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PERUSSÄÄNNÖT
Valmistaudu astumaan sodan ja kuoleman maailmaan, jossa vallalla ovat väkivalta, uljaus ja hulluus. Ota komentoosi
mahtavien sotureiden, hirviöiden ja piirityskoneiden sotajoukko ja taistele erikoisissa, taikaa täynnä olevissa maailmoissa.
Vapauta voimakas taikuutesi, pimennä taivas nuolillasi ja murskaa vihollisesi verihurmeisissa taisteluissa.
Seuraavissa säännöissä kerrotaan, miten
Warhammer Age of Sigmar -peliä
pelataan. Sinun on ensin valmisteltava
taistelukenttä ja kerättävä Citadelminiatyyriarmeija. Taistelussa on monta
erää, ja jokaisen erän aikana pelaajat
liikkuvat ja taistelevat armeijansa kanssa
omalla vuorollaan.

BATTLEPLANS
Ennen kuin taistelet, sinun on valittava
käyttämäsi battleplan. battleplan kertoo
sinulle miten rakennat taistelukenttäsi,
mihin armeijat asetetaan, taistelua
koskevat erikoissäännöt sekä
(tärkeimpänä kaikista!) mitä sinun on
tehtävä, jotta voittaisit. Saat lisätietoa
battleplans sivulta 11.

WARSCROLLS

YKSIKÖT
Mallit taistelevat yksiköissä. Yksikössä
voi olla samanlaisia tai erilaisia malleja,
mutta yksikön kaikkien mallien on
käytettävä samaa warscrolls. Yksikkö
toimii yhtenä ryhmänä ja liikkuu niin,
että kaikki mallit ovat vaakasuoraan
1 tuuman ja pystysuoraan 6 tuuman
päässä vähintään yhdestä toisesta
yksikön mallista.
Jos yksikkö hajoaa vuoron päätteeksi,
yksiköstä on poistettava malleja, kunnes
vain yksi malliryhmä on mukana pelissä
(katso kohta Jaetut yksiköt sivulta 5).
Joskus tila ei riitä siihen, että kaikki
yksikön mallit voitaisiin asettaa
kentälle. Tässä tapauksessa kaikki
yksiköt, joita ei voida asettaa kentälle,
lasketaan kaatuneiksi.

Warhammer Age of Sigmarin Citadelminiatyyreja kutsutaan malleiksi.
Jokaisella mallilla on warscroll, joka
antaa kaiken tarvittavan tiedon mallin
käyttämisestä pelissä. Saat lisätietoa
warscrolls käyttämisestä sivuilta 13–14.
Jotkin mallit voivat olla osana warscroll
battalions-muodostelmia, joita koskevat
lisäsäännöt. Saat lisätietoa warscroll
battalions sivulta 15.

KILPAHEITTO

Joskus sääntö saattaa vaatia, että
pelaajat heittävät noppia kilpaa. Silloin
molemmat pelaajat heittävät noppaa ja
korkeamman tuloksen saanut voittaa.
Jos molemmat pelaajat saavat saman
tuloksen, he heittävät noppaa uudelleen.
Pelaajat eivät saa heittää noppiaan
uudelleen tai muokata noppien tulosta
kilpaheiton aikana.

ETÄISYYKSIEN
MITTAAMINEN

ARMEIJAT

SODAN TYÖKALUT

Jokainen Warhammer Age of Sigmar
-pelaaja komentaa omaa armeijaansa.
Armeijat voivat olla miten isoja tai
pieniä tahansa ja voit käyttää niissä
haluamaasi mallimäärää. Mitä
useampaa mallia käytät, sitä pidempään
peli kestää ja sitä kiinnostavampi pelistä
tulee. Yleensä peli, jonka molemmissa
armeijoissa on noin sata miniatyyriä,
kestää noin yhden illan ajan.

Jotta voit taistella, tarvitset viivaimen
tai mittanauhan (etäisyyksien
mittaamiseen) sekä noppia. Warhammer
Age of Sigmar käyttää kuusitahoisia
noppia (lyhenne D6). Joskus säännöissä
mainitaan 2D6, 3D6 jne. Silloin käytät
D-kirjainta edeltävän määrän noppia
ja lasket tuloksen yhteen. Jos sääntö
vaatii D3-nopan, voit heittää tavallista
noppaa ja puolittaa tuloksen. Pyöristä
ylöspäin. Jos sääntö vaatii esimerkiksi
noppaluvun, joka on 3 tai enemmän,
se lyhennetään yleensä muotoon 3+.

Oman armeijasi malleja kutsutaan
ystävämalleiksi ja vastustajan armeijan
malleja vihollismalleiksi. Jos säännöissä
lukee, että kyseinen sääntö koskee
”malleja” tai ”yksiköitä” eikä siinä
määritellä, onko kyse ystävistä vai
vihollisista, se vaikuttaa sekä ystäväettä vihollismalleihin.

yhteistulos (esim. 2D6, 3D6 jne.), sinun
on heitettävä kaikki noppasi uudelleen,
ellei säännössä toisin mainita. Noppia
voidaan heittää uudelleen vain kerran
ja uusintaheitot tapahtuvat ennen
kuin pistemuutokset (jos sellaisia on)
lisätään tulokseen. Säännöt, jotka
viittaavat ”muokkaamattomaan”
noppien tulokseen, viittaavat tulokseen
uusintaheittojen jälkeen, mutta ennen
pistemuutosten huomioimista.

UUSINTAHEITOT

Jotkin säännöt antavat sinulle
mahdollisuuden heittää kaikki tai
jotkin nopistasi uudelleen. Jos sääntö
antaa sinun heittää noppiasi uudelleen
silloin, kun tulos oli monen nopan

Warhammer Age of Sigmarin
etäisyydet mitataan tuumina
(”) mallien alustojen toisiaan
lähinnä olevien pisteiden
välillä. Jos mallilla ei ole alustaa,
mittaa etäisyys sen sijaan mallin
lähimmästä pisteestä.
Kun mittaat yksiköiden
välisiä etäisyyksiä, käytä aina
yksiköiden toisiaan lähinnä
olevaa mallia. Yksikkö on
esimerkiksi 12 tuuman
päässä toisesta yksiköstä niin
kauan kuin jokin sen malli
on korkeintaan 12 tuuman
päässä jostakin toisen yksikön
mallista. Voit mitata etäisyyksiä
milloin tahansa.

TAISTELUKENTTÄ
Kaikki Warhammer Age of Sigmar
-pelit pelataan taistelukentällä.
Taistelukenttänä voi toimia mikä
tahansa tasainen pinta, jolla mallit
voivat seistä, kuten ruokapöytä tai lattia.
Kentän kokoa ja muotoa ei ole rajoitettu,
kunhan se on vähintään 2 neliöjalkaa.
Taistelukentän maisemat toteutetaan
Warhammer Age of Sigmar -valikoiman
malleilla. Näitä malleja kutsutaan
maasto-ominaisuuksiksi, jotta ne
erottuisivat armeijan osana toimivista
malleista. Maasto-ominaisuudet asetetaan
taistelukentälle ennen kuin taistelu alkaa
tai armeijat otetaan käyttöön.

ARMEIJOIDEN
ASETTAMINEN

VAHVISTUSJOUKOT

Yksityiskohdat siitä, miten armeijat
asetetaan taistelukentälle, saat
käyttämästäsi battleplan.
Joskus jokin kyky saattaa sallia sen,
että yksikkö asetetaan taistelukentän
ulkopuoliseen sijaintiin. Siinä
tapauksessa kerro vastustajallesi,
missä yksikkö on ja pidä se sivussa
taistelukentältä. Se saapuu käyttöön
myöhemmin vahvistusyksikkönä
oikealla olevien ohjeiden mukaisesti.

Sillä ei ole varsinaisesti väliä, kuinka
monta maasto-ominaisuutta käytät
taisteluissasi. Hyvä ohjenuora on
kuitenkin käyttää vähintään yhtä
maasto-ominaisuutta jokaista
taistelukentän 2 neliöjalkaa aluetta
kohti. Mitä enemmän maastoominaisuuksia armeijoidesi pitää ottaa
huomioon, sitä kiinnostavampia ja
vaihtelevampia taistelusi ovat.

Vahvistusjoukot ovat yksiköitä,
jotka ovat osa armeijaasi, mutta
joiden kykyjen ansiosta ne voivat
olla muualla kuin taistelukentällä.
Ne voidaan ottaa käyttöön vasta
myöhemmin, kun taistelu on
jo alkanut. Vahvistusyksikön
ottamista käyttöön ei lasketa
yksikön liikkeeksi, mutta
se saattaa rajoittaa yksikön
liikkumiskykyä saman vuoron
aikana. Vahvistusjoukot, joita
ei ole otettu käyttöön taistelun
päätyttyä, lasketaan kaatuneiksi
taistelun pisteidenlaskussa.

AVAINSANAT
Jokainen warscroll sisältää
avainsanaluettelon, joka koskee
warscroll kuvailemaa mallia.
Avainsanat ovat lihavoituina
avainsanoina säännöissä.

TAISTELU ALKAA

VALITSE KENRAALI

Kun battleplan on valittu ja
taistelukenttä valmisteltu, voit ottaa
armeijasi käyttöön tulevaa konfliktia
varten. Ennen kuin taistelu voi alkaa,
sinun on asetettava armeijasi kentälle
ja käytettävä mahdolliset taistelua
edeltävät kykysi.

Kun olet asettanut kaikki yksikkösi
paikoilleen, nimitä jokin käyttämistäsi
malleista kenraaliksesi. Jos kenraalisi
kuolee, valitse armeijastasi toinen malli
uudeksi kenraaliksesi.

✗
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✓

Avainsanat saattavat liittyä (tai
olla ”merkittyjä”) sääntöihin.
Sääntö voi esimerkiksi koskea
”kaikkia Järjestys-malleja”.
Se koskee silloin kaikkia
malleja, joiden warscroll
on Järjestys-avainsana.

