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Walka w kosmosie w Nemezis odbywa się na mechanice 
pościgu – a dokładniej Starcia (wg zasad z Savage Worlds 
Deluxe) - zmodyfikowanej, żeby lepiej oddać jej charakter. 
Inspiracja do większości modyfikacji zaczerpnięta jest z podręcz-
nika do Weird War II i umieszczonych tam zasad „Dogfights”. 

Inicjatywa i pozycja
Przed rozpoczęciem starcia należy ustalić, która strona 

ma przewagę. Dla pościgu (np. ucieczki statku przemytni-
czego przed ścigającymi go myśliwcami) będzie to ścigany, 
tak jak w podstawowych zasadach. Podobnie w przypadku 
ataku torpedowego eskadry myśliwców na chroniony 
pancernik – obrońca traktowany jest jako posiadający 
przewagę. Jeśli ten sam pancernik z eskortą wpadłby  
w zasadzkę – wtedy napastnicy posiadaliby przewagę.

We wszystkich pozostałych przypadkach należy to roz-
strzygnąć spornym testem Wiedzy (Strategia)* dowódcy 
każdej ze stron (z ewentualnymi premiami za znajomość 
terenu, szybsze statki kosmiczne, lepszą pozycję czy inne 
kwestie – jak choćby maskowanie).

*Jeśli ktoś chce sensowniejszego doboru umiejętności, niech zastąpi 
umiejętność Wiedzą (Bitwy kosmiczne) – warto wtedy również dać 
możliwość zamiany tej umiejętności ze Strategią przy atutach i ich 
wymaganiach (jak Oficer).

MG ustala rodzaj pościgu, zgodnie z zasadami. Następ-
nie rozdawane są karty i rozpoczyna się walka. Podczas 
testów manewrowania strona posiadająca przewagę dodaje 
+2 do rzutów na Pilotowanie.

Atak
Statki, które mają Okazję zaatakować mogą ostrzelać 

cele w zasięgu swojej broni.
Zasady ognia automatycznego i prędkości są ignoro-

wane. Reguły niestabilnego podłoża dotyczą tylko sta-
nowisk w wieżyczkach (chyba, że są one stabilizowane) 
– piloci myśliwców nie mają problemu z wycelowaniem 
broni umieszczonej w osi pojazdu.

Zasięg bliski: Jest to jedyna sytuacja, kiedy bombowce 
mogą zbombardować cel.

Trafienie
PT trafienia wynosi 4. Do tego dolicza się modyfi-

katory za zasięg, wielkość celu oraz Manewrowość. Jeśli 
atakujący jest zwrotniejszy od celu, otrzymuje dodatkowo 
premię +1 do trafienia.

Zestawy uzbrojenia
Identyczne działka mogą być łączone w baterie, do 

maksymalnie 4 w jednej. Atak wykonywany jest nor-
malnie, jak dla pojedynczej broni, jednak z premią +1 do 
trafienia i obrażeń za każdą dodatkową broń.

Wieżyczki i zamontowana broń
Każda wieżyczka może wybrać osobny cel. Cała 

zamontowana broń może być użyta tylko do atakowania 
celu wybranego przez pilota.

Manewrowość statków 
kosmicznych

Małe statki kosmiczne posiadają manewrowość +1, 
średnie 0, duże -1, wielkie -2 
i olbrzymie -3. Jednoosobowe 
myśliwce posiadają Manew-
rowość +2.Manewrowość 
można podnieść dodając silniki 
manewrowe (zajmujące 2 obję-
tości / klasę okrętu).
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