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Bitwę czas zacząć!

Witamy w Showdown, oficjalnej mechanice dla gier
bitewnych bazującej na wielokrotnie nagradzanym
systemie RPG – Savage Worlds.

Dzięki zasadom zamieszczonym w tej książce można
rozegrać taktyczną bitwę w dowolnej konwencji – czy to
strzelaninę na Dziwnym Zachodzie w Deadlands, czy
konfrontację na ponurych wrzosowiskach w Rippers czy
potyczkę na odległej planecie w Slipstream.

Wszystkie potrzebne zasady znajdują się w tym podręczniku.
Dodatkowe statystyki, karty jednostek i scenariusze
zamieszczono na stronie wydawnictwa Gramel, a zasady
tworzenia własnych jednostek w Dodatku B: Kreator
Jednostek

Nota dla weteranów Savage Worlds: Pomimo tego,
że Showdown to w 99% Savage Worlds, istnieją
różnice pomiędzy tymi produktami. Jeśli w tej książce
nie ma jakiejś zasady z Savage Worlds, to znaczy, że
jest ona w Showdown zabroniona. Nie należy więc
dodawać na siłę serii trzypociskowych czy dubletów.
Może się zdarzyć że takie zasady będą wykorzysty-
wane w konkretnym scenariuszu, ale w podstawowej
wersji gry ich nie ma.

Brawurowo i Grywalnie!

Zaczynajmy więc. Mechanika Showdown jest szybka
i prosta. Tak naprawdę, zasady zajmują [#8#] stron 
i to wliczając zdjęcia przesłane przez fanów. Reszta
podręcznika to zaawansowane zasady dotyczące
rzeczy takich jak magia, czy pojazdy. Dodaje się je,
kiedy będą potrzebne.

Czego potrzebujesz do gry?

Oto co należy mieć aby zacząć grać w Showdown:

Figurki
Potrzeba albo miniaturek do gier bitewnych, albo
kartonowych postaci które można wydrukować i skleić. Na
stronie wydawnictwa Gramel znajdują się także kartonowe
„Plaskacze” do ściągnięcia.

7 wielościennych kości
Po jednej kości każdego rodzaju (k4, k6, k8, k10, k12,
rzadko k20), drugiej k6 jako Kość Figury. Dodatkowe
kości znacznie przyspieszą rozgrywkę.

Miejsce do gry 
Stół lub podłoga w zupełności wystarczą, ważne żeby
pomieściły się tam wszystkie figurki. Standardowy
rozmiar używany w grze to 120 cm na 180 cm (4 na 6
stóp).

Talia kart
Standardowa talia 54 kart wraz z dwoma jokerami.

Sceneria
Niezależnie czy to wydrukowany na kartonie teren,
czy misternie pomalowany model twierdzy – sceneria
dodaje zarówno estetyki jak i stwarza taktyczne
wyzwania.

Na stronie wydawnictwa Gramel znajdują się
scenariusze do Showdown oraz „Jednostrzałówki”,
które mogą posłużyć jako inspiracja do potyczek.



Twoja armia
Jednostki w armii będą pochodziły albo z wybranego
przez scenariusza, albo można stworzyć je samemu,
używając zasad z Dodatku B na końcu podręcznika.
Każda jednostka ma koszt wypisany w prawym
górnym rogu karty. Koszt używany jest w scena-
riuszach które pozwalają wykupić wojsk za pulę
punktów.

Karty oddziałów

Każda jednostka musi posiadać swoją kartę oddziału.
W zasadach gry „oddział” to przynajmniej jedna
figurka, a za standardowy oddział uważa się 5 figurek.
Wszystkie karty oddziałów rozkłada się po swojej
stronie stołu, tak aby do każdej z nich móc dołożyć
kartę inicjatywy. Więcej informacji na ten temat
znajduje w rozdziale Inicjatywa.

Szyk oddziału

Figurki w oddziale nie mogą być oddalone od siebie 
o więcej niż 2 cale. Należy o tym pamiętać, bo dzięki
temu rozwiązaniu szybko zorientujesz się, która
figurka się ruszyła w tej turze a która nie. Jeśli z jakie-
goś powodu figurka odłączy się od swojego oddziału,
musi ona użyć całego ruchu aby wrócić do szyku (nie
musi jednak biec).

Figurki w Szoku: Często się zdarza, że jedne
figurki w oddziale są w Szoku (wyjaśnione
poniżej), a inne nie. W takim przypadku figurki
które nie są w Szoku podejmują działania
normalnie, natomiast te które są w Szoku muszą
próbować nadążyć za swoimi kompanami
(poruszając się z połową Tempa).

Zasady
Kiedy już skompletuje się armię, trzeba nauczyć się
nią grać. Spokojnie. Reguły Showdown są bardzo
proste i szybko można je sobie przyswoić. Najlepiej
ustawić po kilka figurek po obu stronach stołu i roze-
grać kilka testowych tur potyczki. Taki zabieg pozwoli
szybko zrozumieć podstawowe zasady strzelania,
walki wręcz i obrażeń nim przejdzie się do prawdziwej
konfrontacji.

Inicjatywa

W Showdown używa się standardowej talię kart
(muszą być w niej dwa jokery) i rozdaje po jednej
każdemu oddziałowi (połóż ją na karcie oddziału).
Potrzeba do tego tylko jednej talii, chyba że są więcej
niż 54 oddziały na stole. Należy też upewnić się, że
karty w każdej turze zostały przetasowane.

Odliczamy od jokera, przez asa aż do dwójki. W przy-
padku remisu, gdy dwa oddziały mają kartę o tej samej
wartości – decyduje kolor: najpierw działa pik (♠),
potem kier (♥), karo (♥) a na końcu trefl (♣). Oddział
działa wtedy, gdy wywołana jest jego karta.

Joker – oddział, który wylosował jokera może
działać kiedy chce – nawet automatycznie
przerywając akcję innego oddziału. Ponadto każdy
test współczynnika wykonany w tej turze, jak i rzu-
ty na obrażenia otrzymują premię +2.

Szczęście i pech – Za każdym razem gdy oddział
dostanie jokera, rzuć na tabelę Szczęścia i pecha.
Standardową tabelę znajdziesz poniżej (str. ##), 
a gotowe scenariusze mogą mieć własne tabele.

Akcje oddziału

Jakie akcje może podjąć oddział, kiedy wywołana
zostanie jego karta?  W wielkim skrócie: może się
poruszyć i zaatakować (wręcz lub na dystans).
Niektóre oddziały zamiast atakować będą rzucać czary,
lub używać specjalnych umiejętności. Ale o tym
później, kiedy już wyjaśnimy sobie podstawy – testy
współczynników i rzuty na obrażenia. Jednak zanim
do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się jeszcze jednemu
rodzajowi akcji jaką może podjąć oddział.



Wstrzymywanie akcji - oddział może wstrzymać
akcję, by zobaczyć jak potoczy się runda.
Obracamy jego kartę rewersem do góry, aby
zaznaczyć, że wstrzymuje akcje. Wolno mu
normalnie zadziałać w późniejszym momencie.
oddział, który wstrzymuje akcję zachowuje swoją
kartę inicjatywy do momentu gdy zdecyduje się
działać. Jeżeli zaczęła się nowa runda, nie
otrzymuje nowej karty.
Przy okazji: oddziały muszą wstrzymywać akcję
jako całość. Nie może być tak, że część jednostek
z oddziału podejmuje akcje, kiedy reszta je
Wstrzymuje.

Przerywanie akcji: Jeśli oddział wstrzymujący
akcję chce przerwać czyjeś działanie, obie strony
wykonują przeciwstawny test Zręczności.
Posiadacz wyższego wyniku działa pierwszy. 
W przypadku remisu akcje rozstrzygane są
jednocześnie. (To nie jest test grupowy – który
wyjaśniamy później – a jeden test Zręczności na
oddział).

Współczynniki

Każda jednostka posiada współczynniki ją opisujące –
pięć cech i dowolną liczbę umiejętności.
Współczynniki mierzy się w rodzajach kości, od k4 do
k12. Przeciętna wartość dla dorosłego człowieka
wynosi k6.

Zręczność to zwinność, szybkość i koordynacja postaci

Spryt mierzy, jak dobrze jednostka zna swój świat i kul-
turę, jak szybko reaguje na sytuację i określa ogólną
błyskotliwość jednostki.

Duch odzwierciedla mądrość oraz siłę woli. Jest bardzo
istotny, gdyż pomaga otrząsnąć się z szoku wywołanego
przez rany.

Siła to tężyzna i kondycja. Od niej zależą obrażenia
zadawane w walce wręcz.

Wigor określa wytrwałość, odporność na choroby,
trucizny i toksyny oraz informuje jak wiele bólu i obrażeń
zdoła znieść jednostka.

Umiejętności

Umiejętności odpowiadają za wyuczone biegłości, jak
strzelanie z łuku, czy broni palnej, walka za pomocą
ostrzy, czy gołymi dłońmi, wiedza naukowa, zdolności
zawodowe i  tym podobne. W Showdown istnieją trzy
główne umiejętności: Walka, Strzelanie i Rzucanie.

Jednostki ze Zdolnościami nadprzyrodzonymi będą
posiadać umiejętność nadprzyrodzoną. Może się ona
nazywać Rzucanie czarów, Wiara, Niesamowita
nauka, itp., jednak jej działanie zawsze będzie takie
samo.

Cechy pochodne

Jednostki posiadają jeszcze kilka cech pochodnych:
Tempo, Obrona i Wytrzymałość. (Dla zaznajomio-
nych z Savage Worlds – Charyzma w Showdown nie
jest używana).

Tempo określa, jak daleko jednostka może
przemieścić się w jednej rundzie walki. Ludzie mogą
przebyć 6 cali na rundę, a jeśli biegną, dodatkowe1k6
cali. Przy bieganiu, rzuca się kością raz dla wszystkich
jednostek w oddziale. Tempo podane jest w calach 
i odpowiada skali figurek – każdy cal to mniej więcej
dwa metry w „realnym świecie”.

Obrona równa się 2, plus połowa rodzaju kości
umiejętności Walka (jeśli jednostka nie posiada
Walki, jej Obrona wynosi zaledwie 2) oraz
ewentualne modyfikatory z tarczy lub niektórych
rodzajów broni. Ten współczynnik wyznacza PT
testu trafienia jednostki w walce wręcz. Jeśli Walka
wynosi k12+1 lub więcej, dodajemy do Obrony
połowę stałego modyfikatora, zaokrąglając w dół.
Na przykład, jeśli jest równa k12+1, jednostka
będzie mieć Obronę 8, gdy jednak wzrośnie do
k12+2 Obrona wyniesie 9.

Wytrzymałość mierzy ile obrażeń zdoła znieść
jednostka. Jeżeli przekroczą jego Wytrzymałość,
spowodują Szok (albo coś gorszego). Oblicza się
ją podobnie, jak Obronę: wynosi 2, plus połowę
kości Wigoru postaci plus Pancerz (jeśli nosi różne
rodzaje pancerza, licz ten na korpusie). Jeśli Wigor
przewyższa k12, postępujemy jak w przypadku
Obrony.



Testowanie współczynników

Aby określić, czy jednostka (lub oddział) z powo-
dzeniem wykonała jakąś akcję, rzucamy odpowiednią
kostką umiejętności lub współczynnika. Jeśli
wypadnie 4 lub więcej (ta wartość to domyślny
„Poziom Trudności”, w skrócie PT) uwzględniając
modyfikatory, odnosi sukces.

Dwoma wyraźnymi wyjątkami od tej reguły są: użycie
umiejętności Walka – kiedy trzeba wyrzucić powyżej
Obrony celu i rzut na obrażenia, kiedy poziomem
trudności jest Wytrzymałość celu.

Improwizacja

Jeśli jednostka nie posiada umiejętności, której wymaga test,
rzuca k4, a od wyniku odejmuje 2. Figury rzucają też swoją
dodatkową kością, od rezultatu również odejmując 2.
Niektórych czynności – na przykład rzucania czarów – nie da
się improwizować.

Asy

Wszystkie testy współczynników oraz rzuty na
obrażenia są w Showdown „otwarte”. Kiedy na kostce
wypadnie najwyższy możliwy wynik (6 na k6, 8 na k8,
itd.), rzuca się nią jeszcze raz i dodaje nowy rezultat
do starego. Mówimy wtedy, że wyrzuciło się „Asa”.
Rzuty powtarzamy, póki wypadają Asy, a modyfika-
tory uwzględnia się dopiero po zsumowaniu
wszystkich wyników.

Przykład: Tomek Dzikowski, słynny badacz Czarnego

Lądu, walczy z grupą obłąkanych kultystów. Jego

Strzelanie wynosi k10, rzuca więc kością i uzyskuje

Asa (wypada 10). Wykonuje zatem kolejny rzut – 

i znów uzyskuje dziesiątkę. Rzuca jeszcze raz, tym

razem otrzymując 3. Ostateczny wynik testu wynosi

zatem (10+10+3=) 23!

Testy przeciwstawne

Czasem działanie napotka czynny opór przeciwnika. Dajmy
na to, dwie jednostki wyrywają sobie pradawny artefakt.
W związku z tym oboje testują Siłę i porównują wyniki.

Jako pierwsza, współczynnik testuje jednostka
wykonująca właśnie akcję. Jeśli chce wydać Fuksy

(zobacz następny podrozdział), robi to teraz. Gdy
wynik testu zostanie ustalony, następuje kolej
przeciwnika: teraz on rzuca. Posiadacz wyższego
rezultatu wygrywa. W wypadku remisu starcie
pozostaje nierozstrzygnięte i obie jednostki walczą
nadal.

Przebicie

Czasem trzeba ustalić, jak dobrze poszło. Każde 4 pun-
kty powyżej poziomu trudności, które jednostka
uzyska w teście to „Przebicie”. A więc, jeżeli musi
wyrzucić 4, by trafić przeciwnika, a na kości wypadnie
8, trafia z Przebiciem (jeśli wyrzuci 12, to osiągnie
dwa Przebicia). Przebicia oblicza się dopiero po
uwzględnieniu wszystkich modyfikatorów testu.

W przypadku testów przeciwstawnych, Przebicie
uzyskuje się za każde 4 punkty powyżej wyniku
przeciwnika.

Figury

„Figury” to jednostki nadzwyczajne oraz wybrani
przeciwnicy i potwory. Figury mają większe szanse
powodzenia w testach i trudniej posłać je do piachu.
Posiadają też zwykle więcej znaków szczególnych, niż
pospolite jednostki. Oznaczamy je podobizną Stasia
Szydercy obok imienia, o tak:

Tomek Dzikowski

Różne światy mogą wykorzystywać inne symbole do
oznaczenia Figur, ale ogólną zasadą jest: jeśli
jednostka ma przed imieniem jakikolwiek symbol, jest
uznawana za Figurę.

Kość Figury

Figury używają zawsze dodatkowo k6,
zwanej „Kością Figury”. Jeśli uzyskają
na niej wynik lepszy, niż na
właściwej kostce współczynnika,
to on stanowi rezultat testu. Kość
Figury działa tak samo jak
pozostałe kości współczynników,
więc i można na niej uzyskać asa 
(o tym za chwilę).



Jedna akcja, jedna Kość Figury: gdy Figura rzuca
kilkoma kośćmi podczas jednej akcji (np. strzelając 
z karabinu maszynowego), zawsze dostaje do puli tylko
jedną Kość Figury. Na przykład, żołnierz strzelający
trzema seriami z karabinu rzuca kostkami Strzelania 
i jedną Kością Figury. Może następnie użyć wyniku 
z Kości Figury by zastąpić jeden z trzech rezultatów
wyrzuconych na kostkach umiejętności. 

Testu grupowe: jeśli wykonujemy test współczynnika
dla grupy jednostek, na przykład aby sprawdzić czy grupie
uda się odeprzeć atak magiczny, nie trzeba rzucać dla
każdej osobno. Zamiast tego rzucamy kostką
współczynnika oraz Kością Figury. Wybiera się lepszy
rezultat i traktuje go jak wynik testu całej grupy.

Fuksy

Każdy gracz rozpoczyna sesję z trzema „fuksami”:
żetonami, czy innymi znacznikami, które reprezentują
łut szczęścia lub przychylność losu. Ponadto, każda
Figura dostaje dwa fuksy na własny użytek. Połóż te
fuksy na karcie danej figury.

Fuksa można użyć, by powtórzyć dowolny test
Współczynnika. Można nawet przerzucić go kilka
razy, o ile wystarcza znaczników. Ponieważ wydanie
fuksa ma być korzystne, zawsze zostawiamy lepszy
wynik. Przykładowo, jeśli wyrzucimy 5, wydamy
fuksa, a na kostce złośliwie wypadnie 4, liczy się
pierwszy rezultat.

Fuksów nie można wydawać podczas testów obrażeń
oraz innych rzutów, nie będących testami
współczynników (choć zasada Wyparowania stanowi
wyjątek od tej reguły).

Bitwy: Każdy gracz dostaje trzy fuksy za armię do
100 punktów. Dodatkowego fuksa dostaje za każde
kolejne 100 punktów armii. Figury z przewagą
Szczęściarz  dają dodatkowego fuksa graczowi, ale
można tego fuksa wydać tylko dla tej Figury.

Walka

W sercu każdej, dobrej potyczki leży szybka i brawurowa
walka. Showdown pozwala rozegrać wszystko od niewielkich
strzelanin do olbrzymich bitew z setkami figurek.

Ruch

Jednostki, pojazdy i potwory mają stałą wartość
Tempo. Określa ona ile cali jednostka może pokonać
w swojej rundzie. Standardowy ruch człowieka wynosi
6 cali. 

Trudny teren: Trudny teren, taki jak błoto, strome
zbocze czy śnieg spowalniają jednostkę. Gdy
porusza się w takich warunkach, każdy cal
odległości liczy się za dwa.

Bieganie: Jednostka może też biec. Otrzymuje
wówczas k6 dodatkowych cali ruchu, ale odejmuje
-2 od wszystkich testów współczynników,
wykonywanych w tej rundzie. Rzucamy jedną
kością dla wszystkich jednostek w oddziale,
wszystkie będą poruszać się tym samym Tempem. 
Jeśli jedna jednostka w oddziale biegnie, wszystkie
muszą biec. 
Ten rzut nie jest testem – na tej kości nie można
wyrzucić asa i nie dodaje się żadnych
modyfikatorów do tego rzutu (np. za Rany).

