
Koralon

Czynniki Apokalipsy
Koralon są być może jednym z największych zagrożeń któremu musi stawić czoła ludzkość. Kierowani 
potężnym obcym intelektem, posiadają mroczne i przerażające technologie pozwalające zmienić podbite 
planety i ich mieszkańców w odrażające parodie dawnych siebie. Ludzkość gnie się pod ciężarem ich 
nieustającego ataku.

Prawdziwi Koralon są rzeczywiście potężnym i przerażającym przeciwnikiem, posiadając wiedzę o obcej 
technologii dorównującej lub przewyższającej wszystko czego dokonał obecnie człowiek. Towarzyszą im 
również rosnące hordy Koralońskich hybryd – zmutowanych stworzeń z pokonanych światów.

Siły Koralon
Siły Koralon polegają w ogromnym stopniu na swoim przystosowaniu do walki wręcz. Jeżeli mają słabość, jest 
nią brak broni zasięgowej. Ten brak jest w pełni kompensowany przez ich umiejętność szybkiego poruszania 
się po polu walki, często zaskakując przeciwnika pojawiając się w jego szeregach. Wiele ataków jest pop-
rzedzanych przez fale hybryd, oczyszczających teren by prawdziwi Koralon mogli wykonać decydujący cios.

Silne strony: Trzon prawdziwych Koralon, wspieranych przez wiele tanich, zbywalnych hybryd. Niesamow-
ita mobilność za pośrednictwem Warp Portali – tymczasowych dziur w przestrzeni pozwalających na natych-
miastowe przemieszczanie się między dwoma punktami. Bardzo mocni w walce wręcz. 

Słabe strony: Prawie całkowity brak broni strzeleckiej.

Komentarze: Z niesamowitą mobilnością na polu walki, w rękach zdolnego gracza Koralon mogą być prawdzi-
wym utrapieniem dla przeciwnika. Wskazani dla graczy lubiących zagrania psychologiczne, oraz taktykę terroru!

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (165 pts)
Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty

1 Phazon 3 Commander, Camouflage, Create Warp Portal, Hybrid Control 52
1 Larvan 2 Camouflage 33
2 Brood 1 Camouflage, Fast 46
2 Brood 0 Camouflage, Fast 34

Zasady specjalne
Camouflage (Kamuflaż)
Modele z tą specjalną zasadą zazwyczaj posiadają kombinację treningu oraz wyposażenia do kamuflażu, z 
których niektóre mogą być bardzo zaawansowane technologicznie. Modele te są uważane za poza LOS dla 
wrogich modeli dalej niż w zasięgu średnim, a ponieważ są wyjątkowo trudnymi celami, strzelanie do nich 
podlega modyfikatorowi -1 do trafienia. Ten modyfikator nie jest stosowany w przypadku użycia wzorników. 
Jeżeli model znajduje się w walce wręcz lub wykonuje agresywną akcję (na przykład szarża lub strzelanie) 
jego położenie zostaje ujawnione i może być normalnie celem, niezależnie od zasięgu, do końca tury gry.

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 podczas 
biegu oraz szarży.

Hybrid Control
Ta zasada nie jest wykorzystywana w zestawach startowych.

Kontynuowane na odwrocie.



Zasady specjalne (kontynuacja)
Portale Warp
Phazoni wydają się wyczuwać obecność innych Koralon w okolicy bez udziału wzroku, nawet gdy 
są oddzieleni litą skałą, grubymi murami czy innymi naturalnymi oraz sztucznymi przeszkodami. Ta 
umiejętność wydaje się nawet pozwalać im w ograniczony sposób doświadczać ich otoczenia, jakby 
patrząc ich oczami.

Ta zdolność, w połączeniu z ich umiejętnością zaginania przestrzeni, pozwala im być wyjątkowym 
zagrożeniem na polu bitwy. Używając swych pobratymców jak punktów odniesienia, Phazon może 
tworzyć tymczasowe Portale Warp które są połączone tunelami poprzez n-przestrzeń. Portale te są 
stabilne, ale krótkotrwałe, umożliwiając natychmiastowe przemieszczanie się. Dla każdego modelu 
Phazona w swojej drużynie potrzebujesz dwóch znaczników oznaczających te portale.

