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MÅLING AF AFSTANDE
Afstande i Warhammer Age of 
Sigmar måles i tommer mellem de 
nærmeste punkter på soklerne til 
de modeller, I måler til og fra.Hvis 
en model ikke har en sokkel, så 
mål i stedet til og fra det nærmeste 
punkt på modellen. 

Når I måler afstanden mellem 
enheder, skal I altid bruge den 
nærmeste model fra hver enhed til 
at måle, hvor langt fra hinanden 
enhederne er. Så en enhed er for 
eksempel inden for 12 tommer 
fra en anden enhed, så længe 
enhver model fra den ene enhed 
er 12 tommer eller mindre fra 
enhver anden model fra den 
anden enhed. I kan måle afstande, 
når som helst I vil.

GRUNDREGLERNE

Følgende regler forklarer, hvordan man 
spiller et spil Warhammer Age of Sigmar. 
Først må du forberede slagmarken og 
mønstre en hær af Citadel Miniaturer. 
Derpå udkæmpes slaget i en serie af 
slagomgange, hvor hver spiller tager sin 
tur med at flytte og kæmpe med sin hær.

BATTLEPLANS
Før I udkæmper et slag, skal I vælge en 
battleplan, I følger. battleplan vil fortælle 
jer, hvordan slagmarken skal sættes op, 
hvor hver hær skal opstilles, om der er 
nogen særregler, der gælder for slaget, 
og (vigtigst!), hvad du behøver at gøre 
for at vinde. Du kan finde mere om 
battleplans på side 11.

WARSCROLL
Citadel Miniaturerne i Warhammer Age 
of Sigma refereres til som ‘modeller’. 
Hver model har en warscroll, der 
leverer al den nødvendige information 
til brug af modellen i et spil. Du kan 
finde mere om, hvordan du bruger 
warscrolls, på side 13-14. Visse modeller 
kan inkluderes i formationer kendt 
som warscroll battalions, der leverer 
yderligere regler. Du kan finde mere om 
warscroll battalions på side 15.

HÆRENE
Hver spiller i et spil Warhammer Age of 
Sigmar har kommandoen over en hær. 
Hære kan være så store, du vil have dem, 
og du kan bruge så mange modeller fra 
din samling, som du vil. Jo flere modeller 
du beslutter dig for at bruge, desto længere 
vil spillet vare, og desto mere spændende 
vil det være. Typisk vil et spil med cirka 
hundrede miniaturer på hver side vare 
omkring en aften.

Modeller fra din hær refereres til som 
venligtsindede modeller, og modeller 
fra modstanderhæren refereres til 
som fjendtlige modeller. Hvis en regel 
slår fast, at den gælder ‘modeller’ eller 
‘enheder’ uden at specificere, om de er 
venligt- eller fjendtligtsindede, gælder 
den alle modeller - ven eller fjende.

ENHEDER
Modeller kæmper i enheder. En enhed 
kan have en eller flere modeller, men 
kan ikke omfatte modeller, der bruger 
forskellige warscrolls. En enhed 
skal sættes og afslutte enhver type 
bevægelse som en enkelt gruppe, med 
alle figurerne inden for en afstand af 1 
tomme vandret og 6 tommer lodret fra 
mindst en anden figur i deres enhed. 

Hvis en enhed er opsplittet ved 
afslutningen af en tur, skal modellerne 
fjernes fra enheden, indtil kun en enkelt 
gruppe modeller forbliver i spil (se 
Splittede Enheder på side 5).

Sommetider vil der være plads nok 
til at opstille alle modellerne fra en 
enhed. Når det ikke er tilfældet, skal 
alle modeller, der ikke kan opstilles, 
betragtes som faldne.

KRIGSREDSKABER
For at udkæmpe et slag skal du bruge 
en lineal eller et målebånd (til at 
måle afstande) og nogle terninger. 
Warhammer Age of Sigmar bruger 
sekssidede terninger (undertiden 
forkortet D6). Nogle regler refererer til 
2D6, 3D6 osv. – i sådanne tilfælde skal 
du slå med det angivne antal terninger 
og tælle antallet af øjne sammen. Hvis 
en regel kræver, at du slår en D3, skal 
du slå med en terning. halvere summen 
og runde op. Hvis en regel kræver et 
terningekast på for eksempel 3 eller mere, 
er dette ofte forkortet 3+.

Forbered dig på at gå ind i en verden af krig og død, vold, ædelhed og vanvid. Du vil tage kommandoen over en styrke af 
mægtige krigere, monstre og belejringsmaskiner og lede slag i mærkelige, troldbundne riger, med udløsning af kraftfuld 
trolddom, himle, der formørkes af pile, og fjender, der knuses i blodig kamp.

OMKAST
Nogle regler giver dig lov til at slå et 
terningekast om, hvilket betyder, at du 
må slå med nogle eller alle terningerne 
en gang til. Hvis en regel giver dig lov 
til at slå et resultat om, der fremkom 
ved at lægge flere terninger sammen (fx 
2D6, 3D6 osv.), så skal du igen slå med 
alle disse terninger, medmindre andet 
er angivet. Du kan aldrig slå om med en 
terning mere end én gang, og omkast 
sker, før modifikatorer til slaget (om 
nogen) finder anvendelse. Regler, der 
referer til resultatet af et ‘umodificeret’ 
terningekast refererer til resultatet efter et 
hvilket som helst omkast, men før nogen 
modifikatorer finder anvendelse.

FORNYET KAST
Sommetider kan en regel kræve, at 
spillerne laver et fornyet kast. Når det 
er tilfældet, slår hver af spillerne med 
en terning, og den, der slår det højeste 
antal øjne, vinder det fornyede kast. 
Hvis spillerne har lige mange øjne, 
slår de en gang til. Ingen af spiller må 
foretage omkast eller ændre på nogen af 
terningerne under et fornyet kast.
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SLAGMARKEN
Alle spil i Warhammer Age of Sigmar 
udkæmpes på en slagmark. Det kan 
være enhver plan flade, som modellerne 
kan stå på – fx et spisebord eller gulvet –  
og den kan have en hvilken som helst 
form, bare den er mindst 2 fod (60 cm) 
på hver led. 

Sceneriet på slagmarken repræsenteres 
af modeller fra udvalget i Warhammer 
Age of Sigmar. Disse modeller kaldes 
terrænelementer for at skelne dem 
fra de modeller, der udgør en hær. 
Terrænelementerne er sat op på 
slagmarken, før slaget begynder og 
hærene udfoldes.

Det spiller ikke nogen egentlig rolle, 
hvor mange terrænelementer, du bruger 
i dine slag. En tommelfingerregel er at 
have mindst et terrænelement for hver 
2 fods-kvadrat (60 x 60 cm) område på 
slagmarken. Jo flere terrænelementer 
dine hære skal navigere uden om, jo 
mere interessante og dynamiske bliver 
dine slag. 

SLAGET BEGYNDER
Med en valgt battleplan og slagmarken 
forberedt er du nu klar til at udfolde 
dine hære, der er klar til den kommende 
konflikt. Før slaget begynder, skal du 
sætte din hær op, vælge din general og 
bruge enhver førslags-færdighed.

OPSTILLING AF HÆRE 
Detaljer om, hvordan hærene skal 
sættes op, kan findes i den battleplan, 
du benytter. 

Undertiden vil en færdighed gøre det 
muligt at opstille en enhed på et andet 
sted end på slagmarken. Når det er 
tilfældet, så fortæl din modstander, hvor 
enheden er, og hold den til den ene side 
snarere end at placere den direkte på 
slagmarken. Den vil ankomme senere 
som en reserveenhed som beskrevet 
til højre.

VÆLG GENERAL
Når du er færdig med at opstille alle 
dine enheder, udnævner du en af 
modellerne til at være din general. 
Hvis din general falder, udpeger du en 
anden model fra din hær til at blive den 
nye general. 

NØGLEORD
Enhver warscroll omfatter en 
liste af nøgleord, der gælder den 
model, warscroll beskriver.  
Nøgleord optræder i skriften  
Keyworld Bold i reglerne.

Nøgleord er sommetider linket 
til (eller 'tagged' af) en regel. For 
eksempel kan en regel sige, at den 
gælder 'alle Orden modeller'. 
Det betyder, at den gælder for 
alle modeller, der har nøgleordet 
Orden på deres warscroll. 

RESERVER
Reserverne er enheder, der er en 
del af din hær, men som har den 
egenskab, at du kan opstille dem 
på et andet sted end slagmarken 
og udfolde dem senere, når 
slaget er i gang. Opstilling af en 
reserveenhed betragtes ikke som 
en bevægelse for enheden, men 
det kan begrænse en enheds 
evne til at bevæge sig i samme 
omgang. Alle reserver, som ikke er 
blevet opstillet, når slaget slutter, 
behandles, som om de er faldet, 
når du regner ud, hvilken side der 
har vundet slaget.

