionego terenu 
jest na hexie. Teren może być zakreślony linią, zazwyczaj tego koloru, co kropka i kręgi w środku hexa. Teren wpływa na dwa aspekty gry –  
ruch i wyznaczanie linii strzału. Różne tereny różnie wpływają na powyższe czynności. 

Teren czysty
Czysty teren to wszystko od trawiastych równin do opuszczonych budynków fabryk. Każdy hex bez kolorowej kropki na środku 

jest czystym terenem. Czysty, płaski teren nie wpływa na ruch lub wymierzanie linii strzału. 

Teren trudny
Terenem trudnym mogą być małe zalesione tereny, zniszczone jednostki i tym podobne. Każdy hex z zieloną kropką na środku to 

trudny teren. Może on mieć zielony obrys. Jednostki mogą przechodzić przez trudny teren i zatrzymywać się na nim. Każdy trudny teren, po 
którym porusza się jednostka, odejmuje 3 od jej wartości szybkości. 
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Teren niedostępny
Przykładem terenu niedostępnego mogą być wielkie głazy lub ruiny budynków. Teren niedostępny oznaczony jest czerwoną 

kropką pośrodku hexa. Hex może mieć czerwony obrys. Jednostka nie może zajmować, ani przechodzić przez teren niedostępny. Jeśli linia 
strzału przechodzi przez teren niedostępny, a atakujący, ani cel nie zajmują terenu wzniesionego, linia strzału jest blokowana. 

Teren wodny
Terenem wodnym może być wszystko od małego stawu do bagien. Teren wodny oznaczony jest niebieską kropką pośrodku hexa. 

Może on być obrysowany niebieską linią. Przy ruchu i wymierzaniu linii strzału, traktuj teren wodny jak teren czysty. Jednostka zajmując 
wodny teren podczas etapu kończącej rundę traci 1 ciepło.

Teren wzniesiony 
Czysty, trudny, niedostępny i wodny teren może być wzniesiony, tworząc wzgórza, wzniesienia lub budynki. Każdy wzniesiony 

teren ukazuje ten sam poziom nad areną. Każdy hex z pojedynczym kręgiem na środku hexa jest wzniesionym terenem. Czasami czarny krąg  
otacza kolorową kropkę, oznacza to, że teren tego typu jest wzniesiony.

Jednostki mogą poruszać się przez teren wzniesiony i zatrzymywać w nim. Kiedy jednostka wchodzi na wzniesiony teren z terenu 
równego, odejmij 3 od jej wartości szybkości. Jeśli jednostka poruszą się po hexie, z więcej niż jednym typem terenu, który może zmniejszyć 
jej wartość szybkości, zastosuj tylko ten modyfikator, który odejmuje najwięcej.

Na przykład, gdy jednostka wejdzie na hex z terenem, który wymaga od niej odjęcia 3 od wartości szybkości i takim, który 
wymaga odjęcia 4 od szybkości, jednostka musi odejmuje tylko 4. 
Jeśli  jednostka wejdzie  na hex z więcej  niż jednym typem terenu,  a każdy wymaga od jednostki  odjęcia tej  samej liczby od wartości 
szybkości, zrób to tylko raz. 

Na przykład, gdy jednostka wejdzie na wzniesiony hex z trudnym terenem z terenu równego, odejmuje tylko 3, a nie 6 od jej 
szybkości.

Jednostki, znajdujące się na hexach o różnych wysokościach, mogą między sobą walczyć wręcz. 
Jeśli atakujący i cel zajmują hexy na terenie wzniesionym, linia strzału nie jest blokowana przez teren niedostępny. 
Jeśli atakujący lub cel zajmuje hex na terenie wzniesionym, linia strzału nie jest blokowana przez teren niedostępny i ignoruje 

teren trudny.

Stromy teren wzniesiony 
Płaskie dachy i płaskowyże  połączone z klifami to przykłady stromego terenu wzniesionego.  Każdy hex z dwoma czarnymi 

kręgami w środku jest stromym terenem wzniesionym. Stromy teren wzniesiony jest traktowany jak zwykły teren wzniesiony, z wyjątkami:
• Jednostki bez Silników Skokowych (specjalne wyposażenie) nie mogą wkroczyć na hex ze stromym terenem 

wzniesionym, chyba, że zajmują sąsiedni hex, który jest stromym terenem wzniesionym.
• Atakujący zajmujący teren równy nie może walczyć wręcz z celem, który zajmuje stromy teren wzniesiony. 

Modyfikator przewagi wysokości
Kiedy jednostka nie zajmująca wzniesionego terenu walczy wręcz lub wykonuje ostrzał na celu zajmującym wzniesiony teren, 

zmniejsz wartość ataku atakującego o 1.

 ATAKI SPECJALNE
Opisane tutaj ataki specjalne wykonywane są podczas etapu inicjatywy. Jednostka wykonująca atak specjalny musi zacząć swoją 

turę nie będąc w kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką.

5.1. Szarża
Aby wykonać szarżę, jednostka musi wykonywać swoją turę przed celem (mieć mniejszą inicjatywę niż cel). Jeśli jednostka 

wykona szarżę, nie może się poruszać w etapie ruchu, ani wykonywać rozkazów w etapie walki.
Jednostka musi mieć wartość ataku większą niż 0, aby wykonać szarżę. Sprawdź linię strzału między atakującym, a celem, jeśli 

przechodzi ona przez granicę terenu innego niż wodny, lub nie zaczyna się od krawędzi przy sektorze przednim atakującego, odejmij 2 od 
wartości ataku atakującego. Jeśli linia strzału kończy się w sektorze tylnim celu, nie może on wykonać wolnego obrotu podczas ataku. 
Wydaj atakującemu rozkaz ruchu używając opcji biegu. Atakujący musi skończyć swój ruch będąc w kontakcie bezpośrednim z celem. Aby 
rozliczyć atak, wykonaj rzut kośćmi i do wyniku dodaj wartość ataku atakującego. Jeśli linia strzału kończyła się pod sektorem tylnim celu i  
atakujący skończył swój ruch znajdując się przednią sektorem przy krawędzi, która znajdowała się przy sektorze tylnim celu, zmodyfikuj  
wartość ataku atakującego o +2. Jeśli atak się powiedzie, atakujący zadaje uszkodzenia głównego systemu broni i dodatkowo jeszcze jedno 
uszkodzenie. Po wykonaniu ataku, atakujący otrzymuje uszkodzenia, przed którymi nie może się obronić, równe połowie uszkodzeń jego 
głównego systemu broni, minimalnie 1, nieważne, czy atak się udał, czy nie. Atakujący dostaje również 2 ciepła za atak. 

5.2. Naskok
Aby wykonać  naskok,  jednostka musi  wykonać  swoją turę  przed celem (mieć mniejszą  inicjatywę).  Jeśli  jednostka  wykona 

naskok, nie może się ruszać w etapie ruchu i atakować w etapie walki. Jeśli atak się powiedzie, cel nie będzie mógł poruszać się w etapie 
ruchu. 

