ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΧΗΣ

Ο ΒΑΣΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ WARHAMMER 40,000

ΒΑΣΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ
Στο παιχνίδι Warhammer 40,000 πανίσχυροι πολεμιστές και πολεμικές μηχανές
βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Οι βασικοί κανόνες που βρίσκονται σε αυτές
τις σελίδες περιέχουν τον βασικό οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο παίζονται
τα παιχνίδια Warhammer 40,000 με τη συλλογή σας από μινιατούρες Citadel
προκειμένου να απολαύσετε επικές μάχες σε αυτόν τον ταλανισμένο από τους
πολέμους γαλαξία.

ΜΟΝΤΈΛΑ & ΚΑΡΤΈΛΕΣ
Οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά
για όλα τα μοντέλα, καθώς και
ορισμένα χαρακτηριστικά του εδάφους,
περιέχονται στις καρτέλες τις οποίες
θα χρειαστείτε προκειμένου να
χρησιμοποιήσετε τα μοντέλα στη μάχη.

Πολεμικά
εργαλεία
Για να πολεμήσετε σε μια μάχη,
θα χρειαστείτε μια μεζούρα και
μερικά ζάρια.
Οι αποστάσεις στο Warhammer
40,000 μετρώνται σε ίντσες (")
ανάμεσα στα πλησιέστερα σημεία
των βάσεων των μοντέλων που
θέλετε να μετρήσετε. Εάν ένα
μοντέλο δεν διαθέτει βάση, όπως
συμβαίνει με πολλά οχήματα,
μετρήστε αντ’ αυτού την
απόσταση προς το πλησιέστερο
σημείο από το σκάφος του
οχήματος. Μπορείτε να μετράτε
τις αποστάσεις οποιαδήποτε
στιγμή.
Στο Warhammer 40,000
χρησιμοποιούνται ζάρια με
έξι έδρες, τα οποία συχνά
αναφέρονται συντομευμένα
ως D6. Ορισμένοι κανόνες
αναφέρονται σε 2D6, 3D6
ζάρια και ούτω καθεξής – στις
περιπτώσεις αυτές, ρίξτε όσα
ζάρια αναφέρει ο μπροστινός
αριθμός και προσθέστε τα
αποτελέσματα. Εάν κάποιος
κανόνας υπαγορεύει να ρίξετε
μια ζαριά D3, ρίξτε ένα ζάρι και
διαιρέστε δια δύο τον αριθμό
που θα φέρετε. Όταν διαιρείτε
μια οποιαδήποτε ζαριά δια
δύο, στρογγυλοποιήστε τους
δεκαδικούς προς τα πάνω πριν
εφαρμόσετε στο αποτέλεσμα
οποιεσδήποτε μεταβλητές (εάν
υπάρχουν). Όλες οι μεταβλητές
λειτουργούν σωρευτικά. Εάν
για έναν κανόνα απαιτούνται,

ΜΟΝΆΔΕΣ
Τα μοντέλα κινούνται και πολεμούν σε
μονάδες οι οποίες αποτελούνται από ένα
ή περισσότερα μοντέλα. Μια μονάδα
πρέπει να στηθεί και να ολοκληρώσει
οποιαδήποτε κίνησή της ως μία ομάδα
μοντέλων. Κάθε μοντέλο θα πρέπει
να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 2"
οριζόντια και 6" κάθετα από τουλάχιστον
ένα άλλο μοντέλο της μονάδας του:
αυτό αποκαλείται συνοχή μονάδας.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η μονάδα
διασπαστεί κατά τη διάρκεια μιας μάχης,
θα πρέπει να επανακτήσει τη συνοχή της
την επόμενη φορά που θα κινηθεί.

ΓΎΡΟΣ ΜΆΧΗΣ
Το Warhammer 40,000 παίζεται
σε μια σειρά από γύρους μάχης.
Σε κάθε γύρο μάχης, και οι δύο
παίκτες παίζουν από μία φορά.
Ο ίδιος παίκτης παίζει πάντοτε
πρώτος σε κάθε γύρο μάχης– η
σειρά των παικτών εξαρτάται κάθε
φορά από την αποστολή. Κάθε
σειρά αποτελείται από μια σειρά
από φάσεις, οι οποίες πρέπει να
ολοκληρώνονται με σειρά. Οι φάσεις
είναι οι εξής:
1. Φάση κίνησης
Κινούνται όλες οι μονάδες που
μπορούν να κινηθούν.
2. Ψυχική φάση
Οι psyker μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ισχυρές
νοητικές ικανότητες.
3. Φάση εκτέλεσης βολών
Οι μονάδες μπορούν να
εκτελέσουν βολές σε εχθρικές
μονάδες.
4. Φάση εφόρμησης
Οι μονάδες σας μπορούν να
εμπλακούν σε μάχη σώμα με
σώμα με εχθρικές μονάδες.
5. Φάση μάχης
Οι μονάδες και των δύο παικτών
παρατάσσονται και επιτίθενται
σε μάχες σώμα με σώμα (melee).
6. Φάση αντοχής
Δοκιμάζετε την ανδρεία των
αποκαμωμένων μονάδων.
Όταν ένας παίκτης ολοκληρώσει
τη σειρά του, ξεκινάει ο αντίπαλός
του. Όταν και οι δύο παίκτες
ολοκληρώσουν τη σειρά τους, τότε
ο γύρος μάχης έχει ολοκληρωθεί
και ξεκινάει ο επόμενος και ούτω
καθεξής μέχρι να ολοκληρωθεί η
μάχη.

για παράδειγμα, 3 ζαριές ή
περισσότερες, τότε συχνά αυτό
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αναφέρεται σύντομα ως 3+.

Μόνον οι ανόητοι δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.

1. ΦΆΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ

Το έδαφος σείεται από το βάδισμα των πολεμιστών και τον βρυχηθμό των μηχανών
καθώς οι στρατοί παρελαύνουν στο πεδίο της μάχης και αγωνίζονται για το ποιος θα
κατακτήσει τις πιο πλεονεκτικές θέσεις.
Ξεκινήστε τη φάση κίνησής σας
επιλέγοντας μία από τις μονάδες σας
και κινώντας κάθε μοντέλο της μονάδας
αυτής μέχρι να έχετε μετακινήσει όλα τα
μοντέλα που θέλετε να μετακινήσετε.
Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε μια
άλλη μονάδα για να τη μετακινήσετε
μέχρι να έχετε μετακινήσει όσες μονάδες
επιθυμείτε. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε
το ίδιο μοντέλο πάνω από μία φορά σε
κάθε φάση κίνησης.

Κίνηση
Ένα μοντέλο μπορεί να κινηθεί προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε
απόσταση ίση ή μικρότερη σε ίντσες
από εκείνη που αναφέρεται στον βαθμό
Κίνησης της καρτέλας του. Κανένα μέρος
της βάσης (ή του σκάφους) του μοντέλου
δεν μπορεί να κινηθεί περαιτέρω. Δεν
μπορεί να διαπεράσει άλλα μοντέλα ή να
κινηθεί σε χαρακτηριστικά του εδάφους
όπως τοίχοι, ωστόσο μπορεί να κινηθεί
κάθετα ώστε να σκαρφαλώσει επάνω σε
μια κατασκευή ή να την προσπεράσει.
Εάν η καρτέλα ενός μοντέλου λέει ότι
έχει την ιδιότητα Fly, τότε μπορεί να
περάσει επάνω από μοντέλα και το
έδαφος σαν να μην υπήρχαν.

Ελάχιστη κίνηση
Ορισμένα μοντέλα που έχουν την
ιδιότητα Fly διαθέτουν έναν βαθμό
κίνησης που αποτελείται από δύο τιμές.
Η πρώτη είναι η ελάχιστη ταχύτητα του
μοντέλου: στη φάση Κίνησης, όλα τα
μέρη της βάσης του μοντέλου πρέπει να
ολοκληρώνουν την κίνηση τουλάχιστον
τόσο μακριά από το σημείο από το οποίο
ξεκίνησαν. Η δεύτερη είναι η μέγιστη
ταχύτητά του: κανένα τμήμα της βάσης
του μοντέλου δεν μπορεί να μετακινηθεί
περισσότερο από αυτή την τιμή. Εάν ένα
μοντέλο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει
την ελάχιστη κίνησή του ή αναγκάζεται
να μετακινηθεί εκτός του πεδίου μάχης
λόγω της ελάχιστης ταχύτητάς του,
τότε καταστρέφεται και απομακρύνεται
από το πεδίο της μάχης – το μοντέλο
είτε παρεμποδίζεται είτε διαλύθηκε ή
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μάχη.

Εχθρικά μοντέλα
Όλα τα μοντέλα στον ίδιο στρατό είναι
φιλικά μοντέλα. Τα μοντέλα τα οποία
είναι υπό τον έλεγχο ενός αντιπάλου
είναι εχθρικά. Όταν κινείτε ένα μοντέλο
κατά τη φάση Κίνησης, αυτό πρέπει
να απέχει τουλάχιστον 1 ίντσα από
οποιοδήποτε εχθρικό μοντέλο.

Οπισθοχώρηση
Οι μονάδες που ξεκινούν τη φάση
Κίνησης σε απόσταση 1 ίντσας από
μια εχθρική μονάδα, μπορούν είτε να
παραμείνουν στη θέση τους είτε να
Οπισθοχωρήσουν. Εάν επιλέξετε να
Οπισθοχωρήσετε, η μονάδα πρέπει
να ολοκληρώσει την κίνησή της σε
απόσταση μεγαλύτερη της 1 ίντσας
από όλες τις εχθρικές μονάδες. Όταν
μια ομάδα Οπισθοχωρεί, δεν μπορεί
να Προελάσει (βλ. παρακάτω) ή να
εφορμήσει στη συνέχεια της σειράς. Μια
μονάδα που Οπισθοχωρεί, δεν μπορεί
επίσης να εκτελέσει βολές μέσα στη
σειρά εκτός εάν έχει την ιδιότητα Fly.

Προέλαση
Όταν επιλέγετε μια μονάδα ώστε να
κινηθεί στη φάση Κίνησης, μπορείτε να
δηλώσετε ότι θα Προελάσει. Ρίξτε ένα
ζάρι και προσθέστε το αποτέλεσμα στις
ιδιότητες Κίνησης όλων των μοντέλων
της μονάδας για τη συγκεκριμένη φάση
Κίνησης. Μια μονάδα που Προελαύνει
δεν μπορεί να εκτελέσει βολές ή να
εφορμήσει στη συνέχεια της σειράς.

‘Θα καθίσουμε μειλίχιοι σαν αρνιά ενώ
απέναντί μας έχουμε τον λυσσασμένο
λύκο ή θα εναντιωθούμε περήφανα
και αγέρωχα στους τρόμους που
εξαπολύει εναντίον μας ο γαλαξίας;
Δεν θα ανεχθούμε τα τέρατα και τα
βδελύγματα άλλων κόσμων στην
Αυτοκρατορία μας!’