1"✓
✓

1"

Saman yksikön mallien on oltava 1 tuuman säteellä jostakin toisesta oman yksikkönsä mallista. Tämän Stormcast Eternals -yksikön
johtajaa ei voitu asettaa yllä näkyvään paikkaan, sillä hän olisi yli 1 tuuman päässä kaikista muista yksikön malleista.
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TAISTELUN ERÄT
Taistelun melske voi alkaa! Sotahuutojen vauhdittamina soturit hyökkäävät, puolustavat ja yrittävät tuhota vastustajansa
miekoin ja kirvein. Maa jyrisee taisteluun laukkaavan ratsuväen alla. Jousimiehet päästävät ilmoille nuolisateen toisensa
jälkeen ja hirviömäiset otukset lävistävät vihollisensa terävillä kynsillään.
Warhammer Age of Sigmar -taisteluissa
taistellaan useammassa erässä, joista
jokainen on jaettu kahteen vuoroon:
yksi vuoro molemmille pelaajille. Kun
ensimmäinen pelaaja on tehnyt kaiken
omalla vuorollaan, toinen pelaaja pelaa
oman vuoronsa. Kun toinen pelaaja on
valmis, taistelun erä on ohi ja uusi erä
voi alkaa.
Jokaisen taistelun erän alussa pelaajien
on heitettävä noppaa ja voittaja päättää
kumpi aloittaa. Jos kilpaheitto päätyy
tasapeliin, edellisen erän ensimmäinen
pelaaja voi päättää kuka aloittaa
tämän erän. Siinä tapauksessa, että
kyseessä on taistelun ensimmäinen
erä, se pelaaja, jonka armeija oli ensin
taistelukentällä, aloittaa.

VUORON ETENEMINEN

1

Sankarivaihe

2

Liikkumisvaihe

3

Ampumisvaihe

4

Rynnäkkövaihe

5

Taisteluvaihe

6

Taistelun jälkivaikutusvaihe

Loitsiminen ja sankarikykyjen
käyttäminen.
Yksiköiden siirtäminen
taistelukentällä.
Kauaskantoisilla aseilla
hyökkääminen.
Yksiköt ryntäävät taisteluun.
Lähellä olevat yksiköt voivat
hyökätä lähitaisteluasein.
Nääntyneiden yksiköiden
päättäväisyyden testaaminen.
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SANKARIVAIHE

Monet warscrolls kyvyt käytetään
sankarivaiheessa. Lisäksi armeijasi velhot
(Wizards) voivat käyttää tässä vaiheessa
minkä tahansa loitsun (s. 8).
KOMENTOKYVYT

Jos sinulla on sankareita
(Heroes) armeijassasi, voit käyttää
komentokykyjä. Jotkin komennot ovat
saatavilla kaikille armeijoille, kuten
oikealla näkyvät kolme komentoa, mutta
monet komennot liittyvät vain tiettyihin
malleihin ja esitellään niiden warscroll.
Joitakin näistä komentokyvyistä
voidaan käyttää vain silloin, kun
malli on kenraalinasi. Se mainitaan
komentokyvyn säännöissä.
Kaikkien komentokykyjen käyttämiseen
vaaditaan 1 komentopiste. Saat taistelun
aluksi 1 komentopisteen jokaisesta
armeijassasi olevasta warscroll
battalion. Lisäksi saat 1 komentopisteen
jokaisen sankarivaiheesi aluksi.
Voit käyttää samaa komentokykyä
monta kertaa samassa vaiheessa, jos
sinulla on riittävästi komentopisteitä.
Käyttämättömät komentopisteet
voidaan käyttää myöhemmin
seuraavalla vuorollasi. Komentokyvyissä

yleensä kerrotaan, milloin niitä
voidaan käyttää. Jos mainintaa ei ole,
se käytetään sankarivaiheessasi.
Kipin kapin: Voit käyttää tätä
komentokykyä, kun heität ystäväyksikön
juoksunoppaa, ja yksikkö on 6 tuuman
päässä ystävällisestä sankarista tai
12 tuuman päässä sankarista, joka on
kenraali. Jos käytät kykyä, juoksutulos
on automaattisesti 6.
Matkalla voittoon: Voit käyttää tätä
komentokykyä, kun heität ystäväyksikön
rynnäkkönoppaa, ja yksikkö on
6 tuuman päässä ystävällisestä
sankarista tai 12 tuuman päässä
sankarista, joka on kenraali.
Jos käytät kykyä, voit heittää
rynnäkkönopat uudelleen.
Inspiroiva johtajuus: Voit käyttää
tätä komentokykyä taistelun
jälkivaikutusvaiheen alussa. Jos käytät
kykyä, voit valita ystäväyksikön,
joka on korkeintaan 6 tuuman
päässä ystävällisestä sankarista
tai 12 tuuman päässä ystävällisestä
sankarista, joka on kenraali. Kyseisen
yksikön ei tarvitse tehdä taistelun
jälkivaikutustestiä tällä vuorolla.
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LIIKKUMISVAIHE

Aloita liikkumisvaiheesi
valitsemalla jokin yksiköistäsi ja liikuta
kaikkia haluamasi kyseisen yksikön
malleja. Voit sitten valita toisen
liikkuvan yksikön, kunnes olet siirtänyt
kaikkia haluamasi yksiköitä. Jokaista
yksikköä voidaan liikuttaa vain kerran
per liikkumisvaihe.
LIIKKUMINEN

Voit muuttaa mallin paikkaa
taistelukentällä liikuttamalla
mallia. Malleja voidaan liikuttaa
liikkumisvaiheessa, rynnäkkövaiheessa
ja taisteluvaiheessa, ja joidenkin kykyjen
avulla malli voi mahdollisesti liikkua
myös muissa vaiheissa.
Aina, kun liikutat mallia, se voi siirtyä
mihin tahansa suuntaan tai suuntien
yhdistelmään, mutta se ei voi liikkua
muiden mallien tai niiden alustojen
läpi eikä ylittää taistelukentän rajoja.
Voit kääntää mallin osoittamaan
haluamaasi suuntaan ennen kuin lopetat
sen liikkumisvaiheen. Mallin etenemä
matka mitataan käyttämällä sitä osaa
mallin alustasta, joka liikkuu pisimmän
matkan sen aloitussijainnista (mukaan
lukien sen suunta). Jos mallilla ei ole
alustaa, mittaa liikkuminen käyttämällä
sitä mallin osaa, joka liikkuu pisimmän
matkan sen aloitussijainnista.
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Muista, että yksikön on toimittava
yhtenä ryhmänä ja liikuttava aina niin,
että kaikki mallit ovat vaakasuoralla
tasolla 1 tuuman ja pystysuoralla tasolla
6 tuuman päässä vähintään yhdestä
toisesta yksikön mallista. Jos se on
mahdotonta, liike ei ole mahdollinen.
MAASTON YLI KULKEMINEN

Jos muuta ei mainita, malli voi liikkua
maastoominaisuuden yli, mutta ei sen läpi (eli
mallit eivät voi liikkua seinän tai puun läpi,
mutta voivat kiivetä niiden yli tai päälle).
Mallia voidaan siirtää pystysuoraan,
jolloin se kiipeää maasto-ominaisuutta
pitkin tai ylittää maasto-ominaisuuden.
Pystysuora etäisyys ylös ja/tai alas
lasketaan osaksi sen liikettä.
TAVALLINEN LIIKKUMINEN

Liikkumisvaiheessa tehdyt liikkumiset
lasketaan tavalliseksi liikkumiseksi ja
ne erotetaan rynnäkköliikkumisesta
(joka tapahtuu rynnäkkövaiheessa)
ja lähihyökkäysliikkumisesta
(joka tapahtuu taisteluvaiheessa).
Tavallisesti liikkuva malli voi liikkua
etäisyyden, joka on tuumina sama tai
vähemmän kuin sen warscroll mainittu
liikkumisominaisuus (Move).
VIHOLLISYKSIKÖT JA VETÄYTYMINEN

Kun liikutat mallia tavalliseen tapaan,
liikkumisen mikään vaihe ei saa olla
3 tuuman päässä vihollisyksiköstä.

JUOKSEMINEN

Kun valitset tavallisesti liikkuvan
yksikön, voit myös päättää,
että se juoksee. Heitä yksikölle
juoksunoppaa. Lisää juoksuheiton
tulos kaikkien yksikön mallien
liikkumisominaisuuteen tämän
liikkumisvaiheen aikana. Yksikkö
voi liikkua kyseisen matkan verran
tuumina. Juoksevan yksikön mallit eivät
voi ampua tai rynnätä taisteluun saman
vuoron aikana.
LENTÄMINEN

Jos mallin warscroll todetaan, että
malli voi lentää, se voi liikkua mallien
ja maasto-ominaisuuksien läpi minkä
tahansa tyyppisen liikkumisen aikana.
Pystysuora etäisyys ylös ja/tai alas
jätetään huomiotta lentävän mallin
liikkumisen mittauksissa. Se ei voi päättää
liikkumistaan toisen mallin päälle.

Lord-Arcanum liikkumisominaisuus
on 12 tuumaa. Se siirtyy 4 tuumaa ja
on nyt 2 tuumaa korkean seinämän
vieressä. Se tarvitsee 4 tuuman
liikkumisen seinämän ylittämiseen
(2 tuumaa ylös ja 2 tuumaa alas),
jolloin se voi liikkua korkeintaan
4 tuumaa seinämän toisella puolella.

2"
4"

4"

Yksiköt, joiden tavallinen
liikkuminen alkaisi 3 tuuman päässä
vihollisyksiköstä, voivat joko pysyä
paikallaan tai vetäytyä. Vetäytyvä
yksikkö voi liikkua 3 tuuman päähän
vihollisyksiköstä, mutta sen on lopuksi
päädyttävä yli 3 tuuman päähän kaikista
vihollisyksiköistä. Vetäytyvän yksikön
mallit eivät voi ampua tai rynnätä
taisteluun saman vuoron aikana.
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AMPUMISVAIHE

Ampumisvaiheessasi voit
ampua malleilla, joilla on ampumaaseita. Valitse yksi yksiköistäsi.
Jokainen yksikön malli hyökkää kaikilla
käytössään olevilla ampuma-aseillaan
(katso sivusta kohta Hyökkääminen).
Muista, että mallit, jotka juoksivat tai
vetäytyivät, eivät voi ampua saman
vuoron aikana. Kun kaikki yksikön
mallit ovat ampuneet, voit valita toisen
ampuvan yksikön, kunnes kaikki
haluamasi yksiköt ovat ampuneet.
VIHOLLISYKSIKÖT

Yksikkö voi ampua korkeintaan 3 tuuman
päässä olevia vihollisia, mutta silloin se
voi ampua vain niitä vihollisyksiköitä,
jotka ovat korkeintaan 3 tuuman päässä.
Yksikkö voi ampua vihollisyksikköä,
joka on 3 tuuman päässä toisesta
ystäväyksiköstä, ilman haittavaikutuksia.
VAROKAA, SIR!

