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REGLES BÀSIQUES
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MESURA DE DISTÀNCIES
A Warhammer Age of Sigmar les 
distàncies es mesuren en polzades 
(“) entre els punts més propers de 
les bases de les miniatures entre 
les quals estiguis mesurant. Si una 
miniatura no té base, hauràs de 
mesurar la distància prenent com 
a referència el punt més proper de 
la miniatura. 

A l’hora de mesurar la distància 
entre unitats, sempre has de prendre 
com a referència les miniatures 
que estiguin més a prop entre si. 
D’aquesta manera, per exemple, 
una unitat es trobarà a 12” o menys 
d’una altra sempre que hi hagi 
alguna miniatura que estigui a 12” 
o menys de qualsevol miniatura 
de l’altra unitat. Pots mesurar les 
distàncies en qualsevol moment.

LES REGLES BÀSIQUES

Les regles següents expliquen com jugar 
una partida de Warhammer Age of 
Sigmar. En primer lloc, has de preparar 
el camp de batalla i formar un exèrcit de 
miniatures de Citadel Miniatures. Tot 
seguit, la batalla es lliura en una sèrie 
de rondes de batalla, on els jugadors es 
mouen i lluiten amb els seus exèrcits 
per torns.

BATTLEPLANS
Abans de lliurar una batalla, cal triar el 
battleplans que utilitzareu. Al battleplans 
s’explica com preparar el camp de batalla, 
on s’ha de desplegar cada exèrcit, totes les 
regles especials que s’apliquin a la batalla 
i (el que és més important!) què has de fer 
per a guanyar. Trobaràs més informació 
sobre els battleplans a la pàgina 11.

WARSCROLLS
A Warhammer Age of Sigmar es juga amb 
miniatures de Citadel Miniatures. Cada 
miniatura té un warscroll, que aporta tota 
la informació necessària per a utilitzar 
la miniatura en una partida. Trobaràs 
més informació sobre els warscrolls a 
les pàgines 13 i 14. Algunes miniatures 
es poden incorporar a formacions 
anomenades “warscroll battalions”, que 
ofereixen regles addicionals. Trobaràs 
més informació sobre els warscroll 
battalions a la pàgina 15.

ELS EXÈRCITS
En una partida de Warhammer Age 
of Sigmar, cada jugador comanda un 
exèrcit. Els exèrcits poden ser tan gran 
com vulguis, amb tantes miniatures 
de la teva col·lecció com desitgis. Com 
més miniatures utilitzis, més llarga i 
emocionant serà la partida. Normalment, 
una partida unes cent miniatures per 
bàndol durarà aproximadament una tarda.

A les miniatures del teu exèrcit se les 
anomena “miniatures amigues”, mentre 
que, a les de l’exèrcit del teu oponent, 
“miniatures enemigues”. Si a una regla 
s’afirma que afecta “miniatures” o 
“unitats” sense especificar si aquestes 
són amigues o enemigues, significa que 

afectarà totes les miniatures, amigues 
o enemigues.

UNITATS
Les miniatures lluiten en unitats. Les 
unitats poden tenir una o més miniatures, 
però no poden incloure miniatures amb 
warscrolls diferents. Les unitats han d’estar 
disposades i d’acabar tots els moviments 
com a un sol grup, i cada miniatura ha 
de mantenir amb almenys una de les 
miniatures de la mateixa unitat una 
distància màxima d’1” en horitzontal i de 
6” en vertical. 

Si es divideix una unitat al final d’un torn, 
hauràs de retirar-ne miniatures fins que 
només quedi un sol grup de miniatures 
en joc (consulta “Unitats dividides” a la 
pàgina 5).

De vegades, no hi haurà prou espai per a 
desplegar totes les miniatures d’una unitat. 
En aquest cas, tota miniatura que no es 
pugui desplegar comptarà com a morta.

EINES DE GUERRA
Necessitaràs una regla o cinta mètrica (per 
a mesurar les distàncies) i uns quants daus 
per a disputar una batalla. Warhammer 
Age of Sigmar fa servir daus de sis cares, 
abreviats com a “D6”. En algunes regles 
s’esmenta “2D6”, “3D6”, o similars. En 
aquests casos, hauràs de tirar tants D6 
com indiqui el número i sumar tots els 
resultats. Si una regla diu que tiris D3, 
hauràs de tirar un dau normal, dividir-ne 
el resultat entre dos i arrodonir-lo cap 
amunt. Si una regla obliga a treure en una 
tirada un resultat de, per exemple, 3 o més, 
això normalment s’especifica com a “3+”.

Prepara’t per a endinsar-te en un món de guerra i de mort, de violència, noblesa i bogeria. Et posaràs al comandament d’una força 
de poderosos guerrers, monstres i armes de setge, i lluitaràs en regnes misteriosos i embruixats, on llançaràs potents encanteris, 
enfosquiràs el cel amb núvols de fletxes i esclafaràs els teus enemics en combats sanguinaris.

REPETICIÓ DE TIRADES
Algunes regles et permeten de repetir una 
tirada, de manera que podràs tornar a 
tirar alguns o tots els daus. Si una regla et 
permet de repetir el resultat d’una tirada 
que es va fer amb més d’un dau (p. ex., 
2D6, 3D6, etc.), llevat que s’indiqui el 
contrari, hauràs de tornar a tirar-los tots. 
Mai no podràs repetir una tirada més 
d’una vegada, i els modificadors (si n’hi 
hagueren) s’hi aplicaran sempre després de 
repetir la tirada. Quan a les regles es parla 
de resultats “sense modificar” d’una tirada, 
es fa referència al resultat posterior a la 
repetició de la tirada, però abans d’aplicar-
hi cap modificador.

LA TIRADA MÉS ALTA
En ocasions, les regles poden obligar a que 
els jugadors es disputin un resultat a la 
tirada més alta. En aquests casos, cada un 
dels jugadors tirarà un dau i guanyarà qui 
tregui el resultat més alt. Si es produeix un 
empat, repetiu la tirada. Cap dels jugadors 
podrà repetir la tirada ni modificar-ne els 
daus en disputar-se alguna cosa a la tirada 
més alta.
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EL CAMP DE BATALLA
Totes les partides de Warhammer Age of 
Sigmar es disputen en un camp de batalla. 
Et servirà qualsevol superfície plana on 
les miniatures es sostinguin (com ara una 
taula o el terra), sigui quina sigui la seva 
forma i mida, sempre que sigui d’almenys 
2 peus quadrats (0,2 m2). 

L’escenografia d’un camp de batalla es 
representa mitjançant les miniatures de 
la gamma Warhammer Age of Sigmar. 
Aquestes miniatures s’anomenen 
“elements de terreny” per diferenciar-
les de les miniatures que composen un 
exèrcit. Els elements de terreny es disposen 
al camp de batalla abans de començar la 
batalla i de desplegar els exèrcits.

Té igual que utilitzis més o menys 
elements de terreny a les teves batalles. 
Això sí, és aconsellable tenir almenys un 
element de terreny per cada superfície 
de 2 peus quadrats (0,2 m2) del camp 
de batalla. Com més elements de 
terreny tinguin els exèrcits amb els 
quals interaccionar, més interessants i 
dinàmiques seran les teves batalles. 

COMENÇA LA BATALLA
Un cop escollit el battleplan i preparat el 
camp de batalla, ja podràs desplegar el teu 
exèrcit per a l’imminent conflicte. Abans 
de començar la batalla, has de desplegar 
el teu exèrcit, triar-ne el general i utilitzar 
qualssevol habilitats prèvies a la batalla.

DESPLEGA ELS EXÈRCITS 
Podràs trobar més informació sobre 
la manera de desplegar els exèrcits al 
battleplan que estiguis seguint. 

En ocasions, una habilitat permetrà 
de desplegar una unitat en un lloc que 
no sigui al camp de batalla. En aquest 
cas, informa al teu oponent d’on s’hi 
troba desplegada la unitat en qüestió i 
deixa-la a un costat en lloc de col·locar-la 
directament al camp de batalla. Arribarà 
més tard com a unitat de reserva tal i com 
s’explica al requadre de la dreta.

TRIA EL GENERAL
Després de desplegar totes les teves unitats, 
nomena’n general una de les miniatures. 
Si et maten el general, tria una altra 
miniatura de l’exèrcit perquè n’esdevingui 
el nou general. 

PARAULES CLAU
Tots els warscrolls contenen una 
llista de paraules clau que s’apliquen 
a la miniatura que hi descriuen. Les 
paraules clau apareixen a les regles 
en negreta de paraula clau.

De vegades, les paraules clau estan 
vinculades a (o “etiquetades” per) 
una regla. Per exemple, una regla 
pot dir que s’aplica a “totes les 
miniatures de l’Ordre”. Això vol 
dir que la regla s’aplicaria a les 
miniatures amb la paraula clau 
Ordre al warscroll corresponent. 

RESERVES
Les reserves són unitats que formen 
part de l’exèrcit, però que tenen 
una habilitat que et permet de 
disposar-les fora del camp de batalla 
i desplegar-les més tard un cop 
començada la batalla. Disposar una 
unitat no compta com a moviment 
per a la unitat, però pot limitar 
la possibilitat de moure-la en el 
mateix torn. Totes les reserves que 
no s’hagin desplegat quan acabi 
la batalla es consideraran com a 
mortes a l’hora de decidir quin 
bàndol ha guanyat la batalla.

Cadascuna de les miniatures que pertanyen a la mateixa unitat ha de tenir una distància de separació de com a màxim 1" amb almenys 
una de les miniatures de la mateixa unitat. El líder de Stormcast Eternals de la Tempesta no es pot col·locar a la posició que es mostra al 

damunt, ja que estaria a més d’1" de qualsevol altra miniatura de la seva unitat.

1"
1"

1"
3"✗

✓

✓

✓
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SEQÜÈNCIA DE TORNS

Fase d’heroi
Llança encanteris i utilitza 
habilitats heroiques.

Fase de moviment
Mou unitats pel camp 
de batalla.

Fase de tir
Ataca amb armes de projectils.

Fase de càrrega 
Carrega al combat amb les 
teves unitats.

Fase de combat 
Agrupa’t i ataca amb armes 
de combat.

Fase d’acovardiment 
Comprova la moral de les 
unitats amb baixes.

1 FASE D’HEROI
Moltes de les habilitats que es troben als 

warscrolls s’utilitzen en la fase d’heroi. A més, els 
Mags (Wizards) del teu exèrcit poden llançar 
encanteris en aquesta fase (pàg. 8). 

HABILITATS DE LIDERATGE
Si tens algun Heroi (Heroes) al teu 
exèrcit, podràs utilitzar les habilitats de 
lideratge. Algunes de les habilitats de 
lideratge estan disponibles per a tots 
els exèrcits, com ara les tres de la dreta, 
mentre que algunes són específiques 
d’algunes miniatures i apareixen 
al warscroll corresponent. Algunes 
d’aquestes habilitats de lideratge només es 
poden utilitzar si la miniatura és el general. 
Si és així, estarà indicat a les regles de 
l’habilitat de lideratge.

Per poder fer ús d’una habilitat de 
lideratge, has de gastar 1 punt de lideratge. 
Comences la batalla amb 1 punt de 
lideratge per cada un dels warscroll 
battalions amb què compti el teu exèrcit. 
A més, rebràs 1 punt de lideratge al 
començament de cada fase d’heroi. Pots 
utilitzar la mateixa habilitat de lideratge 
diverses vegades a la mateixa fase sempre 
que tinguis prou punts de lideratge 
per a fer-ho. Podràs utilitzar els punts 

de lideratge que no gastis en un torn 
posterior. Normalment, les habilitats de 
lideratge indiquen explícitament quan 
s’han d’utilitzar. Si no fos així, l’hauràs 
d’utilitzar a la fase d’heroi. 

