
Gladiatorzy

Siła I Honor
U serca ponurego, militarystycznego Imperium Złomiarzy stoi Senat Ironglass, a tam władza jest 
jedyną wartościową walutą. W polityce Złomiarzy, tak jak i w ich społeczeństwie, ci którzy nie 
posiadają władzy są nikim.

Areny gladiatorów dają klasie rządzącej każdego miasta Złomiarzy narzędzie umożliwiające utrzym-
anie uciśnionych mas cicho, jeżeli nie w zadowoleniu. Gladiatorzy którzy dostarczają tej krwawej i 
brutalnej rozrywki są zazwyczaj skazańcami lub własnością prywatnych stajni. Tak mocno różniąc 
się od reszty społeczeństwa, gladiatorzy szanują jedynie swoich towarzyszy, posiadając swój własny 
kod  Siły i Honoru.

Siły Gladiatorów
Drużyny Gladiatorów są bardzo mocno ukierunkowane na walkę wręcz, a czego brak im w sile og-
nia oraz technologii nadrabiają odwagą oraz umiejętnościami. Kiedy potrzebują innej kombinacji 
zdolności bojowych lub dodatkowych rekrutów, zazwyczaj mogą liczyć na wsparcie lokalnego gar-
nizonu Złomiarzy.

Silne strony: Lekko wyposażeni, doświadczeni, wspierani przez potężne tresowane bestie bojowe, 
dobre zdolności w walce wręcz. Mogą rekrutować  Złomiarzy.

Słabe strony: Ograniczony zasięg broni, względny brak zaawansowanych technologii oraz ciężkiego 
pancerza.

Komentarz: Barbarzyńska siła szturmowa, mogąca wystawić duże ilości śmiercionośnych (ale nie-
obliczalnych) bestii bojowych. Dobra frakcja dla graczy którzy lubią patrzeć przeciwnikowi prosto w 
oczy, najlepiej z tak małej odległości jak to tylko możliwe!

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (169 pkt)

Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty
1 Amazonia Decurion 1 Commander 26
1 Myrmillo 1 Castigator Flamethrower 32
1 Retiarius 2 Fast 31
4 Secutor 0 80

Zasady Specjalne
Kontynuowane na odwrocie.



Zasady Specjalne (kontynuacja)
Fast (szybki)
Niektóre modele potrafią wykazać się niesamowitą szybkością, która pozwala im chwilowo poruszać się 
znacznie szybciej niż pozwala im na to charakterystyka Ruch. Modele z tą zasadą dodają dodatkowo 
połową swojego MV w calach (zaokrąglone w dół) do maksymalnej odległości którą mogą pokonać pod-
czas biegu oraz szarży.

Castigator Flamethrower (Miotacz Ognia)
Tak jak inne miotacze Ognia, Castigator używa wzornika w kształcie łezki. Castigator-y są podatne na 
uszkodzenia od ognia strzeleckiego przeciwnika. Za każdym razem kiedy niosący go model zostaje 
trafiony, niezależnie od Obrażeń, rzuć 1K10. Przy wyniku 1 broń eksploduje, zabijając użytkownika oraz 
zalewając okolicę płomieniami. Ustaw okrągły wzornik środkiem nad tym modelem. Wszystkie modele 
nawet częściowo znajdujące się pod wzornikiem doznają trafienia Zapalającego z Siłą 5.

Wzornik Łezki (do pobrania za darmo ze strony urbanwarthegame.com)
Wzornik w kształcie łezki ma krótki zasięg, a efekty jego działania dotyczą wszystkich modeli które się 
pod nim znajdują, niezależnie od przynależności. Miotacze ognia są przykładem broni które korzystają 
z tego wzornika.

Kiedy twój model używa broni wykorzystującej ten wzornik, ułóż wzornik tak by jego cienki koniec dotykał 
krawędzi podstawki strzelającego modelu, a pozostała część przykryła modele które chcesz trafić. To 
pokazuje zamierzoną strefę trafienia strzelającego. Następnie rzuć normalnie na trafienie, jeżeli wyni-
kiem jest trafienie, wszystkie modele nawet częściowo pod wzornikiem zostają trafione. Wykonaj dla nich 
normalne rzuty na Obrażenia.

• Jeżeli wynik jest nieparzysty, strzał pudłuje zupełnie, bez żadnego efektu. Broń mogła zawieść, lub 
strzelający model mógł pudłować tak kompletnie że  wiązka nie doleciała do celu, lub przeleciała 
nad głowami ofiar.

• Jeżeli wynik jest parzysty, strzał ulega zniesieniu do strefy na bok od wzornika, na prawo lub lewo 
(zobacz poniższy schemat). Jeżeli wierzch kostki wskazuje na lewo, przekręć wzornik tak by leżał 
dokładnie obok zamierzonej strefy trafienia. Tak samo jeżeli kostka wskazuje w lewo, przekręć 
wzornik na lewo. Wszystkie modele przykryte nawet częściowo przez wzornik zostają trafione, 
wykonaj normalne rzuty na Obrażenia.

Przykład zniesienia
Wzornik Łezki

Wzornik Okrągły (do pobrania za darmo ze strony urbanwarthegame.com)
Kiedy następuje trafienie okrągłym wzornikiem (zewnętrzny pierścień ma 4 cale średnicy, wewnętrzny 
2 cale), umieść wzornik środkiem na trafionym modelu. Wszystkie modele całkowicie lub częściowo 
przykryte zostają trafione, zastosuj następujące zasady:

• Wszystkie modele znajdujące się nawet częściowo w środkowej części wzornika otrzymują trafienie 
z pełną siłą opisaną w profilu broni. Wszystkie nie znajdujące się w środkowej strefie, ale przyna-
jmniej częściowo w zewnętrznej, otrzymują trafienia z połową siły opisanej w profilu, zaokrąglając 
w dół. Na przykład jeżeli profil broni pokazuje DAM 5, a model znajduje się jedynie w zewnętrznej 
strefie eksplozji, otrzymuje trafienie DAM 2.


