BASISREGLER

DET ESSENSIELLE GRUNNLAGET FOR Å SPILLE WARHAMMER 40,000

GRUNNREGLER
Warhammer 40,000 gir deg kommandoen over en styrke med mektige krigere og
krigsmaskiner. Grunnreglene på disse sidene inneholder det du trenger å vite for å
spille Warhammer 40,000 spill med din Citadel miniatyrsamling og slik at du kan
utkjempe fantastiske slag over hele den krigsherjede galaksen.

MODELLER &
DATABLADER
Reglene og egenskapene som gjelder for
de forskjellige modellene, samt noen
terrengelementer, er vist i datablader som
du trenger for å bruke modellene i slag.

ENHETER
Krigsverktøy
For å utkjempe et slag,
trenger du et målebånd og
noen terninger.
Avstander i Warhammer
40,000 måles i tommer (")
fra og til nærmeste punkt
på basene til modellene
det gjelder. Hvis en modell
ikke har en base, noe som
er tilfelle med en rekke
kjøretøy, skal du i stedet
måle til og fra nærmeste
punktet på modellens
skrog. Du kan måle
avstander når du måtte
ønske.
Terningene som brukes i
Warhammer 40,000 skal
være sekssidet, og forkortes
noen ganger til D6. Noen
regler viser til 2D6, 3D6
osv. – i slike tilfeller skal
du kaste det spesifiserte
antallet D6-terninger
og legge resultatene
sammen. Hvis en regel
krever at du kaster en D3,
kaster du én terning og
halverer totalen Når du
halverer et terningkast,
skal desimaltall rundes
opp til nærmeste hele tall
før modifikasjoner (hvis
noen) legges til resultatet.
Alle modifikasjoner er
kumulative. Hvis en regel
krever et terningkast
på, for eksempel, 3 eller
høyere, blir dette ofte
forkortet til 3+.
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Modellene forflytter seg og kjemper
i enheter som består av én eller flere
modeller. En enhet skal stilles opp og må
avslutte alle typer trekk som en gruppe,
og hver eneste modell skal være innenfor
2" horisontalt og 6" vertikalt av minst én
annen modell fra samme enhet; dette
kalles enhetskoherens. Hvis en enhet
skulle bli splittet i løpet av et slag, må den
etablere ny enhetskoherens neste gang
den beveger seg.

SLAGRUNDER
Warhammer 40,000 spilles i en serie
av slagrunder. I hver slagrunde vil
begge spillerne ha én omgang hver.
Det er alltid samme spilleren som
tar første omgang i hver slagrunde –
oppdraget som du spiller vil fortelle
deg hvilken spiller dette er. Hver
omgang består av en serie med faser,
og disse må utføres i rekkefølge.
Fasene er som følger:

1. Bevegelsesfase

Her flytter du alle enheter som
kvalifiserer for bevegelse.

2. Overnaturlig fase

Psykere har mektige
overnaturlige mentale evner
som de kan gjøre bruk av.

3. Skytefase

Her kan enhetene dine skyte
fiendtlige enheter.

4. Stormefase

Her kan enhetene dine gå
i nærkamp med fiendtlige
enheter.

5. Kampfase

Begge spillernes enheter kan
strømme inn og angripe med
nærkampvåpen.

6. Kampmoralfase

Her blir tapperheten til
reduserte enheter testet.

Så snart den første spilleren har
fullført sin omgang, er det den
andre spillerens tur. Når den andre
spilleren også har fullført, er den
første slagrunden over og den neste
begynner – og slik fortsetter det til
slaget er avgjort.

Kun tåper mislykkes i sine oppgaver.

1. BEVEGELSESFASE
Bakken dirrer under marsjerende føtter og brølende motorer mens hærene rykker
frem over slagmarken og kjemper om posisjon.
Start bevegelsesfasen ved å velge én av
enhetene dine og flytte hver modell i
den enheten til du har flyttet alle de
modellene du ønsker. Du kan deretter
velge en annen enhet å flytte, helt til du
har flyttet så mange av enhetene dine du
vil. Ingen modeller kan flyttes mer enn én
gang i hver bevegelsesfase.

Flytte
En modell kan flyttes i alle retninger,
til en avstand i tommer som tilsvarer
eller er mindre enn flytteegenskapen
på modellens datablad. Ingen del av
modellens base (eller skrog) kan flyttes
lengre enn dette. En modell kan ikke
flyttes gjennom andre modeller eller
gjennom terrengelementer som for
eksempel vegger, men kan flyttes vertikalt
for å klatre over eller krysse landskap.
Hvis databladet for en modell sier at den
kan Fly, kan den flyttes over modeller og
terreng som om disse ikke eksisterte.

Trekke tilbake
Enheter som starter bevegelsesfasen
innenfor 1" av en fiendtlig enhet, kan
enten bli værende der den er eller trekke
seg tilbake. Hvis du velger å trekke
tilbake, må enheten avslutte sitt flytt mer
enn 1" unna alle fiendtlige enheter. Hvis
en enhet trekker seg tilbake, kan den ikke
rykke frem (se nedenfor) eller storme
senere i den omgangen. En enhet som
trekker seg tilbake, kan ikke skyte senere i
den omgangen med mindre den kan Fly.

Rykke frem
Når du velger en enhet som skal flyttes
i bevegelsesfasen, kan du erklære at
den vil rykke frem. Kast en terning,
og legg resultatet til flytteegenskapene
til alle modellene i enheten for den
bevegelsesfasen. En enhet som rykker
frem, kan ikke skyte eller storme senere i
den omgangen.

Minimum flytt
Enkelte modeller som kan Fly, har en
flytteegenskap som består av to verdier.
Den første er modellens minimum
flyttehastighet – i bevegelsesfasen må
alle deler av modellens base avslutte
flyttet en viss minimumslengde fra der
de startet. Den andre er maksimum
flyttehastighet – ingen del av modellens
base kan flyttes lengre enn dette. Hvis en
modell ikke klarer sitt minimum flytt,
eller blir tvunget til å forlate slagmarken
på grunn av sin minimum flyttehastighet,
vil den bli tilintetgjort og fjernet fra
slagmarken – modellen har enten stoppet
eller krasjet, eller har blitt tvunget til å gi
opp slaget.

Fiendtlige modeller
Alle modeller i samme hær er
vennligsinnede modeller. Modeller som
kontrolleres av en motspiller er fiendtlige
modeller. Når du flytter en modell i
bevegelsesfasen, kan den ikke flyttes
nærmere enn 1" av noen av de fiendtlige
modellene.

«Skal vi ydmykt legge oss ned

som lam foran den grådige
ulven, eller skal vi kjempe
mot slike grusomheter som
galaksen kaster mot oss med
stolt forakt? Tillat ikke
at andre verdeners udyr og
styggedom får leve i vårt
Imperium!»

- Orthas Gregoran,
Leder av Forlan-synoden

Forhandlinger er overgivelse.