Redoblar el pas: Pots utilitzar aquesta 
habilitat de lideratge després d’haver 
fet una tirada de córrer per a una unitat 
amiga que es trobi, com a màxim, a 6" d’un 
Heroi amic o a 12" d’un Heroi amic que 
sigui un general. Si l’utilitzes, la tirada de 
córrer comptarà com si haguessis tret un 6.

Cap a la victòria: Pots utilitzar aquesta 
habilitat de lideratge després d’haver fet 
una tirada de càrrega per a una unitat 
amiga que es trobi, com a màxim, a 6" d’un 
Heroi amic o a 12" d’un Heroi amic 
que sigui un general. Si l’utilitzes, podràs 
repetir la tirada de càrrega.

Presència inspiradora: Pots utilitzar 
aquesta habilitat de lideratge al 
començament de la fase d’acovardiment. 
Si l’utilitzes, tria una unitat amiga que 
es trobi, com a màxim, a 6" d’un Heroi 
amic o a 12" d’un Heroi amic que sigui 
un general. La unitat escollida no haurà de 
sotmetre’s a cap prova d’acorvardiment en 
la fase corresponent.

RONDES DE BATALLA

Les batalles de Warhammer Age of Sigmar 
es lliuren en una sèrie de rondes de batalla, 
i cadascuna d’aquestes es divideix en dos 
torns, un per cada jugador. Quan el primer 
jugador acaba el seu torn, comença el 
del segon. Quan aquest acaba, la ronda 
de batalla arriba al seu fi i comença una 
de nova.

A l’inici de cada ronda de batalla, els 
jugadors han de tirar un dau, i el guanyador 
decideix qui pren el primer torn. Si les 
tirades acaben en empat, el jugador que va 
anar el primer a la darrera ronda de batalla 
podrà decidir qui va primer en aquesta, 
però si es tracta de la primera ronda, la 
decisió la prendrà el jugador que hagi 
desplegat abans el seu exèrcit.

Comença la frenesia de la batalla! Les brogidores unitats de guerrers ataquen i contraataquen l’enemic, espedaçant-lo amb espasses 
i destrals. El terra tremola sota els cascs de la cavalleria que galopa sobre el camp de batalla. Els arquers llancen núvols de fletxes 
sobre l’adversari i criatures monstruoses esgarren els enemics amb les seves poderoses grapes d’esmolades urpes. 

1

2

3

4

5

6
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2 FASE DE MOVIMENT

Comença la fase de moviment 
triant una de les teves unitats i movent-ne 
cada miniatura fins que hagis mogut totes 
les que volies. A continuació, pots triar una 
altra unitat i moure-la. Continua fins que 
hagis mogut tantes unitats com vulguis. 
Les unitats només es poden moure una 
vegada a cada fase de moviment. 

MOVIMENT
Pots canviar la posició d’una miniatura 
al camp de batalla fent un moviment 
amb ella. Les miniatures es poden moure 
a la fase de moviment, la de càrrega i la 
de combat, i algunes habilitats també 
permeten de moure una miniatura en 
altres fases. 

Sempre que moguis una miniatura, 
podràs fer-ho en qualsevol direcció o 
combinació de direccions, però no a través 
d’altres miniatures ni de les seves bases, 
ni tampoc poden creuar el bord del camp 
de batalla. Pots girar la miniatura al final 
del moviment de manera que miri en 
qualsevol altra direcció. La distància que 
recorre una miniatura es mesura prenent-
ne com a referència la part de la base 
que quedi més allunyada de la posició de 
partida (incloent-hi el gir). Si la miniatura 
no té cap base, mesura el moviment 
prenent-ne com a referència la part que 
quedi més lluny de la posició de partida. 

Recorda que les unitats han d’acabar tots 
els moviments com a un sol grup, i cada 
miniatura ha de mantenir amb almenys una 
de les miniatures de la mateixa unitat una 
distància màxima d’1" en horitzontal i de 
6" en vertical. Si no es pot complir aquesta 
condició, el moviment no es podrà fer.

MOVIMENT SOBRE EL TERRENY
Llevat que s’indiqui el contrari, es pot 
moure una miniatura per damunt d’un 
element de terreny, però no al través. És 
a dir, que no la pots moure a través d’un 
mur o un arbre, però sí fer que hi grimpi. 

Es pot moure una miniatura en vertical 
per tal que escali o creui un element 
de terreny, i la distància ascendent/
descendent en vertical comptarà com a 
part del moviment.

MOVIMENTS NORMALS
Als moviments fets a la fase de moviments 
se’ls anomena moviments “normals”, per 
tal de diferenciar-los dels de càrrega (que 
es fan a la fase de càrrega) i els d’agrupació 
(que es fan a la fase de combat). Les 
miniatures que facin un moviment 
normal poden recórrer una distància fins 
a tantes polzades com indiqui l’atribut de 
Moviment (Move) del seu warscroll. 

UNITATS ENEMIGUES I RETIRADES
Quan una miniatura fa un moviment 
normal, cap part d’aquesta no pot passar a 
3" o menys d’una unitat enemiga.

Les unitats que comencen un moviment 
normal a 3" o menys d’una unitat enemiga 
poden quedar-se immòbils o batre’s en 
retirada. Si una unitat es bat en retirada, 
pot començar el moviment a 3" o menys 
d’un enemic, però ha d’acabar-lo a més de 
3" de tota unitat enemiga. Les miniatures 
d’una unitat que s’hagi retirat ja no podran 
disparar ni carregar durant el mateix torn.

CÓRRER
Quan tries una unitat perquè faci un 
moviment normal, pots declarar que 
correrà. Les tirades de córrer es fan amb 
un dau. Suma el resultat de la tirada 
a l’atribut de Moviment de totes les 
miniatures de la unitat durant aquesta fase 
de moviment. El resultat de la suma serà la 
distància màxima en polzades que podrà 
recórrer la unitat. Les miniatures d’una 
unitat que hagi corregut ja no podran 
disparar ni carregar durant el mateix torn.

VOLAR
Si el warscroll d’una miniatura diu que 
pot volar, aquesta podrà passar sobre 
miniatures i elements de terreny com 
si no hi fossin en fer qualsevol tipus 
de moviment. A l’hora de mesurar el 
moviment de vol d’una miniatura, no es 
tindrà en compte cap distància ascendent/
descendent en vertical. La miniatura 
no pot acabar el moviment damunt 
d’una altra.

El Lord-Arcanum té un atribut de 
Moviment de 12". Es mou 4" per 
a arribar fins a un mur baix de 2" 
d’alçària. Aleshores, necessitarà un 
moviment de 4" per a creuar el mur 
(2" cap amunt i 2" cap avall), la qual 
cosa el deixarà amb un moviment 
màxim de 4" a l’altre costat.

4"

4"

2" 2"



5 3 FASE DE TIR
A la fase de tir, podràs disparar amb 

miniatures que tinguin armes de projectils. 
Tria una de les teves unitats. Cada miniatura 
de la unitat ataca amb totes les armes de 
projectils amb què està armada (consulta 
“Atacar” a la pàgina següent). Recorda que 
les miniatures que hagin corregut o s’hagin 
retirat no poden disparar durant el mateix 
torn. Quan totes les miniatures de la unitat 
hagin disparat, podràs triar una altra unitat 
amb la qual disparar, fins que ho hagin fet 
totes les unitats que vulguis.

UNITATS ENEMIGUES
Una unitat pot disparar quan es troba a 3" 
o menys de l’enemic, però si ho fa, només 
podrà disparar a les unitats que s’hi trobin a 3" 
o menys. Una unitat pot disparar a una unitat 
enemiga que es trobi a 3" o menys d’una altra 
unitat amiga sense cap penalització.

ALERTA, SENYOR!
Has de restar 1 punt a les tirades d’impacte 
en el cas de les armes de projectils si 
l’objectiu de l’atac és un Heroi enemic que 
es troba a 3" o menys d’una unitat enemiga 
amb 3 miniatures o més. La regla “Alerta, 
senyor!” no s’hi aplicarà si l’Heroi objectiu 
és un Monstre (Monster).

4 FASE DE CÀRREGA
A la fase de càrrega, qualssevol de 

les teves unitats que estiguin a 12" o menys 
de l’enemic podran fer un moviment de 
càrrega. Tria una unitat que compleixi els 
requisits i fes una tirada de càrrega amb 
2D6. Totes les miniatures de la unitat 
poden moure’s un nombre de polzades 
equivalent al resultat de la tirada de 
càrrega. No podràs fer un moviment de 
càrrega amb una unitat que hagi corregut 
o que s’hagi retirat en una fase anterior del 
torn ni amb una unitat que estigui a 3" o 
menys d’una unitat enemiga.

La primera miniatura que moguis d’una 
unitat que faci un moviment de càrrega 
haurà d’acabar el moviment a ½" o menys 
d’una miniatura enemiga (no cal triar 
l’objectiu de la càrrega abans de fer la 
tirada corresponent). Si això és impossible 
o decideixes no fer el moviment de 
càrrega, aquesta fallarà i cap miniatura de 
la unitat no podrà moure’s en aquesta fase. 

Un cop totes les miniatures d’una unitat 
hagin fet els seus moviments de càrrega 
respectius, podràs triar una altra unitat 
que compleixi els requisits pertinents, 
i així successivament fins que ho hagis 
intentat amb totes les unitats amb les quals 
vulguis fer una càrrega.

5 FASE DE COMBAT
A la fase de combat, cada jugador 

ha de triar en el seu torn les unitats amb 
les que vol lluitar, començant pel jugador a 
qui li toca el torn. 

Quan és el teu torn, has de triar una unitat 
que compleixi els requisits o bé passar 
(tingues en compte que no podràs passar 
quan hi hagi una unitat del teu exèrcit que 
compleixi els requisits i pugui lluitar). Una 
unitat complirà els requisits per a lluitar si 
es troba a 3" o menys d’una unitat enemiga 
o si ha fet un moviment de càrrega en el 
mateix torn. Les unitats no poden lluitar 
més d’una vegada a cada fase de combat. 

Si tries una unitat per a lluitar, aquesta 
primer s’haurà d’agrupar i, després, les 
seves miniatures hauran d’atacar.

Si les tirades tenen èxit, no podràs fer 
res més i l’opció de lluitar o passar 
recaurà sobre el teu oponent. Si tots dos 
jugadors tenen èxit a les seves tirades 
successivament, acabarà la fase de combat.

AGRUPACIÓ
Una unitat pot fer un moviment 
d’agrupació si es troba a 3" o menys d’una 
unitat enemiga o si ha fet un moviment de 
càrrega en el mateix torn. Si es compleix 
algun dels requisits anteriors, podràs moure 
cada miniatura de la unitat fins a 3". Totes 
les miniatures han d’acabar el moviment 
d’agrupació almenys a la mateixa distància 
a la qual estaven de la miniatura enemiga 
més propera en començar el moviment. 

LLUITA
Totes les miniatures de la unitat han 
d’atacar amb totes les armes de combat amb 
què estan armades (consulta “Atacar”).

6 FASE D’ACOVARDIMENT
En la fase d’acovardiment, tots dos 

jugadors han de passar revista a aquelles 
unitats que hagin sofert baixes durant el 
torn per tal de comprovar-ne la moral. 
Comença el jugador a qui li toca el torn.

Has de fer una tirada d’acovardiment per 
cada unitat que hagi de passar la prova. 
Per a fer una tirada d’acovardiment, has 
de tirar un dau. Suma al resultat d’aquesta 
tirada el nombre de miniatures que hagi 
perdut la unitat durant aquest torn, i suma 
1 punt a l’atribut de Valentia per cada 
10 miniatures que restin a la unitat a l’hora 
de fer la prova. 

