
STRIDSREGLER
DE VIKTIGASTE GRUNDERNA FÖR ATT SPELA WARHAMMER 40,000



GRUNDREGLER
I Warhammer 40,000 för du befäl över mäktiga krigare och krigsmaskiner. 
Grundreglerna på dessa sidor innehåller underlaget för att spela Warhammer 
40,000 med dina Citadel-miniatyrer och för att utkämpa ärorika slag i en 
krigshärjad galax.

FIGURER & DATABLAD
Regler och egenskaper för varje figur, 
samt några terrängfakta, presenteras på 
datablad som du behöver för att kunna 
använda figurerna i strid.

ENHETER
Figurer flyttar och strider i enheter, 
bestående av en eller flera figurer. Varje 
enhet måste ställas upp och förflyttas som 
en enda grupp, där varje figur står inom 
2" horisontellt och 6" vertikalt från minst 
en annan figur i samma enhet: det kallas 
för enhetskoherens. Om något händer 
som gör att en enhet splittras under ett 
slag måste dess enhetskoherens återställas 
nästa gång den flyttar.

Krigsredskap
För att delta i ett slag 
behöver du ett måttband 
och några tärningar.

Avstånd i Warhammer 
40,000 mäts i tum (") 
mellan de närmaste 
punkterna på de figurers 
socklar vilka man mäter 
mellan. Om en figur saknar 
sockel, vilket är fallet för 
många fordon, mäter man 
i stället avståndet till och 
från närmaste punkt på 
figurens kropp. Du får 
mäta avstånd precis när 
du vill.

I Warhammer 40,000 
används sexsidig tärning, 
ibland förkortat till D6. 
I vissa regler hänvisas 
till 2D6, 3D6 osv. – slå 
då det antalet D6 och 
addera resultaten. Om 
en regel kräver att man 
slår en D3 rullar man 
en tärning och halverar 
resultatet. När man 
halverar ett tärningskast 
avrundar man uppåt 
innan man tar hänsyn till 
eventuella modifieringar. 
Alla modifieringar är 
kumulativa. Om en regel 
kräver att man slår t.ex. 3 
eller högre förkortas det 
ofta med 3+.

Bara dårar misslyckas med sina uppdrag.

STRIDSRUNDOR
Warhammer 40,000 spelas som 
en serie stridsrundor. I varje 
stridsrunda får båda spelarna göra 
drag. Samma spelare inleder varje 
stridsrunda – det uppdrag ni spelar 
avgör vilken spelare det är. Varje 
runda omfattar en serie faser, vilka 
måste genomföras i rätt ordning. 
Detta är faserna:

1. Förflyttningsfasen 
Flytta de enheter som kan 
flyttas.

2. Psyker-fasen 
Psykers kan använda kraftfulla 
mentala förmågor.

3. Skjutfasen 
Dina enheter kan skjuta mot 
fiendeenheter.

4. Anfallsfasen 
Dina enheter kan gå i närstrid 
mot fiendeenheter.

5. Stridsfasen 
Båda spelarnas enheter anfaller 
med närstridsvapen.

6. Moralfasen 
Decimerade enheters mod 
testas.

När en spelares runda är över 
inleder motståndaren sin runda. 
När båda spelarna har avslutat en 
omgång är stridsrundan avslutad 
och nästa inleds, och så vidare tills 
slaget har avgjorts.
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Förhandling är att kapitulera.

1. FÖRFLYTTNINGSFASEN
Marken skakar av marscherande fötters tramp och motorers vrål när arméerna 
avancerar över slagfältet och kämpar om fördelaktiga positioner.

Börja förflyttningsfasen genom att välja 
en enhet och flytta varje figur i den 
enheten tills du har flyttat alla de figurer 
du vill flytta. Välj sedan en annan enhet 
att flytta och fortsätt tills du har flyttat 
alla de enheter du vill flytta. Ingen figur 
får flyttas mer än en gång under en 
förflyttningsfas.

Förflyttning
En figur kan flyttas i alla riktningar, 
motsvarande den distans eller kortare 
(i tum) som specificeras av värdet för 
egenskapen förflyttning i dess datablad. 
Ingen del av figurens sockel (eller kropp) 
får flyttas längre än så. Den får inte 
flyttas genom andra figurer eller genom 
terränginslag som väggar, men den kan 
flyttas vertikalt för att bestiga eller ta sig 
över alla landskap.

Om det står i en figurs datablad att den 
kan Fly kan den flytta genom figurer och 
terräng som om de inte fanns.

Minsta möjliga förflyttning
Vissa figurer som kan Fly har två 
värden för egenskapen förflyttning. Det 
första värdet är figurens minsta möjliga 
hastighet. I förflyttningsfasen måste alla 
delar av figurens sockel flyttas åtminstone 
så långt ifrån startpunkten. Det andra 
värdet är maximal hastighet. Ingen del 
av figurens sockel får flyttas längre än så. 
Om en figur inte kan genomföra minsta 
möjliga förflyttning, eller tvingas av 
slagfältet på grund av dess minsta möjliga 
hastighet förstörs den och tas bort från 
slagfältet. Figuren har antingen havererat 
eller tvingats ge upp striden.

Fiendefigurer
Alla figurer i samma armé är allierade 
figurer. Figurer som kontrolleras av 
motståndaren är fiendefigurer. När man 
flyttar en figur under förflyttningsfasen 
får den inte hamna inom 1" från en 
fiendefigur.

Reträtt
Enheter som inleder förflyttningsfasen 
inom 1" från en fiendeenhet får antingen 

stå kvar eller retirera. Väljer du reträtt 
måste enheten flytta längre än 1" bort 
från alla fiendeenheter. Om en enhet 
retirerar får den inte avancera (se nedan) 
eller anfalla senare i rundan. En enhet 
som retirerar får inte heller skjuta senare 
under rundan om den inte kan Fly.

Avancera
När du väljer en enhet under 
förflyttningsfasen kan du tillkännage 
att den ska avancera. Slå en tärning och 
lägg ihop resultatet med egenskapen 
förflyttning för alla figurer i enheten 
under förflyttningsfasen. En enhet som 
avancerar kan inte skjuta eller anfalla 
senare under rundan.

”Skall vi lägga oss ned som 
lamm inför rovlystna vargar 

eller ska vi stå upp mot 
galaxens fasor med stolthet 

och förakt? Tillåt inte 
odjur och vidriga varelser 

från andra världar att leva 
inom vårt Imperium!”