Alle modeller fra samme enhed skal være inden for mindst 1 tomme fra en anden model i deres enhed. Anføreren for denne enhed, 
Stormcast Eternals, kan ikke placeres i den position, der er vist ovenfor, da han så vil være mere end 1 tomme fra enhver anden 

model i hans enhed.
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TURRÆKKEFØLGE

Heltefasen
Kast forbandelser og 
brug helteegenskaberne.

Bevægelsesfasen
Bevæg enheder hen 
over slagmarken.

Skudfasen
Angrib med missilvåben.

Angrebsfasen 
Lad enhederne gå til angreb 
i slaget.

Slagfasen 
Fyld på og angrib 
med nærkampvåben.

Slagsammenstødsfasen 
Test udfaldet af de 
udfoldede enheder.

1 HELTEFASEN
Mange af egenskaberne, 

der findes på warscrolls, bruges i 
din heltefase. Dertil kommer, at 
Troldmænd (Wizards) i din hær kan 
kaste forbandelser i denne fase (s. 8). 

KOMMANDOEGENSKABER
Hvis du har nogen Helte (Heroes) i din 
hær, kan du bruge kommandoegenskaber. 
Nogle kommandoegenskaber er til 
rådighed for alle hære, som de tre til højre, 
mens andre er specifikke for bestemte 
modeller og optræder på deres warscroll. 
Nogle af disse kommandoegenskaber kan 
kun bruges, hvis den model er din general. 
Når det er tilfældet, er det beskrevet i 
reglerne for denne kommandoegenskab.

For at bruge en hvilken som helst 
kommandoegenskab skal du betale 
1 kommandopoint. Du starter 
slaget med 1 kommandopoint for 
hver warscroll battalion, du har i 
din hær. Ydermere modtager du 
1 kommandopoint ved starten af hver 
af dine heltefaser. Du kan bruge den 
samme kommandoegenskab adskillige 
gange i samme fase, så længe du har 
tilstrækkeligt med kommandopoint til 
at gøre det. De kommandopoint, du 
ikke bruger, kan bruges i en fremtidig 

tur. En kommandoegenskab vil normalt 
specificere, hvornår den skal bruges; 
hvis ikke, bruges den i din heltefase. 

På den dobbelte: Du kan bruge 
denne kommandoegenskab, efter at 
du har foretaget et terningekast for en 
venligsindet enhed, som er inden for 
6 tommer fra en venligsindet Helt eller 
12 tommer fra en venligsindet Helt, 
som er general. Hvis du gør det, tæller 
terningkastet som en sekser.

Fremad mod sejr: Du kan bruge 
denne kommandoegenskab, efter at 
du har foretaget et terningkast for en 
venligsindet enhed, som er inden for 
6 tommer fra en venligsindet Helt eller 
12 tommer fra en venligsindet Helt, 
som er general. Hvis du gør det, så kast 
angrebsterningen igen.

Inspirerende tilstedeværelse: Du kan 
bruge denne kommandoegenskab ved 
begyndelsen af slagsammenstødsfasen. 
Hvis du gør det, så vælg en venligsindet 
enhed, som er inden for 6 tommer fra 
en venligsindet Helt eller 12 tommer 
fra en venligsindet Helt, som er 
general. Denne enhed behøver ikke at 
tage slagsammenstødstest i denne fase.

SLAGOMGANGE

Et Warhammer Age of Sigmar slag 
udkæmpes i en serie slagomgange, som 
hver især er delt op i to ture – én for hver 
spiller. Når den første spiller er færdig 
med sin tur, spiller den anden spiller sin 
tur. Når den anden spiller også er færdig, 
er slagomgangen ovre, og en ny begynder.

Ved starten af hver slagomgang skal 
spillerne slå med terningen, og vinderen 
bestemmer, hvem der tager den første 
tur. Hvis terningslaget står lige, er det 
den spiller, der var først i den sidste 
slagomgang, der vælger, hvem der skal 
være først i denne omgang. Hvis det er 
første slagomgang, er det den spiller, der 
er først færdig med at opstille sin hær, der 
vælger, hvem der skal have den første tur.

Slagets malstrøm går i gang! Enheder af brølende krigere angriber og kontraangriber, idet de hakker mod fjenden med 
økse og sværd. Grunden skælver under det galoperende kavaleris hove. Bueskytter afskyder byger af pile mod fjenden, 
og monstre kvaser deres fjender med mægtige slag af deres klobesatte næver. 
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2 BEVÆGELSESFASEN

Begynd din bevægelsesfase med 
at vælge en af dine enheder og flytte 
hver model i denne enhed, indtil du har 
flyttet alle de modeller, du vil flytte. Du 
kan nu vælge at flytte en anden enhed, 
indtil du har flyttet så mange enheder, 
du ønsker. Ingen enhed kan flyttes mere 
en gang i bevægelsesfasen. 

BEVÆGELSE
Du kan forandre en models position på 
slagmarken ved at foretage en bevægelse 
med modellen. Modellen kan flyttes 
i bevægelsesfasen, angrebsfasen og 
kampfasen, og visse egenskaber kan 
tillade en model også at foretage en 
bevægelse i de andre faser. 

Hver gang du flytter en model, kan 
den flyttes i enhver retning eller 
kombination af retninger, men den kan 
ikke flyttes hen over andre modeller 
eller deres sokler, ligesom den heller 
ikke kan overskride slagmarkens kant. 
Du kan dreje modellen ved afslutningen 
af hver bevægelse, så den vender i en 
hvilken som helst retning. Afstanden, 
som en model bevæger sig, måles ved 
at bruge den del af modellens sokkel, 
der bevæger sig længst væk fra sin 
startposition (inklusive drejning). Hvis 
modellen ikke har nogen sokkel, måles 
bevægelse ved at bruge en hvilken som 
helst del af modellen, der bevæger sig 
længst væk fra sin startposition. 

Husk, at en enhed skal afslutte enhver 
type bevægelse som en enkelt gruppe, 
med alle modellerne inden for en 
afstand af 1 tomme vandret og 6 
tommer lodret fra mindst en anden 
model i deres enhed. Hvis det er 
umuligt, kan bevægelsen ikke udføres.

BEVÆGELSE OVER TERRÆN
Medmindre andet er angivet, kan 
en model bevæges hen over et 
terrænelement, men ikke igennem 
det (så modeller kan ikke bevæge sig 
gennem en mur, eller gå igennem et træ, 
men kan klatre op på eller over dem). 

En model kan flyttes lodret for at klatre 
eller krydse et terrænelement, idet den 
lodrette afstand op eller ned medregnes 
som en del af dens bevægelse.

NORMALE BEVÆGELSER
Bevægelser foretaget i bevægelsesfasen 
kaldes normale bevægelser for at skelne 
dem fra angrebsbevægelser (foretaget i 
angrebsfasen) og nærkampbevægelser 
(foretaget i kamp-fasen). En model, der 
foretager en normal bevægelse, kan bevæge 
sig en afstand i tommer, der er lig med eller 
mindre end Bevægelses-karakteristikken 
(Move), der er vist på dens warscroll. 

FJENDTLIGE ENHEDER OG 
TILBAGETRÆKNINGER
Når du foretager en normal bevægelse 
for en model, kan ingen del af 

bevægelsen foregå inden for 3 tommer 
fra en fjendtlig enhed.

Enheder, der starter en normal bevægelse 
inden for 3 tommer fra en fjendtlig 
enhed, kan enten forblive på stedet eller 
trække sig tilbage. Hvis en enhed trækker 
sig tilbage, kan den bevæge sig inden for 
3 tommer fra en fjende, men skal afslutte 
bevægelsen mere en 3 tommer fra enhver 
fjendtlig enhed. Modeller i en enhed, der 
trækker sig tilbage, kan ikke skyde eller 
angribe senere i samme omgang.

FLUGT
Når du udvælger en enhed til at foretage 
en normal bevægelse, kan du erklære, 
at den vil flygte. Foretag et terningkast 
for enheden. Sammenlæg resultatet 
af terningkastet med Bevægelses-
karakteristikken for alle modeller i enheden 
for denne bevægelsesfase. Enheden kan nu 
bevæge sig op til denne afstand i tommer. 
Modeller i en enhed, der flygter, kan ikke 
skyde eller angribe senere i samme omgang.

FLYVNING
Hvis warscroll for en model siger, at 
modellen kan flyve, kan den passere hen 
over modeller og terrænelementer, som 
om de ikke var der, når den foretager 
en hvilken som helst type bevægelse. 
Lodrette bevægelser op eller ned tæller 
ikke med, når man måler en flyvende 
models bevægelse. Den kan ikke afslutte 
bevægelsen oven på en anden model.

Lord-Arcanum har en Bevægelses-
karakteristik på 12 tommer. Den 
bevæger sig 4 tommer og når en 
lav vold, der er 2 tommer høj. Den 
skal bruge 4 tommers bevægelse til 
at komme over volden (2 tommer 
op og 2 tommer ned), hvilket giver 
den højst 4 tommers bevægelse på 
den anden side.