- Orthas Gregoran,
Αρχιδημαγωγός της Συνόδου
Forlan

Διαπραγμάτευση σημαίνει υποχώρηση.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΑΣΤΑΘΟΥΣ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Κάποιες φορές μπορεί να
παρατηρήσετε ότι είναι
δύσκολο να τοποθετήσετε
ένα μοντέλο σε ένα ακριβές
σημείο του εδάφους. Εάν το
ισορροπήσετε προσεκτικά,
είναι πολύ πιθανό να πέσει
αμέσως μόλις κουνηθεί το
τραπέζι και το βαμμένο
μοντέλο σας θα υποστεί ζημιά
ή ακόμα και θα σπάσει. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, θεωρείται
απόλυτα αποδεκτό το μοντέλο
να τοποθετείται σε άλλο,
ασφαλέστερο σημείο εφόσον
και οι δύο παίκτες έχουν
συμφωνήσει και γνωρίζουν
ποιο είναι το “πραγματικό”
σημείο στο οποίο βρίσκεται. Σε
περίπτωση που, στην εξέλιξη
του παιχνιδιού, ο αντίπαλός
σας σκέπτεται να εκτελέσει
βολές κατά του μοντέλου, θα
πρέπει να το τοποθετήσετε
στην πραγματική του θέση
ώστε ο αντίπαλος να μπορεί
να βεβαιώσει κατά πόσο έχει
οπτικό πεδίο.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Πολλές μονάδες έχουν την
ικανότητα να τοποθετούνται
στο πεδίο της μάχης στη
μέση του γύρου, μερικές
φορές χρησιμοποιώντας
τηλεμεταφορείς, βαρυτικούς
ανασχετήρες ή άλλα πιο
αποκρυφιστικά μέσα. Αυτό
συνήθως συμβαίνει στο τέλος
της φάσης Κίνησης, μπορεί
ωστόσο να συμβεί και κατά τη
διάρκεια άλλων φάσεων. Οι
μονάδες που έχουν στηθεί με
τέτοιο τρόπο δεν μπορούν να
κινηθούν ή να Προελάσουν
περαιτέρω κατά τη διάρκεια
του γύρου στον οποίο κάνουν
την εμφάνισή τους – καθώς
ολόκληρη η φάση της Κίνησής
τους χρησιμοποιείται για την
ανάπτυξή τους στο πεδίο της
μάχης – κατά τα άλλα όμως
μπορούν να ενεργήσουν
κανονικά (να εκτελέσουν
βολές, να εφορμήσουν,
κ.λπ.) για το υπόλοιπο του
γύρου τους. Οι μονάδες που
καταφτάνουν ως ενισχύσεις
υπολογίζεται ότι, όσον αφορά
τους κανόνες όπως τη βολή
Βαρέων όπλων, έχουν κινηθεί
κατά τη διάρκεια της φάσης
Κίνησής τους. Κάθε μονάδα
που δεν έχει καταφτάσει στο
πεδίο της μάχης μέχρι το τέλος
της μάχης, θεωρείται ότι έχει
καταστραφεί.
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Επαναλήψεις
ζαριάς
Ορισμένοι κανόνες
σας επιτρέπουν να
επαναλάβετε μια ζαριά.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε
να ρίξετε ξανά μερικά ή
όλα τα ζάρια. Δεν μπορείτε
ποτέ να επαναλάβετε
μια ζαριά περισσότερες
από μία φορές, ενώ οι
επαναλήψεις γίνονται
πριν την εφαρμογή
οποιωνδήποτε μεταβλητών
(εφόσον ισχύουν).

Αποφασιστική
ζαριά (roll-off)
Ορισμένοι κανόνες ζητάνε
από τους παίκτες να ρίξουν
μια αποφασιστική ζαριά
(roll-off). Για να γίνει αυτό,
και οι δύο παίκτες ρίχνουν
ένα ζάρι D6 και όποιος
φέρει τη μεγαλύτερη ζαριά,
κερδίζει. Σε περίπτωση
ισοπαλίας, και οι δύο
παίκτες ξαναρίχνουν
το D6 ζάρι τους – αυτή
είναι η μόνη περίπτωση
που οι παίκτες μπορούν
να επαναλάβουν μια
επανάληψη ζαριάς – και
εάν και η δεύτερη ζαριά
και η αντίστοιχή της είναι
πάλι ισόπαλες, οι παίκτες
συνεχίζουν να ρίχνουν
μέχρι να προκύψει νικητής.

Σειρά εκτέλεσης
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Ενώ παίζετε το
Warhammer 40,000,
μπορεί κάποιες φορές
να δείτε ότι δύο ή
περισσότεροι κανόνες
πρέπει να πραγματωθούν
ταυτόχρονα: συνήθως
“κατά την έναρξη της
φάσης Κίνησης” ή “πριν
την έναρξη της μάχης”.
Κάθε φορά που συμβαίνει
αυτό στο παιχνίδι, ο
παίκτης που έχει σειρά
επιλέγει και τη σειρά
εκτέλεσης. Εάν αυτά
συμβούν πριν ή μετά το
παιχνίδι, ή κατά την έναρξη
ή το τέλος του γύρου
μάχης, τότε οι παίκτες
ρίχνουν μια αποφασιστική
ζαριά (roll-off) και ο
νικητής αποφασίζει τη
σειρά πραγμάτωσης των
κανόνων.

2. ΨΥΧΙΚΉ ΦΆΣΗ

Πολεμιστές-μυστικιστές και μάγοι χειρίζονται την ξεχωριστή δύναμη της δίνης προκειμένου
να βοηθήσουν τους συμμάχους τους και να καταστρέψουν τους εχθρούς τους. Η δύναμη
αυτή δεν τιθασεύεται χωρίς ρίσκο, παρόλ’ αυτά αρκεί το παραμικρό σφάλμα ώστε η όλη
προσπάθεια να σπείρει παντού τον όλεθρο.

ΣΕΙΡΆ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΦΆΣΗΣ
1. Επιλέξτε psyker και δύναμη
2. Κάντε το Ψυχικό τεστ
3. Ο εχθρός κάνει το τεστ
Απόκρουσης Μαγείας
4. Πραγμάτωση της ψυχικής
δύναμης

1. Επιλέξτε psyker και δύναμη
Ορισμένα μοντέλα σημειώνονται ως
Psyker στην καρτέλα τους. Αυτοί οι psyker
μπορούν να εκδηλώσουν τις δικές τους
απόκοσμες ικανότητες και να προσπαθήσουν
να σταματήσουν τις μαγείες που εξαπολύει
ο εχθρός. Οι δυνάμεις τις οποίες γνωρίζει
ένας psyker, καθώς και ο αριθμός των
δυνάμεων που μπορούν να προσπαθήσουν
να εκδηλώσουν σε κάθε Ψυχική φάση,
περιγράφονται λεπτομερώς στην καρτέλα
τους.

Ψυχικές δυνάμεις
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι
psyker κατέχουν τη μεταφυσική δύναμη
Smite (Πλήγμα), που αναφέρεται παρακάτω.
Κάποιοι κατέχουν άλλες δυνάμεις αντί του
Smite ή επιπρόσθετα σε αυτήν: οι καρτέλες
του μοντέλου και άλλοι συμπληρωματικοί
κανόνες που χρησιμοποιείτε ξεκαθαρίζουν
ποιες δυνάμεις κατέχει κάθε psyker. Εάν
ένας psyker εκδηλώνει τις δυνάμεις του πριν
τη μάχη, εκδηλώστε την αμέσως πριν κάθε
παίκτης αρχίσει την ανάπτυξη του στρατού
του.

Smite (Πλήγμα)
Το Smite έχει τιμή φόρτισης δίνης 5.
Όταν εκδηλώνεται, η πλησιέστερη
ορατή μονάδα σε απόσταση
μέχρι 18" από τον psyker δέχεται
θανατηφόρα πλήγματα D3. Εάν το
αποτέλεσμα της Ψυχικής δοκιμής
ήταν μεγαλύτερη από 10, αντ’ αυτού
ο στόχος υποφέρει θανάσιμες πληγές
D6.

2. Εκτέλεση Ψυχικού Τεστ
Ένας psyker μπορεί να δοκιμάσει να
εκδηλώσει μια μεταφυσική δύναμη που
κατέχει κάνοντας ένα Ψυχικό τεστ. Για να
το κάνετε, ρίξτε 2 ζάρια D6. Εάν το σύνολο

Κίνδυνοι της Δίνης
Εάν ρίξετε μια ζαριά και φέρετε
δύο μονά (1) ή δύο εξάρια (6)
ενώ βρίσκεστε σε Ψυχικό τεστ,
τότε ο psyker υποφέρει άμεσα
από τους Κινδύνους της Δίνης.
Ο psyker δέχεται θανάσιμα
τραύματα D3 καθώς οι δυνάμεις
της κατατρεγμένης από τους
Δαίμονες δίνης επιτίθενται στο
μυαλό του. Εάν ο psyker φονευθεί
από τους Κινδύνους της Δίνης,
η δύναμη που προσπαθούσε να
εκδηλώσει αυτόματα αποτυγχάνει
και κάθε μονάδα σε απόσταση
μέχρι 6" υποφέρει θανάσιμα
τραύματα D3, καθώς η δίνη
καταπίνει τον psyker ή αλλιώς
ανατινάζεται σε μια έκρηξη
εμπειρικής ανάδρασης.
είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από την τιμή
φόρτισης δίνης αυτής της δύναμης, τότε η
δύναμη εκδηλώνεται με επιτυχία. Ένας psyker
δεν μπορεί να δοκιμάσει να εκδηλώσει την
ίδια μεταφυσική δύναμη παραπάνω από μία
φορές σε κάθε σειρά.

3. Τεστ Απόκρουσης Μαγείας

Ένας psyker μπορεί να προσπαθήσει να
αντισταθεί σε μια ψυχική δύναμη η οποία
εκδηλώθηκε από ένα εχθρικό μοντέλο σε
απόσταση μέχρι 24" εκτελώντας ένα τεστ
Απόκρουσης Μαγείας: αυτό εκτελείται
αμέσως, παρόλο που δεν είναι η σειρά
σας. Για να το κάνετε, ρίξτε 2 ζάρια D6.
Εάν το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το
σύνολο της ζαριάς του Ψυχικού τεστ που
εκδήλωσε τη δύναμη, τότε αποκρούστηκε
και ο αντίκτυπός της αναιρείται. Επιτρέπεται
μόνο μία προσπάθεια απόκρουσης κάθε
επιτυχημένης ψυχικής δύναμης σε κάθε
σειρά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
psyker που διαθέτετε σε απόσταση μέχρι 24"
από το εχθρικό μοντέλο που εκδηλώνει την
ψυχική δύναμη.

4. Πραγμάτωση Ψυχικής
Δύναμης
Εφόσον το Ψυχικό τεστ είναι επιτυχημένο,
ο psyker δεν πεθαίνει ως αποτέλεσμα των
Κινδύνων της Δίνης και η προσπάθεια
δεν σταμάτησε από ένα τεστ Απόκρουσης
Μαγείας, τότε μπορείτε να πραγματώσετε
το αποτέλεσμα της ψυχικής δύναμης, το
οποίο περιγράφεται στη δύναμη.

Σκέψη χωρίς προορισμό καταλήγει σε μέρη σκοτεινά.

3. ΦAΣΗ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ
ΒΟΛΩΝ

Τα όπλα ακούγονται εκκωφαντικά και ο ουρανός βρέχει θραύσματα. Η λάμψη της
κάννης σπινθηρίζει στο σκοτάδι, οι ακτίνες λέιζερ φωτίζουν την ομίχλη του πολέμου και
τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια και οι μπαταρίες είναι πεταμένα κατά μήκος του πεδίου
μάχης.