- Orthas Gregoran, 
Ledardemagog för Forlan-synoden 

OSTADIGA 
FIGURER 
På vissa typer av terräng 
kan det ibland vara svårt 
att placera figurer exakt 
där man vill ha dem. Om 
man låter figuren balansera 
på plats är det stor risk att 
den trillar om någon rör 
vid bordet, vilket kan skada 
eller förstöra din målade 
figur. I sådana situationer 
är det fullt acceptabelt 
att lämna figuren på en 
säkrare plats, om båda 
spelarna är överens om det 
och vet var dess ”verkliga” 
placering är. Om fienden 
senare överväger att skjuta 
figuren måste du hålla den 
på dess verkliga plats, så att 
de kan kontrollera om den 
är synlig.

FÖRSTÄRKNING
Många enheter kan 
placeras ut på slagfältet 
mitt under en runda, 
ibland via teleportering, 
jetpack eller andra, mer 
esoteriska metoder. 
Normalt sker det mot 
slutet av förflyttningsfasen, 
men det kan även ske 
under andra faser. Enheter 
som placeras ut på det 
sättet kan inte flyttas eller 
avancera vidare under 
den runda då de anlände. 
Deras förflyttningsfas 
går åt till utplaceringen 
på slagfältet. De kan 
däremot agera normalt 
(skjuta, anfalla, etc.) 
under resterande runda. 
Enheter som anländer 
som förstärkning räknas 
bland dem som har flyttats 
under förflyttningsfasen 
vad det gäller regler för 
t.ex. avlossning av tunga 
vapen. De enheter som inte 
har anlänt på slagfältet när 
slaget avslutas räknas bland 
de förstörda.
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2. PSYKER-FASEN
Krigarmystiker och häxmästare behärskar den märkliga warp-kraft som kan hjälpa 
allierade att krossa fienden. Att försöka tämja kraften är dock inte utan risk och minsta 
misstag kan innebära undergång för alla i närheten.

1. Välj psyker och förmåga
En del figurer definieras som Psyker 
på deras datablad. En psyker kan alstra 
övernaturliga förmågor och försöka 
motstå fiendens svartkonst. De förmågor 
en psyker har och det antal förmågor den 
kan försöka alstra eller motstå under varje 
psyker-fas står på dess datablad.

Psykiska förmågor
Om inget annat uppges har alla psykers 
förmågan Smite som beskrivs nedan. 
Vissa har andra förmågor i stället för 
eller utöver Smite – figurens datablad och 
de tilläggsregler ni använder visar vilka 
förmågor varje psyker har. Om en psyker 
alstrar sina förmågor före slaget, gör då 
det omedelbart innan någon av spelarna 
placerar ut sin armé.

2. Utför psyker-testet
En psyker kan försöka alstra sina psykiska 
förmågor genom att göra ett psyker-test. 
För att göra det, slå 2D6. Om resultatet 
motsvarar eller är högre än förmågans 
warp-värde alstras förmågan. En psyker 
kan inte försöka alstra samma psykiska 
förmåga mer än en gång per runda.

3. Motstå häxmästaren
En psyker kan försöka stå emot en psykisk 
förmåga som har alstrats av en fiendefigur 
inom 24" genom att göra ett test som 
utförs omedelbart, även om det inte är 
spelarens tur. För att göra det, slå 2D6. Om 
resultatet är högre än resultatet av psyker-
testet som alstrade förmågan har psykern 
stått emot och effekterna upphävs. Endast 
ett försök att motstå en lyckad alstring av 
en psykisk förmåga per runda får utföras, 
oavsett det antal psykers spelaren har 
inom 24" av fiendefiguren som har alstrat 
den psykiska förmågan.

4. Tillämpa psykisk förmåga
Om psyker-testet lyckades, psykern inte 
dog av farorna med warp och alstringen 
inte kontrades av Motstå häxmästaren-
testet ska spelaren tillämpa effekten av den 
psykiska förmågan, vilket beskrivs i själva 
förmågan.

Farorna med Warp
Om du slår en dubbel 1:a eller 
dubbel 6:a i ett psyker-test 
drabbas din psyker omedelbart 
av farorna med warp. Psykern 
drabbas av D3 dödliga sår när 
de demoniska krafterna i warp 
attackerar dess sinne. Om 
psykern dör av farorna med 
warp misslyckas den förmåga 
den försökte alstra automatiskt 
och varje enhet inom 6" drabbas 
omedelbart av D3 dödliga sår 
när psykern sugs in i warp eller 
detonerar i en krevad av empirisk 
rundgång.

PSYKER-SEKVENSEN
1. Välj psyker och förmåga
2. Utför Psyker-testet
3. Fienden utför Motstå 

häxmästaren-testet
4. Tillämpa resultaten av 

psykiska förmågor

Ett medvetande utan mål vandrar på mörka platser.

Sekvenser
När man spelar 
Warhammer 40,000 händer 
det ibland att två eller 
fler regler ska tillämpas 
samtidigt – vanligtvis 
“vid inledningen av 
förflyttningsfasen” eller 
”innan slaget börjar”. När 
det inträffar under spelets 
gång får den spelare som 
står på tur välja ordning. 
Om det inträffar före 
eller efter spelet, eller i 
början eller slutet av en 
stridsrunda, utkämpar 
spelarna en tärningskamp 
och vinnaren bestämmer 
regelordning.

Omslag
En del regler tillåter att 
tärningskast slås om. Det 
betyder att man får slå om 
några eller alla tärningar. 
Man får aldrig slå om 
ett tärningskast mer än 
en gång, och omslag ska 
göras före eventuella 
modifieringar.

Smite 
Smite har ett warp-värde på 5. Om 
den lyckas drabbas den närmaste, 
synliga fienden inom 18” från 
psykern av D3 dödliga sår. Om 
resultatet av psyker-testet översteg 
10 drabbas målet i stället av D6 
dödliga sår.

Tärningskamp
Enligt vissa regler ska 
spelarna slå tärning mot 
varandra. För att göra det 
ska båda slå en D6, och 
den som slår högst vinner 
tärningskampen. Vid 
delning slår båda spelarna 
om sina D6; det är enda 
gången spelare får slå 
om ett omslag – om även 
följande omslag delas rullar 
spelarna sina tärningar tills 
en vinnare koras.
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3. SKJUTFASEN
Kanonerna mullrar och splitter faller från skyarna. Mynningseld river upp mörkret 
i salvor. Strålar av lasereld lyser upp krigsdimman och förbrukad ammunition och 
bränsleceller ligger övergivna på slagfältet.