Si el resultat modificat de la tirada 
d’acovardiment és major que l’atribut 
de Valentia (Bravery) modificat de la 
unitat, fallaràs la prova d’acovardiment. Si 
falles la prova, desertarà de la unitat una 
miniatura per cada punt en què el resultat 
modificat superi l’atribut de Valentia de la 
unitat. Et correspon a tu decidir quina o 
quines miniatures de les unitats deserten 
(retira-les de la partida i compta-les com 
a mortes).

UNITATS DIVIDIDES 
Al final de cada torn, hauràs de retirar 
miniatures de totes aquelles unitats del 
teu exèrcit que s’hagin dividit en dos o 
més grups, fins que només quedi en joc 
un grup de miniatures de la unitat. Les 
miniatures que retiris comptaran com 
a mortes.

Una unitat de Castigators es prepara per obrir foc sobre una Chainrasp Horde.
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Quan una unitat dispara o lluita, ataca amb 
les armes que porta. Una unitat ataca amb 
totes les armes que porta, incloent-hi les 
que utilitzin les muntures. 

El warscroll de cada miniatura enumera les 
opcions d’armes corresponents. Les armes 
de projectils (missile weapons) només es 
poden utilitzar a la fase de tir i les armes de 
combat (melee weapons) només es poden 
utilitzar a la fase de combat. 

TRIAR OBJECTIUS
Si vols que una unitat dispari o lluiti, 
primer has de triar la/les unitat/s objectiu 
de totes les seves armes per tal de 
resoldre’n qualsevol atac. Només es poden 
escollir unitats enemigues com a objectiu 
d’un atac. 

Si una unitat pot utilitzar dues o més 
armes diferents en la mateixa fase, podrà 
fer-ho en l’ordre que vulguis un cop triats 
els objectius, però hauràs de resoldre tots 
els atacs amb un sol tipus d’arma abans de 
poder passar al següent.

ATACAR
Les batalles es decideixen per la sang vessada. Plouen fletxes, les màquines de guerra llancen la seva càrrega explosiva contra 
l’enemic i els guerrers s’espedacen i s’enferrissen els uns als altres amb espasses i urpes. Els soldats cauen per greus ferides i les 
fortificacions s’incendien a mesura que la matança envaeix el camp de batalla. 

ARMES DE PROJECTILS
Per tal d’atacar amb una arma de 
projectils, la unitat objectiu ha d’estar 
dins de l’abast de l’arma que utilitzi la 
miniatura (és a dir, dins de la distància 
màxima en polzades de l’atribut Abast 
(Range) de l’arma amb la qual es farà 
l’atac) i, a més, ha d’estar visible per a la 
miniatura que porta l’arma (si no ho tens 
clar, ajup-te i mira des de darrere de la 
miniatura atacant per tal de comprovar 
si es pot veure alguna miniatura de la 
unitat enemiga). A efectes de determinar 
la visibilitat, una miniatura sempre pot 
veure a través d’altres miniatures de la 
seva unitat.

Algunes armes de projectils tenen un 
atribut d’Abast amb un abast mínim, 
com ara “6"-48"”. Amb aquestes armes 
no es pot atacar a cap unitat que estigui 
completament a una distància igual o 
menor que la de l’abast inferior.

ARMES DE COMBAT
Per tal de fer un atac amb una arma de 
combat, la unitat objectiu ha d’estar dins 
de l’abast de la miniatura.

ATRIBUT D’ATACS
El nombre màxim d’atacs que es pot fer 
amb un arma equival al seu atribut d’Atacs 
(Attacks). Has de fer els atacs un per un, a 
menys que estiguis utilitzant les regles que 
s’indiquen en “Atacs múltiples” (pàg. 7).

Si un arma té un atribut d’Atacs superior 
a 1, podràs repartir els atacs entre totes les 
unitats objectiu atacables que vulguis. Si 
reparteixes els atacs que es fan amb una 
arma entre dues o més unitats enemigues, 
hauràs de resoldre tots els atacs dirigits 
contra una mateixa unitat abans de passar 
a la següent. 

Algunes miniatures estan armades amb 
dues armes idèntiques. Si ataques amb 
aquestes armes, no podràs duplicar el 
nombre d’atacs que facin aquestes armes; 
bé perquè l’atribut d’Atacs de l’arma 
en qüestió ja tindrà en compte l’arma 
addicional, o bé perquè la miniatura 
rebrà una habilitat al seu warscroll que 
representi l’efecte de l’arma addicional.

Una Chainrasp Horde carrega contra una unitat de Sequitors.
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FERIDES MORTALS
Alguns atacs, encanteris i habilitats 
infligeixen ferides mortals. No 
pots fer tirades d’impacte, ferida 
ni salvació amb les ferides mortals. 
En lloc d’això, el dany infligit a 
l’objectiu equivaldrà al nombre de 
ferides mortals sofertes. Un cop 
completats tots els atacs d’una 
unitat, assigna totes les ferides 
mortals causades mentre aquesta 
atacava juntament amb tota la resta 
de ferides causades. Les ferides 
mortals causades en altres moments 
s’assignaran a les miniatures de 
la unitat objectiu tan aviat com es 
produeixin, igual que les ferides 
causades pel dany resultant 
d’un atac.

Un cop assignades, les ferides 
mortals es tractaran de la mateixa 
manera que qualsevol altra ferida als 
efectes de totes les regles.

FER ATACS
Els atacs es resolen un per un mitjançant la seqüència d’atac següent. En alguns 
casos, pots resoldre tots els atacs fets pel mateix tipus d’arma alhora (consulta 
“Atacs múltiples” més avall). 

1.  Tirada d’impacte: Tira un dau. Si el resultat iguala o supera l’atribut de Per 
a colpejar (To Hit) de l’arma atacant, anotaràs un impacte i hauràs de fer una 
tirada de ferida. Si no, l’atac fallarà i acabarà la seqüència. Sempre que treguis un 
1 en una tirada d’impacte abans de la modificació, la fallaràs; mentre que sempre 
que hi treguis un 6 abans de la modificació, la tirada tindrà èxit.

2.  Tirada de ferida: Tira un dau. Si el resultat iguala o supera l’atribut de Per a ferir 
(To Wound) de l’arma atacant, hauràs ferit amb èxit i el jugador oponent haurà 
de fer una tirada de salvació. En cas contrari, l’atac fallarà i acabarà la seqüència. 
Sempre que treguis un 1 en una tirada de ferida abans de la modificació, 
la fallaràs; mentre que sempre que hi treguis un 6 abans de la modificació, 
la tirada tindrà èxit.

3.  Tirada de salvació: El jugador oponent tira un dau i modifica el resultat amb 
l’atribut d’Esgarrament (Rend) de l’arma atacant. Per exemple, si una arma té un 
atribut d’Esgarrament de –1, restarà 1 punt a la tirada de salvació. Si el resultat 
iguala o supera l’atribut de Salvació (Save) de les miniatures de la unitat objectiu, 
es produirà la salvació i la seqüència d’atac acabarà sense haver ocasionat cap 
dany. Si no, no es podrà fer la salvació i l’atac tindrà èxit, de manera que hauràs 
de determinar el dany que infligeix a la unitat objectiu. Sempre que es tregui un 
1 en una tirada de salvació abans de la modificació, es fallarà la tirada.

4.  Determinar el dany: Cada atac amb èxit infligeix uns danys a la unitat objectiu 
equivalents a l’atribut de Dany (Damage) de l’arma que fa l’atac. La majoria 
d’armes tenen un atribut de Dany d’1, però algunes en tenen un de 2 o superior. 

ATACS MÚLTIPLES
Per tal de resoldre diversos atacs alhora, 
tots els atacs els han de fer miniatures 
de la mateixa unitat, amb el mateix tipus 
d’arma i contra la mateixa unitat objectiu. 
Si es compleixen tots aquests requisits, fes 
simultàniament totes les tirades de cada 
pas en l’ordre de la seqüència d’atac.

IMPACTES MÚLTIPLES
En ocasions, una tirada d’impacte amb 
èxit es podrà anotar 2 o més impactes. 
Si és el cas, fes totes les tirades de ferida 
corresponents a cada impacte al mateix 
temps i, després, totes les de salvació.

ASSIGNACIÓ DE FERIDES
Un cop resolts tots els atacs d’una unitat, 
has de sumar tot el dany infligit. El jugador 
de la unitat objectiu haurà d’assignar 
a la seva unitat un nombre de ferides 
equivalent al dany infligit. 

Les ferides s’assignen una per una a les 
miniatures de la unitat objectiu. Pots 
assignar les ferides infligides a les teves 
unitats com estimis oportú (les miniatures 
no han d’estar dins de l’abast de la unitat 
atacant ni ser-ne visibles). Ara bé, si 
assignes una ferida a una miniatura, 
hauràs de seguir assignant-li ferides fins 
que la maten (una unitat mai no pot tenir 
més d’una miniatura ferida). 

Algunes habilitats et permeten de fer 
una tirada per a anul·lar una ferida o una 
ferida mortal assignada a una miniatura. 
En aquest cas, la tirada es fa per cada 
ferida o ferida mortal quan s’assignin a la 
miniatura en qüestió. Si s’anul·la la ferida o 
ferida mortal, aquesta no tindrà cap efecte 
sobre la miniatura.

COBERTURA
Suma 1 a les tirades de salvació 
d’una unitat si, en el moment de fer 
les tirades, totes les miniatures estan 
completament sobre un element 
de terreny o hi són dins. Aquest 
modificador no s’aplicarà a la fase 
de combat si la unitat per a la qual 
estàs fent tirades de salvació va 
fer un moviment de càrrega en el 
mateix torn, i no s’aplica mai a les 
unitats que continguin miniatures 
amb les paraules clau Monstre 
o Màquina de guerra (War 
Machine) amb un atribut de 
Ferides de 8 o més.

MINIATURES MORTES
Una miniatura mor quan se li assigna 
durant la batalla un nombre de ferides 
igual al del seu atribut de Ferides. Aparta a 
un costat les miniatures mortes (es retiren 
de la partida). 

CURACIÓ DE FERIDES
Algunes habilitats permeten de curar les 
ferides assignades a una miniatura. Per 
cada ferida curada, lleva-li una de les 
ferides assignades. No es poden curar les 
ferides de les miniatures mortes.
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UNITATS DE MAGS
Els mags se solen desplegar com 
a una unitat composta per només 
una miniatura. Si una unitat amb 
la paraula clau Mag té més d’una 
miniatura, comptarà com a un sol 
mag als efectes de totes les regles, 
has de triar una miniatura de la 
unitat per a llançar o dissipar 
un encanteri abans de provar de 
llançar-lo o dissipar-lo, i hauràs de 
mesurar la distància i comprovar la 
visibilitat mitjançant la miniatura 
que hagis triat.

Algunes unitats tenen la paraula clau Mag 
al warscroll. Aquestes miniatures poden 
llançar encanteris en la teva fase d’heroi 
o dissipar encanteris en la fase d’heroi del 
teu oponent. 

De vegades, una habilitat permetrà que 
una miniatura que no sigui un mag pugui 
provar de llançar encanteris o dissipar-
los. Per a tal fi, han de seguir les regles 
que s’indiquen a continuació i es veuen 
afectades per les habilitats que modifiquen 
les tirades de llançament o dissipació 
d’encanteris, però a efectes de la resta de 
regles, no són mags. 

LLANÇAR ENCANTERIS
Un Mag pot provar de llançar encanteris a 
la seva pròpia fase d’heroi. No pots provar 
de llançar el mateix encanteri més d’una 
vegada durant el mateix torn (ni tan sols 
amb un altre mag). 

