
Viridia

Potęga Korporacji
Planeta rodzinna Viridian, Viridia, leży w centrum potężnego imperium komercyjnego. Proklamując 
swoje oddanie dla wolnego handlu, demokracji oraz powszechnego kapitalizmu, Viridiański 
rząd czasem czasem wykorzystuje swoje siły by promować swoją politykę. Te siły polegają na 
przytłaczającej sile ognia i preferują wojnę na wyczerpanie. Wysokie straty nie są dobrze widziane i 
mogę powodować utratę głosów wśród elektoratu.

Siły Viridian
Siły Viridian  zazwyczaj próbują uniknąć krwawej walki wręcz, preferując za to walkę na dystans. Z 
tego powodu większość ich wojsk jest wyposażona głównie do walki zasięgowej i przeciwnik może 
zdobyć przewagę jeżeli uda mu się przejść na dystans bardziej osobisty. Jeżeli jednak sytuacja tego 
wymaga, mają oni też do dyspozycji potężne jednostki do walki wręcz, nie są one jednak liczne.

Silne strony: Dobrze wytrenowani i solidni marines, wspierani przez wiele jednostek wsparcia daleki-
ego zasięgu. Doskonała siła ognia na ogległość.

Słabe strony: Nieliczne wyspecjalizowane jednostki do walki wręcz..

Komentarz: Frakcja która wiele wybaczy w grze, ale może mieć problemy w gęstym terenie, lub 
przeciwko wysoce mobilnym hordom nastawionych na walkę wręcz przeciwników. Razem z Syntha, 
są popularnym wyborem początkujących graczy.

Skład Startowej Drużyny Uderzeniowej (166 pts)
Ilość Typ Kaliber Zasady Specjalne Punkty

1 Colonial Marine Sergeant 2 Commander 34
1 Colonial Marine Sniper 1 Sniper, Marksman 52
4 Colonial Marine 0 80

Zasady specjalne
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.

Marksman (Strzelec)
Strzelcy są ekspertami od znajdowania i trafiania czułych punktów celu. Kiedy taki model trafi swój 
cel strzelając, rzuć jedną dodatkową kostką za każde  kompletne 2 punkty o które przekroczony był 
wymagany do trafienia wynik. Na przykład, strzelec wyposażony w karabin snajperski strzela do celu 
na  Krótkim zasięgu. Potrzebuje wyniku 6+ by trafić, oraz otrzymuje modyfikator +2 za użytą broń, 
nie ma innych modyfikatorów. Wynik rzutu to szacowne 8 a 2 jest dodawane za modyfikator zasięgu 
karabinu snajperskiego, dając łącznie 10. To daje pełne 4 punkty ponad wymagany wynik 6, więc na 
Obrażenia rzucane są 3 kości (2 dodatkowe za 4 pełne punkty).