Walka wręcz

W swojej turze jednostka może wykonać jeden atak
wręcz. Testuje wówczas umiejętność Walka i porów-
nuje wynik z Obroną przeciwnika (2 plus połowa jego
Walki).

Wycofanie się ze starcia: Gdy jednostka próbuje
oddalić się od przeciwnika, wszyscy pobliscy
przeciwnicy nie będący w Szoku otrzymują
natychmiast szansę wykonania ataku (tylko jednego:
bez Gradu ciosów czy innych przewag).
Strzelanie i rzucanie

Umiejętność Strzelanie pozwala korzystać z każdej
broni strzeleckiej, od łuku po granatnik. W opisie
takiego oręża znajdziecie rubrykę „Zasięg”, a w
niej trzy odległości, odpowiadające zasięgowi



bliskiemu, średniemu i dalekiemu. PT testu
Strzelania, lub Rzucania wynosi 4. Gdy strzela do
celu znajdującego się na bliskim zasięgu, nie
stosuje się żadnych modyfikatorów. W przypadku
średniego zasięgu od wyniku odejmujemy
modyfikator -2, przy zasięgu dalekim -4.

Osłona: Odejmujemy -2 od ataku jeśli cel kryje się
za niewielką osłoną (zasłaniającą połowę ciała, lub
osłoną przez którą widać jednostkę, jak ogrodzenie
czy krzaki) lub -4 jeśli kryje się za pełną osłoną (co
najmniej 2/3 jednostki za twardą osłoną taką jak
ściana, samochód czy drzewo).

Obrażenia

Po udanym trafieniu, czy to w walce wręcz, czy
dystansowej, atakujący wykonuje rzut na obrażenia.
Broń strzelecka zadaje stałą liczbę kości obrażeń – np.
pistolet kalibru .45 zadaje 2k6+1 obrażeń. Rzucamy
dwoma k6, dodajemy ich wyniki (uwzględniając Asy!)
i na końcu dodajemy 1.

W przypadku broni białej obrażenia wykorzystują kość
Siły atakującego oraz drugą, zależną od oręża. Sztylet
czy szpony zadają przeważnie k4 obrażeń, krótki
miecz k6, długi miecz  lub topór bojowy k8. Taki topór
w rękach kogoś o Sile k12+2 zadaje sumę z wyniku na
k12 i k8 (asy!) plus 2.

Efekty obrażeń

Po wykonaniu testu obrażeń, wynik porównuje się 
z Wytrzymałością trafionego, sprawdzając, jak w każdym
innym teście, sukces i ewentualne przebicia. Jeżeli wynik rzutu
jest niższy od Wytrzymałości celu, oberwał, ale nie ma to
dalszego wpływu na grę. Jeśli test obrażeń zakończył się
sukcesem (wynik równy lub wyższy od Wytrzymałości celu),
ofiara jest w Szoku. Kładziemy jej figurkę na plecach, albo
oznaczamy ten stan czerwonym znacznikiem. 

Przebicie (wynik wyższy od Wytrzymałości o 4 punkty)
oznacza, że ofiara otrzymuje Ranę. Jednostka nie będąca
Figurą może otrzymać tylko jedną – to wystarczy, by ją
Wyeliminować.

Obrażenia liczymy osobno dla każdego ataku. Jeśli
rozwścieczona bestia o dwóch        atakach trafi pirata dwa
razy i każde z trafień wprowadza w Szok to pirat otrzymuje
ranę i zostaje Wyeliminowany z gry (ponieważ bycie w pod-
wójnym Szoku równe jest Ranie).

Dodatkowe obrażenia

Celnie wymierzony atak trafia w szczególnie wrażliwe
miejsce. Jeśli jednostka trafi i uzyska jedno lub więcej

Wiele akcji

Jednostka może też przedsięwziąć kilka
akcji jednocześnie, na przykład spróbować
kogoś Zastraszyć i jednocześnie wypalić ze
strzelby, walczyć w biegu, zaatakować
dwoma sztyletami w obu rękach itp. Nie
wolno jednak oddać więcej strzałów, niż
wynosi szybkostrzelność jej broni, ani użyć
umiejętności Walka, by wykonać więcej niż
jeden atak tym samym orężem.

Podstawowe ograniczenie jest następujące:
nie można wykonać takiej samej akcji dwa
razy. Wszystko dzieje się niemal
jednocześnie, więc jednostka nie może użyć
dwukrotnie Zastraszania, albo rzucić dwóch
różnych czarów. Wolno jej natomiast
wykonać dwa ataki, jeden bronią białą 
i drugi bronią palną, jeśli w rękach trzyma
nóż i pistolet. Może też równocześnie
spróbować Wyśmiewania. Dwa ataki wręcz
wchodzą w grę, jeśli ma broń w każdej ręce
(lub posiada Przewagę grad ciosów).

Za każda dodatkową akcję wykonywaną 
w rundzie jednostka odejmuje -2 od
wszystkich swoich rzutów. Jeśli jednostka
chce wystrzelić z pistoletu, który trzyma 
w jednej ręce i wykonać cięcie maczetą
trzymaną w drugiej, będzie odejmować -2
od obu testów. Jeżeli ponadto będzie
próbować jednocześnie Wyśmiewać
przeciwnika, modyfikator wszystkich testów
wzrośnie do -4.

Figury rzucają Kością Figury podczas
każdej akcji.



przebić, dodaje +1k6 do rzutu na obrażenia (na tej
kostce też przerzuca asy!). Na przykład, ork o Sile k8
dzierżący krótki miecz (k6) zada k8+k6+k6, jeśli
wyrzuci co najmniej o 4 więcej niż wynosi  Obrona
przeciwnika.  Liczba przebić nie ma znaczenia –
zawsze dodaje się jedną kość.

Szok

Jednostka w Szoku jest ogłuszona, porażona bólem lub
przerażona. Szok może być wynikiem próby woli albo
strachu, jednak jego najczęstszą przyczyną są obrażenia.
Jednostka w Szoku może poruszać się z połową Tempa – nie
wolno jej poza tym wykonywać żadnych akcji (nawet biegać).

Jeśli jednostka w Szoku zostaje trafiona i na skutek
obrażeń ma ponownie znaleźć się w Szoku, otrzymuje
ranę.

Gdy nadchodzi kolej postaci w Szoku, automatycznie
próbuje się ona otrząsnąć, wykonując test Ducha.
Niepowodzenie oznacza, że Szok trwa (i, jak opisano
powyżej, jednostka może tylko poruszać się z połową
Tempa). Sukces pozwala dojść do siebie, co trwa całą
rundę. W przypadku przebicia, jednostka natychmiast
bierze się w garść i może normalnie działać.

Rany i Figury

Figura może otrzymać kilka Ran – każde przebicie w teście
obrażeń oznacza jedną. Nim na dobre zagrozi jej śmierć,
Figura może otrzymać trzy Rany. Każda następna powoduje,
że jednostka zostaje Wyeliminowana i natychmiast testuje
Wigor (uwzględniając modyfikatory spowodowane przez
Rany). Każda Rana powoduje modyfikator -1 do wszystkich
testów współczynników i Tempa, więc jednostka z dwiema
Ranami odejmuje -2 od wyników swoich rzutów.

Figury mogą otrzymać 3 rany przed Wyeliminowaniem
(zdejmujemy ich figurkę ze stołu jeśli otrzymają czwartą).

Wyparowanie

Gracz może wydać fuksa, by automatycznie otrząsnąć
z Szoku którąkolwiek z jego jednostek, nawet jeżeli
wykonała już nieudany test Ducha (zobacz Szok,
powyżej).

Gdy jednostka wyda tego fuksa natychmiast po
otrzymaniu obrażeń, może ponadto przetestować
Wigor. Sukces i każde przebicie niwelują jedną Ranę
zadaną podczas tego ataku. Jeśli nie uda mu się
wyparować wszystkich Ran, doznaje ponadto Szoku,
według normalnych zasad. (Wykonując rzut nie
uwzględniaj modyfikatorów za Rany, które próbujesz
wyparować!)

Jednostka może wykonać tylko jeden test
wyparowania na atak. Jeśli, damy na to, rzut zniweluje
3 z 5 otrzymanych Ran, nie może spróbować drugiego
wyparowania. Wolno mu natomiast wydać fuksa i powtórzyć
test Wigoru w nadziei uzyskania lepszego wyniku.

Tak więc, jeśli w danej rundzie zostaniesz trafiony
kilkakrotnie i chcesz wyparować obrażenia, musisz
wydawać fuksa i testować Wigor po każdym udanym
ataku z osobna.

Zasady specjalne

Poniżej znajdują się zasady specjalnych manewrów,
które można wykonać w wirze walki podczas gry 
w Showdown. Wiele z manewrów dostępnych w
Savage Worlds nie pojawia się w Showdown, gdyż nie
nadają się do gry opartej na współzawodnictwie. 



Atak mierzony

Gdy jednostka celuje w konkretną część ciała, użyj
poniższych modyfikatorów oraz zastosuj podane
efekty:

Kończyna (-2): Atak skierowany w kończynę nie
zadaje dodatkowych obrażeń, ale może ignorować
Pancerz.
Głowa lub inne wrażliwe organy (-4): Obrażenia
ataku zwiększają się o +4. 

Ataki obszarowe

Granaty, efekty zaklęć oraz wszystkie ataki na jakiś
teren nazywa się atakami obszarowymi. W zależności
od rodzaju, taki atak korzysta z Małego, Średniego lub
Dużego Wzornika Wybuchu. (Wszystkie wzorniki
znajdują na końcu tej broszury, można je też pobrać ze
strony www.wydawnictwogramel.pl i wydrukować).

Jeżeli wykonujemy atak obszarowy, bierzemy
Wzornik i kładziemy go w odpowiednim miejscu (lub
wskazujemy, gdzie znajduje się epicentrum wybuchu).
Następnie wykonuje się standardowy test Strzelania
lub Rzucania. Jeśli atak się powiedzie, Wzornik układa
się we wskazanym miejscu. Wszystkie jednostki, które
się pod nim znajdą (choćby tylko częściowo), zostają
trafione. Rzut na obrażenia wykonuje się dla każdej
ofiary osobno.

Niepowodzenie oznacza, że pocisk chybił celu i został
zniesiony. Szczegóły zależą od zasięgu oraz tego, czy
został rzucony, czy wystrzelony. W przypadku
pocisków miotanych (jak np. granaty) odległość
określ, rzucając k6. Jeśli zaś pocisk był wystrzelony,
rzucając k10, a wynik mnożąc przez 1 dla zasięgu
bliskiego, 2 dla średniego, a 3 dla dalekiego.

Następnie rzuca się k12 aby określić kierunek, w którym
pocisk zboczył, odczytując wynik jak godziny na
tarczy zegarowej. Pocisk nie może polecieć dalej, niż
połowa pierwotnej odległości pomiędzy atakującym,
a celem, w związku z tym nie zdarza się, by upadł za
plecami miotającego.

W przeciwieństwie do zwykłych ataków, przebicie w teście
trafienia nie powoduje dodatkowych obrażeń.

Desperacki atak

Wykonanie desperackiego ataku zapewnia jednostce
+2 do rzutu na Walkę oraz obrażenia. Dzieje się to
jednak kosztem Obrony, która do następnej akcji
jednostki zmniejsza się o -2.

Dotknięcie

Jeśli jednostka chce tylko kogoś dotknąć (zwykle,
próbując rzucić czar), może dodać +2 do testu Walki.

Dwie bronie

Jednostka może atakować dzierżąc broń w każdej ręce
i wykonując z tego tytułu dwa ataki. Taki manewr od
każdego rzutu na atak odejmuje -2. Należy pamiętać,
że o ile jednostka nie jest Oburęczna, od ataku bronią
trzymaną w mniej sprawnej ręce odejmuje kolejne -2.

Na ziemi

Jednostka może paść na ziemię w ramach darmowej
akcji. Aby trafić leżący cel należy zdać test Strzelania
z modyfikatorem -2  (atakujący znajdujący się o 3 cale
lub mniej od celu ignoruje tą karę).

Gdy jednostka na ziemi zostanie zaatakowana wręcz,
może natychmiast powstać, by się bronić. Jednak jeśli
zdecyduje się wciąż leżeć (lub z jakiegoś powodu nie
może wstać), jej Obrona zmniejsza się do 2 i musi
odjąć -2 od swoich rzutów na Walkę.

Podczas ataków obszarowych wytrzymałość leżącej
postaci wzrasta o +2.

Niestabilne podłoże

Jednostka strzelająca z grzbietu wierzchowca,
poruszającego się pojazdu lub innego „niestabilnego
podłoża” otrzymuje modyfikator -2 do testów
Strzelania.

Niewinni przechodnie

Jeśli strzelamy do celu, przy którym stoi przyjazna
jednostka może się zdarzyć, że zabłąkana kula trafi
właśnie ją. Przypadkowy cel zostanie trafiony, jeśli



strzał chybił, a na kości Strzelania wypadła jedynka.
Jeżeli prowadzony był ogień ciągły lub ze strzelby,
trafia ją przy wyniku 1 i 2. Rzuty na obrażenia
wykonuje się normalnie. Pobliskie jednostki przyjazne
celowi nie podlegają tej zasadzie. Jest to co prawda
mało realistyczne, ale balansuje rozgrywkę.

Obrona

Jeśli jednostka nie robi nic prócz unikania ciosów,
wartość jego Obrony wzrasta o +2, aż do kolejnej
akcji. Podczas tego manewru można chodzić, ale nie
biegać. Połóż specjalny znacznik symbolizujący
zwiększoną obronę i zdejmij go na początku następnej
rundy.

Ogień ciągły

Broń automatyczna, strzelająca ogniem ciągłym
(o szybkostrzelności więcej niż 1) pozwala rzucić
kilkoma kośćmi Strzelania na raz. Strzelając w ten
sposób można rozdzielić kości na różne cele. (Figury
strzelające w ten sposób rzucają kośćmi
Strzelania i ew. dodatkową kością Figury – jednak
nie mogą uzyskać więcej trafień niż SzS broni). Broń
automatyczna jest znacznie mniej celna. Używając jej,
strzelec odejmuje -2 od testów trafienia.

Ogień zaporowy

Zamiast strzelać do konkretnego celu jednostka z bro-
nią automatyczną może po prostu ostrzelać obszar,
próbując zranić lub zatrzymać dużą liczbę
przeciwników.

By ostrzelać obszar, kładziemy Średni Wzornik
Wybuchu w wybranym miejscu i wykonujemy
pojedynczy test Strzelania (niezależnie od
szybkostrzelności broni). Dolicza się do niego
wszystkie modyfikatory: za zasięg, ogień ciągły oraz
inne czynniki, poza wynikającymi z celu ataku (jak np.
strzelanie do leżących czy ukrytych za osłoną – to
uwzględnia się w inny sposób, wyjaśniony poniżej).
Jeśli atak nie trafi, ogień zaporowy okazuje się
nieskuteczny i nie ma żadnego wpływu na grę.

Jeżeli atak się powiedzie, wszystkie trafione jednostki
testują Ducha, dodając modyfikatory za osłonę,

przysługujące im podczas ostrzału. Porażka powoduje
Szok. Jeśli ktoś wyrzuci jedynkę na kości Ducha
(niezależnie od Kości Figury), zostaje postrzelony 
i otrzymuje normalne obrażenia.

Strzelanie do walczących wręcz

Patrz zasady Niewinnych przechodniów.

Strzelanie w walce wręcz

Będąc zaangażowanym w walkę wręcz, nie można
strzelać z broni większej niż pistolet (a co najwyżej
użyć dużego oręża jako pałki, zwykle zadając Siła+k4
obrażeń). Jeśli jednostka oddaje strzał z pistoletu fakt,
że przeciwnik aktywnie się broni sprawia, że PT testu
Strzelania równa się jego Obronie, zamiast
standardowego 4.

Wielu na jednego

Każdy dodatkowy pobliski atakujący zapewnia +1 do
testów Walki wszystkim atakującym (górną granicą
jest +4). Na przykład, jeśli paladyna atakuje
jednocześnie czterech orków, każdy z nich otrzymuje
premię +3 do rzutu na Walkę. W ten sposób nawet
słabsze jednostki mogą powalić potężną figurę.

Wyśmiewanie

Jednostka z umiejętnością Wyśmiewania może
próbować wyśmiać przeciwnika znajdującego się nie
dalej niż o 8 cali wykonując przeciwstawny test
Wyśmiewania przeciwko Sprytowi celu. Sukces daje
atakującemu +2 do następnej akcji przeciwko celowi.
Przebicie sprawia, że cel jest w Szoku.

Zastraszanie

Jednostka z umiejętnością Zastraszania, może
próbować zastraszyć przeciwnika, znajdującego się
nie-dalej niż o 8 cali wykonując przeciwstawny test
Zastraszania przeciwko Duchowi celu. Sukces daje
atakującemu +2 do następnej akcji przeciwko celowi.
Przebicie sprawia, że cel jest w Szoku.



Szczęście i pech

Kiedy oddział dostanie jokera jako kartę inicjatywy, albo jemu sprzyja szczęście albo jego wrogom przynosi
to pecha. Rzuć na poniższą tabelę i zastosuj się do rezultatu.
2k6 Rezultat
2 Dziwne wydarzenie! Rzuć na tabelę Dziwnych wydarzeń (poniżej).
3 Ironia:Dodaj sobie jednego fuksa z puli fuksów przeciwnika. Jeśli przeciwnik nie posiada fuksów, musi natychmiast

wyeliminować jedną ze swoich jednostek.
4 Szybcy i martwi: Zamień jedną ze swoich pozostałych kart inicjatywy z jedną z kart inicjatywy przeciwnika.
5 Przegrupowanie: Wybierz jeden oddział z jednostkami w Szoku. Wszystkie jednostki automatycznie otrząsają 

się z szoku.
6-8 Uśmiech losu: Dodaj jednego fuksa do swojej puli.
9 Było blisko: Wybrany przez ciebie oddział przeciwnika jest rozkojarzony. Wybrany oddział wykonuje, do końca 

tej runy, wykonuje wszystkie testy z modyfikatorem -2.
10 Współpraca: Wybierz jeden oddział oddalony nie dalej niż o 12 cali od tego, który otrzymał jokera. Odrzuć kartę

inicjatywy wybranego oddziału, działa on teraz na jokerze wspólnie z tym oddziałem.
11 Brak amunicji: Wybierz jeden wrogi oddział. Od początku jego następnej akcji, aż do końca gry, musi on rzucić 

kością. Parzysty wynik oznacza, że może on strzelać normalnie. Nieparzysty oznacza mało amunicji, lub nie 
przeładowaną broń – ten oddział nie może strzelać w tej turze. Jeśli nie możesz użyć tego rezultatu, dodaj jednego
fuksa do swojej puli.