ΣΕΙΡΆ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
ΒΟΛΏΝ
1. Επιλέξτε τη μονάδα που θα
εκτελέσει βολές

2. Επιλέξτε στόχους
3. Επιλέξτε όπλο απόστασης
4. Πραγματώστε τις επιθέσεις
• Ρίξτε το ζάρι χτυπήματος
• Ρίξτε το ζάρι πλήγματος
• Ο εχθρός αποφασίζει
ποιος θα δεχθεί το
πλήγμα
• Ο εχθρός ρίχνει τη ζαριά
σωτηρίας
• Ζημιά
1. Επιλέξτε τη μονάδα που θα εκτελέσει

βολές
Κατά τη φάση της Εκτέλεσης βολών, μπορείτε
να εκτελέσετε βολές με μοντέλα τα οποία
διαθέτουν όπλα απόστασης. Αρχικά, επιλέγετε
με ποια μονάδα θα εκτελέσετε βολές. Δεν
μπορείτε να επιλέξετε μονάδα η οποία
Προέλασε ή Οπισθοχώρησε σε αυτή τη σειρά
ή μια μονάδα η οποία βρίσκεται σε απόσταση
μέχρι 1" από μια εχθρική μονάδα. Εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά, κάθε μοντέλο της
μονάδας επιτίθεται με όλα τα όπλα απόστασης
με τα οποία είναι εφοδιασμένο. Αφού
εκτελέσουν τις βολές τους όλα τα μοντέλα
της μονάδας, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη
μονάδα για να εκτελέσει βολές μέχρις ότου να
εκτελέσουν τις βολές τους όλες οι μονάδες που
μπορούν να το κάνουν.
2. Επιλέξτε στόχους
Αφού επιλέξτε τη μονάδα που θα εκτελέσει
βολές, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα ή τις
μονάδες που θα αποτελέσουν στόχο της
επίθεσης. Προκειμένου να στοχεύσετε μια
εχθρική μονάδα, ένα μοντέλο της μονάδας
αυτής πρέπει να βρίσκεται στην Απόσταση
βολής του όπλου που χρησιμοποιείται
(όπως αναφέρεται στο προφίλ του) και να
έχει οπτικό πεδίο προς το μοντέλο το οποίο
πυροβολεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σκύψτε
και δείτε πίσω από το μοντέλο που πυροβολεί
για να ελέγξετε εάν έχετε οπτικό πεδίο σε
οποιοδήποτε σημείο του στόχου. Προκειμένου
να καθοριστεί το οπτικό πεδίο, ένα μοντέλο
μπορεί να βλέπει μέσα από άλλα μοντέλα της
δικής του μονάδας.

εχθρικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε
απόσταση μέχρι 1" από φιλικά μοντέλα
καθώς ο κίνδυνος να χτυπήσετε τα δικά σας
στρατεύματα είναι υπερβολικά μεγάλος.
3. Επιλέξτε το όπλο με ακτίνα βολής
Τα όπλα ενός μοντέλου αναφέρονται
στην καρτέλα του. Σε περίπτωση που ένα
μοντέλο διαθέτει πολλά όπλα, μπορεί να
εκτελέσει βολές με όλα στον ίδιο στόχο
ή να στοχεύσει μια διαφορετική εχθρική
μονάδα με το καθένα. Αντίστοιχα, εάν μια
μονάδα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα
μοντέλα, μπορούν να εκτελέσουν βολές στους
ίδιους ή διαφορετικούς στόχους, όπως εσείς
επιλέξετε. Σε κάθε περίπτωση, δηλώστε πώς
θα μοιραστούν οι βολές της μονάδας που
πυροβολεί πριν ρίξετε οποιαδήποτε ζαριά και
πραγματώστε όλες τις βολές εναντίον ενός
στόχου πριν προχωρήσετε στον επόμενο.
Αριθμός Επιθέσεων
Κάθε φορά που ένα μοντέλο πραγματοποιεί
μια βολή με ένα όπλο απόστασης,
πραγματοποιεί μια σειρά επιθέσεων. Ρίχνετε
ένα ζάρι για κάθε επίθεση. Ο αριθμός
επιθέσεων ενός μοντέλου με ένα όπλο, και ως
εκ τούτου ο αριθμός των ζαριών που μπορείτε
να ρίξετε, αναγράφεται στον προφίλ του
όπλου μαζί με τον τύπο όπλου. Ο τύπος του
όπλου μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των
επιθέσεων (βλ. επόμενη σελίδα).

Χαρακτήρες
Ορισμένα μοντέλα σημειώνονται
ως Character στην καρτέλα
τους. Αυτοί οι ήρωες, αξιωματικοί,
προφήτες και πολέμαρχοι είναι
πανίσχυροι χαρακτήρες που
μπορούν να επηρεάσουν σε
μεγάλο βαθμό την εξέλιξη μιας
μάχης. Μολαταύτα, στη χαοτική
δίνη του πεδίου της μάχης μπορεί
να είναι δύσκολο να απομονωθούν
ως στόχοι Ένας Character
να επιλεγεί ως στόχος μόνο
κατά τη φάση της Εκτέλεσης
βολών όταν είναι η πλησιέστερη
εχθρική μονάδα στο μοντέλο που
πυροβολεί. Αυτό δεν ισχύει για
τους Character με ιδιότητα
Πλήγματος 10 ή μεγαλύτερη, απλά
και μόνο λόγω του μεγέθους τους.

Τα μοντέλα δεν μπορούν να στοχεύουν

Η ανάλυση είναι η κατάρα της πίστης.

Γρήγορη Ζαριά
Οι κανόνες για την
πραγμάτωση των επιθέσεων
έχουν συνταχθεί με
την προϋπόθεση ότι
εκτελείται μία ζαριά κάθε
φορά. Παρόλ’ αυτά, είναι
δυνατό να επιταχύνετε
τις μάχες σας ρίχνοντας
ταυτόχρονα τα ζάρια για τις
ίδιες μάχες. Προκειμένου
να πραγματοποιήσετε
πολλαπλές επιθέσεις
ταυτόχρονα, όλες οι
επιθέσεις πρέπει να
διαθέτουν την ίδια
Βαλλιστική Ικανότητα
(εάν πρόκειται για επίθεση
εκτέλεσης βολών) ή την
ίδια Οπλική Ικανότητα
(εάν πρόκειται για επίθεση
σώμα με σώμα). Πρέπει
επίσης να έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά Ισχύος,
Διείσδυσης Πανοπλίας και
Πλήγματος και επίσης να
κατευθύνονται προς την ίδια
μονάδα. Εφόσον ισχύουν
αυτά, μπορείτε να ρίξετε
όλες τις ζαριές χτυπήματος
ταυτόχρονα και έπειτα όλες
τις ζαριές πλήγματος. Ο
αντίπαλός σας μπορεί έπειτα
να κατανείμει τα πλήγματα
ένα ένα, ρίχνοντας τις ζαριές
σωτηρίας και δεχόμενος
τα ανάλογα πλήγματα.
Δεν πρέπει να ξεχνάτε
ότι εφόσον η στοχευμένη
μονάδα περιέχει ένα μοντέλο
το οποίο έχει ήδη δεχθεί
πλήγματα, πρέπει να δεχθεί
περαιτέρω πλήγματα μέχρις
ότου είτε να φονευθεί ή
όλα τα πλήγματα να έχουν
διασωθεί ή πραγματωθεί.

Ιδιότητες Αύρας
Κάποιες μονάδες – συνήθως
οι Characters –
διαθέτουν ιδιότητες που
επηρεάζουν συγκεκριμένα
μοντέλα που βρίσκονται
σε συγκεκριμένη εμβέλεια.
Εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από την
ιδιότητα, ένα μοντέλο για
το οποίο ισχύει τέτοιος
κανόνας βρίσκεται πάντοτε
εντός της εμβέλειας του
αποτελέσματος.
Για παράδειγμα, ένας
Άρχοντας του Μιάσματος
διαθέτει την ιδιότητα του
Δώρου του Nurgle, η οποία
επηρεάζει όλα τα μοντέλα
Death Guard που
βρίσκονται σε απόσταση
μέχρι 7" από αυτόν.
Δεδομένου ότι ο Άρχοντας
του Μιάσματος είναι και
μοντέλο Death Guard,
απολαμβάνει και αυτή την
ιδιότητα.
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Τύποι Όπλων

Υπάρχουν πέντε τύποι όπλων απόστασης:
Επιθετικά, Βαρέα, Ταχείας Βολής,
Χειροβομβίδα και Πιστόλι. Ένα μοντέλο
που ρίχνει ένα από αυτά τα όπλα μπορεί να
πραγματοποιήσει έναν αριθμό επιθέσεων ίδιο
με τον αριθμό που αναφέρεται στο προφίλ
μετά τον τύπο του. Για παράδειγμα, ένα
μοντέλο που ρίχνει ένα όπλο “Assault 1” (1
Επίθεση) μπορεί να κάνει 1 επίθεση με αυτό
το όπλο. Ένα μοντέλο που ρίχνει ένα όπλο
“Heavy 3” (3 με Βαρύ όπλο) μπορεί να κάνει 3
επιθέσεις, κ.λπ.
Εφόσον ένα όπλο έχει παραπάνω από μία
επιθέσεις, πρέπει να εξαπολύσει όλες τις
επιθέσεις του στην ίδια στοχευμένη μονάδα.

Ο βασικότερος
κανόνας όλων
Σε ένα παιχνίδι με
τόση λεπτομέρεια και
πολυπλοκότητα όπως το
Warhammer 40,000, μπορεί να
υπάρξουν φορές που δεν είστε
απόλυτα σίγουροι πώς πρέπει
να επιλυθεί μια κατάσταση
η οποία προκύπτει κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Στις
περιπτώσεις που συμβαίνει
αυτό, μιλήστε με τον αντίπαλό
σας και εφαρμόστε τη λύση που
και οι δύο θεωρείτε πιο λογική
(ή πιο διασκεδαστική!). Εάν
δεν βρίσκετε κάποια λύση, τότε
ρίξτε από μία ζαριά και αυτός με
τη μεγαλύτερη ζαριά θα επιλέξει
και τη λύση. Και μετά, μπορείτε
να ασχοληθείτε ξανά με τις
μάχες σας!

Κάθε τύπος όπλου απόστασης έχει έναν επίσης
πρόσθετο κανόνα ο οποίος, αναλόγως της
κατάστασης, μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια
του όπου ή το πότε μπορεί να εκτελέσει βολή.
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής:

Επιθετικό (Assault)

Τα επιθετικά όπλα ρίχνουν τόσο γρήγορα ή
στην τύχη που μπορεί να ρίχνουν στηριγμένα
στον γοφό καθώς οι πολεμιστές ρίχνονται
στη μάχη.
Ένα μοντέλο με Επιθετικό όπλο μπορεί να
πυροβολήσει με αυτό ακόμα και αν είχε
Προελάσει νωρίτερα στον γύρο. Εάν το κάνει,
πρέπει να αφαιρέσετε ένα από 1 κάθε ζαριά
χτυπήματος όταν πυροβολείτε με το όπλο σε
αυτό τον γύρο.

Βαρύ (Heavy)

Τα βαρέα όπλα είναι τα μεγαλύτερα και πιο
θανάσιμα όπλα στο πεδίο της μάχης, ωστόσο
πρέπει να τα ξαναοπλίζετε, να τα στήνετε
προσεκτικά ή να τα στηρίζετε για να είναι
αποτελεσματικά.
Εάν ένα μοντέλο με Βαρύ όπλο μετακινήθηκε
κατά τη φάση Κίνησης που προηγήθηκε,
πρέπει να αφαιρέσετε 1 από κάθε ζαριά
χτυπήματος όταν πυροβολείτε με το όπλο σε
αυτό τον γύρο.

