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ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Ετοιμαστείτε να μπείτε σε έναν κόσμο γεμάτο πόλεμο, θάνατο, βία, αρετή και τρέλα. Θα αναλάβετε τον έλεγχο μιας στρατιάς
από σκληρούς πολεμιστές, τέρατα και πολιορκητικές μηχανές και θα πολεμήσετε σε παράξενους, μαγικούς κόσμους, όπου θα
εξαπολύσετε πανίσχυρα ξόρκια, θα κρύψετε τον ήλιο με τα βέλη σας και θα συνθλίψετε τους εχθρούς σας σε ανελέητες μάχες.
Στους παρακάτω κανόνες περιγράφεται ο τρόπος
με τον οποίο παίζεται ένα παιχνίδι Warhammer
Age of Sigmar. Αρχικά, πρέπει να προετοιμάσετε
το πεδίο της μάχης και να συγκεντρώσετε έναν
στρατό από μινιατούρες Citadel. Στη συνέχεια,
η μάχη διεξάγεται σε γύρους μάχης, όπου κάθε
παίκτης παίζει με τη σειρά του και κάνει κινήσεις
και επιθέσεις με τον στρατό του.

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΧΗΣ
Προτού ξεκινήσετε μια μάχη, θα πρέπει να
επιλέξετε ένα σχέδιο μάχης. Στο σχέδιο μάχης
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα
στήσετε το πεδίο της μάχης, τα σημεία όπου θα
τοποθετηθεί κάθε στρατός, τυχόν ειδικοί κανόνες
που θα ισχύουν στη μάχη και (το σημαντικότερο
όλων!) τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια
μάχης, ανατρέξτε στη σελίδα 11.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΊ ΠΆΠΥΡΟΙ
Οι μινιατούρες Citadel στο Warhammer Age
of Sigmar αναφέρονται ως «μοντέλα». Κάθε
μοντέλο έχει έναν πολεμικό πάπυρο, ο οποίος
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη χρήση του μοντέλου σε ένα παιχνίδι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των πολεμικών παπύρων, ανατρέξτε
στις σελίδες 13-14. Ορισμένα μοντέλα μπορεί
να περιλαμβάνονται σε σχηματισμούς που
ονομάζονται τάγματα πολεμικών παπύρων, τα
οποία έχουν επιπλέον κανόνες. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα τάγματα πολεμικών
παπύρων, ανατρέξτε στη σελίδα 15.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ
Κάθε παίκτης στο Warhammer Age of Sigmar
έχει υπό τον έλεγχό του έναν στρατό. Δεν
υπάρχουν όρια στο μέγεθος των στρατών
και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα
μοντέλα επιθυμείτε από τη συλλογή σας. Όσο
περισσότερα μοντέλα χρησιμοποιήσετε, τόσο
περισσότερο θα διαρκεί το παιχνίδι και θα
είναι ακόμη πιο συναρπαστικό. Ένα παιχνίδι
με περίπου εκατό μινιατούρες ανά αντίπαλο
διαρκεί κατά κανόνα περίπου ένα απόγευμα.
Τα μοντέλα του στρατού σας αναφέρονται
ως φίλια μοντέλα, ενώ τα μοντέλα του
αντίπαλου στρατού αναφέρονται ως
εχθρικά μοντέλα. Αν σε κάποιον κανόνα
σημειώνεται ότι επηρεάζονται «μοντέλα» ή
«μονάδες» χωρίς να προσδιορίζεται αν είναι

φίλιες ή εχθρικές, τότε επηρεάζονται όλα τα
μοντέλα ανεξαιρέτως.