Jednostka musi  mieć wartość ataku większą niż 0 i  Silniki  Skokowe  (wyposażenie  specjalne),  aby wykonać  naskok.  Wydaj 
atakującemu  rozkaz  ruchu  z  Silnikami  skokowymi  i  zakończ  ruch  w  kontakcie  bezpośrednim  z  celem.  Zmodyfikuj  wartość  ataku 
atakującego o -2. 

Cel nie może wykonać wolnego obrotu podczas ataku.
Aby wykonać atak, rzuć kością i dodaj wynik do wartości ataku atakującego. Jeśli atak się powiedzie, atakujący zadaje celowi 

uszkodzenia równe wartości głównego systemu broni, plus dodatkowe dwa uszkodzenia. Atakujący otrzymuje 1 uszkodzenie, przed którym 
nie może się obronić. Jeśli naskok się nie powiedzie, atakujący otrzymuje dwa uszkodzenia, a cel może wykonać swobodny obrót. 

5.3. Przygwożdżenie
Jeśli  jednostka wykona atak przygwożdżenia,  nie może się ruszać podczas etapu ruchu. Aby wykonać  atak przygwożdżenia,  

atakujący musi rozpocząć rundę będąc w kontakcie bezpośrednim z celem. Przygwożdżenie automatycznie się powodzi. Jeśli jednostka jest 
przygwożdżona, negatywne modyfikatory działają na jej rzut na oderwanie się od przeciwnika. Jeśli tura jednostki, która przygważdża jest 
przed turą celu, cel otrzymuje -2 do oderwania się. Jeśli tura jednostki przygważdżającej jest po turze celu, cel dostaje -1 do oderwania się. 
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CELE I REPUTACJA
Tłumom na Solaris VII znudziły się już proste walki między maszynami, więc aby urozmaicić widowisko, do gry wprowadzono 

różne cele. Walczący mogą nie tylko eliminować swoich przeciwników, ale też niszczyć losowo pokazujące się cele, zadowalając widownię 
i zdobywając coraz więcej reputacji na arenach. 
Podczas meczu na  Solaris  VII,  żetony celu są losowo rozmieszczane na arenie,  aby gracze mogli  je  zniszczyć. Mogą być zniszczone 
głównie przez ostrzał lub w walce wręcz. Niszczenie żetonów celu daje walczącym punkty reputacji, dzięki którym mogą wygrać mecz.

6.1. Rozmieszczenie żetonów celu na arenie
Użycie żetonów celu w grze jest opcjonalne. Gdy ich używasz, każdy gracz powinien dodać od siebie trzy żetony celu o łącznej 

wartości 30 punktów reputacji do puli żetonów. Żetony po wymieszaniu,  powinny być rozłożone losowo i zakryte – tak, żeby nikt nie 
wiedział, gdzie jest jaki żeton. Po tym, jak gracze wybiorą swoje strefy rozstawienia, drugi w kolejności gracz kładzie żeton celu na arenie. 
Tylko jeden żeton celu może się znajdować na arenie.

Żetony celu kładzione są licząc szerokość (krótszą stronę) i długość (dłuższą stronę) areny. Przy kładzeniu pierwszego żetonu, 
drugi gracz kładzie go na jednym z dwóch środkowych hexów na arenie – szósty na szerokość areny i siódmy lub ósmy, jeśli chodzi o 
długość. Żeton kładziony jest odkryty. 

6.2. Niszczenie celów
Aby zniszczyć żeton celu, musisz zaatakować go w walce wręcz lub ostrzałem, tak jak robiłbyś to ze zwykłą jednostką. Żetony 

celów mogą mieć do pięciu statystyk. 
• Obrona – wartość obrony celu może pojawić się na  kolorowym kwadracie,  co wskazuje  na posiadane przez cel 

wyposażenie specjalne, które działa tak, jak w przypadku zwykłych jednostek.
• Sposób – wskazuje symbol zasięgu, który jest preferowany przez widownie. Większość żetonów celu może być 

zniszczona każdym atakiem, za to atak używający danego symbolu zasięgu da Ci więcej punktów reputacji
• Punkty reputacji (PR) – ilość punktów reputacji, jaką możesz zdobyć za zniszczenie celu w preferowany przez 

widownię sposób
• Inne – PR zdobyte za zniszczenie celu w sposób inny, niż preferowany przez widownię, lub ich brak. 

Uszkodzenia,  jakie  otrzymał  żeton  celu  działają  od  razu  po  tym,  jak  atak  się  powiedzie  –  żetony  celu  nie  używają  kości 
uszkodzeń. Jeśli żeton celu otrzymał przynajmniej jedno uszkodzenie, jest zniszczony. Gracz, który go zniszczył, zdejmuje żeton z areny i 
zostawia go sobie, trzymając przy swojej strefie do końca gry. 

6.3. Zamiana żetonów celu
Na koniec etapu kończącej rundę, jeśli nie ma żetonów celu na arenie, jeden musi być na niej położony. Gracz na lewo od gracza, 

który zniszczył ostatni żeton na arenie, losuje jeden żeton z puli żetonów, wybiera jeden z kątów areny i rzuca 2k6. Wynik 12 musi być 
przerzucony. Począwszy od wybranego kąta areny, gracz, który zniszczył ostatni żeton celu, liczy tyle hexów, ile wypadło na kościach, 
wzdłuż szerokości areny. Następnie, gracz po lewej rzuca 3k6. Wyniki od 16 do 18 muszą być przerzucone. Gracz, który zniszczył ostatni  
cel, liczy tyle hexów, ile wypadło na kościach, tym razem wzdłuż długości areny. Gracz na lewo od tego, który zniszczył ostatni cel, kładzie 
żeton celu odkryty, na określonym wcześniej hexie. Jeśli jest ustawiony tak, że nie da się go zniszczyć, przerzuć 3k6 na ustawienie żetonu, 
aż będzie ustawiony w miejscu, w którym można go zniszczyć.

KARTY MODYFIKACJI BOJOWYCH
Karty modyfikacji bojowych działają na wiele aspektów gry, od działania jednostki do wydajności zespołu. Używanie ulepszeń w 

grze jest opcjonalne. 
Poza nazwą, na karcie modyfikacji  bojowych nadrukowany jest również numer kolekcjonerski, wartość punktowa i jej zasady. Niektóre 
karty mają na sobie więcej informacji, niż inne, zależy to od jej rodzaju.

7.1. Typy kart modyfikacji bojowych
Występuje wiele typów kart modyfikacji bojowych w grze MechWarrior: Wiek Zniszczenia. Zaliczają się do nich honor 

frakcji, wyposażenie, kontrakty najemnicze, misje, piloci, warunki planetarne i sojusze sytuacyjne. Jednak w grze Solaris VII 
wykorzystywane są tylko karty wyposażenia, bez „R.I.S.C’ w nazwie i piloci.

7.2. Wartość punktowa
Karty modyfikacji bojowych mają swoje wartości punktowe, tak jak jednostki. Wartość punktowa wyposażenia i pilotów sumuje 

się z wartością jednostki. 
Niektóre karty mają alternatywną wartość punktową, napisana jest po wartości punktowej i znaku (OR). Wartość alternatywna 

może być mniejsza lub większa niż wartość podstawowa. Jeśli spełnisz wymagania alternatywnej wartości punktowej, musisz jej użyć, gdy 
wybierasz walczącego (patrz Piloci, strona 13.)