Per tal de llançar un encanteri, en primer 
lloc has de dir quin encanteri vols que 
provi d’utilitzar el mag (ha de ser un que 
aquest conegui). Per a llançar l’encanteri, 

tira 2D6. Si el total és igual o major que la 
dificultat de llançament de l’encanteri, es 
llançarà amb èxit.

Quan llança un encanteri, el jugador 
oponent pot triar un dels seus Mags que 
es trobi a 30" o menys del llançador per a 
provar de dissipar l’encanteri abans que 
se n’apliquin els efectes. Per a dissipar un 
encanteri, tira 2D6. Si aquesta tirada supera 
el resultat de la tirada de llançament de 
l’encanteri, n’anul·larà els efectes. Només es 
pot fer un intent de dissipar l’encanteri.

CONEIXEMENTS DE MÀGIA
Els encanteris que coneix un Mag i el 
nombre d’encanteris que pot provar 
de llançar o dissipar a la fase d’heroi es 
detallen al warscroll del mag. La majoria 
de mags coneixen els encanteris Projectil 
màgic i Escut místic següents. 

Projectil màgic: Projectil màgic té una 
dificultat de llançament de 5. Si es llança 
amb èxit, tria una unitat enemiga que 
estigui a 18" o menys del llançador i que 
sigui visible per a ell. La unitat afectada 

sofrirà 1 ferida mortal. Si treus almenys un 
10 a la tirada de llançament, en lloc d’això, 
tira D3 per a determinar les ferides mortals 
que patirà la unitat.

Escut místic: Escut místic té una dificultat de 
llançament de 6. Si es llança amb èxit, tria una 
unitat amiga que estigui a 18" o menys del 
llançador i que sigui visible per a ell. Repeteix 
les tirades de salvació d’1 per a la unitat en 
qüestió fins a la propera fase d’heroi. 

TRIOMFS
Si el teu exèrcit ha obtingut una victòria major a la batalla anterior, tira un dau 
quan en triïs el general i consulta’n el resultat a la taula següent.

 D6 Triomf

1-2 Inspirat: una vegada per batalla, quan seleccionis una unitat amiga perquè 
dispari o lluiti, podràs dir que està inspirada. Si ho fas, podràs repetir les 
tirades d’impacte fallides d’aquesta unitat fins al final de la fase.

3-4 Sanguinari: una vegada per batalla, quan seleccionis una unitat amiga 
perquè dispari o lluiti, podràs dir que té set de sang. Si ho fas, podràs repetir 
les tirades de ferida fallides d’aquesta unitat fins al final de la fase.

5-6 Indomable: una vegada per batalla, quan una unitat amiga hagi de fer una 
tirada de salvació, podràs dir que es indomable. Si ho fas, podràs repetir les 
tirades de salvació fallides d’aquesta unitat fins al final de la fase.

MAGS
Els regnes estan plens de màgia, una imponent font de poder per als que saben com dominar-lo. A la batalla, la màgia és una força 
tan real i tan potent com el fil d’una espassa. Es pot utilitzar per infondre força i valor als aliats, i feblesa i terror als enemics. El més 
habitual és que els mags alliberen la força bruta de la màgia per a anihilar els seus enemics amb raigs d’un poder sobrenatural.

TRIOMFS
La victòria a la batalla pot inspirar els 
guerrers per a assolir proeses encara 
majors quan tornin a lluitar. Com que 
confiaran en la seva habilitat per a 
derrotar l’enemic, això podria inspirar-
los a redoblar els seus esforços quan 
ataquin, per a espedaçar l’adversari amb 
una fúria sanguinària o per a continuar 
lluitant amb un esperit indomable tot 
i que hagin patit ferides greus.
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Un Knight-Incantor llança Projectil màgic a una unitat de Grimghast Reapers, ferint-ne mortalment a dos d’ells.

Una host d’unitats de Nighthaunts liderades per un Guardian of Souls avança cap a una Celestar Ballista.
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OBSTACLES
Alguns elements de terreny són obstacles 
que bloquegen els atacs als objectius que s’hi 
troben darrere. Si escau, açò estarà indicat al 
warscroll de l’element de terreny en qüestió. 

Si un arma de projectils apunta a una unitat 
enemiga que té a totes les seves miniatures a 
1" o menys d’un obstacle, la unitat objectiu 
rebrà l’avantatge de la cobertura si la 
miniatura atacant es troba més a prop de 
l’obstacle que de la unitat objectiu.

GUARNICIONS
Alguns elements de terreny poden servir 
d’aquarterament per a les unitats. Si escau, 
açò estarà indicat al warscroll de l’element 
de terreny en qüestió. 

Les unitats es poden desplegar com 
a guarnició al començament d’una 
batalla si l’element de terreny es troba 
completament dins del territori de la 
unitat. Les unitats també tenen l’opció 

d’aquarterar-se a un element de terreny en 
lloc de fer un moviment normal si totes les 
seves miniatures s’hi troben a 6" o menys 
i si no hi ha cap miniatura enemiga a una 
distància de 3" o menys o que ja estigui 
utilitzant-lo com a guarnició. 

Les unitats que s’aquarteren a un element 
de terreny es retiren del camp de batalla 
i es dóna per fet que es troben “dins” de 
l’element de terreny. Les unitats han de 
tractar un element de terreny on estigui 
aquarterat l’enemic com si fos una 
miniatura enemiga. 

L’abast i la visibilitat des d’una unitat 
aquarterada o cap a ella es determinarà 
com si l’element de terreny fos la unitat. 
Una miniatura aquarterada pot atacar i 
ser atacada, llançar o dissipar encanteris i 
utilitzar habilitats, però no pot moure’s. Si les 
ataquen, les unitats aquarterades comptaran 
com si estiguessin a cobert. A més, hauràs 
de restar 1 de les tirades d’impacte que facis 
contra una unitat aquarterada. 

Una unitat aquarterada pot sortir de la 
guarnició a la fase de moviment. Si ho 
fas, has de desplegar-la de tal manera que 
totes les miniatures de la unitat estiguin a 
6" o menys de l’element de terreny i a més 
de 3" de qualsevol unitat enemiga. Açò 
comptarà com el moviment de la fase de 
moviment corresponent.

Es poden emprar com a guarnició molts 
elements de terreny, incloent-hi zones 
planes sobre les quals les miniatures poden 
estar. Només les miniatures aquarterades 
es poden col·locar o traslladar sobre 
aquestes zones planes (la resta de 
miniatures que poden volar poden passar 
per damunt, però no poden acabar un 
moviment ni situar-se al damunt si no 
formen part de la guarnició). Açò és una 
acció purament decorativa, ja que als 
efectes de les regles, aquestes miniatures 
se seguiran tractant com si estiguessin 
aquarterades a l’element de terreny.

TAULA D’ESCENOGRAFIA

 D6 Regla d’escenografia

1 

SCENERY DICE FACES

Maleït: Al començament de la fase d’heroi, pots triar una unitat 
amiga que estigui a 1" o menys d’un element de terreny Maleït per 

fer-ne un sacrifici. En aquest cas, hauràs de tirar D3 per a determinar les 
ferides mortals que patirà la unitat, però podràs repetir-ne les tirades 
d’impacte on hagis tret un 1 fins a la propera fase d’heroi.

2 

SCENERY DICE FACES

Arcà: Suma 1 per al llançament o la dissipació d’encanteris dels mags 
mentre aquests estiguin a 1" o menys de qualsevol element de terreny Arcà.

3 

SCENERY DICE FACES

Inspirador: Suma 1 a l’atribut de Valentia de les unitats mentre 
estiguin a 1" o menys de qualsevol element de terreny Inspirador.

4 

SCENERY DICE FACES

Mortal: Tira un dau per cada unitat que acabi un moviment normal 
o de càrrega a 1" o menys de qualsevol element de terreny Mortal. Si 

treus un 1, tira D3 per a determinar les ferides mortals que patirà la unitat.

5 

SCENERY DICE FACES

Místic: Tira un dau cada vegada que assignis una ferida o una ferida 
mortal a una miniatura que estigui a 1" o menys de qualsevol element 

de terreny místic. Si treus un 6 o una puntuació superior, s’anul·larà la 
ferida o ferida mortal.

6 

SCENERY DICE FACES

Sinistre: Resta 1 a l’atribut de Valentia de les unitats mentre estiguin 
a 1" o menys de qualsevol element de terreny Sinistre.

Les regles de moviment i cobertura 
expliquen com poden les miniatures 
creuar els elements de terreny o posar-s’hi 
a cobert. Es considera que els elements 
de terreny són imparcials i no es poden 
escollir com a objectiu d’un atac.

A l’hora de desplegar el terreny d’una 
batalla, el teu oponent i tu podeu posar-vos 
d’acord per a aplicar a cada element de 
terreny una de les regles d’escenografia 
de la taula d’escenografia de la dreta si 
així ho desitgeu. Podeu triar una regla 
d’escenografia per a cada element de 
terreny o tirar un dau per cada un a fi de 
determinar-ne una regla aleatòriament. Si hi 
ha un warscroll per a un element de terreny, 
podeu utilitzar-ne les regles en lloc d’aplicar 
una regla de la taula d’escenografia. 

TERRENY
Ja siguin columnes de flames, altars de bronze o ruïnes fetillades, als regnes abunden els llocs estranys i misteriosos i els obstacles 
letals. Imponents fortaleses tatxonades de calaveres s’erigeixen sobre planures replenes d’ossos, mentre que altres ruïnes més 
antigues marquen els paisatges desolats i fumejants dels Regnes Mortals. Són indrets de camps de batalla i de massacres, dominats 
per senyors de la guerra amb set de poder.
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A battlefi eld is a confusing place at 

night, when it is not uncommon to 

be unsure of where other friendly 

forces are located, let alone 

the enemy.

COALITION OF DEATH

Th is is a battle for three or more 

players. Use the Coalition of Death 

rules from page 272.

SET-UP
Each coalition must be split into 

three contingents, each with roughly 

one-third of the units from the 

coalition. Contingents from the 

same side do not need to be exactly 

the same size, as long as none 

contains more than twice as many 

units as any other. 

Both warlords roll off . Th e winning 

team sets up one contingent. All 

units from that contingent must 

be set up wholly within one of the 

six territories shown on the map 

below. Th e opposing team sets up 

one of their contingents in the same 

manner, and then the fi rst team 

sets up a second contingent, and so 

on until all contingents have been 

set up. 

Objective

Objective

Objective

Objective

Objective
Objective

Territory 1
Territory 2

Territory 3

Territory 4
Territory 5

Territory 6

BATTLEPLAN

NIGHT MARCH

Units must be set up more than 

9" from any enemy units. Each 

contingent must be set up wholly 

within a diff erent territory, which 

then counts as their coalition’s 

territory for the rest of the battle.

If a player desires, they may place 

any of their units in reserve instead 

of setting them up on the battlefi eld. 

Reserve units can enter play in any 

of their team’s movement phases 

starting from the second battle 

round. All of the models in the unit 

must be set up in the same territory 

as the rest of their contingent, within 

3" of the table edge, and more than 9" 

from any enemy units. Th is counts as 

their move for that movement phase.

OBJECTIVES

Th is battle is fought to control six 

objectives. One objective is located at 

the centre of each territory (see map). 

ILL MET BY MOONLIGHT

In the fi rst battle round, the range 

of any missile weapons or spells is 

limited to 12". Roll a dice at the start 

of the second battle round. On a roll 

of 1-3 this rule ends immediately, 

and on a roll of 4 or more it 

continues until the end of the second 

battle round, and then ends.

GLORIOUS VICTORY

Th e coalition that has scored the 

most victory points (see below) at 

the end of the fi ft h battle round wins 

a major victory. In the case of a tie, 

both coalitions win a minor victory.