4"

4"

2" 2"



5 3 SKUDFASEN
I din skudfase kan du skyde 

med modeller, der er bevæbnet med 
missilvåben. Vælg en af dine enheder. 
Hver model i enheden angriber med alle 
de missilvåben, den er bevæbnet med 
(se Angreb, overfor). Husk at modeller, 
der er løbet eller har trukket sig tilbage, 
ikke kan skyde i samme omgang. Efter 
at alle modeller i enheden har skudt, 
kan du vælge en anden enhed at skyde 
med, indtil alle de enheder, du ønsker at 
skyde med, har gjort det.

FJENDTLIGE ENHEDER
En enhed kan skyde, når den er inden for 
en afstand af 3 tommer fra fjenden, men 
hvis den gør det, kan den kun skyde efter 
fjendtlige enheder inden for 3 tommers 
afstand. En enhed kan skyde på en fjende, 
der er inden for 3 tommers afstand af en 
anden venligtsindet enhed, uden straf.

PAS PÅ, CHEF!
Du skal trække 1 fra ramt-resultater 
opnået med missilvåben, hvis målet 
for angrebet er en fjendtlig Helt, som 
er inden for 3 tommers afstand af en 
fjendtlig enhed, der har 3 eller flere 
modeller. Pas på, chef! reglen gælder 
ikke, hvis den Helt, der er målet, er et 
Monster (Monster).

4 ANGREBSFASEN
Enhver af dine enheder inden for 

12 tommer fra fjenden i din angrebsfase 
kan forsøge at lave en angrebsbevægelse. 
Vælg en tilladt enhed og lav et angrebskast 
for den ved at  slå 2D6. Hver model i 
enheden kan flyttes et antal tommer lig 
med antallet i terningkastet. Du kan ikke 
foretage en angrebsbevægelse med en 
enhed, der er flygtet eller har trukket sig 
tilbage i omgangen, eller med en enhed, 
der er inden for 3 tommers afstand fra en 
fjendtlig enhed.

Den første model, du flytter fra en enhed, 
der foretager en angrebsbevægelse, skal 
afslutte sin bevægelse inden for ½ tomme 
fra en fjendtlig model (du behøver 
ikke udpege målet for angrebet, før du 
foretager terningkastet til angreb). Hvis 
det er umuligt, eller du beslutter dig 
for ikke at foretage angrebsbevægelsen, 
mislykkes angrebet, og ingen modeller 
i enheden kan flytte i den fase. 

Når først alle modeller i en enkelt enhed 
har foretaget deres angrebsbevægelser, kan 
du udpege en anden kvalificeret enhed 
til at foretage et angrebsforsøg, indtil 
alle enheder, som du ønsker at foretage 
angrebsforsøg med, har gennemført dem.

5 SLAGFASEN
I slagfasen skiftes spillerne til 

at udvælge enheder til at kæmpe med, 
begyndende med den spiller, hvis tur 
er i gang. 

Når det er din tur, skal du enten 
udvælge en kvalificeret enhed at kæmpe 
med eller melde pas (bemærk, at du ikke 
kan melde pas, hvis der er en kvalificeret 
enhed i din hær, der er i stand til at 
kæmpe). En enhed er kvalificeret til at 
kæmpe, hvis den befinder sig inden for 
en afstand af 3 tommer fra en fjendtlig 
enhed, eller hvis den har foretaget en 
angrebsbevægelse inden for samme 
omgang. Ingen enhed kan kæmpe mere 
en gang i hver kampfase. 

Hvis du udvælger en enhed til kamp, 
samles den først, og modellerne i 
enheden skal angribe.

Hvis du melder pas, gør du ingenting, 
og muligheden for at kæmpe eller melde 
pas går tilbage til din modstander. 
Hvis begge spillere melder pas efter 
hinanden, slutter slagfasen.

SAMLING
En enhed kan foretage en samlings-
bevægelse, hvis den befinder sig 
inden for en afstand af 3 tommer fra 
en fjendtlig enhed, eller hvis den har 
foretaget en angrebsbevægelse inden for 
samme omgang. Hvis det er tilfældet, 
kan du flytte hver model i enheden op 
til 3 tommer. Hver model skal afslutte 
sin samlingsbevægelse mindst lige så 
tæt på den nærmeste fjendtlige model, 
som den var ved bevægelsens start. 

KAMP
Hver model i enheden skal angribe med 
alle de nærkampvåben, den er bevæbnet 
med (se Angreb).

6 SLAGSAMMEN-
STØDSFASEN

I slagsammenstødsfasen skal begge 
spillere tage slagsammenstødstest for 
enheder i deres hær, der har mistet 
modeller under deres tur. Den spiller, 
hvis tur det er, tester først.

Du skal foretage et terningekast for 
slagsammenstød for hver enhed, der 
skal tage en slagsammenstødstest. For at 
lave et terningekast for slagsammenstød 
skal du kaste en terning. Læg antallet 
af denne turs faldne modeller fra 
enheden til terningekastet og tilføj 1 til 
enhedens Tapperheds-karakteristik for 
hver 10 modeller, som er i enheden, når 
testen foretages. 

Hvis det modificerede slagsammen-
stødsresultat er større end enhedens 
modificerede Tapperheds-karakteristik 
(Bravery), er slagssammenstødstesten 
ikke bestået. Hvis testen ikke er bestået, 
skal én model flygte for hvert point, 
som det modificerede resultat overstiger 
enhedens modificerede Tapperheds-
karakteristik. Du beslutter, hvilke af 
modellerne i dine enheder der skal 
flygte – fjern dem fra spillet og tæl 
dem som faldne.

SPLITTEDE ENHEDER 
Ved afslutningen af hver tur skal du 
fjerne modeller fra enhver af dine 
enheder, der er splittet op i to eller 
flere grupper, indtil kun én gruppe af 
modeller fra enheden forbliver i spil. De 
modeller, du fjerner, tæller som faldne.

En enhed af Castigators forbereder at åbne ild mod en Chainrasp Horde.
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Når en enhed skyder eller kæmper, 
foretager den angreb med de våben, den 
er bevæbnet med. En enhed angriber 
med alle de våben, den er bevæbnet 
med, også våben, der er sat på stativ. 

En models valg af våben er opregnet 
på dens warscroll. Missilvåben (missile 
weapons) kan kun bruges i skydefasen, 
og nærkampvåben (melee weapons) kan 
kun bruges i kampfasen. 

VALG AF MÅL
Når en enhed skyder eller kæmper, 
skal du først udvælge en eller flere 
målenheder efter alle de våben, som 
den/de bruger, før angrebene med 
våbnene afgøres. Kun fjendtlige enheder 
kan vælges som mål for et angreb. 

Hvis en enhed kan bruge to eller flere 
forskellige våben i den samme fase, kan 
enheden bruge sine våben i en hvilken 
som helst rækkefølge, du ønsker, efter 
mål, du har valgt, men du skal afgøre 
alle angreb med én type våben, før du 
bruger den næste type våben.

ANGREB
Slag afgøres ved blodsudgydelse. Pile falder som regn, krigsmaskiner slynger deres dødbringende sprængladninger mod 
fjenden, og krigere skærer og stikker hinanden med skær og kløer. Soldater falder på grund af deres frygtelige sår, og 
befæstninger brænder, mens blodbadet griber om sig på slagmarken. 

MISSILVÅBEN
For at angribe med et missilvåben, skal 
den model, der bruger våbnet, være 
inden for skudvidde af målenheden 
(dvs. inden for den maksimale afstand 
i tommer fra Målet (Range) beskrevet 
for det våben, der foretager angrebet), 
og målenheden skal være synlig for 
modellen med våbnet (hvis du er i tvivl, 
så bøj dig ned og kig fra bagved den 
skydende model for at se, om modellen 
fra målenheden er synlig). Med henblik 
på at bestemme synligheden kan en 
model se igennem andre modeller i 
sin enhed.

Visse missilvåben har en Afstands-
karakteristik med en minimumsafstand, 
f eks 6-48 tommer. Visse våben kan ikke 
angribe enheder, der befinder sig helt 
inden for den korteste afstand.

NÆRKAMPVÅBEN
For at angribe med et nærkampvåben 
skal en model være inden for 
rækkevidde af målenheden.

ANGREBS-KARAKTERISTIK
Det maksimale antal angreb, der kan 
foretages med et våben, er lig med dens 
Angrebs-karakteristik (Attacks). Foretag 
angrebene ét ad gangen, medmindre du 
bruger reglerne for mange angreb (s. 7).

Hvis et våben har en Angrebs-
karakteristik på mere end én, kan 
du dele angrebene op mellem alle de 
kvalificerede målenheder, som du 
ønsker. Når du deler angrebene med et 
våben op mellem to eller flere fjendtlige 
enheder, skal du afgøre alle angreb 
mod en enhed, før du går videre til 
den næste. 

Visse modeller er bevæbnet med to 
identiske våben. Når du angriber 
med disse våben, må du ikke fordoble 
antallet, som disse våben foretager; 
enten vil Angrebs-karakteristikken 
for våbnet allerede tage det ekstra 
våben med i beregningen, eller også 
vil modellen få en egenskab på sin 
warscroll, der repræsenterer effekten 
af det ekstra våben.