USTØDIG
MODELL
SYNDROM
Noen ganger vil deler
av terrenget gjøre det
vanskelig å plassere en
modell akkurat der du vil.
Hvis du setter den forsiktig
på plass men den ikke står
stødig, er det sannsynlig
at den malte modellen din
falle og bli skadet – eller til
og med ødelagt – så snart
noen kommer borti bordet.
I slike tilfeller mener vi
at det er helt akseptabelt
å plassere modellen på
et sikrere sted, så lenge
begge spillerne er enige og
kjenner til den «egentlige»
posisjonen. Hvis fienden
din senere vurderer å
skyte modellen, må du
holde den på plass i dens
egentlige posisjon slik at
motspilleren kan sjekke om
den er synlig.

FORSTERKNINGER
En rekke enheter kan stilles
opp på slagmarken midt i
omgangen, og noen ganger
ved hjelp av teleporter,
grav-chute eller andre, mer
hemmelige metoder. Dette
skjer vanligvis på slutten
av bevegelsesfasen, men
kan også skje i løpet av
andre faser. Enheter som er
satt opp på denne måten,
kan ikke flyttes eller rykke
frem i den omgangen de
kommer inn i spillet – hele
bevegelsesfasen deres
brukes til oppstilling på
slagmarken – men de
kan ellers handle som
normalt (skyte, storme
osv.) i resten av omgangen.
Enheter som settes inn
som forsterkninger
regnes som å ha flyttet
seg i bevegelsesfasen med
hensyn til reglene, som
f.eks. skyting med tunge
våpen. Enhver enhet
som ikke har kommet
på slagmarken før slaget
er over, regnes å være
tilintetgjort.
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Nytt
terningkast
Noen regler tillater nytt
terningkast, og dette betyr
at du kan kaste noen av
eller alle terningene om
igjen. Du kan aldri få mer
enn ett nytt terningkast, og
terningene skal kastes om
igjen før modifikasjoner
(hvis noen) legges til.

Avgjøre ved
terningkast
Enkelte regler ber
spillerne om å avgjøre ved
terningkast. Hver spiller
skal da kaste en D6, og den
som scorer høyest vinner.
Hvis det er uavgjort, skal
begge spillerne kaste sin
D6 om igjen; dette er
eneste gangen spillere kan
kaste om igjen flere ganger
– hvis det etter nytt kast
fremdeles er uavgjort, skal
terningene kastes til helt til
det er en vinner.

Rekkefølge
Når du spiller Warhammer
40,000, vil du til tider
oppdage at to eller flere
regler skal utføres på
samme tid – vanligvis
«på begynnelsen av en
bevegelsesfase» eller
«før slaget begynner».
Når dette skjer i løpet
av spillet, skal spilleren
hvis omgang det er velge
rekkefølgen. Hvis dette
skjer før eller etter spillet,
eller på begynnelsen eller
slutten av en slagrunde,
skal spillerne avgjøre med
terningkast hvem av dem
som skal velge rekkefølgen
for utførelse av reglene.

2. OVERNATURLIG FASE
Krigerske mystikere og magikere bruker sine overnaturlige «Warp»-krefter til å hjelpe
sine allierte og tilintetgjøre deres fiender. Å utnytte denne kraften er imidlertid ikke
uten risiko, og det minste feiltrinn kan bety undergang for alle i nærheten.

PSYKESEKVENS
1. Velg psyker og kraft
2. Test for overnaturlige evner
3. Fienden tar «Deny the
Witch»-test
4. Overnaturlig kraft utøves

1. Velg psyker og kraft
Noen modeller er spesifisert som
Psyker i databladet sitt. Slike psykere
kan manifestere sine overnaturlige
krefter, og forsøke å slå tilbake fiendtlig
hekseri. Kreftene som en psyker besitter,
samt antallet krefter de kan forsøke å
manifestere eller slå tilbake i hver fase, er
spesifisert i psykerens datablad.

Overnaturlige krefter
Med mindre annet er spesifisert, vil alle
psykere ha evne til dødelig slag (Smite) som
vist nedenfor. Enkelte har andre krefter
i stedet for, eller i tillegg til dødelig slag –
modellens datablad og andre tilleggsregler
du bruker vil gjøre det klart hvilke krefter
hver psyker har. Hvis en psyker fremkaller
kreftene sine før slaget, skal dette skje
umiddelbart før hver spiller begynner
oppstilling av sin hær.

Dødelig slag (Smite)
Dødelig slag har en «Warp»
stormeverdi på 5. Ved manifestering
av denne kraften, vil nærmeste synlige
fiendtlige enhet som er innenfor 18"
av psykeren påføres D3 dødelige
sår. Hvis resultatet av testen for
overnaturlige evner var over 10, vil
målet i stedet påføres D6 dødelige sår.

2. Ta test for overnaturlige
evner
En psyker kan forsøke å manifestere en
overnaturlig kraft de besitter ved å teste for
overnaturlige evner. For å gjøre dette, kast
2D6. Hvis totalen er lik eller større enn
kraftens «Warp» stormeverdi, vil kraften
regnes som manifestert. En psyker kan
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ikke forsøke å manifestere den samme
overnaturlige kraften mer enn én gang i
løpet av en omgang.

«Perils of the Warp»
Hvis du kaster dobbel 1 eller
dobbel 6 når du tester for
overnaturlige evner, vil psykeren
umiddelbart lide «Perils
of the Warp». Kreftene i et
demoninfisert «Warp» vil da få
klørne i psykerens hjerne, og den
vil påføres D3 dødelige sår. Hvis
psykeren blir drept av «Perils
of the Warp», vil kraften den
forsøkte å manifestere automatisk
mislykkes og hver enhet innenfor
en radius på 6" vil umiddelbart
lide D3 dødelige sår, mens
psykeren blir dratt inn i «Warp»dimensjonen eller eksploderer i et
flammehav.

3. «Deny the Witch»-tester
En psyker kan forsøke å slå tilbake en
overnaturlig kraft som har blitt manifestert
av en fiendtlig modell innenfor 24" ved å
ta en «Deny the Witch»-test – dette skal
skje umiddelbart, selv om det ikke er din
omgang. For å gjøre dette, kast 2D6. Hvis
totalen er høyere enn resultatet av testen
for overnaturlige evner som manifesterte
kraften, har den blitt slått tilbake og
effektene er opphevet. Det kan kun gjøres
ett forsøk på å slå tilbake en manifestert
overnaturlig kraft i hver omgang, uansett
hvor mange psykere du har innenfor
24" av den fiendtlige modellen som har
manifestert den overnaturlige kraften.

4. Utøve overnaturlig kraft
Så lenge testen for overnaturlige krefter
var vellykket, psykeren ikke ble drept som
resultat av «Perils of the Warp» og forsøket
ble ikke slått tilbake av «Deny the Witch»testen, kan du utøve de overnaturlige
kreftene – disse vil være beskrevet i selve
kraften.

Et sinn uten formål vil vandre i mørket.

Hurtigkast

3. SKYTEFASE
Geværene tordner og granatsplinter faller fra himmelen. Munningsild bryter mørket,
laserstråler lyser opp krigens tåke og brukte patroner og energiceller ligger strødd på
slagmarken.