Sinun on vähennettävä ampuma-aseiden
osumaheitoista 1, jos hyökkäyksen kohde
on vihollisen sankari, joka on korkeintaan
3 tuuman päässä 3 tai useamman mallin
vihollisyksiköstä. Varokaa, sir! -sääntö ei
koske tilanteita, joissa kohdesankari on
hirviö (Monster).
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RYNNÄKKÖVAIHE

Mikä tahansa yksikkösi, joka
on rynnäkkövaiheessasi korkeintaan
12 tuuman päässä vihollisesta, voi
yrittää rynnätä taisteluun. Valitse
soveltuva yksikkö ja heitä 2D6rynnäkköheitto. Jokainen yksikön malli
voi liikkua rynnäkköheiton tulosta
vastaavan tuumamäärän. Et voi tehdä
rynnakköä taisteluun yksiköllä, joka on
samalla vuorolla juossut tai vetäytynyt,
tai yksiköllä, joka on korkeintaan
3 tuuman päässä vihollisyksiköstä.
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TAISTELUVAIHE

Taisteluvaiheessa pelaajat
päättävät vuorotellen, mitkä yksiköt
taistelevat. Ensimmäinen vuoro on
sen pelaajan, jonka pelivuoro on sillä
hetkellä käynnissä.
Kun on sinun vuorosi, sinun on valittava
joko soveltuva yksikkö tai ohitettava
vuorosi (huomioi, ettet voi ohittaa
vuoroasi, jos armeijassasi on yksikkö,
joka voi taistella). Yksikkö on taisteluun
soveltuva, jos se on korkeintaan 3
tuuman päässä vihollisyksiköstä tai jos se
on rynnännyt taisteluun saman vuoron
aikana. Jokainen yksikkö voi taistella vain
kerran jokaisen taisteluvaiheen aikana.
Jos päätät, että yksikkö taistelee, se siirtyy
vihollisen lähietäisyydelle ja hyökkää.
Jos ohitat vuorosi, et tee mitään, ja sitten
on vastustajasi vuoro päättää haluaako
hän taistella vai ohittaa vuoronsa. Jos
molemmat pelaajat ohittavat vuoronsa
peräkkäin, taisteluvaihe päättyy.
LÄHIETÄISYYDELLE SIIRTYMINEN

Yksikkö voi siirtyä lähietäisyydelle, jos
se on korkeintaan 3 tuuman päässä
vihollisyksiköstä tai jos se on rynnännyt
taisteluun saman vuoron aikana. Tässä
tapauksessa voit siirtää jokaista yksikön
mallia korkeintaan 3 tuumaa. Jokaisen
mallin on päätettävä lähietäisyydelle
siirtyminen vähintään yhtä lähelle lähintä
vihollismallia kuin missä se oli ennen siirtoa.
TAISTELEMINEN

Jokaisen yksikön mallin on hyökättävä
kaikilla käytössä olevilla lähitaisteluaseillaan
(katso Hyökkääminen).
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TAISTELUN
JÄLKIVAIKUTUSVAIHE

Taistelun jälkivaikutusvaiheessa
molempien pelaajien on tehtävä
taistelun jälkivaikutustestit niille
armeijansa yksiköille, joiden malleista
osa kuoli vuoron aikana. Se pelaaja,
joka on vuorossa, tekee testin ensin.
Sinun on heitettävä jälkivaikutusheitto
jokaiselle yksikölle, jonka on
suoritettava taistelun jälkivaikutusvaihe.
Heitä jälkivaikutusheitto. Lisää
noppatulokseen yksikön tämän vuoron
aikana kaatuneiden mallien määrä,
ja lisää yksikön urheusominaisuuteen
1 jokaista yksikössä testin aikana olevaa
10 mallia kohti.
Jos muokattu jälkivaikutusheitto
on suurempi kuin yksikön
muokattu urheusominaisuus
(Bravery), epäonnistuit taistelun
jälkivaikutustestissä. Jos epäonnistuit
testissä, jokainen muokatun heiton
piste, joka ylittää yksikön mukautetun
urheusominaisuuden, tarkoittaa
yhtä pakenevaa yksikön mallia. Voit
itse päättää, mitkä yksikkösi mallit
pakenevat: ne poistetaan pelistä. Pelin
lopussa ne lasketaan kaatuneiksi.
JAETUT YKSIKÖT

Jokaisen vuoron päätteeksi sinun on
poistettava armeijasi yksiköistä mallit,
jotka ovat jakautuneet kahteen tai
useampaan ryhmään, kunnes vain yksi
yksikön malliryhmä on mukana pelissä.
Poistetut mallit lasketaan kaatuneiksi.

Yksikön ensimmäisen taisteluun
ryntäävän yksikön mallin on päädyttävä
½ tuuman päähän vihollismallista
(sinun ei tarvitse päättää rynnäkön
kohdetta ennen rynnäkköheittoa).
Jos se ei ole mahdollista tai jos päätät,
ettet ryntääkään taisteluun, rynnäkkö
epäonnistuu eivätkä yksikön mallit voi
liikkua tässä vaiheessa.
Kun kaikki yksikön mallit ovat
rynnänneet taisteluun, voit valita toisen
soveltuvan yksikön ja yrittää rynnätä
sillä taisteluun, kunnes kaikki haluamasi
yksiköt ovat yrittäneet rynnätä taisteluun.

Castigator-yksikkö valmistautuu ampumaan Chainrasp Horde.

HYÖKKÄÄMINEN

6

Taisteluissa veren virtaaminen on tärkeä tekijä. Nuolet putoavat rankkasateen lailla, sotakoneet lennättävät tappavat
ammuksensa matkaan ja soturit silpovat ja lävistävät toisiaan miekoin ja kynsin. Sotilaat kaatuvat vakavien vammojen
jäljiltä ja linnoitukset palavat, kun verihurmos valtaa taistelukentän.
Kun yksikkö ampuu tai taistelee, se
hyökkää käytössään olevilla aseilla.
Yksikkö hyökkää kaikilla käytössä
olevilla aseilla, ja tähän lasketaan
mukaan kaikki sen ratsun aseet.
Mallin asevaihtoehdot on lueteltu sen
warscroll. Ampuma-aseita (missile
weapons) voidaan käyttää vain
ampumisvaiheessa ja lähitaisteluaseita
(melee weapons) voidaan käyttää
vain taisteluvaiheessa.

KOHTEIDEN VALITSEMINEN
Kun yksikkö ampuu tai taistelee, sinun
on ensin valittava oman yksikkösi
aseiden kohdeyksiköt. Hyökkäykset
ratkaistaan vasta sen jälkeen. Voit
valita hyökkäyksen kohteeksi
vain vihollisyksiköitä.
Jos yksikkö voi käyttää kahta tai
useampaa asetta saman vaiheen aikana,
se voi käyttää aseitaan missä tahansa
järjestyksessä kohteiden valinnan
jälkeen, mutta sinun on ratkaistava
ensin yhden aseen hyökkäykset ennen
kuin voit käyttää seuraavaa asetta.

AMPUMA-ASEET

HYÖKKÄYSOMINAISUUS

Jotta voit hyökätä ampuma-aseella,
asetta käyttävän mallin on oltava
riittävän lähellä kohdeyksikköä (eli
sen enimmäisetäisyyden päässä
tuumina, joka mainitaan hyökkäyksessä
käytettävän aseen kantamassa (Range))
ja kohdeyksikön on oltava asetta
käyttävän mallin näköpiirissä (voit
tarkistaa näkeekö malli kohteensa
kumartumalla ja katsomalla tilannetta
sen tasolta). Malli voi nähdä muiden
yksikkönsä mallien läpi.

Tietyn aseen hyökkäysten
enimmäismäärä on sama kuin sen
hyökkäysominaisuus (Attacks). Kaikki
hyökkäykset tehdään kerralla, paitsi jos
käytät monen hyökkäyksen sääntöjä
(s. 7).

Joidenkin ampuma-aseiden
kantamaominaisuudessa on myös
etäisyyden alarajoitus, esim. 6–48”.
Kyseiset aseet eivät voi hyökätä sellaisia
yksiköitä vastaan, jotka ovat etäisyyden
alarajoitusta lähempänä.
LÄHITAISTELUASEET

Jotta malli voi hyökätä
lähitaisteluaseella, sen on oltava
kohdeyksikön kantaman päässä.

Jos aseesi hyökkäysominaisuus on
enemmän kuin yksi, voit halutessasi
jakaa hyökkäykset soveltuvien
kohdeyksiköiden kesken. Kun
jaat aseen hyökkäykset kahden tai
useamman vihollisyksikön välillä,
sinun on ratkaistava kaikki yhden
yksikön hyökkäykset ennen kuin
siirryt seuraavaan.
Joillain malleilla on kaksi
samanlaista asetta. Kun hyökkäät
näillä aseilla, älä kaksinkertaista
aseiden hyökkäysmäärää. Aseen
hyökkäysominaisuus joko ottaa
ylimääräisen aseen jo huomioon tai
malli saa warscroll taidon, joka edustaa
ylimääräisen aseen vaikutusta.

Chainrasp Horde ryntää hyökkäämään Sequitor-yksikköä vastaan.
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SUOJA

Hyökkäykset ratkaistaan yksi kerrallaan seuraavan hyökkäysjakson mukaisesti.
Joissain tapauksissa voit ratkaista kaikki samantyyppisen aseen hyökkäykset
samalla kertaa (katso Monta hyökkäystä alla).