1. Välj den enhet som ska 
skjuta
Under skjutfasen kan man skjuta med 
figurer som har projektilvapen. Först 
måste man välja vilken enhet som ska 
skjuta Man får inte välja en enhet som har 
avancerat eller retirerat under rundan, 
eller en enhet inom 1" från fienden. Om 
inget annat anges attackerar figurerna i 
enheten med de projektilvapen som de är 
utrustade med. När alla enhetens figurer 
har skjutit kan man välja en annan enhet 
att skjuta med, tills alla de enheter man 
vill skjuta med har gjort det.

2. Välj mål
Efter att man har valt en enhet att skjuta 
med måste man välja en eller flera 
enheter att attackera. För att attackera 
en fiendeenhet måste en figur i enheten 
vara inom räckvidd för det valda vapnet 
(enligt dess profil), samt vara synlig 
för den figur som ska skjuta. Om du är 
osäker, huka dig bakom den figur som 
ska skjuta för att avgöra om någon del 
av målet är synligt. Sikten avgörs enligt 
antagandet att figuren kan se genom 
andra figurer i sin enhet.

Figurer kan inte anfalla fiendeenheter 
som är inom 1" från allierade figurer, 
eftersom risken för att träffa egna trupper 
är för stor.

3. Välj projektilvapen
De vapen en figur har är listade på dess 
datablad. Om en figur har flera vapen kan 
den antingen avlossa alla mot samma mål 
eller avlossa dem mot olika fiendeenheter. 
Om en enhet omfattar fler än en figur kan 
de skjuta mot antingen samma mål eller 
välja att skjuta mot olika mål. Oavsett 
vilket måste man tillkännage hur man vill 
fördela enhetens skott innan tärningar 
kastas, och tillämpa alla skott mot ett mål 
innan man går vidare till nästa.

Antal attacker
Varje gång en figur avlossar ett 
projektilvapen utför den ett antal attacker. 
Man rullar en tärning för varje utförd 
attack. Det antal attacker en figur kan 
utföra med ett vapen, och därmed även 
det antal tärningar man får rulla, hittar 
man i vapnets profil tillsammans med 
vapentyp. Vapentyp kan påverka det antal 
attacker det kan utföra (se nästa sida).

Rollperson
En del figurer definieras som 
Character på deras datablad. 
Dessa hjältar, officerare, profeter 
och krigsherrar är mäktiga 
individer som kan ha stor 
påverkan på utgången av ett 
slag. I slagfältets häxkittel kan 
det däremot vara svårt att välja 
ut sådana individuella mål. En 
Character kan bara väljas ut 
som mål i skjutfasen om det är den 
närmaste, synliga fiendeenheten 
för den figur som skjuter. Detta 
gäller inte Characters med en 
såregenskap på 10 eller högre, på 
grund av dess storlek.

Snabbkast

Aurafär-
digheter
Vissa enheter, vanligtvis 
Characters, har 
färdigheter som påverkar 
vissa figurer inom ett visst 
avstånd. Om inget annat 
anges för färdigheten är 
berörda figurer själva alltid 
inom räckvidd för effekten.

Till exempel har en Lord 
of Contagion färdigheten 
Nurgles Gåva som 
påverkar alla Death 
Guard-figurer inom 7" 
från honom. Eftersom en 
Lord of Contagion även är 
en Death Guard-figur 
drar även han fördel av 
färdigheten.

Analys är övertygelsens fördärv.

SKJUTSEKVENSEN
1. Välj den enhet som ska 

skjuta
2. Välj mål  
3. Välj projektilvapen
4. Tillämpa attackerna

• Utför träffkast
• Utför skadekast
• Fienden fördelar sår
• Fienden utför 

räddningskast
• Tilldela sår

Reglerna för tillämpning 
av attack är skrivna utifrån 
antagandet att attackerna 
utförs en efter en. Det är 
dock möjligt att snabba på 
era strider genom att rulla 
tärningarna för liknande 
attacker samtidigt. För 
att utföra flera attacker 
samtidigt måste alla 
attackerna kräva samma 
ballistiskfärdighet (om 
det är en skjutattack) eller 
samma vapenfärdighet (om 
det är en närstridattack). 
De måste även ha samma 
färdighetsvärde för styrka, 
pansarpenetrering och 
skada, samt vara riktade 
mot samma enhet. Om 
så är fallet slår man alla 
träffkast samtidigt och 
därefter alla skadekast. 
Motståndaren får därefter 
fördela träffarna en efter en, 
utföra räddningskast och 
tilldela sår varje gång det 
blir aktuellt. Glöm inte att 
om målenheten innehåller 
en figur som redan har 
blivit sårad måste spelaren 
tilldela figuren ytterligare 
sår tills den antingen är död 
eller alla sår har räddats 
eller tilldelats.
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Skåda Kejsarens gärningar och darra!

Vapentyp
Det finns fem olika sorters 
projektilvapen: halvautomatiska vapen, 
tunga vapen, snabbeldsvapen, granater 
och pistoler. En figur som skjuter med 
ett av dessa vapen kan utföra det antal 
attacker som preciseras av värdet i 
vapenprofilen för dess typ. Till exempel, 
en figur som avfyrar ett ”halvautomatiskt 
1” kan utföra 1 attack med vapnet; en 
figur som avfyrar ett ”tungt 3” kan utföra 
3 attacker, etc.

Om ett vapen kan utföra mer än en attack 
måste det utföra alla attacker mot samma 
målenehet. 

För varje typ av projektilvapen finns 
det även en regel som, beroende på 
situationen, kan påverka vapnets 
precision eller när det kan avlossas. 
Reglerna är följande:

Halvautomatiska (Assault)
Halvautomatiska vapen skjuter så 
snabbt eller urskillningslöst att de kan 
avlossas från höften när krigarna rusar 
in i strid.

En figur med ett halvautomatiskt vapen 
kan avlossa det även om den avancerade 
tidigare under rundan. Om den gör det 
måste man dra ifrån 1 på alla träffkast när 
vapnet avfyras under rundan.

Tunga (Heavy)
Tunga vapen är de största och 
dödligaste vapnen på slagfältet, men de 
kräver omladdning, förberedelse eller 
stöd för att avfyras med full effekt. 

Om en figur med ett tungt vapen flyttade 
under föregående förflyttningsfas måste 
man dra ifrån 1 på alla träffkast när 
vapnet avfyras under rundan.

Snabbeldvapen (Rapid Fire)
Snabbeldvapen är mångsidiga vapen 
som antingen kan avlossa ett skott på 
långt avstånd eller kontrollerade salvor 
på nära avstånd.

En figur som avlossar ett snabbeldvapen 
dubblar antalet attacker om dess mål är 
inom halva vapnets maximala räckvidd.