VICTORY POINTS

Victory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a 

coalition slays an enemy model that 

has a Wounds characteristic of 10 

or more.

1 victory point is scored if a coalition 

slays an enemy general. 1 additional 

victory point is scored if the general 

was the enemy warlord’s general.

Each objective is worth 1 victory 

point to the coalition that controls 

it at the end of their turn if it is 

located in their own territory, and 

D3 victory points if it is located in 

enemy territory.
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BATTLEPLANCHANGING PRIORITIESOft en the goals for a battle will shift  and change, forcing an army to fi rst attack in one direction and then another, or to stubbornly defend an objective at one moment and launch an all-out assault the next. 

COALITION OF DEATHTh is is a battle for three or more players. Use the Coalition of Death rules from page 272.

SET-UP
Both warlords roll off , and the winning team must pick a territory and set up fi rst. Th e opposing team then sets up their army in the remaining territory. Units must be set up wholly within their own territory more than 9" from enemy territory. 

If a player desires, they may place any of their units in reserve instead of setting them up on the battlefi eld. Reserve units can enter play in any of their team’s movement phases starting from the second battle round. All of the models in the unit must be set up in their coalition’s starting territory, within 3" of the table edge, and more than 9" from any enemy units. Th is counts as their move for that movement phase.

OBJECTIVES
Th is battle is fought to control two objectives, one in each side’s territory. However, the locations of the two objectives may change each battle round. 

At the start of each battle round, each warlord rolls a dice. Th e objectives are located in each warlord’s territory at the centre of the area shown on the map that corresponds to their dice roll. 

GLORIOUS VICTORYTh e coalition that has scored the most victory points (see below) at the end of the fi ft h battle round wins a major victory. In the case of a tie, both coalitions win a minor victory.
VICTORY POINTSVictory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a coalition slays an enemy model that has a Wounds characteristic of 10 or more.

1 victory point is scored if a coalition slays an enemy general. 1 additional victory point is scored if the general was the enemy warlord’s general.
Each objective is worth D3 victory points to the coalition that controls it at end of their turn if it is located in their own territory, and D6 victory points if it is located in enemy territory.

Objective
3-4

Objective
3-4

Objective
5-6

Objective
5-6

Objective
1-2

Objective
1-2

Coalition A Territory

Coalition B Territory

11 BATTLEPLANS
Abans de començar a lliurar una batalla 
de Warhammer Age of Sigmar, cal triar 
un battleplan. 

Aquí hem inclòs un battleplan (Primera 
sang) ideal per a passar ràpidament 
a l’acció. Trobaràs més battleplans 
en altres llibres que publiquem per a 
Warhammer Age of Sigmar, però també 
pots crear el teu propi battleplan. Si el 
teu oponent i tu no us poseu d’acord en 
quin battleplan utilitzar, que cada un tiri 
un dau i que el guanyador decideixi quin 
battleplan emprareu.

INSTRUCCIONS DELS 
BATTLEPLANS
Tots els battleplans inclouen un conjunt 
d’instruccions on s’explica com s’ha de 
desenvolupar la batalla.

1 TÍTOL
El nom del battleplan i una breu 

descripció de les circumstàncies, que 
explica en què consisteix la batalla i què 
has de fer per a guanyar.

2 DESPLEGAMENT
Cada battleplan inclou un mapa 

que mostra on pot cada bàndol desplegar 
les miniatures del seu exèrcit (anomenat 
“territori de l’exèrcit”) i que enumera totes 
les limitacions de desplegament.

Els mapes que incloem als nostres 
battleplans pressuposen que el camp 
de batalla és un rectangle d'uns 6' × 4' 
(180 × 120 cm). Si utilitzeu un camp de 
batalla d’una mida o una forma diferents, 
haureu d’ajustar-ne les distàncies i la 
ubicació dels territoris, els objectius i els 
elements de terreny, de manera que siguin 
adequades per a la mida i la forma del 
vostre camp de batalla.

3 REGLES ESPECIALS
Molts battleplans contenen 

almenys una regla especial. Aquestes regles 
expliquen situacions, tàctiques o habilitats 
exclusives que es poden utilitzar durant 
la batalla o que afecten la disposició de 
l’exèrcit o el terreny al camp de batalla. 
La regla “Primera sang” del battleplan 
Primera sang (a la pàgina següent) és un 
exemple de regla especial.

4 VICTÒRIA GLORIOSA
La majoria de battleplans 

expliquen quan acaba la batalla i què has 
de fer per tal de guanyar la partida. Si cap 
dels jugadors no s’emporta la victòria, 
es considerarà que la partida ha acabat 
en empat.

Si el battleplan no explica com guanyar 
la batalla, hauràs de matar totes les 
miniatures de l’exèrcit adversari per tal 
d’obtenir una victòria major. Si al final 
de la cinquena ronda de batalla cap dels 
jugadors no ha aconseguit aquest objectiu, 
el jugador que hagi matat més miniatures 
de l’exèrcit adversari que les que ha 
perdut al seu propi exèrcit obtindrà una 
victòria menor.

1

2

3

4

OBJECTIUS
De vegades, les batalles es lliuren 
per assolir el control d’almenys 
un indret de vital importància. 
A Warhammer Age of Sigmar, 
a aquests indrets se’ls anomena 
“objectius” i segueixen les regles que 
s’indiquen a continuació. 

Si una batalla té algun objectiu, al 
battleplan se n’indicarà la ubicació al 
camp de batalla. Els objectius s’han 
de representar amb un indicador 
apropiat, com ara una moneda. O 
millor encara, si tens components 
a mà, pots crear els teus propis 
indicadors d’objectius amb peces 
de kits de Citadel Miniatures.

A l’hora de mesurar-hi les distàncies 
entre els objectius i altres elements, 
has de fer-ho sempre prenent de 
referència el centre de l’indicador.

Al final del torn de cada jugador, 
heu de comprovar si algun dels 
jugadors ha assolit el control d’algun 
dels objectius. Per a això, el teu 
oponent i tu heu de comptar el 
nombre de miniatures que teniu a 6" 
o menys del centre de cada objectiu. 
Assoliràs el control d’un objectiu si 
el resultat del recompte es major que 
el del teu oponent. Quan assoleixis 
el control d’un objectiu, romandrà 
sota el teu control fins que l’enemic 
pugui fer-se amb ell.

A fi de determinar qui controla un 
objectiu en concret, les miniatures 
només es podran comptabilitzar 
una vegada per torn. Si tens 
almenys una miniatura que pogués 
comptabilitzar-se per a controlar 
més d’un objectiu, hauràs de triar en 
cada torn quines es comptabilitzaran 
per a cada un.
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Territori enemic

El teu territori

BATTLEPLAN

PRIMERA SANG
Dos exèrcits es troben sobre un camp de 
batalla obert. Els dos hauran de lluitar 
per a causar tantes baixes a l’adversari 
com sigui possible. El primer en vessar 
la sang de l’enemic estarà inspirat per a 
lluitar amb més enardiment.

Nota del dissenyador: Les batalles als 
Regnes Mortals són brutals i despietades. 
Normalment, s’hi lluiten fins a les darreres 
conseqüències, fins que el bàndol victoriós 
destrueix l’adversari per complet. 

Ara bé, com és sabut per tots els generals 
savis, el fet d’arrasar l’exèrcit enemic 
no garanteix per si mateix l’èxit. Si un 
dels bàndols anihila l’altre, però sofreix 
moltíssimes baixes per a aconseguir-ho, la 
seva serà sense dubte una victòria pírrica.

En aquesta batalla, l’anihilació de l’enemic 
s’ha d’aconseguir sense deixar que aquest 
infligeixi més danys a l’exèrcit conqueridor 
que els que ha patit. Per tant, el vencedor 
serà el bàndol que vessi més sang, en lloc 
del que simplement quedi en peu un cop 
acabada la batalla.

DESPLEGAMENT
Els jugadors tiren un dau, i el guanyador 
decideix quin territori ocuparà cada 
bàndol. Els territoris es mostren al 
següent mapa.

Després, els jugadors desplegaran per torns 
les seves unitats una per una, començant 
pel guanyador de la tirada anterior. Les 
unitats s’han de desplegar completament 
dins del seu propi territori, a més de 12" 
del territori enemic.

Continueu col·locant les unitats fins que 
els dos hàgiu desplegat els vostres exèrcits. 
Si un jugador acaba abans, l’oponent 
desplegarà la resta de les unitats del seu 
exèrcit, una darrere l’altra.

PRIMERA SANG
El jugador al comandament de l’exèrcit 
que mati a la primera miniatura enemiga 
rebrà 1 punt de lideratge extra.

VICTÒRIA GLORIOSA
La batalla continuarà fins que un dels 
jugadors es quedi sense unitats al camp de 
batalla o al final de la cinquena ronda de 
batalla, si açò passa abans.

Quan acabi la batalla, cada jugador 
calcularà la puntuació de victòria sumant 
els atributs de Ferides de totes les 
miniatures de l’exèrcit adversari mortes 
durant la batalla. Si un dels jugadors 
supera la puntuació de l’oponent almenys 
en un 50 %, obtindrà una victòria major. 
Si no és així, el jugador amb la puntuació 
més alta obtindrà una victòria menor.



13 WARSCROLLS
Totes les miniatures de Citadel Miniatures 
de la gamma de Warhammer tenen el seu 
propi warscroll, que et proporciona tota la 
informació que necessites per a utilitzar-
les en una partida de Warhammer Age 
of Sigmar. Aquesta guia t’explica què 
trobaràs en un warscroll.

REGLES DELS WARSCROLLS
Tots els warscrolls contenen regles que 
t’expliquen com s’ha d’utilitzar en una 
batalla la miniatura en qüestió.

1 ATRIBUTS
Els warscrolls inclouen un 

conjunt d’atributs als quals es fa 
referència a les regles bàsiques del joc i 
que determinen com es pot utilitzar la 
miniatura en la partida. Per exemple, 
l’atribut de salvació d’una miniatura 
determina la puntuació que has de treure 
en una tirada de salvació, l’atribut d’Atacs 
d’una arma determina quantes tirades 
d’impacte cal fer, i així successivament.

Salvació amb valor “-”
L’atribut de Salvació d’algunes 
miniatures és “-”. Això vol dir que has 
de treure almenys un 7. En la majoria 
dels casos, açò serà impossible, de 
manera que no caldrà fer cap tirada, 
però de vegades, comptaràs amb 
modificadors que et permetran de variar 
una tirada de salvació per tal de treure 
almenys un 7 i, en aquest cas, podràs 
provar de fer una tirada de salvació. 

Valors aleatoris
En ocasions, un atribut o més 
d’un warscroll podran tenir valors 
aleatoris. Per exemple, un atribut de 
Moviment podria ser 2D6 o, un atribut 
d’Atacs, D6. 

Quan vulguis moure una unitat amb un 
atribut de Moviment aleatori a la fase de 
moviment, hauràs de tirar el nombre de 
daus indicat. El resultat tret a la tirada 
serà l’atribut de Moviment de totes les 
miniatures de la unitat durant aquesta 
fase de moviment.

Cada vegada que una miniatura utilitzi 
una arma, hauràs de treure un valor 
aleatori fent la tirada indicada (a 
banda de l’atribut de Dany). El resultat 
s’aplicarà a l’arma de la miniatura en 
qüestió durant la resta de la fase. A 

l’hora de determinar el dany aleatori al 
quart pas de la seqüència d’atac, hauràs 
de fer una tirada per cada atac amb èxit 
que facis amb l’arma en qüestió.

2 DESCRIPCIÓ
Tots els warscrolls contenen una 

descripció. Aquesta t’informarà de com 
s’han d’organitzar les miniatures per 
a formar una unitat i de les armes que 
poden utilitzar. 