ΜΟΝΑΔΕΣ
Τα μοντέλα μάχονται σε μονάδες. Μια
μονάδα μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα
μοντέλα, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει
μοντέλα που χρησιμοποιούν διαφορετικούς
πολεμικούς παπύρους. Οι μονάδες πρέπει
να τοποθετούνται και να ολοκληρώνουν
οποιαδήποτε κίνηση ως ενιαίες ομάδες. Όλα τα
μοντέλα πρέπει να έχουν απόσταση το πολύ 1"
οριζόντια και 6" κάθετα από τουλάχιστον ένα
άλλο μοντέλο της μονάδας τους.
Αν μια μονάδα διασπαστεί στο τέλος ενός
γύρου, πρέπει να αφαιρεθούν μοντέλα από
τη μονάδα, μέχρι να παραμείνει μόνο μία
ομάδα μοντέλων στο παιχνίδι (βλ. ενότητα
«Διασπασμένες μονάδες» στη σελίδα 5).
Ορισμένες φορές, δεν θα υπάρχει επαρκής
χώρος για να στηθούν όλα τα μοντέλα
μιας μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα
μοντέλα που δεν μπορούν να στηθούν θα
θεωρούνται ότι έχουν σκοτωθεί.

ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΖΑΡΙΆΣ

Ορισμένοι κανόνες επιτρέπουν την επανάληψη
μιας ζαριάς, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε
να ξαναρίξετε κάποια από τα ζάρια ή όλα τα
ζάρια. Αν κάποιος κανόνας σάς επιτρέπει να
ξαναρίξετε μια ζαριά, το αποτέλεσμα της οποίας
προκύπτει από την πρόσθεση πολλών ζαριών
(π.χ. 2D6, 3D6 κ.λπ.), τότε πρέπει να ξαναρίξετε
όλα αυτά τα ζάρια, εκτός αν αναφέρεται κάτι
διαφορετικό. Δεν μπορείτε να ξαναρίξετε μια
ζαριά περισσότερες από μία φορές, ενώ οι
επαναλήψεις γίνονται πριν από την εφαρμογή
των τροποποιητών (αν υπάρχουν) στη ζαριά.
Οι κανόνες που αναφέρονται στο αποτέλεσμα
μιας «μη τροποποιημένης» ζαριάς, αφορούν στο
αποτέλεσμα μετά την επανάληψη της ζαριάς, αλλά
πριν από την εφαρμογή τυχόν τροποποιητών.
ΖΑΡΙΈΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που απαιτούν
από τους παίκτες να ρίξουν μια ζαριά
απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση, καθένας
από τους παίκτες ρίχνει μια ζαριά και όποιος
φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κερδίζει.
Αν υπάρχει ισοπαλία, τότε και οι δύο παίκτες
ξαναρίχνουν ζάρι. Κανένας από τους δυο
παίκτες δεν επιτρέπεται να ξαναρίξει ζαριά
ή να τροποποιήσει τη ζαριά του σε αυτήν
την περίπτωση.

ΜΈΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ
Για να λάβετε μέρος σε μια μάχη, θα
χρειαστείτε έναν χάρακα ή μια μεζούρα
(για τη μέτρηση αποστάσεων) και μερικά
ζάρια. Το Warhammer Age of Sigmar
χρησιμοποιεί εξάπλευρα ζάρια (ορισμένες
φορές αναφέρονται εν συντομία ως D6). Σε
ορισμένους κανόνες γίνεται λόγος για 2D6,
3D6 κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ρίχνετε
τον αριθμό των ζαριών που αναφέρεται και
προσθέτετε τα αποτελέσματα. Αν κάποιος
κανόνας απαιτεί να ρίξετε D3, τότε ρίχνετε
ένα ζάρι, διαιρείτε το αποτέλεσμα δια του
δύο και το στρογγυλοποιείτε προς τα πάνω.
Αν κάποιος κανόνας απαιτεί να φέρετε ζαριά,
π.χ., με αποτέλεσμα 3 ή μεγαλύτερο, αυτό
αναφέρεται συχνά εν συντομία ως 3+.

