
Syntha

Wiara w Maszynę
Już nie w pełni ludzcy, Syntha widzą siebie jako kolejny krok w ewolucji ludzkości. Ich społeczeństwo od-
dane jest rozwojowi nauki oraz technologii, a wszystkie aspekty ich życia są regulowane przez masywną 
sztuczną inteligencję zwaną Prime. Również rodzinna planeta Syntha zwana jest Prime, na niej znajdu-
je się jądro systemu, oraz jedyne znane źródło Prime-Obsidian, unikalnego minerału na bazie którego 
powstała ta unikatowa Sztuczna Inteligencja.

Syntha patrzą w przyszłość w której granica między człowiekiem oraz maszyną zatarła się, a wyhodowani 
w probówce ludzie, biomechanoidy, cyborgi oraz robotyczne androsynty, odgrywają role w nieustannie 
trwającym eksperymencie zwanym życiem. Jeżeli chodzi o Syntha, ich przewaga technologiczna, projek-
towa oraz funkcjonalna, oznacza nieuniknioną dominację.

Siły Syntha
Siły Syntha są bardzo zaawansowane technologicznie, przeważająca część ich sił to bojowe roboty an-
drosynth. Mimo że nieustraszone i mogące przenosić znacznie cięższe uzbrojenie niż zwyczajni ludzie, 
androsynty potrafią być przewidywalne i pozbawione elastyczności. Z tego powodu oddziały Syntha są 
prawie zawsze dowodzone przez nastawione na dowodzenie Biomechy.

Silne strony: Twarde, nieustraszone robotyczne oddziały, dowodzone przez znacząco zmodyfikowane 
nadludzkie biomechaniczne cyborgi. Doskonały zasięg broni i przyzwoite możliwości w walce wręcz. 

Słabe strony: Mogą być powolni i nieelastyczni, oraz podatni na przewyższenie liczebnie przez słabsze 
jednostki.

Komentarz: Najbardziej technologicznie zaawansowana ludzka frakcja. Dobra dla graczy którzy bardziej 
preferują strzelanie niż walkę wręcz, oraz największe spluwy jakie można znaleźć. Razem z Viridianami, są 
popularnym wyborem początkujących graczy.

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (170 pts)
Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty

1 Artemis Class Biomech 2 Commander, Spotter, Stealth 47
1 Pointman Heavy Androsynth 0 Immune to Panic 27
4 Tactical Androsynth I 0 Immune to Panic 96

Zasady Specjalne
Immune to Panic (Odporność na Panikę)
Modele z tą zasadą specjalną posiadają bardzo dobrą dyscyplinę lub po prostu nie znają pojęcia paniki. 
Nigdy nie mogą znaleźć się w stanie Paniki, a co za tym idzie, nigdy nie wykonują testów paniki.

Stealth (Niewidoczność)
Modele z tą umiejętnością są ekspertami w pozostawaniu w ukryciu. Doskonale wyszkoleni oraz wyposażeni 
w najbardziej zaawansowane technologie kamuflażu, są niesamowicie trudni do wykrycia. Takie modele są 
uważane za nie będące w LOS dla modeli przeciwnika poza Krótkim zasięgiem, a ponieważ są wyjątkowo 
trudnymi celami, strzelanie do nich wiąże się z modyfikatorem -1 do trafienia. Ten modyfikator nie jest sto-
sowany 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.

Spotter
Ta zasada nie jest wykorzystywana w zestawach startowych.