SKYTESEKVENS
1. Velg enhet som skal skyte
2. Velg mål
3. Velg distansevåpen
4. Utfør angrep
• Gjør treffkast
• Gjør sårkast
• Fienden allokerer sår
• Fienden gjør
redningskast
• Påfør skade

3. Velg distansevåpen
Våpnene til en modell er listet i
modellens datablad. Hvis en modell
har flere våpen, kan den avfyre alle
mot samme målet eller den kan avfyre
hvert våpen mot forskjellige fiendtlige
enheter. Tilsvarende kan en enhet, hvis
den inneholder flere enn en modell,
skyte mot samme eller forskjellige mål
etter ditt ønske. Uansett hva du velger
så må du erklære hvordan du vil dele
opp den skytende enhetens skudd før
eventuelt terningkast, og du må avfyre
alle skuddene mot ett mål før du flytter
over til det neste.

Antall angrep

1. Velg enhet som skal skyte
I skytefasen kan du skyte med modeller
som er bevæpnet med distansevåpen.
Først må du velge en enhet å skyte med.
Du kan ikke velge en enhet som har
rykket frem eller trukket seg tilbake i
denne omgangen, eller en enhet som er
innenfor 1" av en fiendtlig enhet. Med
mindre annet er spesifisert, skal hver
modell i enheten angripe med alle de
distansevåpnene som de er bevæpnet
med. Når alle modellene i enheten har
skutt, kan du velge en annen enhet å
skyte med – helt til alle enhetene som
kvalifiserer til å skyte har gjort det.

2. Velg mål
Når du har valgt en enhet å skyte med,
må du velge enheten eller enhetene som
er målet for angrepene. En fiendtlig
enhet kan kun velges hvis en modell fra
den enheten er innenfor rekkevidden av
våpenet som brukes (som spesifisert i
dets profil) og er synlig for modellen som
skyter. Hvis du er usikker, bøy deg ned
bak modellen som skyter slik at du kan
se om noen del av målet er synlig. Når
det gjelder synlighet, kan en modell se
gjennom andre modeller i sin egen enhet.

Hver gang en modell skyter med et
distansevåpen, vil den utføre en rekke
angrep. Du skal kaste en terning for hvert
angrep som utføres. Antallet angrep som
en modell kan gjøre med et våpen, og
derfor antallet terninger du kan kaste,
finner du i våpenets profil, sammen med
våpenets type. Våpenets type kan ha
effekt på antallet angrep det kan utføre
(se neste side).

«Character»-modeller
Enkelte modeller er spesifisert
som Character i databladet
sitt. Disse heltene, offiserene,
profetene og krigsherrene er
mektige individer som kan ha
stor effekt på utfallet av slaget.
Slagmarkens sterke malstrøm
kan imidlertid gjøre det vanskelig
å velge slike individer som mål.
En Character kan kun velges
som mål i skytefasen hvis den er
den nærmeste fiendtlige enheten
i forhold til modellen som skyter.
På grunn av størrelse vil dette ikke
gjelde for Characters med
såreegenskap på 10 eller høyere.

Modeller kan ikke ha fiendtlige enheter
som er innenfor 1" av vennligsinnede
modeller som mål – risikoen for å treffe
egne tropper er for stor.

Analyse er overbevisningens forbannelse.

Reglene for angrep er
skrevet basert på at du
utfører dem én om gangen.
Det er imidlertid mulig å
kjempe slagene raskere ved
å gjøre sammenfallende
terningkast for lignende
angrep. For å utføre
flere angrep samtidig,
må samtlige angrep
ha samme ballistiske
ferdighet (hvis det er et
skyteangrep) eller samme
våpenferdighet (hvis det er
et nærkampangrep). De må
også ha samme egenskaper
med hensyn til styrke,
rustningspenetrasjon og
skade, og angrepene må
rettes mot samme enhet.
Hvis dette er tilfelle kan
alle treffkast kastes på
samme tid, og deretter
alle sårkast. Motstanderen
din kan da allokere sårene
ett om gangen, og gjøre
redningskast og påføre
skade etter behov. Husk at
hvis enheten som er målet
inneholder en modell som
allerede har blitt påført sår,
må det allokeres flere sår
til denne modellen til den
enten er drept, eller alle
sårene har blitt reddet eller
er påført.

Utstrålingsevner
Noen enheter – vanligvis
Characters – har
evner som påvirker enkelte
modeller innenfor en gitt
rekkevidde. Med mindre
evnen det gjelder sier noe
annet, vil en modell med
en regel som denne alltid
være innenfor rekkevidde
av effekten.
For eksempel har en
«Lord of Contagion» en
«Nurgles gave»-evne som
påvirker alle Death
Guard‑modeller
innenfor 7" av ham. Siden
«Lord of Contagion» også
er en Death Guardmodell, drar han også
fordel av denne evnen.
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Våpentyper
Det finnes fem typer distansevåpen:
Halvautomatisk, tungt, hurtigskytende,
granat og pistol. En modell som skyter
med ett av disse våpnene, kan utføre en
rekke angrep tilsvarende det tallet som er
skrevet i modellens profil etter dens type.
For eksempel kan en modell som avfyrer
et «halvautomatisk 1»-våpen, kun utføre
1 angrep med det våpenet; en modell som
skyter et «tungt 3»-våpen kan utføre 3
angrep osv.

Den aller
viktigste
regelen
I et spill som er så detaljert
og omfattende som
Warhammer 40,000, kan
det være tider når du ikke
er helt sikker på hvordan du
skal løse en situasjon som
har oppstått under spillet.
Når dette skjer, tar du en
rask prat med motspilleren
og benytter den løsningen
som virker mest fornuftig
for dere begge (eller virker
morsomst!). Hvis dere
ikke blir enige om en
løsning, kaster dere begge
en terning, og den som får
høyest terningkast får velge
hva som skjer. Så kan dere
fortsette kamphandlingene!

Hvis et våpen kan bukes til flere enn ett
angrep, må alle angrepene være rettet
mot samme fiendtlige enhet.

Hurtigskytende (Rapid Fire)

Hurtigskytende våpen er allsidige, og
kan skyte treffsikre enkeltskudd fra lang
avstand eller kontrollerte runder med
skudd på nært hold.
En modell som avfyrer et hurtigskytende
våpen vil doble antallet angrep den
utfører hvis målet er innenfor halve
våpenets maksimale rekkevidde.

Granat (Grenade)

Granater er håndholdte eksplosiver
som en kriger kaster mot fienden mens
de andre krigerne i enheten sørger for
dekningsild.

Hver type distansevåpen har også
en tilleggsregel som, avhengig av
situasjonen, kan påvirke våpenets
treffsikkerhet eller når det kan avfyres.
Disse er som følger:

Hver gang en enhet skyter, kan en
enkeltmodell i den enheten som er utstyrt
med granater kaste en av disse i stedet for
å avfyre et annet våpen.