Creating Warp Portals (tworzenie Warp Portali)
Tworzenie portalu wymaga dużej koncentracji i jeżeli Phazon jest rozpraszany lub nie całkowicie 
pochłonięty temu zadaniu, istnieje ryzyko porażki. Phazoni w stanie Paniki nie mogą próbować 
tworzyć portali. W innym przypadku mogą próbować tworzyć portal zamiast wykonywania strzału. 
Poprzez nie poruszanie się Phazon może zwiększyć swoją koncentrację, zwiększając szanse suk-
cesu. Stosowane są następujące zasady:

• By otworzyć portal połóż znacznik (reprezentujący Portal) nie dalej niż 3 cale i w LOS od Phazona lub 
innego modelu z jego drużyny. Potem, w ten sam sposób, połóż drugi znacznik. Żaden portal nie może 
znajdować się w promieniu 1 cala od modelu przeciwnika. Teraz wykonaj test dowodzenia z modyfika-
torem zależnym od dystansu między znacznikami: Krótki -1, Średni -2, Daleki -4 oraz Ekstremalny -5.

• Jeżeli test jest zdany, portale zostały utworzone i są gotowe do użycia. Jeżeli test się nie powiódł, coś 
poszło nie tak i portale się rozpływają: zabierz markery ze stołu.

• Jeżeli Phazon nie poruszał się podczas tej akcji i żaden z punktów odniesienia nie posiada zasady 
‘Hybrid’, dodaj 1 cal za każdy punkt CAL Phazona do maksymalnej odległości od modelu, w której 
może zostać położony znacznik portalu.

• Phazoni nie potrafią wyczuwać Hybryd do tego samego stopnia jak prawdziwych Koralon, a co za 
tym idzie tworzenie portali jest znacząco utrudnione. Jeżeli którykolwiek z modeli będących punktem 
odniesienia portalu posiada zasadę ‘Hybrid’, wtedy portal może być utworzony jedynie jeżeli Phazon 
nie poruszał się w tej akcji. Test dowodzenia jest wykonywany z modyfikatorem -1.

• Portale pozostają na miejscu do Fazy Markerów lub śmierci Phazona, którekolwiek nastąpi wcześniej.

Używanie Warp Portali
Portale są używane przez Koralon do błyskawicznego przemieszczania się z jednego punktu pola 
bitwy do innego, często zaskakując przeciwników. Obowiązują następujące zasady:

• Modele z drużyny Phazona mogą wejść do portalu wchodząc z nim w kontakt podstawką, oraz wychodząc 
przy drugim. Przestaw model do kontaktu z krawędzią drugiego markera i odmierz pozostałą odległość 
ruchu z tego miejsca.

• Z wyjątkiem dodatkowych akcji, model wychodzący z portalu może normalnie zakończyć swoją turę, 
włącznie z wykonaniem pozostałego ruchu, strzelania, szarżowania, etc.

• Po tym jak model przejdzie przez portal nie może wykonywać dodatkowych akcji w tej rundzie. Nadal może 
wykonać dodatkowe akcje, ale zanim przejdzie przez portal.

• Model zamierzający wejść w portal może zadeklarować szarżę na model przeciwnika znajdujący się w 
zasięgu portalu, tak długo jak cel jest w LOS do punktu wyjściowego.

• Portale nie blokują LOS i nie są przeszkodą w ruchu. Wrogie modele, oraz przyjacielskie modele które nie 
chcą podróżować za pomocą portalu, mogą przejść przez niego lub zakończyć na nim ruch.

• Jeżeli model chce przejść przez portal który jest zablokowany przez inny model, zwyczajnie przesuń model 
w kontakt z blokującym i przyjmij ten punkt za wejście. Ograniczenie uniemożliwiające wejście w kontakt z 
przeciwnikiem za wyjątkiem szarży, nie dotyczy tej sytuacji.

• Jeżeli model chce wyjść z portalu który jest zablokowany przez inny model, postaw wychodzący model w 
kontakcie podstawką, jeżeli blokujący jest przyjazny,  lub 1 cal od niego jeżeli to model nieprzyjaciela. Odmi-
erz wszelki pozostały ruch od tego miejsca.