7.3. Zasada pierwszeństwa 
Ponieważ istnieją różne rodzaje kart modyfikacji bojowych, niektóre z ich efektów działają przed innymi w grze. Gracz, którego 

tura właśnie trwa, decyduje w jakiej kolejności działają efekty kart modyfikacji bojowych.

7.4. Wyposażenie i piloci
Karty  wyposażenia  i  pilotów  pozwalają  graczom  bardziej  personalizować  i  ulepszać  ich  jednostki.  Jednostka  może  mieć 

przypisane dwa różne wyposażenia  lub pilota i jedno wyposażenie.  Poza normalnymi informacjami z kart modyfikacji bojowych, karty 
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wyposażenia/pilota  mają  również  wartość  punktową,  wymagania,  modyfikatory,  wyposażenie  specjalne  i/lub  specjalne  efekty,  które 
zaczynają działać, gdy dane wyposażenie lub pilot jest przydzielone do jednostki.

Jednostki mają dwa gniazda na ich skali temperatury, w które można wsadzić „wiosełka” dołączone do kart wyposażenia/pilotów. 
Reprezentują one pilota, lub wyposażenie, przypisane do jednostki. Zanim zacznie się mecz, każde wiosełko, które ma być użyte w grze jest 
wyjmowane z karty i umieszczone w gniazdach jednostki. Po zakończeniu gry, wiosełka mogą być z powrotem schowane w kartach. 
7.4.1. Wyposażenie

Numer kolekcjonerski kart z wyposażeniem zaczyna się literką ‘G’.  Wyposażenie  modyfikuje  wartości bojowe jednostki,  do 
której jest przypisany. Na karcie jest napisane, które wartości bojowe modyfikuje i w jaki sposób. Wymagania wskazują, jakie cechy musi  
posiadać jednostka, aby dane wyposażenie mogło być do niej przypisane. Pierwsze wymaganie to klasa jednostki, inne mogą polegać na np. 
symboli zasięgu. 

Na przykład, aby przypisać wyposażenie Inferno Ammunition do jednostki, musi ona zaklasyfikowana być do odpowiedniej klasy 
(wymienionej na karcie) i posiadać symbol zasięgu broni balistycznej.

Jednostka nie może mieć przydzielonego więcej niż jednego wyposażenia wymagającego tej samej wartości bojowej, chyba, że 
karta mówi, że może być użyta razem z inną działającą na tą wartość, lub działa na inną wartość bojową. 

Wyposażenie, które działa na uszkodzenia z broni głównej, oznaczone jest ‘PRI’. Te, które działają na pomocniczy system broni 
oznaczone są ‘SEC’. Wyposażenie, które może działać i na główną i pomocniczą broń, oznaczone jest ‘PRI’ po jednej stronie i ‘SEC’ po 
drugiej. Gdy wsadzasz takie wyposażenie w gniazdo jednostki, upewnij się, że odpowiednie oznaczenie (PRI lub SEC) jest widoczne dla 
wszystkich graczy. 

Karty wyposażenia mogą również zapewniać wyposażenie specjalne na wartości ataku jednostki. Jeśli wartość ataku może mieć 
dwa wyposażenia  specjalne  (np.  jedno  z  panelu  bojowego  i  z  karty  wyposażenia),  tylko  jedno  może  działać  na  raz,  chyba,  że  karta 
wyposażenia mówi inaczej. 

Na przykład, jednostka z Unikami (Evade) na panelu bojowym i takim samym wyposażeniem z karty wyposażenia, wartość jej 
obrony nie zwiększa się o 4 przeciwko ostrzałowi, tylko o 2, ponieważ może działać tylko jedno wyposażenie na raz. Jednak, gdy jednostka 
straci wyposażenie specjalne z panelu bojowego, wciąż może używać tego z karty modyfikacji bojowych.

Gdy jednostka otrzyma ciężkie uszkodzenia (Salvage) jako specjalne wyposażenie na panelu bojowym, wyposażenie z karty jest 
ignorowane, chyba, że jej zasady mówią inaczej. 

7.4.2. Piloci 
Większość  wymagań  kart  z  pilotami,  to  klasa  lub  klasy  jednostek,  do  których  może  być  przydzielony  pilot.  Na  przykład 

Absolwent Akademii Bitewnej Robinsona (Robinson Battle Academy Graduate) może pilotować tylko lekkie jednostki.  Niektórzy piloci 
mają dodatkowe wymagania. 
Są trzy typy pilotów – pospolici, legendarni i gunslingerzy. 

Pospolici  piloci,  których numery kolekcjonerskie  zaczynają się literką ‘P’  mogą być przydzieleni  do każdej  jednostki,  która 
spełnia ich wymagania. Modyfikatory, jakie zapewnia, wypisane są na karcie pilota. 

Legendarni piloci i gunslingerzy, których numery kolekcjonerskie zaczynają się od ‘L’ i ‘GS’, są unikalni. Unikalny pilot może 
pojawić się tylko raz w drużynie, tak jak jednostka. Jak pospolici piloci, legendarni piloci i gunslingerzy mogą być przydzieleni do każdej  
jednostki, która spełnia ich wymagania. Jednostka otrzymuje modyfikatory wypisane na karcie pilota, ale nie zyskuje specjalnej zdolności, 
opisanej w zasadach działania. 

Każdy legendarny pilot i gunslinger ma alternatywny koszt punktowy. Jest on powiązany z ulubioną jednostką pilota, która jest 
opisana  symbolem  dodatku  i  numerem  kolekcjonerskim.  Gdy  przydzielisz  legendarnego  pilota  lub  gunslingera  do  jego  preferowanej 
jednostki, możesz użyć specjalnej zdolności opisanej w zasadach działania na karcie ulepszenia bojowego. 

Zdolność specjalna reprezentuje jakąś specjalizację pilota, którą zdobył działając z daną jednostką.

Uwaga:  Niektórzy piloci z  MechWarrior: Wiek Zniszczenia posiadają zdolności, które nie wydają się przydatne na arenach 
Solaris.  Na przykład,  zdolność zależna od liczby żetonów rozkazu, które ma jednostka, jest  bezużyteczna na Solaris,  ponieważ żetony 
rozkazu nie są używane w grze Solaris VII. W takich przypadkach, nie używaj alternatywnego kosztu pilota. Jeśli pilot ma zdolność, która 
jest  przydatna  na  arenach  Solaris,  użyj  alternatywnego  kosztu,  gdy  pilot  przydzielony  jest  do  swojej  preferowanej  jednostki.  Przed 
rozpoczęciem meczu, gracze powinni zdecydować, które zdolności są przydatne w grze, a które nie. Oto lista pilotów, za których możemy 
zapłacić jedynie koszt podstawowy.