Mida de la unitat
Si una miniatura es desplega dins d’una 
unitat d’almenys dues miniatures, la 
descripció indicarà quantes miniatures 
han d’haver-hi a la unitat. Si no tens 
prou miniatures per a desplegar una 
unitat, podràs desplegar una sola unitat 
d’aquest tipus amb tantes miniatures 
com en tinguis. A açò se li anomena una 
“unitat sota mínims”.

Miniatures de lideratge
Algunes unitats poden incloure 
campions, portaestendards o músics amb 
noms exclusius. A aquestes miniatures se 
les anomena col·lectivament “miniatures 
de lideratge”, les quals tindran habilitats 
exclusives. Les miniatures de lideratge 
s’han de representar mitjançant les 
miniatures de Citadel Miniatures 
corresponents si s’inclouen en una 
unitat. Es pressuposa que les miniatures 
de lideratge porten les mateixes armes 
que qualsevol altra miniatura de la unitat, 
excepte si s’hi indica el contrari, encara 
que la pròpia miniatura no les mostri.

Muntures
De vegades, a la descripció s’indicarà 
que la miniatura té una muntura, com 
ara un corser de batalla, un poderós 
monstre sobre el qual pot cavalcar o una 
enorme màquina de guerra sobre la qual 
pot estar dempeus. Tingues en compte 
que, si et maten una miniatura d’aquest 
tipus, hauràs de retirar tant el genet com 
la muntura. 

3 HABILITATS
La majoria de warscrolls 

contenen una o més habilitats 
que les miniatures corresponents 
poden utilitzar durant una partida 
de Warhammer Age of Sigmar. Les 
habilitats tenen prioritat sobre les 
regles bàsiques. 

Moltes habilitats s’activen quan es dóna 
alguna circumstància concreta durant 
la fase. Per exemple, una habilitat 
pot permetre’t de repetir una tirada 
d’impacte fallida. En aquest cas, l’habilitat 
s’utilitza immediatament després de 
l’esdeveniment que la desencadena.

Altres habilitats es poden utilitzar 
durant una fase en concret si el jugador 
vol fer-ho. Per exemple, la majoria 
de les habilitats de lideratge es poden 
usar a la fase d’heroi. Les habilitats que 
s’han d’emprar al començament d’una 
fase es porten a terme abans de fer 
cap altra acció. De la mateixa manera, 
les habilitats que s’han d’utilitzar al 
final de la fase es porten a terme un 
cop completades totes les activitats 
normals de la fase en qüestió. Altres 
habilitats es poden usar durant la fase, 
en qualsevol ordre i quan vulguis. Si tots 
dos jugadores volen emprar habilitats 
alhora, començarà el jugador que té el 
torn, seguit del seu oponent.

Tingues en compte que les habilitats 
només es poden utilitzar a la fase 
especificada a les regles corresponents. Per 
exemple, si per a una habilitat s’indica que 
es pot emprar a “la fase de moviment”, 
significa que no es pot gastar per a afectar 
una unitat que estigui fent un moviment a 
la fase d’heroi; mentre que si s’indica que 
es pot usar a “la teva fase de moviment”, 
significa que no es pot utilitzar durant la 
fase de moviment de l’oponent.
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WARSCROLLS

LORD-CASTELLANT 

KEYWORDS

LORD-RELICTOR

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, PRIEST, LORD-RELICTOR

KEYWORDS

Masters of defensive warfare, the Lord-Castellants watch over their Stormcast comrades. From their warding lanterns, a glorious 

golden glow spills forth. Th is magical light has many uses, from driving back the tainted foe with its purifying aura, to shielding and 

healing wounded Stormcast Eternals with celestial energy.

Lord-Relictors are noble but sinister fi gures. Th eir ritual weapons and armour are replete with icons of death, for these fell guardians 

keep the warrior souls of the Stormcast Eternals from the gloom of the underworld. Potent healers as well as mighty warriors, their 

arcane powers channel the glory of Sigmar and call storms from the darkening skies.

DESCRIPTION

A Lord-Castellant is a single model. It is armed 

with a Castellant’s Halberd and carries a 

Warding Lantern. 

ABILITIES

Warding Lantern: In your hero phase the Lord-

Castellant may unleash the magical energies of 

their Warding Lantern. If they do so, pick either a 

Chaos unit or a Stormcast Eternal unit 

that is within 12" of the Lord-Castellant.

If a Chaos unit is chosen, it is struck by the 

searing light of the Celestial Realm and suff ers a 

mortal wound. Chaos Daemon units cannot 

abide the touch of this light and suff er D3 mortal 

wounds instead.

If a Stormcast Eternal unit is chosen, it is 

bathed in the healing energies of the lantern and 

you can add 1 to all save rolls it has to make until 

your next hero phase. In addition, until your next 

hero phase, each time you make a save roll of 7 

or more for that unit, one model in the unit heals 

a wound.

DESCRIPTION

A Lord-Relictor is a single model. It is armed with 

a Relic Hammer.

ABILITIES

Lightning Storm: In your hero phase, you can 

declare that the Lord-Relictor will pray for a 

lightning storm. If you do so, pick an enemy unit 

that is within 12" of this model and roll a dice. On 

a roll of 3 or more, the unit you picked suff ers D3 

mortal wounds, and your opponent must subtract 

1 from all hit rolls for the unit until your next hero 

phase. A Lord-Relictor cannot pray for a lightning 

storm and a healing storm in the same turn.

Healing Storm: In your hero phase, you can 

declare that this model is praying for 

a healing storm. If you do so, pick a friendly model 

with the Stormcast Eternal keyword that 

is within 12" of this model and roll a dice. On a roll 

of 3 or more you can heal up to D3 wounds that 

have been suff ered by the model that you picked. A 

Lord-Relictor cannot pray for a healing storm and 

a lightning storm in the same turn.

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Castellant’s Halberd
2" 3 3+

3+
-1

2

5"

9
6 3+

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, LORD-CASTELLANT

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Relic Hammer
1" 4 3+

3+
-1

1

4"

9
5 3+
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WARSCROLL
LORD-CELESTANT ON STARDRAKE

Even amongst the gloried ranks of the Stormcast Eternals and the star-born hierarchy of the Children of Dracothion, only the 

mightiest and noblest are chosen to lead an Extremis Chamber. So infused with celestial power are the Lord-Celestant and Stardrake 

that they radiate azure energies. Th e power of the stars themselves is theirs to command…

DESCRIPTIONA Lord-Celestant on Stardrake is a single model. 
Whether the Lord-Celestant wields a Celestine Hammer or a Stormbound Blade, they will also bear an enchanted Sigmarite Th undershield. Th ey 

ride a formidable Stardrake to battle, which rends 
its prey with its Great Claws.
FLY
A Lord-Celestant on Stardrake can fl y.

ABILITIES
Inescapable Vengeance: If this model has made a 
charge move this turn, it can make D3 extra attacks 
with its Celestine Hammer or Stormbound Blade.Sigmarite Th undershield: You can re-roll save rolls of 1 for this model. If the re-rolled save is successful, the shield unleashes a deafening peal and each enemy unit within 3" suff ers a mortal wound.

Stormbound Blade: If the result of any hit roll for a Stormbound Blade is 6 or more, the target is 
wracked with the fury of the storm. Make three 
wound rolls against the target rather than one.

Cavernous Jaws: Aft er this model piles in, but before it attacks, pick an enemy model within 3" 
and roll a dice. If the result is greater than that model’s Wounds characteristic, it is swallowed whole and slain. You can do this as many times as 

shown on the damage table above.
Sweeping Tail: Aft er this model has made all of its attacks in the combat phase, roll a dice for each enemy unit within 3". If the result is less than the number of models in the unit, it suff ers 

D3 mortal wounds. 
Lord of the Heavens: In your shooting phase, a Stardrake can either breathe a Roiling Th underhead or call a Rain of Stars down from the heavens.

Roiling Th underhead: Pick an enemy unit to be engulfed in a furious storm cloud, then roll a dice 
for each of its models that is within 18" of the Stardrake and which it can see. For each result of 6, 
a bolt of lightning streaks out and the unit suff ers a 
mortal wound. 

Rain of Stars: Roll a dice and choose that many enemy units on the battlefi eld, then roll a dice for each. On a result of 4 or more, the unit is struck by a fragment of a falling star and suff ers 
D3 mortal wounds. 
Arcane Lineage: Each time a casting roll is made 
for a Wizard within 18" of any Stardrakes in your army, you can choose to increase or decrease 
the result by 1.

COMMAND ABILITYLord of the Celestial Host: Th e Stardrake ridden 
by a Lord-Celestant is more than a mere mount; 
it is an intelligent and cunning hunter in its own right, a radiating beacon of power for its star-spawned kin. If a Lord-Celestant uses this ability, all Stardrakes, Dracothian Guard and Stormcast Eternal Heroes riding Dracoths in your army (including 

this one) are suff used with the power of Azyr. Until 
your next hero phase, you can re-roll failed wound 
rolls whenever those models attack with their Claws and Fangs or Great Claws. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Celestine Hammer
2" 3 3+ 2+ -1 D3

Stormbound Blade
2" 3 3+ 4+ -1 2

Stardrake’s Great Claws 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

✹

9
16 3+

DAMAGE TABLE
Wounds Suffered

Move
Great Claws Cavernous Jaws

0-4
12"

3+
3

5-8
11"

3+
2

9-11
10"

4+
2

12-13
8"

4+
1

14+
6"

5+
1

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STARDRAKE, STORMCAST ETERNAL, MONSTER, 

HERO, LORD-CELESTANT

KEYWORDS
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Si una unitat té una habilitat que afecta 
les unitats amigues que n’estiguin a una 
distància concreta, ella mateixa també 
s’hi veurà afectada.

Per últim, cap dels atacs ni de les tirades 
d’impacte o de ferida addicionals 
obtinguts gràcies a una habilitat no 
poden generar per si sols altres atacs o 
tirades d’impacte o de ferida addicionals. 
Per exemple, si en treure almenys un 6 
en una tirada d’impacte pots fer 1 atac 
addicional, aquest atac addicional no 
podrà generar més atacs en cas que 
treguis un 6 o una puntuació superior.

Modificadors
De vegades, s’apliquen modificadors a 
atributs o habilitats. Per exemple, una regla 
pot sumar 1 punt a una tirada d’impacte o 
a l’atribut de Moviment d’una miniatura. 
Els modificadors són acumulables. Els 
modificadors mai no poden reduir una 
tirada de daus a menys d’1 punt. 

Si s’aplica un modificador a un valor 
aleatori, primer has de treure el valor 
aleatori i, després, aplicar-li el/s 
modificador/s. Per exemple, si una 

HABILITATS PRÈVIES A 
LA BATALLA
Alguns warscrolls et permeten 
d’utilitzar una habilitat “després 
d’acabar el desplegament” o “abans 
de començar la batalla”. Aquestes 
habilitats s’empren abans de la 
primera ronda de batalla. Si tots dos 
exèrcits tenen habilitats d’aquests 
tipus, que cada un tiri un dau i 
que el guanyador triï quin dels dos 
jugadors ha d’utilitzar-les primer. 

Un cop utilitzades totes les habilitats 
prèvies a la batalla, la batalla 
començarà amb la primera ronda 
de batalla.

habilitat suma 1 punt a un atribut de 
Dany de D3, el resultat s’obtindrà tirant 
D3 i sumant 1 punt al resultat.

4 TAULES DE DANY
Algunes miniatures tenen 

una taula de danys que s’utilitza per a 
determinar almenys un dels atributs de la 
miniatura. Consulta el nombre de ferides 
que ha patit la miniatura (és a dir, les que 
té assignades la miniatura i que no s’han 
curat) per a veure el valor en qüestió.