Lisää yksikön pelastusheittoihin
1, jos kaikki sen mallit ovat täysin
maasto-ominaisuuden päällä tai sisällä
heittojen aikana. Nämä pistemuutokset
eivät koske taisteluvaihetta, jos
pelastusheittojen yksikkö on
rynnännyt vihollisen kimppuun
saman vuoron aikana, eikä koskaan
koske yksiköitä, joissa on hirviötai sotakone (War Machine)
-avainsanan sisältäviä malleja,
joiden haavoittumisominaisuus on
8 tai enemmän.

1. Osumaheitto: Heitä noppaa. Jos heitto on yhtä kuin tai parempi kuin
hyökkäysaseen osumisominaisuus (To Hit), se osuu ja sinun on heitettävä
haavoittumisheitto. Jos ei, hyökkäys epäonnistuu ja hyökkäysjakso
päättyy. Muokkaamaton osumaheiton noppaluku 1 epäonnistuu aina
ja muokkaamaton noppaluku 6 osuu aina kohteeseensa.
2. Haavoittumisheitto: Heitä noppaa. Jos heitto on yhtä kuin tai parempi
kuin hyökkäysaseen haavoittumisominaisuus (To Wound), se onnistuu ja
vastustajan on heitettävä pelastusheitto. Jos heitto on huonompi, hyökkäys
epäonnistuu ja hyökkäysjakso päättyy. Muokkaamaton haavoittumisheiton
noppaluku 1 epäonnistuu aina ja muokkaamaton noppaluku 6 onnistuu aina.
3. Pelastusheitto: Vastustaja heittää noppaa ja muokkaa noppatulosta
hyökkäävän aseen repimisominaisuuden (Rend) mukaisesti. Jos aseen
repimisominaisuus on -1, pelastusheitosta vähennetään 1. Jos tulos on
yhtä kuin tai parempi kuin kohdeyksikön mallien pelastusominaisuus
(Save), pelastusheitto onnistuu ja hyökkäysjakso päättyy eikä vahingoita
kohdeyksikköä. Jos tulos on sitä alempi, pelastus epäonnistuu ja hyökkäys
onnistuu. Sinun on selvitettävä kohdeyksikön vahingot. Muokkaamaton
pelastusheiton noppaluku 1 epäonnistuu aina.
4. Vahinkojen määrittäminen: Jokainen onnistunut hyökkäys tekee
vahinkoa kohdeyksikölle hyökkäysaseen vahinko-ominaisuuden (Damage)
mukaisesti. Useimpien aseiden vahinko-ominaisuus on 1, mutta joskus
aseiden vahinko-ominaisuus voi olla 2 tai enemmän.

MONTA HYÖKKÄYSTÄ
Jotta monia hyökkäyksiä voidaan
ratkaista kerralla, kaikkien
hyökkäysten on oltava saman
yksikön mallien tekemiä, aseiden
on oltava samantyyppisiä ja kohteen
on oltava sama kohdeyksikkö.
Tässä tapauksessa voit heittää
kaikki osumaheitot samanaikaisesti,
sitten haavoittumisheitot ja
lopuksi puolustusheitot.

Haavat jaetaan yksi kerrallaan
kohdeyksikön malleille. Voit jakaa
yksiköidesi haavat haluamallasi tavalla
(mallien ei tarvitse olla hyökkäävän
yksikön kantaman päässä tai näkyvillä).
Muista kuitenkin, että kun haavoitat
mallia, sinun on jaettava haavoja
samalle mallille sen kaatumiseen asti.
Yksikössä voi olla korkeintaan yksi
haavoittunut malli.

HAAVOJEN JAKAMINEN
Kun kaikki yksikön hyökkäykset on
ratkaistu, laske yhteen tehty vahinko.
Kohdeyksikköä komentava pelaaja jakaa
sitten haavojen määrän kohdeyksikölle
tehdyn vahingon mukaisesti.

Jotkin hyökkäykset, loitsut
ja kyvyt aiheuttavat vakavia
haavoja. Älä heitä osuma-,
haavoittumis- tai pelastusheittoja
vakaville haavoille. Kohteen
vahingot vastaavat sen sijaan
sille aiheutettujen vakavien
haavojen määrää. Jaa kaikki
yksikön hyökkäyksen aikana
aiheuttamat vakavat haavat
samalla kuin muut yksikön
hyökkäyksen aiheuttamat haavat,
kun kaikki yksikön hyökkäykset
on tehty. Muina aikoina
tapahtuvat vakavat haavat jaetaan
kohdeyksikön malleille heti
tapahtuessaan samalla tavalla kuin
hyökkäyksen vahingoittumisista
johtuvat haavat.
Jakamisen jälkeen vakava haava
on sääntöjen kannalta vastaava
kuin mikä tahansa muu haava.

KAATUNEET MALLIT

MONTA OSUMAA
Joskus yksittäinen onnistunut
osumaheitto antaa 2 osumaa tai
enemmän. Tässä tapauksessa
kaikki osumien haavoittumisheitot
heitetään samalla kertaa ja sen
jälkeen puolustusheitot.

VAKAVAT HAAVAT

Kun mallille jaettujen haavojen määrä
vastaa sen haavaominaisuutta, malli
kaatuu. Aseta kaatunut malli kentän
sivuun – se poistetaan pelistä.
Joidenkin kykyjen avulla voit heittää
noppaa ja estää haavan tai vakavan
haavan aiheutumisen mallille. Siinä
tapauksessa jokaisen mallille jaetun
haavan tai vakavan haavan kohdalla
noppaa heitetään erikseen. Jos haava
tai vakava haava estetään, sillä ei ole
vaikutusta malliin.

HAAVOJEN PARANTAMINEN

Jotkin kyvyt sallivat mallille jaettujen
haavojen parantamisen. Jokaista
parannettua haavaa kohti voit poistaa
yhden mallin haavan. Et voi parantaa
kuolleen mallin haavoja.

VELHOT
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Maailmat ovat täynnä taikaa, jota riittävän ovelat ja taitavat voivat käyttää voimanaan. Taistelussa taika toimii yhtä
hyvin kuin miekan terä. Sitä voidaan käyttää ystäväjoukkojen vahvistamiseen ja rohkaisemiseen sekä vihollisten
heikentämiseen ja pelottamiseen. Yleensä velhot päästävät vain taikuuden raa’an voiman valloilleen ja iskevät vihollisiinsa
aavemaisilla voimapurkauksilla.
Joidenkin yksiköiden warscroll
on avainsana velho (velho).
Voit käyttää velhoa loitsiaksesi
sankarivaiheessasi tai estääksesi
loitsuja vastustajasi sankarivaiheessa.
Joskus kyvyt antavat myös muiden kuin
velhomallien yrittää loitsuja tai niiden
estämistä. Ne tekevät niin alla olevien
sääntöjen mukaisesti – niitä koskevat
kyvyt, jotka muokkaavat loitsimis- tai
estämisheittoja, mutta ne eivät ole
velhoja muiden sääntöjen mukaisesti.

LOITSIMINEN
Velho voi loitsia omassa
sankarivaiheessaan. Et voi käyttää samaa
loitsua useammin kuin kerran vuorossa
(et edes eri velholla).
Jotta voit käyttää loitsun, sinun on
ensin kerrottava, mitä velho yrittää
tehdä (sen on oltava velhon tuntema
loitsu). Heitä 2D6 loitsimista varten.
Jos kokonaissumma on yhtä kuin tai
suurempi kuin loitsun loitsimisarvo,
loitsu onnistui.

VOITOT
Voitto taistelussa saattaa inspiroida
sotureita entistäkin suurempiin
urotekoihin seuraavassa taistelussa.
He ovat varmoja voitostaan, joten
he saattavat tehdä entistä enemmän
töitä hyökkäyksensä aikana,
rynnätä vastustajansa kimppuun
verenhimoisina tai jatkaa taistelemista
sisukkaasti kuolettavienkin
haavojen jälkeen.

Jos loitsu onnistuu, vastustaja voi
valita oman, korkeintaan 30 tuuman
etäisyydellä olevan, velhonsa ja
yrittää estää loitsun ennen kuin sen
vaikutukset tulevat voimaan. Loitsun
estämiseksi heitetään 2D6. Jos heitto
on parempi kuin loitsimiseen käytetty
heitto, loitsu estetään. Loitsun estämistä
voidaan yrittää vain kerran.

Mystinen suoja: Mystisen suojan
loitsimisarvo on 6. Jos loitsu onnistuu,
valitse ystäväyksikkö, joka on
loitsijan näköpiirissä ja korkeintaan
18 tuuman etäisyydellä. Voit
heittää kyseisen yksikön tuloksen 1
puolustusheitot uudelleen seuraavaan
sankarivaiheeseen asti.

TAIKAPERINTEET
Velhon tuntemat loitsut ja sen
sankarivaiheen loitsu- ja estomäärä
kerrotaan velhon warscroll. Useimmat
velhot tuntevat Salaperäinen salama- ja
Mystinen suoja -loitsut.
Salaperäinen salama: Salaperäisen
salaman loitsimisarvo on 5. Jos loitsu
onnistuu, valitse vihollisyksikkö, joka
on loitsijan näköpiirissä ja korkeintaan
18 tuuman etäisyydellä. Kyseinen
yksikkö saa 1 vakavan haavan. Jos
loitsimisheitto on 10 tai enemmän,
yksikkö saa D3 vakavaa haavaa.

VELHOYKSIKÖT
Velhot asetetaan kentälle yleensä
yhden mallin yksiköinä. Jos
yksikössä on velho-avainsana
ja useampi kuin yksi malli,
se lasketaan yhdeksi velhoksi
sääntöjen osalta, ja sinun on
valittava yksiköstä malli, joka
loitsii tai estää loitsuja ennen kuin
voit loitsia tai estää loitsuja. Mittaa
etäisyys ja tarkista näkyvyys
käyttämällä valitsemaasi mallia.