Ταχείας Βολής (Rapid Fire)

Τα όπλα Ταχείας Βολής είναι όπλα
πολλαπλών χρήσεων που έχουν την
ικανότητα να στοχεύουν μεμονωμένες βολές
σε μεγάλη απόσταση ή να πυροβολούν
ελεγχόμενα πυρά σε κοντινές αποστάσεις.
Ένα μοντέλο που ρίχνει με ένα όπλο Ταχείας
Βολής διπλασιάζει τον αριθμό των επιθέσεων
που εξαπολύει εάν ο στόχος του βρίσκεται στα
μισά της μέγιστης εμβέλειας του όπλου.

Χειροβομβίδα (Grenade)

Οι χειροβομβίδες είναι εκρηκτικοί
μηχανισμοί χειρός που οι πολεμιστές
ρίχνουν στον εχθρό ενώ οι συμπολεμιστές
της μονάδας τους τους παρέχουν κάλυψη
πυροβολώντας.
Κάθε φορά που μια μονάδα πυροβολεί,
ένα μοντέλο της μονάδας που διαθέτει
Χειροβομβίδες μπορεί να ρίξει μία αντί να
πυροβολήσει με οποιοδήποτε άλλο όπλο.

Πιστόλι (Pistol)

Τα πιστόλια τα κρατάνε οι πολεμιστές
στο ένα χέρι και μπορούν επίσης να τα
χρησιμοποιήσουν στις μάχες σώμα με σώμα
για να πυροβολήσουν από πολύ κοντινή
απόσταση. Πολλοί πολεμιστές κουβαλούν
ένα πιστόλι πάνω τους, μαζί με το βασικό
όπλο τους.
Ένα μοντέλο μπορεί να πυροβολήσει ένα
Πιστόλι ακόμα και εάν υπάρχουν εχθρικές
μονάδες σε απόσταση μέχρι 1" από τη δική
του μονάδα, ωστόσο πρέπει να στοχεύσει στην
κοντινότερη εχθρική μονάδα. Στις περιπτώσεις
αυτές, το μοντέλο μπορεί να πυροβολήσει με
το Πιστόλι του ακόμα και αν υπάρχουν άλλες
φιλικές μονάδες σε απόσταση 1 ίντσας από την
ίδια εχθρική μονάδα.
Κάθε φορά που ένα μοντέλο το οποίο είναι
εξοπλισμένο τόσο με Πιστόλι όσο και με έναν
άλλο τύπο όπλου απόστασης (π.χ. ένα Πιστόλι
και ένα όπλο Ταχείας Βολής) πυροβολεί,
μπορεί είτε να πυροβολήσει με το Πιστόλι ή
τα Πιστόλια του ή με όλα τα υπόλοιπα όπλα
του. Εσείς επιλέγετε με ποιο θα πυροβολήσει
(Πιστόλια ή όχι) πριν ρίξετε τις ζαριές
χτυπήματος.

‘Ενώ τα σώματά μας να είναι οπλισμένα με αδαμάντιο,
τις ψυχές μας τις προστατεύει η αφοσίωση.
Ενώ τα κεραυνόπλα μας γεμίζουν ενέργεια για τον θάνατο των εχθρών του
Αυτοκράτορά μας, οι σκέψεις μας γεμίζουν με σοφία.
Ενώ προελαύνουμε, προελαύνει μαζί μας και η αφοσίωσή μας,
γιατί τι άλλο είμαστε πέρα από Διαστημικοί Πεζοναύτες;
Δεν είμαστε εμείς οι εκλεκτοί του Αυτοκράτορα,
οι πιστοί του υπηρέτες μέχρι θανάτου;’
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Δείτε τα Έργα του Αυτοκράτορα και παραλύστε από φόβο!

4. Πραγματώστε τις
επιθέσεις
Οι επιθέσεις μπορούν να γίνονται
από μία κάθε φορά ή, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορείτε να ρίξετε ζάρια
και να κάνετε πολλαπλές επιθέσεις
ταυτόχρονα. Η παρακάτω σειρά
επιθέσεων χρησιμοποιείται για τις
επιθέσεις που γίνονται από μία κάθε
φορά:

1. Ζαριά χτυπήματος: Κάθε φορά

που ένα μοντέλο επιτίθεται, ρίξτε
ένα ζάρι. Εάν ο αριθμός που θα
φέρετε είναι ίσος ή μεγαλύτερος
από το χαρακτηριστικό
Βαλλιστικής Ικανότητας του
μοντέλου που επιτίθεται, τόσο
κερδίζετε ένα χτύπημα με το όπλο
που χρησιμοποιείτε. Διαφορετικά,
η επίθεση αποτυγχάνει και η σειρά
επιθέσεων τερματίζεται. Εάν
φέρετε 1, τότε η επίθεση θεωρείται
πάντοτε αποτυχημένη, ασχέτως
των μεταβλητών που μπορεί να
ισχύουν.

2. Ζαριά πλήγματος: Εάν μια

επίθεση πετύχει ένα χτύπημα, τότε
θα πρέπει να ρίξετε ένα ακόμα
ζάρι για να δείτε εάν η επίθεση
προκάλεσε με επιτυχία ένα πλήγμα
στον στόχο. Ο αριθμός που
πρέπει να φέρετε καθορίζεται εάν
συγκρίνετε τη Δύναμη του όπλου
που επιτίθεται με την Αντοχή του
στόχου, όπως μπορείτε να δείτε
στον παρακάτω πίνακα:

ΖΑΡΙΑ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ
ΔYΝΑΜΗ
ΕΠIΘΕΣΗΣ VS
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΌΧΟΥ

ΖΆΡΙΑ D6 ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ

Είναι η Δύναμη
ΔΙΠΛΑΣΙΑ (ή
περισσότερη) από
την Αντοχή;

2+

Είναι η Δύναμη
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από
την Αντοχή;

3+

Είναι η Δύναμη ΙΣΗ
με την Αντοχή;

4+

Είναι η Δύναμη
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από
την Αντοχή;

5+

Είναι η Δύναμη
ΜΙΣΗ (ή λιγότερη)
από την Αντοχή;

6+

Εάν η ζαριά είναι μικρότερη από
τον αριθμό που απαιτείται, η
επίθεση αποτυγχάνει και η σειρά
επιθέσεων τερματίζεται. Εάν
φέρετε 1, τότε η επίθεση θεωρείται
πάντοτε αποτυχημένη, ασχέτως
των μεταβλητών που μπορεί να
ισχύουν.

3. Κατανομή πλήγματος: Εάν μια
επίθεση πλήξει με επιτυχία τον
στόχο, ο παίκτης που ελέγχει τη
στοχευμένη μονάδα κατανέμει το
πλήγμα σε οποιοδήποτε μοντέλο
της μονάδας (το μοντέλο που
επιλέγεται δεν είναι απαραίτητο
να βρίσκεται στην εμβέλεια ή το
οπτικό πεδίο της επιτιθέμενης
μονάδας). Εάν ένα μοντέλο της
στοχευμένης μονάδας έχει ήδη
δεχθεί πλήγματα, τότε η ζημιά
πρέπει να χρεωθεί σε αυτό το
μοντέλο.
4. Ζαριά σωτηρίας: Ο παίκτης
που ελέγχει τη στοχευμένη
μονάδα ρίχνει μια ζαριά
σωτηρίας ρίχνοντας ένα ζάρι και
εφαρμόζοντας στο αποτέλεσμα
τη Διείσδυση Πανοπλίας του
όπλου που προκάλεσε τη ζημιά.
Για παράδειγμα, εάν το όπλο
έχει Διείσδυση Πανοπλίας -1,
τότε ο παίκτης αφαιρεί 1 από
το αποτέλεσμα της ζαριάς
σωτηρίας. Εάν το αποτέλεσμα
είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από
τη Σωτηρία του μοντέλου στο
οποίο χρεώθηκε το πλήγμα, τότε
η ζημιά αποτρέπεται και η σειρά
επιθέσεων τερματίζεται. Εάν το
αποτέλεσμα είναι μικρότερο από
τη Σωτηρία του μοντέλου, τότε
η ζαριά σωτηρίας αποτυγχάνει
και το μοντέλο δέχεται ζημιά.
Εάν φέρετε 1, τότε η επίθεση
θεωρείται πάντοτε αποτυχημένη,
ασχέτως των μεταβλητών που
μπορεί να ισχύουν.
5. Ζημιά: Η ζημιά που προκαλείται
είναι ίση με τη Ζημιά του όπλου
που χρησιμοποιήθηκε στην
επίθεση. Ένα μοντέλο χάνει ένα
πλήγμα για κάθε πόντο ζημιάς
που δέχεται. Εάν τα πλήγματα
ενός μοντέλου φτάσουν στο 0,
τότε το μοντέλο είτε φονεύεται
είτε καταστρέφεται και βγαίνει
από το παιχνίδι. Εάν ένα μοντέλο
χάσει πολλά πλήγματα από
μία επίθεση και καταστραφεί,
η υπολειπόμενη ζημιά από την
επίθεση αυτή χάνεται και δεν έχει
κάποιο αποτέλεσμα.

Άτρωτη Σωτηρία
Κάποια μοντέλα διαθέτουν υπερφυσικά
αντανακλαστικά ή προστατεύονται από
δυναμικά πεδία που τους παρέχουν μια
άτρωτη σωτηρία. Κάθε φορά που χρεώνεται
ένα πλήγμα σε ένα μοντέλο με άτρωτη
σωτηρία, μπορείτε να επιλέξετε είτε να
χρησιμοποιήσετε τη συνήθη Σωτηρία του ή
την άτρωτη σωτηρία του, όχι όμως και τις
δύο. Εάν ένα μοντέλο διαθέτει παραπάνω
από μία άτρωτες σωτηρίες, τότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μόνο μία – εσείς επιλέγετε
ποια. Εάν χρησιμοποιήσετε την άτρωτη
σωτηρία ενός μοντέλου, τότε σε αυτή
δεν εφαρμόζεται ποτέ η τιμή Διείσδυσης
Πανοπλίας ενός όπλου.

Έδαφος και Κάλυψη
Τα πεδία μάχης του απώτερου μέλλοντος είναι
γεμάτα από χαρακτηριστικά εδάφους όπως
ερείπια, κρατήρες και παραμορφωμένα δέντρα. Τα
μοντέλα μπορούν να βρουν κάλυψη σε αυτά τα
χαρακτηριστικά του εδάφους ώστε να αποκτούν
προστασία από τα εισερχόμενα πυρά.
Εάν μια μονάδα βρίσκεται εξ ολοκλήρου επάνω σε
ένα χαρακτηριστικό ή κοντά του, τότε προσθέτετε
1 στις ζαριές σωτηρίας των μοντέλων της ενάντια
στις επιθέσεις, ώστε να απεικονίσετε την κάλυψη
που παρέχει το έδαφος (οι άτρωτες σωτηρίες δεν
επηρεάζονται). Οι μονάδες δεν κερδίζουν κάποιο
όφελος από την κάλυψη κατά τη φάση της Μάχης.