5 PARAULES CLAU
Tots els warscrolls contenen una 

llista de paraules clau que s’apliquen 
a la miniatura que hi descriuen. Quan 
apareixen a les regles, les paraules 
clau es mostren en negreta de 
paraula clau.

De vegades, les paraules clau estan 
vinculades a (o “etiquetades” per) 
una regla. Per exemple, una regla 
pot dir que s’aplica a “totes les 
miniatures Khorne”. Això vol dir 
que la regla s’aplicaria a les miniatures 
amb la paraula clau Khorne al 
warscroll corresponent. 

1

2

3

4

5

En ocasions, podràs assignar o afegir 
una paraula clau a una unitat per a 
una batalla. Si ho fas, mentre duri la 
batalla hauràs de tractar la unitat com 
si tingués la paraula clau assignada al 
seu warscroll.



15 WARSCROLL BATTALIONS
Si vols, pots organitzar les unitats del 
teu exèrcit amb un tipus de formació 
especial mitjançant un warscroll battalion. 
D’aquesta manera, podràs accedir a 
habilitats addicionals que podran utilitzar 
les unitats del batalló.

Les regles següents s’apliquen a un 
warscroll battalion, com a complement de 
les regles que s’apliquen a un warscroll.

1 ORGANITZACIÓ DEL BATALLÓ
Els warscroll battalions es 

composen d’almenys dues unitats. Quan 
tries el teu exèrcit, has de decidir quins 
warscroll battalions vols utilitzar i quines 
unitats els integraran. Els reforços no poden 
formar part d’un warscroll battalion.

La secció d’organització d’un batalló 
enumera en una llista els títols o les 
paraules clau de les unitats que aquest 
pot o ha de contenir. Si un dels elements 
de la llista d’una unitat es el títol d’una 
unitat, podràs utilitzar qualsevol unitat 
que tingui aquest títol (pots ignorar els 
subencapçalaments del títol a menys que 
estiguin inclosos a l’element de la llista 
de la unitat). Les unitats sota mínims 
(pàg. 13) no poden formar part del 
warscroll battalion. 

Si algun dels elements de la llista d’una 
unitat és una Paraula clau, podràs 
utilitzar qualsevol unitat que contingui 
aquesta paraula clau (incloent-hi 
qualssevol a les quals hagis assignat una 
paraula clau).

Durant el desplegament, podràs disposar 
algunes de les unitats d’un warscroll 
battalion o totes elles alhora en lloc de 
desplegar-les una per una.

2 HABILITATS DEL BATALLÓ
Les habilitats indicades per a un 

warscroll battalion només s’apliquen a les 
unitats que la integren (encara que al teu 
exèrcit hi hagin altres unitats del mateix 
tipus) i se sumaran a les indicades als 
warscrolls de les unitats. 

Normalment, una unitat només podrà 
pertànyer a un sol batalló, de manera que 
només podrà beneficiar-se de les habilitats 
d’un sol batalló. No obstant això, alguns 
batallons molt grans n’inclouen d’altres 
més menuts i, en aquest cas, una unitat 
podrà beneficiar-se de les habilitats de dos 
batallons diferents alhora.
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BATTALION

STORMCAST ETERNALS

EXEMPLAR CHAMBER

Th e Exemplar Chamber strikes with sudden fury, smiting their foes and wreaking a terrible 

vengeance. None may stay their wrath, any losses only spurring them to yet greater violence.

ORGANISATION

An Exemplar Chamber consists of 

the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm

• 3 Devastation Brotherhoods

ABILITIES

Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability (pg 95). If 

your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 

or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 

this battalion.

Martial Bond: If a unit from an Exemplar Chamber is slain in the combat phase, 

pick another unit from the chamber within 10" of it. Th at unit harnesses the 

celestial energy of their slain brethren to enact swift  vengeance upon the foe. Add 

1 to the Attacks characteristic of all the unit’s melee weapons for the remainder of 

the battle. 
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STORMCAST ETERNALSHARBINGER CHAMBERTh e Harbinger Chamber uses the might of Sigmar’s Tempest to strike deep into the heart of their 

enemies. Super-charged with celestial energies, the Stormcast Eternals glow with a nimbus of power.ORGANISATION
A Harbinger Chamber consists of the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm
• 3 Vanguard Wings

ABILITIES
Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability (pg 95). If 
your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 
or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 
this battalion.

Celestial Nimbus: Th e warriors that form a Harbinger Chamber are charged 
with a nimbus of celestial energy that lets them anticipate their opponents’ actions 
with preternatural speed. Add 1 to the result of any hit rolls for models from a 
Harbinger Chamber. 

1 2

BONIFICACIONS DELS 
BATALLONS
Incloure un warscroll battalion 
en un exèrcit t’atorga dos 
bonificacions addicionals:

• Rebràs 1 punt de lideratge al 
començament de la batalla per 
cada un dels warscroll battalions 
que incloguis al teu exèrcit.

• Si utilitzes les regles de les 
habilitats de lleialtat (pàgs. 17 i 
18), podràs assignar 1 artefacte 
de poder addicional a cada un 
dels warscroll battalions amb 
què conti el teu exèrcit.
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REALMSPHERE MAGIC Wizards know the following spell in battles fought in this realm, in addition to any other spells that they know.

WILDFORM
Th e wizard transforms their allies into swift -moving bestial forms.

Wildform has a casting value of 5. If successfully cast, pick a friendly unit within 12" of the caster that is visible to them. Add 2 to charge and run rolls made for the unit you picked until your next hero phase. 

MONSTROUS BEASTS Aft er set-up, each player can set up a Monster that is not a Hero, starting with the player that fi nished setting up their army fi rst. Th ese monsters are called ‘monstrous beasts’ in the rules that follow. Th ey are not part of either army. A monstrous beast can be set up anywhere on the battlefi eld that is more than 9" from any other monstrous beasts and more than 9" from models from either army.

Monstrous beasts choose their prey at the start of each battle round. Th eir prey for that battle round will be the army that has a unit closest to them. For the rest of that battle round, the monstrous beast joins the opposing army. If both armies have a unit equally close to a monstrous beast, roll off  to determine who picks the monstrous beast’s prey. Monstrous beasts will not pick each other as their prey.

Note that a monstrous beast’s prey can change each battle round, and monstrous beasts will ‘swap sides’ depending on which army has the closest unit. Also note that a monstrous beast can attack any unit in their prey’s army, not just the closest unit, and cannot itself be attacked or charged by units from the army it has joined.

REALM OF BATTLE: GHUR, THE REALM OF BEASTS 
Th e following Realm of Battle rules can be used for battles fought in the Mortal Realm of Ghur, also known as the 
Realm of Beasts. 

 D6 Realmscape Feature
1 Savage Hinterlands: It seems the lands of this region pose no threat, at the moment.

Th is realmscape feature has no eff ect on the battle. 
2 Hungering Animus: Even the landscapes are possessed of a predatory instinct, using avalanches or ground-quakes to kill their prey. 

At the start of your hero phase, roll a dice. On a 6+, pick a point anywhere on the battlefi eld. Roll a dice for each unit within 6" of that point. On a 4+ the unit being rolled for suff ers 1 mortal wound. On a 6+ it suff ers D3 mortal wounds instead.
3 Primal Violence: Here every creature is red in tooth and claw, and both predator and prey. 

At the end of each combat phase, roll a dice. On a 6+, carry out the combat phase again before moving on to the battleshock phase (do not roll again at the end of the second combat phase to see if a third combat phase takes place).
4 Reckless Aggression: A philosophy of eat or be eaten is needed to survive amidst the wilderness. 

 Any unit that is within 12" of an enemy unit at the start of their charge phase suff ers 1 mortal wound unless they fi nish that charge phase within 3" of an enemy model. In addition, you can re-roll hit rolls of 1 for units that have made a charge move in the same turn.

5 Beasts of Ghur: Th is is a realm of predators, an endless hunting ground where the strong survive and the weak are consumed. 
Roll off . Th e winner can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

6 Territory of Beasts: Great migratory trails criss-cross the lands, made by groups of hunting behemoths. 
Both players can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

REALMSCAPE FEATURES If a battle takes place in this realm, the player that picked the realm can roll a dice and look up the result on the table below to see which realmscape feature rule applies for the battle. Th e result applies to both players.
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Després de triar el battleplan que voleu 
utilitzar, podeu escollir en quin dels 
Regnes Mortals voleu que tingui lloc la 
batalla. Si ho feu, el regne mortal que 
trieu determinarà quines regles de regne 
de batalla podreu utilitzar a la partida. Si 
no us poseu d’acord en quin regne mortal 
utilitzar, que cada un tiri un dau i que el 
guanyador decideixi. 

REGLES DELS REGNES DE 
BATALLA
El regne mortal que trieu determinarà 
quines de les regles del regne de batalla (si 
en voleu utilitzar alguna) s’aplicaran a la 
batalla que hi tindrà lloc. 

Molts dels llibres publicats per a 
Warhammer Age of Sigmar inclouen 
conjunts de regles dels regnes de batalla, 
i se’n van afegint de noves constantment. 

1 MÀGIA DE L’ESFERA DEL 
REGNE

Els Mags podran conèixer encanteris 
addicionals que s’alinearan amb les 
energies del regne mortal on estiguin. 
Tots eixos encanteris s’afegiran als que ja 
coneix el mag.

1 2

3

2 CARACTERÍSTIQUES DEL 
PAISATGE DEL REGNE

La geografia de cada regne, el seu clima i la 
flora i fauna que hi habiten presenten una 
varietat i una diversitat extraordinàries, i 
poden tenir un impacte enorme sobre les 
batalles que s’hi lliurin.

3 CONTROLS DEL REGNE
Cada regne té un conjunt exclusiu 

d’habilitats de lideratge que poden utilitzar 
els Herois que hi estiguin lluitant. 

REGNE DE BATALLA

REGIONS DE GUERRA
Tots els regnes mortals són realment 
enormes i contenen una infinitat 
de regions increïbles. En ocasions, 
un regne de batalla n’inclourà 
informació detallada sobre almenys 
una. Si aquest és el cas, el jugador 
que hagi triat el regne també podrà 
dir que la batallà tindrà lloc en 
alguna d’aquestes regions, la qual 
cosa permetrà d’aplicar-hi regles del 
regne de batalla específiques de la 
regió en qüestió. 

ELS REGNES MORTALS
Els Regnes Mortals entre els quals 
pots triar són:

• Aqshy, Regne del Foc
• Shyish, Regne de la Mort
• Ghyran, Regne de la Vida
• Hysh, Regne de la Llum
• Ghur, Regne de les Bèsties
• Chamon, Regne del Metall
• Ulgu, Regne de les Ombres

Aquesta partida està 
ambientada a l’àrid i enverinat 
pel Caos regne d’Aqshy. 
Introduir regles dels regnes de 
batalla a la partida aporta una 
perspectiva nova i singular.



17 HABILITATS DE LLEIALTAT
Si el teu exèrcit té una obligació de lleialtat, 
pots aplicar-li un conjunt d’habilitats de 
lleialtat a les teves partides de Warhammer 
Age of Sigmar. Les habilitats de lleialtat 
permeten al teu exèrcit d’utilitzar habilitats 
i encanteris addicionals.

Molts dels llibres publicats per a 
Warhammer Age of Sigmar inclouen 
conjunts d’habilitats de lleialtat, i se’n van 
afegint de noves constantment. Les regles 
d’aquesta secció expliquen com utilitzar les 
habilitats de lleialtat a les teves partides.

LLEIALTAT DE L’EXÈRCIT
Quan triïs el teu exèrcit, també podràs 
triar-ne una obligació de lleialtat. Si ho fas, 
podràs utilitzar les habilitats de lleialtat 
corresponents. Si un exèrcit pot tenir més 
d’una obligació de lleialtat, hauràs de triar 
la que vols que s’apliqui durant la partida. 