En Chainrasp Horde går til angreb på en enhed Sequitors.
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DØDBRINGENDE SÅR
Visse angreb, forbandelser og 
egenskaber påfører dødbringende 
sår. Foretag ikke træffer-, sår- 
eller bevarings-terningekast for 
dødbringende sår. I stedet er den 
skade, der er påført målet, lig 
med antallet af dødbringende sår, 
der blev påført. Tildel hvilke som 
helst dødbringende sår, der blev 
påført, mens en enhed angreb, 
på samme tid som alle andre 
sår, der blev påført på grund af 
enhedens angreb, efter at alle 
enhedens angreb er fuldført. 
Dødbringende sår, der er påført 
på andre tidspunkter, bliver tildelt 
modellerne, så snart de finder 
sted, på samme måde som sår, 
der er forårsaget af skade fra 
et angreb.

Efter at de er blevet tildelt, bliver 
dødbringende sår behandlet på 
samme måde som ethvert andet 
sår, hvad regler angår.

UDFØRELSE AF ANGREB
Angreb afgøres ét ad gangen ved brug af følgende angrebssekvens. I nogle 
tilfælde kan du afgøre alle angreb, der er foretaget af den samme type våben på 
samme tid (se Mange angreb, nedenfor). 

1. Træffer-terningekast: Kast en terning. Hvis kastet er lig med eller overstiger 
angrebsvåbnets Træffer-karakteristik (To Hit), scorer den et træf, og 
du skal foretage et sår-terningekast. Hvis ikke, mislykkes angrebet, og 
angrebssekvensen slutter. Et træffer-terningekast på 1 før modificering vil 
altid mislykkes med at ramme målet, og et træffer-terningekast på 6 før 
modificering vil altid ramme målet.

2. Sår-terningekast: Kast en terning. Hvis kastet er lig med eller overstiger 
angrebsvåbnets Sår-karakteristik (To Wound), så er det vellykket, og spillermod-
standeren skal foretage et bevarings-terningekast. Hvis ikke, mislykkes angrebet, 
og angrebssekvensen slutter. Et sår-terningekast på 1 før modificering mislykkes 
altid, og et sår-terningekast på 6 før modificering er altid vellykket.

3. Bevarings-terningekast: Spillermodstanderen kaster en terning og 
modificerer kastet med det angribende våbens Flæng-karakteristik (Rend). 
For eksempel, hvis et våben har en -1 Flæng-karakteristik, fratrækkes 1 
fra bevarings-terningekastet. Hvis resultatet er lig med eller overstiger 
modellernes Bevarings-karakteristik (Save) i målenheden, er bevaringen 
lykkedes, og angrebssekvensen slutter uden at gøre nogen skade. Hvis ikke, 
mislykkes bevaringen, og angrebet er lykkedes, og du skal bestemme skaden på 
målenheden. Et bevarings-terningekast på 1 før modificering mislykkes altid.

4. Bestem skade: Hvert vellykkede angreb påfører skade på målenheden 
lig med Skade-karakteristikken (Damage) for det våben, der foretager 
angrebet. De fleste våben har en Skade-karakteristik på 1, men nogle har en 
Skade-karakteristik på 2 eller mere. 

MANGE ANGREB
For at afgøre flere angreb på én gang 
skal alle angreb foretages af modeller 
fra samme enhed, med den samme type 
våben og mod den samme målenhed. 
Hvis det er tilfældet, skal du foretage 
alle angrebsterningekastene på samme 
tid, derefter alle sår-kastene og endelig 
alle bevarings-kastene.

MANGE TRÆFFERE
Undertiden vil et enkelt vellykket 
træffer-terningekast opnå 2 eller flere 
træffere. Hvis det er tilfældet, skal du 
foretage alle sår-terningekastene for 
disse træffere på samme tid, og derefter 
alle bevarings-kastene.

TILDELING AF SÅR
Når først alle af en enheds angreb er 
afgjort, skal du opsummere den skade, 
der blev påført. Den spiller, der har 
kommandoen over målenheden, skal 
nu tildele et antal sår til målenheden 
lig med den skade, der blev påført. 

Sår bliver tildelt ét ad gangen til modeller 
i målenheden. Du kan tildele de sår, 
der blev påført dine enheder, som du 
finder det for godt (modellerne behøver 
ikke være inden for rækkevidde eller 
synlige for den angrebne enhed). Hvis du 
imidlertid tildeler et sår til en model, skal 
du blive ved med at tildele sår til denne 
model, indtil den er faldet – en enhed 
kan aldrig have flere end én såret model. 

Visse egenskaber gør det muligt for 
dig at foretage et terningekast for at 
ophæve et sår eller et dødbringende 
sår, der er tildelt en model. I så fald 
bliver terningekastet foretaget for hvert 
individuelle sår eller dødbringende sår, 
når det bliver tildelt den pågældende  
model. Hvis såret eller det dødbringende 
sår bliver ophævet, har det ingen 
virkning på modellen.

DÆKNING
Tilføj 1 til bevarings-terningekast 
for en enhed, hvis alle dens modeller 
befinder sig på eller inden for et 
terrænelement, når terningekastene 
foretages. Denne modifikator gælder 
ikke i kampfasen, hvis den enhed, 
du foretager bevarings-terningekast 
for, har lavet en angrebsbevægelse i 
samme omgang, og gælder aldrig for 
enheder, der indeholder modeller 
med nøgleordet Monster eller 
Krigsmaskine (War Machine), 
som har en Sår-karakteristik på 8 
eller mere.

FALDNE MODELLER
Når først antallet af sår, der er tildelt 
en model under slaget, er lig med dets 
Sår-karakteristik, er modellen faldet. 
Anbring en falden model på den ene 
side – den er fjernet fra spillet. 

HELING AF SÅR
Visse egenskaber gør det muligt for 
sår, der er blevet tildelt en model, at 
hele. For hvert sår, det er helet, skal du 
fjerne ét af de sår, der er blevet tildelt 
modellen. Du kan ikke hele sår på en 
model, der er faldet.
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ENHEDER AF TROLDMÆND
Troldmænd bliver som regel opstillet 
som en enhed bestående af bare én 
model. Hvis en enhed med nøgleordet 
Troldmand har mere end én model, 
tæller den som en enkelt troldmænd 
i alle regelsammenhænge, og du skal 
udvælge en model fra enheden til at 
kaste eller løse en forbandelse, før du 
forsøger at kaste eller løse den; mål 
afstanden og kontrollér synligheden, 
idet du bruger den model, du 
har valgt.

Nogle enheder har nøgleordet 
Troldmand på deres warscroll. Du kan 
bruge en troldmand til at kaste forbandelser 
i din egen heltefase eller til at løse 
forbandelser i din modstanders heltefase. 

Sommetider vil en egenskab gøre det muligt 
for en model, der ikke er troldmand, at 
forsøge at kaste eller løse forbandelser. 
Det gør de ved at bruge reglerne nedenfor, 
og de påvirkes i deres egenskaber med 
hensyn til at kaste eller løse terningkast, 
men de er ikke troldmænd i nogen 
andre regelsammenhænge. 

KAST AF FORBANDELSER
En Troldmand kan forsøge at kaste 
forbandelser i hans egen heltefase. Du kan 
ikke forsøge at kaste den samme forbandelse 
mere end én gang i samme omgang (selv 
med en anden troldmand). 

For at kaste en forbandelse skal du først 
sige, hvilken forbandelse troldmanden 
forsøger at bruge (det skal være én, de 
behersker). For at kaste forbandelsen skal 
du slå 2D6. Hvis totalen er lig med eller 

større end forbandelsens virkningsværdi, er 
forbandelsen vellykket kastet.

Hvis en forbandelse er kastet, kan 
spillermodstanderen vælge en af sine 
Troldmænd, der befinder sig inden for 
30 tommer fra den, der kaster forbandelsen, 
til at løse forbandelsen, før den får virkning. 
For at løse en forbandelse skal du kaste 2D6. 
Hvis terningkastet slår det terningekast, 
der blev brugt til at kaste forbandelsen, er 
forbandelsen ikke vellykket kastet. Du kan 
kun gøre ét forsøg på at løse en forbandelse.

MAGIENS OVERLEVERINGER
De forbandelser, en Troldmand kender, 
og det antal forbandelser, han kan forsøge 
at kaste eller løse i en heltefase, er udførligt 
beskrevet på troldmandens warscroll. De fleste 
troldmænd kender de følgende forbandelser, 
Hemmelige Pil og Mystiske Skjold. 

Hemmelige Pil: Hemmelige Pil har en 
forbandelsesværdi på 5. Hvis den er vellykket 
kastet, skal du udpege en fjendtlig enhed 
inden for 18 tommer fra den, der kaster 
forbandelsen, og som er synlig for ham. 

Denne enhed lider 1 dødbringende sår. Hvis 
forbandelses-terningekastet var 10 eller mere, 
lider enheden D3 dødbringende sår i stedet.

Mystiske Skjold: Mystiske Skjold har en 
forbandelsesværdi på 6. Hvis den er vellykket 
kastet, skal du udpege en venligtsindet enhed 
inden for 18 tommer fra den, der kaster 
forbandelsen, og som er synlig for ham. Slå 
bevarings-terningkast på 1 igen for denne 
enhed indtil din næste heltefase. 