Halvautomatisk (Assault)

Pistoler bæres i en hånd, og kan også
brukes i nærkamp til å skyte fra kloss
hold. Mange krigere bærer en slik
som sidevåpen, sammen med sitt
hovedvåpen.

Halvautomatiske våpen avfyres så raskt
og vilkårlig at de kan skytes fra hoften
når krigere strømmer til kamp.
En modell med et halvautomatisk våpen
kan avfyre dette selv om den rykket
frem tidligere i den omgangen. Hvis den
gjør dette, skal 1 trekkes fra eventuelle
treffkast for avfyring av dette våpenet i
denne omgangen.

Tungt (Heavy)

Tunge våpen er de største og mest
dødelige våpnene på slagmarken, men
må lades om og krever nøye oppstilling
eller fastgjøring for å skyte med full
effekt.
Hvis en modell med et tungt våpen
flyttet seg i sin foregående omgang,
skal 1 trekkes fra eventuelle treffkast
for avfyring av dette våpenet i denne
omgangen.

Pistol (Pistol)

En modell kan avfyre en pistol selv om
det er fiendtlige enheter innenfor 1" av
dens egen enhet, men den må ha den
nærmeste fiendtlige enheten som mål. I
slike tilfeller kan modellen avfyre pistolen
sin selv om det er andre vennligsinnede
enheter innenfor 1" av samme fiendtlige
enhet.
Hver gang en modell utstyrt med både
pistol og en annen type distansevåpen
(f.eks. pistol og hurtigskytende våpen)
skyter, kan den enten skyte med
pistolen(e) eller med alle de andre
våpnene den har. Velg hvilke som skal
avfyres (pistoler eller ikke-pistoler) før du
gjør treffkast.

«Mens våre kropper har en steinhard rustning,
er våre sjeler beskyttet av lojalitet.
Mens våre angrep er ladet med død for Keiserens fiender,
er våre tanker ladet med visdom.
Mens rekkene våre avanserer, gjør vår entusiasme det samme,
for er vi ikke Space Marines?
Er vi ikke keiserens utvalgte,
hans lojale tjenere til døden?»
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Se Keiserens verk, og skjelv i ydmykhet!

4. Utføre angrep
Du kan utføre ett angrep om
gangen, eller, i noen tilfeller, gjøre
terningkast for sammenfallende
angrep Følgende sekvens brukes for
å utføre ett angrep om gangen:
1. Treffkast (Hit Roll): Kast en
terning hver gang en modell
utfører et angrep. Hvis kastet
tilsvarer eller overskrider den
angripende modellens ballistiske
ferdighet, regnes dette som et
treff med våpenet som brukes.
Hvis ikke, mislykkes angrepet,
og angrepssekvensen avsluttes.
Et kast på 1 er alltid mislykket,
uansett om det er modifikasjoner
som kan gjelde.
2. Sårkast (Wound Roll): Hvis et
angrep får et treff, må du gjøre
et nytt terningkast for å se om
angrepet sårer målet. Hvilket
kast som kreves avgjøres ved å
sammenligne angrepsvåpenets
styrkeegenskap med målets
tøffhetsegenskap som vist i
følgende tabell:

SÅRKAST
D6
ANGREPETS STYRKE
TERNINGKAST
VS. MÅLETS TØFFHET
SOM KREVES
Er styrken det
DOBBELTE (eller
mer) av tøffheten?

2+

Er styrken STØRRE
enn tøffheten?

3+

Er styrken LIK
tøffheten?

4+

Er styrken LAVERE
enn tøffheten?

5+

Er styrken
HALVPARTEN
(eller mindre) av
tøffheten?

6+

Dersom kastet er lavere enn tallet
som kreves, regnes angrepet som
mislykket og angrepssekvensen
avsluttes. Et kast på 1 er alltid
mislykket, uansett om det er
modifikasjoner som kan gjelde.
3. Allokere sår: Hvis et angrep er
vellykket og sårer målet, skal
spilleren som leder den sårede
enheten allokere sår til modeller
i enheten (valgt modell trenger
ikke å være innenfor rekkevidde
av eller synlig for enheten som
angriper). Hvis en modell i
enheten allerede er påført,
må skaden allokeres til den
modellen.
4. Redningskast: Spilleren som leder enheten som har blitt angrepet
vil deretter gjøre et redningskast ved å kaste en terning og
modifisere kastet med rustningspenetrasjonsegenskapen til
våpenet som forårsaket skaden.
For eksempel, hvis våpenet har
en rustningspenetrasjonsegenskap på -1, skal 1 trekkes fra
redningskastet. Hvis resultatet er
likt eller høyere enn redningsegenskapen til modellen som har
fått såret allokert, har skade blitt
forhindret og angrepssekvensen
avsluttes. Hvis resultatet er lavere
enn modellens redningsegenskap,
mislykkes redningskastet og
modellen påføres skade. Et kast
på 1 er alltid mislykket, uansett
om det er modifikasjoner som
kan gjelde.
5. Påfør skade: Skaden som påføres
er lik skadeegenskapen til
våpenet som ble brukt i angrepet.
En modell taper ett sår for hvert
skadepoeng den lider. Hvis
sårene til en modell reduseres
til 0, er den enten drept eller
tilintetgjort og fjernes fra spillet.
Hvis en modell taper flere sår i
ett enkelt angrep og tilintetgjøres,
vil eventuell ekstra skade som
påføres av det angrepet være tapt
og ikke ha noen effekt.

Usårlig redning
Noen modeller har overnaturlige reflekser
eller er beskyttet av kraftfelt som gir den
redningsegenskap som usårlig. Hver gang
et sår allokeres til en modell med usårlig
redning, kan du velge om du vil bruke dens
normale redningsegenskap eller dens usårlige
redning – men ikke begge. Hvis en modell
har flere enn én usårlig redning, kan den kun
bruke en av disse – velg hvilken som skal
brukes. Hvis du bruker en modells usårlige
redning, skal den aldri modifiseres av verdien
for våpenets rustningspenetrasjon.

Terreng og dekning
Slagmarken i fjern fremtid er full av
terrengelementer som ruiner, kratre og
krattskog. Modeller kan søke dekning i slike
terrengelementer for å beskytte seg mot fiendtlig
våpenild.
Hvis en hel enhet er på eller innenfor et
terrengelement, skal 1 legges til modellens
redningskast mot skyteangrep for å representere
dekningen som terrenget gir (usårlige redninger
er ikke påvirket). Enheter drar ikke noen fordel
av dekning i kampfasen.

Dødelige sår
Noen angrep påfører dødelige sår – disse er så
kraftige at ikke noe rustning eller kraftfelt kan
motstå deres raseri. For hvert dødelig sår, vil
enheten som angripes påføres ett skadepoeng.
Det skal ikke gjøres sårkast eller redningskast
(inkludert usårlige redninger) mot et dødelig sår
– det skal kun allokeres som ethvert annet sår,
og enheten som angripes skal påføres skade som
beskrevet over. I motsetning til vanlige angrep,
vil ekstra skade fra angrep som påfører dødelig
skade ikke gå tapt. I stedet skal skaden allokeres
til en annen modell i enheten som angripes til
all skade har blitt alloker eller den fiendtlige
enheten er tilintetgjort.