Θανάσιμα Πλήγματα
Κάποιες επιθέσεις επιφέρουν θανάσιμα πλήγματα:
πρόκειται για τόσο ισχυρά πλήγματα που καμία
πανοπλία ή δυναμικό πεδίο δεν μπορεί να
αντισταθεί στην ορμή τους. Κάθε θανάσιμο πλήγμα
επιφέρει έναν πόντο ζημιάς στη στοχευμένη
μονάδα. Μην ρίχνετε ζαριά πλήγματος ή ζαριά
σωτηρίας (συμπεριλαμβανομένων των άτρωτων
σωτηριών) απέναντι στα θανάσιμα πλήγματα –
χρεώστε απλώς το πλήγμα όπως θα κάνατε με
οποιοδήποτε άλλο πλήγμα και χρεώστε και τη
ζημιά σε ένα μοντέλο της στοχευμένης μονάδας,
όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε αντίθεση με
τις συνήθεις επιθέσεις, η υπολειπόμενη ζημιά από
τις επιθέσεις που επιφέρουν θανάσιμα πλήγματα,
δεν χάνεται. Αντ’ αυτού, συνεχίστε να χρεώνετε
τη ζημιά σε άλλα μοντέλα της μονάδας μέχρι είτε
να έχει χρεωθεί όλη η ζημιά είτε να καταστραφεί η
στοχευμένη ομάδα.

Η σκέψη της ημέρας: Η γνώση είναι τρομερό όπλο!
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4. ΦΆΣΗ ΕΦΌΡΜΗΣΗΣ 5. ΦΆΣΗ ΜΆΧΗΣ

Οι πολεμιστές ρίχνονται στη μάχη και σφάζουν με
λεπίδες, σφυριά και νύχια.

ΣΕΙΡΆ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΌΡΜΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε τη μονάδα που θα εφορμήσει
2. Επιλέξτε στόχους

3. Ο εχθρός πραγματώνει το Overwatch
4. Ρίχνετε 2 D6 ζάρια και εφορμείτε

1. Επιλέξτε τη μονάδα που θα εφορμήσει
Κάθε μονάδα που βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 12" από τον
εχθρό κατά τη φάση της Εφόρμησης, μπορεί να κάνει κίνηση
εφόρμησης. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μονάδα η οποία
Προέλασε ή Οπισθοχώρησε σε αυτή τη σειρά του παίκτη ούτε
μια μονάδα η οποία ξεκίνησε τη φάση Εφόρμησης σε απόσταση
μέχρι 1" από τον εχθρό.

2. Επιλέξτε στόχους
Αφού επιλέξετε μια κατάλληλη μονάδα, επιλέξτε μία ή
περισσότερες εχθρικές μονάδες σε απόσταση μέχρι 12" από αυτή
ως στόχο της εφόρμησης. Κάθε στοχευμένη μονάδα μπορεί να
προσπαθήσει να πυροβολήσει με Overwatch.

3. Overwatch
Κάθε φορά που δηλώνεται μια εφόρμηση ενάντια σε μια μονάδα, η
στοχευμένη μονάδα μπορεί άμεσα να πυροβολήσει με Overwatch
στην ενδεχόμενη επιτιθέμενη μονάδα. Μια στοχευμένη μονάδα
μπορεί να εν δυνάμει να πυροβολήσει με Overwatch πολλές φορές
σε έναν γύρο, δεν μπορεί ωστόσο να πυροβολήσει εάν υπάρχουν
εχθρικά μοντέλα σε απόσταση μέχρι 1" από αυτήν. Το Overwatch
πραγματώνεται όπως μια κανονική επίθεση (αν και πραγματώνεται
στη φάση Εφόρμησης του εχθρού) και χρησιμοποιεί όλους τους
συνήθεις κανόνες εκτός του ότι πρέπει πάντοτε το αποτέλεσμα
της ζαριάς να είναι 6 για να θεωρηθεί επιτυχημένη, ασχέτως της
Βαλλιστικής Ικανότητας του μοντέλου που πυροβολεί ή κάθε
άλλης μεταβλητής.

4. Εκτέλεση Κίνησης Εφόρμησης
Αφού πραγματωθεί οποιοδήποτε Overwatch, ρίξτε 2 ζάρια D6.
Κάθε μοντέλο της μονάδας που εφορμεί μπορεί να μετακινηθεί
τόσες ίντσες όσο το αποτέλεσμα – αυτή είναι η απόσταση
εφόρμησης για τον γύρο αυτό. Το πρώτο μοντέλο που μετακινείτε
πρέπει να σταματήσει σε απόσταση μέχρι 1" από οποιοδήποτε
εχθρικό μοντέλο από μία από τις στοχευμένες μονάδες. Κανένα
μοντέλο της μονάδας εφόρμησης δεν μπορεί να κινηθεί σε
απόσταση μέχρι 1" από μια εχθρική μονάδα που δεν ήταν στόχος
της εφόρμησής του. Εάν αυτό είναι αδύνατο, η εφόρμηση
αποτυγχάνει και κανένα μοντέλο της μονάδας εφόρμησης δεν
μετακινείται σε αυτή τη φάση. Αφού μετακινήσετε όλα τα μοντέλα
της μονάδας εφόρμησης, επιλέξτε άλλη κατάλληλη μονάδα και
επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρις ότου να έχουν
εφορμήσει όλες οι κατάλληλες μονάδες που θέλετε να εφορμήσουν.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε καμία μονάδα να εφορμήσει παραπάνω
από μία φορές σε κάθε φάση Εφόρμησης.
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Το πεδίο της μάχης γεμίζει με πτώματα, καθώς οι
μαχόμενοι στρατοί σφαγιάζονται μεταξύ τους.

ΣΕΙΡΆ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΜΆΧΗΣ
1. Επιλέξτε τη μονάδα με την οποία θα πολεμήσετε
2. Συγκεντρώστε τη μονάδα σας σε απόσταση
μέχρι 3"
3. Επιλέξτε στόχους
4. Επιλέξτε το όπλο μάχης σώμα με σώμα (melee)
5. Πραγματώστε τις επιθέσεις μάχης σε κοντινή
απόσταση
• Ρίξτε το ζάρι χτυπήματος
• Ρίξτε το ζάρι πλήγματος
• Ο εχθρός αποφασίζει ποιος θα δεχθεί το
πλήγμα
• Ο εχθρός ρίχνει τη ζαριά σωτηρίας
• Ζημιά
6. Σταθεροποιήστε τη θέση της μονάδας μέχρι 3"

1. Επιλέξτε τη μονάδα με την οποία θα
πολεμήσετε
Κάθε μονάδα η οποία εφόρμησε ή έχει μοντέλα σε απόσταση
1 ίντσας από μια εχθρική μονάδα, μπορεί να επιλεγεί να
πολεμήσει στη φάση Μάχης. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις
μονάδες, όχι μόνο αυτές που ελέγχονται από τον παίκτη ο
οποίος έχει σειρά. Όλες οι μονάδες που εφόρμησαν σε αυτή
τη σειρά, πολεμούν πρώτες. Ο παίκτης που έχει σειρά επιλέγει
τη σειρά με την οποία θα πολεμήσουν αυτές οι μονάδες. Αφού
πολεμήσουν όλες οι μονάδες που έχουν εφορμήσει, οι παίκτες
εναλλάξ επιλέγουν τις κατάλληλες μονάδες με τις οποίες θα
πολεμήσουν (ξεκινώντας από τον παίκτη που έχει σειρά) μέχρις
ότου όλες οι κατάλληλες μονάδες και των δύο παικτών να έχουν
πολεμήσει από μία φορά. Δεν μπορείτε να επιλέξετε καμία
μονάδα να πολεμήσει παραπάνω από μία φορές σε κάθε φάση
Μάχης. Εάν ένας παίκτης ξεμείνει από κατάλληλες μονάδες,
ο άλλος παίκτης ολοκληρώνει όλες τις μάχες που απομένουν,
παίζοντας μια μονάδα κάθε φορά. Μια μάχη πραγματώνεται
ακολουθώντας τα εξής βήματα:

2. Συγκέντρωση
Μπορείτε να κινήσετε κάθε μοντέλο της μονάδας μέχρι 3
ίντσες: η κίνηση μπορεί να είναι προς κάθε κατεύθυνση αρκεί
το μοντέλο να ολοκληρώνει την κίνησή του πιο κοντά στο
πλησιέστερο εχθρικό μοντέλο.

3. Επιλέξτε στόχους

Ηρωική Παρέμβαση

Αρχικά, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα ή τις μονάδες που
θα αποτελέσουν στόχο της επίθεσης. Για να στοχεύσετε μια
εχθρική μονάδα, το μοντέλο που επιτίθεται πρέπει είτε να
βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 1" από τη μονάδα αυτή ή σε
απόσταση μέχρι 1" από ένα άλλο μοντέλο της δικής του
μονάδας το οποίο απέχει μέχρι 1" από αυτή την εχθρική
μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα πολεμάει σε δύο γραμμές.
Τα μοντέλα που εφόρμησαν σε αυτή τη σειρά μπορούν μόνο
να στοχεύσουν εχθρικές μονάδες στις οποίες εφόρμησαν στην
προηγούμενη φάση.

Όταν ο εχθρός έχει ολοκληρώσει όλες τις κινήσεις εφόρμησης,
οποιοσδήποτε Character σας ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση
μέχρι 3" από μια εχθρική μονάδα, μπορεί να πραγματοποιήσει μια
Ηρωική Παρέμβαση. Όποιος το κάνει αυτό, μπορεί να κινηθεί μέχρι
3" με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνει την κίνησή του κοντά στο
πλησιέστερο εχθρικό μοντέλο.

Εάν ένα μοντέλο μπορεί να εξαπολύσει παραπάνω από μία
επιθέσεις μάχης σε κοντινή απόσταση (βλ. δεξιά), μπορεί να
τις μοιράσει μεταξύ κατάλληλων στόχων όπως εσείς θέλετε.
Αντίστοιχα, εάν μια μονάδα περιλαμβάνει παραπάνω από
ένα μοντέλα, καθένα από αυτά μπορεί να στοχεύσει μια
διαφορετική εχθρική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση, δηλώστε πώς

Η νίκη είναι η υπόσχεση της Εντολής του Αυτοκράτορα.

θα μοιραστούν οι επιθέσεις μάχης σε κοντινή απόσταση της
μονάδας πριν ρίξετε οποιαδήποτε ζαριά και πραγματώστε όλες
τις επιθέσεις εναντίον ενός στόχου πριν προχωρήσετε στον
επόμενο.

Αριθμός Επιθέσεων
Ο αριθμός των επιθέσεων μάχης σε κοντινή απόσταση που
εξαπολύει ένα μοντέλο ενάντια στον στόχο του, καθορίζεται
από τις Επιθέσεις του. Ρίχνετε ένα ζάρι για κάθε επίθεση μάχης
σε κοντινή απόσταση. Για παράδειγμα, εάν ένα μοντέλο έχει 2
Επιθέσεις, μπορεί να εξαπολύσει 2 επιθέσεις μάχης σε κοντινή
απόσταση και ως εκ τούτου μπορείτε να ρίξετε 2 ζάρια.

4. Επιλέξτε το όπλο μάχης σώμα με σώμα
(melee)
Κάθε φορά που ένα μοντέλο εξαπολύει μια επίθεση μάχης
σε κοντινή απόσταση χρησιμοποιεί ένα όπλο μάχης σώμα με
σώμα – τα όπλα με τα οποία είναι εξοπλισμένο ένα μοντέλο
περιγράφονται στην καρτέλα του. Εάν μια καρτέλα δεν
αναφέρει κάποιο όπλο μάχης σώμα με σώμα, θεωρείται ότι το
μοντέλο πολεμάει με ένα όπλο μάχης σε κοντινή απόσταση το
οποίο έχει το παρακάτω προφίλ:

ΌΠΛΟ
Όπλο μάχης σε κοντινή
απόσταση

RANGE TYPE
Melee

Melee

S

AP

D

User

-

1

Εάν ένα μοντέλο διαθέτει παραπάνω από ένα όπλα μάχης
σε κοντινή απόσταση, επιλέξτε ποιο θα χρησιμοποιήσει πριν
ρίξετε το ζάρι. Εάν ένα μοντέλο έχει παραπάνω από ένα όπλα
μάχης σε κοντινή απόσταση και μπορεί να εξαπολύσει πολλές
επιθέσεις μάχης σε κοντινή απόσταση, μπορείτε να μοιράσετε
τις επιθέσεις ανάμεσα σε αυτά τα όπλα όπως θέλετε: δηλώστε
πώς θα τις μοιράσετε πριν ρίξετε οποιοδήποτε ζάρι.