Granat (Grenade) 
Granater är handhållna 
sprängladdningar som krigare 
kastar mot fienden medan deras 
stridskamrater ger eldunderstöd.

Varje gång en enhet skjuter får en figur 
i enheten kasta en granat i stället för att 
avlossa andra vapen.

Pistol (Pistol) 
Pistoler bärs i en hand och kan även 
användas i närstrid för att skjuta på 
nära håll. Många krigare bär pistol 
som sidovapen, tillsammans med deras 
huvudsakliga vapen. 

En figur kan avlossa sin pistol även om 
det finns fiendeenheter inom 1" från 
dess egen enhet, men den måste sikta 
på närmaste fiendeenhet. Under sådana 
omständigheter kan figuren avlossa sin 
pistol även om allierade enheter befinner 
sig inom 1" från fiendeenheten.

Varje gång en figur beväpnad med både 
pistol och andra projektilvapen (t.ex. en 
pistol och ett snabbeldvapen) avlossar 
sitt vapen kan den antingen skjuta med 
pistol(er) eller övriga vapen. Välj vilket 
den ska avlossa (pistol eller inte pistol) 
innan träffkastet utförs.

Den viktigaste 
regeln
I ett spel så detaljerat 
och omfattande som 
Warhammer 40,000 kan 
det under spelets gång 
uppstå situationer som man 
inte vet hur man ska lösa. 
När det inträffar ska du 
prata med din motspelare 
och använda den lösning 
som ni båda tycker verkar 
vettigast (eller roligast!). 
Om ni inte kommer fram 
till en gemensam lösning 
slår ni båda en tärning 
och den som slår högst får 
bestämma vad som händer. 
Sedan kan striden fortsätta!

”Precis som våra kroppar skyddas av rustning, 
skyddas våra själar av lojalitet.

Precis som våra vapen laddas med död för Kejsarens fiender,  
laddas våra tankar med visdom.  

Precis som våra led avancerar gör vår plikttrohet det,  
för är inte vi Space Marines? 

Är inte vi Kejsarens utvalda, 
hans till döden lojala tjänare?”
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Dagens tanke: Kunskap är något att vara rädd för!

4. Genomföra attacker
Attacker kan genomföras en åt 
gången, men i vissa fall kan man slå 
för flera attacker samtidigt. Följande 
attacksekvens används för att göra 
en attack åt gången:

1.  Träffkast: Varje gång en figur 
attackerar, slå en tärning. Om 
tärningskastet motsvarar eller 
är högre än den attackerande 
figurens ballistikfärdighet träffar 
figuren med det vapen den 
använder. Om inte misslyckas 
attacken och attacksekvensen är 
slut. Slår man en 1:a misslyckas 
man alltid, oavsett eventuella 
modifieringar.

2.  Skadekast: Om en attack ger 
en träff ska man slå en tärning 
till för att se om attacken lyckas 
såra målet. Det kast som krävs 
avgörs genom att man jämför det 
anfallande vapnets styrka med 
målets motståndskraft enligt 
tabellen nedan: 

Om tärningskastet är lägre än vad 
som krävs misslyckas attacken och 
attacksekvensen är slut. Slår man en 
1:a misslyckas man alltid, oavsett 
eventuella modifieringar.

3.  Fördela skada: Om en attack 
sårar målet ska den spelare som 
för befäl över målenheten tilldela 
sår på någon figur i enheten (den 
valda figuren måste inte vara 
inom räckvidd eller synlig för 
den attackerande enheten). Om 
en figur i målenheten redan är 
sårad måste såret tilldelas den 
enheten.

4.  Räddningskast: Den spelare 
som för befäl över målenheten 
genomför därefter ett räddning-
skast genom att rulla en tärning 
och modifiera resultatet mot 
pansarpenetreringsvärdet för det 
vapen som orsakade skadan. Till 
exempel, om vapnet har pan-
sarpenetrering -1 ska man dra 
ifrån 1 på räddningskastet. Om 
resultatet är lika med eller högre 
än räddningsegenskapen hos den 
figur som tilldelades skadan har 
figuren stått emot och attackse-
kvensen är slut. Om resultatet är 
lägre än figurens räddningsegen-
skap misslyckas räddningskastet 
och figuren blir sårad. Slår man 
en 1:a misslyckas man alltid, oav-
sett eventuella modifieringar.

5.  Tilldela skada: Den skada som 
orsakas motsvarar egenskapen 
skada för det vapen som 
användes under attacken. En 
figur förlorar ett sårpoäng för 
varje skadepoäng som drabbar 
den. Om en figurs sårpoäng 
hamnar på 0 är den antingen död 
eller förstörd och tas ur spelet. 
Om en figur drabbas av flera sår 
av en enda attack och förstörs 
går kvarvarande skadepoäng 
förlorade och har ingen effekt.

Osårbar räddning
Vissa figurer har övernaturliga reflexer och 
skyddas av kraftfält som ger dem möjlighet 
att utnyttja osårbar räddning. Varje gång ett 
sår tilldelas en figur med osårbar räddning 
får spelaren välja mellan ett normalt 
räddningskast eller osårbar räddning, men 
inte båda. Om en figur har mer än en osårbar 
räddning kan den bara utnyttja en av dem – 
välj vilken den ska använda. Om du använder 
en figurs osårbar räddning modifieras den 
aldrig av ett vapens pansarpenetreringsvärde.

Dödliga sår
Vissa attacker orsakar dödliga sår. De är så 
kraftfulla att varken pansar eller kraftfält 
kan motstå dem. Varje dödligt sår orsakar 
målenheten ett sårpoäng. Gör inget skadekast 
eller räddningskast (inklusive osårbar räddning) 
mot dödliga sår – tilldela bara såret som vanligt 
och dra ifrån det på en figur i målenheten 
enligt ovanstående beskrivning. Till skillnad 
från vanliga attacker går inte kvarvarande 
skadepoäng från dödliga sår förlorade. I stället 
ska man fortsätta tilldela skada på en annan 
figur i målenheten tills antingen all skada har 
tilldelats eller målenheten är förstörd. 

Terräng och skydd
Framtidens slagfält är fyllda av terränginslag 
som ruiner, kratrar och förvridna träddungar. 
Figurerna kan ta betäckning bakom sådana 
terränginslag för att skydda sig mot fiendeeld.

Om en enhet är helt på eller inom ett 
terränginslag, lägg till 1 på figurens 
räddningskast mot projektilattacker, vilket 
representerar det skydd terrängen ger (osårbar 
räddning påverkas inte). Enheter får inga 
fördelar av skydd i stridsfasen.

