
VASA

Sprawiedliwość dla Wszystkich
Ze swojej mroźnej planety Vacillus, która orbituje martwe słońce Leviathan, władza VASA sięga do na-
jdalszych zakątków znanego kosmosu. W dawnej przeszłości VASA było czysto naukowym tworem, 
ale teraz dowodzi największymi flotami gwiezdnymi, znacznie przewyższającymi liczebnie swych ry-
wali. VASA kontroluje istotne studnie grawitacyjne, poprzez które przepływa międzygwiezdny ruch. 
Poprzez podatki i opłaty finansuje swoją działalność policyjną, administracyjną oraz pokojową. Mimo 
że przez wielu jest uważana za siłę łagodną, niezłomna garstka dysydentów rozsiana po całej galak-
tyce uważa VASA za władczą i totalitarną.

Siły VASA
Siły wojskowe VASA są bardzo dobrze zmotywowane i ekstremalnie dobrze wytrenowane i 
wyposażone. Najczęściej polegają na taktyce wysokiej mobilności, która powoduje że zazwyczaj są 
trudnym i nieprzewidywalnym przeciwnikiem, mogą jednak stracić przewagę jeżeli zostaną wciągnięci 
w walkę na krótkim dystansie. W czasie pełnienia swoich policyjnych i administracyjnych obowiązków, 
siły VASA często wchodzą w kontakt ze światem przestępczym i są zdolni do przypomnienia kilku 
przysług. Jeżeli brakuje im ludzi, lub gdy potrzebna jest wiedza lokalna, dowódcy VASA często 
wzywają  Triady.

Silne Strony: Niezawodni szeregowcy oraz bardzo mobilne elitarne oddziały uderzeniowe. Dobra 
kombinacja broni zasięgowej oraz umiejętności do walki wręcz. Mogę rekrutować Triady.

Słabe strony: Mimo że mobilne i silne, ich elitarne oddziały są też drogie punktowo, więc często są 
przewyższane liczebnie.

Komentarz: Technologicznie zaawansowani i umiejący uderzać szybko i mocno, to jest frakcja dla 
gracza myślącego. Potężna gdy użyta z rozmysłem.

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (167 pts)

Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty
1 Suppressor Sergeant 2 Commander 33
1 Archangel 1 Camouflage, Jump Trooper, Spotter 36
1 Suppressor Sniper 1 Sniper 34
2 Suppressor I 0 38
2 Suppressor II 0 26

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.

Jump Trooper (Żołnierz Skokowy)
Niektóre modele są wyposażone w zaawansowane urządzenia takie jak skrzydła anty grawitacyjne 
lub plecaki impulsowe, które umożliwiają im wykonywać wielkie kontrolowane skoki ponad przeszko-
dami. Inni korzystają z naturalnych lub bioinżynieryjnych skrzydeł lub innych powierzchni nośnych. 
Takie modele mogą mogą wykonywać długie skoki ślizgowe zamiast zwykłego ruchu, biegu czy 
szarży. Obowiązują następujące zasady:

• Skoki można wykonywać na dowolną odległość nie przekraczającą 10 cali. Jeżeli skok jest wyko-
nywany zamiast szarży lub biegu, model może przemieścić się do 15 cali, a modele z CAL 1 lub 
więcej mogą dodać zwyczaje bonusy do przebytego dystansu.

• Niezależnie od dodatkowych akcji, tylko jeden skok może zostać wykonany w jednej turze gry. 
Jeżeli model skoczy w czasie swej zwyczajnej akcji, nie może wykonać skoku w akcji dodatkowej. 
Jeżeli w normalnej akcji model wykonał zwykły ruch, może on wykonać skok podczas jednej z 
dodatkowych akcji.

• Jeżeli skok jest wykonywany zamiast szarży, cel musi się znajdować w LOS skaczącego modelu 
zanim nastąpi skok.

• Kiedy wykonywany jest skok model może pokonywać przeszkody, łącznie z modelami przeci-
wnika, do 5 cali wysokości.

• Model nie może wykonać skoku przechwytując przeciwnika.

Sniper (Snajper)
Snajperzy są szkoleni by zdejmować istotne cele, jako zabójcy kluczowych elementów sił przeci-
wnika tak by spowodować maksymalną dezorganizację wyborem swoich ofiar. Gdy koncentrują się 
na wykonywaniu powierzonych zadań, snajperzy są niesamowicie skuteczni w wykrywaniu ukrytych 
sił przeciwnika i są ekspertami w wybieraniu najlepszych celów. Obowiązują następujące zasady:
Model może wykrywać modele ze specjalnym zasadami Camouflage oraz Stealth na większym niż 
zazwyczaj dystansie. Posiada LOS do modeli z  Camouflage na zasięgu Dalekim, a do tych ze Stealth 
na Średnim.

Spotter
Ta zasada nie jest wykorzystywana w zestawach startowych.