5. Πραγματώστε τις επιθέσεις μάχης σε
κοντινή απόσταση
Οι επιθέσεις μάχης σε κοντινή απόσταση μπορούν να γίνονται
από μία κάθε φορά ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να
ρίξετε ζάρια για να κάνετε πολλές επιθέσεις ταυτόχρονα. Η
σειρά εκτέλεσης των επιθέσεων σε κοντινή απόσταση είναι ίδια
με αυτή που χρησιμοποιείται για τις επιθέσεις εκτέλεσης βολών
με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείτε την Οπλική Ικανότητα του
μοντέλου αντί για τη Βαλλιστική του Ικανότητα όταν ρίχνετε
τα ζάρια χτυπήματος.

6. Σταθεροποίηση
Μπορείτε να κινήσετε κάθε μοντέλο της μονάδας μέχρι 3
ίντσες: η κίνηση μπορεί να είναι προς κάθε κατεύθυνση αρκεί
το μοντέλο να ολοκληρώνει την κίνησή του πιο κοντά στο
πλησιέστερο εχθρικό μοντέλο.

6. ΦΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
Ακόμη και ο πιο γενναίος όλων μπορεί να δειλιάσει
μπροστά σε μια μάχη βουτηγμένη στο αίμα.
Στη φάση Αντοχής, ξεκινώντας από τον παίκτη που έχει σειρά, οι
παίκτες υποβάλλουν σε τεστ Αντοχής τις μονάδες του στρατού
τους οι οποίες είχαν μοντέλα που καταστράφηκαν κατά τη
διάρκεια του γύρου.
Για να γίνει ένα τεστ Αντοχής, ρίξτε ένα ζάρι και προσθέστε τον
αριθμό των μοντέλων της μονάδας που καταστράφηκαν κατά τη
διάρκεια αυτού του γύρου. Εάν το αποτέλεσμα του τεστ Αντοχής
είναι μεγαλύτερο από τον υψηλότερο βαθμό Ηγεσίας στη μονάδα,
το τεστ αποτυγχάνει. Για κάθε πόντο για τον οποίο αποτυγχάνει
το τεστ, ένα μοντέλο της μονάδας αυτής πρέπει να τραπεί σε
φυγή και βγαίνει από το παιχνίδι. Επιλέγετε τα μοντέλα που θα
τραπούν σε φυγή από τις μονάδες που έχετε υπό τον έλεγχό σας.

Οχήματα μεταφοράς
Κάποια μοντέλα σημειώνονται ως Transport στην καρτέλα τους:
τα οχήματα αυτά μεταφέρουν πολεμιστές στο μέτωπο, δίνοντάς τους
ταχύτητα και προστασία. Οι παρακάτω κανόνες περιγράφουν πώς
οι μονάδες μπορούν να επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από τα
οχήματα μεταφοράς και πώς χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν
τους επιβάτες τους κατά μήκος του πεδίου της μάχης. Προσέξτε
ότι μια μονάδα δεν είναι δυνατό να επιβιβαστεί και αποβιβαστεί
ταυτόχρονα στην ίδια σειρά.
Μεταφορική ικανότητα: Όλα τα οχήματα μεταφοράς διαθέτουν τη
μεταφορική ικανότητα που αναφέρεται στην καρτέλα τους. Αυτό
καθορίζει πόσα φιλικά μοντέλα, και με τι τύπο το καθένα, μπορούν
να μεταφέρουν. Δεν επιτρέπεται ποτέ να υπερβαίνεται η μεταφορική
ικανότητα ενός μοντέλου.
Όταν στήνετε ένα όχημα μεταφοράς, οι μονάδες μπορούν να
ξεκινήσουν τη μάχη ενώ είναι επιβιβασμένα σε αυτό αντί να
στήνονται ξεχωριστά: δηλώστε ποιες μονάδες είναι επιβιβασμένες στο
όχημα μεταφοράς όταν το στήνετε.
Επιβίβαση: Εφόσον όλα τα μοντέλα μιας μονάδας ολοκληρώνουν την
κίνησή τους σε απόσταση μέχρι 3" από ένα φιλικό όχημα μεταφοράς,
μπορούν να επιβιβαστούν σε αυτό. Βγάλτε τη μονάδα από το πεδίο
της μάχης και αφήστε την στην άκρη: έχει πλέον επιβιβαστεί στο
όχημα μεταφοράς.
Οι επιβιβασμένες μονάδες κανονικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
ή να επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ενώ είναι επιβιβασμένες.
Εκτός αν αναφέρεται συγκεκριμένα, οι ικανότητες που επηρεάζουν
άλλες μονάδες σε μια συγκεκριμένη απόσταση δεν επηρεάζουν
καθόλου ενώ η μονάδα που έχει την ικανότητα, είναι επιβιβασμένη.
Εάν ένα όχημα μεταφοράς καταστραφεί, κάθε μονάδα που είναι
επιβιβασμένη σε αυτό αποβιβάζεται άμεσα (βλ. παρακάτω) πριν
βγει το όχημα μεταφοράς από το πεδίο της μάχης, πρέπει όμως μετά
να ρίξετε ένα ζάρι για κάθε μοντέλο που τοποθετήσατε μόλις στο
πεδίο της μάχης. Για κάθε 1 που φέρνετε, ένα από τα μοντέλα που
αποβιβάστηκαν (εσείς επιλέγετε ποιο) καταστρέφεται.
Αποβίβαση: Κάθε μονάδα που ξεκινάει τη φάση Κίνησής του
επιβιβασμένη σε ένα όχημα μεταφοράς, μπορεί να αποβιβαστεί
πριν κινηθεί το όχημα μεταφοράς. Όταν μια μονάδα αποβιβάζεται,
τοποθετήστε την στο πεδίο της μάχης με τρόπο ώστε όλα τα μοντέλα
της να βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 3" από το όχημα μεταφοράς και
όχι σε απόσταση μέχρι 1" από οποιοδήποτε εχθρικό μοντέλο – κάθε
μοντέλο το οποίο αποβιβάστηκε και δεν μπορεί να τοποθετηθεί,
καταστρέφεται.
Οι μονάδες που αποβιβάζονται μπορούν έπειτα να συμπεριφέρονται
ως συνήθως (να κινούνται, να πυροβολούν, να εφορμούν, να
πολεμούν, κ.λπ.) για το υπόλοιπο της σειράς του παίκτη. Προσέξτε
παρόλ’ αυτά ότι ακόμα και αν δεν κινήσετε άλλο τις μονάδες που
αποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης Κίνησής σας, συνεχίζεται
να θεωρείται ότι έχουν κινηθεί όσον αφορά κάθε άλλο κανόνα, όπως
π.χ. την εκτέλεση βολών με Βαρέα όπλα.

Το μόνο σίγουρο είναι ο θάνατος.

9

ΚΑΡΤΈΛΕΣ

Οι πολεμιστές, τα τέρατα και οι πολεμικές μηχανές που μάχονται για τον έλεγχο του γαλαξία διαφέρουν
εξαιρετικά – καθένας έχει το δικό του πολεμικό στυλ. Κάθε μονάδα διαθέτει μια καρτέλα η οποία
αναφέρεται τα χαρακτηριστικά, τον πολεμικό εξοπλισμό και τις ικανότητες των μοντέλων της μονάδας
– παρακάτω εξηγούμε τι σημαίνουν μερικά από αυτά, ενώ οι βασικοί κανόνες που παρουσιάστηκαν
παραπάνω εξηγούν πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά στο παιχνίδι.

1. Ονομασία μονάδας

4. Προφίλ

Τα μοντέλα κινούνται και πολεμούν
σε μονάδες οι οποίες μπορεί να
διαθέτουν ένα ή περισσότερα
μοντέλα. Εδώ μπορείτε να δείτε την
ονομασία της μονάδας.

Αυτά περιέχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά τα οποία σας λένε
πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα της
μονάδας:
Κίνηση (M): Η ταχύτητα με την
οποία κινείται ένα μοντέλο στο πεδίο
της μάχης.

Χρησιμοποιείται συνήθως κατά την
κατασκευή ενός σφυρηλατημένου
στη Μάχη στρατού (βλ. το βιβλίο
κανόνων του Warhammer 40,000).

3. Βαθμός δύναμης
Όσο υψηλότερος είναι, τόσο πιο
ισχυρή είναι η μονάδα! Μπορείτε
να καθορίσετε το Επίπεδο Δύναμης
ολόκληρου του στρατού σας
προσθέτοντας τους Βαθμούς δύναμης
όλων των μονάδων στον στρατό σας.
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Οπλική Ικανότητα (WS): Η
ικανότητα ενός μοντέλου στις
μάχες χέρι με χέρι. Εάν η Οπλική
Ικανότητα ενός μοντέλου είναι ‘-’,
τότε δεν μπορεί να πολεμήσει σε μια
μάχη σώμα με σώμα ή να εξαπολύσει
επιθέσεις σε κοντινή απόσταση.

Αντοχή (T): Η αντοχή ενός
μοντέλου απέναντι στη ζημιά.

Βαλλιστική Ικανότητα (BS):
Η ακρίβεια ενός μοντέλου όταν
πυροβολεί με όπλα απόστασης.
Εάν η Βαλλιστική Ικανότητα ενός

Επιθέσεις (A): Οι φορές τις οποίες
ένα μοντέλο μπορεί να καταφέρει
χτυπήματα σε μια μάχη σώμα με
σώμα.

Πλήγματα (W): Τα πλήγματα τη
ζημιά που μπορεί να δεχθεί ένα
μοντέλο πριν υποκύψει στα τραύματά
του.

2

Άρχοντας του Μιάσματος

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα

M WS BS

S

T

W

A

4"

4

5

6

4

Άρχοντας του Μιάσματος

2+

2+

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Άρχοντας του Μιάσματος είναι
εξοπλισμένος με έναν Θεριστή της
Συμφοράς

Αδιανόητη Ανθεκτικότητα

3

ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ld Sv
9

8

owe

p

4

Δύναμη (S): Η δύναμη ενός
μοντέλου και η πιθανότητα να
καταφέρει ζημιά σε μια μάχη σώμα
με σώμα.

r

2. Ρόλος στο πεδίο της
μάχης

1

μοντέλου είναι ‘-’, τότε δεν είναι
καλό με τα όπλα απόστασης και
δεν μπορεί να εξαπολύσει καθόλου
επιθέσεις εκτέλεσης βολών.

Ο Άρχοντας του Μιάσματος είναι ένα μοντέλο.