GS-008 Enlil Searcy
GS-012 Gabriel Smith
GS-018 Charles Westerfield
GS-022 Abeni Zikhali
GS-023 Julie “Julz” Kolchak
GS-028 Julie “Julz” Kolchak
GS-032 Fortuna Panichello
GS-033 Gloria Panichello
GS-035 Yulri Wolf
GS-037 Reo Jones
GS-038 Anastasia Kerensky
GS-039 Toni Rivera
GS-041 Abasi Sadat
GS-042 Wiley Rollins
GS-043 Yulri Wolf
GS-045 Anastasia Kerensky
GS-047 Richard “Dickie” Wojciehowski
GS-048 Lorccan Dillon
GS-051 Robert “Skippy” Wilson
GS-058 Shizuka Findlay
GS-061 Chris Hart
GS-062 Colleen Sawyer

GS-A03 Jason “Grim” Buyaki
GS-A06 “Lizzie” Willick
GS-A23 Garry Pedersen
L-002 Duke Aaron Sandoval
L-010 Katsuro Sutoku
L-014 Inese Lassonde
L-015 Consuela Dagmar
L-016 Moriko Horiama
L-022 Reign O’Broin
L-024 Dot “Patches” Nostra
L-026 Katan Tormark
L-028 Kisho Nova Cat
L-032 Drogo Miraborg
L-036 Ragna Olsen
L-043 Phelan Kell
L-059 Barnum Drummond
L-069 Katherine Steiner-Davion
L-070 Gwin Fetladral
L-073 Tung Cho
L-076 Nikki Raddick
L-077 Rudolph Tseng

7.4.3. Rekrutowanie pilotów
Zauważ, że niektórzy piloci mają koszt rekrutacji – nie jest on używany w grze Solaris VII.
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7.4.3. Rekrutowanie pilotów
Zdolności specjalne niektórych pilotów, nie współgrają z zasadami Solaris’a. 

KONIEC MECZU 
Mecz może skończyć się na końcu dowolnego etapu, gdy któryś z poniższych warunków jest spełniony:

• Tylko jeden gracz ma jednostkę na arenie, LUB
• Wcześniej ustalony czas meczu skończył się, LUB
• Wszyscy gracze zgadzają się na zakończenie meczu

Zwycięstwo!
W MechWarrior: Solaris VII, eliminacja przeciwników jest najważniejsze dla widowni. Gdy gracz wyeliminuje jednostkę o 

łącznej wartości punktowej (licząc wszelkie wyposażenie i pilotów) mniejszej, niż jego jednostka, otrzymuje 70 punktów reputacji. 
Gdy gracz wyeliminuje jednostkę o łącznej wartości punktowej (licząc wszelkie wyposażenie i pilotów) większej lub równej jego 

jednostce, otrzymuje 80 punktów reputacji. 
Dodatkowo, gracze zliczają punkty reputacji zdobyte za niszczenie żetonów celu i ustalić łączną liczbę punktów, zebranych przez 

cały  mecz.  Jeśli  przy  punktach  reputacji  będzie  remis,  wygrywa  ten  gracz,  którego  jednostka  (lub  jednostki)  mają  mniejszą  wartość 
punktową. Jeśli wciąż jest remis, rzuć k6. Gracz z wyższym wynikiem wygrywa – zmienna publiczność dokonuje wyboru zwycięzcy. 

Gra w kampanii
Po zaznajomieniu się z zasadami MechWarrior: Solaris VII, możesz spróbować zmierzyć się ze swoimi przyjaciółmi w 

nadchodzących kampaniach. 
Zasady kampanii znajdziesz na stronie WizKids® - www.wizkidsgames.com/mechwarrior.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Broń balistyczna

ARTEMIS V (System kontroli ognia Artemis V) (opcjonalne) Gdy jednostka zakończy powodzeniem ostrzał pojedynczej jednostki wroga, 
rzuć k6. Gdy wypadnie 3-5, dodaj 1 do uszkodzeń zadawanych przez jednostkę w tej turze. Jeśli wypadnie 6, dodaj 2 do uszkodzeń.
HOMING BEACON (Nadajnik naprowadzający) (opcjonalne) Wydaj tej jednostce rozkaz ostrzału jednej wrogiej jednostki. Dodaj 1 do jej 
wartości ataku. Jeśli atak się powiedzie, do końca etapu walki każda linia strzału (balistycznego) wyznaczana do tego celu jest czysta. 
Dodatkowo, każdy ostrzał wykonany przeciwko tej wrogiej jednostce ignoruje trudny teren. 
ARMOR PIERCING (Amunicja przeciwpancerna)  (opcjonalne) Ostrzał przeprowadzony przez tą jednostkę ignoruje działanie obronnego 
specjalnego wyposażenia celu, w nazwie, którego jest Pancerz.
ANTI-PERSONNEL (Amunicja przeciwpiechotna) (opcjonalne) To wyposażenie specjalne nie jest wykorzystywane w grze Solaris 
STREAK MISSILE (Pociski rakietowe typu STREAK) (opcjonalne) Gdy ta jednostka wykonuje ostrzał przeciwko jednej wrogiej jednostce, 
ignoruje ona inne jednostki i tereny przy wyznaczaniu linii strzału. Jeśli atak się powiedzie, wartość uszkodzeń broni zmniejszona jest 
o 1, lecz musi zadać minimum jedno uszkodzenie. Atak ten nie może być skierowany przeciw wyłączonym jednostkom i jednostkom 
wyposażonym w Kamuflaż elektroniczny.
POINT DEFENSE SYSTEM (Lokalny system obrony) (opcjonalne) Jakakolwiek sprzymierzona jednostka będąca w kontakcie bezpośrednim z 
tą jednostką może korzystać z niemodyfikowanej wartości obrony tej jednostki, zamiast swojej.

Broń energetyczna

PPC CAPACITOR (opcjonalne)  Ta jednostka może nie użyć wartości uszkodzeń zmodyfikowanych przez to wyposażenie. Gdy jednostka 
wykona ostrzał zakończony powodzeniem, zadane przez nią uszkodzenia zwiększane są o połowę. Po ataku, jednostka otrzymuje jedno 
dodatkowe ciepło.
TSEMP (Wąskostrumieniowy impuls elektromagnetyczny) (opcjonalne) Wydaj jednostce rozkaz ostrzału jednego celu. Jeśli atak się 
powiedzie, a cel nie jest wyłączony, jego właściciel rzuca k6. Przy wyniku 1 lub 2, cel zostaje awaryjnie wyłączony.
PULSE (Broń pulsacyjna)  (opcjonalne) Raz na turę, gdy jednostka zakończy powodzeniem ostrzał jednego wrogiego celu, wykonaj 
drugi atak, przeciwko temu samemu celowi. Podczas drugiego ataku cel otrzymuje +2 do obrony. Atakujący dostaje jedno dodatkowe 
ciepło. Drugi atak nie wymaga rozkazu. 
GRAPPLE (Chwyt) (opcjonalne) Gdy ta jednostka jest w kontakcie bezpośrednim z jedną wrogą jednostką, jednostka może oderwać się 
od przeciwnika tylko przy wyniku 5 lub 6 na kości, nawet jeśli posiada uniki lub silniki skokowe.
ALPHA STRIKE (opcjonalne)  Gdy jednostka  wykonuje  ostrzał  pojedynczego  celu,  obracaj  jej  skalę  temperatury  aż  zobaczysz  trzy 
symbole radioaktywności – zapamiętaj ile obrotów musiałeś wykonać.  Jeśli  atak się powiedzie, zmodyfikuj uszkodzenia zadawane 
przez tą jednostkę o +X, gdzie X to ilość obrotów, jakie musiałeś wykonać. Od razu po wykonaniu ataku, rzuć k6. Przy wyniku 5 lub 6, 
jednostka traci 2 ciepła – musisz rzucać na wszystkie efekty ciepła, jakie się pojawią. Przy wyniku rzutu od 1 do 4, jednostka jest 
wyłączona. 
FLAMERS (Miotacz ognia) (opcjonalne) Gdy jednostka wykona atak w walce wręcz przeciwko jednemu celowi, który zakończy się 
powodzeniem, a cel nie jest wyłączony, nie zadawaj mu uszkodzeń. Zamiast tego, ciepło celu wzrasta o 2. 