Dagens visdomsord: Kunnskap er å være fryktet!
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4. STORMEFASE

5. KAMPFASE

Krigere kaster seg inn i slaget for å drepe med kniv,
hammer og klo.

Slagmarken omgjøres til et blodbad etter hvert som
de stridende hærene prøver å knuse hverandre.

STORMESEKVENS

KAMPSEKVENS

1. Velg enhet å storme med

1. Velg enhet å kjempe med

2. Velg mål

2. Strøm inn opptil 3"

3. Fienden utfører «Overwatch»

3. Velg mål

4. Kast 2D6 og utfør stormangrep

4. Velg nærkampvåpen
5. Utfør nærkampangrep

1. Velg enhet å storme med
Alle enhetene dine som er innenfor 12" av fienden i
stormefasen din, kan storme. Du kan ikke velge en enhet
som har rykket frem eller trukket seg tilbake denne
omgangen, eller en enhet som har startet stormefasen
innenfor 1" av en fiende.

2. Velg mål
Så snart du har valgt en enhet som kvalifiserer, velg en eller
flere fiendtlige enheter innenfor 12" av denne som mål for
stormangrepet. Hver enhet som velges som mål kan da
forsøke å avfyre «Overwatch».

3. «Overwatch»
Hver gang det erklæres stormangrep mot en enhet, kan
enheten som er målet umiddelbart avfyre «Overwatch» mot
den som planlegger å angripe. En enhet valgt som mål kan
potensielt avfyre «Overwatch« flere ganger i en omgang,
men den kan ikke gjøre dette hvis det er fiendtlig modeller
innenfor 1" av enheten. «Overwatch» utføres som et
normalt skyteangrep (selv om er ett som utføres i fiendens
stormefase) og er underlagt alle de normale reglene bortsett
fra at det alltid kreves 6 for et vellykket treffkast, uansett
hvilken ballistisk ferdighet den skytende modellen har eller
eventuelle modifikasjoner.

4. Utfør stormangrep
Når eventuell «Overwatch» er utført, kast 2D6. Hver modell i
enheten som stormer kan flyttes et antall tommer som tilsvarer
det terningkastet viser – dette er rekkevidden av modellens
stormangrep i denne omgangen. Den første modellen du flytter
må ende opp innenfor 1" av en fiendtlig modell i en av enhetene
som angripes. Ingen modeller i enheten som stormer kan flyttes
innenfor 1" av en fiendtlig enhet som ikke er valgt som mål for
dette stormangrepet. Hvis dette er umulig, vil stormangrepet
mislykkes og ingen modeller i enheten som stormer kan flyttes
i denne fasen. Når alle modellene i enheten som stormer
har blitt flyttet, kan du velge en annen enhet som kvalifiserer
og gjenta ovenstående prosedyre helt til alle enhetene som
kvalifiserer til å storme har gjort dette. Ingen enheter kan velges
til stormangrep mer enn én gang i hver stormefase.

Helteintervensjon
Når fienden har fullført alle sine flytt i stormangrepet, kan enhver av
dine Characters som er innenfor 3" av en fiendtlig enhet utøve en

• Gjør treffkast
• Gjør sårkast
• Fienden allokerer sår
• Fienden gjør redningskast
• Påfør skade
6. Konsolider opptil 3"

1. Velg enhet å kjempe med
Enhver enhet som har stormet eller som har modeller
innenfor 1" av en fiendtlig enhet, kan velges til å kjempe
i kampfasen. Dette gjelder samtlige enheter, ikke bare
de som kontrolleres av spilleren hvis omgang det er. Alle
enheter som har stormet i denne omgangen, kjemper først.
Spilleren hvis omgang det er velger i hvilken rekkefølge
enhetene skal kjempe. Når alle de stormende enhetene har
kjempet, skifter spillerne på å velge kvalifiserte enheter
for kamp (spilleren hvis omgang det er velger først) helt
til alle kvalifiserte enheter på begge sider har kjempet
én gang hver. Ingen enheter kan velges til kamp mer
enn én gang i hver kampfase. Hvis en spiller går tom for
kvalifiserte enheter, skal den andre spilleren fullføre alle
sine gjenstående kamper med en enhet etter den andre. En
kamp utføres i følgende trinn:

2. Strømme inn
Du kan flytte hver modell i enheten opptil 3" – dette flyttet kan
skje i hvilken som helst retning så lenge modellen avslutter
flyttet tettere på nærmeste fiendtlige modell.

3. Velge mål
Du må først velge enheten eller enhetene som er mål for
angrepene. For å velge en fiendtlig enhet som mål, må
modellen som skal angripe enten være innenfor 1" av den
enheten, eller innenfor 1" av en annen modell i sin egen enhet
som er innenfor 1" av den fiendtlige enheten. Dette viser at
enheten kjemper i to rekker. Modeller som har stormet i denne
omgangen, kan kun ha som mål de fiendtlige enhetene som de
stormet i foregående fase.
Hvis en modell kan utføre mer enn ett nærkampangrep (se
høyre side), kan den splitte disse mellom kvalifiserte fiendtlige
enheter etter ønske. Tilsvarende kan hver av modellene i en
enhet som inneholder flere modeller, ha forskjellige fiendtlige
enheter som mål. Uansett hva du velger så må du erklære
hvordan du vil splitte enhetens nærkampangrep før eventuelt
terningkast, og du må utføre alle angrepene mot ett mål før du
flytter over til det neste.

helteintervensjon. Alle som gjør dette kan flyttes opptil 3", så lenge de avslutter
flyttet tettere på nærmeste fiendtlige modell.
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Seier er lovnaden av Keiserens kommando.

Antall angrep
Antallet nærkampangrep som en modell utfører mot sitt
mål er avhengig av dens angrepsegenskap. Du skal kaste
en terning for hvert nærkampangrep som utføres. For
eksempel, hvis en modell har en angrepsegenskap på 2,
kan den utføre 2 nærkampangrep og du kan derfor kaste 2
terninger.

4. Velg nærkampvåpen
Hver gang en modell går til nærkampangrep, bruker den
nærkampvåpen – våpenet som en modell er utstyrt med
er beskrevet i tilhørende datablad. Hvis databladet ikke
lister noe nærkampvåpen, skal det regnes med at modellen
kjemper med et nærkampvåpen som har følgende profil:

VÅPEN
Nærkampvåpen

RANGE TYPE
Melee

Melee

S

AP

D

Bruker

-

1

Hvis en modell har flere enn ett nærkampvåpen, velg
hvilket som skal brukes før terningkastet. Hvis en modell
har flere enn ett nærkampvåpen og kan utføre flere
nærkampangrep, kan angrepene splittes mellom disse
våpnene slik du måtte ønske – gi beskjed om hvordan du vil
splitte angrepene før terninger kastes.