2+

Δώρο του Nurgle: Όλα τα μοντέλα Death Guard που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 7" από έναν
Άρχοντα του Μιάσματος περιβάλλονται από μία θανάσιμη και νοσηρή αύρα πανώλης. Ρίξτε ένα ζάρι για
κάθε εχθρική μονάδα που βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 1" από κάθε τέτοιο μοντέλο στην αρχή της σειράς
σας. Εφόσον φέρετε 4 και πάνω, η μονάδα αυτή δέχεται ένα θανάσιμο πλήγμα.
Κατάφρακτος Πανοπλία: Ένας Άρχοντας του Μιάσματος διαθέτει άτρωτη σωτηρία 4 και πάνω, ωστόσο
πρέπει να διαιρέσετε στο μισό το αποτέλεσμα που φέρατε προκειμένου να καθορίσετε πόσο θα προελάσει το
Μοντέλο.
Χτύπημα με Τηλεμεταφορά: Κάθε φορά που στήνετε έναν Άρχοντα του Μιάσματος κατά την ανάπτυξη,
μπορείτε να τον τοποθετήσετε σε έναν θάλαμο τηλεμεταφοράς αντί να τον βάλετε στο πεδίο της μάχης.
Εάν το κάνετε, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα χτύπημα με τηλεμεταφορά για να καταφτάσει στο πεδίο
της μάχης στο τέλος οποιασδήποτε φάσης Κίνησης. Όταν το κάνει αυτό, τοποθετήστε τον σε οποιοδήποτε
σημείο που να απέχει πάνω από 9" από οποιοδήποτε εχθρικό μοντέλο.
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10

ΟΠΛΑ

ΟΠΛΟ

RANGE

TYPE

S

AP

D

Θεριστής της Συμφοράς

Melee

Melee

+2

-3

3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Όπλο Συμφοράς

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΎΝΤΕΧΝΙΑΣ

Chaos, Nurgle, Heretıc Astartes, Death Guard

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Infantry, Character, Lord of Contagıon

9

Όσο λιγότερα ξέρουν, τόσο λιγότερο αμφισβητούν.

5

7

Ηγεσία (Ld): Δείχνει πόση γενναιότητα,
αποφασιστικότητα ή πόσο αυτοέλεγχο
διαθέτει ένα μοντέλο.
Σωτηρία (Sv): Η προστασία την οποία
παρέχει η πανοπλία ενός μοντέλου.

5. Σύνθεση μονάδας
Αναφέρει τα μοντέλα της μονάδας.

6. Πολεμικός εξοπλισμός
Καλύπτει τα βασικά όπλα και τον εξοπλισμό
των μοντέλων.

7. Ικανότητες

τρέχουσα Δύναμη του χρήστη του. Εάν
ένα όπλο αναφέρει έναν συντελεστή όπως
‘+1’ ή ‘x2’, θα πρέπει να τροποποιήσετε την
τρέχουσα Δύναμη του χρήστη ανάλογα
προκειμένου να καθορίσετε τη Δύναμη του
όπλου. Για παράδειγμα, εάν η Δύναμη ενός
όπλου ήταν ‘x2’ και ο χρήστης έχει Δύναμη
6, τότε αυτό το όπλο έχει Δύναμη 12.
Διείσδυση Πανοπλίας (AP): Πόσο ισχυρή
διείσδυση πανοπλίας διαθέτει.
Ζημιά (D): Η ζημιά που σημειώνεται μετά
από ένα επιτυχημένο χτύπημα.

Πολλά μοντέλα διαθέτουν συναρπαστικές
ειδικές ικανότητες που δεν καλύπτονται
από τους βασικούς κανόνες. Περιγράφονται
εδώ.

Άλλα όπλα, για παράδειγμα αυτά τα οποία
μπορεί να αποκτήσει προαιρετικά μια
μονάδα, περιγράφονται συνήθως αλλού,
όπως για παράδειγμα σε έναν codex.

8. Όπλα

9. Λέξεις-κλειδιά

Τα όπλα με τα οποία είναι εξοπλισμένη μια
μονάδα περιγράφονται με τη χρήση του
παρακάτω συνόλου χαρακτηριστικών:
Απόσταση (Range): Πόσο μακριά
μπορεί να πυροβολήσει το όπλο. Τα
όπλα με απόσταση ‘Melee’ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο στις μάχες σώμα με
σώμα. Όλα τα άλλα όπλα αναφέρονται ως
όπλα απόστασης.
Τύπος (Type): Εξηγούνται αναλυτικά στις
φάσεις Εκτέλεσης Βολών και Μάχης στους
βασικούς κανόνες.
Δύναμη (S): Πόσο πιθανό είναι να
καταφέρει ζημιά το όπλο. Εάν στη Δύναμη
ενός όπλου αναγράφεται “User”, αυτό
σημαίνει ότι η δύναμη ισούται με την

Όλες οι καρτέλες περιέχουν μια λίστα
από λέξεις-κλειδιά, που κάποιες φορές
χωρίζονται στις λέξεις-κλειδιά των
Συντεχνιών και σε άλλες λέξεις-κλειδιά. Τις
πρώτες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε
ως οδηγό για να αποφασίσετε ποια
μοντέλα θα συμπεριλάβετε στον στρατό
σας, σε κάθε όμως περίπτωση και οι δύο
κατηγορίες εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία.
Κάποιες φορές ένας κανόνας θα λέει ότι
ισχύει για μοντέλα τα οποία διαθέτουν μια
συγκεκριμένη λέξη-κλειδί. Για παράδειγμα,
ένας κανόνας μπορεί να λέει ότι ισχύει για
‘όλα τα μοντέλα Adeptus Astartes’.
Αυτό σημαίνει ότι ισχύει μόνο για τα
μοντέλα που αναφέρουν τη λέξη-κλειδί
Adeptus Astartes στην καρτέλα τους.

WARHAMMER 40,000 CODEXES

Τώρα πλέον γνωρίζετε τι είναι μια καρτέλα και πώς λειτουργεί – και σε συνδυασμό με
τους βασικούς κανόνες (καθώς και φυσικά με τις μινιατούρες σας Citadel, το πεδίο της
μάχης, τα ζάρια και τη μεζούρα!), έχετε ό,τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να παίζετε το
Warhammer 40,000 και να απολαύσετε επικές μάχες.

Πού όμως βρίσκονται οι καρτέλες; Όταν λοιπόν αγοράζετε ένα κουτί με μινιατούρες
Citadel, οι καρτέλες βρίσκονται μέσα στο κουτί καθώς επίσης και στους codexes. Ο codex
είναι η απόλυτη πηγή για τον στρατό (ή τους στρατούς σας!) και περιέχει καρτέλες για
όλες τις μινιατούρες που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη Συντεχνία. Και όχι μόνο: στους
codexes θα βρείτε επίσης ειδικούς κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα τους στρατούς
και χαρτογραφούν το χαρακτήρα του στρατού, συναρπαστικά Γνωρίσματα Πολέμαρχου,
Στρατηγήματα, πολεμικό εξοπλισμό και ακόμα και μοναδικά κειμήλια.
Κάθε codex περιέχει επίσης πλούσιες αναφορές για το ιστορικό, οργανωτικές
πληροφορίες, εκπληκτική εικονογράφηση και φωτογραφίες των μινιατούρων, οδηγούς
χρωματισμού και την ιστορία των οικοσημάτων, που παρέχουν το πλαίσιο λειτουργίας
μιας Συντεχνίας στο σύμπαν του Warhammer 40,000. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στη
διεύθυνση games-workshop.com.

Η ελπίδα είναι πολυτέλεια περιττή.

Χαρακτηριστικά
που μεταβάλλουν
Ορισμένα χαρακτηριστικά
μεγάλων μοντέλων
μπορούν να αλλάξουν εάν
το μοντέλο δεχτεί ζημιά
– δείτε τα εναπομείναντα
πλήγματα του μοντέλου
και ανατρέξτε στην
κατάλληλη σειρά του
πίνακα στην καρτέλα του
για να προσδιορίσετε τα
τρέχοντα χαρακτηριστικά
του.
Μπορεί επίσης να βρείτε
ικανότητες και κανόνες
που να μεταβάλουν ένα
χαρακτηριστικό. Όλες οι
μεταβλητές λειτουργούν
σωρευτικά, παρόλο που
θα πρέπει να εφαρμόζεται
κάθε πολλαπλασιασμό
ή διαίρεση του
χαρακτηριστικού
(στρογγυλεύοντας
τους δεκαδικούς) πριν
εφαρμόσετε οποιαδήποτε
προσθήκη ή αφαίρεση.
Μπορεί να βρείτε ένα
χαρακτηριστικό το οποίο
είναι μια τυχαία τιμή
αντί για αριθμός. Για
παράδειγμα, μια Κίνηση
μπορεί να είναι 2D6" ή
μια τιμή Επιθέσεων να
είναι D6. Όταν επιλέγεται
να κινηθεί μια μονάδα με
τυχαία Κίνηση, πρέπει να
καθορίσετε την απόσταση
κίνησης όλης της μονάδας
ρίχνοντας τον αριθμό των
ζαριών που υποδεικνύεται.
Για όλα τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά, ρίξτε το
ζάρι για να καθορίσετε την
τιμή σε μεμονωμένη ανά
μοντέλο βάση κάθε φορά
που η μονάδα επιτίθεται,
καταφέρει ζημιά και ούτω
καθεξής. Προσέξτε ότι,
ανεξάρτητα από την πηγή,
τα χαρακτηριστικά που
σημειώνονται ως ‘-’ δεν
μεταβάλλονται ποτέ, ενώ
τα χαρακτηριστικά της
Δύναμης, της Αντοχής και
της Ηγεσίας ενός μοντέλου
δεν είναι ποτέ δυνατό να
μεταβληθούν κάτω από 1.
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‘Κανείς δεν μένει
αδιάφορος στη μάχη
για επιβίωση. Όσοι δεν
πολεμάνε στο πλευρό
σας, είναι εχθροί και
συντρίβονται.’
- Scriptorus
Munificantus

ΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΆΧΗ
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πριν να είστε σε θέση να εξαπολύσετε
έναν πόλεμο σε ένα παιχνίδι Warhammer
40,000, πρέπει να επιλέξετε μια αποστολή.
Οι βασικοί κανόνες περιέχουν μία μόνο
αποστολή – την αποστολή “Μόνο
Πόλεμος” – η οποία είναι ιδανική για να
βυθιστείτε άμεσα στη δράση. Μπορείτε
να βρείτε περισσότερες αποστολές σε
άλλες εκδόσεις, όπως το βιβλίο κανόνων
του Warhammer 40,000, εναλλακτικά
μπορείτε να παίξετε μια αποστολή δικής
σας έμπνευσης. Εάν εσείς και ο αντίπαλός
σας δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποια
αποστολή θα παίξετε, τότε θα πρέπει
να ρίξετε και οι δύο από ένα ζάρι,
επαναλαμβάνοντας τη ζαριά όταν φέρνετε
ίδιο αποτέλεσμα, και όποιος φέρει το
μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αποφασίζει και
ποια θα είναι η αποστολή.