Walka wręcz

FULL STRIKE (Pełne uderzenie)  (opcjonalne) Gdy ta jednostka wykonuje atak w walce wręcz, wszystkie wrogie jednostki będące w 
kontakcie bezpośrednim (przy strefie przedniej) z atakującym, stają się celami ataku. Wykonaj jeden rzut na atak i porównaj go z 
wartością obrony każdego celu osobno. Zadaj uszkodzenia równe swojej wartości uszkodzeń każdemu celowi, przeciwko któremu atak 
się powiódł. 

Strona 14 z 19



HAND-TO-HAND WEAPON (Broń do walki wręcz) (opcjonalne) Gdy ta jednostka wykona zakończony powodzeniem atak w walce wręcz 
przeciwko jednemu celowi, rzuć k6. Zadaj celowi tyle uszkodzeń, ile wypadło na kości, zamiast używania swojej wartości uszkodzeń. 
RAPID STRIKE (Powtórny cios) (opcjonalne) Raz na turę, gdy tej jednostce powiedzie się atak w walce wręcz przeciwko jednej jednostce, 
wykonaj drugi atak przeciwko temu samemu celowi. Jednostka dostaje jedno dodatkowe ciepło. Drugi atak nie wymaga rozkazu.
AGILITY (Zręczność)  (opcjonalne)  Gdy ta  jednostka  jest  celem wrogiego  ataku specjalnego  lub w walce  wręcz,  uszkodzenia  od 
uderzenia i uszkodzenia powstałe w wyniku tego ataku są redukowane do 1. 
BRAWLING (Bitność) (opcjonalne) Zwiększ zadawane uszkodzenia tej jednostki o 1, gdy wykonuje specjalny atak lub walczy wręcz 
przeciwko wrogiemu celowi, nieważne jakiej wartości uszkodzeń użyła w tym ataku. 

Szybkość

REKONESANS  (opcjonalne) Gdy ta jednostka przechodzi z jednego hexa do drugiego, niezależnie od rodzaju terenu, odejmuj tylko 2 od 
jej wartości szybkości. 
CAMOUFLAGE (Kamuflaż) (opcjonalne) Gdy ta jednostka zajmuje trudny teren i  jest celem ostrzału, to jej obrona wzrasta o 2. 
EVADE (Uniki)  (opcjonalne) Gdy ta jednostka jest celem ostrzału, jej obrona wzrasta o 2. Oderwanie nie powiedzie się jej jedynie 
wtedy, gdy na kości wypadnie 1. Jednostka nie dostaje 1 ciepła, gdy wykorzystuje opcję biegu. 
JUMP JETS (Silniki  skokowe) (opcjonalne)  Ta  jednostka  ignoruje  podstawki  jednostek  i  teren  przy ruchu,  ale  cały czas  nie  może 
zajmować niedostępnego terenu lub hexa zajętego przez inną jednostkę. Jednostka nie wyrywa się tylko przy jedynce na kości. Nie 
może korzystać z opcji biegu, ale może wykonywać naskok. 
ELECTRONIC CAMOUFLAGE (Kamuflaż elektroniczny) (opcjonalne) Ta jednostka ignoruje ostrzał pośredni i pociski typu STREAK wrogich 
jednostek. 
INFILTRATE (Infiltracja) (opcjonalne) To wyposażenie nie jest używane w grze Solaris.

Atak

COOLANT FLUSH (opcjonalne)  Wydaj  tej  jednostce  atak  walki  wręcz  przeciwko  jednej  sprzymierzonej  jednostce,  która  nie  jest  w 
kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką. Atak nie zadaje uszkodzeń i ignoruje wszystkie modyfikatory niezwiązane z ciepłem. 
Jednostka może wykonać pełny ruch przed atakiem. Jeśli atak się powiedzie, temperatura celu zmniejsza się o 4, jeśli atakujący się nie 
ruszał przed wykonaniem ataku, lub o 2, jeśli się ruszał. Cel nie traci dodatkowego ciepła przy trafieniu krytycznym, nie otrzymuje też 
kliku uszkodzeń od uderzenia, jeśli wypadnie krytyczne niepowodzenie.
REPAIR (Moduł naprawczy) (opcjonalne) Wykonaj atak walki wręcz przeciwko jednej sprzymierzonej jednostce. Ani atakujący, ani cel 
nie może być w kontakcie bezpośrednim z wrogą jednostką. Ignoruj wszystkie modyfikatory niezwiązane z ciepłem. Jeśli  atak się 
powiedzie, napraw cel z tylu uszkodzeń, ile wynosi Twoja wartość uszkodzeń lub o tyle, ile wypadło na kości k6. Jeśli symbolem ataku 
jest (klucz), jednostka może naprawiać wszystkie jednostki które trybem ruchu nie jest (piechota). Jeśli symbolem jest (celownik), 
jednostka może naprawiać wszystkie jednostki. 
BYPASS (Łamacz kodów) (opcjonalne) To wyposażenie nie jest używane w grze Solaris.
IMPROVED TARGETING (Zaawansowany obwód celowniczy) Gdy ta jednostka wykonuje  ostrzał, lub walczy wręcz, możesz przerzucić 
jedną z 3 kości ataku. Jeśli tak zrobisz, musisz użyć drugiego wyniku. Jeśli dzięki przerzuconej kości otrzymasz trafienie krytyczne, nie 
liczy się ono. Jeśli przerzucasz kość z krytycznego niepowodzenia i wyniku rzutu po przerzucie nie jest krytycznym niepowodzeniem, 
jednostka nie otrzymuje uszkodzeń od uderzenia. 
SALVAGE (Ciężkie uszkodzenie)  Ta jednostka może wykonywać tylko rozkazy chłodzenia i ruchu i nie może wykonywać naskoku.
COMMAND (Konsola dowodzenia) (opcjonalne) Dodaj 1 do rzutów na inicjatywę tej jednostki. 