12 Dziwne wydarzenie! Rzuć na tabelę Dziwnych wydarzeń (poniżej).

Dziwne wydarzenia

Dziwne wydarzenia opisują te zjawiska których nie sposób przewidzieć. Te opisane poniżej są na tyle normalne, że będą
pasować do większości potyczek. Gotowe scenariusze mogą posiadać własną tabelę Dziwnych wydarzeń.
K10 Rezultat
1 Ulewa:Rozpoczyna się burza. Padający deszcz ogranicza widoczność do 12 cali. Wszystkie ataki wykonywane są

z modyfikatorem -1, broń czarnoprochowa przestaje działać. Turę po tym wydarzeniu podnosi się poziom wody 
w strumieniach, czyniąc je tym samym terenem nie do przejścia. Teraz tylko most pozwala przeprawić się przez rzekę.

2 Pożar!:Gdzieś na planszy pojawia się ogień. Wybierz losowo jeden spośród okupowanych, przez jednostki, domów,
lasów i innych łatwopalnych elementów terenu. Jeśli żaden nie jest okupowany, wybierz losowo spośród wszystkich
łatwopalnych elementów. Cały budynek, czy las zaczyna płonąć zadając 2k6 obrażeń wszystkiemu co znajdowało
się wewnątrz. Pożar będzie się palił do końca gry, lub gdy zostanie wylosowana Ulewa – wtedy automatycznie 
gaśnie. Na początku każdej następnej tury rzuć 1k6 dla każdego domu, lasu czy innego łatwopalnego elementu
nieopodal (znajdującego się o 4 cali od pożaru). Przy wyniku 4-6 ten element też zaczyna się palić. 

3 Więzy krwi:Wybrana przez ciebie Figura przeciwnika, okazuje się w jakiś sposób związana z jedną z twoich Figur.
Do końca potyczki te Figury nie będą siebie atakować, chyba że na stole nie ma innych jednostek.

4 Śmierć bohatera: Następnym razem kiedy zginie jedna z twoich Figur, reszta twoich jednostek będzie albo 
zainspirowana jej heroicznym poświęceniem – albo ogranie ją lęk. Kiedy zdejmiesz Figurę ze stołu, rzuć kością.
Przy nieparzystym wyniku twoje oddziały zostaną zainspirowane jej czynami – dodaj +1 do ataku wszystkich 
twoich jednostek do czasu aż zginie następna twoja Figura. Przy parzystym wyniku, strach ogarnia twoje jednostki 
– do czasu aż zginie wroga Figura, wszystkie ataki wykonujesz z modyfikatorem -1.

5 Zmienny los: Los odwraca się od faworyta – gracz z najmniejszą ilością fuksów dostaje 1k6 fuksów.
6 Powrót zza grobu: Okazuje się że jedna z twoich jednostek została tylko ogłuszona. Pojawia się z powrotem na 

stole tam gdzie padła. Jeśli to była Figura, wraca z jedną Raną (obowiązuje ją normalny modyfikator -1 do testów).
7 Okropne zimno/gorąco: Temperatura gwałtownie wzrasta/maleje zależnie od okoliczności. Wszystkie jednostki

odczuwają tą zmianę – stają się zmęczone i zmniejszają wynik kości biegania o połowę.
8 Zaprawiony w boju: Zwiększ o jeden stopień kość którejkolwiek umiejętności wybranego przez ciebie oddziału.
9 Mgła: Gęsta mgła lub dym pojawia się na polu bitwy. Połóż dwa połączone duże wzorniki wybuchu na środku

losowo wybranej krawędzi pola bitwy. Mgła porusza się 2k6 cali w losowym kierunku (rzuć k12 i odczytaj wynik
jak z tarczy zegara). Mgła „odbija się” krawędzi stołu w losowym kierunku (nigdy nie opuszcza pola bitwy).

10 Wsparcie:Niespodziewanie na polu bitwy pojawia się wsparcie. Losowo wybierz jeden z twoich oddziałów. Kopia
tego oddziału pojawia się w miejscu gdzie rozmieszczałeś swoje jednostki na początku potyczki. W tej turze oddział
działa tak jakby dostał jokera, kolejnych turach rozdaj mu kartę normalnie.



Morale
Za każdym razem gdy oddział straci 25%, 50% i 75%
jednostek musi wykonać test Ducha. Jest to test grupowy (kość
Ducha i jedna kość figury dla oddziału). Kiedy oddział ma
poniżej 25% jednostek testuje Ducha za każdym razem gdy
odniesie kolejne straty. 

Od wyniku odejmuje się -2 jeśli oddział ma poniżej 50%
jednostek lub -4 jeśli ma poniżej 25%. Sukces oznacza, że
oddział walczy dalej, porażka oznacza że oddział ucieka z pola
bitwy. Używa całego ruchu plus kości biegania w kierunku
najbliższej krawędzi stołu. Kiedy oddział dotknie krawędzi
jest usuwany z gry. Jeśli oddział dozna kolejnych strat podczas
ucieczki nie trzeba ponownie testować Ducha.

Na początku tury uciekającego oddziału, wykonuje się kolejny
test Ducha z modyfikatorami jak powyżej. Przy porażce
ucieka nadal. Sukces oznacza, że oddział wziął się garść 
i będzie w tej turze walczył normalnie.

Mieszane oddziały:W mieszanych oddziałach używa się
najwyższej kości Ducha. Na przykład w przypadku
oddziału złożonego z orkowej jednostki o Duchu k8 i go-
blinów o Duchu k4, gobliny skorzystają z „większego
entuzjazmu” do walki orka.

Koniec gry

Jeśli w scenariuszu nie zaznaczono inaczej, pod koniec
6 tury (tura kończy się po odliczeniu od asa do dwójki)
rzuć k10. Wyrzucenie 10 na tej kości oznacza że
potyczka się skończyła. W następnej turze, walka
kończy się na wyniku 9 i 10, i tak dalej. Wyrzucenie 1
na kości zawsze oznacza, że bitwa toczy się dalej. Ta
zasada sprawia, że żaden z graczy nie wie dokładnie
kiedy walka się skończy i nie będzie wykorzystywał
swoich wojsk w nierealistyczny sposób, tylko dlatego
że gra zaraz się skończy.

Zwycięstwo!

Punkty Zwycięstwa przyznawane są za eliminowanie
wrogich jednostek, chyba że zasady w scenariuszu
mówią inaczej. W oddziale pięciu jednostek, który
został wykupiony za 20 punktów, każda figurka warta
jest 4 Punkty Zwycięstwa.

Punkty za pojazdy przyznawane są tylko wtedy kiedy
pojazd zostanie Wyeliminowany. Oznacza to, że
pojazd musi albo dostać więcej niż 3 Rany (przez co
jest Zniszczony), wylosować Zniszczony na tabeli
Trafień krytycznych, albo utracić całą załogę



(pamiętaj, że załoga nie może opuścić pojazdu i ginie
kiedy pojazd jest Zniszczony, chyba że zasady
scenariusza mówią inaczej lub załoga jest osobno
wykupioną Figurą).

Do obliczenia marginesu zwycięstwa, potrzeba ustalić
procent utraconych jednostek. Wylicza się go poprzez
podzielenie utraconych punktów jednostek przez ilość
punktów na starcie. Wynik mnożymy razy 100 aby
obliczyć procent.

Jeśli gracz zaczynał ze 100-punktową armią i stracił
40 punktów w jednostkach, straciłeś 40% swoich
wojsk. Strona z większą ilością strat przegrywa. Aby
otrzymać margines zwycięstwa odejmij procent strat
zwycięzcy od procentu strat przegranego.

Tabela zwycięstwa

Różnica strat Margines zwycięstwa
0 Remis
1-25 Drobna przewaga
26-50 Pomniejsza przewaga
51-75 Poważna przewaga
76-100 Porażająca przewaga

Przykład: Pod koniec 200 punktowej potyczki, Jan

stracił 133 punktów wojsk. Wynik z dzielenia 133 przez

200 wynosi 0,66. Po pomnożeniu przez 100 otrzy-

mujemy procent strat równy 66%.

Piotr stracił 184 z 200 punktów z którymi zaczynał. To

0,92 lub 92% strat.

92% Piotra minus 66% Jana daje 26. Jan wygrywa z

pomniejszą przewagą. 

Ekwipunek

Jednostki w Showdown używają całej gamy
uzbrojenia, pojazdów i innego sprzętu aby pokonać
swoich wrogów. Zasady dla całego tego sprzętu
znajdziesz w poniższym rozdziale.

Pancerze

Wartość Pancerza dodaje się do Wytrzymałości
jednostki, jednak może być ona zniwelowana przez
amunicję przeciwpancerną. Poniżej znajduje się kilka
informacji na temat różnych rodzajów pancerzy.

Pancerze kuloodporne

Kevlar zapewnia 2 punkty ochrony przed większością
ataków. Dzięki swojej strukturze potrafi zatrzymać
rotujący pocisk, negując 4 punkty PP i zapewniając 4
punkty Pancerza przeciw broni palnej.

Pancerze wspomagane

Pancerz wspomagany (rozpoznania): Tego typu
pancerze służą do prowadzenia rozpoznania. Poza
standardowym modułem komunikacyjnym posiadają
także kamuflaż, zapewniający premię +4 do testów
Skradania przeciwko radarom i innym automatycznym
systemom wykrywania (ale nie ludziom). (Skradanie nie
jest używane w podstawowej wersji Showdown, ale może
znaleźć zastosowanie w scenariuszach, lub późniejszych
wydaniach).

Pancerz wspomagany (bojowy): To pancerze powszechnie
używane przez ciężką piechotę w światach futurystycznych.
Podnoszą one kość Siły o jeden rodzaj, dodają +2 do Tempa 
i pozwalają użytkownikowi skakać na odległość 2k6 cali w dal lub
k6 cali wzwyż. System naprowadzający wspiera układy
celownicze każdej podłączonej broni zapewniając +1 do testów
Strzelania.

Pancerz wspomagany (ciężki): Pancerze ciężkie służą do
prowadzenia intensywnej walki w najbardziej nieprzyjaznych
warunkach bojowych. Odejmują -2 od Tempa, ale zwiększają Siłę
o dwa rodzaje kości. Posiadają ponadto przynajmniej jedną ciężką
broń, na przykład miotacz ognia czy minigun, oraz zaawansowane
systemy celownicze zapewniające +2 do rzutu na Strzelanie.



Tarcze

Tarcze dodają swoją wartość do Obrony jednostki, lub
w przypadku ciężkich tarcz, do Wytrzymałości (więcej
informacji znajdziesz w tabelach ekwipunku).
Jednostka trafiona z tyłu nie dostaje bonusu od tarczy.

Uzbrojenie

Poniżej znajdują się najczęściej używane cechy
uzbrojenia.

Broń ciężka (BC): Ta broń potrafi uszkodzić pojazd
i sprzęt, który jest ciężko opancerzony.

Ładowanie: W Showdown nie używa się ładowania. 
W miejsce ładowania używana jest cecha Nieporęczna.

Minimalna Siła: Jeśli Siła jednostki jest niższa, niż kość
zapewniana przez broń, to wprawdzie można jej używać,
ale nie bez trudu. Po pierwsze, kość obrażeń broni nie
może być większa od Siły jednostki. Jeśli chuderlawy
dzieciak (Si k4) zacznie wywijać mieczem (k8), będzie
zadawał jedynie 2k4 obrażeń, a nie k4+k8. W przypadku
krzepkiej jednostki z Siłą k10, ten sam miecz zada k10+k8 obrażeń.

Po drugie, jeśli kość Siły nie jest co najmniej równa kości
broni, dzierżąca ją jednostka nie otrzymuje żadnych
zapewnianych przez nią premii, jak +1 do Obrony czy
Odległość. Wciąż jednak musi uwzględniać wszelkie kary,
np. -1 do Obrony. 

Część broni dystansowych wymaga od użytkownika
minimalnej Siły. Słabsza jednostka może ich używać, ale
otrzymuje karę -1 za każdy rodzaj kości różnicy pomiędzy
Siłą swoją a wymaganą. Karę ignoruje się, jeśli broń jest
zamontowana na stojaku lub posiada twarde oparcie
innego rodzaju. 

Nieporęczna: Część broni palnej, na przykład karabiny
snajperskie, stają się bardzo niecelne, gdy strzelać z nich
„z biodra” zamiast wykorzystać doskonałe przyrządy
celownicze. Gdy jednostka strzela z takiej broni w turze,
w której się przemieszcza, otrzymuje karę -2.

Obrażenia: Obrażenia podajemy w kościach. Broń
dystansowa posiada stałe obrażenia (np. 2k6), natomiast
obrażenia broni białej zależą od Siły jednostki oraz drugiej,
dodatkowej kości, zapewnianej przez broń. Na przykład,
sztylet zadaje Si+1k4 obrażeń.



Obrona +X: Jednostka używając tej broni otrzymuje
podaną premię do Obrony.

Odległość: Broń biała, posiadająca tę właściwość,
pozwala wykonywać ataki na większą odległość. Na
przykład, Odległość 1 oznacza, że jednostka może
atakować przeciwników oddalonych o 1 cal. Bronią
pozbawioną tej cechy można razić wyłącznie wrogów
odległych na długość ramienia (pobliskich).[]Odległość
może być kluczowa podczas walki z wierzchowca lub 
z jeźdźcem.

Pancerz: Liczba punktów Pancerza, którą zapewnia
ekwipunek. W przypadku trafienia w opancerzone miejsce
liczbę tę dodaje się do Wytrzymałości posiadacza. Jeśli
jednostka nosi kilka warstw zbroi, punktów Pancerza nie
sumuje się – należy wziąć pod uwagę wyłącznie
najwyższą wartość. Należy pamiętać, że jeśli atakujący
nie zadeklaruje inaczej, domyślny atak mierzy zawsze 
w korpus celu.

PP (Przebicie Pancerza): Broń lub amunicja ignoruje
podaną liczbę punktów Pancerza. Na przykład, broń z PP
równym 4 pomija cztery punkty Pancerza. Jeśli cel posiada
mniej punktów Pancerza, niż wynosi PP boni, nadmiar
jest pomijany.

Szybkostrzelność: Określa maksymalną liczbę strzałów,
którą można oddać z tej broni podczas jednej akcji. Jeśli
opis nie mówi inaczej, można wystrzelić mniej pocisków
– górną granicą jest jednak zawsze poziom
Szybkostrzelności. Pojedynczy strzał zużywa jeden pocisk
lub jedną porcję amunicji i nie powoduje odrzutu. Dwa
lub więcej strzałów w czasie tej samej akcji powoduje, że
od rzutu odejmuje
się modyfikator -2
za ogień automa-
tyczny.

Zasięg: Opisuje
kolejno bliski,
średni i daleki
zasięg broni.
Odległości poda-
wane są w calach,
by dostosować je do
skali figurek.

Broń palna i osprzęt

Celowniki optyczne

Celownik optyczny znacznie ułatwia trafianie na
większych odległościach. Zapewnia on modyfikator
+2 do testu Strzelania, jeśli strzelec nie porusza się 
w tej rundzie, a cel znajduje się na zasięgu średnim lub
dalekim.

Dwójnogi

Wszystkie bronie w kategorii karabinów
maszynowych posiadają stały lub montowany
dwójnóg. Gdy taki karabin zostanie rozstawiony,
dwójnóg stabilizuje broń i pomaga kontrolować
odrzut. Leżąca Jednostka automatycznie używa
dwójnogu, co zmniejsza karę za ogień automatyczny
do -1.

Strzelby

Strzelby strzelają rozpryskującym się śrutem, co
sprawia, że są dużo bardziej niebezpieczne z bliska,
gdy rozrzut jest mniejszy. Im dalej znajduje się cel,
tym trudniej zadać mu poważniejsze obrażenia.
Ponieważ jednak rozrzut ułatwia trafienie, strzelba
zapewnia premię +2 do rzutu na Strzelanie.

Strzelby zadają 1k6 obrażeń na zasięgu dalekim, 2k6
na średnim i 3k6 na bliskim.

Dwururka: Strzelbę o dwóch lufach potocznie
nazywa się dwururką. Jeśli atakujący chce
wystrzelić z obu rur jednocześnie, wykonuje jeden
rzut na Strzelanie – ale jeśli trafi, zadaje osobne
obrażenia za każdy wystrzelony nabój.

Breneka: Ze strzelby można również strzelać
specjalnym pociskiem zwanym breneką. W takim
przypadku strzelec nie otrzymuje premii +2 do
Strzelania, a obrażenia wynoszą 2k10 niezależnie
od zasięgu.

Broń specjalna

Poniższy rozdział opisuje te bronie, które wymagają
dodatkowych zasad – jak np. działa, miotacze ognia,
czy rakiety.



Działa

Działa mogą strzelać trzema różnymi rodzajami
pocisków: pełnymi, szrapnelami i kartaczami. Obsługa
może wybrać inny rodzaj amunicji za każdym razem,
gdy ładuje armatę.

Pełne pociski to po prostu wielkie, lite kule, służące
do rozbijania murów i dziesiątkowania zwartych
szeregów wojska. By oddać strzał, dowódca obsługi
wykonuje standardowy test Strzelania. Jeśli rzut się
powiedzie, rzuć k6 dla każdej jednostki znajdującej się
obok i bezpośrednio za trafionym. Jeśli wypadnie 4 lub
więcej, ona również zostaje trafiona i otrzymuje pełne
obrażenia. Powtarzaj rzuty, póki nie skończą się
pobliskie cele.

Szrapnel to wydrążony pocisk, który nafaszerowano
metalowymi kulkami, gwoźdźmi i innym żelastwem.
W momencie trafienia całość eksploduje, a całą
okolicę zalewają fruwające odłamki, które z łatwością
ranią nieopancerzone cele. Wybuch szrapnela to atak
obszarowy, korzystający ze Średniego Wzornika
Wybuchu. W przypadku chybionego strzału należy
wykonać test rozrzutu.