GRANS ALIANCES
Les unitats de Warhammer Age of Sigmar 
deuen lleialtat a una de les Grans Aliances: 
Ordre, Caos, Mort o Destrucció. La Gran 
Aliança a la qual pertany una unitat està 
determinada per les paraules clau del seu 
warscroll. Per exemple, una unitat amb 
la paraula Mort forma part de la Gran 
Aliança de la Mort.

Un exèrcit deu lleialtat a una Gran 
Aliança si totes les seves unitats en formen 
part (incloent-hi qualsevol unitat a la 
qual assignis una paraula clau durant el 
desplegament). Per exemple, si totes les 
unitats d’un exèrcit tenen la paraula clau 
Ordre, aquest deurà lleialtat a la Gran 
Aliança de l’Ordre i es dirà que és un 
exèrcit de l’Ordre.

FACCIONS
Moltes unitats també deuen lleialtat a una 
facció que forma part d’una de les Grans 
Aliances. Per exemple, els Stormcast 
Eternals són una facció de la Gran Aliança 
de l’Ordre. 

Un exèrcit pot deure lleialtat a una facció 
en comptes de fer-ho a una Gran Aliança 
si totes les seves unitats en tenen la paraula 
clau corresponent, incloent-hi qualsevol 
unitat a la qual assignis una paraula clau 
durant el desplegament. Per exemple, 
si totes les unitats d’un exèrcit tenen la 
paraula clau Stormcast Eternal, 
aquest deurà lleialtat a la facció dels 

Stormcast Eternals i es dirà que és un 
exèrcit dels Stormcast Eternals.

ALIATS
Una de cada quatre unitats incloses en un 
exèrcit pot ser una unitat aliada. 

Les unitats aliades es tracten com a part 
del teu exèrcit, excepte pel fet que no s’hi 
inclouen en establir-ne la lleialtat i, per 
tant, poden formar part d’una altra Gran 
Aliança o facció. A més, una miniatura 
aliada no pot ser el general de l’exèrcit, 
utilitzar-ne les habilitats de lleialtat ni 
beneficiar-se d’elles.

Les faccions amb les quals un aliat pot 
aliar-se s’indiquen al tom de batalla 
corresponent o als perfils de batalla campal 
de l’actual edició del General's Handbook. 
Per exemple, un exèrcit de Stormcast 
Eternals pot tenir aliats de qualsevol altra 
facció de l’Ordre.

REFORÇOS
Les unitats que s’incorporen al teu exèrcit 
un cop començada la batalla poden 
ser aliades. No compten per al nombre 
límit d’unitats aliades que pots incloure 
a l’exèrcit. 

WARSCROLL BATTALIONS
Un warscroll battalion pot incloure aliats. 
No compten per al nombre límit d’unitats 
aliades que pots incloure a l’exèrcit.

TIPUS D’HABILITATS
La majoria d’habilitats de lleialtat 
inclouen conjunts de qualitats de batalla, 
qualitats de lideratge, artefactes de poder i 
coneixements d’encanteris. De vegades es 
presenten en forma de taula: pots tirar un 
dau per a agafar una habilitat de la taula a 

l’atzar o pots escollir-ne una directament. 
Recorda que les unitats aliades del teu 
exèrcit no poden utilitzar les habilitats 
de lleialtat.

PERSONATGES AMB NOM PROPI
Els personatges amb nom propi, com 
ara Nagash, Archaon i Alarielle, són 
guerrers singulars i poderosos, amb una 
personalitat i artefactes de poder propis. 
Per tant, aquestes miniatures no poden 
tenir una qualitat de lideratge o artefacte 
de poder.

QUALITATS DE BATALLA
Un exèrcit que comparteix objectius i 
ideals en comú és molt més mortífer 
que una força desordenada d’aliats 
improbables. Per tal de reflectir aquest 
fet, els exèrcits que comparteixen la 
mateixa lleialtat solen beneficiar-se de 
potents habilitats addicionals anomenades 
“qualitats de batalla”.

QUALITATS DE LIDERATGE
Ja sigui un enginyós estratega o un 
energumen sanguinari, cada general té 
un estil de lideratge únic. Si el teu general 
és un Heroi i entre les habilitats de 
lleialtat del teu exèrcit s’inclou alguna 
qualitat de lideratge, pots triar-ne una o 
decidir-la tirant un dau per al teu general. 
Si, pel motiu que sigui, has d’escollir 
un nou general durant una batalla, 
immediatament hauràs de triar-li una 
qualitat o tirar un dau per a decidir-la. Les 
qualitats de lideratge no afecten de cap 
manera els atacs efectuats per la muntura 
d’un general excepte si s’indica el contrari. 

ARTEFACTES DE PODER
Aquests tresors els porten a la guerra 
poderosos herois. Si entre les habilitats de 
lleialtat del teu exèrcit s’inclouen artefactes 
de poder, pots triar-ne un o decidir-lo 
tirant un dau perquè el porti un Heroi 
del teu exèrcit. Per cada warscroll battalion 
que incorporis al teu exèrcit, podràs 
decidir que un altre Heroi més porti un 
artefacte. Un Heroi no pot tenir més 
d’un artefacte de poder, i un exèrcit no pot 
incloure duplicats del mateix artefacte de 
poder. Els artefactes de poder no afecten 
de cap manera els atacs efectuats per la 
muntura d’un heroi excepte si s’indica 
el contrari. 
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CONEIXEMENTS D’ENCANTERIS
Els Mags poden obtenir encanteris 
addicionals dels coneixements de màgia 
que només utilitza la facció o Gran Aliança 
a la qual pertanyen. Si entre les habilitats 
de lleialtat del teu exèrcit s’inclouen 
coneixements d’encanteris, cada Mag del 
teu exèrcit en sabrà un dels encanteris, a 
banda de qualssevol altres encanteris que 
ja conegueren. 

HABILITATS EXCLUSIVES
Alguns conjunts d’habilitats exclusives 
inclouran altres tipus d’habilitats 
exclusives. En aquest cas, al conjunt 
d’habilitats de lleialtat s’explicarà com 
i quan s’han d’utilitzar.
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ALLEGIANCE ABILITIES

A Stormcast Eternals army is an inspiring sight, ranks of warriors in gleaming armour fearlessly 

advancing to liberate the Mortal Realms from their oppressors. Th is page describes the battle traits 

that a Stormcast Eternals army possesses, and the command traits that its general can have.

BATTLE TRAITS

Armies with the Stormcast Eternals allegiance have 

the following abilities:

Scions of the Storm: Stormcast Eternals are transported 

into battle by thunderbolts, hurled by Sigmar’s own hand.

Instead of setting up a Stormcast Eternals unit on 

the battlefi eld, you can place it to one side and say that 

it is set up in the Celestial Realm. You can do this with 

as many units as you wish. In each of your movement 

phases, roll a dice for each of these units. 

On a roll of 1 or 2 the unit does not arrive this turn – you 

can roll for them again in subsequent turns. 

On a result of 3 or more, the unit is transported to the 

battlefi eld – set up the unit on the battlefi eld more than 

9" from any enemy models. Th is is their move for that 

movement phase. 

If a unit is still in the Celestial Realm when the battle 

ends, it is considered to be slain.

COMMAND TRAITS

In addition to their command abilities, if they are a 

Hero, the general of a Stormcast Eternals army can 

have a command trait from the list below. Pick the trait 

that best suits your general’s personality. Alternatively, 

you can roll a dice to randomly determine a trait. If, for 

any reason, you must select a new general during a battle, 

immediately generate a trait for them.

 D6  Command Trait

 1   Shielded by Faith: When your general suff ers a 

mortal wound, roll a dice. On a roll of 5 or more, 

that mortal wound is ignored.

 2  Consummate Commander: Choose one other 

Hero in your army. While your general is alive, the 

model you chose can also use any command abilities 

it may have, as if it were your general.

 3  Cunning Strategist: Once both armies are set up, 

but before the fi rst battle round begins, select D3 

friendly Stormcast Eternals units. Th ey can each 

make a move of up to 5".

 4  Zealous Crusader: Your general can re-roll their 

charge distance.

 5  Staunch Defender: Your general and all friendly 

Stormcast Eternals units within 6" add 1 to their 

save rolls if they have not charged this turn. Th is 

modifi er does not stack with the save roll modifi er 

for being within or on a terrain feature.

 6  Champion of the Realms: Choose one of your 

general’s weapon profi les (it cannot be a weapon 

used by a mount if they have one) and increase its 

Attacks characteristic by 1.
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ARTEFACTS OF POWERTh ese artefacts are craft ed in the forges of Sigmaron. Th ey can be blessed weapons, enchanted armour 

or more esoteric items, from magical potions or charmed trinkets to inspiring banners, but all are 

potent tools in the hands of the Stormcast Eternals.If a Stormcast Eternals army includes any Heroes, then 
one may bear an artefact of power. Declare which Hero has 
the artefact aft er picking your general, and then pick which 
artefact of power the Hero has. Ideally, that artefact should 
fi t the appearance of the model, or the heroic backstory you 
have given them. Alternatively, pick one of the following tables and roll a dice to randomly select one.

If the Hero is a Totem, they may wield an item from the Treasured Standards table instead of any other artefact. If the 
Hero is a Lord-Castellant, Lord-Veritant or Knight-Azyros, 
they may bear an item from the Mystic Lights table instead of 
any other artefact. You may choose one additional Hero to 
have an artefact of power for each warscroll battalion in your 
army. Th e same model cannot have more than one artefact. 

BLESSED WEAPONSAny Stormcast Eternals Hero can be given one of the following blessed weapons. 
Th e weapon picked to be blessed cannot be a weapon used by a mount. 

D6  Blessed Weapon
 1  Strife-ender: Th is sigmarite weapon has been energised with runes of emancipation and liberation from evil.

   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Strife-ender. Add 1 to the Attacks characteristic of this weapon. Add 2 instead if all of the weapon’s attacks are directed against a Chaos unit.

 2  Blade of Heroes: Th is shining blade glows bright in the presence of a truly dire threat, bolstering the warrior spirit of the wielder until no task seems insurmountable.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Blade of Heroes. Re-roll failed hit rolls made with this weapon that target Heroes or Monsters. 

 3  Hammer of Might: When the bearer strikes true, this noble weapon unleashes a thunderclap of energy that can shatter every bone in the victim’s body.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Hammer of Might. Wound rolls of 6 or more for this weapon cause double damage.

 4  Fang of Dracothion: Blessed by the stormy breath of the zodiacal godbeast Dracothion, this weapon’s void-cold bite is so fi erce that even a slight slash can be fatal.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Fang of Dracothion. Re-roll any wound rolls of 1 for this weapon.

 5  Obsidian Blade: In the lightning-spewing volcanoes of the Sicklestar Peaks, the Obsidian Blades are forged. Th eir edges are so sharp they can cut bone like butter.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be an Obsidian Blade. Improve the Rend characteristic of this weapon by 1 (if it has a Rend characteristic of ‘-’ it becomes -1).

 6  Gift  of the Six Smiths: Some Stormcast Eternals, when reforged aft er a truly valorous death, will fi nd their weapons remade as well, perfect examples of the Six Smiths’ craft  that guide the bearer to his kill.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Gift  of the Six Smiths. In each turn you can re-roll one hit, wound or damage roll for an attack made with this weapon.

Aquest exèrcit de Nurgle està compost no només de Rotbringers del tom de batalla Maggotkin of Nurgle, però també de skavens del tom 
de batalla Skaven Pestilens. Totes les seves unitats tenen la paraula clau Nurgle i, per tant, empren les habilitats de lleialtat de Nurgle. 