SKADEKAST

ATTACKENS STYRKA 
MOT MÅLETS 

MOTSTÅNDSKRAFT

DET D6-SLAG 
SOM KRÄVS

Är styrkan 
TVÅ GÅNGER 
(eller större) än 

motståndskraften?

2+

Är styrkan 
STÖRRE än 

motståndskraften?
3+

Är styrkan 
LIKA MED 

motståndskraften?
4+

Är styrkan 
MINDRE än 

motståndskraften?
5+

Är styrkan 
HÄLFTEN AV 

(eller mindre) än 
motståndskraften?

6+
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Kejsarens herravälde ger löfte om seger.

4. ANFALLSFASEN
Krigare kastar sig in i striden för att döda med kniv, 
slägga och klor.

1. Välj den enhet som ska anfalla
Befinner sig någon av dina enheter inom 12" från fienden 
under din anfallsfas får du anfalla. Du får inte välja en enhet 
som avancerade eller retirerade under den här rundan, eller 
en enhet som inledde anfallsfasen inom 1" från en fiende. 

2. Välj mål
När du har valt en enhet väljer du ut en eller flera 
fiendeenheter inom 12" från din enhet som mål för anfallet. 
Varje målenhet kan sen försöka använda Overwatch.

3. Overwatch
Varje gång ett anfall tillkännages kan målenheten 
omedelbart avlossa Overwatch mot den enhet som tänker 
attackera. En målenhet kan avlossa Overwatch flera 
gånger per runda, men den kan inte skjuta om det finns 
fiendefigurer inom 1" från den. Overwatch genomförs som 
en normal projektilattack (även om den sker under fiendens 
anfallsfas) och normala regler används, förutom att det 
alltid krävs en 6:a för att lyckas, oavsett den skjutande 
figurens ballistikfärdighet eller eventuella modifieringar.

4. Anfallsförflyttning
Efter en eventuell Overwatch slår anfallaren 2D6. Varje 
figur i den anfallande enheten kan flytta upp till det antalet 
tum – det är deras anfallsavstånd under rundan. Den första 
figuren du flyttar måste stanna inom 1" från en fiendefigur 
i en av målenheterna. Ingen figur i den anfallande enheten 
får flytta sig inom 1" från en fiendeenhet som inte var ett 
mål för anfallet. Är det inte möjligt har anfallet misslyckats 
och ingen figur i den anfallande enheten får flytta under 
fasen. När du har flyttat alla figurer i den anfallande 
enheten väljer du en ny enhet och upprepar proceduren tills 
alla de enheter som kan anfalla och som du vill anfalla med 
har gjort det. Ingen enhet får anfalla mer än en gång under 
anfallsfasen.

5. STRIDSFASEN
Slagfältet blir till ett blodbad då de stridande 
arméerna sliter varandra i stycken.

1. Välj stridsenhet
Enheter som har anfallit eller som har figurer inom 1" från 
en fiendeenhet kan attackera i stridsfasen. Det omfattar alla 
enheter, inte bara dem kontrollerade av spelaren vars tur 
det är. De enheter som anföll under rundan strider först. 
Den spelare vars tur det är väljer i vilken ordning enheterna 
ska strida. Efter att alla anfallande enheter har stridit turas 
spelarna om att välja enheter att strida med (den spelare 
vars tur det är börjar) tills alla valbara enheter på båda sidor 
har stridit en gång var. Ingen enhet får attackera mer än en 
gång under stridsfasen. Om en spelare får slut på valbara 
enheter avslutar den andra spelaren sina kvarvarande 
strider, enhet efter enhet. En strid består av följande steg:

2. Gruppering
Du får flytta alla figurer i enheten upp till 3" i vilken 
riktning som helst, förutsatt att figuren närmar sig den 
fiendefigur som är närmast den.

3. Välj mål
Först måste du välja målenhet(er) för attackerna. För att 
anfalla en fiendeenhet måste den attackerande figuren vara 
inom 1" från enheten, eller inom 1" från en annan figur i 
sin egen enhet som i sin tur är inom 1" från fiendeenheten. 
Det betyder att enheten strider i två led. Figurer som anföll 
under rundan kan bara attackera enheter som de anföll i 
föregående fas.

Om figuren kan genomföra mer än en närstridsattack (se 
till höger), kan du fördela dem mellan potentiella mål hur 
du vill. Likaledes, om en enhet omfattar fler än en figur 
kan var och en av dem välja olika fiendeenheter. Oavsett 
vilket måste man tillkännage hur man vill fördela enhetens 
närstridsattacker innan tärningar kastas och tillämpa alla 
attacker mot ett mål innan man går vidare till nästa.

STRIDSSEKVENSEN
1. Välj den enhet som ska strida   

2. Flytta alla figurer upp till 3"  

3. Välj mål  

4. Välj närstridsvapen

5. Genomför närstridsanfall

• Utför träffkast
• Utför skadekast
• Fienden fördelar sår
• Fienden utför räddningskast
• Tilldela sår

6. Flytta upp till 3"

ANFALLSSEKVENSEN
1. Välj den enhet som ska anfalla

2. Välj mål

3. Fienden genomför Overwatch

4. Slå 2D6 och gör anfallsförflyttning

Heroiskt ingripande
När fienden har genomfört alla sina anfallsförflyttningar kan de av dina 
Characters som är inom 3" från en fiendeenhet göra ett heroiskt 
ingripande. De som gör det får flytta upp emot 3", förutsatt att de avslutar 
förflyttningen närmare närmaste fiendefigur.
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Döden är det enda säkra.

Antal attacker
Det antal närstridsattacker en figur utför mot sitt mål 
avgörs av dess attackförmåga. Man rullar en tärning 
för varje närstridsattack. Till exempel, om en figur har 
attackförmåga 2 kan den genomföra 2 närstridsattacker och 
du får därför rulla 2 tärningar.

4. Välj närstridsvapen
Varje gång en figur utför en närstridsattack använder den 
närstridsvapen – varje figurs vapen listas på dess datablad. 
Om ett datablad inte listar några närstridsvapen förutsätts 
figuren strida med ett närstridsvapen som har följande 
profil:

Om en figur har mer än ett närstridsvapen väljer du ett av 
dem innan tärningarna rullas. Om en figur har mer än ett 
närstridsvapen och kan genomföra flera närstridsattacker 
får du dela upp attackerna på vapnen hur du vill, men du 
måste tillkännage hur du fördelar attackerna innan du slår 
en tärning.