Kartacz natomiast rozpada się jeszcze w lufie działa.
Chmura stalowych odłamków, zgromadzona wewnątrz
pocisku, wystrzeliwuje tworząc stożek, jakby działo
było wielką strzelbą. By określić szkody
spowodowane przez kartacz, przyłóż miarkę do działa
i skieruj w stronę celu. Następnie przetestuj Strzelanie
bez żadnych modyfikatorów zasięgu. Jeśli strzał
chybił, przesuń dalszy koniec miarki o 1 cal w lewo
lub prawo (określ losowo).

Teraz połóż Średni Wzornik Wybuchu na początku miarki 
i przesuń go o 24 cale po wyznaczanej przez nią ścieżce.
Każdy cel, który znajdzie się pod znacznikiem, otrzymuje 2k6
obrażeń. Osłona działa jak Pancerz, tak samo jak w przypadku
każdej broni obszarowej, co oznacza że leżące postaci dodają
+2 do Wytrzymałości.

Ładowanie: Czteroosobowa załoga przeładowuje
działo podczas jednej akcji. Jeżeli obsługa jest
mniej liczna, przeładowanie zajmuje dwie akcje.

Widoczność: By strzelać, obsługa działa musi
widzieć cel. Z moździerza, haubicy i bombardy da

się ostrzelać niewidoczny obiekt (zakładając, że
wiadomo w przybliżeniu, gdzie się znajduje), 
z karą -4 oraz dwukrotnie większą odległością
rozrzutu (patrz Walka).

Miotacz ognia

W kategorii „miotacz ognia” mieści się każda broń,
która wystrzeliwuje płonącą ciecz lub płomień. By jej
użyć, atakujący przykłada mniejszy koniec Wzornika
Zionięcia do swojej postaci, a większy układa tak, by
wzornik objął jak największą liczbę przeciwników.
Następnie wykonuje test Strzelania z modyfikatorem
+2. Każda ofiara testuje Zręczność – jeżeli wyrzuci
przynajmniej tyle, ile wynosi rezultat rzutu na
Strzelanie atakującego, uskakuje i wychodzi bez
szwanku. Jeśli natomiast wyrzuci mniej, otrzymuje
pełne obrażenia broni (zazwyczaj 2k10). Przebicia 
w teście Strzelania atakującego nie mają żadnych
dodatkowych efektów.

Miotacze ognia montowane na pojazdach:
Wojsko dysponuje zwykle miotaczami ognia 
o dużo większym zasięgu. Na przykład, brytyjski
Crocodile pluje ogniem na około 70 metrów (35
cali). Strzelając z takiej broni, jednostka może użyć
Małego Wzornika Wybuchu zamiast Wzornika
Zionięcia. Środek Wzornika układa się w dowo-
lnym miejscu, w zasięgu miotacza. Strzał traktuje
się jak atak obszarowy, z tym, że trafieni mają
szansę uskoczyć.

Pociski rakietowe

Zasady dla pocisków rakietowych zależą od tego czy
cel jest naziemny czy powietrzny. Pociski rakietowe
ignorują kary za niestabilne podłoże.

Pociski powietrze-powietrze i ziemia-powietrze:
Jednostki które chcą trafić powietrzny cel wykonują
przeciwstawny test Pilotowania (lub Zręczności gdy
jednostką jest stworzenie, nie pojazd) z normalnymi
karami za odległość aby namierzyć przeciwnika. Gdy cel
został namierzony, pilot określa liczbę pocisków, które
wystrzeli (górną granicą jest SzS) i oblicza obrażenia.

Pociski ziemia-ziemia i powietrze-ziemia: W przypadku
naziemnego celu, wykonywany jest test Strzelania ze
wszystkimi normalnymi modyfikatorami. W przypadku,



gdy atakujący jest jednostką powietrzną, atak testuje się
niższą z umiejętności: Strzelania lub Pilotowania.

Systemy obronne: Zadaniem systemów obronnych jest
zestrzeliwać pociski z pomocą wiązki laserowej,
szybkostrzelnych działek i tym podobnych. Ich użycie
wymaga jednak odrobiny umiejętności i sporej dawki
szczęścia. Najpierw obsługująca system jednostka
wykonuje test Strzelania, a następnie rzuca k6 za każdą
wystrzeloną rakietę.

Porażka na teście strzelania, oznacza, że rakieta jest
zniszczona na wyniku 6. Sukces pozwala zniszczyć rakietę
na 5 i 6, a Przebicie na 4,5 i 6.

Rakiety

Rakiety są przeważnie wystrzeliwane seriami. Połóż dwa
średnie wzorniki wybuchu połączone ze sobą pod dowolnym
kątem. Jeśli test Strzelania zakończy się porażką, oba wzorniki
podlegają zasadom odrzutu. Atakujący testuje niższą z Piloto-
wania lub Strzelania i uwzględnia kary za niestabilne podłoże.

Cechy pojazdów

Zasady dla pojazdów znajdują się na stronie ##. W tym miejscu
znajdziesz wszystkie cechy, jakie mogą posiadać pojazdy.

Amfibia: Takim pojazdem można wjechać do wody nie
obawiając się zalania silnika czy zatonięcia.

Broń ciężka: Tą bronią można uszkodzić ciężko
opancerzone pojazdy.

Ciężko opancerzony: Ten pojazd można uszkodzić
wyłącznie bronią ciężką. Dzięki temu uniknie się sytuacji
w której szczęśliwy strzał z pistoletu unieszkodliwi czołg.
Ciężko Opancerzony pojazd otrzymuje tylko połowę
obrażeń za kolizję z przeszkodami (i innymi pojazdami)
nie posiadającymi takiego opancerzenia.

Flary: Niektóre samoloty i pojazdy kosmiczne posiadają
systemy przeciwrakietowe. Liczba określa ilość możliwych
„strzałów”, a nie dokładną liczbę flar na pokładzie. Jeśli z nich
korzystasz, dodajesz +2 do testów Pilotowania podczas
unikania rakiet. 



Gąsienicowy: Jeśli nie napisano inaczej, wehikuł nie
posiada kół. Pojazdy gąsienicowe potrafią pokonać
większość przeszkód, na przykład pnie obalonych drzew.
Ponadto, traktuj każdy cal trudnego terenu jak 1.5 (zamiast 2).

Latający: Ten pojazd ignoruje teren. Inne pojazdy nie
mogą być pobliskie do latającego pojazdu (mogą jednać
wykonywać ataki dystansowe przeciw latającemu
pojazdowi). Helikoptery i inne pojazdy potrafiące
zawisnąć w powietrzu mogą dowolnie się poruszać,
pozostałe muszą poruszyć się przynajmniej o połowę
swego Tempa w każdej turze.

Maskowanie: Specjalna farba maskująca powoduje karę
-4 podczas prób wykrycia pojazdu z pomocą czujników.
Napęd na cztery koła: Dla takich pojazdów każdy cal
trudnego terenu liczy się za 1.5 (a nie 2). 

Pancerz pochylony: To doskonały system opancerzenia
pojazdów. Nachylenie pancerza zwiększa szansę, że
pociski odbiją się od jego powierzchni. Podana przy tej
właściwości liczba jest karą testów wszystkich, którzy
wehikuł atakują.

Pasażerowie: Ilość dodatkowych pasażerów jakie pojazd
może zabrać na pokład poza załogą.

Poduszki powietrzne: W przypadku kolizji jednostki
wewnątrz pojazdu rzucają na obrażenia jedynie połową
kostek (zaokrąglając w dół).

Stabilizacja: Zmniejsza karę za strzelanie z jadącego
pojazdu do -1.

Termowizja: Urządzenia pozwalające widzieć w pod-
czerwieni zmniejszają o połowę (zaokrąglając w dół) kary
za ciemność.

Ulepszona stabilizacja: Dzięki komputerowym
systemom wspomagania celowania ignoruje się karę za
niestabilne podłoże podczas prowadzenia ognia w ruchu.

Wbudowana broń: Broń zamontowana na pojeździe nie
może się obracać.

Wierzchowce

Do wierzchowców zalicza się wszystkie stwory które
mogą być ujeżdżane przez inne jednostki – tak jak

konie, wielbłądy czy ich odpowiedniki z innych planet. 
Wierzchowce nie mogą być celem ataku i są
eliminowane kiedy umiera ich jeździec. 

Jeśli wierzchowiec jest Figurą (jak np. smok), kieruje
nim gracz który go wykupił niezależnie od tego do
kogo należy jeździec.

Jeśli zasady scenariusza nie mówią inaczej – jeździec
nie może zejść z wierzchowca. Jest wykupiony i tra-
ktowany jako jednostka kawalerii na czas gry.

Walka z siodła

Jeździec na szarżującym wierzchowcu dodaje +4 do
obrażeń przy udanym teście Walki. Aby wykonać
szarżę, jeździec musi znajdować się w mniej więcej
prostej linii co najmniej 6 cali od przeciwnika.

Jednostka, która chce strzelać z siodła cierpi karę -2
do testu Strzelania. Przewaga Pewna ręka neguje tą
karę.

Tresowane wierzchowce

Wierzchowce przystosowane do walki (jak koń
bojowy) posiadają umiejętność Walka i mogą
atakować przeciwników usytuowanych przed nimi na
akcji jeźdźca. Mogą atakować inną jednostkę niż ta,
którą atakował jeździec.

Ustawienie broni przeciwko szarży

Każdą broń z cechą Odległość 1 lub większą można
„ustawić” przeciwko atakom kawaleryjskim. Jeśli
jednostka wstrzymuje akcję i jest atakowana przez
szarżującego wroga, może ustawić broń przeciwko
temu atakowi. Przetestuj przerwanie z modyfikatorem
+2 za każdy punkt odległości broni, dla każdego 
z walczących. Zwycięzca atakuje pierwszy i otrzymuje
bonus +4 do obrażeń. Przegrany nie otrzymuje
żadnego bonusu.



Łotry 

W niektórych scenariuszach mogą pojawić się „Łotry”,
Jednostki, lub oddziały, wrogie dla wszystkim
graczom.

Łotry na stole dostają kartę inicjatywy normalnie, tak
jak inne jednostki. Specjalne zasady scenariusza, lub
wydarzenia podczas gry mogą sprawić, że nowe
oddziały Łotrów pojawią się na polu bitwy.

Aby określić akcję Łotra w danej turze użyj poniższych zasad.
Gdy Łotr działa przeciwko jednemu z graczy, przeciwnik tego
gracza wybiera ataki, decyduje o tym czy Łotr biegnie itp. Jeśli
Łotr nie wybrał jeszcze celu, rzuć kością aby zadecydować
który z graczy będzie kierował Łotrem w tej turze.

1. Łotr walczący wręcz będzie konturował walkę dopóty jego
cel nie zostanie wyeliminowany. Gdy Łotr ma do wyboru
więcej niż jeden cel (walczy z wieloma przeciwnikami naraz)
rzuć kością aby losowo wybrać cel. Jeśli cel wycofa się z
walki, Łotr wybiera cel według zasad poniżej (nie podąża
automatycznie za przeciwnikiem z którym walczył).

2. Jeśli Łotr posiada możliwość ataku na dystans, strzela lub
rzuca w najbliższego, widocznego przeciwnika. W przypadku
remisu, wybierz cel losowo. Łotr może się zbliżyć lub oddalić
od swojego celu, jeśli kontrolujący gracz sobie tego życzy.
Ruch ten, będzie ograniczony przez teren i uzbrojenie łotra
(nie może on wyjść poza zasięg broni od swojego celu).

3. Łotr porusza się w kierunku najbliższego celu (określ cel
losowo w przypadku remisu). Jeśli może zbliżyć na tyle, aby
zaatakować wręcz – robi to.

4. Jeśli w zasięgu wzroku łotra nie ma żadnego przeciwnika
– Łotr się błąka. Porusza się w losowym kierunku (rzuć k12
i odczytaj wynik jak ze wskazówek zegara, za 12 przyjmując
stronę w którą zwrócona jest figurka) o całą wartość ruchu
i kość biegania. 

Jeśli Łotr natrafi na przeszkodę (wliczając w to krawędź pola
bitwy), odbija się od niej w losowym kierunku (rzut k12 jak wyżej).
Jeśli na przeszkodę można się wspiąć, kontrolujący gracz (ten który
kontrolował łotra ostatnio, lub wybrany losowo) decyduje czy
jednostka ma się wspiąć na przeszkodę czy od niej odbić. 



Moce

Wszystkie nadprzyrodzone efekty, nie ważne czy to
magia, psionika, cuda czy wytwory niesamowitej
nauki, nazywamy mocami.

Jednostki  potrafiące rzucać czary, cuda czy korzystać
w wytworów niesamowitej nauki używają do tego
„umiejętności nadprzyrodzonej”. Zależnie od typu
mocy z jakich korzystają, tą umiejętnością może to być
rzucanie czarów, wiara, psionika lub niesamowita
nauka.

Bez względu na źródło mocy, wszystkie jednostki
władające nadprzyrodzonymi zdolnościami nazywamy
czarownikiem.

Korzystanie z mocy

W odróżnieniu od Savage Worlds, w Showdown nie
używa się punktów mocy. Ich miejsce zajmuje
modyfikator do testu umiejętności nadprzyrodzonej.
Jeśli rzut zakończy się sukcesem, moc zostaje
aktywowana i rozpatruje się jej efekty.

W przypadku porażki, jednostka jest w Szoku. Jeśli w teście
Rzucania czarów na kostce umiejętności wypadnie 1

(niezależnie od Kości Figury) jednostka otrzymuje 2k6
obrażeń. W gotowych scenariuszach rzut na obrażenia,
może zastąpić rzut na specjalnie przygotowanej tabeli.

Uwaga: Zasady powyżej tyczą się wszystkich
typów nadprzyrodzonych zdolności, tak więc
w Showdown nawet „kapłani” są narażeni na
Przeładowanie.

Opis mocy

Modyfikator zaklinania (MZ): Minus (lub bardzo
rzadko plus) który modyfikuje test umiejętności
nadprzyrodzonej.

Zasięg: To maksymalna odległość, w której może
znajdować się cel w momencie aktywacji
zdolności. Jeśli w tej pozycji znajduje się cecha, na
przykład Spryt, rodzaj kostki określa odległość.
A więc, więc gdy jednostka posiada Spryt na k10,
Zasięg będzie wynosił 10”. W przypadku mocy
korzystających z wzorników, zasięg mierzy się od
środka wzornika. 

Zasięg mogą również wyrażać trzy liczby, na
przykład 12/24/48. Tak jak w przypadku broni
dystansowych, odnoszą się one do długości



zasięgów, na których obowiązują odpowiednie
modyfikatory (0/-2/-4). 

Zasięg „dotyk” oznacza, że jednostka musi dotknąć
przeciwnika zdając test Walki +2 – gdyż dotknięcie
jest o wiele łatwiejsze niż zadanie ciosu.

Jeśli opis mocy nie mówi inaczej, jednostka musi
widzieć swój cel aby móc rzucić na niego czar.
Wyjątkiem są czary obszarowe których celem
może być „ziemia”. W przypadku sukcesu
wszystkie ukryte jednostki znajdujące się pod
wzornikiem automatycznie stają się celami.

Czas trwania: Określa liczbę rund, którą działa
moc. Przykładowo, gdy Czas trwania danej mocy
równy jest 1, oznacza to, że efekt trwa do kolejnej
akcji wykonywanej przez jednostkę. Jeśli wynosi
2, moc będzie działać jeszcze jedną rundę ponadto.
Połóż znacznik, lub kostkę na karcie czarownika,
aby określić ile tur zostało do końca efektu.

Czarownik może zakończyć działanie mocy przed
upływem czasu trwania. Częstokroć będzie to
preferowane zagranie, gdyż za każdą aktywną moc
czarownik odejmuje 2 od testu umiejętności
nadprzyrodzonej.

Moce

Bariera

MZ: -1 za każdy trzycalowy fragment ponad
bazową długość; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Bariera tworzy litą, nieruchomą ścianę, chroniącą
użytkownika mocy przed atakami lub odgradzającą od
przeciwnika. Niezależnie od materiału z którego
powstała bariera (lód, ciernie, energia, itp.), posiada
Wytrzymałość równą 10.

Każdy odcinek mierzy 3 cale i jest uznawany za lity,
niezależnie od materiału z jakiego jest wykonany.
Dokładne położenie odcinków ściany zależy od
czarownika, ale każdy musi łączyć się z pozostałymi.
Gdy minie czas trwania mocy lub fragment ściany
zostanie zniszczony, zmienia się on w pył lub rozpada
w inny sposób. 

Odcinek ściany ulega zniszczeniu, gdy wymierzony 
w niego atak zada co najmniej 10 obrażeń. Trafienie
bariery wręcz jest automatyczne, w przypadku ataku
dystansowego rzut wykonuje się normalnie, ale
przebicie nie zapewnia dodatkowych obrażeń.

Przeciwnik może wspiąć się na barierę, (pod warunkiem, że
jest ona dość wytrzymała), testując Wspinaczkę z modyfika-
torem -2. Bariera ognia, lodu, cierni lub wykonana z innego,
zadającego obrażenia, materiału zadaje 2k4 obrażeń każdemu,
kto próbuje się przez nią przedrzeć.

Grom

MZ: 0; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Moc zapewnia zaklętej broni lub amunicji premię +2
do zadawanych obrażeń. W wypadku przebicia,
wzrasta ona do +4.

Warianty

Chcieliśmy, by przedstawione w tym
rozdziale moce proste do użycia i zapa-
miętania. Dzięki temu łatwiej opanować
działanie podstawowych zdolności, zupełnie
niezależnie od świata gry. 

Jednak fakt, że dana moc działa tak samo w różnych
Brawurowych Światach, wcale nie oznacza,
musi identycznie wyglądać i podobnie się
nazywać. Weźmy na przykład pocisk, moc
prostą i bardzo użyteczną. Zapewne w świe-
cie fantasy, gdzie magia jest dość
powszechna, moc będzie nazywana
„magicznym pociskiem” i przyjmie postać
świetlistej kuli. Ta sama moc w rękach
wyznawców bluźnierczego kultu może stać
chmarą owadów i robactwa, obsiadających
jednostki i kąsających je dotkliwie.