TRIUMFER
Hvis din hær har vundet en større sejr i sit foregående slag, skal du kaste en 
terning, når du udpeger din general og slå resultatet op i tabellen nedenfor.

 D6 Triumf
1-2 Inspireret: Én gang under hvert slag, når en venligtsindet enhed udvælges 

til at skyde eller kæmpe, kan du sige, at den er inspireret. Hvis du gør det, 
skal du kaste terningerne igen for de mislykkede træffer-terningekast for 
denne enhed indtil afslutningen af denne fase.

3-4 Blodtørstig: Én gang under hvert slag, når en venligtsindet enhed udvælges 
til at skyde eller kæmpe, kan du sige, at den er blodtørstig. Hvis du gør det, 
skal du kaste terningerne igen for de mislykkede sår-terningekast for denne 
enhed indtil afslutningen af denne fase.

5-6 Utæmmelig: Én gang under hvert slag, når en venligtsindet enhed skal slå et 
bevarings-terningekast, kan du sige, at den er utæmmelig. Hvis du gør det, 
skal du kaste terningerne igen for de mislykkede bevarings-terningekast for 
denne enhed indtil afslutningen af denne fase.

TROLDMÆND
Rigerne er fyldt med magi, en sydende kilde til magt for dem med forstand på at bruge den. I slaget er magi en kraft, der 
er lige så virkelig og potent som en sværdklinge. Den kan bruges til at indgyde styrke og heltemod hos de allierede, og 
skrøbelighed og frygt hos fjenderne. Mere hyppigt vil troldmændene frigøre magiens rå kraft til at ramme deres fjender 
med pile med uhyggelig kraft.

TRIUMFER
Sejr i slag kan inspirere krigere til 
endnu større æresbedrifter, når de 
kæmper igen. I tillid til deres evne til 
at slå fjenden kan de blive inspireret 
til at fordoble deres anstrengelser, når 
de angriber, eller hakke løs på fjenden 
i blodtørstigt raseri, eller fortsætte 
kampen i en ukuelig kampånd, selv om 
de har fået alvorlige sår.
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En Knight-Incantor kaster Hemmelige Pil mod en enhed af Grimghast Reapers, og han sårer to af dem dødeligt.

Et mylder af Nighthaunt-enheder ledt af en Guardian of Souls går frem mod en Celestar Ballista.
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FORHINDRINGER
Visse terrænelementer er forhindringer, der 
blokerer angreb på mål, der ligger foran dem. 
Når det er tilfældet, vil det blive noteret på 
warscroll for terrænelementet. 

Når et missilvåben angriber en fjendtlig 
enhed, der har alle sine modeller inden 
for 1 tomme fra en forhindring, får 
målenheden fordelen ved dækning, hvis 
den angribende model er tættere på 
forhindringen, end den er på målenheden.

GARNISONER
Visse terrænelementer kan tjene til 
udstationering af enheder. Når det er 
tilfældet, vil det blive noteret på warscroll 
for terrænelementet. 

En enhed kan opsættes som en garnison 
ved starten af slaget, hvis terrænelementet 
er fuldstændigt inden for enhedens 
territorium. Alternativt kan en enhed 
udstationeres på et terrænelement i stedet 

for at foretage en normal bevægelse, hvis 
alle dens modeller er inden for 6 tommers 
afstand af terrænelementet, og der ikke er 
nogen fjendtligsindede modeller inden for 
3 tommers afstand af terrænelementet eller 
allerede er udstationeret dér. 

Enheden, der er udstationeret på et 
terrænelement, fjernes fra slagmarken 
og betragtes som værende 'inde i' 
terrænelementet. Enheder skal behandle et 
terrænelement, hvor fjenden er udstationeret, 
som om det var en fjendtlig model. 

Rækkevidden og synligheden til og fra en 
udstationeret enhed bestemmes til og fra 
terrænelementet i stedet. En udstationeret 
model kan angribe og blive angrebet, kaste 
eller løse forbandelser og gøre brug af 
egenskaber, men den kan ikke flyttes. En 
udstationeret enhed tæller som værende 
i dækning, hvis den bliver angrebet. 
Ydermere skal du trække 1 fra træffer-
terningekastene, der foretages mod en 
udstationeret enhed. 

En udstationeret enhed kan flytte ud 
i din bevægelsesfase. Når den gør det, 
skal du opsætte den, så alle modeller fra 
enheden befinder sig inden for en afstand 
af 6 tommer fra terrænelementet og mere 
end 3 tommer fra alle fjendtlige enheder. 
Dette tæller som deres bevægelse for 
denne bevægelsesfase.

Mange terrænelementer, der kan 
tjene til udstationering, omfatter flade 
områder, som modeller kan stå på. Kun 
udstationerede modeller kan placeres 
eller bevæges på de flade områder (andre 
modeller, der kan flyve, kan bevæge sig 
over flade områder, men kan ikke gøre en 
bevægelse færdig eller placeres på dette 
område, medmindre de er en del af den 
udstationerede enhed). Denne handling 
er rent dekorativ; disse modeller skal 
stadig behandles som udstationerede på 
terrænelementer, hvad regler angår.

SCENERITABEL

 D6 Sceneritabel
1 

SCENERY DICE FACES

Forbandet: Ved starten af din heltefase kan du udvælge én 
venligtsindet enhed inden for 1 tomme fra et Forbandet område til 

udførelse af et offer. Hvis du gør det, lider denne enhed D3 dødbringende sår, 
men du kan slå træffer-terningkast på 1 igen for det indtil din næste heltefase.

2 

SCENERY DICE FACES

Hemmelig: Læg 1 til kast eller løsning af terningkast for 
Troldmænd, mens de er inden for 1 tommes afstand af et hvilket 

som helst Hemmeligt terrænelement.

3 

SCENERY DICE FACES

Inspirerende: Læg 1 til enhedernes, mens de er inden for 1 tommes 
afstand af et hvilket som helst Hemmeligt terrænelement.

4 

SCENERY DICE FACES

Dødbringende: Kast en terning for hver enhed, det afslutter en 
normal bevægelse eller en angrebsbevægelse inden for 1 tommes 

afstand af et hvilket som helst Dødbringende terrænelement. Med en 1'er 
lider denne enhed D3 dødbringende sår.

5 

SCENERY DICE FACES

Mystisk: Kast en terning, hver gang du tildeler et sår eller et dødbringende 
sår til en model inden for 1 tommes afstand fra et hvilket som helst Mystisk 

terrænelement. Efter en 6+ vil såret eller det dødelige sår blive annulleret.

6 

SCENERY DICE FACES

Dyster: Træk 1 fra Tapperheds-karakteristikken for enheder, mens 
de er inden for 1 tommes afstand fra et hvilket som helst 

Dystert terrænelement.

Reglerne for bevægelse og dækning 
forklarer, hvordan modeller kan gå hen over 
eller søge dækning på terrænelementer. 
Terrænelementer betragtes som 
venligtsindede på begge sider og kan ikke 
udvælges som mål for et angreb.

Når du opstiller et terræn til et slag, 
kan du og din modstander blive enige 
om at tildele hvert terrænelement én af 
scenerireglerne fra Sceneritabellen til 
højre, hvis I ønsker det. Hver deltager 
udvælger en sceneriregel for hvert 
terrænelement, eller slå med en terning 
for hvert terrænelement for at fastsætte 
en regel tilfældigt. Hvis en warscroll er 
tilgængelig for et terrænelement, kan du 
bruge reglerne på warscroll i stedet for at 
bruge en regel fra Sceneritabellen. 

TERRÆN
Hvad enten de er flammesøjler, messingaltre eller hjemsøgte ruiner, er rigerne fyldt med sære syner og dødbringende 
forhindringer. Mægtige, kraniebeslåede fæstninger rejser sig fra sletter, der er overstrøet med knogler, mens andre, ældre 
ruiner præger de arrede, rygende landskaber i De Dødeliges Riger. Dette er stederne for slagmarker og massakrer, styret af 
magtgriske krigsherrer.
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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 BATTLEPLAN
Før du kan føre krig i et spil 
Warhammer Age of Sigmar, skal du 
vælge en battleplan. 

Vi har medtaget en battleplan her –  
Første Blod – som er ideel til at få 
handlingen i gang i en fart. Andre 
battleplans kan findes i de bøger, vi 
udgiver for Warhammer Age of Sigmar, 
eller også kan du bruge en battleplan, 
du selv har udarbejdet. Hvis du og din 
modstander ikke kan blive enige om, 
hvilken battleplan I skal bruge, så kast 
en terning, og vinderen bestemmer så, 
hvilken battleplan der skal bruges.

INSTRUKTIONER FOR 
BATTLEPLAN
Alle battleplans omfatter et sæt 
instruktioner, der beskriver, hvordan et 
slag udkæmpes.

1 TITEL
Navnet på battleplan og en kort 

beskrivelse af slagets omstændigheder, 
så du kan få en forståelse af, hvad det 
handler om, og hvad du behøver for at 
vinde slaget.