5. Utfør nærkampangrep
Du kan utføre ett nærkampangrep om gangen, eller, i
noen tilfeller, kaste terningen for sammenfallende angrep.
Sekvensen for nærkampangrep er identisk med den som
brukes for skyteangrep bortsett fra at du bruker modellens
våpenferdighet i stedet for ballistiske ferdighet for å gjøre
treffkast.

6. Konsolider
Du kan flytte hver modell i enheten opptil 3" – dette flyttet
kan skje i hvilken som helst retning så lenge modellen
avslutter flyttet tettere på nærmeste fiendtlige modell.

6. KAMPMORALFASE
Selv de modigste sjelene kan bukke under når krigens
grusomheter krever sine ofre.
I kampmoralfasen må begge spillerne ta kampmoraltester for
enheter som har opplevd at modeller har blitt drept i løpet av
omgangen. Spilleren hvis omgang det er tester først.
For å ta en kampmoraltest, kaster du en terning og legger
til antallet modeller fra enheten som har blitt drept i denne
omgangen. Hvis resultatet av kampmoraltesten overstiger
høyeste lederegenskap i enheten, har testen mislykkes. For
hvert poeng som testen mislykkes med, må én modell i
den enheten flykte og vil fjernes fra spillet. Du velger hvilke
modeller som flykter fra enhetene du har kommando over.

Transportmodeller
Noen modeller er spesifisert som Transport i databladene
sine – disse kjøretøyene frakter krigere til frontlinjen, og gir
dem hurtighet og beskyttelse. Følgende regler beskriver hvordan
enheter kan stige på og av transportmodeller, og hvordan disse
brukes til å flytte passasjerene over slagmarken. Vær oppmerksom
på at en enhet ikke kan stige både på og av i samme omgang.
Transportkapasitet: Alle transportmodeller har
transportkapasitet spesifisert i databladet sitt. Dette avgjør hvor
mange vennligsinnede modeller, og av hvilken type, de kan ha
ombord. En modells transportkapasitet kan aldri overskrides.
Når du stiller opp en transportmodell, kan en enhet starte slaget
plassert i denne i stedet for å stilles opp separat – gi beskjed om
hvilke enheter som er posisjonert i transportmodellen når du
stiller den opp.
Påstigning: Hvis alle modeller i en enhet avslutter flyttet innenfor
3" av vennligsinnet transportmodell, kan de posisjoneres i denne.
Fjern enheten fra slagmarken og plasser den på siden – den er nå
posisjonert i transportmodellen.
Enheter som er posisjonert slik, kan normalt sett ikke handle eller
på noen måte påvirkes når de er ombord. Med mindre annet er
klart spesifisert, vil evner som påvirker andre enheter innenfor
en viss rekkevidde ikke ha noen effekt mens enheten som besitter
evnen er ombord.
Hvis en transportmodell blir tilintetgjort, må eventuelle enheter
posisjonert i denne stige av (se nedenfor) før transportmodellen
fjernes, men du må da kaste en terning for hver modell som du nå
stiller opp på slagmarken. For hvert 1 kast vil en modell som har
steget av (ditt valg) bli drept.
Avstigning: Enhver enhet som begynner sin bevegelsesfase
posisjonert i en transportmodell, kan stige av før
transportmodellen flytter seg. Når en enhet stiger av skal den
stilles opp på slagmarken slik at alle dens modeller er innenfor
3" av transportmodellen og ikke innenfor 1" av noen fiendtlige
modeller – enhver avstigende modell som ikke kan stilles opp slik,
vil være drept.
Avstigende enheter kan deretter handle normalt (flytte, skyte,
storme, kjempe osv.) i resten av omgangen. Vær imidlertid
oppmerksom på at selv om du ikke flytter avstigende enheter
ytterligere i din bevegelsesfase, vil de likevel regnes som om å ha
blitt flyttet i reglene som gjelder for f.eks. skyting av tunge våpen.

Døden er det eneste vi er sikre på.

9

DATABLADER
Krigerne, monstrene og krigsmaskinene som kjemper om kontroll over galaksen er utrolig allsidige, og
har alle sin egen stil for å utkjempe slag. Hver enhet har et datablad som lister egenskaper, krigsutstyr og
ferdigheter til modellene i den enheten – her forklarer vi hva noe av dette betyr, mens grunnreglene gitt
tidligere forklarer hvordan disse brukes i spillet.

1. Enhetens navn

4. Profiler

Modellene beveger seg og kjemper
i enheter som kan bestå av én eller
flere modeller. Her finner du navnet
på enheten.

Disse inneholder følgende
egenskaper som forteller deg hvor
mektig modellene i enheten er:
Flytt (M): Dette er hvor raskt en
modell flytter seg over slagmarken.

Dette brukes vanligvis når en
hær dannes på slagmarken (se
hovedregelbok for Warhammer
40,000 ).

Våpenferdighet (WS): Dette
forteller deg om en modells evne
til nærkamp. Hvis en modell
har en våpenferdighet på ‘-’, er
den ikke i stand til å kjempe i
nærkampangrep.

3. Kraftklasse
Jo høyere denne er, jo mektigere er
enheten! Du kan finne kraftnivået
til hele hæren din ved å legge
sammen kraftklassene for enhetene
som den består av.

1

6

Tøffhet (T): Dette reflekterer
modellens motstandskraft mot
fysisk skade.

Ballistisk ferdighet (BS): Dette
viser hvor treffsikker modellen er
når den skyter med distansevåpen.
Hvis en modell har en ballistisk

Sår (W): Sår viser hvor mye skade
en modell kan ta før den bukker
under.

2

Lord of Contagion
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PROFILER

ENHETENS SAMMENSETNING

NAVN

M

WS BS

S

T

W

A

Ld

Sv

Lord of Contagion

4"

2+

4

5

6

4

9

2+

2+

KRIGSUTSTYR

EVNER

En «Lord of Contagion» er
bevæpnet med en «Plaguereaper»

Avskyelig motstandsdyktig

En «Lord of Contagion» er en enkelt modell.

Nurgles gave: Alle Death Guard-modeller innenfor 7" av en «Lord of Contagion» er omgitt
av en dødelig aura av epidemi og sykdom. Gjør et terningkast for hver fiendtlig enhet som er
innenfor 1" av en slik modell når din omgang begynner. Med et kast på 4+, vil den enheten lide
et dødelig sår.
Cataphractii-rustning: En «Lord of Contagion» har en 4+ usårlig redning, men du må halvere
resultatet av terningkastet når du avgjør hvor langt denne modellen rykker frem.
Teleport-angrep: Når du setter opp en «Lord of Contagion» under oppstillingen, kan denne
stilles opp i et «teleportarium»-rom i stedet for på slagmarken. Hvis dette gjøres, kan han
bruke teleport-angrep til å komme på slagmarken på slutten av hvilken som helst av dine
bevegelsesfaser; han skal da stilles opp mer enn 9" fra alle fiendtlige modeller.
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10

3

owe

p

4

Styrke (S): Dette indikerer
hvor sterk en modell er, og hvor
sannsynlig det er at den kan påføre
skade i nærkamp.

r

2. Slagmark-rolle

ferdighet på ‘-’, har den ikke noen
evner når det gjelder distansevåpen
og kan ikke utføre skyteangrep i det
hele tatt.