VOITOT
Jos armeijasi sai merkittävän voiton aiemmassa taistelussaan, heitä kenraalisi
valinnan aikana noppaa, ja katso heiton tulos alla olevasta taulukosta.
D6

Voitto

1–2 Inspiroitunut: Kerran taistelussa voit todeta, että valitsemasi ampuva
tai hyökkäävä yksikkö on inspiroitunut. Silloin voit heittää kyseisen
yksikön epäonnistuneet osumaheitot uudelleen vaiheen loppuun asti.
3–4 Verenhimoinen: Kerran taistelun aikana voit todeta, että valitsemasi ampuva
tai hyökkäävä yksikkö on verenhimoinen. Silloin voit heittää kyseisen yksikön
epäonnistuneet haavoittumisheitot uudelleen vaiheen loppuun asti.
5–6 Sisukas: Kerran taistelun aikana voit todeta, että pelastusheiton
tekevä yksikkösi on sisukas. Silloin voit heittää kyseisen yksikön
epäonnistuneet pelastusheitot uudelleen vaiheen loppuun asti.
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Knight-Incantor käyttää Salaperäinen salama -loitsua Grimghast Reaper -yksikköä vastaan ja haavoittaa kahta niistä vakavasti.

Nighthaunt-yksiköt, joita johtaa Guardian of Souls, etenevät kohti Celestar Ballista -mallia.

MAASTO
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Maailmat ovat täynnä erikoisia nähtävyyksiä ja tappavia esteitä, kuten liekkipatsaita, pronssialttareita ja kummitusten
täyttämiä raunioita. Mahtavat kalloin koristellut linnoitukset nousevat luiden koristamilla tasangoilla, ja etäisyydessä
ikivanhat rauniot ovat merkki kuolevaisten maailman arpisesta ja savun täyttämästä maailmasta. Tämä ovat
taistelukenttien ja lahtareiden täyttämiä paikkoja, joita hallitsevat vallastaan sokeutuneet sotajohtajat.
Liikkumis- ja suojasäännöissä
kerrotaan, miten maasto-ominaisuuksia
MAISEMATAULUKKO
voidaan ylittää tai käyttää hyödyksi.
SCENERY DICE
D6FACES
Maisemasääntö
Maasto-ominaisuuksien oletetaan
olevan molemmille puolille ystävällisiä
1
Kirottu: Sankarivaiheesi alussa voit valita yhden ystäväyksikön, joka
on korkeintaan 1 tuuman päässä kirotusta maasto-ominaisuudesta, ja
eikä niitä vastaan voida hyökätä.
SCENERY DICE FACES

tehdä uhrauksen. Silloin yksikkö saa D3 vakavaa haavaa, mutta voit heittää
tulokseltaan 1 olevat osumaheitot uudelleen seuraavaan sankarivaiheeseesi asti.

SCENERY DICE FACES
SCENERY DICE FACES

2

Salaperäinen: Lisää 1 velhojen loitsimis- tai loitsujen
estämisheittoihin, kun ne ovat korkeintaan 1 tuuman päässä mistä
tahansa salaperäisestä maasto-ominaisuudesta.

SCENERY DICE FACES
SCENERY DICE FACES

Kun rakennat maastoa taistelulle, voit
sopia vastustajasi kanssa, että annatte
jokaiselle maasto-ominaisuudelle jonkin
oikealla olevan maisemataulukon
maisemasäännöistä. Voitte joko
valita maisemasäännön jokaiselle
maasto-ominaisuudelle tai heittää
noppaa ja määrittää jokaisen maastoominaisuuden säännöt satunnaisesti.
Jos maasto-ominaisuudelle on saatavilla
warscroll, voit käyttää warscroll sääntöjä
maisemataulukon sääntöjen sijaan.

ESTEET
Jotkin maasto-ominaisuudet
ovat esteitä, jotka estävät niiden
takana olevia kohteita vastaan
hyökkäämisen. Se mainitaan
maasto-ominaisuuden warscroll.
Kun ampuma-aseen kohteena on
vihollisyksikkö, jonka kaikki mallit ovat
1 tuuman päässä esteestä, kohdeyksikkö
on suojassa, jos hyökkäävä malli on
lähempänä estettä kuin kohdeyksikköä.

TUKIKOHDAT
Joitain maasto-ominaisuuksia
voidaan käyttää yksiköiden
tukikohtina. Se mainitaan
maasto-ominaisuuden warscroll.
Yksikkö voidaan asettaa tukikohdaksi
taistelun alussa, jos maasto-ominaisuus on
täysin yksikön alueella. Vaihtoehtoisesti
yksikkö voi muuttaa tietyn maasto-

3

Inspiroiva: Lisää 1 yksikköjen urheusominaisuuteen, kun ne ovat
korkeintaan 1 tuuman päässä inspiroivista maasto-ominaisuuksista.

4

Tappava: Heitä noppaa jokaisen yksikön kohdalla, joka päättää tavallisen
liikkumisen tai rynnäkköliikkumisen korkeintaan 1 tuuman päähän
tappavasta maasto-ominaisuudesta. Jos tulos on 1, yksikkö saa D3 vakavaa haavaa.

5

Mystinen: Heitä noppaa aina, kun annat haavan tai vakavan haavan
mallillesi, joka on korkeintaan 1 tuuman päässä mystisestä maastoominaisuudesta. Jos tulos on 6+, haava tai vakava haava peruuntuu.

6

Pahaenteinen: Vähennä yksikköjen urheusominaisuudesta 1, kun ne ovat
korkeintaan 1 tuuman päässä pahaenteisistä maasto-ominaisuuksista.

ominaisuuden tukikohdaksi sen sijaan,
että se liikkuisi tavalliseen tapaan, jos
kaikki sen mallit ovat korkeintaan 6
tuuman päässä maasto-ominaisuudesta.
Silloin alle 3 tuuman päässä maastoominaisuudesta ei saa olla vihollismalleja
eikä se voi olla vihollisten tukikohta.
Yksiköt, jotka muuttavat maastoominaisuuden tukikohdaksi,
poistetaan taistelukentältä ja
ne ovat maasto-ominaisuuden
”sisällä”. Yksikköjen on laskettava
vihollisen tukikohtana käyttämä
maasto-ominaisuus vihollismalliksi.
Tukikohtayksikön kantama ja näkyvyys
määritellään maasto-ominaisuuden
perusteella. Tukikohtamalli voi hyökätä
ja sitä vastaan voi hyökätä, se voi loitsia
tai estää loitsuja sekä käyttää kykyjä,
mutta se ei voi liikkua. Tukikohtayksikön
lasketaan olevan suojassa, jos sitä
vastaan hyökätään. Lisäksi voit vähentää

1 osumaheittojen tuloksesta, kun
tukikohtayksikköä vastaan hyökätään.
Tukikohtayksikkö voi poistua liikkumisvaiheessasi. Kun yksikkö liikkuu,
aseta yksikön mallit niin, että ne ovat
korkeintaan 6 tuuman päässä maastoominaisuudesta ja kauempana kuin
3 tuuman päässä vihollisyksiköistä. Tämä
lasketaan kyseisten mallien liikkeeksi
tämän liikkumisvaiheen aikana.
Monet tukikohtana käytettävät
maasto-ominaisuudet sisältävät tasaisia
alueita, joissa mallit voivat seistä. Vain
tukikohdassa olevia malleja voidaan
asettaa tasaisille alueille tai niiltä pois
(muut lentävät mallit voivat ylittää
tasaiset alueet, mutta ne eivät voi lopettaa
liikkumistaan näille alueille tai laskeutua
niille, jos mallit eivät ole osa tukikohtaa).
Sillä ei ole vaikutusta peliin: nämä mallit
ovat edelleen sääntöjen mukaisesti
maasto-ominaisuuden tukikohdan sisällä.

11

BATTLEPLANS
Ennen kuin voit aloittaa sotasi
Warhammer Age of Sigmar -pelissä,
sinun on valittava battleplan.
Pelin mukana tulee battleplan,
Ensimmäinen isku, jonka avulla voit
aloittaa nopeasti. Muita battleplans
on saatavilla Warhammer Age of
Sigmarille julkaistuissa kirjoissa tai
halutessasi voit luoda oman battleplan.
Jos et vastustajasi kanssa pääse
yhteisymmärrykseen käytettävästä
battleplan, heittäkää noppaa ja voittaja
valitsee käytettävän battleplan.

BATTLEPLAN OHJEET
Kaikki battleplans sisältävät ohjeet,
jotka kuvaavat taistelun etenemistä.

1

NIMI

battleplan nimi ja lyhyt
kuvaus taistelun olosuhteista, jotta
ymmärtäisit millainen tilanne on ja mitä
voittamiseen vaaditaan.

2

ALKUASETUKSET

Jokainen battleplan sisältää
kartan, jossa näytetään mihin
vastapuolten armeijat voidaan asettaa
(aluetta kutsutaan armeijan alueeksi),
ja kertoo mahdolliset rajoitukset, jotka
koskevat taistelukentän kokoamista.

BAT TLE

274

battleplans mukana tulevien karttojen
taistelukentän koko on 183 x 122 cm ja
muotona suorakulmio. Jos käytät toisen
kokoista tai muotoista taistelukenttää,
sinun on muokattava etäisyyksiä sekä
alueiden, tavoitteiden ja maastoominaisuuksien sijaintia tavalla, joka
sopii käyttämäsi taistelukentän kokoon
ja muotoon.

3

Monet battleplans sisältävät
yhden tai useamman erikoissäännön.
Nämä kattavat ainutlaatuiset tilanteet,
taktiikat tai kyvyt, joita voidaan käyttää
taistelun aikana tai jotka saattavat
vaikuttaa siihen, miten valitset armeijasi
tai kokoat maaston taistelukentälle.
Ensimmäinen isku -sääntö Ensimmäinen
isku -battleplan, vastapäätä, on esimerkki
tällaisesta erikoissäännöstä.

4

Jos battleplan ei kerro, miten peli
voitetaan, sinun on tapettava kaikki
vastustajan armeijan mallit, jotta voit
voittaa mahtavan voiton. Jos kumpikaan
pelaaja ei ole onnistunut tässä viidennen
taistelun erän päättyessä, pelaaja, joka
on tappanut isomman prosentuaalisen
osuuden vastustajan armeijan malleista
kuin he ovat menettäneet omastaan, saa
pienen voiton.
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1

Territory

Territory

2

OF DEATH

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

2

SET-UP

Both warlords
roll oﬀ, and the
winning team
must pick a territory
and set up first.
The opposing
team then sets
up their army
in
the remaining
territory. Units
must be set up
wholly
own territory more within their
than 9" from
enemy territory.