W grze fabularnej, warianty przeważnie mają
dodatkowe efekty. Jednak nie w Showdown.
Jedynym wyjątkiem będą moce opisane 
w scenariuszu.



Kret

MZ: 0; Zasięg: Spryt x 2; Czas trwania: specjalne

Dzięki tej mocy mag może dosłownie zapaść się pod
ziemię. Gdy zdolność działa, jednostka może albo
pozostawać pod powierzchnią, albo przekopać w do-
wolne miejsce w zasięgu. Jednostka posiadająca Spryt
równy k8 może więc przejść pod ziemią 16 cali (32
metry) w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie się nie
przemieszczać, a w trzeciej przekopać o kolejne 16
cali. Miejsce w którym znajduje się jednostka należy
oznaczyć – wrogowie wiedzą gdzie znajduje się kret,
ale nie mogą go zaatakować lub w inny sposób na
niego oddziaływać.

Kret może się przekopywać pod wszystkimi
przeszkodami, włączając w to rzeki – chyba że
scenariusz mówi inaczej.

Wędrujący pod ziemią czarodziej może próbować
zaskoczyć przeciwnika, wykonując  przeciwstawny
test Sprytu. Jeśli wygra, otrzymuje premię +2 do
rzutów na atak i obrażenia, lub +4 w przypadku
przebicia. Jednostki wstrzymujące akcję mogą
próbować przerwać atak, zgodnie z zasadami.

Kiedy jednostka pojawi się na powierzchni, musi ona
ponownie rzucić moc Kret, aby zapaść się pod ziemię.

Latanie

MZ: -2; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Dzięki tej mocy jednostka może latać ze swoim
zwykłym Tempem. Można je zwiększyć dwukrotnie
podnosząc MZ do -4. Latające jednostki ignorują
przeszkody terenowe.

Leczenie

MZ: 0; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: stały

Leczenie pozwala przywrócić do gry jednostki, które
nie są Figurami jeśli zostały wyeliminowane w tej
samej turze. Podczas leczenia Figur, sukces usuwa
jedną, a przebicie dwie Rany. Za każdą ranę
uzdrawianej jednostki zmodyfikuj MZ o -1 (w dodatku
do ewentualnych minusów za Rany czarującego).

Niewidzialność

MZ: -2; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Ta moc powoduje dokładnie to na co wskazuje jej
nazwa – sprawia że czarownik staje się niewidzialny
(nie może być rzucona na inną jednostkę). Sukces
sprawia, że jednostka staje się przeźroczysta, choć
ciągle można dostrzec nikły zarys jej sylwetki –
wszystkie ataki wymierzone przeciwko tej jednostce
są wykonywane z modyfikatorem -4. Przy przebiciu,
jednostka staje się całkowicie niewidoczna i kara do
ataku wynosi -6.

W Showdown zakładamy że przeciwnicy są świadomi
obecności niewidzialnej jednostki – jednak nadal
cierpią kary do ataku.

Odbicie

MZ: 0; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: natychmiast

Odbicie zmienia tor nadchodzącego ciosu lub
nadlatującego w kierunku jednostki pocisku. Sukces
w teście umiejętności nadprzyrodzonej oznacza, że
wszystkie ataki przeciwko postaci wykonuje się z mo-
dyfikatorem -2. W przypadku przebicia, modyfikator
wynosi -4. Czar działa też jak Pancerz przeciwko
atakom obszarowym, o wartości +2 lub +4.

Oplątanie

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Dzięki tej mocy jednostka może opleść cel wijącymi
się pnączami, kosmykami włosów, pajęczą siecią lub
czymś w tym rodzaju.

Testowi umiejętności nadprzyrodzonej
przeciwstawia się rzut na Zręczność
ofiary. W przypadku sukcesu,
przeciwnik zostaje częściowo opleciony
i otrzymuje karę -2 do Tempa 
i umiejętności związanych ze
Zręcznością oraz Siłą. Przebicie
całkowicie unieruchamia cel 
i uniemożliwia mu używanie
umiejętności związanych ze
Zręcznością oraz Siłą.



W kolejnych rundach oplątany cel może wykonać test
Zręczności lub Siły, by  próbować się uwolnić. Jego
towarzysze również mogą próbować go oswobodzić,
testując Siłę -2.

Zwiększony Obszar: Obszar działania Oplątania
można zwiększyć do Średniego Wzornika
Wybuchu, modyfikując MZ do -2.

Oszołomienie

MZ: 0; Zasięg: 12/24/48; Czas trwania: specjalne

Oszołomienie uderza obezwładniającą siłą, dźwiękiem,
blaskiem czy magiczną energią we wszystkich znajdujących
się pod Średnim Wzornikiem Wybuchu. W przypadku
udanego testu umiejętności nadprzyrodzonej, wszyscy trafieni
muszą wykonać test Wigoru (z modyfikatorem -2 w razie
przebicia) by uniknąć Szoku.

Pancerz

MZ: 0; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Pancerz tworzy wokół postaci magiczną lub fizyczną osłonę.
Udany test umiejętności zapewnia 2 punkty Pancerza –
przebicie zwiększa ich liczbę do 4 punktów. Premię dolicza
się do Wytrzymałości jednostki.

Pocisk

MZ: 0; Zasięg: 12/24/48; Czas trwania: Natychmiast

Pocisk to podstawowa moc ofensywna czarodzieja, która
pasuje też do miotaczy promieni śmierci, pocisków
energetycznych, strumieni świętego światła i innych ataków
dystansowych. Pocisk zadaje 2k6 obrażeń.

Dodatkowe pociski: Jednostka może rzucić do trzech pocisków
na raz, modyfikując MZ o -1 za każdy pocisk. Liczbę pocisków
należy określić przed wykonaniem rzutu. Każdy z nich może
mierzyć w inny cel. Dodatkowe pociski nie powodują kar do rzutów.

Dodatkowe obrażenia: Jednostka może również zwiększyć
obrażenia do 3k6, modyfikując MZ o -1 za każdy pocisk.
Opcję tę można zastosować również wobec dodatkowych
pocisków, a więc wystrzelenie trzech pocisków zadających
po 3k6 wymaga testu o MZ -5 (-2 za dwa dodatkowe pociski
i -3 za zwiększenie obrażeń każdego z nich).

Podkręcenie/przykręcenie

MZ: specjalne; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Ta moc pozwala zwiększyć dowolny współczynnik celu 
o jeden typ kości za sukces, albo dwa w przypadku przebicia.
Jeśli zwiększany współczynnik przekroczy k12 – za każdy
przyrost powyżej tego poziomu jednostka otrzymuje
modyfikator +1. 

Ta sama zdolność pozwala zmniejszyć współczynnik wroga.
W tym celu czarownik wykonuje przeciwstawny do ofiary
test Ducha. Sukces obniża wybrany współczynnik o jeden
rodzaj kości, przebicie o dwa. Przykręcenie nie może obniżyć
go poniżej k4. Oczywiście, kilkukrotne użycie przykręcenia
będzie się sumować, choć czas trwania wylicza się dla
każdego z osobna.

Jeśli zmieniony zostanie Wigor lub Walka, ich pochodne
(Wytrzymałość, Obrona) także muszą być zmienione. W
przypadku współczynników powyżej k12, zaokrąglaj w dół
(K12+3 da pochodną równą 7).

MZ jest równe 0 w przypadku rzucania mocy na pojedynczą
jednostkę. Jeśli moc ma oddziaływać na cały oddział, jej MZ
wynosi -2 (dla oddziałów do 5 figurek) lub -4 (dla oddziałów
o 6 i więcej jednostkach).

Przerażenie

MZ: 0; Zasięg: Spryt x 2; Czas trwania: natychmiast

Ta moc wywołuje strach u ofiar na obszarze Dużego
Wzornika Wybuchu. Każda znajdująca się pod nim jednostka
musi wykonać test Ducha, (przebicie powoduje karę -2). 
W razie niepowodzenia ofiary są w szoku i uciekają od
czarownika strachu używając całego tempa i kostki biegania.

Przyspieszenie

MZ: -2; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Ta moc przyspiesza refleks i zwiększa szybkość
myślenia jednostki. Sukces pozwala wykonać dwie
akcje zamiast jednej (bez kar za kilka akcji w rundzie).
Jeżeli w teście aktywacji zdolności czarownik uzyskał
przebicie, prócz powyższego cel może wymieniać
kartę inicjatywy, póki nie uzyska co najmniej 8.



Rozproszenie

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: natychmiast

Rozpraszać można zarówno moc, której efekt już działa jak 
i właśnie aktywowaną. W tym drugim przypadku oczywiście
należy posiadać wstrzymaną akcję i przerwać działanie
wrogiego czarodzieja zgodnie z zasadami.

W obu przypadkach rozproszenie to przeciwstawny test
Umiejętności Nadprzyrodzonych obu czarowników.

Rozprysk

MZ: -2; Zasięg: Wzornik zionięcia; Czas trwania:
natychmiast

Rozprysk tworzy niszczycielską falę energii, spływającą na
przeciwników.

Gdy używasz tej mocy, połóż Wzornik Zionięcia w stronę, 
w którą jednostka patrzy. Wszyscy, którzy się pod nim znajdą
muszą zdać test Zręczności przeciwstawny do twojego rzutu
na umiejętność nadnaturalną. W razie powodzenia unikają
ognia. Porażka oznacza 2k10 obrażeń, traktowanych jak broń
ciężka.

W Showdown ta moc nie pozwala podpalać jednostek tak jak
ma to miejsce w grze fabularnej – chyba, że zasady
scenariusza mówią inaczej.

Szybkość

MZ: 0; Zasięg: Dotyk; Czas trwania: 3

Szybkość pozwala jednostce poruszać się szybciej niż normalnie.
Sukces sprawia, że Tempo jednostki podwaja się. Jeśli w teście
uzyskano przebicie, bieg staje się akcją darmową – puszczając się
sprintem jednostka nie otrzymuje kary -2 do testów.

Telekineza

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Telekineza pozwala ciskać przedmiotami w przeciwników,
bądź przemieszczać jednostki siłą umysłu.

Ciskanie przedmiotami to zwykły atak dystansowy
korzystający z Umiejętności Nadprzyrodzonej. Zasięg wynosi

tyle co kość Sprytu, a poziom trudności zawsze równy jest 4
(nie ma kar za średni, czy daleki zasięg). W przypadku sukcesu
obrażenia równe są k6 plus kość Umiejętności Nadprzyrodzo-
nej, lub k10 + kość Umiejętności Nadprzyrodzonej 
w przypadku przebicia. Podczas wykonywania tej akcji, żaden
element scenografii nie zostaje przesunięty – jednostka ciska
abstrakcyjnymi przedmiotami, które nie są reprezentowane
na stole.

Przemieszczanie jednostek to przeciwstawny test
Umiejętności Nadprzyrodzonej czarownika i Ducha celu.
Sukces oznacza, że jednostka zostaje przesunięta o 1k6 cali 
w wybranym przez czarownika kierunku, przebicie zwiększa
ilość cali do 1k6+3. Jeśli jednostka trafi na swojej drodze
w przeszkodę otrzymuje k6 plus ilość cali o które została
przesunięta, obrażeń (uderzenie w inną jednostkę nie
powoduje obrażeń, ale uderzenie w pojazd tak). Telekineza
nie działa na elementy terenu lub pojazdy. Zepchnięcie
jednostki poza pole bitwy, zrzucenie z klifu lub wepchnięcie
na jakiś typ terenu, który skutkowałby śmiercią jednostki
uśmierca ją.

Władca marionetek

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Władca marionetek pozwala przejąć całkowitą kontrolę nad
pojedyncza jednostką. Celem czaru musi być żyjąca istota 
o ludzkiej (nie zwierzęcej) inteligencji. To test przeciwstawny
umiejętności nadprzyrodzonej czarownika i Ducha ofiary.
Czarownik musi wyrzucić sukces i jednocześnie więcej od
wyniku celu. Na początku tury ofiary powtarza się test
przeciwstawny, tym samym dając jej szansę na oswobodzenie się.

Wybuch

MZ: 0/-2/-4; Zasięg: 24/48/96; Czas trwania: Natychmiast

Wybuch to moc obszarowa (średni wzornik wybuchu), która
potrafi położyć kilku przeciwników na raz. Gracz wybiera
centrum eksplozji, a następnie testuje umiejętność jednostki,
uwzględniając modyfikatory wynikające z odległości.

Nieudany test oznacza, że wybuch został zniesiony jak granat. Każdy
cel na obszarze wybuchu otrzymuje 2k6 obrażeń. 
W przeciwieństwie do normalnego ataku, przebicie w teście trafienia
nie zapewnia dodatkowej kostki obrażeń – jak zwykle przy atakach
obszarowych. Przy MZ -2 Wybuch może zadać 3k6 obrażeń lub użyć
dużego wzornika wybuchu. Przy MZ -4 używa obu.



Zaciemnienie

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: 3

Korzystając z tej mocy czarownik tworzy na obszarze Dużego
Wzornika Wybuchu strefę całkowitej ciemności. Wszystkie ataki
mierzące do środka, na zewnątrz i poprzez strefę zaciemnienia
otrzymują karę jak za zupełne oślepienie, czyli -6.

Zombie

MZ: 0; Zasięg: Spryt; Czas trwania: specjalny

Dzięki tej mocy, czarownik może stworzyć ożywieńców. Jeśli,
chce stworzyć więcej niż jednego zombie, dostaje modyfikator
do MZ -2 za każdego kolejnego, poza pierwszym. Użyj
poniższych statystyk dla ożywieńców. Zombie zaczynają bez
jakiejkolwiek broni czy pancerza – jednak specjalne zasady
scenariusza mogą to zmienić.

Zombie
Te gustujące w świeżym ludzkim mięsie żywe trupy
to sztampowi, powłóczący nogami wrogowie
bohaterów horroru.

Cechy: Duch k4, Siła k6, Spryt k4, Wigor k6,
Zręczność k6

Umiejętności: Strzelanie k6,Walka k6,
Zastraszanie k6, Tempo: 4, Obrona: 5,
Wytrzymałość: 7

Zdolności specjalne:
• Nieulękły: zombie są odporne na strach 
i zastraszanie.
• Nieumarły: +2 do wytrzymałości, +2 do wyjścia
z szoku, strzał mierzony nie zadaje dodatkowych
obrażeń.
• Pazury: Siła.
• Słabość (głowa): Strzały i ciosy w głowę zadają
+2 obrażeń.

Pojazdy
Do walki w Showdown możesz zaprząc nie tylko
jednostki i potwory, ale także różnej maści pojazdy. 
W tym rozdziale, znajdziesz wszystkie reguły
potrzebne do wprowadzenia pojazdów na pole bitwy.

Pojazdy posiadają cztery charakterystyki, statystyki
załogi znajdują się na osobnych kartach.

Prędkość to statystyka określająca jak szybko może
poruszać się pojazd. To jedyny współczynnik, który różni
się od tego wykorzystywanego w grze fabularnej. Patrz
rozdział Prędkość poniżej, aby dowiedzieć się więcej 
o kategoriach prędkości.

Wytrzymałość działa tak samo jak u ludzkich jednostek.
Liczba w nawiasach określa wartość Pancerza, wliczoną
w bazową Wytrzymałość. Rozdzielamy ją, po to, aby
można było łatwo obliczyć ilość punktów pancerza, którą
omija broń przeciwpancerna.

Załoga/Pasażerowie opisuje liczbę załogantów potrzebną
do prowadzenia pojazdu i ewentualną liczbę pasażerów,
którą pojazd może transportować. Zapis 1+6 oznacza, że
pojazd potrzebuje jednego załoganta i może transportować
dodatkowych sześć jednostek (mniej więcej rozmiaru
człowieka). Pamiętaj, że załoga nie może opuścić pojazdu
i ginie, kiedy pojazd jest zniszczony – wyjątkiem od tej
reguły jest załogant Figura.

Uwagi: Pojazdy mogą posiadać dodatkowe zdolności lub
specjalne uzbrojenie.

Ruch

Pojazd rusza się na karcie inicjatywy swojego kierowcy.
Prowadzenie wymaga akcji: kierowca może wprawdzie
wykonywać inne czynności, ale otrzymuje wówczas karę za
wiele akcji. Pasażerowie działają na swoich kartach.

Prędkość

W Savage Worlds każdy pojazd posiada przyspieszenie i prędkość
maksymalną, odwzorowujące jego osiągi w rzeczywistości.

Jednak takie rozwiązanie nie jest praktyczne w grach
bitewnych. Jeep poruszający się z prędkością 60mph



mógłby z łatwością przemieścić się gdzie chce na polu
bitwy – a to by zniszczyło zarówno strategię, jak i fra-
jdę z gry. Dlatego też w Showdown używamy bardziej
abstrakcyjnego, ale za to bardziej praktycznego
podejścia do prędkości. Podzieliśmy pojazdy według
kategorii prędkości, które możesz zobaczyć poniżej.

• Bardzo powolny: do 6 cali
• Powolny: do 12 cali
• Średni: do 18 cali
• Szybki: do 24 cali
• Bardzo szybki: do 30 cali
• Wsparcie lotnicze (WL): to kategoria pojazdów
latających zbyt szybkich, aby mogły taktycznie
poruszać się po polu bitwy. Takie pojazdy tylko
przelatują nad innymi jednostkami – atakują 
i znikają z pola widzenia.

Jeśli chcesz skonwertować pojazdy z Savage Worlds do
Showdown, spójrz na prędkość maksymalną i wybierz do
której kategorii należy dany pojazd. Na przykład, czołg typu
Sherman z okresu drugiej wojny światowej ma prędkość
maksymalną 12 cali, a Stuart 14 cali. W Showdown, Sherman
byłby Powolnym pojazdem, a Stuart Średnim (pomimo, że
daje mu to trochę więcej ruchu niż w grze fabularnej).

Zabójcza prędkość

O wiele łatwiej jest prowadzić pojazd powoli, niż przy
zawrotnych prędkościach. Jeżeli wehikuł
przemieszcza się o więcej niż 10 cali, od testów
Prowadzenia należy odjąć -2. Na dodatek dużo trudniej
trafić pędzący pojazd: odejmij -2 od testu na trafienie
pojazdu poruszającego się z prędkością 10 cali lub
większą.

Jazda na wstecznym

Maksymalna prędkość pojazdu na wstecznym jest
równa połowie współczynnika Prędkość. Oprócz tego,
kierowca odejmuje -2 od testów.