Obrona

ADVANCED ANTI-MISSILE SYSTEM (Zaawansowany system anty-rakietowy)  możesz anulować to specjalne wyposażenie przed rzutem na 
atak przeciwnika. (opcjonalne) Gdy ta jednostka lub jednostka sprzymierzona, znajdująca się 1 lub 2 hexy od tej jednostki jest celem 
ostrzału,  który się powiódł,  rzuć k6. Przy wyniku 3-5,  zmniejsz  uszkodzenia  o  1,  do minimalnie  1 uszkodzenia.  Przy wyniku 6, 
zmniejsz uszkodzenia o 2, minimalnie 0 uszkodzeń. Rozpatruj działanie tego wyposażenia po rozpatrzeniu wszystkich innych. 
DECOY (Wabik) (opcjonalne) Gdy ta jednostka jest celem ostrzału, który się powiódł, ale bez trafienia krytycznego, atakujący musi 
wykonać drugi rzut na atak. Jeśli drugi się nie powiedzie, cel ignoruje udany atak. Drugi atak nie liczy się jako dodatkowy atak dla  
atakującego i nie wymaga rozkazu. 
REFLECTIVE ARMOR (Pancerz refleksyjny) Zmniejsz o 2 uszkodzenia, jakie ta jednostka odniosła jako cel ostrzału z broni energetycznej. 
REACTIVE ARMOR (Pancerz reaktywny) Zmniejsz o 2 uszkodzenia, jakie ta jednostka odniosła jako cel ostrzału z broni balistycznej. 
HARDENED ARMOR (Pancerz  utwardzany) Zmniejsz o 2 uszkodzenia,  jakie ta  jednostka odniosła jako cel  ostrzału lub walki  wręcz. 
Pancerz Utwardzany nie zmniejsza uszkodzeń od uderzenia. 
HEAVY ARMOR (Ciężki pancerz) Zmniejsz o 1 uszkodzenia, jakie ta jednostka odniosła jako cel ostrzału lub walki wręcz. Ciężki Pancerz  
nie zmniejsza uszkodzeń od uderzenia. 
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EFEKTY CIEPŁA

Broń balistyczna

Temperatura początkowa - Na początku gry, ta jednostka musi mieć w tym miejscu na skali temperatury zielony kwadrat.
Uniknięcie eksplozji amunicji - Jeśli jednostka nie jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 1 lub 2, jednostka otrzymuje uszkodzenia od 
forsowania, równe jej wartości uszkodzeń z broni balistycznej -1. 
Uniknięcie  krytycznej  eksplozji  amunicji  -  Jeśli  jednostka  nie  jest  wyłączona,  rzuć  k6.  Przy  wyniku  1-3,  jednostka  otrzymuje 
uszkodzenia od forsowania, równe jej wartości uszkodzeń z broni balistycznej +1.
Zacięcie  podajnika  amunicji  -  Ta  jednostka  nie  może  używać  wyposażenia  specjalnego  związanego  z  bronią  balistyczną,  ani 
wykonywać nią ostrzału. 

Broń energetyczna

Temperatura początkowa - Na początku gry, ta jednostka musi mieć w tym miejscu na skali temperatury zielony kwadrat.
Uniknięcie przeciążenia chłodnic - Jeśli jednostka nie jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 1 lub 2, jednostka otrzymuje 1 ciepło.
Uniknięcie krytycznego przeciążenia chłodnic - Jeśli jednostka nie jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 1-3, jednostka otrzymuje 2 
ciepła. 
Wyłączenie broni - Ta jednostka nie może używać wyposażenia specjalnego związanego z bronią energetyczną, ani wykonywać nią 
ostrzału