Objective
1-2

Terr

Territory

5

Objective
Objective

Territory

GLORIOUS

Objective
1-2

Objective

Kun mittaat etäisyyksiä
tavoitteisiin tai tavoitteista,
käytä mittaukseen aina
merkin keskiosaa.
Jokaisen pelaajan vuoron
päätteeksi sinun on tarkistettava,
onko jompikumpi pelaajista
saanut hallintaansa jonkin
tavoitteen. Se tehdään laskemalla
mallien määrä korkeintaan 6
tuuman päässä jokaisen tavoitteen
keskikohdasta. Saat tavoitteen
hallintaasi, jos sinulla on
alueella enemmän malleja kuin
vastustajallasi. Kun saat tavoitteen
hallintaasi, se pysyy sinun
hallinnassasi, kunnes vastustajasi
saa sen hallintaansa.
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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 additiona
victory point is
scored if the generall
was the enemy
warlord’s general.
Each objective
is worth
points to the coalition D3 victory
that controls
it at end of their
turn
in their own territory,if it is located
and D6
victory points
if it is located in
enemy territory.

Objective
3-4

Objective
5-6

Coalition A
Territory

6

Jos taistelussa on tavoitteita,
battleplan kertoo missä ne
ovat taistelukentällä. Tavoitteet
on merkittävä soveltuvalla
merkillä, kuten kolikolla. Jos
sinulla on käytössäsi riittävät
tarvikkeet, voit tietenkin myös
tehdä omia tavoitemerkkejäsi
Citadel-miniatyyrisarjan osilla.

The coalition that
has
most victory points scored the
(see below) at
the end of the
fi ft h
a major victory. battle round wins
In the case of a
tie,
both coalition
s win a minor
victory.

3

Objective

itory 4

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

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.
This counts as
their
move for that movemen
t phase.

Objective

Objective

PRIORITIES

4

COALI TION

Taisteluita taistellaan joskus siksi,
että yksi tai useampi elintärkeä
sijainti saataisiin oman armeijan
hallintaan. Warhammer Age
of Sigmarissa näitä sijainteja
kutsutaan tavoitteiksi ja ne
käyttävät seuraavia sääntöjä.

BATTLEPLAN

CHANGING

Often the goals
for
and change, forcinga battle will shift OBJECT
IVES
an army to ﬁrst
attack in one direction
This battle is fought
and then
to control
another, or to
two objectives,
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territory. However in each side’s
one
,
launch an all-out moment and
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battle round.
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y.
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MAHTAVA VOITTO

Useimmat battleplans kertovat
sinulle, milloin taistelu päättyy ja
mitä pelin voittamiseen vaaditaan.
Jos kumpikaan pelaaja ei onnistu
voittamaan, peli lasketaan tasapeliksi.

PLA N

MARCH
NIGHT more than

ERIKOISSÄÄNNÖT

TAVOITTEET

Objective
3-4
Coalition B
Territory

Objective
5-6

Malli voidaan laskea vain yhden
tavoitteen hallinnassa avustavaksi
malliksi per vuoro. Jos jokin
malleistasi voisi periaatteessa
avustavaa useammassa kuin
yhdessä tavoitteessa, sinun on
valittava kumpaa tavoitetta ne
avustavat kyseisellä vuorolla.

BATTLEPLAN

ENSIMMÄINEN ISKU
Kaksi armeijaa kohtaavat toisensa
avoimella taistelukentällä.
Molempien on yritettävä parhaansa
ja tuhottava mahdollisimman monta
vihollista. Kuka ikinä vuodattaakaan
ensimmäisenä vastustajansa
verta inspiroituu taistelemaan
entistäkin raivoisammin!
Suunnittelijan huomautus:
Kuolevaisten maailmoissa taistelut ovat
brutaaleja ja anteeksiantamattomia.
Ne taistellaan usein katkeraan loppuun
asti, jolloin voittaja on tuhonnut
vastustajansa täysin.
Kuitenkin kaikki viisaat kenraalit
tietävät, että vastustajan armeijan
lahtaaminen ei itsessään takaa
menestystä. Jos toinen puoli onnistuu
murskaamaan vastustajansa, mutta
kokee itse katastrofaalisia tappioita,
kyseessä on melkoinen Pyrrhoksen voitto.

ALKUASETUKSET

ENSIMMÄINEN ISKU

Pelaajat heittävät noppaa ja kilpaheiton
voittaja päättää kumpaa aluetta
puolet käyttävät. Alueet näkyvät alla
olevassa kartassa.

Pelaaja, jonka komentama armeija
ensimmäisenä tappaa vihollismallin,
saa 1 ylimääräisen komentopisteen.

Pelaajat asettavat sitten yksiköitään
alueelle yksi kerrallaan niin, että pelaaja,
joka voitti nopanheiton, aloittaa.
Yksiköt on asetettava täysin omalle
alueelle ja vähintään 12 tuuman päähän
vihollisen alueesta.

MAHTAVA VOITTO

Jatka yksiköiden asettamista, kunnes
molemmat puolet ovat asettaneet
kentälle koko armeijansa. Jos toinen
pelaajista on valmis aiemmin, vastustaja
voi asettaa kentälle loput armeijansa
yksiköt yksi kerrallaan.

Tässä taistelussa vastustajan
tuhoaminen on toteutettava niin,
ettei voittaja-armeija kärsi suurempia
vahinkoja kuin sen vastustaja. Voittaja
on siis se, joka aiheuttaa eniten
verenvuodatusta, ei se, joka on jäljellä
taistelun jälkeen.

Vihollisen alue

Oma alueesi

Taistelu jatkuu, kunnes toisella pelaajista
ei ole enää yksiköitä taistelukentällä
tai taistelun viidennen erän päätteeksi,
kumpi tapahtuukaan ensin.
Kun taistelu päättyy, jokainen pelaaja
laskee voittopisteensä laskemalla
yhteen kaikkien vastustajan armeijan
taistelun aikana kaatuneiden mallien
haavaominaisuudet. Jos toinen pelaajista
saa vähintään 50 % enemmän pisteitä
kuin vastapuoli, he saavat mahtavan
voiton. Muutoin korkeamman
pistemäärän saanut pelaaja saa
pienen voiton.
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WARSCROLLS
Kaikki Warhammerin Citadelminiatyyrit sisältävät oman warscroll,
joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon
kyseisen mallin käytöstä Warhammer
Age of Sigmar -pelissä. Alla olevat ohjeet
kertovat, mitä tietoja warscroll on.

WARSCROLL SÄÄNNÖT
Kaikki warscrolls sisältävät sääntöjä,
jotka kertovat miten warscroll
kuvailemaa mallia voidaan
käyttää taistelussa.

1

OMINAISUUDET

warscrolls sisältävät
ominaisuuksia, joihin viitataan pelin
perussäännöissä ja joiden perusteella
mallia käytetään pelissä. Esimerkiksi
mallin puolustusominaisuus kertoo
mitä noppia sinun on heitettävä,
jotta voisit puolustautua, aseen
hyökkäysominaisuus kertoo miten
monta hyökkäysheittoa sille tehdään ja
niin edelleen.
Puolustus on ’-’

Joidenkin mallien puolustus on ’-’.
Jos puolustus on ’-’, heittotuloksesi
on oltava 7 tai enemmän. Yleensä
se on mahdotonta, joten sinun ei
tarvitse heittää noppaa lainkaan,
mutta joskus pistemuutokset
mahdollistavat puolustusheiton
muokkaamisen niin, että tulos ”7 tai
enemmän” on mahdollinen. Silloin voit
yrittää puolustusheittoa.
Satunnaiset arvot

Joskus yhdellä tai useammalla warscroll
ominaisuudella on satunnaisia
arvoja. Liikkumisominaisuus
saattaa olla esimerkiksi 2D6 tai
hyökkäysominaisuus D6.
Kun satunnaisen
liikkumisominaisuuden yksikkö liikkuu
liikkumisvaiheessa, heitä ilmoitettua
noppamäärää. Noppalukujen
summa on kaikkien yksikön
mallien liikkumisominaisuus tämän
liikkumisvaiheen ajan.
Luo satunnaiset arvot aseelle (vahinkoa
lukuun ottamatta) aina, kun malli
käyttää sitä. Tulos koskee kyseisen
mallin asetta vaiheen loppuun asti.
Kun satunnaisia vahinkoja lasketaan
hyökkäysjakson neljännessä vaiheessa,

heitä noppaa erikseen päätelläksesi
aseen jokaisen onnistuneen
hyökkäyksen arvon.

2

KUVAUS

Kaikki warscrolls sisältävät
kuvauksen. Se kertoo, miten mallit
voidaan järjestää yksiköiksi ja mitä
aseita yksikön mallit voivat käyttää.

Monet kyvyt laukeavat, kun
vaiheen aikana tapahtuu jotakin.
Kyky voi esimerkiksi mahdollistaa
epäonnistuneen osumaheiton
heittämisen uudelleen. Tässä
tapauksessa kykyä käytetään heti sen
laukaisevan tapahtuman jälkeen.

Yksikön koko

Jos malli on kentällä kahden tai
useamman mallin yksikössä, kuvaus
kertoo montako mallia yksikössä
tulisi olla. Jos sinulla ei ole riittävästi
malleja yksikön siirtämiseksi kentälle,
voit siirtää yhden yksikön kentälle ja
sisällyttää siihen niin monta mallia,
kun sinulla on. Tätä kutsutaan
alivoimaiseksi yksiköksi.
Komentomallit

Jotkin yksiköt voivat sisältää
yksilöllisesti nimettyjä sankareita,
sotalippujen kantajia ja/tai muusikkoja.
Näitä kutsutaan yhteisnimityksellä
”komentomallit” ja niiden kyvyt
koskevat vain niitä itseään.
Komentomalleille on käytettävä niitä
kuvaavia Citadel-miniatyyrejä, jos ne
ovat osa yksikköä. Komentomallien
oletetaan kantavan samoja aseita kuin
muiden yksikön mallien, ellei toisin
mainita, vaikka aseet eivät olisikaan
mallilla näkyvissä.
Ratsut

Joskus mallin kuvaus saattaa sisältää
tietoa mallin sisältämästä ratsusta, kuten
sotaratsusta, voimakkaasta ratsuna
käytettävästä hirviöstä tai massiivisesta
sotakoneesta, jolla ne voivat seistä.
Huomioi, että kun malli kuolee, sekä
ratsastaja että ratsu poistuvat pelistä.