VÅPEN
VÅPEN

RANGE

TYPE

S

AP

D

Plaguereaper

Melee

Melee

+2

-3

3

EVNER
Plague-våpen

KAMPGRUPPE-NØKKELORD

Chaos, Nurgle, Heretıc Astartes, Death Guard

NØKKELORD

Infantry, Character, Lord of Contagıon
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I et trangt sinn er det ikke rom for tvil.

5

7

Angrep (A): Dette forteller deg hvor
mange ganger en modell kan påføre slag
i nærkamp.
Lederferdigheter (Ld): Dette avslører
hvor modig, målbevisst og behersket en
modell er.
Redning (Sv): Dette indikerer beskyttelsen
som en modells rustning gir.

5. Enhetens sammensetning
Dette forteller deg hvilke modeller som
enheten består av.

6. Krigsutstyr
Dette dekker de grunnleggende våpnene og
utstyret som modellene er bevæpnet med.

7. Evner
Mange enheter har spennende spesialevner
som ikke er dekket av grunnreglene; disse
vil være beskrevet her.

8. Våpen
Våpnene som en enhet kommer utstyrt
med, er beskrevet ved hjelp av følgende
egenskaper:
Rekkevidde (Range): Hvor langt
våpenet kan skyte. Våpen med «Melee»rekkevidde kan kun brukes i nærkamp.
Alle andre typer våpen er referert til som
distansevåpen.
Type (Type): Disse er alle beskrevet
under skyte- og kampfasene i
grunnreglene.

Styrke (S): Hvor sannsynlig det er at
våpenet påfører skade. Hvis styrken
til et våpen er listet som «Bruker», er
den lik styrken som brukeren på det
tidspunktet har. Hvis et våpen er listet
med modifikasjonstall som ‘+1’ eller ‘x2’,
skal du kun modifisere den styrken som
er vist for brukeren på det tidspunktet for
å avgjøre våpenets styrke. For eksempel,
hvis et våpen har en styrke på ‘x2’, og
brukeren har en styrkeegenskap på 6, har
våpenet en styrke på 12.
Rustningspenetrasjon (AP): Hvor godt
kan våpenet penetrere en rustning.
Skade (D): Mengden skade som påføres
av et vellykket treff.
Andre våpen, som f.eks. en enhets valgfrie
alternativer, er vanligvis beskrevet andre
steder, slik som i en codex.

9. Nøkkelord
Alle datablader har en liste med
nøkkelord, og disse er noen ganger er delt
inn i kampgruppe-nøkkelord og andre
nøkkelord. Ordene i første gruppe kan
brukes som veiledning når du avgjør
hvilke modeller du skal inkludere i
hæren din, men ellers har begge sett med
nøkkelord samme funksjon. Noen ganger
vil en regel si at den gjelder for modeller
med et spesifikt nøkkelord. For eksempel
kan det skje at en regel sier at den gjelder
for «alle Adeptus Astartes modeller».
Dette betyr at den kun vil gjelde for
modeller som har nøkkelordet Adeptus
Astartes i databladene deres.

WARHAMMER 40,000 CODEXES

Så nå vet du hva et datablad er og hvordan det fungerer – og sammen med
grunnreglene (pluss Citadel miniatyrer, slagmark, terninger og målebånd selvsagt!),
har du alt du trenger for å spille Warhammer 40,000 og la deg selv bli oppslukt av et
episk slag.
Men hvor finner du databladene? Når du kjøper en boks med Citadel-miniatyrer, vil
de ligge i boksen sammen med disse og de finnes også i codexes. En codex er den
optimale ressursen for din valgte hær (eller hærer!), og inneholder datablader for alle
de miniatyrene som er del av en spesiell kampgruppe. Men det er ikke alt – i codexes
vil du også finne hær-spesifikke spesialregler som reflekterer hærens egenskap,
spennende krigsherre-trekk, krigsplaner, krigsutstyr og selv unike objekter.

Modifiserende
egenskaper
Enkelte store modellers
egenskaper kan endre
seg hvis modellen blir
påført skade – sjekk da
modellens gjenstående
sår, og se gjeldende rad
i databladets tabell for å
avgjøre hvilke egenskaper
den nå har.
Du kan også støte på
evner og regler som
modifiserer en egenskap.
Alle modifikasjonstall
er kumulative, men
du skal gjøre alle
multiplikasjoner eller
delinger av egenskapen
(desimaltall rundes opp)
før eventuell pluss eller
minus.
Det kan være at du støter
på en egenskap som er
en tilfeldig verdi i stedet
for et tall. For eksempel
kan en flytteegenskap
være 2D6", eller en
angrepsverdi kan være
D6. Når en enhet med
tilfeldig flytteegenskap
velges for flytt, skal hele
enhetens flyttedistanse
avgjøres ved å kaste
antallet terninger som er
indikert. For alle andre
egenskaper skal det gjøres
terningkast for a avgjøre
verdien på individuell –
per modell – basis hver
gang enheten utfører
angrep, påfører skade og
så videre. Merk at uansett
kilde så kan egenskapen
‘-’ aldri modifiseres,
og styrken, tøffheten
og lederferdighetene
til en modell kan aldri
modifiseres til under 1.

Hver codex er også fylt med en masse inspirerende bakgrunnsmateriale,
organisasjonsmessig informasjon, vakker kunst og miniatyrfotografier, fargeguider
og heraldikk, og alle gir en sammenheng for hvordan en kampgruppe fungerer
i Warhammer 40,000 universet. Stikk innom games-workshop.com for mer
informasjon.

Håp er luksus.
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«Det kan ikke være
tilskuere i kampen om
overlevelse. Enhver
som ikke vil kjempe
ved din side er en
fiende du må knuse.»
- Scriptorus
Munificantus

UTKJEMPE ET SLAG
OPPDRAGET
Før du kan gå til krig i Warhammer
40,000, må du velge et oppdrag.
Grunnreglene inkluderer ett enkelt
oppdrag – Krig alene – som er ideelt
for å komme raskt i gang. Du vil finne
flere i andre publikasjoner, som f.eks.
hovedregelboken for Warhammer 40,000,
eller du kan spille et oppdrag som du
lager selv. Hvis du og motspilleren din
ikke kan bli enige om hvilket oppdrag
dere skal spille, skal begge spillerne gjøre
et terningkast, med nytt kast hvis det er
uavgjort, og den som får høyest poeng
bestemmer oppdraget.