Το Πεδίο της Μάχης

Στο απώτερο μέλλον, μάχες μαίνονται σε
ένα ατέλειωτο πλήθος από άγνωστους και
διαφορετικούς πλανήτες στους οποίους
κάθε εκατοστό γης ταλανίζεται από τα
δεινά του πολέμου. Κρυστάλλινα φεγγάρια,
εγκαταλελειμμένα διαστημικά κουφάρια,
σαρκοφάγοι θανατηφόροι κόσμοι και
εφιαλτικά σύμπαντα γεμάτα Δαίμονες
είναι μερικοί μόνοι από τους φανταστικούς
κόσμους που μπορείτε να αναπαραστήστε
κάθε φορά που παίζετε το Warhammer
40,000.
Το πεδίο της μάχης μπορεί να είναι
οποιαδήποτε επιφάνεια επάνω στην οποία
μπορούν να σταθούν τα μοντέλα: μια
τραπεζαρία, για παράδειγμα, ή το δάπεδο.
Συνήθως θεωρούμε ότι το πεδίο της μάχης
έχει διαστάσεις 6' επί 4' (αν και σε κάποιες

Ο ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΣ

Εκτός αν η αποστολή δίνει διαφορετικές
οδηγίες, μπορείτε ελεύθερα να
δημιουργήστε ένα συναρπαστικό πεδίο
μάχης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
χαρακτηριστικά εδάφους θέλετε από τη
συλλογή σας. Εν γένει, σας προτείνουμε
να έχετε ένα ή δύο χαρακτηριστικά ή
κατασκευές σε κάθε επιφάνεια 2' επί 2'.
Μην ανησυχείτε εάν το πεδίο της μάχης
δεν καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις,
ωστόσο πρέπει να θυμάστε ότι αν παίζετε
σε πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα πεδία
μάχης, ή πεδία μάχης τα οποία είναι
παντελώς απογυμνωμένα ή ξεχειλίζουν
από κατασκευές και χαρακτηριστικά, τότε
μπορεί να δίνεται πλεονέκτημα στη μία ή
την άλλη πλευρά.

Ζώνες μάχης και Επεκτάσεις
παιχνιδιού

Εάν πολεμάτε σε μια συγκεκριμένη ζώνη
μάχης ή χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη
επέκταση παιχνιδιού, μπορεί να ισχύουν
πρόσθετοι κανόνες όσον αφορά το στήσιμο
του πεδίου μάχης καθώς και ειδικοί κανόνες
που τροποποιούν τον τρόπο με τον οποίο
κάποια εδάφη επηρεάζουν τους πολεμιστές
σας. Μην ξεχνάτε αυτούς τους κανόνες
όταν στήνετε το πεδίο της μάχης.

ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΥ

Αφού ετοιμάσετε τον στρατό σας, πρέπει να ορίσετε ένα από τα
μοντέλα σας ως Πολέμαρχο.

D3 ΓΝΏΡΙΣΜΑ ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΥ
Θρυλικός Πολεμιστής: Όταν ο Πολέμαρχος εφορμεί στη φάση

Εφόσον ο Πολέμαρχος που επιλέξατε είναι Character, μπορεί
να χρησιμοποιήσετε ένα Γνώρισμα Πολέμαρχου: πρόκειται για μια
προτιμώμενη τακτική ή μια ατομική ιδιότητα που τους ξεχωρίζει
από τον ξεχωρίζει από τους ομοίους του. Αμέσως πριν κάθε παίκτης
αναπτύξει τον στρατό του, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον διπλανό
πίνακα Γνωρισμάτων Πολέμαρχου για να καθορίσετε το Γνώρισμα
του Πολέμαρχου που επιλέξατε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε
το γνώρισμα που ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία ή το
πολεμικό στυλ του Πολέμαρχου που επιλέξατε.
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αποστολές οι διαστάσεις αλλάζουν),
ωστόσο πρέπει κάθε φορά να είναι αρκετά
μεγάλο ώστε να χωράνε όλα τα μοντέλα
σας. Εάν δεν είναι αρκετά μεγάλο, απλά
αυξήστε τις διαστάσεις του.

1

Εφόρμησης, προσθέστε 1 στις Επιθέσεις μέχρι το τέλος της φάσης
Μάχης που ακολουθεί.

2

Εμπνευσμένος Ηγέτης: Οι φιλικές μονάδες σε απόσταση μέχρι 6" από
τον Πολέμαρχο μπορούν να προσθέσουν ένα στην Ηγεσία τους.
Επίμονος Επιζών: Ρίχνετε ένα ζάρι κάθε φορά που αυτός ο

3

Πολέμαρχος χάνει ένα πλήγμα. Αν φέρετε 6, ο Πολέμαρχος αψηφά τη
ζημιά και δεν χάνει το πλήγμα.

Οφείλεις να κάνεις το καθήκον σου!

ΜΟΝΟ ΠΟΛΕΜΟΣ
Έφτασε η ώρα να αποδείξεις την αξία σου ως ο μεγαλύτερος πολέμαρχος του γαλαξία! Το μόνο που στέκεται
ανάμεσα σε σένα και την απόλυτη δόξα είναι ένα εχθρικό στράτευμα που επιζητεί την καταστροφή σου.

ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΎΝΑΜΗΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΊ

Προκειμένου να παίξετε αυτή την αποστολή, πρέπει αρχικά
να δημιουργήσετε έναν στρατό από τις μινιατούρες της
συλλογής σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε στον στρατό
σας οποιοδήποτε μοντέλο.
Κάποιες φορές μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε
αρκετά μοντέλα ώστε να δημιουργήσετε μια μονάδα
ελάχιστου μεγέθους (αυτό μπορείτε να το δείτε στην
καρτέλα κάθε μονάδας). Εφόσον συμβαίνει αυτό, μπορείτε
παρόλ’ αυτά να συμπεριλάβετε μια μονάδα τέτοιου τύπου
στον στρατό σας με όσα διαθέσιμα μοντέλα έχετε.

ΤΟ ΠΕΔΊΟ ΤΗΣ ΜΆΧΗΣ

Δημιουργήστε το πεδίο της μάχης και στήστε το έδαφος.
Οι παίκτες πρέπει στη συνέχεια να τοποθετήσουν
αντικειμενικούς στόχους οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε
σημεία τακτικής ή στρατηγικής σπουδαιότητας τα οποία
θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν ο ένας ή και οι δύο
στρατοί. Οι αντικειμενικοί δείκτες αναπαριστώνται
είτε από έναν κατάλληλο στόχο ή από κομμάτι του
εδάφους. Κάθε παίκτης πρέπει να τοποθετήσει δύο
αντικειμενικούς στόχους οπουδήποτε στο πεδίο της μάχης
υπό την προϋπόθεση ότι απέχουν τουλάχιστον 10" από
οποιονδήποτε άλλο αντικειμενικό στόχο. Σας προτείνουμε
να τοποθετείτε τους στόχους εναλλάξ, ξεκινώντας από
τον παίκτη που νίκησε στην αποφασιστική ζαριά. Ένας
παίκτης έχει έναν αντικειμενικό στόχο υπό τον έλεγχό
του εφόσον έχει περισσότερα μοντέλα από τον στρατό
του σε απόσταση μέχρι 3" από αυτόν σε σύγκριση με τα
εχθρικά μοντέλα (η απόσταση μετριέται από το κέντρο του
στόχου).

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ

Πριν στήσουν τους στρατούς τους, και οι δύο παίκτες
ρίχνουν από ένα ζάρι. Ο παίκτης με την υψηλότερη ζαριά
ρίχνει ένα ζάρι για καθέναν από τους στόχους στον
πίνακα πρωταρχικών στόχων (βλ. δεξιά) προκειμένου να
καθοριστεί ποιοι από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν στην
αποστολή.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Αφού καθοριστούν οι προϋποθέσεις νίκης, ο παίκτης που
δεν έριξε ζάρι για τον πίνακα πρωταρχικών στόχων, χωρίζει
το πεδίο της μάχης σε δύο ίσα μισά μέρη. Ο αντίπαλός του
αποφασίζει στη συνέχεια ποιο μισό είναι η δική του ζώνη
ανάπτυξης και ποιο μισό είναι η ζώνη ανάπτυξης του άλλου
παίκτη.
Οι παίκτες αναπτύσσουν εναλλάξ τις μονάδες τους, από μία
κάθε φορά, ξεκινώντας από τον παίκτη που δεν επέλεξε τη
δική του ζώνη ανάπτυξης. Τα μοντέλα πρέπει να στήνονται
στη δική τους ζώνη ανάπτυξης, σε απόσταση μεγαλύτερη
των 12" από την αντίπαλη ζώνη ανάπτυξης. Συνεχίστε να
στήνετε τις μονάδες μέχρις ότου και οι δύο παίκτες να έχουν
στήσει όλες τις μονάδες του στρατού τους ή δεν υπάρχει
άλλος χώρος για να στηθούν περαιτέρω μονάδες.

Πριν ξεκινήσει η μάχη, καθορίστε το Επίπεδο Δύναμης
κάθε στρατού προσθέτοντας τους Βαθμούς Δύναμης
όλων των μονάδων του στρατού. Ο παίκτης με το
χαμηλότερο σύνολο είναι το Αουτσάιντερ. Αν και οι δύο
παίκτες έχουν το ίδιο Επίπεδο Δύναμης, ο παίκτης που
καθόρισε τις ζώνες ανάπτυξης είναι το Αουτσάιντερ.
Εάν η διαφορά ανάμεσα στα Επίπεδα Δύναμης των
δύο στρατών είναι μεταξύ 10 και 19, το Αουτσάιντερ
κερδίζει μια επαναληπτική ζαριά Εντολής. Εάν η
διαφορά είναι μεταξύ 20 και 29, το Αουτσάιντερ
κερδίζει δύο επαναληπτικές ζαριές Εντολής, και ούτω
καθεξής. Κάθε επαναληπτική ζαριά Εντολής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μία φορά, οποτεδήποτε στη διάρκεια
της μάχης, ξαναρίχνοντας ένα ζάρι.

ΠΡΏΤΗ ΣΕΙΡΆ ΠΑΊΚΤΗ

Το Αουτσάιντερ επιλέξει ποιος θα παίξει πρώτος.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΜΆΧΗΣ

Η μάχη διαρκεί για πέντε γύρους μάχης ή μέχρι ο ένας
στρατός να έχει καταστρέψει όλους τους αντιπάλους.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΝΊΚΗΣ

Εφόσον ο ένας στρατός έχει καταστρέψει όλους τους
αντιπάλους, επιτυγχάνει άμεσα μια μεγάλη νίκη.
Σε διαφορετική περίπτωση, στο τέλος της μάχης, ο
παίκτης που έχει τους περισσότερους πόντους νίκης
κερδίζει μια μεγάλη νίκη. Εάν και οι δύο παίκτες έχουν
τον ίδιο αριθμό πόντων νίκης στο τέλος της μάχης, το
Αουτσάιντερ κερδίζει μια μικρότερη νίκη.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
D3

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΝΊΚΗΣ

1

Θάνατος και Σημαίες: Στο τέλος της μάχης, κάθε
αντικειμενικός στόχος δίνει 2 πόντους νίκης στον παίκτη
που τον έχει υπό τον έλεγχό του. Οι παίκτες κερδίζουν
επίσης πόντους νίκης D3 εφόσον καταστράφηκε ο
Πολέμαρχος του αντίπαλου στρατού κατά τη διάρκεια
της μάχης.

2

Αρχαίο Κειμήλιο: Στην αρχή του πρώτου γύρου μάχης,
πριν όμως την έναρξη της πρώτης σειράς παίκτη,
επιλέξτε τυχαία έναν αντικειμενικό στόχο και βγάλτε
τους υπόλοιπους αντικειμενικούς στόχους από το πεδίο
της μάχης. Στο τέλος της μάχης, ο αντικειμενικός στόχος
που έχει απομείνει δίνει 6 πόντους νίκης στον παίκτη
που τον έχει υπό τον έλεγχό του.

3

Κυριαρχία: Στο τέλος κάθε σειράς παίκτη, κάθε
αντικειμενικός στόχος δίνει 1 πόντο νίκης στον παίκτη
που τον έχει υπό τον έλεγχό του. Μετρήστε τους
πόντους στο τέλος κάθε σειράς παίκτη.

Η μόνη απάντηση στην προδοσία είναι η εκδίκηση.
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