Trudny teren

Trudnym terenem jest dla pojazdów śliski żużel,
wyboista droga czy błoto. Rzecz działa tak samo jak
w przypadku wędrówki pieszo: każdy cal liczy się za
dwa. W dodatku, prowadzenie jest na tyle utrudnione,
że należy odjąć -2 od testów. Jazda w trudnym terenie
szybciej, niż z połową Prędkości, wymaga rzutu na
Prowadzenie w każdej rundzie.

Skręcanie
Podczas skręcania używaj Wzornika Skrętu. 

Po prostu, poruszaj pojazdem po jego zewnętrznej stronie, 
tak jak na ilustracji. Ostrzejsze zakręty wymagają manewrów. 

Ten
samochód

będzie
skręcał w
lewo. To

maksymalny
skręt, jaki

można
wykonać nie

stosując
manewru.

Na koniec tury
samochód znajdzie się w
takiej pozycji. Poruszył

się o 4 cale.



Zwierzęta i powozy

Zwierzęta nie muszą martwić się kategoriami
Prędkości – one po prostu poruszają się o wartość
swojego Tempa, plus ewentualną kość biegania. 

Kolizje

W Showdown kolizja może bardzo łatwo zakończyć się
katastrofą. Za każde 5 cali prędkości, zarówno wehikuł, jak
każdy, kto się w nim znajduje oraz wszystko, w co uderzy
otrzymuje 1k6 obrażeń. Tak więc, motor pędzący z prędkością
16 cali, podczas kolizji otrzyma 3k6 obrażeń – tak samo
oberwie jego kierowca i rzecz, z którą się zderzył. 

Pojazdy opancerzone: Pojazdy wyposażone w ciężki
pancerz używają jego wartości jak PP podczas
obliczania obrażeń. Czołg z Pancerzem 9 ignoruje 9
obrażeń z kolizji z czymkolwiek by się nie zderzył.

Miękkie przeszkody: Zasady kolizji zakładają, że pojazd
uderzył w coś twardego i wytrzymałego, na przykład w inny
samochód, skałę lub ścianę. Jeśli trafi na mniej trwałą
przeszkodę (np. człowieka), otrzymuje tylko połowę obrażeń.
Ofiara oczywiście raniona jest normalnie.

Skok lub upadek z pojazdu: Jednostka, która
wyskoczyła z pędzącego pojazdu, otrzymuje obrażenia
jak przy kolizji. Udany test Zręczności zmniejsza
liczbę kostek o połowę (zaokrąglając w dół).

Utrata kontroli

Porażka w teście Prowadzenia sprawia, że kierowca
traci kontrolę nad pojazdem. Rzuć 2k6 i sprawdź
wynik w tabeli Utraty kontroli. Dodatkowy ruch,
wynikający z tabeli  (np. poślizg) ma miejsce
natychmiast po rzucie. Wszystko, co znajdzie się na
jego torze podlega zasadom kolizji. Tabela Utraty
kontroli została stworzona z myślą o pojazdach
naziemnych. W przypadku utraty kontroli nad innym
typem pojazdów, będziesz musiał zinterpretować
wynik.

Manewry

Poniżej znajdziesz najbardziej  pospolite manewry,
jakie może wykonać każdy pojazd naziemny. W na-
wiasie podano karę do testu Prowadzenia. Porażka na
tym teście oznacza utratę kontroli nad pojazdem. 

Ostry zakręt (0): Pozwala wykonać skręt o 90° -
skorzystaj z tylnej części wskaźnika skrętu.

Skok (0): Pojazdy naziemne mogą przeskoczyć
dystans równy ¼ ich aktualnej prędkości, plus
1k10” w razie przebicia w teście Opadają przy tym
o jeden cal za każde dwa cale skoku, tak więc
pojazd skaczący o 20” będzie opadał przez 10”

Taranowanie (przeciwstawny): W mechanice gry
jednostki działają w swoich turach, 
w „prawdziwym świecie” wszystkie te akcje dzieją
się jednak w tym samym czasie. Dlatego kiedy
jeden pojazd uderzy w drugi, tamten otrzymuje
szansę na reakcję, nawet jeśli to nie jego tura.
Kierowcy obu pojazdów wykonują przeciwstawny
test Prowadzenia. Sukces atakującego oznacza, że
udało mu się staranować przeciwnika: oblicz
normalne obrażenia od kolizji. Triumf obrońcy
oznacza, że w ostatniej chwili zdążył uciec.
Przemieść jego pojazd tak, by nie został
staranowany. Od gracza zależy, czy maszyna ruszy
się w przód, tył, czy w bok.

Czasami, kierowca będzie chciał staranować pieszą
jednostkę, w takim przypadku, zażądaj testu
Prowadzenia przeciw Zręczności jednostki.



Zawracanie na ręcznym (-4): Pojazd porusza się
do przodu o połowę swojej aktualnej prędkości, po
czym obraca o 90° lub 180° (wybór gracza) 
w miejscu. Na koniec tego manewru pojazd staje 
i w tej rundzie już się nie poruszy.

Walka w pojazdach

Walka pomiędzy załogą i pasażerami różnych
pojazdów nie różni się wiele od normalnej potyczki.
Należy tylko wziąć pod uwagę kilka modyfikatorów.

Modyfikatory ataku

Sytuacja Modyfikator
Niestabilne podłoże -2
Szybki cel -2 za każde 10 cali prędkości

Niestabilne podłoże: Jednostka znajdująca się na
niestabilnym podłożu odejmuje -2 do wszystkich
czynności fizycznych, wymagających precyzji,
włączając Strzelanie i Walkę. Ta sama zasada
dotyczy jednostek strzelających z broni
zamontowanych na pojeździe. 

Szybki cel: Pojazd który poruszył się co najmniej
o 10 cali w tej turze powinien zostać oznaczony
jako „szybki cel”. Aby trafić taki pojazd należy
zdać test umiejętności -2.

Obrażenia

Za każdym razem, gdy obrażenia przewyższą
Wytrzymałość pojazdu, kierowca musi wykonać test
Prowadzenia, pod groźbą utraty kontroli (patrz wyżej).
Przebicie oznacza, że pojazd „otrzymał Ranę”. Każda
Rana odejmuje -1 od testów Prowadzenia, do końca
gry. 

Ponadto, spowodowawszy tego rodzaju uszkodzenie
atakujący rzuca na tabelę Trafień krytycznych i spraw-
dza, co dokładnie się stało.

Kiedy pojazd otrzyma czwartą Ranę, zostaje
całkowicie Zniszczony. Kierowca musi zdać test
Prowadzenia, by nie stracić kontroli nad wrakiem.

Zniszczony pojazd zostaje przeszkodą na polu bitwy,
nie można korzystać z zamontowanych na nim broni.

Pojazdy latające

Szybkie pojazdy latające, jak np. samoloty działają
według zasad wsparcia lotniczego. Nie posiadają
figurki na polu bitwy, ale mogą atakować przelotem,
tak jak opisano w rozdziale Prędkość.

Wolniejsze pojazdy latające, lub takie które potrafią
zawisnąć w powietrzu, jak np. helikoptery mogą
posiadać figurkę na stole. Poruszają się według takich
samych zasad co pojazdy naziemne, ale ignorują
przeszkody terenu. Ich załoga korzysta z umiejętności
Pilotowanie, zamiast Prowadzenie.

Jeśli pilot utraci kontrolę nad pojazdem wsparcia
lotniczego, oznacza to że został on zestrzelony, lub
wyleciał poza obszar gry – zostaje wyeliminowany bez
żadnych dodatkowych komplikacji. Jeśli pojazd
latający, reprezentowany przez figurkę na stole,
wymknie się spod kontroli rzuć normalnie na tabelę
Utraty kontroli. W przypadku wylosowania
przetoczenia lub koziołkowania, zarówno pojazd, jego
załoga i pasażerowie zostają wyeliminowani.



Utrata kontroli
2k6 Efekt
2 Przetoczenie: Pojazd wpada w poślizg i toczy się (obraca wzdłuż własnej osi)

1k6 razy w tym kierunku. Ustal obrażenia od kolizji dla pojazdu, wszystkich
pasażerów i wszystkiego, w co uderzył. Broń zamocowana na zewnątrz zostaje
Zniszczona.

3-4 Obrót: Przesuń pojazd o 1k6 cali w kierunku, w którym wykonywał manewr,
lub odsuń o 1k6 cali od źródła obrażeń. Odczytaj rzut k12 jak godziny na
zegarze i ustaw maszynę w tym kierunku.

5-9 Zarzucenie: Przesuń pojazd o 1k4 cale w lewo lub prawo (w kierunku 
nieudanego manewru lub oddalając od źródła otrzymanych obrażeń).

10-11 Poślizg: Przesuń pojazd o 1k6 cali w lewo lub prawo (w kierunku nieudanego
manewru lub oddalając od źródła otrzymanych obrażeń).

12 Koziołkowanie: Pojazd koziołkuje (uderza przodem w ziemię, ląduje na dachu
i z powrotem na kołach) 1k4 razy. Przesuń go do przodu o tyle jego długości.
Ustal obrażenia od kolizji dla pojazdu, wszystkich pasażerów i wszystkiego, 
w co uderzy. Wolne i ciężkie pojazdy, np. czołgi (decyzja MG) nie koziołkują,
tylko zarzuca nimi lub wpadają w poślizg.

Trafienia krytyczne

2k6 Efekt
2 Wgniecenia i zadrapania:Atak tylko drasnął pojazd. Odpadło nieco farby, ale nie ma 

poważnych uszkodzeń.
3-4 Silnik: Uszkodzono silnik: cieknie z niego olej, tłoki zgrzytają itp. Prędkość spada 

o połową. Jeśli pojazd jest ciągnięty przez zwierzęta, ten atak trafia jedno z nich.
5 Sterowanie: Uszkodzono układ sterowania. Pojazd może skręcać tylko w jedną stronę 

(1-3 lewo, 4-6 prawo). 
6-8 Karoseria: Pojazd został trafiony w karoserię, brak dodatkowych efektów obrażeń.
9-10 Załoga: Trafiono losową jednostkę, członka załogi lub pasażera. Jeśli przebywa w środku

pojazdu, rzuć jeszcze raz na obrażenia i odejmij Pancerz maszyny. Eksplozje zadają 
obrażenia wszystkim na pokładzie pojazdu nie większego niż czołg. W przypadku 
większych pojazdów, jak np. statków wybuch rani k6 załogi lub pasażerów w przypadku
Małego Wzornika Wybuchu, k6+3 w przypadku Średniego Wzornika Wybuchu i  k6+5
w przypadku Dużego Wzornika Wybuchu. Załoganci mogą wychodzić z Szoku 
według normalnych zasad. Jeśli kierowca jest wyeliminowany, pojazd nie może się
poruszać, jeśli wyeliminowano strzelca, pojazd nie może korzystać z zamontowanych 
broni itd. Kontrolujący gracz, może zmienić funkcje załogi na początku następnej tury 
danego pojazdu. W przypadku uniwersalnych załogantów bez określonych funkcji, każde
25% wyeliminowanych załogantów redukuje Prędkość pojazdu o jedną kategorię. Jeśli
Prędkość spadnie poniżej Bardzo powolny – pojazd nie może się poruszać.

11 Broń: Uszkodzono jedną z broni, zamontowanych w pojeździe. Nie można jej używać
do chwili reperacji. Jeśli pojazd nie posiada broni, pocisk trafia w karoserię.

12 Zniszczony: Pojazd jest Zniszczony. Kierowca traci nad nim kontrolę.



Pospolita broń ręczna
Broń Obrażenia PP Obrona Zasięg Ręce

Noże i miecze

Krótki miecz k6 1

Miecz dwuręczny k10 2

Miecz/katana k8 1

Rapier k4 1 1

Sztylet/nóż k4 1

Topory

Berdysz k10 1 -1 2

Czekan k6 1

Topór bojowy k8 1

Maczugi, młoty i cepy

Kafar k8 2 -1 2
Korbacz (ignoruje bonus do
Obrony z tarczy) k6 1

Maczuga k6 1

Młot bojowy k6 1 -1 2

Pałka k4 ?

Drzewcowa

Halabarda k8 1 2

Kij k4 +1 1 2
Lanca (PP 2 tylko jeśli
jednostka szarżuje
konno przez co
najmniej 4 cale)

k8 2* 2 1

Pika k8 2 2

Włócznia k6 +1 1 2

Współczesna

Bagnet (na karabinie) k6 1 -1 1 2
Piła łańcuchowa (1
na kości Walki
oznacza
samookaleczenie)

2k6+4 2

Futurystyczna

Mononóż k4+2 2 1

Monomiecz k8+2 4 1

Miecz Laserowy k6+8 12 1

Dodatek A

Zestawienia

Na kolejnych stronach znajdziesz najpospolitsze uzbrojenie, pojazdy czy specjalne zdolności. Większość nie różni się niczym
od ich odpowiedników z Savage Worlds, jednak tam gdzie istnieją różnice – używaj statystyk z Showdown



Pospolita broń dystansowa
Rodzaj Zasięg Obrażenia Min. Siła Uwagi

Dawna
Długi łuk 15/30/60 2k6 k8
Kusza 15/30/60 2k6 k6 PP 2, nieporęczny
Łuk 12/24/48 2k6 k6
Nóż/sztylet 3/6/12 Si+k4 -
Proca 4/8/12 Si+k4 -
Toporek 3/6/12 Si+k6 -
Włócznia 3/6/12 Si+k6 k6
Czarnoprochowa
Garłacz (8G) 10/20/40 1-3k6* k6 nieporęczny
Muszkiet (.75) 10/20/40 2k8 k6 nieporęczny
Pistolet skałkowy (.60) 5/10/20 2k6+1 - nieporęczny
Springfield (.52) 15/30/60 2k8 k6 nieporęczny
Sztucer skałkowy (.45) 15/30/60 2k8 k6 PP 2, nieporęczny
Współczesna
Pistolety
Derringer (.44) 5/10/20 2k6+1 - PP 1
Colt Dragoon (.44) 12/24/48 2k6+1 -
Colt 1911 (.45) 12/24/48 2k6+1 - PP 1
S&W (.44) 12/24/48 2k6+1 - PP 1
Desert Eagle (.50) 15/30/60 2k8 - PP 2
Glock (9mm) 12/24/48 2k6 - PP 1
Peacemaker (.45) 12/24/48 2k6+1 - PP 1
Ruger (.22) 10/20/40 2k6-1 -
S&W (.357) 12/24/48 2k6+1 - PP 1
Pistolety maszynowe
H&K MP5 (9mm) 12/24/48 2k6 - PP 1, SzS 3
MP40 (9mm) 12/24/48 2k6 - PP 1, SzS 3
Tommy Gun (.45) 12/24/48 2k6+1 - PP 1, SzS 3
Uzi (9mm) 12/24/48 2k6 - PP 1, SzS 3
Strzelby
Dwururka (12g) 12/24/48 1-3k6 - Patrz Opis, SzS 1-2
Obrzyn (12g) 5/10/20 1-3k6 - Patrz Opis
Pompka (12g) 12/24/48 1-3k6 - Patrz Opis
Rozpylacz (12g) 12/24/48 1-3k6 - Patrz Opis
Karabiny

Barrett (.50) 50/100/200 2k10 k8 PP 4, nieporęczny, BC

M1 (.30) 24/48/96 2k8 k6 PP 2
Kar98k (7.92) 24/48/96 2k8 k6 PP 2
Sharps Big 50 (.50) 30/60/120 2k10 k8 PP 2, nieporęczny
Karabin Spencera (.52) 20/40/80 2k8 - PP 2
Winchester ‘76 (.45-.47) 24/48/96 2k8 k6 PP 2
Karabiny automatyczne
AK47 (7.62) 24/48/96 2k8+1 k6 PP 2, Szs 3
H&K G3 (.308) 24/48/96 2k8 k6 PP 2, Szs 3
M-16 (5.56) 24/48/96 2k8 - PP 2, Szs 3
Steyr AUG (5.56) 24/48/96 2k8 - PP 2, Szs 3

Karabiny maszynowe

Gatling (.45) 24/48/96 2k8 - PP 2, Nieruchomy, SzS 3

M2 Browning (.50) 50/100/200 2k10 - PP 4, Nieruchomy, BC,
SzS 3

M1919 (.30) 24/48/96 2k8 - PP 2, Nieruchomy, SzS 3
M60 (7.62) 30/60/120 2k8+1 k8 PP 2, nieporęczny, SzS 3
MG42 (7.92) 30/60/120 2k8+1 k8 PP 2, nieporęczny, SzS 4
SAW (5.56) 30/60/120 2k8 k8 PP 2, nieporęczny, SzS 4



Futurystyczna
Pistolet laserowy 15/30/60 1-3k6 -
Karabin laserowy 30/60/120 1-3k6 k6 SzS 3
Miotacz laserowy 50/100/200 1-3k6 k8 SzS 5
Broń specjalna
Działo Nieruchomy
Pocisk 50/100/200 3k6+1 - PP 4, Patrz opis, BC

Szrapnel 50/100/200 3k6 - Średni Wzornik Wybuchu

Kartacz odcinek 24 cali 2k6 - Patrz opis

Bazooka 24/48/96 4k8 -
Średni Wzornik
Wybuchu, PP 9,
Nieporęczny, BC

Panzershreck 15/30/60 4k8 -
Średni Wzornik

Wybuchu, PP 17,
Nieporęczny, BC

Panzerfaust 12/24/48 4k8 -
Średni Wzornik

Wybuchu, PP 20,
Nieporęczny, BC

M203 40MM 24/48/96 4k8 - Średni Wzornik
Wybuchu, Nieporęczny

M72 Law 24/48/96 4k8+2 -
Średni Wzornik

Wybuchu, PP 30,
Nieporęczny, BC

AT-4 24/48/96 4k8+2 -
Średni Wzornik

Wybuchu, PP 40,
Nieporęczny, BC

Miotacz ognia Wzornik Zionięcia 2k10 k6 Pomija Pancerz

Mk67 („Ananas”) 5/10/20* 3k6 - Średni Wzornik Wybuchu

Granat trzonkowy
(„Tłuczek”)

5/10/20* 3k6-2 - Średni Wzornik Wybuchu

Pancerze
Pancerz Wartość
Dawny
Skórzany +1
Kolczuga +2
Kirys +3
Ladry (dla rumaków) +3
Tarcza (średnia: +1 do Obrony, +2 do Pancerza przeciwko atakom dystansowym) -
Współczesny
Kamizelka przeciwodłamkowa lub kuloodporna (+4 przeciw kulom, +2 przeciw pozostałym atakom) +2/+4
Kamizelka kuloodporna z wkładami (+8 przeciw kulom, +4 przeciw pozostałym atakom) +4/+8
Futurystyczny
Ciężki pancerz +8
Pancerz wspomagany (rozpoznania) +10
Pancerz wspomagany (bojowy) +12
Pancerz wspomagany (ciężki) +14
Kamizelka refleksyjna (działa tylko przeciwko laserom) +10



Pojazdy
Pojazd Prędkość Wytrzymałość Załoga / Pasażerowie Uwagi

Naziemne
Powóz konny 8 10 (2) 1+3
Automobil Powolny 8 (2) 1+3 Ford T i tym podobne
Motocykl Średni 8 (2) 1+1 Typowy motocykl

Enduro Powolny 8 (2) 1
Wytrzymałość +4

podczas skoków, napęd
na 4 koła

Samochód miejski Średni 10 (3) 1+3 Golf, Corsa
Samochód osobowy Średni 11 (3) 1+4 Poduszki powietrzne
SUV Średni 14 (3) 1+7 Napęd na 4 koła
Samochód sportowy Szybki 10 (3) 1+3 Mustang, Lamborgini

Ciągnik siodłowy Powolny 16 (4) 1+1

Za 20 punktów dodaj
naczepę, mieści 20

pasażerów. Naczepa
posiada wytrzymałość 14

(2)
Latające
Awionetka WL 12 (2) 1+3
Helikopter Szybki lub WL* 11 (2) 1+3 *decyzja gracza co turę
Prywatny odrzutowiec WL 14 (2) 2+10
Pływające
Łódź 2 8 (2) 1+3
Motorówka Średni 10 (2) 1+3
Mały jacht Powolny 13 (2) 1+9
Wodolot Średni 15 (3) 1+9

Galeon Bardzo Powolny 20 (4) 20+80
ciężko opancerzony, 16-46

dział które muszą być
zakupione osobno

Galera Bardzo Powolny 19 (4) 20+100

Pod żaglami Powolny,
posiada małą katapultę

(Zasięg 24/48/96, Obrażenia
3k6, SzS 1, PP4, BC), ciężko

opancerzony



Specjalne zdolności

Poniżej znajdziesz listę najczęściej spotykanych zdolności specjalnych, jakie mogą posiadać jednostki.  Zwróć
uwagę, że wiele zawad i przewag z gry fabularnej zostało celowo pominiętych, gdyż nie mają one wpływu na
grę opartą na współzawodnictwie.