2 OPSTILLING
Hver battleplan omfatter et 

kort, der viser, hvor hver side kan 
opstille modellerne i deres hær (kaldet 
hærens territorium), og den vil opremse 
alle de restriktioner, der gælder 
for opstillingen.

De kort, vi vedlægger vores battleplans, 
forudsætter, at slagmarken er et 
rektangel på 6 x 4 fod (180 x 120 
cm). Hvis du bruger en slagmark 
af en anden størrelse og form, er 
du nødt til at tilpasse afstandene og 
placeringen af territorier, angrebsmål 
og terrænelementer på en måde, der er 
egnet til størrelsen og formen på den 
slagmark, du benytter.

3 SÆRREGLER
Mange battleplans omfatter 

en eller flere særregler. Disse dækker 
unikke situationer, taktikker og 
egenskaber, der kan bruges under slaget, 
eller påvirker, hvordan du udvælger din 
hær eller sætter terrænet på slagmarken 
op. 'Første Blod'-reglen i Første Blod-
battleplan overfor er et eksempel på 
en særregel.

4 ÆREFULD SEJR
De fleste battleplans fortæller 

dig, hvornår slaget slutter, og hvad du 
har brug for til at vinde spillet. Hvis 
ingen af spillerne er i stand til at opnå 
sejr, betragtes spillet som uafgjort.

Hvis battleplan ikke forklarer dig, 
hvordan slaget vindes, skal du dræbe 
alle modellerne i modstanderhæren for 
at vinde en større sejr. Hvis ingen af 
spillerne har gjort dette ved afslutningen 
af den femte slagrunde, vil den spiller, 
der har dræbt en højere procentdel af 
modellerne i modstanderhæren, end 
spilleren selv har mistet i sin egen hær, 
vinde en mindre sejr.

1

2

3

4

ANGREBSMÅL
Slag vindes undertiden for 
at opnå kontrol med en eller 
flere livsvigtige lokaliteter. I 
Warhammer Age of Sigmar kaldes 
disse lokaliteter angrebsmål og 
benytter følgende regler. 

Hvis et slag har nogen angrebsmål, 
vil battleplan sige, hvor de er 
beliggende på slagmarken. 
Angrebsmål skal repræsenteres 
af en passende markør, f eks en 
mønt. Endnu bedre, hvis du har 
rådighed over komponenter, kan 
du modellere dine egne markører 
af angrebsmål ved at bruge dele 
fra Citadel Miniature sættene.

Når du måler afstandene til og fra 
angrebsmål, skal du altid måle til 
og fra centrum af markøren.

Ved afslutningen af hver spillers 
tur skal du kontrollere, om nogen 
af spillerne har opnået kontrol 
med nogen af genstandsmålene. 
Til det formål skal du og din 
modstander tælle antallet af 
modeller op, som I har inden for 
en afstand af 6 tommer fra hvert 
genstandsmål. Du opnår kontrol 
med et genstandsmål, når dit antal 
er højere end din modstanders. 
Når du først har opnået kontrol 
med et genstandsmål, forbliver 
det under din kontrol, indtil 
fjenden er i stand til opnå kontrol 
med det.

En model kan kun tælle med 
til opnåelse af kontrol af et 
genstandsmål én gang per 
omgang. Hvis en af dine modeller 
kan tælles med i kontrollen af 
mere end ét genstandsmål, skal du 
vælge, hvilket genstandsmål den 
skal tælle med til i denne omgang.
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Fjendtligt territorium

Dit territorium

BATTLEPLAN

FØRSTE BLOD
To hære mødes på en åben slagmark. 
Hver hær skal gå efter at udslette så 
mange af fjendens styrker som muligt 
– den, som først udgyder sin fjendes 
blod, vil blive opildnet til at kæmpe så 
meget desto hårdere!

Bemærkning fra spiludvikleren: I De 
Dødeliges Riger er slagene brutale og 
kompromisløse. De udkæmpes ofte til 
den bitre ende, og sejrherren udsletter sin 
fjende fuldstændigt. 

Men som alle kloge generaler er klare over, 
vil en total udslettelse af modstanderens 
hær ikke i sig selv garantere succes. Hvis 
den ene side slagter den anden, men lider 
massive tab i processen, vil deres sejr helt 
sikkert være en pyrrhussejr.

Under dette slag skal tilintetgørelsen af 
fjenden opnås uden at gøre det muligt 
for fjenden at påføre den erobrende hær 
større skade, end fjenden selv har lidt.
Sejrherren vil derfor være den side, der 
forårsager mest blodsudgydelse, snarere 
end den side, der simpelthen bliver 
stående, når slaget engang er slut.

OPSTILLING
Spillerne slår med terningen, og 
vinderen bestemmer, hvilket territorium 
hver side skal bruge. Territorierne vises 
på kortet nedenfor.

Spillerne stiller herefter på skift 
enhederne én ad gangen, begyndende 
med den spiller, der vandt terningekastet 
til bestemmelse af territorierne. Enheder 
skal opsættes helt igennem inden for 
deres eget territorium, mere end 12 
tommer fra fjendens territorium.

Fortsæt med at sætte enheder op, indtil 
begge spillere har sat alle deres hære op. 
Hvis den ene spiller bliver først færdig, 
sætter den anden spiller resten af enhederne 
i sin hær op, den ene efter den anden.

FØRSTE BLOD
Den spiller, der har kommandoen 
over den hær, der først dræber 
en fjendtlig model, modtager 1 
ekstra kommandopoint.

ÆREFULD SEJR
Slaget fortsætter, indtil den ene spiller 
ikke har nogen enheder tilbage på 
slagmarken, eller ved afslutningen af 
den femte slagrunde, hvis denne finder 
sted først.

Når slaget er til ende, kalkulerer 
hver spiller et sejrsresultat ved at 
sammentælle alle Sår-karakteristika for 
de modeller fra modstanderens hær, der 
blev dræbt under slaget. Hvis den ene 
spiller slår sin modstanders resultat med 
50 % eller mere, vinder denne spiller en 
større sejr. Ellers vinder spilleren med 
det højeste resultat en mindre sejr.



13 WARSCROLLS
Hver Citadel Miniature i Warhammer-
udvalget har sin egen warscroll, som 
forsyner dig med al den information, du 
har brug for til at bruge denne model 
i et spil Warhammer Age of Sigmar. 
Tegnforklaringen nedenfor forklarer, 
hvad du vil finde i en warscroll.

WARSCROLL-REGLER
Alle warscrolls omfatter regler, der 
fortæller dig, hvordan den model, der er 
beskrevet i warscroll, bruges i slaget.

1 KARAKTERISTIKKER
Krigsindskrifter omfatter 

et sæt warscrolls, der refereres til i 
nøglespillereglerne, og som afgør, 
hvordan modellen kan bruges i spillet. 
For eksempel vil en models Bevarings-
karakteristika afgøre, hvad du skal slå 
med terningen for at gennemføre et 
bevarings-slag, et våbens Angrebs-
karakteristika vil afgøre, hvor mange 
træffer-slag der er lavet til det osv.

Bevaring af ‘-’
Nogle modeller har en Bevaring af ‘-’. 
En Bevaring af ‘-’ betyder, at du skal 
slå 7 eller mere. I de fleste tilfælde vil 
det være umuligt, så der ikke er brug 
for et terningekast, men undertiden 
vil modifikatorer gøre det muligt for 
dig at modificere et bevarings-slag, så 
et resultat på 7 eller mere er muligt, 
i hvilket tilfælde du kan forsøge at 
foretage bevarings-slaget. 

Randomiserede værdier
Sommetider vil en eller flere af 
en warscroll karakteristika have 
randomiserede værdier. For eksempel 
kan en Flytte-karakteristik være 2D6, 
eller en Angrebs-karakteristik kan 
være D6. 

Når en enhed med en randomiseret 
Flytte-karakteristik udvælges til at 
flytte i flyttefasen, skal du slå med 
det angivne antal terninger. Det 
samlede antal øjne i terningekastet 
udgør Flytte-karakteristikken for alle 
modeller i enheden under hele den 
pågældende flyttefase.

Generér enhver randomiseret værdi 
for et våben (bortset fra Skade), hver 
gang det bruges af en model. Resultatet 
anvendes på denne models våben under 

resten af denne fase. Når du bestemmer 
en randomiseret skade på trin fire i 
angrebssekvensen, skal du foretage et 
separat terningekast for at generere 
værdien af hvert vellykket angreb, 
våbnet foretager.

2 BESKRIVELSE
Alle warscrolls omfatter en 

beskrivelse. Den vil fortælle dig, 
hvordan du organiserer modellerne i 
en enhed, og hvilke våben modellerne i 
enhederne kan benytte. 

Enhedsstørrelse
Hvis en model er mønstret som del af 
en enhed med to eller flere modeller, 
vil beskrivelsen sige, hvor mange 
modeller enheden bør have. Hvis du 
ikke har modeller nok til at mønstre 
en enhed, kan du mønstre én enhed af 
denne type med så mange modeller, 
som du har til rådighed. Det kaldes en 
ufuldstændig enhed.