Ruch

Temperatura początkowa. - Na początku gry, ta jednostka musi mieć w tym miejscu na skali temperatury zielony kwadrat.
Uniknięcie wyłączenia awaryjnego -  Jeśli  jednostka nie jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 1 lub 2, jednostka jest wyłączona. 
Oznacz ją dwoma żetonami. (opcjonalne) Gdy jednostka jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 3-6, jednostka włącza się ponownie.
Uniknięcie  krytycznego wyłączenia  awaryjnego -  Jeśli  jednostka  nie  jest  wyłączona,  rzuć  k6.  Przy wyniku  1-3,  jednostka  jest 
wyłączona. Oznacz ją dwoma żetonami.
Przegrzanie reaktora - Gdy jednostka jest wyłączona, rzuć k6. Przy wyniku 4-6, jednostka włącza się ponownie.
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SŁOWNICZEK
Atak specjalny: Potężny atak, który zadaje uszkodzenia od uderzenia. Aktualnie, do ataków specjalnych zaliczają się: szarża, naskok i 
przygwożdżenie. 
Atakujący: Jednostka, która wykonuje atak w walce wręcz, ostrzał lub atak specjalny. 
Alternatywna wartość punktowa: Alternatywna wartość punktowa, za jaką można wykupić kartę modyfikacji bojowych. Jeśli wymagania 
alternatywnej wartości punktowej są spełnione, musisz zapłacić alternatywny wartość zamiast zwykłej.
Anulowane: Gdy wyposażenie specjalne lub karta modyfikacji bojowych przestaje działać. 
Gdy gracz kontrolujący jednostkę anuluje wyposażenie specjalne, jest ono anulowane dopiero na początku następnej tury i takim pozostaje, 
dopóki gracz nie anuluje go ponownie. 
Anulowane karty modyfikacji bojowych są usuwane z gry. 
Cel: Jednostka, w którą skierowany jest atak. 
Drużyna: Grupa jednostek, prowadzona przez Ciebie, lub członka Twojej drużyny. 
Efekty przegrzania: Modyfikatory wartości bojowych jednostki, które zmieniają się wraz ze zdobytym przez jednostkę ciepłem. Niektóre 
mogę wymagać wykonania rzutów, które działają na wyposażenie specjalne jednostki i jej działanie na polu bitwy. 
Są nadrukowane na skali temperatury. 
Etap inicjatywy: Pierwsza etap rundy, w której gracze ustalają kolejność, w jakiej działają ich jednostki. W tej etapie wykonuje się też 
specyficzne ataki. 
Etap porządkowania: Czwarta etap rundy, której gracze przekręcają panele bojowe i skale temperatury swoich jednostek o odpowiednią 
ilość.
Etap ruchu: Druga etap rundy, w której gracze wydają jednostkom rozkazy ruchu. 
Gracz kontrolujący: Gracz, który może wydawać jednostce rozkazy jest graczem ją kontrolującym. 
Hex: Sześcian, który jednostka może zajmować na mapie. 
Hex zajmowany: Hex, w którym aktualnie znajduje się jednostka. 
Ignorowany: Nie oddziaływają na niego ustalone warunki gry; jest traktowany jakby nie istniał, lub nie zdarzył się. 
Jednostka: ‘Mech z gry MechWarrior.
Kontakt bezpośredni: Jednostki są w kontakcie bezpośrednim, gdy zajmują sąsiadujące ze sobą hexy.
Kość ciepła: K6 lub inna kość używana do zaznaczania, ile ciepła jednostka otrzyma w etapie kończącej rundę.
Kość uszkodzeń: K6 lub inna kość używana do zaznaczania, ile uszkodzeń jednostka otrzyma w etapie kończącej rundę. 
Krawędź hexu: Jedna z sześciu krawędzi, które tworzą hex. Pomagają przy określania zasięgu, linii strzału, linii granic hexa i 
modyfikatorów strefy przedniej i tylniej. 
Krytyczne niepowodzenie: Krytyczne niepowodzenie ma miejsce, gdy podczas rzutu na atak wyrzucisz na dwóch kościach tego samego 
koloru jedynki. 
Limit punktowy: Ustalony wcześniej limit punktów, który mówi Ci, ile możesz wydać na swojego walczącego lub drużynę. Koszt 
wykupionych jednostek i ulepszeń może być równy limitowi, ale nie może go przekroczyć.
Linia granicy hexa: Kolorowa linia na mapie areny. Może w jakiś sposób zadziałać na linię strzału, gdy ta przez nią przechodzi. Są trzy 
typy linii – przy terenie trudnym – zielone, przy blokującym – czerwone i niebieskie przy wodnym. 
Linia strzału: Linia krawędzi hexów, poprowadzona od hexa atakującego, do hexa celu. Ostrzał może być wykonany wtedy, kiedy linia 
strzału jest czysta. 
Maksymalna wartość zasięgu: Liczba, która wskazuje maksymalną liczbę krawędzi, którą ostrzał jednostki może objąć. 
Minimalna wartość zasięgu: Liczba, która wskazuje minimalną liczbę krawędzi, o którą cel musi być oddalony od atakującego, aby 
wykonać ostrzał. 
Modyfikator: Liczba, o jaką pomniejszamy lub powiększamy wartość bojową jednostki. 
Modyfikator sektora tylnego: Modyfikuje wartość ataku atakującego o +2, gdy jego linia strzału przechodzi przez strefę tylnią celu, lub 
gdy sektor przednia atakującego jest przy sektorze tylniej celu. 
Naprawa uszkodzeń: Przekręcanie panelu bojowego jednostki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Niepowodzenie: Gdy wynik ataku nie jest wyższy lub równy wartości obrony celu, lub gdy wynik rzutu nie daje pożądanego efektu, jak na 
przykład wynik rzutu, który nie pozwala jednostce oderwać się. 
Nieprzytomny pilot: Jeśli atakujący wyrzuci trafienie krytyczne przeciwko celowi z pilotem, pilot staje się nieprzytomny i jest położony na 
podstawce  jednostki.  Jednostka  z  nieprzytomnym  pilotem  nie  może  wykonywać  rozkazów,  jednak  gracz  wciąż  wykonuje  rzuty  na 
inicjatywę. 
Na początku każdej etapu i zawsze, gdy jednostka staje się celem ataku, gracz kontrolujący jednostkę może próbować ocucić pilota. 
Numer kolekcjonerski: Numer, dzięki któremu możemy identyfikować jednostki. 
Uszkodzenia od uderzenia: Rodzaj uszkodzeń, zazwyczaj zadawanych przez ataki specjalne. Nie posiadają symbolu zasięgu i nie mogą być 
zredukowane przez specjalne wyposażenie. 
Uszkodzenia otrzymane: Ilość uszkodzeń, jakie otrzyma cel po działaniu wszystkich modyfikatorów. Zaznaczane są na kości uszkodzeń.
Uszkodzenia zadawane: Wartość uszkodzeń atakującego, po działaniu wszystkich modyfikatorów. 
Okienko panelu bojowego: Widzialny kawałek panelu bojowego. 
Bieg: Jednostka korzystająca z opcji biegu porusza się z podwójną wartością szybkości. Powoduje to otrzymanie 1 ciepła, w dodatku do 
innego ciepła wygenerowanego przez ten rozkaz. 
Orientacja: Sposób, w jaki sektor przednia i tylnia jednostki ustawione są na arenie. 
Ostrzał: Atak wykonany na odległość. Może być wykonany bronią balistyczną lub energetyczną. 
Efekt przegrzania: Przekręcanie skali temperatury jednostki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Panel bojowy: Obrotowy dysk umieszczony pod podstawką figurki. Nadrukowane na nim są wartości bojowe figurki. 
Powodzenie: Gdy wynik ataku jest wyższy lub równy wartości obrony celu, lub gdy wynik rzutu daje pożądany efekt, jak na przykład wynik 
rzutu, który pozwala jednostce oderwać się.
Punkty reputacji (PR): Gracz z największą ilością punktów reputacji zdobytych przez czas trwania meczu, wygrywa go. 
Rozkaz chłodzenia: Rozkaz wydawany jednostce, dzięki któremu może ona tyle ciepła, ile wynosi jej wydajność chłodzenia. 
Rozkaz natarcia: Rozkaz, który pozwala jednostce ruszyć się o połowę jej wartości ruchu i wykonać ostrzał, lub zrobić pełny ruch i 
zaatakować w walce wręcz. Jednostka, której wydaliśmy rozkaz natarcia otrzymuje 2 ciepła po zakończeniu rozkazu. 
Rozkaz obrony: Rozkaz wydawany jednostce. Odejmuje 1 od wartości ataku jednostki i daje jej -1 do następnego rzutu na inicjatywę. 
Jednostka atakująca jednostkę, która wykonała rozkaz obrony dostaje modyfikator -1 do wartości ataku.
Jednostka wykonująca rozkaz obrony otrzymuje 1 ciepło. 
Rozkaz okopania się: Rozkaz wydawany jednostce, który zwiększa jej wartość ataku o 2. Jednostka atakująca jednostkę, która wykonała 
rozkaz okopania się zmniejsza swoją wartość ataku o 1. 
Jednostka, której wydany został rozkaz okopania się, nie mogła poruszać się w etapie ruchu tej rundy i otrzymuje 1 ciepło.