Zawady

Chuchro
-2 do Wigoru podczas walki z chorobą, trucizną czy
nieprzyjaznymi warunkami.

Fobia
-2 do testów współczynników w obecności źródła lęku (do 6”), ale
tylko, kiedy źródło lęku występuje w grze.

Grubas +1 do Wytrzymałości, -1 do Tempa, podczas biegu rzucasz k4.

Jednonogi
Tempo -2, podczas biegu rzucasz k4, -2 do testów związanych z
poruszaniem się; -2 do Pływania.

Jednooki -2 do Strzelania i Rzucania (jeśli jednostka atakuje na dystans).

Jednoręki -4 do czynności wymagających obu rąk, np. Walki.

Kiepski wzrok -2 do ataku lub dostrzeżenia czegoś znajdującego się dalej niż 5”.

Konus -1 do Wytrzymałości.

Kulawy -2 do Tempa; podczas biegu rzucasz k4.

Niedowiarek Jednostka nie wierzy w rzeczy nadnaturalne, -2 do testów Strachu.

Niezdara
-2 do Reperowania; Wynik 1 podczas używania urządzenia
oznacza, że się zepsuło (lub utratę akcji, jeśli efekt zepsucia nie
został opisany).

Pech Figura zaczyna grę z tylko jednym fuksem.

Ślepiec -6 do wszystkich akcji wymagających wzroku.

Tchórz Ta jednostka to cykor i odejmuje -2 od testów Strachu.

Przewagi

Akrobata +2 do testów Zręczności związanych z gibkością; +1 do Obrony.

As
+2 do Żeglowania, Prowadzenia i Pilotowania; może
wyparowywać obrażenia pojazdu z modyfikatorem -2.

Baczność! +1 dla podwładnych w odległości do 5” otrząsających się z Szoku.

Berserk

Jeśli jednostka zostanie wprowadzona w Szok lub zraniona, musi
przetestować Spryt. W przypadku porażki, obrona postaci spada o
2, ale dodaje ona +2 do Wytrzymałości, testów Walki i Siły
(włączając testy na obrażenia). Figury ignorują kary wynikające z
ran. Jeśli na kości Walki wypadnie 1, berserk trafia pobliskiego
sojusznika. Szał można zakończyć poświęcając całą akcję i zdając
test Sprytu -2.

Bez przebaczenia Może wydawać Fuksy na przerzucenie obrażeń.

Błyskawiczny refleks Pociągnij nową kartę, jeśli ta jednostka otrzymała 5 lub mniej.



Chyży +2 do Tempa, podczas biegu rzuca k10.

Czujny
+2 do testów Sprytu do spostrzeżenia czegoś (np. ataku spod
ziemi).

Do szturmu!
+1 do obrażeń w walce wręcz zadawanych przez podwładnych w
odległości do 5”.

Fechmistrz Obrona +1.

Arcyfechmistrz 
Garda Obrona +1.

Podwójna garda Obrona +2.

Grad ciosów Dodatkowy atak w walce wręcz, z modyfikatorem -2.

Nawałnica ciosów Jak wyżej, bez modyfikatora.

Krzepki Wytrzymałość +1.

Mentalista +2 do przeciwstawnych testów Psioniki.

Nerwy ze stali Ignoruje 1 punkt modyfikatorów z Ran.

Nerwy z tytanu Ignoruje 2 punkty modyfikatorów z ran.

Oburęczny Ignoruje karę -2 za używanie „lewej ręki” .

Odporny na moc Pancerz 2 przeciwko magii, +2 do opierania się mocom.

Odporniejszy na moc Pancerz 4 przeciwko magii, +4 do opierania się mocom.

Odwagi!
+1 do testów Ducha wszystkich jednostek oddalonych o nie więcej
niż 5”.

Okultysta
Dzięki wiedzy, lub specjalnemu ekwipunkowi jednostka może
ranić Bezcielesnych i Nietykalnych przeciwników normalnie.

Opanowany Jednostka działa na lepszej z dwóch kart.

Wyjątkowo opanowany Jednostka działa na lepszej z trzech kart.

Pewna ręka Jednostka ignoruje karę za niestabilne podłoże.

Podwójne uderzenie
Jednostka może atakować z bronią w każdej ręce, bez modyfikatora
za wiele akcji.

Prawdziwy przyjaciel Może przekazywać fuksy towarzyszom.

Przyjaciel zwierząt Może wydawać fuksy dla swoich zwierząt.

Rock and Roll!
Jeśli jednostka się nie porusza, może ignorować karę za ogień
automatyczny.

Sokole oko +2 do Strzelania, jeśli jednostka się w tej turze nie porusza.

Szczęściarz Jednostka posiada dodatkowego fuksa na własny użytek.

Cholerny szczęściarz Jednostka posiada  dwa dodatkowe Fuksy na własny użytek.

Szermierz
+1 do Walki, jeżeli przeciwnik ma jedną broń i nie ma tarczy; gdy
jednostkę atakuje wielu przeciwników, ignorujesz modyfikator za
jednego z nich.

Szósty zmysł
Test Sprytu -2 pozwala wykryć zasadzkę/niebezpieczeństwo (jak
np. ataki spod ziemi).

Szybki cios
Może zaatakować jednego przeciwnika, który właśnie wchodzi z
jednostką w zwarcie.

Błyskawiczny cios
Może zaatakować każdego przeciwnika, który właśnie wchodzi z
jednostką w zwarcie.

Tropiciel
+2 do Skradania (Skradanie może być używane w konkretnych
Scenariuszach).

Trzymać szyk! Jednostki w odległości do 5” otrzymują +1 Wytrzymałości.

Twardy jak Skała Wytrzymałość +1.

Twardy jak Diament Wytrzymałość +2.

Twardziel
Kiedy jednostka otrzymuje ranę, która ją wyeliminuje rzuć k6. Przy
wyniku 5-6 jednostka ma tylko 3 rany i jest w Szoku.



Niezniszczalny Jak wyżej, ale jednostka przeżywa na wyniku 3-6.

Ulubiona broń +1 do Walki lub Strzelania konkretną bronią.

Ukochana broń +2 do Walki lub Strzelania konkretną bronią.

Unik -1 dla przeciwnika usiłującego trafić jednostkę atakiem na dystans.

Błyskawiczny unik -2 dla przeciwnika usiłującego trafić jednostkę atakiem na dystans.

Uzdrowiciel +2 do Leczenia.

Władca zwierząt Jednostka posiada zwierzęcego towarzysza (kupowany osobno).

Wojownik światła
+2 do obrażeń i Wytrzymałości przeciwko nadnaturalnie złym
istotom (jeśli nie jest jasne, które istoty są złe uzgodnij to przed
grą).

Wojownik światła / ciemności

Wymaga Zdolności Nadprzyrodzonych (Cuda). Jako akcję,
jednostka może naznaczyć jedną nadnaturalnie złą (lub dobrą)
jednostkę. Ta akcja ma zasięg równy Sprytowi. Cel musi wykonać
test Ducha, porażka oznacza Szok, 1 całkowicie niszczy cel.

Wszechstronny Nie otrzymuje kary -2 przy improwizowaniu Umiejętności.

Wyssanie duszy

Ta przewaga pozwala zmniejszyć kary do rzucania zaklęć, ale
zwiększa ryzyko Przeładowania. Gracz musi zadeklarować użycie
tej przewagi przed rzutem. MZ zmniejsza się o 2, ale
Przeładowanie występuje na wyniku 1 i 2.

Zabójca olbrzymów +1k6 obrażeń, jeśli przeciwnik jest większy.

Zabójczy cios
Podwójne obrażenia w walce wręcz, jeśli jednostka działa na
jokerze.

Zabójczy strzał
Jeśli jednostka otrzyma jokera, podwaja obrażenia podczas ataku
dystansowego.

Zamaszyste cięcie
Jednostka może atakować wszystkich pobliskich wrogów z
modyfikatorem -2.

Niezwykle zamaszyste cięcie Jak wyżej, ale bez modyfikatora.

Zaprawiony w walce +2 do wyjścia z Szoku.

Zdolności nadprzyrodzone
Ma dostęp do nadprzyrodzonych mocy (moce kupowane
oddzielnie).

Złota rączka +2 do testów Sprytu i Niesamowitej nauki do prób naprawy.

Zdolności Specjalne
Wodny

Ignoruje wodne przeszkody terenu, w wodzie porusza się z
Tempem wodnym.

Bezcielesny
Ignoruje teren, może być zraniony tylko przez magiczną broń lub
ataki (także szpony i inne części ciała magicznych istot).

Chyży Ta jednostka posiada wyższą niż k6 kość biegania.

Dalekosiężny
Ataki tej jednostki mają zasięg większy niż 0. Koszt równy jest 5x
zasięg w calach.

Dotyk śmieci

Te Figury potrafią wysysać życie dotknięciem. Zamiast normalnego ataku,
ta istota może spróbować dotknąć ofiary (Walka +2). Każde przebicie w
teście trafienia zadaje jedną Ranę. Pojazdy i konstrukty są odporne na tą
zdolność.

Dusiciel
Te istoty gryzą, przy udanym ataku, a oplątują przy przebiciu. Po oplątaniu,
dusiciel zadaje ofierze Si+k6 obrażeń co turę. Cel może się oswobodzić
uzyskując przebicie w teście Siły.

Dzieci nocy Patrz Przywołanie.

Fala
Jednostka może chlusnąć falą rwącej wody, używając Wzornika Zionięcia.
Figurki w zasięgu, muszą zdać test Siły albo doznają Szoku.

Gigantyczny
Te jednostki posiadają Ciężki pancerz, są Wielkie i dodają swój rozmiar do
obrażeń jakie zadają innym jednostkom podczas korzystania z Walki.



Huragan
Jednostka potrafi zaatakować potężnym uderzeniem huraganu. Używa w
tym celu Wzornika Zionięcia i testuje Strzelanie. Wszyscy pod Wzornikiem
muszą wykonać przeciwstawny test Zręczności albo otrzymują 2k6 obrażeń.

Infrawizja
Jednostka otrzymuje tylko połowę (zaokrąglając w dół) kar za
niedostateczne oświetlenie podczas ataku na żywą istotę (nieumarli
nie wytwarzają ciepła, więc ta cecha na nich nie działa).

Jadowity
Ofiara, która zostanie wprowadzona w Szok przez jadowitego
przeciwnika musi zdać test Wigoru z modyfikatorem z opisu cechy,
albo zostać Wyeliminowana.

Jatka
Jeśli ta jednostka poruszy się przynajmniej o 6” przed atakiem
dodaje +4 do obrażeń.

Konstrukt
Konstrukty dodają +2 do wyników testów wyjścia z Szoku, nie otrzymują
dodatkowych obrażeń od strzału mierzonego, są odporne na choroby i
trucizny, konstrukty-Figury nigdy nie otrzymują modyfikatorów od Ran.

Lotny
Ta jednostka potrafi latać omijając teren, koszt jest równy wartości
Tempo latania.

Mglisty Na początku swojej tury ta jednostka może stać się Bezcielesna.

Niedźwiedzi uścisk
Przebicie w teście Walki unieruchamia przeciwnika, ten może
podejmować próby oswobodzenia (przebicie na przeciwstawnym
teście Siły).

Nietykalny
Istoty nietykalne mogą być w Szoku, ale jedyny sposób by zadać im Ranę,
to wykorzystać Słabość zawartą w ich opisie. Przynajmniej jedna jednostka
przeciwnika powinna być w stanie wykorzystać tą słabość.

Nieulękły Ta jednostka jest odporna na cechę Przerażający i Zastraszanie.

Nieumarły
+2 do wytrzymałości, +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie
zadaje dodatkowych obrażeń, odporny na choroby i trucizny.
Nieumarłe Figury nigdy nie otrzymują modyfikatorów za Rany.

Odporny (typ)*
Odporność chroni zawsze przed jednym rodzajem ataku, na
przykład gorącem, zimnem, elektrycznością i tak dalej. Odporność
na obrażenia fizyczne gwarantuje cecha Nietykalny.

Ognisty oddech
Działa tak samo jak miotacz ognia, Zionięcie może zadawać inny
typ obrażeń niż ogień. Kary do Zręczności dla jednostek pod
wzornikiem zionięcia znajdziesz w opisie danej jednostki.

Pajęczyna

Jednostki posiadające tą zdolność mogą wystrzelić z odwłoka pajęczynę
(Mały Wzornik Wybuchu), na zasięg 3/6/12. Każdy trafiony nicią musi albo
ją rozciąć (Wytrzymałość 7), albo odejmować -4 do wszystkich akcji
fizycznych.

Pancerz
Wartość Pancerza dodaje się do Wytrzymałości, ale może być
przebity bronią przebijającą Pancerz (PP).

Ciężki pancerz Jednostkę można zranić tylko bronią ciężką (BC).

Paraliżujący
Ofiara, która zostanie wprowadzona w Szok przez paraliżującego
przeciwnika musi zdać test Wigoru lub stracić następną turę.

Pchnięcie
Jednostka może odepchnąć od siebie inną figurkę o 1k6” używając
podmuchu powietrza. Ofiara może wykonać test Siły, sukces i
każde przebicie zmniejsza odepchnięcie o 1” .

Podziemny

Te bestie poruszają się pod ziemią (ale nie pod podłogami, wodą czy innymi
powierzchniami) i atakują z zaskoczenia, wynurzając się tuż pod nogami
wrogów. Potwór wykonuje wówczas test Skradania, przeciwstawny do
Spostrzegawczości jednostki. Jeśli wygra, dodaje +2 do ataku i obrażeń –
lub +4 w przypadku przebicia. Jeśli obrońca wygrał, a wstrzymał akcję,
może próbować przerwać atak. 

Porażający
Jeśli ofiara została trafiona (nawet jeśli nie otrzymała obrażeń)
musi zdać test Wigoru albo dozna Szoku.



Przebijająca pancerz Broń omija wskazaną ilość punktów pancerza.

Przerażający

Przeciwnicy muszą zdać test  Ducha aby zaatakować tą istotę, lub gdy ta istota się
zbliży, nieudany test oznacza karę równą wartości cechy Przerażający. W przypadku
całego oddziału jest to test grupowy.  Dodatkowo, w przypadku porażki, jeśli
przeciwnik chce zbliżyć się do przerażającej istoty zostaje w miejscu (ale może
wykonywać inne akcje), a jeśli to przerażająca istota się zbliżyła, przeciwnik ucieka
od niej używając całego ruchu (tempo + kość biegania). Zobacz zasady odwrotu.
Cecha Przerażający kosztuje 2x wartość. Czyli Przerażający 3 będzie kosztować 6
punktów.

Przygniecenie

Ta cecha używana jest przez wielkie istoty, jak np. podziemne czerwie.
Jednostka próbuje przygnieść przeciwnika swoim olbrzymim cielskiem,
wykonuje test Walki przeciwstawny do Zręczności celu. Jeśli rzut się
powiedzie, zadaje ofierze 4k6 obrażeń.

Przywołanie

Ta jednostka może przywołać inny typ jednostek raz na grę. Jest to
darmowa akcja która wymaga testu Sprytu (z modyfikatorem z opisu
jednostki). Przywołana jednostka pojawia się o 12” od przywołującego i
w następnej turze dostaje kartę inicjatywy normalnie.

Regeneracja Ta jednostka dodaje +2 do wyjścia z Szoku i jeśli jest ranna, testuje Wigor
co turę – sukces i każde przebicie leczy jedną ranę.

Rozmiar
Rozmiar dodawany jest do Wytrzymałości jednostki. Zobacz zasady
dotyczące rozmiar w Savage Worlds jeśli chcesz tworzyć własne potwory
o zróżnicowanym rozmiarze.