Kommandomodeller
Nogle enheder kan omfatte mestre 
med unikke navne, fanebærere og/
eller musikere. Disse er kollektivt 
kendt som ‘kommandomodeller’ og 
besidder egenskaber, der kun gælder 
dem. Kommandomodeller skal være 
repræsenteret af passende Citadel 
Miniatures, hvis de er inkluderet i en 
enhed. Kommandomodeller forventes 
at bære de samme våben som enhver 
anden model i enheden, medmindre 
andet er beskrevet, selv om disse våben 
ikke vises på modellen selv.

Ridedyr
Sommetider vil beskrivelsen af en model 
omfatte information om, at modellen 
har et ridedyr, f eks en kamphest, et 
kraftigt monster, som de kan ride på, 
eller en massiv krigsmaskine, som de 
kan stå på. Bemærk, at når modellen 
falder, fjernes både rytteren og 
dennes ridedyr. 

3 EGENSKABER
De fleste warscrolls omfatter en 

eller flere egenskaber, der kan bruges 
af warscroll modeller under et spil 
Warhammer Age of Sigmar. Egenskaber 
har forrang frem for grundreglerne. 

Mange egenskaber udløses af noget, der 
sker under denne fase. For eksempel kan 
en egenskab gøre det muligt for dig at 
foretage et nyt terningeslag i stedet for 
et mislykket træffer-slag. I det tilfælde 
bruges egenskaben umiddelbart efter 
den begivenhed, der udløste den.

Andre egenskaber kan bruges under en 
fase, hvis en spiller ønsker at bruge dem. 
For eksempel kan du bruge de fleste 
kommandoegenskaber i heltefasen. 
Egenskaber, der skal bruges i starten 
af en fase, skal udføres før nogen 
andre handlinger. Af samme grund vil 
egenskaber, der bruges i slutningen af 
en fase, udføres, efter at alle normale 
aktiviteter i denne fase er udført. Andre 
egenskaber kan bruges i løbet af fasen, 
i hvilken orden og hvornår du ønsker 
det. Hvis begge spillere ønsker at bruge 
egenskaber på samme tid, bruger 
den spiller, hvis tur er i gang, sine 
egenskaber først, fulgt af modspilleren.

Bemærk, at egenskaber kun kan 
bruges i den fase, der er specificeret 
i reglerne om dem; for eksempel kan 
en egenskab, der siger, at den kun 
kan bruges i ‘bevægelsesfasen’, ikke 
bruges til at foretage en bevægelse 
i heltefasen, mens en egenskab, der 
siger, at den kun kan bruges i ‘din 
egen bevægelsesfase’, ikke kan bruges i 
modstanderens bevægelsesfase.
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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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Hvis en enhed har en egenskab, der 
berører venligtsindede enheder inden 
for en vis afstand fra den, vil egenskaben 
også berøre enheden selv.

Endelig kan hvilke som helst ekstra 
angreb, træffer-slag eller sår-slag, der 
vindes ved brug af en egenskab, ikke i 
sig selv generere ekstra angreb, træffer-
slag eller sår-slag. Hvis et træffer-slag på 
6 eller mere for eksempel gør det muligt 
for dig at foretage 1 ekstra angreb, 
kan dette ekstra angreb ikke generere 
yderligere angreb, hvis du slår endnu 
en 6+.

Modifikatorer
Sommetider gælder der modifikatorer 
for karakteristika eller egenskaber. For 
eksempel kan en regel lægge 1 til et 
træffer-slag eller Flytte-karakteristik for 
en model. Modifikatorer er kumulative. 
Modifikatorer kan aldrig reducere et 
terningeslag til mindre end 1. 

Hvis en modifikator gælder en 
randomiseret værdi, skal du udarbejde 
den randomiserede værdi først og derpå 
anvende modifikatoren/modifikatorerne 

EGENSKABER FØR SLAGET
Visse warscrolls gør det muligt 
for dig at bruge en egenskab, 
‘efter at opsætningen er fuldført’, 
eller ‘før slaget begynder’. Disse 
egenskaber bruges før den første 
slagomgang. Hvis begge hære 
har den slags egenskaber, skal I 
slå med terningerne, og vinderen 
kan vælge, hvilken af spillerne 
der først må bruge alle sine 
egenskaber før slaget. 

Efter at nogen før-slags 
egenskaber er blevet brugt, 
begynder slaget med den 
første slagomgang.

på denne. For eksempel, hvis en 
egenskab tilføjer 1 til en Skades-
karakteristik på D3, skal resultatet 
udarbejdes ved at slå D3 og lægge 1 til 
antallet af øjne.

4 SKADESTABELLER
Nogle modeller har en 

skadestabel, der bruges til at bestemme 
en eller flere af modellens karakteristika. 
Slå antallet af sår op, som modellen har 
lidt (dvs. som netop nu er blevet tildelt 
modellen, og som ikke er blevet helet) 
for at finde den pågældende værdi.

5 NØGLEORD
Enhver warscroll omfatter en 

liste af nøgleord, der gælder den model, 
warscroll beskriver. Nøgleord optræder i 
skriften Keyword Bold, når de optræder 
i reglerne.

Nøgleord er sommetider linked til 
(eller 'tagged' af) en regel. For eksempel 
kan en regel sige, at den gælder 'alle 
Khorne modeller'. Det betyder, at 
den gælder for alle modeller, der har 
nøgleordet Khorne på deres warscroll. 

1

2

3

4

5

Undertiden vil det være muligt for dig 
at tildele eller tilføje et nøgleord til en 
enhed til et slag. Hvis du gør det, skal du 
behandle enheden, som om den har det 
tildelte nøgleord på sin warscroll under 
hele slaget.



15 WARSCROLL BATTALIONS
Hvis du vil, kan du organisere enhederne 
i din hær i en speciel type formation ved 
at bruge en warscroll battalion. Ved at 
gøre det vil du få adgang til yderligere 
egenskaber, der kan bruges af enhederne 
i bataljonen.

Følgende regler gælder for en warscroll 
battalion, ud over de regler, der gælder 
for warscroll.

1 ORGANISERING AF 
BATALJONEN

En warscroll battalion består af to 
eller flere enheder. Du skal beslutte, 
hvilke warscroll battalions du ønsker 
at bruge, og hvilke enheder der er i 
hver af dem, når du udvælger din hær. 
Forstærkninger kan ikke udgøre en del 
af en warscroll battalion.

Organiseringssektionen af en bataljon 
opremser titler og nøgleord for de 
enheder, den kan og skal omfatte. Hvis 
et opslagsord er titlen på en enhed, kan 
enhver enhed med den titel benyttes 
(du kan se bort fra underrubrikker 
under titlen, medmindre de er en del af 
opslagsordet for enheden). Ufuldstændige 
enheder (s. 13) kan ikke bruges som en del 
af en warscroll battalion. 

Hvis opslagsordet for en enhed er et 
Nøgleord, kan enhver enhed med 
det nøgleord bruges (inklusive enhver 
enhed, du tildeler et nøgleord til).

Under opsætningen kan du opsætte 
nogle eller alle enhederne fra en 
warscroll battalion på samme tid snarere 
end at sætte hver enhed op individuelt.

2 BATALJONENS 
EGENSKABER

Egenskaberne, der er opregnet for 
en warscroll battalion, finder kun 
anvendelse på de enheder, der danner 
den (selv om der er andre enheder af 
samme type i din hær), og de lægger 
sig til de egenskaber, der er opregnet i 
enhedernes warscrolls. 

Som regel kan en enhed kun tilhøre én 
bataljon og kan således kun drage fordel 
af et enkelt sæt bataljonegenskaber. 
Ydermere omfatter visse meget store 
bataljoner andre, mindre bataljoner, 
og i så fald er det muligt for enheden 
at drage fordel af egenskaberne ved to 
forskellige bataljoner på samme tid.
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WARSCROLL 

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

BATALJON-BONUSSER
Indlemmelsen af en warscroll 
battalion i en hær udløser to 
ekstra bonusser:

• Du modtager 1 
kommandopoint ved starten 
af slaget for hver warscroll 
battalion, der er inkluderet i 
din hær.

• Hvis du bruger reglerne for 
troskabs-egenskaber (s. 17-18), 
kan du tage 1 ekstra magt-
artefakt for hver warscroll 
battalion, der er inkluderet i 
din hær.
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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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Efter at I har udvalgt en battleplan at 
følge, kan I udpege et De Dødeliges 
Rige, som slaget skal finde sted i. Hvis I 
gør det, vil det De Dødeliges Rige, som I 
vælger, afgøre, hvilke Slagets Rige-regler 
I kan bruge i jeres spil. Hvis du og din 
modstander ikke kan blive enige om, 
hvilket De Dødeliges Rige I skal bruge, 
så kast en terning, hvorpå vinderen 
afgør det. 

REGLER FOR SLAGETS RIGE
Det De Dødeliges Rige, I har valgt, 
bestemmer, hvilke (om nogen) af 
reglerne for Slagets Rige der gælder for 
det slag, der finder sted dér. 