5. Genomför närstridsanfall
Närstridsattacker kan utföras en åt gången, men i vissa 
fall får man slå tärningen för flera attacker samtidigt. 
Attacksekvensen för närstrid är identisk den man använder 
vid projektilattacker, förutom att man använder figurens 
vapenfärdighet i stället för dess ballistikfärdighet för att slå 
träffkast.

6. Genomförande
Du får flytta varje figur upp till 3" i vilken riktning som 
helst, förutsatt att figuren kommer närmare den fiendefigur 
som är närmast den.

6. MORALFASEN
Även den djärvaste tappar modet när stridens fasor 
kräver sina offer.

Under moralfasen måste båda spelarna genomföra moraltest 
för de enheter som har fått figurer dräpta under rundan (den 
spelare vars tur det är börjar).

Gör ett moraltest genom att slå en tärning och addera antalet 
figurer i enheten som har dräpts under rundan. Om resultatet 
av moraltestet överstiger enhetens högsta ledarskapsfärdighet 
har det misslyckats. För varje poäng som testet misslyckas 
med måste en figur i enheten fly och tas ur spelet. Du väljer 
själ vilka figurer som flyr från de enheter du för befäl över.

Transportering
Vissa figurer är listade som Transport på databladet. De 
transporterar snabbt krigare till frontlinjen och ger dem 
skydd. Följande regler beskriver hur enheter stiger på och 
av transportfordon och hur dessa används för att flytta sina 
passagerare över slagfältet. Observera att en enhet inte kan både 
stiga på och av under samma runda.

Transportkapacitet: Alla transportfordon har sin 
transportkapacitet listad på databladet. Den visar hur många 
allierade figurer och vilka sorters figurer de kan transportera. En 
figurs transportkapacitet får aldrig överskridas. 

När du skapar en transport kan enheter inleda striden ombord 
på fordonet i stället för att placeras ut separat – tillkännage vilka 
enheter som är ombord på transporten när du placerar ut den. 

Bordning: Om alla figurer i en enhet avslutar sin förflyttning 
inom 3" från ett allierat transportfordon kan de gå ombord. Ta 
bort enheten från slagfältet och ställ den åt sidan – den är nu 
ombord på transportfordonet.

Ombordvarande enheter kan normalt inte göra någonting eller 
på något sätt påverkas medan de är ombord. Om inget annat 
specificeras har förmågor som påverkar andra enheter inom 
ett visst avstånd ingen effekt medan enheten med förmågan är 
ombord.

Om en transport förstörs debarkerar alla enheter i den omedelbart 
(se nedan) innan transportfiguren tas bort, men sedan måste du 
rulla en tärning för varje figur du nyss placerade ut på slagfältet. 
För varje slagen 1:a dräps en figur (du väljer vilken).

Debarkera: Alla enheter som inleder sin förflyttningsfas ombord 
på en transport kan debarkera innan transportfordonet flyttas. 
När en enhet debarkerar, ställ den på slagfältet så att alla figurer 
befinner sig inom 3" från transporten och inte inom 1" från några 
fiendefigurer. Kan figuren inte placeras ut på så sätt dräps den 
omedelbart.

Enheter som debarkerar kan agera normalt (flytta, skjuta, anfalla, 
strida, etc.) under dess fortsatta runda. Observera att även om du 
inte flyttar debarkerande enheter längre under din förflyttningsfas 
räknas de som flyttade vad det gäller t.ex. regler för att avlossa 
tunga vapen.

VAPEN RANGE TYPE S AP D
Närstridsvapen Melee Melee Användare - 1
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Lord of Contagion

PROFILER
NAMN M WS BS S T W A Ld Sv

Lord of Contagion 4" 2+ 2+ 4 5 6 4 9 2+

ENHETSSTRUKTUR
En Lord of Contagion är en enda fi gur.

FRAKTIONSNYCKELORD Chaos, Nurgle, Heretıc Astartes, Death Guard

NYCKELORD Infantry, Character, Lord of Contagıon

FÖRMÅGOR
Vidrigt uthållig

Nurgles gåva: Alla Death Guard-fi gurer inom 7" från en Lord of Contagion omgärdas av en 
dödlig aura av pest och sjukdom. Slå en tärning för varje fi endeenhet inom 1" från en sådan fi gur 
i början av din runda. Slår du 4+ drabbas enheten av en dödliga skada.

Cataphractii-pansar: En Lord of Contagion har 4+ i osårbar räddning, men man måste däreft er 
halvera resultatet av tärningsslaget som avgör hur lång fi guren avancerar.

Teleporteringsanfall: När du placerar ut en Lord of Contagion kan han placeras i 
en teleporteringskammare i stället för på slagfältet. Om så är fallet kan han via ett 
teleporteringsanfall anlända på slagfältet under någon av dina förfl yttningsfaser, men måste då 
placeras ut inom 9" från någon av fi endens fi gurer.

VAPEN
VAPEN RANGE TYPE S AP D FÄRDIGHETER

Plaguereaper Melee Melee +2 -3 3 Plague-vapen

KRIGSUTRUSTNING
En Lord of Contagion är 
beväpnad med en Plaguereaper

power

8

18

DATABLAD
De krigare, monster och krigsmaskiner som strider för kontroll över galaxen är väldigt olika, var och en 
har sina metoder för krigföring. Varje enhet har ett datablad som listar egenskaper, krigsutrustning och 
färdigheter för figurerna i enheten. Här förklarar vi en del av detta och grundreglerna ovan förklarar hur 
det används i spelet. 

1. Enhetsnamn
Figurer flyttar och strider i enheter, 
vilka kan omfatta en eller flera 
figurer. Här hittar du namnet på 
enheten.

2. Slagfältsuppgift
Det här används ofta när man 
skapar en Battle-forged armé (se 
Warhammer 40,000-regelboken).

3. Kraftvärde
Ju högre värde desto kraftfullare 
är enheten! Du kan räkna ut din 
armés totala kraft genom att addera 
kraftvärdet för alla enheter i din 
armé.

4. Profiler
De omfattar följande egenskaper 
som visar hur mäktiga figurerna i 
enheten är:

Förflyttning (M): Detta visar hur 
snabbt figuren rör sig över slagfältet.

Vapenfärdighet (WS): Detta visar 
hur bra figuren är på närstrid. Om 
en figur har vapenfärdighet ”-” kan 
den inte använda närstridsvapen 
och kan därmed inte delta i 
närstrid.

Ballistikfärdighet (BS): Detta 
visar hur träffsäker figuren är när 
den använder projektilvapen. Om 
en figur har ballistikfärdighet 

”-” kan den inte använda 
projektilvapen och kan därmed 
inte delta i projektilattacker.