Rój

Obrona +2. Ponieważ rój składa się z dziesiątek lub setek małych
stworzeń, bronie sieczne i kłute nie zadają mu żadnych obrażeń. Broń lub
moc obszarowa działa normalnie. Ponadto, jednostka może spróbować
miażdżyć istoty tworzące rój, zadając obrażenia równe Sile.

Rój podzielny
Taki rój może się podzielić się na dwa mniejsze (Mały Wzornik Wybuchu),
które nie mogą się z powrotem połączyć. Wytrzymałość podzielonego roju
spada o -2.

Sensory Patrz Widzenie w ciemności.

Skok Jeśli podczas ataku jednostka może doskoczyć 1k6cali do celu, dodaje +4
do obrażeń i odejmuje -2 od swojej obrony do końca tury.

Słabość (typ) Jednostka dostaje normalne obrażenia od danego typu obrażeń takiego jak
ogień, zimno itp. 

Ścianołaz Jednostka potrafi poruszać się po pionowych płaszczyznach z normalnym
Tempem, tak jakby to był normalny teren.

Tarmoszenie Ta zdolność może być wykorzystywana tylko w wodzie. Jeśli jednostka
trafi z przebiciem, zadaje ofierze dodatkowe 2k4 obrażeń.

Trąba powietrzna

Ta zdolność pozwala stworzyć potężną trąbę powietrzną wokół jednostki. Wszyscy
przeciwnicy, których podstawki stykają się podstawką posiadaczem tej zdolności
muszą zdać przeciwstawny test Siły albo cierpieć karę -2 do wszystkich akcji. Ofiary
mogą próbować uwolnić się przy pomocy przeciwstawnego testu Siły. Jeśli
posiadacz tej zdolności się poruszy lub zostanie zraniony, wszyscy wrogowie są
oswobodzeni.

Uderzenie ogonem
Jednostka może ściąć z nóg wszystkich wrogów znajdujących się za nią
używając swojego ogona (prostokąt długi na 3 cale i szeroki na 6). To
normalny atak, którego obrażenia równe są Sile jednostki -2.

Widzenie w ciemności Te jednostki ignorują kary za półmrok i mrok.

Zagryź!
Te jednostki atakują najmniej opancerzone miejsce przy przebiciu. Ta
zdolność działa tylko w walce wręcz, nigdy podczas ataków
dystansowych.

Zawzięty Ta jednostka nie otrzymuje Rany, jeśli dozna Szoku dwukrotnie.
Zionięcie Patrz Ognisty oddech.

Zmiennokształtny
Ta istota, może, poświęcając akcję i zdając test Sprytu -2, zmienić się w  istotę
uwzględnioną w opisie (np. wilka lub nietoperza w przypadku wampirów). Powrót
do oryginalnej formy wymaga akcji i udanego testu Sprytu.

Żywiołak Nie otrzymuje dodatkowych obrażeń od strzałów mierzonych, nieulękły,
odporny na choroby i trucizny.



Dodatek B
Kreator wojsk

Kreator wojsk to arkusz kalkulacyjny który ułatwi ci tworzenie
nowych jednostek, potworów, oddziałów, a nawet pojazdów.
Ale zanim do tego przejdziemy, musimy co nieco wyjaśnić.

Kreator Wojsk nie jest narzędziem dla graczy,
stworzonym po to aby kreować „przepakowane”
jednostki przed walką. To narzędzie Mistrza Gry,
pozwalające na kreacje zrównoważonych armii, 
z której gracze będą mogli wykupywać jednostki.

Tworzenie zrównoważonych armii 

Załóżmy że tworzysz armie dla kampanii s-f. W potyczkach
na obcych światach będą brać udział futurystyczne czołgi
poduszkowe, transportery opancerzone, piechota w pan-
cerzach wspomaganych i obdarzeni psionicznymi mocami
obcy, w bionicznych strojach.

Załóżmy, że planujesz zagrać ludzkimi wojskami
a Twój przeciwnik wcieli się w „robale”. Jeśli obaj
będziecie chcieli „oszukiwać” i traktować tworzenie
armii jako współzawodnictwo, nie wyjdzie z tego nic
dobrego. Ty np. stworzysz pojazd z potężnym
pancerzem i wielkimi działami, załoga, poza
Prowadzeniem i Strzelaniem, nie będzie mieć żadnej
cechy wyższej niż k4. Twój przeciwnik, „oszukując”,
stworzy hordę jednostek o bardzo niskich walorach
obronnych ale za to z psionicznymi atakami
ignorującymi fizyczny pancerz. Podchodząc do two-
rzenia armii w ten sposób stworzycie grę którą nie
będzie zbyt grywalna i nie dostarczy wam frajdy.

Jeśli podejdziesz do tworzenia armii jak game designer, okaże
się że gra będzie dostarczać wam pełno zabawy! Załoga
pojazdów będzie umieć coś więcej niż tylko jeździć i strzelać,
a transporter opancerzony będzie miał moc ognia zbliżoną do
tego z przykładowych pojazdów. Po stronie obcych stworzysz
wiele różnych typów stworów, o zróżnicowanych
zdolnościach. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystywać ich
podczas walk do specyficznych zadań. Dopiero teraz gra robi
się grywalna i ciekawa.

Podsumowując: jeśli skupisz się na maksymalizacji
jednostek, bardzo łatwo możesz „złamać” system
punktowy, który oferuje Kreator Wojsk. Postaraj się

tworzyć „realistyczne” i zbalansowane jednostki, a
zobaczysz, że twoja kampania będzie podobała się
wszystkim graczom.

Równowaga a punkty

Dziesięć tysięcy punktów w uzbrojonych w maczugi
jaskiniowcach nigdy nie zdoła pokonać jednego czołgu
M1 Abrams. Podobnie jak, ciężko opancerzeni rycerze
nie pokonają odrzutowca, jeśli nie mają się do niego
jak dostać. Większość czasu, powinieneś unikać takich
sytuacji.

A co jeśli twoja kampania zakłada potyczki w stylu
„Dawida i Goliata”? Weźmy na przykład post
apokaliptyczny krajobraz, gdzie potężne cyberczołgi
grasują po zgliszczach dawnych miast ludzkości.
Przeciw nim stają liczne oddziały licho uzbrojonej
piechoty. Zapewne wielu z nich zginie, ale w końcu
uda się im pokonać jednego z tych behemotów.

Potyczki tego typu istnieją nie tylko na kartach książek
s-f czy fantasy, zdarzały się też w rzeczywistości.
Podczas Drugiej Wojny Światowej większość czołgów
USA czy Wielkiej Brytanii nie mogło się równać z nie-
mieckimi pancernikami. Nawet najlepsza aliancka
broń rzadko kiedy penetrowała niemieckie Pantery czy
Tygrysy, których wytrzymałość była wręcz
legendarna. W rzeczywistości alianckie wojska
omijały takie przeszkody i atakowały te czołgi z po-
wietrza. Podczas gry aliancki gracz pewnie będzie
musiał flankować te opancerzone bestie i użyć
przeważającej liczby wojsk, aby je pokonać.

Podczas tworzenia armii zwróć uwagę na ten problem.
Przecież nie chcesz, aby część jednostek wydawała się
bezużyteczna.

Ukryty koszt

Niektóre jednostki wydają ci się pewnie zbyt drogie,
ponieważ nie są aż tak skuteczne w danym
scenariuszu. Czołg US Sherman jest tego dobrym
przykładem. Na tym czołgu zamontowany jest CKM,
który znacznie zwiększa koszt tego pojazdu. W
przypadku scenariuszy z dużą ilością piechoty ten
CKM staje się bardzo efektowną bronią. Ale jeśli
scenariusz to potyczka pomiędzy czołgami, ten CKM
staje się bezużyteczny. W takim przypadku jego koszt



powinien być pominięty lub zmniejszony. Jeśli
zdecydujesz się na taki zabieg, upewnij się, że takie
same zmiany dotyczą wszystkich jednostek i że koszt
jest zbalansowany dla obu stron.

Wyliczenia

Kreator wojsk został stworzony jako arkusz
kalkulacyjny Excela, możesz go znaleźć na stronie
wydawnictwa Gramel.

Dla tych graczy, którzy chcą wiedzieć jak koszt
jednostek jest wyliczany, radzimy sprawdzić wzory 
w Excelu. A jeśli chcesz po prostu wyliczyć koszta
swoich jednostek – większość potrzebnych wam
rzeczy znajdziecie w arkuszu.

Postaramy się stworzyć internetową aplikacje, która
pozwoli wam jeszcze łatwiej wyliczać koszt jednostek.
Kiedy będzie ona gotowa, będziecie mogli używać jej
za darmo na stronie wydawnictwa.

Oczywiście, nawet najbardziej obszerna lista nie
będzie zawierać wszystkich opcji, jakie możesz
wymyślić. W takich przypadkach porównaj stworzoną
broń i zdolności z podobnymi z listy Kreatora Wojsk.
Dzięki temu będziesz mógł spokojnie stworzyć armię
niewidzialnych, zionących ogniem ludzi-delfinów
uzbrojonych w taktyczne rakiety nuklearne.

Korzystanie z arkusza

Zanim w Internecie pojawi się aplikacja, będziesz
musiał zaznajomić się z obsługą Kreatora wojsk 
w Excelu. Ale nie martw się, to nic trudnego.

Jednostki

Pierwsza zakładka arkusza służy do tworzenia pojedynczych
jednostek. Kiedy będziesz chciał połączyć jednostki w
oddziały, użyjesz zakładki oddziały (nie zapomnij o
zmniejszonym koszcie który należy się oddziałom).

Cechy – wypełnij odpowiednie pola, od Ducha, przez
Zręczność i Tempo. Dla Cech wyższych niż k12 wpisz sumę
z maksymalnego rzutu kością, np. dla Sprytu na k12+3 wpisz
15. Wyjątkiem od tej reguły jest Siła. Wpisz k12 w komórkę
Siły, a bonus w komórkę po prawej.

Ataki – Umiejętności ataku to Umiejętności
Nadprzyrodzone, Walka, Strzelanie i Rzucanie.
Główny atak to ten, z którego jednostka korzysta
najczęściej. W przypadku łucznika głównym atakiem
będzie Strzelanie a pomocniczym Walka. Jeśli nie
jesteś pewny, który atak powinien być główny, użyj
wyższego z ataków jednostki.

Broń – Z zakładki Broń ręczna i Broń dystansowa
dodaj broń do jakiej ma dostęp dana jednostka.
Specjalne – Dodaj wszystkie przewagi, zawady i
zdolności specjalne jednostki z zakładki zdolności
specjalne. Jeśli brakuje jakiejś zdolności dla twojej
jednostki, użyj zdolności o podobnym działaniu, bądź
użyj kosztu uniwersalnej zdolności 3, uniwersalnej
zdolności 5 itp.

Pancerz – wpisz wartość naturalnego pancerza
jednostki, bądź podepnij typ pancerza z zakładki.

Rozmiar – modyfikator rozmiaru jednostki. Nie
zapomnij dodać minusa przed cyfrą, dla małych
rozmiarów.

Figura? - Wpisz 1 jeśli jednostka jest Figurą, lub 0
jeśli nie jest.

Zdolności specjalne

Zawarte tu są wszystkie zdolności specjalne z pod-
ręcznika podstawowego, wliczając w to specjalne ataki
takich potworów jak aligator czy wampir. To pozwoli
ci na lepsze wyliczenie kosztu Twoich unikalnych
jednostek. 



Poniżej znajdziesz kilka uwag dotyczących tej
zakładki.

Umiejętności spoza listy – Niektóre scenariusze mogą
korzystać z Umiejętności, które nie są używane w normalnych
grach. Np. w scenariuszu SWAT będziesz musiał
ochraniać swoich speców od ładunków wybuchowych,
bo tylko oni mają Wiedzę (Ładunki Wybuchowe),
która pozwoli rozbroić bomby. Koszt dla tych
umiejętności znajdziesz właśnie tutaj.

Broń spoza listy – Użyj tej opcji dla wszystkich
szponów czy kłów. Jeśli broń posiada bonus do
obrażeń, jak np. magiczny miecz k6+3 dodaj koszt
Bonus Obrażeń.

Moce – użyj tej komórki dla każdej z mocy którą
posiada jednostka. Jeśli czarodziej posiada trzy moce,
użyj tej komórki trzy razy. Powodem dla którego
lepsze moce nie mają wyższego kosztu punktów, jest
fakt, że mają większy Modyfikator Rzucania, co
wyrównuje różnicę.

Zdolności spoza listy – użyj tych wartości, dla
zdolności nie opisanych w arkuszu. 

Pancerz

Na tej zakładce znajdziesz najbardziej pospolite typy
pancerzy od czasów średniowiecznych, aż po odległą
przyszłość

Pancerz – wartość Pancerza dla danego typu sprzętu.
Obrona – niektóre typy pancerzy, jak np. tarcze dodają
do wartości Obrony.

Specjalne – niektóre pancerze działają w różny sposób
w różnych okolicznościach. Np. kevlar dodaje 8 do
Wytrzymałości przeciw pociskom, a 4 przeciw
wszystkiemu innemu. Jeśli lepsza zdolność działa
praktycznie cały czas, lub przynajmniej na 75% broni
przeciwników wpisz tu 1. Jeśli zdolność działa tylko
w połowie czasu lub na 50% broni przeciwników użyj
modyfikatora 50% itd.

Broń ręczna

Na tej zakładce znajdziesz listę broni, do
wykorzystania której używana jest umiejętność Walka.

Obrażenia – kostka obrażeń danego typu broni. W komórce
Bonus wpisz modyfikator obrażeń, jeśli broń takowy posiada
(np. magiczny miecz który zadaje Si+k6+1).

PP – jeśli przebija pancerze wpisz jej wartość w tej komórce.

Zasięg – zasięg broni, jeśli takowy posiada.

Obrona – modyfikator Obrony jeśli broń takowy posiada. 

Dwuręczna – jeśli broń wymaga dwóch rąk, wpisz tu 1

Specjalne – wybierz specjalne zdolności jakie posiada broń
z kolumny po prawej. Jeśli broń daje jakąś specjalną zdolność
jednostce, jak np. cep który zapewnia Grad Ciosów lub
posiada szansę na popsucie się połącz to z odpowiednią
zakładką na zakładce Zdolności Specjalne.

Broń dystansowa

Na tej zakładce znajdziesz broń która wymaga
umiejętności Strzelanie, bądź Rzucanie, a także broń
specjalną taką jak działa i miotacze ognia.

Bliski zasięg – wartość bliskiego zasięgu danej broni
(pierwsza liczba ze standardowego zapisu zasięgu, np.
12 dla 12/24/48).

Maks. obrażenia – suma maksymalnych obrażeń
danej broni bez asów. Np. dla pistoletu 2k6+1 suma
wynosi 13.

SzS – szybkostrzelność danej broni.

PP – wartość Przebicia Pancerza danej broni.

Nieporęczna – jeśli broń jest nieporęczna, wstaw tu 1.

BC – wstaw 1 jeśli to broń ciężka.

Specjalne – inne modyfikatory lub specjalne zdolności, jak
np. omijanie pancerza przez miotacze ognia.

Jednostrzałowa – jeśli broń może być wystrzelona tylko raz
(jak np. rakieta balistyczna) wstaw tu 1. Jeśli posiadasz 2 lub
3  sztuki danej broni, dodaj każdą osobno. Jeśli posiadasz 4 
i więcej sztuk danej broni, zostaw tą komórkę pustą (broń jest
liczona normalnie, gdyż będzie mogła wystrzelić mniej więcej
w połowie tur gry).



Pojazdy

Na tej zakładce znajdziesz wszystko od konnego
zaprzęgu po futurystyczny czołg. Zauważ, że
zakładamy że pojazdy posiadają całą załogę o wszy-
stkich cechach na k6. Prowadzenie i Strzelanie możesz
podnieść na tej zakładce.

Załoga – To jest liczba załogi wymagana do
prowadzenia danego pojazdu (wypisana w staty-
stykach pojazdu). Załoga wyliczana jest według kosztu
standardowego załoganta (k6 we wszystkim) z za-
kładki jednostki  .

Prędkość – wypisz wartość prędkości z tabeli po
prawej.

Wytrzymałość – podstawowa  Wytrzymałość pojazdu
nie uwzględniając jego Pancerza. SUV o Wy-
trzymałości 14 (3) posiada Wytrzymałość 11 i 3 punkty
Pancerza. W tej kolumnie wpisz tylko Wytrzymałość,
a wartość Pancerza wpisz w komórkę Pancerza 
z frontu.

Pancerz – większość pojazdów posiada jedną wartość
Pancerza, jednak niektóre, jak np. czołg Sherman 
z okresu drugiej wojny światowej posiada mocniejszy
Pancerz z przodu niż z boku, zapis jego Wytrzymałości
wygląda następująco: 17/16/16 (5/4/4). Oznacza to, że
jego Wytrzymałość równa jest 12 i posiada on 5
punktów Pancerza z frontu, 4 z boków i 4 z tyłu.

Pasażerowie  - jeśli pojazd może przewozić
pasażerów, wstaw ich liczbę w komórkę po prawej
(patrz tabela po prawej).

Specjalne – pozostałe zdolności, które posiada pojazd
(patrz tabela po prawej).

Broń 1-5 – Podstawowa broń danego pojazdu, jak np.
działo dla czołgu, powinna być wpisana w komórkę
Broń 1. Pozostałe bronie wpisuj malejąco od
najdroższej do najtańszej broni. Np. najdroższa broń
pomocnicza powinna być wpisana w komórkę Broń 2.

Oddziały

Jednostki w oddziałach podlegają zasadom Szyku i Morale, ale co
najważniejsze – jednostki w oddziale są tańsze o 25%.
To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać: Te grę
stworzono z myślą o oddziałach, nie tuzinach
indywidualnych jednostek biegających po polu bitwy.
Bez oddziałów, nie ma morale i wiele zasad przestaje
obowiązywać.

Figury – jeśli w oddziale jest Figura, która może się
dołączać i odłączać z szyku kiedy chce, nie dostaje ona
zniżki 25%. Tylko jednostki, które są na stało wcielone 
do jednostki dostają zniżkę.

Pojazdy – pojazdy nie mogą być łączone w oddziały,
chyba że zasady scenariusza mówią inaczej.