Slagmarken
I fjern fremtid kjempes slag på tvers
av en uendelighet av merkelige og
fremmede planeter der det ikke er
noe land tilbake som ikke er berørt av
krigens herjinger. Krystallmåner, forlatte
romskip, kjøttetende dødsverdener og
marerittlignende demonverdener er
kun noen av de fantastiske landskapene
som kan gjenskapes når du spiller
Warhammer 40,000.

modellene dine – hvis den ikke er det,
kan du bare gjøre den større.
Med mindre oppdraget du spiller sier noe
annet, kan du skape din egen spennende
slagmark med ethvert terrengelement
fra samlingen din som du ønsker.
Generelt sett anbefaler vi at du har ett
eller to elementer i hvert område på 2'
x 2'. Det gjør ingenting om slagmarken
din ikke matcher disse kravene, men
husk på at det å spille på en veldig liten
eller en veldig stor slagmark, eller en
som er helt bar eller helt overfylt med
terrengelementer, kan gi en av spillerne
fordel over den andre.

Krigssoner & ekspansjoner
Hvis du kjemper i en spesifikk krigssone,
eller du bruker en spesiell ekspansjon,
kan det finnes regler som gjelder for
oppsett av slagmarken, samt spesielle
regler som endrer noe av samspillet
mellom terrenget og krigerne dine.
Ha dette i tankene når du setter opp
slagmarken din.

En slagmark kan være hvilken som helt
overflate som modellene kan stå på – for
eksempel et spisebord, eller gulvet. Vi
regner vanligvis med at en slagmark
er ca. 6' x 4' (selv om noen oppdrag vil
spesifisere andre dimensjoner), men den
må alltid være stor nok til å romme alle

KRIGSHERREN
Så snart du har samlet hæren din, skal du nominere en av modellene
dine til å være krigsherre.
Hvis krigsherren din er en Character, kan den bruke et
krigsherre-trekk – en foretrukket taktikk eller personlig evne som
skiller den fra resten. Umiddelbart før hver spiller begynner med
oppstilling av hæren sin, kan du ved hjelp av terningkast bruke
krigsherre-tabellen her til å avgjøre hvilket trekk din krigsherre
har. Alternativt kan du velge det trekket som passer best til din
krigsherres temperament og krigerstil.

KRIGSHERRE-TREKK
D3 KRIGSHERRE-TREKK
Legendarisk kriger: Hvis denne krigsherren stormer i stormefasen,
1

skal 1 legges til angrepsegenskapen helt til den påfølgende kampfasen
er over.

2

Inspirerende leder: Vennligsinnede enheter innenfor 6" av denne
krigsherren kan legge verdien 1 til deres lederegenskap.
Overlevelsesmester: Kast en terning hver gang denne krigsherren

3

taper et sår. Hvis det kastes 6 vil krigsherren riste av seg skaden og vil
ikke tape såret.
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Du må gjøre din plikt!

KRIG ALENE
Tiden har kommet for å bevise deg selv som den største krigsherren i galaksen! Alt som står mellom deg og
optimal seier er en fiendtlig hær som er besatt på å tilintetgjøre deg.

HÆRENE

KRAFTNIVÅ

For å spille dette oppdraget, må du først danne en hær fra
miniatyrene i samlingen din. Du kan inkludere hvilke som
helst modeller i hæren din.

Før slaget begynner skal kraftnivået til hver av hærene
etableres ved å legge sammen kraftklassene til alle
enhetene i den hæren; den spilleren som har lavest verdi
er «Underdog» (svakeste part). Hvis begge har samme
kraftnivå, vil spilleren som tildelte oppstillingssoner
være «Underdog».

Enkelte ganger kan det skje at du ikke har nok modeller
til å danne en middels stor enhet (dette finner du på hver
enhets datablad); hvis det er tilfelle, kan du likevel inkludere
en enhet av den typen i hæren din med så mange modeller
som du har tilgjengelig.

SLAGMARKEN
Lag slagmarken og sett opp terrenget. Spillerne må
deretter plassere ut markører på taktisk og strategisk
viktige steder som én eller begge hærene vil forsøke å
sikre seg. Markører kan være et egnet objekt eller en bit
av terrenget. Hver spiller kan plassere to markører hvor
som helt på slagmarken, så lenge de er minst 10" unna en
annen markør. Vi anbefaler at dette gjøres etter tur, og at
den spilleren som vinner terningkastet begynner. En spiller
kontrollerer en markør hvis det er flere modeller fra den
spillerens hær innenfor 3" av markøren enn det er fiendtlige
modeller (måles fra markørens senter).

Hvis forskjellen mellom kraftnivået til de to hærene er
10 til 19, vil «Underdog»-spilleren få ett kommandokast;
hvis forskjellene er 20 til 29, vil «Underdog»-spilleren få
to kommandokast og så videre. Hvert kommandokast
kan brukes en gang, når som helst i slaget, til å kaste én
enkelt terning på nytt.

FØRSTE OMGANG
«Underdog»-spilleren velger hvem som skal begynne.

SLAGETS VARIGHET
Slaget varer i fem slagrunder, eller til en hær har drept
alle sine fiender.

SEIERBETINGELSER

PRIMÆRMÅL
Før hærene stilles opp, skal begge spillerne gjøre et
terningkast. Spilleren som får høyest verdi skal deretter
gjøre terningkast for primærmål-tabellen (se høyre side) for
å avgjøre hvilket som skal brukes under oppdraget.

OPPSTILLING

Hvis en hær har drept alle sine fiender, vil den
umiddelbart vinne en stor seier. Ellers vil den spilleren
som har flest seierspoeng når slaget er over vinne en stor
seier. Hvis begge spillerne har samme antall seierspoeng
når slaget er over, vil «Underdog»-spilleren vinne en
liten seier.

PRIMÆRMÅL

Så snart betingelsene for seier er avgjort, skal spilleren
som ikke gjorde terningkast for primærmål-tabellen dele
slagmarken inn i to like deler. Motspilleren avgjør deretter
hvilken halvdel som er egen oppstillingssone, og hvilken
halvdel som er motspillerens oppstillingssone.
Spillerne stiller opp enhetene sine etter tur, og den spilleren
som ikke valgte oppstillingssone begynner. Modeller må
settes opp i egen oppstillingssone, og over 12" fra fiendens
oppstillingssone. Fortsett med dette til begge spillerne har
satt opp alle enhetene i hærene sine, eller til du har gått tom
for plass til å sette opp flere enheter.

D3 SEIERBETINGELSER
1

Drepe og sikre: Når slaget er over, vil hver markør være
verd 2 seierspoeng for spilleren som kontrollerer den.
Spillere kan også tjene D3 seierspoeng hvis den fiendtlige
hærens krigsherre ble drept under slaget.

2

Oldtidsobjekt: På begynnelsen av første slagrund, men
før første omgang starter, velg en tilfeldig markør; fjern
den andre markøren fra slagmarken. Når slaget er over,
vil den gjenværende markøren være verd 6 seierspoeng
for spilleren som kontrollerer den.

3

Herredømme: Etter hver omgang vil hver markør være
verd 1 seierspoeng for spilleren som kontrollerer den.
Totalen føres videre fra omgang til omgang.

Den eneste mulige reaksjonen mot forræderi er hevn.
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