Styrka (S): Detta visar hur stark 
figuren är och hur sannolikt det är 
att den orsakar skada i närstrid.

Motståndskraft (T): Detta visar 
figurens motståndskraft mot fysisk 
skada.

Sår (W): Sår visar hur mycket 
skada figuren tål innan den dör av 
de blessyrer den ådragit sig.

Ett litet förstånd hyser inte utrymme för tvivel.

1 2 3

4 5

7

8

9

6
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Hopp är en lyx.

WARHAMMER 40,000 CODEXES
Nu vet ni vad datablad är och hur de fungerar. Tillsammans med grundreglerna (och 
era Citadel-figurer, slagfält, tärningar och måttband så klart!), har ni allt ni behöver 
för att börja spela Warhammer 40,000 och kasta er ut i episka slag.

Men var hittar ni datablad? När man köper en låda med Citadel-figurer ligger de i 
lådan med figuren och man hittar dem även i olika codex. En codex är den ultimata 
resursen för den armé du valt (eller de arméer!). I den hittar du datablad för alla 
figurer som ingår i en fraktion. Men det är inte allt – i en codex hittar du även 
specialregler som visar olika arméers karaktär, spännande Krigsherre-egenskaper, 
strategier, krigsutrustning och även unika reliker.

Varje codex är även full av inspirerande bakgrundsmaterial, 
organiseringsinformation, vackra teckningar och bilder på figurer, färgguider och 
vapensköldar som ger bakgrundsinformation till varje fraktions plats i Warhammer 
40,000-universumet. Gå in på games-workshop.com för mer information.

Modifierande 
egenskaper
Vissa stora figurers 
egenskaper kan förändras 
i takt med att figuren 
skadas – titta på de 
figurernas kvarvarande 
sårpoäng och gå till 
motsvarande rad på deras 
datablad för att avgöra 
hur dess egenskaper 
påverkas.

Det kan även hända att ni 
stöter på färdigheter och 
regler som modifierar 
vissa egenskaper. 
Alla modifieringar 
är kumulativa, men 
ni ska genomföra 
multiplikationer och 
divisioner för egenskapen 
(avrunda uppåt) före 
eventuella tillägg eller 
fråndragningar.

Ni kan komma att stöta 
på en egenskap som har 
ett slumpvärde i stället för 
en siffra. Till exempel kan 
en förflyttningsegenskap 
vara 2D6", eller ett 
attackvärde D6. 
När en enhet med 
slumpmässig förflyttning 
ska flyttas bestämmer 
man hela enhetens 
förflyttningsavstånd med 
hjälp av tärningarna. För 
alla andra färdigheter, 
slå tärningar för att 
fastställa värdet för 
varje individuell figur 
när enheten attackerar, 
orsakar skada, osv. 
Observera att, oavsett 
källa, kan en färdighet 
med ”-” aldrig modifieras 
och en figurs styrka, 
motståndskraft och 
ledarskap kan aldrig 
modifieras under 
värdet 1.

Attack (A): Detta visar hur många gånger 
figuren kan utdela slag i närstrid.

Ledarskap (Ld): Detta visar hur modig, 
beslutsam och kontrollerad figuren är. 

Räddning (Sv): Detta visar hur mycket 
skydd figurens pansar ger.

5. Enhetsstruktur 
Detta visar vilka figurer enheten består 
av.

6. Krigsutrustning
Detta visar de grundläggande vapen och 
den utrustning figuren har.

7. Färdigheter
Många enheter har spännande 
specialfärdigheter som inte tas upp i 
grundreglerna; de beskrivs här.

8. Vapen
De vapen en enhet är utrustad 
med beskrivs med hjälp av följande 
egenskaper:

Avstånd (Range): Hur långt vapnet kan 
skjuta. Vapen med avstånd ”Melee” kan 
endast användas i närstrid. Alla andra 
vapen beskrivs som projektilvapen.

Typ (Type): Alla dessa beskrivs 
i skjutfasen och stridsfasen i 
grundreglerna.

Styrka (S): Hur sannolik det är att vapnet 
orsakar skada. Om ett vapens styrka 
visar ”Användare” är det användarens 
nuvarande stryka som gäller. Om ett 
vapen har modifikationer som ”+1” 
eller ”x2” ska du modifiera användarens 
nuvarande styrka enligt siffran för att få 
fram vapnets styrka. Om t.ex. ett vapen 
visar styrka ”x2” och användaren har 
styrka 6 innebär det att vapnet har styrka 
12.

Pansarpenetrering (AP): Visar hur bra 
vapnet är på att penetrera pansar.

Skada (D): Visar hur mycket skada en 
lyckad träff orsakar.

Andra vapen, t.ex. de vapen en enhet kan 
välja som tillägg, beskrivs på andra ställen, 
t.ex. i en codex.

9. Nyckelord
Alla datablad innehåller en lista med 
nyckelord, vilka ibland delas upp i 
Fraktion-nyckelord och andra nyckelord. 
De första kan användas som guide när 
du väljer de figurer som ska ingå i din 
armé, men i övrigt fyller alla nyckelord 
samma funktion. Ibland står det att en 
viss regel gäller de figurer som har ett 
visst nyckelord. Till exempel kan det stå 
att en regel gäller för ”alla Adeptus 
Astartes-figurer”. Det innebär att den 
bara gäller för de figurer som har Adeptus 
Astartes-nyckelordet på sitt datablad.
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Du måste göra din plikt!

UTKÄMPA ETT SLAG
UPPDRAGET
Innan man kan kriga i Warhammer 
40,000 måste man välja ett uppdrag. 
Grundreglerna innehåller ett uppdrag 
– Endast Krig – som är idealiskt för 
att komma igång snabbt. Fler uppdrag 
hittar man i andra publikationer som 
Warhammer 40,000-regelboken, men 
man kan även spela uppdrag man själv 
har skapat. Om du och din motståndare 
inte kan komma överens om vilket 
uppdrag ni ska spela slår båda en tärning, 
slå om vid delning, och den som slår 
högst väljer uppdrag.

Slagfältet
I framtiden utspelar sig slag på ett 
oändligt antal märkliga och främmande 
planeter där ingen yta har skonats krigets 
härjningar. Kristallmånar, övergivna 
jätteplaneter, köttätande dödsvärldar 
och mardrömslika demonvärldar är 
bara några av de vidunderliga landskap 
som kan återskapas när man spelar 
Warhammer 40,000.

Ett slagfält kan vara vilken yta som helst 
där figurerna kan stå, ett matsalsbord till 
exempel, eller golvet. Ett typiskt slagfält 
är 6 x 4 fot (i vissa uppdrag specificeras 
andra dimensioner), men ytan ska alltid 
vara stor nog för alla era figurer. Är den 
inte det behöver ni bara utöka storleken 
på slagfältet.