3

KYVYT

Useimmat warscrolls sisältävät
yhden tai useamman kyvyn, joita
warscroll mallit voivat käyttää
Warhammer Age of Sigmar -pelin
aikana. Kykyjen tärkeys on suurempi
kuin perussääntöjen.

Muita kykyjä voidaan käyttää vaiheen
aikana, jos pelaaja niin päättää.
Sankarivaiheessa voit esimerkiksi
käyttää useimpia komentokykyjä.
Vaiheen aluksi käytettävät kyvyt
käytetään ennen muita toimintoja.
Samalla tavalla vaiheen lopuksi
käytettävät kyvyt käytetään vasta sitten,
kun kaikki tavalliset vaiheen toiminnot
on suoritettu. Muita kykyjä voidaan
käyttää vaiheen aikana missä tahansa
järjestyksessä ja milloin tahansa. Jos
molemmat pelaajat haluavat käyttää
kykyjään samanaikaisesti, vuorossa
olevan pelaajan kyky käytetään ensin
ja vastustajan vasta sen jälkeen.
Huomioi, että kykyjä voidaan käyttää
vain niiden säännöissä mainitussa
vaiheessa. Jos kyvyn säännöissä
esimerkiksi todetaan, että sitä voidaan
käyttää vain ”liikkumisvaiheessa”,
sitä ei voida käyttää sankarivaiheessa
liikkuvaan yksikköön, eikä
kykyä, jota voi käyttää ”oman
liikkumisvaiheesi” aikana, voi käyttää
vihollisen liikkumisvaiheessa.

Jos yksiköllä on kyky, joka vaikuttaa
tietyllä etäisyydellä oleviin
ystäväyksiköihin, kyky koskee myös
sitä käyttävää yksikköä.

ja käytä siihen sitten pistemuutoksia.
Jos kyky esimerkiksi lisää 1 pisteen
vahinko-ominaisuuteen, joka on
D3, tulos saadaan heittämällä D3 ja
lisäämällä tulokseen 1.

Myös kaikki ylimääräiset hyökkäykset,
osumaheitot tai haavoittumisheitot,
jotka johtuvat kyvyn käyttämisestä,
eivät itsessään voi aiheuttaa ylimääräisiä
hyökkäyksiä, osumaheittoja tai
haavoittumisheittoja. Jos esimerkiksi
osumaheitto, jonka tulos on 6 tai
enemmän, tarkoittaa sitä, että voit tehdä
1 ylimääräisen hyökkäyksen, tämä
ylimääräinen hyökkäys ei voi aiheuttaa
lisähyökkäyksiä, vaikka heittäisitkin
uudelleen tuloksen 6+.

4

Joskus voit määrittää tai lisätä
avainsanan yksikölle taistelun ajaksi. Jos
päätät tehdä niin, yksikköä käsitellään
taistelun ajan sen warscroll väliaikaisesti
määritetyn avainsanan mukaisesti.

VAHINKOTAULUKOT

Joillain malleilla on
vahinkotaulukko, jota käytetään
päättelemään yksi tai useampi mallin
ominaisuus. Katso montako haavaa
mallilla on (eli montako parantamatonta
haavaa mallille on jaettu) löytääksesi
kyseisen arvon.
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TAISTELUA EDELTÄVÄT
KYVYT
Jotkin warscrolls mahdollistavat
kyvyn käytön ”kun alkuasetukset
on tehty” tai ”ennen kuin taistelu
alkaa”. Nämä kyvyt käytetään
ennen taistelun ensimmäistä
erää. Jos molemmilla armeijoilla
on tällaisia kykyjä, heittäkää
kilpaheitto, ja voittaja valitsee
kumpi pelaajista käyttää kaikki
taistelua edeltävät kykynsä ensin.

AVAINSANAT

Jokainen warscroll sisältää
avainsanaluettelon, joka koskee
warscroll kuvailemaa mallia.
Avainsanat ovat säännöissä
lihavoituina avainsanoina.

Pistemuutokset

Joskus ominaisuuksille ja kyvyille
voidaan tehdä pistemuutoksia. Sääntö voi
esimerkiksi lisätä 1 pisteen osumaheittoon
tai mallin liikkumisominaisuuteen.
Pistemuutokset ovat kertyviä.
Pistemuutokset eivät koskaan voi alentaa
noppatulosta niin, että se on alle 1.

Avainsanat saattavat liittyä (tai olla
”merkittyjä”) sääntöihin. Sääntö voi
esimerkiksi koskea ”kaikkia Khornemalleja”. Se tarkoittaa sitä, että se
koskee kaikkia malleja, joiden warscroll
on Khorne-avainsana.

Jos pistemuutokset koskevat satunnaista
arvoa, selvitä ensin satunnainen arvo

Kun kaikki mahdolliset taistelua
edeltävät kyvyt on käytetty,
taistelun ensimmäinen erä alkaa.
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WARSCROLL BATTALIONS

PATALJOONABONUKSET

Voit halutessasi järjestää armeijasi
yksiköt erikoismuodostelmaan
käyttämällä warscroll battalion.
Silloin saat lisäkykyjä, joita vain
pataljoonan yksiköt voivat käyttää.

Jos yksikköä koskevassa kohdassa on
avainsana, mitä tahansa yksikköä,
jolla on kyseinen avainsana, voidaan
käyttää (mukaan lukien yksiköt, joille
annat avainsanan).

Seuraavat säännöt koskevat warscroll
battalion warscroll koskevien
sääntöjen lisäksi.

Alkuasetusten aikana voit asettaa
kentälle osan tai kaikki warscroll
battalion yksiköistä samaan aikaan,
eli sinun ei tarvitse asettaa kaikkia
yksiköitä erikseen.

1

PATALJOONAN
JÄRJESTELY

2

warscroll battalion koostuu kahdesta
tai useammasta yksiköstä. Sinun on
päätettävä mitä warscroll battalions
haluat käyttää ja mitkä yksiköt ovat
missäkin, kun valitset armeijaasi.
Vahvistukset eivät voi olla osa
warscroll battalion.
Pataljoonan järjestelyosio luetteloi
nimet tai avainsanat, joita yksiköillä
voi tai täytyy olla. Jos kohdassa
mainitaan yksikön nimi, mitä tahansa
sen nimistä yksikköä voidaan käyttää
(voit jättää alaotsikot huomiotta,
jos niitä ei mainita yksikköä
koskevassa kohdassa). Alivoimaiset
yksiköt (s. 13) eivät voi olla osa
warscroll battalion.

warscroll battalion
lisääminen armeijaan antaa
kaksi lisäbonusta:
• Saat 1 komentopisteen
taistelun aluksi jokaista
armeijaasi kuuluvaa
warscroll battalion kohti.
• Jos käytät liittoumakykyjen
sääntöjä (s. 17–18), saat
1 ylimääräisen voimaartifaktin jokaista armeijasi
warscroll battalion kohti.

PATALJOONAKYVYT

warscroll battalion kohdalla
luetellut kyvyt koskevat vain niitä
yksiköitä, jotka ovat osa pataljoonaa
(vaikka armeijassasi olisikin muita
saman tyyppisiä yksiköitä) ja ne
toimivat yksiköiden warscrolls
kykyjen lisäksi.
Yleensä yksikkö voi kuulua vain
yhteen pataljoonaan ja saa täten
vain yhden pataljoonan kyvyt.
Jotkin erittäin suuret pataljoonat
voivat kuitenkin sisältää pienempiä
pataljoonia ja joissain tapauksissa
yksikkö voi hyötyä kahden eri
pataljoonan kyvyistä samaan aikaan.
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1
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2

ABILITIES
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TAISTELUN MAAILMA
Kun olet valinnut käytettävän
battleplan, voit valita kuolevaisten
maailman, jossa taistelu tapahtuu.
Jos valitset sen, valitsemasi
kuolevaisten maailma määrittää
sen, mitä maailman taistelusääntöjä
voit käyttää pelissäsi. Jos ette pääse
yhteisymmärrykseen käytettävästä
kuolevaisten maailmasta, kilpaheiton
voittaja päättää sen.

MAAILMAN
TAISTELUSÄÄNNÖT

Valitsemasi kuolevaisten maailma
määrittää mitkä (jos mitkään)
maailman taistelusäännöt koskevat
siellä tapahtuvaa taistelua.
Maailman taistelusääntöjä on
saatavilla monissa Warhammer Age
of Sigmarille julkaistuissa kirjoissa ja
uusia lisätään jatkuvasti.

1

MAAILMAKOHTAINEN TAIKA

Velhot saattavat osata
lisäloitsuja, jotka liittyvät siihen
kuolevaisten maailmaan, jossa he
ovat. Tällaiset loitsut lisätään velhon
jo tuntemiin loitsuihin.
Tämä peli pelataan kuivassa,
kaaoksen saastuttamassa
Aqshyssa. Maailman
taistelusääntöjen käyttäminen
lisää peliisi uusia ja
kiinnostavia mahdollisuuksia.

2
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MAAILMAKOHTAISET
OMINAISUUDET

Jokaisen maailman maantieteelliset
olosuhteet, ilmasto sekä siellä elävät
eläimet ja kasvit ovat vaihtelevia ja
monimuotoisia ja niillä saattaa olla
huomattaviakin vaikutuksia siellä
käytäviin taisteluihin.

3

MAAILMAN KOMENNOT

Jokaisella maailmalla on omia
ainutlaatuisia komentokykyjään,
joita siellä taistelevat sankarit
voivat käyttää.

