
Triady

Ścieżka Wojownika
Triady są głęboko zakorzenione w tradycji swoich przodków. Lojalność klanowa, respekt dla 
przełożonych, bezinteresowne lekceważenie osobistego bezpieczeństwa, oraz poświęcenie sztukom 
walki są dominującymi elementami życia Triad. To, oraz poszukiwanie zysku przy użyciu kryminalnych 
praktyk. Skutecznie istniejąc poza nawiasem społeczeństwa, kryminalne podziemie Triad istnieje do 
niego równolegle, jedynie wpływając na nie w trakcie nielegalnych działań.

Jest wiele gangów, Triad lub rodzin, a współzawodnictwo między nimi jest zażarte. Powstające waśnie 
mogę trwać latami lub dekadami, niektóre nawet pokoleniami. W prawdzie, Triady jednoczy jedynie 
nieufność i pogarda dla obcych.

Siły Triad
Mimo że nie posiadają formalnego szkolenia wojskowego, tradycje wojowników Triad dają im dobrą 
pozycje na polu walki. Muszą oni polegać na drogich i zawodnych źródłach sprzętu wojskowego na 
czarnym rynku, przez co wiele z ich żołnierzy idzie do walki jedynie z lekkim pancerzem oraz bardziej 
tradycyjnym uzbrojeniem. Z tego powodu czasem są słabiej wyposażeni niż przeciwnik, przez co 
bardziej skłonni wezwać wsparcie sił VASA operujących w ich sektorze.

Silne strony: Mimo że lekko opancerzeni, posiadają jednych z najbardziej uniwersalnych szeregow-
ców, wspieranych przez szybkich szturmowych specjalistów. Dobre połączenie broni zasięgowej oraz 
umiejętności do walki wręcz. Mogą rekrutować jednostki VASA. 

Słabe strony: Względny brak zaawansowanej technologii oraz ciężkiego opancerzenia.

Komentarz: Stylowa, elastyczna, uniwersalna frakcja. Odpowiednia dla graczy którzy chcą stosować 
wiele taktyk, a do tego dobrze wyglądać!

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (168 pts)

Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty
1 Triad Boss 2 Commander 31
1 Kabuki Doll I 1 Camouflage, Combat Precognition 32

1 Sumo Bodyguard I 1 Immune to Panic, Immune to Shock, Shock 
Trooper 26

1 Retainer I 1 25
3 Retainer I 0 54

Zasady specjalne
Kontynuowane na odwrocie.



Zasady specjalne (kontynuacja)
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.

Combat Precognition (Zmysł Bojowy)
Niezależnie od tego czy przez lata praktykowania sztuk walki, specjalistyczny trening wojskowy, czy 
sztucznie poprawione zmysły, niektóre modele mogą przewidywać ciosy przeciwnika z niesamowitą 
skutecznością. Ta niemal nadprzyrodzona umiejętność umożliwia im całkowicie unikać ataków w 
walce wręcz. Jakikolwiek atak w walce wręcz przeciw modelom z tą umiejętnością ma modyfikator 
-1 do trafienia.

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

Immune to Shock
Ta zasada nie jest wykorzystywana w zestawach startowych.

Shock Trooper (Szturmowiec)
Modele z tą zasadą są wyjątkowo skuteczne podczas szturmowania wrogich pozycji oraz walki wręcz. 
Otrzymują bonus +1 do trafienia oraz +1 do DAM podczas szarży. Ten bonus sumuje się z innymi 
które może posiadać model.