Om inte det uppdrag ni spelar ger 
specifika instruktioner kan ni själva skapa 
ett spännande slagfält med hjälp av de 
terränginslag era samlingar innehåller. 
Vi rekommenderar att man har ett eller 
två terränginslag per yta på 2 x 2 fot. 
Det är ingen fara om ert slagfält inte 
matchar rekommendationerna, men 
tänk på att om man spelar på väldigt 
små eller väldigt stora slagfält, eller ytor 
som är antingen öken eller flödar över av 
terränginslag så kan det ge endera sidan 
ett övertag.

Stridszoner & utökningar
Om ni strider i en specifik stridszon eller 
om ni använder en speciell utökning 
kan det finnas fler regler för hur man 
utformar slagfältet, samt specialregler 
som förändrar hur vissa terränginslag 
påverkar ens krigare. Ha det i åtanke när 
ni skapar ert slagfält.

KRIGSHERREN
När du har samlat din armé utnämner du en av dina figurer till 
krigsherre.

Om din krigsherre är en Character kan den använda 
Krigsherrens drag – vilket är en favorittaktik eller en förmåga som 
skiljer den från mängden. Omedelbart innan någon spelare placerar 
ut sina arméer kan du slå en tärning för att avgöra vilket speciellt 
drag krigsherren har enligt tabellen här. Alternativt kan du välja det 
drag som bäst passar din krigsherres temperament eller krigstaktik.

KRIGSHERRENS DRAG
D3 KRIGSHERRENS DRAG

1
Legendarisk krigare: Om krigsherren anfaller under anfallsfasen lägger 
du till 1 på hans attackförmåga tills den efterföljande stridsfasen är över.

2
Inspirerande ledare: Allierade enheter inom 6" från krigsherren får 
lägga till 1 på sina ledarskapsfärdigheter.

3
Seglivad överlevare: Slå en tärning varje gång krigsherren blir sårad. 
Slår du en 6:a skakar krigsherren av sig skadan och förlorar inga 
sårpoäng.

”I kampen för över-
levnad finns det inga 
åskådare. Alla de som 
inte strider vid din sida 
är fiender som måste 
krossas.”

- Scriptorus  
Munificantus
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Svek kräver ingen annan reaktion än hämnd.

ENDAST KRIG

HUVUDMÅL
D3 SEGERVILLKOR

1

Dräp och befäst: När slaget är över är varje målmarkör 
värd 2 segerpoäng för den spelare som kontrollerar den. 
Spelarna vinner även D3 segerpoäng om motståndarens 
krigsherre dräptes under slaget.

2

Forntida relik: I början av första stridsrundan, innan 
någons runda har börjat, väljer ni slumpmässigt en 
målmarkör och tar bort övriga målmarkörer från 
slagfältet. När slaget är över är den kvarvarande 
målmarkören värd 6 segerpoäng för den spelare som 
kontrollerar den.

3
Herravälde: Efter varje runda är varje målmarkör värd 
1 segerpoäng för den spelare som kontrollerar den. Håll 
reda på ställningen från runda till runda.

ARMÉERNA
För att kunna spela uppdraget måste du först samla en armé 
bestående av figurer i din samling. Du får ta med vilka 
figurer som helst i din armé.

Ibland har man inte tillräckligt många figurer till en enhet 
av minimumstorlek (information hittar man på varje enhets 
datablad); om så är fallet får du ändå inkludera en sådan 
enhet i din armé, med det antal figurer du har tillgängligt.

SLAGFÄLTET
Skapa slagfältet och terrängen. Spelarna måste sedan 
placera ut målmarkörer som representerar taktiskt eller 
strategiskt viktiga platser som en eller båda arméerna 
försöker inta. Målmarkörer kan representeras av vilken 
lämplig markör eller terräng som helst. Varje spelare måste 
placera ut två målmarkörer någonstans på slagfältet, men 
de måste vara minst 10" från andra målmarkörer. Vi föreslår 
att ni turas om att placera ut dem och att den spelare som 
vinner en tärningskamp börjar. En spelare kontrollerar en 
målmarkör om han har fler figurer inom 3" avstånd från 
den än fienden (mät från mitten på markören).

HUVUDMÅL
Innan spelarna placerar ut sina arméer slår de varsin 
tärning. Den spelare som slår högst rullar tärningen igen 
för att avgöra uppdragets huvudmål (se tabellen till höger).

UTPLACERING
När segervillkoren har fastställts ska den spelare som inte 
bestämde huvudmål enligt tabellen dela upp slagfältet i två 
lika stora delar. Motståndaren väljer sedan ena halvan som 
sin utplaceringszon och tilldelar motståndaren den andra 
utplaceringszonen.

Spelarna turas därefter om att placera ut sina enheter, en åt 
gången. Den spelare som inte valde utplaceringszon börjar. 
Figurerna måste ställas upp i den egna utplaceringszonen, 
minst 12" från fiendezonen. Fortsätt att placera ut enheter 
tills båda spelarna har placerat alla enheter i sin armé, eller 
tills ni inte har plats för fler enheter.

KRAFTNIVÅ
Innan striden börjar avgör ni varje armés kraftnivå 
genom att addera kraftvärdet för alla utplacerade 
enheter i armén; den spelare med lägst värde blir 
Underdog. Om båda har samma kraftnivå blir den 
spelare som fördelade utplaceringszoner Underdog.

Om skillnaden mellan de två arméernas kraftnivåer är 
10 till 19 får den som är Underdog ett befälsomslag; 
om skillnaden är 20 till 29 får den som är Underdog två 
befälsomslag, osv. Varje befälsomslag får användas en 
gång, när som helst under slaget, för att slå om en enda 
tärning.

FÖRSTA RUNDAN
Den som är Underdog väljer vem som börjar.

SLAGETS VARAKTIGHET
Slaget varar i fem stridsrundor, eller tills en av arméerna 
har dräpt alla motståndare.

SEGERVILLKOR
Om en armé har dräpt alla fiender har den omedelbart 
vunnit en stor seger. Om så inte är fallet vinner den 
spelare med flest segerpoäng efter slaget en stor seger. 
Om båda spelarna har samma antal segerpoäng när 
slaget är slut vinner den som är Underdog en mindre 
seger.

Det är dags för dig att visa att du är galaxens mäktigaste krigsherre! Allt som står mellan dig och den ultimata 
äran är en fiendearmé som är fast besluten att krossa dig.
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