REALM OF BATTLE:
GHUR,
THE REALM OF BEAST
S

1

The following Realm of
Battle rules can be used
for battles fought in the
Realm of Beasts.
Mortal Realm

REALMSPHERE MAGIC

257
of Ghur, also known as

REALMSCAPE FEATURES

Wizards know the following
spell
in battles fought in this
realm, in
addition to any other spells
that
they know.
WILDFORM

The wizard transforms their
allies
into swift-moving bestial
forms.

D6
1

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.

3

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.

Realmscape Feature
Savage Hinterlands: It
seems the lands of this region
pose no
threat, at the moment.
This realmscape feature

2

MONSTROUS BEASTS

After set-up, each player
can set up a
Monster that is not a Hero,
starting
with the player that finished
setting
up their army first. These
monsters
are called ‘monstrous beasts’
in the
rules that follow. They are
not part of
either army. A monstrous
beast can
be set up anywhere on the
battlefield
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.
Their 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.

the

If a battle takes place in
this realm, the player that
picked the realm can roll
dice and look up the result
a
on the table below to see
which realmscape feature
rule applies for the battle.
The result applies to both
players.

3

Reckless Aggression: A
philosophy of eat or be eaten
is needed to
survive amidst the wilderness.
Any unit that is within
12" of an
charge phase suﬀers 1 mortal enemy unit at the start of their
wound unless they finish
charge phase within 3" of
that
an enemy model. In addition,
re-roll hit rolls of 1 for units
you can
that have made a charge
move in the
same turn.

5

6

Jokainen kuolevaisten maailma
on laaja ja sisältää monenlaisia,
uskomattomia alueita. Joskus
taistelun maailma sisältää
yksityiskohtia yhdestä tai
useammasta alueesta. Tässä
tapauksessa maailman
valinnut pelaaja voi todeta, että
taistelu tapahtuukin toisella
alueella, mikä mahdollistaa
maailman aluekohtaisten
taistelusääntöjen käyttämisen.

KUOLEVAISTEN MAAILMAT

Voit valita seuraavista
kuolevaisten maailmoista:

has no eﬀect on the battle.

Hungering Animus: Even
the landscapes are possessed
predatory instinct, using
of a
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 suﬀers
D3 mortal wounds instead.
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

2

SOTA-ALUEET

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

•
•
•
•
•
•
•

Aqshy, tulen valtakunta
Shyish, kuoleman valtakunta
Ghyran, elämän valtakunta
Hysh, valon valtakunta
Ghur, petojen valtakunta
Chamon, metallin valtakunta
Ulgu, varjojen valtakunta
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LIITTOUMAKYVYT
Jos armeijallasi on liittouma, voit käyttää
myös liittoumakykyjä, kun pelaat
Warhammer Age of Sigmar -pelejä.
Liittoumakykyjen avulla armeijasi voi
käyttää lisäkykyjä ja -loitsuja.

-avainsana, armeija voi olla uskollinen
Stormcast Eternals -ryhmittymälle
ja siihen viitataan nimellä Stormcast
Eternal -armeija.

Liittoumakykyjen kuvauksia on
saatavilla monissa Warhammer Age
of Sigmarille julkaistuissa kirjoissa ja
uusia lisätään jatkuvasti. Tämän osion
säännöissä esitellään, miten voit käyttää
liittoumakykyjä peleissäsi.

NIMETYT HAHMOT

Nimetyt hahmot, kuten Nagash,
Archaon ja Alarielle ovat ainutlaatuisia
ja vahvoja sotureita, joilla on omat
persoonansa ja voima-artifaktinsa.
Sen vuoksi näillä malleilla ei
voi olla komento-ominaisuutta
tai voima-artifaktia.

ARMEIJAN LIITTOUMA
Kun valitset armeijasi, voit myös
valita sille liittouman. Jos päätät
tehdä niin, voit käyttää valitsemaasi
liittoumaa vastaavia liittoumakykyjä. Jos
armeijallasi voi olla useampi kuin yksi
liittouma, sinun on valittava yksi pelin
aikana käytettäväksi.
MERKITTÄVÄT LIITOT

TAISTELUOMINAISUUDET

LIITTOLAISET
Joka neljäs armeijan yksikkö voi
olla liittolaisyksikkö.

Warhammer Age of Sigmarin yksiköt
kuuluvat johonkin merkittävistä
liitoista, jotka ovat Järjestys, Kaaos,
Kuolema tai Tuho. Merkittävä liitto,
johon yksikkö kuuluu, mainitaan sen
warscroll avainsanoissa. Esimerkiksi
yksikkö, jolla on avainsana Kuolema,
kuuluu Kuoleman merkittävään liittoon.

Liittolaisyksiköitä käsitellään armeijasi
osana, mutta niitä ei lasketa mukaan
armeijasi liittolaisuuden laskemiseen,
joten ne voivat kuulua toiseen
merkittävään liittoon tai ryhmittymään.
Liittolaismalli ei myöskään voi olla
armeijan kenraali eikä voi käyttää tai
hyötyä armeijasi liittoumakyvyistä.

Armeija on osa merkittävää liittoa,
jos kaikki armeijan yksiköt ovat osa
kyseistä merkittävää liittoa (mukaan
lukien kaikki yksiköt, joille määrität
avainsanan alkuasetusten aikana).
Jos esimerkiksi kaikilla armeijan
yksiköillä on Järjestys-avainsana,
armeijan liittouma voi olla Järjestyksen
merkittävä liitto ja siihen viitataan
nimellä Järjestys-armeija.

Ryhmittymät, joiden kanssa armeija voi
liittoutua, löytyvät sen taistelukirjasta
tai sen pelitaisteluprofiilista, joka löytyy
uusimmasta General's Handbook.
Esimerkiksi Stormcast Eternal
-armeijan liittolaisia voivat olla kaikki
muut Järjestys-ryhmittymät.

RYHMITTYMÄT

Monet yksiköt ovat myös uskollisia
ryhmittymille, jotka ovat osa
merkittäviä liittoja. Esimerkiksi
Stormcast Eternals ovat Järjestyksen
merkittävän liiton ryhmittymä.
Armeija voi olla uskollinen
ryhmittymälle merkittävän liiton
sijaan, jos kaikilla armeijan yksiköillä
on kyseisen ryhmittymän avainsana,
mukaan lukien kaikki yksiköt, joille
määrität avainsanan alkuasetusten
aikana. Jos esimerkiksi kaikilla armeijan
yksiköillä on Stormcast Eternal

loitsuperinteitä. Ne esitetään joskus
taulukkomuodossa. Voit joko heittää
noppaa saadaksesi satunnaisen kyvyn
tai valita jonkin niistä. Muista, että
armeijasi liittolaisyksiköt eivät voi
käyttää liittoumakykyjä.

VAHVISTUKSET

Yksiköt, jotka lisätään armeijaasi
taistelun jo alettua, voivat olla
liittolaisia. Niitä ei lasketa rajoitettuun
liittolaisyksiköiden määrään, jotka ovat
osa armeijaasi.
WARSCROLL BATTALIONS

Warscroll battalion voi sisältää
liittolaisia. Niitä ei lasketa rajoitettuun
liittolaisyksiköiden määrään, jotka ovat
osa armeijaasi.

KYKYTYYPIT
Useimmat liittoumakyvyt
sisältävät taistelu- ja komentoominaisuuksia, voima-artifakteja ja

Armeija, jonka tavoitteet ja ihanteet
ovat yhtenäisiä, ovat tehokkaampia kuin
sekalainen kokoelma epätodennäköisiä
liittolaisia. Sen takia saman liittouman
alaiset armeijat hyötyvät usein
voimakkaista lisäkyvyistä, joita
kutsutaan taisteluominaisuuksiksi.
KOMENTO-OMINAISUUDET

Jokaisella kenraalilla on oman
tyyppisensä tapa komentaa
armeijoitaan: jotkut ovat ovelia,
toiset luottavat raakaan voimaan. Jos
kenraalisi on sankari ja armeijasi
liittoumakyvyt sisältävät komentoominaisuuksia, voit valita kenraalillesi
yhden niistä tai valita nopalla sellaisen
satunnaisesti. Jos mistä tahansa
syystä joudut valitsemaan uuden
kenraalin taistelun aikana, valitse
hänelle välittömästi uusi ominaisuus
itse tai noppaa heittämällä. Komentoominaisuuksilla ei ole vaikutusta
kenraalin ratsuun kohdistuviin
hyökkäyksiin, ellei toisin mainita.
VOIMAESINEET

Mahtavat sankarit ottavat nämä
aarteet sotaan mukanaan. Jos armeijasi
liittoumakyvyt sisältävät voimaartifakteja, voit valita sellaisen tai heittää
noppaa valitaksesi satunnaisen artifaktin
armeijasi sankarin käyttöön. Voit
valita yhden toisen artifaktia käyttävän
sankarin jokaista armeijaasi kuuluvaa
warscroll battalion kohden. Jokaisella
sankarilla voi olla vain yksi voimaartifakti eikä armeijassa voi olla kahta
samanlaista voima-artifaktia. Voimaartifakteilla ei ole vaikutusta sankarin
ratsuun kohdistuviin hyökkäyksiin, ellei
toisin mainita.
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Tämä Nurgle-armeija koostuu sekä Maggotkin of Nurgle -taistelukirjan Rotbringers että Skaven Pestilens -taistelukirjan skaven.
Kaikilla sen yksiköillä on Nurgle-avainsana ja sen takia se käyttää Nurgle-liittouman kykyjä.
LOITSUPERINTEET

Velhot saattavat tuntea eri
taikaperinteiden lisäloitsuja, jotka
he ovat oppineet ryhmittymänsä tai
merkittävän liittonsa ansiosta. Jos
armeijasi liittoumakyvyt sisältävät
loitsutietoja, jokainen armeijasi velho
osaa yhden loitsuperinteen loitsun
muiden tuntemiensa loitsujen lisäksi.
AINUTLAATUISET KYVYT

Jotkin liittoumakykyjen yhdistelmät
sisältävät muunlaisia ainutlaatuisia
kykyjä. Tässä tapauksessa
liittoumakykyjen yhdistelmässä
kerrotaan miten ja milloin
niitä käytetään.
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ARTEFACTS
OF POWER

These artefacts
are crafted in
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