Sæt af regler for Slagets Rige er 
inkluderet i mange af de bøger, der er 
udgivet til Warhammer Age of Sigmar, 
og der bliver hele tiden tilføjet nye. 

1 MAGI I RIGETS UNIVERS
Troldmænd kan kende til 

yderligere forbandelser, der er forbundet 
med energierne i det Dødeliges Rige, de 
befinder sig i. Enhver sådan forbandelse 
er en tilføjelse til de forbandelser, 
troldmanden allerede kender.

1 2

3

2 EGENSKABER VED RIGET
Hvert riges geografi, dets klima 

og den flora og fauna, der befolker det, 
er overordentlig forskelligt og varieret 
og kan have stor indflydelse på de slag, 
der udkæmpes dér.

3 RIGEKOMMANDOER
Hvert rige har et sæt unikke 

kommandoegenskaber, der kan bruges 
af Heltene, som kæmper dér. 

SLAGETS RIGE

KRIGSREGIONER
Hvert af De Dødeliges Riger er 
virkelig vidtstrakt og indeholder 
et mylder af utrolige regioner. 
Sommetider vil et Slags Rige 
omfatte detaljer fra en eller flere af 
disse regioner. Hvis det er tilfældet, 
kan den spiller, der valgte riget, 
også sige, at slaget skal finde sted 
i en af disse regioner og dermed 
gøre det muligt for de Slagets 
Rige-regler, der er specifikke for 
regionen, at finde anvendelse. 

DE DØDELIGES RIGER
De Dødeliges Riger, du kan vælge 
imellem, er:

• Aqshy, Ildens Rige
• Shyish, Dødens Rige
• Ghyran, Livets Rige
• Hysh, Lysets Rige
• Ghur, Bæsternes Rige
• Chamon, Metallets Rige
• Ulgu, Skyggens Rige

Spillet er sat i det tørre, Chaos-
prægede Aqshy. Indførelsen 
af regler for Slagets Rige 
til jeres spil tilføjer en ny, 
karakterfuld vinkel.



17 LOYALITETSEGENSKABER
Hvis din hær har en loyalitet, kan du 
bruge et sæt af loyalitetsegenskaber for 
den i dine Warhammer Age of Sigmar 
spil. Loyalitetsegenskaber gør det muligt 
for din hær at bruge ekstra egenskaber 
og forbandelser.

Sæt af loyalitetsegenskaber er inkluderet 
i mange af de bøger, der er udgivet til 
Warhammer Age of Sigmar, og der 
bliver hele tiden tilføjet nye. Reglerne 
i dette afsnit forklarer brugen af 
loyalitetsegenskaber i jeres spil.

HÆRLOYALITET
Når du udvælger din hær, kan 
du også vælge en loyalitet til den. 
Hvis du gør det, kan du bruge de 
loyalitetsegenskaber, der svarer til den 
loyalitet, du har valgt. Hvis en hær 
kan have mere end én loyalitet, skal 
du udvælge én, som du tildeler den 
under spillet. 

STORE ALLIANCER
Enheder i Warhammer Age of Sigmar 
skylder loyalitet til en af de Store 
Alliancer – enten Orden, Chaos, Død 
eller Ødelæggelse. Den Store Alliance, 
en enhed tilhører, er bestemt af 
nøgleordene på dens krigsindskrift. For 
eksempel er en enhed med nøgleordet 
Død en del af den Store Døds-Alliance.

En hær har loyalitet til en Stor Alliance, 
hvis alle enheder i hæren er en del af 
denne Store Alliance (inklusive alle 
enheder, som du tildeler et nøgleord 
under opsætningen). Hvis alle 
enhederne i en hær for eksempel har 
nøgleordet Orden, kan hæren have 
loyalitet til Den Store Orden-Alliance og 
vil blive refereret til som en Ordens-hær.

FRAKTIONER
Mange enheder har også loyalitet til 
en fraktion, som er en del af en af 
de Store Alliancer. For eksempel er 
Stormcast Eternals en fraktion af Den 
Store Orden-Alliance. 

En hær kan have loyalitet til en fraktion 
i stedet for til en Stor Alliance, hvis alle 
enhederne i hæren har nøgleordet til 
denne fraktion, inklusive alle enheder, 
som du tildeler et nøgleord under 
opsætningen. Hvis alle enhederne i 
en hær for eksempel har nøgleordet 

Stormcast Eternal, kan hæren 
have loyalitet til Stormcast Eternals-
fraktionen og vil blive refereret til som 
en Stormcast Eternals-hær.

ALLIEREDE
Én ud af hver fire enheder inkluderet 
i en hær kan være en allieret enhed. 

Allierede enheder behandles som en 
del af din hær bortset fra, at de ikke 
medregnes, når du udregner din hærs 
loyalitet, og derfor kan være en del af 
en forskellig Stor Alliance eller fraktion. 
Dertil kommer, at en allieret model 
ikke kan være en hærs general og 
ikke kan bruge eller drage nytte af din 
hærs loyalitetsegenskaber.

De fraktioner, en hær kan alliere sig 
med, kan findes i dens slagbog eller 
sammen med dens Pitchede Slagprofiler 
i den aktuelle udgave af General's 
Handbook. For eksempel kan en 
Stormcast Eternal-hær have allierede 
fra enhver anden Orden-fraktion.

FORSTÆRKNINGER
Enheder, der er tilføjet til din hær, når 
et slag først er i gang, kan være allierede. 
De tæller ikke imod begrænsningen 
på antallet af allierede enheder, du kan 
inkludere i hæren. 

WARSCROLL BATTALIONS
En warscroll battalion kan inkludere 
allierede. De tæller ikke imod 
begrænsningen på antallet af allierede 
enheder, du kan inkludere i hæren.

EGENSKABSTYPER
De fleste loyalitetsegenskaber omfatter 
sæt af slag-træk, kommando-træk, 

magtartefakter og overleveringer om 
forbandelser. Disse er sommetider 
gengivet i en tabel – du kan enten slå 
terning på denne tabel for at vælge 
en egenskab tilfældigt, eller du kan 
vælge en. Husk, at loyalitetsegenskaber 
ikke kan bruges af allierede enheder i 
din hær.

NAVNGIVNE KARAKTERER
Navngivne karakterer som Nagash, 
Archaon og Alarielle er enkeltstående, 
magtfulde krigere med deres egne 
personligheder og magtartefakter. 
Som sådan kan sådanne modeller 
ikke have et kommando-træk eller 
en magtartefakt.

SLAG-TRÆK
En hær, der deler fælles målsætninger 
og idealer, er langt mere dødsensfarlig 
end en lurvet styrke af usandsynlige 
allierede. For at repræsentere dette vil 
hære, der deler den samme loyalitet, 
ofte drage nytte af magtfulde, ekstra 
egenskaber kaldet slag-træk.

KOMMANDO-TRÆK
Hvad enten det er en snedig strateg 
eller en vanvittig slagter, har enhver 
general sin unikke kommandostil. 
Hvis din general er en Helt, og 
loyalitetsegenskaberne for din hær 
omfatter nogen kommando-træk, kan 
du vælge eller slå efter én til din general. 
Hvis du af en eller anden grund må 
udpege en ny general under slaget, skal 
du straks vælge eller slå efter et træk 
til vedkommende. Kommando-træk 
har ingen effekt på angreb foretaget af 
generalens ridedyr, medmindre andet 
er angivet. 

MAGTARTEFAKTER
Disse skatte bæres i krigen af mægtige 
helte. Hvis loyalitetsegenskaberne for 
din hær omfatter nogen magtartefakter, 
kan du vælge eller slå efter én, som skal 
bære af en Helt fra din hær. Du kan 
vælge yderligere én Helt til at have en 
artefakt for hver warscroll battalion, du 
inkluderer i din hær. En Helt kan ikke 
have mere end én magtartefakt, og en 
hær må ikke omfatte dubletter af den 
samme magtartefakt. Magtartefakter 
har ingen effekt på angreb foretaget 
af en helts ridedyr, medmindre andet 
er angivet. 
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FORBANDELSESOVERLEVERINGER
Troldmænd kan kende til yderligere 
forbandelser fra magioverleveringer, 
der kun bruges af den fraktion eller 
Store Alliance, de er en del af. Hvis 
loyalitetsegenskaberne for din hær 
omfatter nogen forbandelsesover-
leveringer, kender hver Troldmand 
i din hær en af forbandelserne fra 
overleveringen ud over hvilke som 
helst andre forbandelser, de kender. 

UNIKKE EGENSKABER
Nogle sæt af loyalitetsegenskaber 
vil inkludere andre typer unikke 
egenskaber. Når det er tilfældet, vil 
sættet af loyalitetsegenskaber forklare, 
hvordan og hvornår de bruges.
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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.

Denne Nurgle-hær består ikke kun af Rotbringers fra slagbogen Maggotkin of Nurgle, men også af Skaven fra slagbogen Skaven 
Pestilens Alle dens enheder har nøgleordet Nurgle og bruger derfor sine Nurgle-loyalitetsegenskaber. 