Rozkaz ostrzału: Rozkaz, po wydaniu którego jednostka może wykonać ostrzał. 
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Rozkaz ruchu: Rozkaz, po wydaniu którego jednostka może się poruszyć lub zmienić orientację na arenie
Rozkaz uniku: Jednostka atakująca jednostkę, która wykonała rozkaz uniku, ma wartość ataku zmniejszoną o 2. Jednostka, która wykonała 
rozkaz uniku, otrzymuje 1 ciepło.  
Rozkaz walki wręcz: Rozkaz wydawany jednostce, który pozwala jej zaatakować wrogą jednostkę w walce wręcz. 
Rezultat ataku: Rzut trzema kośćmi k6, który decyduje o powodzeniu ataku. Dwie z tych kości muszą być innego koloru niż pozostała, 
trzecia kość.
Skala temperatury: Obracająca się część na podstawce jednostki, na której zaznaczone jest zdobyte przez jednostkę ciepło i jego efekty. 
Sprzymierzona jednostka: Jednostka, którą kontrolujesz lub jest kontrolowana przez Twojego sojusznika na polu bitwy. 
Startowa pozycja ciepła: Ustawienie skali temperatury na początku gry, ukazane przez 3 zielone kwadraciki. 
Sektor przedni: Zaznaczona łukiem część podstawki, przez którą jednostka może wykonywać atak. 
Sektor  tylni:  Zaznaczona  łukiem  część  tylnia  podstawki  jednostki,  reprezentująca  wrażliwą  na  ataki  część  jednostki.  Jeżeli  atak 
przeprowadzany jest przez tylni sektor celu (przecina go linia strzału lub podstawka atakującego się z nim styka),  atakujący otrzymuje  
modyfikator +2 do rzutu ataku.
Stromy teren wzniesiony: Typ terenu wzniesionego, który zazwyczaj może być zajmowany tylko przez jednostki z Silnikami Skokowymi. 
Swobodny obrót: Zmiana orientacji jednostki, po tym, jak wroga jednostka wejdzie z nią w kontakt bezpośredni. 
Symbol zasięgu: Symbol, który pojawia się przy wartościach uszkodzeń jednostki. Są trzy rodzaje symboli: balistyczny, energetyczny i 
walka wręcz. Symbol zasięgu jednostki może wpłynąć na sposób, w jaki rozpatrywane są ataki jednostki i jakie uszkodzenia zadaje ona 
konkretnym celom. 
Teren: Rodzaj ukształtowania hexa. Teren może wpływać na ruch i ostrzał jednostek. Są cztery typy terenu: czysty, trudny, niedostępny i 
wodny, które są przedstawione za pomocą kolorowych kropek na środku hexa. Teren może być równy lub wzniesiony. Wzniesiony teren ma 
czarne kręgi na środku. 
Teren równy (płaski, poziom gruntu): Każdy hex na arenie, który nie jest wzniesiony.
Teren trudny: Teren reprezentowany przez zieloną kropkę na środku hexa. Wejście na trudny teren odejmuje 3 od wartości szybkości 
jednostki. 
Teren niedostępny: Typ terenu reprezentowany przez czerwoną kropkę na środku hexa. Jednostki nie mogą przechodzić przez teren 
niedostępny, ani go zajmować.
Teren wodny: Typ terenu reprezentowany przez niebieską kropkę na środku hexa. Jednostka, która zajmuje teren wodny podczas etapu 
kończącej tracą 1 ciepło. 
Teren wzniesiony: Teren, który jest wzniesiony ponad teren grunty. Każdy teren wzniesiony na polu bitwy jest tak samo wysoko nad 
ziemią. 
Tracenie ciepła: Przekręcanie skali temperatury jednostki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Trafienie krytyczne: Trafienie krytyczne ma miejsce, gdy podczas rzutu na atak wyrzucisz na dwóch kościach tego samego koloru szóstki. 
Tura: Okres w grze, podczas którego jeden gracz wydaje rozkazy swojej jednostce. 
Unikalna: Jednostka z gwiazdką zamiast symbolu rangi. Również karta modyfikacji bojowych, z gwiazdką w numerze kolekcjonerskim. Nie 
możesz mieć dwóch takich samych unikalnych jednostek lub kart modyfikacji bojowych w swojej drużynie. 
Walka wręcz: Atak walki wręcz. Posiada symbol zasięgu walki wręcz lub nie posiada go wcale.  
Wartość ataku: Liczba, którą atakujący dodaje do rzutów na atak. 
Wartość uszkodzeń: Liczba, która wskazuje ile uszkodzeń może zadać ta jednostka. 
Wartość obrony: Liczba, którą atakujący porównuje do swojego wyniku ataku, aby określić, czy atak się powiódł. 
Wartość punktowa: Liczba przypisana do jednostki, pilota lub wyposażenia, która opisuje jej poziom w porównaniu do innych jednostek, 
pilotów lub wyposażeń. Wartości punktowe są używane do określenia typu meczu i tego, jak jednostka może być ustawiona, aby się w 
spisać. 
Wartość szybkości: Liczba, która mówi o ile hexów jednostka może się poruszyć.
Włączenie ponowne: Gdy jednostka straci wystarczająco dużo ciepła, by zacząć działać ponownie, po wyłączeniu się. 
Wroga jednostka: Jednostka kontrolowana przez przeciwnika. 
Wyeliminowany: Gdy element gry jest z niej usuwany, lub gdy gracz nie może dalej grać. 
Wynik ataku: Wynik rzutu na atak plus wartość ataku atakującego i ewentualne modyfikatory do wartości ataku i wyniku rzutu.
Wyposażenie specjalne: Kolorowe kwadraty lub kółka, znajdujące się na panelu bojowym jednostki, często polepszające jej wydajność. 
Wyposażenie z kart modyfikacji bojowych również liczy się jako wyposażenie specjalne. 
Oderwanie się od przeciwnika:  Próba, którą może podjąć jednostka, aby odsunąć sie od wrogich jednostek, z którymi jest w kontakcie 
bezpośrednim. 
Znacznik naprawy: Punkt na panelu bojowym jednostki, po którym nie może by ona naprawiana. Zaznaczony czarnym trójkątem. 
Znacznik  początkowy:  Wskaźnik  (zielony  trójkąt),  który  pokazuje  początek  panelu  bojowego  jednostki.  Panele  bojowe  wszystkich 
jednostek  muszą  być  ustawione  na  pozycjach  początkowych,  z  widocznymi  znacznikami,  przed  rozstawieniem  w  stref  rozstawienia. 
Jednostka nie może mieć naprawionych uszkodzeń po znaczniku początkowym. 
Żeton celu: Żeton kładziony na arenie. Gdy jest zniszczony przez gracza, dostaje on punkty reputacji. 
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Production Management  Tina Wegner
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MechWarrior: Solaris VII jest dedykowany graczom MechWarrior’a i wszystkim, którym podoba się dobrze nastrojona, porządnie skonstruowana rozwałka 100 tonowymi maszynami 
destrukcji. 
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MODYFIKATORY OSTRZAŁU
Krawędź przechodzi, lub idzie wzdłuż trudnego terenu
Atakujący jest w kontakcie bezpośrednim z wrogimi jednostkami, innymi, niż cel
Cel jest w kontakcie bezpośrednim z jednostką sprzymierzoną atakującemu
Celowi wydany był rozkaz obrony
Cel zajmuje teren wzniesiony, atakujący nie
Modyfikator natarcia
Atakującemu został wydany rozkaz obrony
Atakujący używa ostrzału pośredniego
Celowi wydany został rozkaz uniku
Krawędź z linii strzału jest bokiem hexa zajmowanego, przez jednostkę inną, niż 
atakujący, lub cel
Celowi został wydany rozkaz okopania się
Sektor tylni celu nachodzi na krawędź będącą częścią linii strzału
Atakującemu wydany został rozkaz okopania się
Cel jest awaryjnie wyłączony

-1 do ataku atakującego
-1 do ataku atakującego 
-1 do ataku atakującego 
-1 do ataku atakującego
-1 do ataku atakującego
-1 do ataku atakującego
-1 do ataku atakującego
-2 do ataku atakującego
-2 do ataku atakującego

-2 do ataku atakującego 
+1 do ataku atakującego
+2 do ataku atakującego 
+2 do ataku atakującego
+2 do ataku atakującego

MODYFIKATORY WALKI WRĘCZ
Celowi wydany był rozkaz obrony
Atakującemu został wydany rozkaz obrony
Celowi wydany został rozkaz uniku
Sektor tylni celu nachodzi na krawędź będącą częścią linii strzału
Cel jest awaryjnie wyłączony
Atakującemu wydany został rozkaz okopania się
Celowi został wydany rozkaz okopania się

-1 do ataku atakującego
-1 do ataku atakującego
-2 do ataku atakującego

+2 do ataku atakującego 
+2 do ataku atakującego
+2 do ataku atakującego
+1 do ataku atakującego

RUCH
Przejście na hex z terenem trudnym
Przejście na hex z terenem wzniesionym z hexa z terenem równym

-3 do szybkości
-3 do szybkości
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