Οι αποστάσεις στο Warhammer Age of
Sigmar μετριούνται σε ίντσες, ανάμεσα
στα πλησιέστερα σημεία των βάσεων
των μοντέλων που μετράτε. Αν ένα
μοντέλο δεν έχει βάση, τότε η μέτρηση
γίνεται από και προς το πιο κοντινό
σημείο αυτού του μοντέλου.
Όταν μετράτε την απόσταση μεταξύ
μονάδων, να χρησιμοποιείτε πάντοτε
το πιο κοντινό μοντέλο από κάθε
μονάδα, για να μετρήσετε πόσο
απέχουν οι μονάδες μεταξύ τους. Για
παράδειγμα, μια μονάδα θεωρείται
ότι βρίσκεται εντός 12" από μια άλλη
μονάδα όταν οποιοδήποτε μοντέλο
της μίας μονάδας απέχει το πολύ 12"
από οποιοδήποτε μοντέλο της άλλης
μονάδας. Μπορείτε να μετρήσετε
αποστάσεις οποιαδήποτε στιγμή.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Όλα τα παιχνίδια στο Warhammer Age of
Sigmar διεξάγονται σε ένα πεδίο μάχης. Αυτό
μπορεί να είναι κάποια επίπεδη επιφάνεια στην
οποία να μπορούν να στέκονται τα μοντέλα
–όπως, για παράδειγμα, μια τραπεζαρία ή το
πάτωμα– και μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος
ή σχήμα, αρκεί να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 2
τετραγωνικά πόδια (60 τετραγωνικά εκατοστά).
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά στο πεδίο
της μάχης αναπαρίστανται με μοντέλα από τη
σειρά Warhammer Age of Sigmar. Αυτά τα
μοντέλα ονομάζονται μορφολογικά στοιχεία,
για να διαφοροποιούνται από τα μοντέλα από
τα οποία αποτελούνται τα στρατεύματα. Τα
μορφολογικά στοιχεία τοποθετούνται στο
πεδίο της μάχης προτού ξεκινήσει η μάχη και
αναπτυχθούν τα στρατεύματα.

ΣΤΉΣΙΜΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΆΤΩΝ

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με
τον τρόπο στησίματος των στρατευμάτων
στο σχέδιο μάχης που χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν ορισμένες ικανότητες που
επιτρέπουν σε μια μονάδα να τοποθετηθεί σε
κάποιο σημείο εκτός του πεδίου της μάχης. Σε
αυτήν την περίπτωση, πείτε στον αντίπαλό
σας πού βρίσκεται η μονάδα και βάλτε την
στο πλάι, αντί να την τοποθετήσετε μέσα στο
πεδίο της μάχης. Η μονάδα θα μπει αργότερα
ως εφεδρεία, όπως περιγράφεται στα δεξιά.

Δεν έχει σημασία πόσα μορφολογικά στοιχεία
θα χρησιμοποιήσετε στις μάχες σας. Συνιστάται
να βάζετε τουλάχιστον ένα μορφολογικό
στοιχείο για κάθε επιφάνεια 2 τετραγωνικών
ποδιών (60 τετραγωνικών εκατοστών)
του πεδίου της μάχης. Όσο περισσότερα
μορφολογικά στοιχεία θα βρίσκουν οι στρατοί
σας στον δρόμο τους, τόσο πιο ενδιαφέρουσες
και δυναμικές θα είναι οι μάχες.

ΕΦΕΔΡΕΊΕΣ
Οι εφεδρείες είναι μονάδες που
αποτελούν μέρος του στρατού σας,
αλλά διαθέτουν μια ικανότητα που
σας επιτρέπει να τις στήνετε σε θέση
εκτός του πεδίου της μάχης και να τις
αναπτύσσετε αργότερα, αφού ξεκινήσει
η μάχη. Η τοποθέτηση μιας μονάδας
εφεδρείας δεν λογίζεται ως κίνηση της
μονάδας, αλλά ενδέχεται να περιορίσει
τη δυνατότητα της μονάδας να κινηθεί
στον ίδιο γύρο. Τυχόν εφεδρείες που
δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη
της μάχης θεωρούνται ότι έχουν
σκοτωθεί, όταν προσδιορίζετε ποια
πλευρά κέρδισε τη μάχη.

ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ
Κάθε πολεμικός πάπυρος περιλαμβάνει
μια λίστα λέξεων-κλειδιών που ισχύουν
για το μοντέλο που περιγράφεται στον
πολεμικό πάπυρο. Οι λέξεις-κλειδιά
εμφανίζονται με Έντονη γραφή λέξηςκλειδιού στους κανόνες.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ

Η ΜΑΧΗ ΞΕΚΙΝΑ

Αφού επιλέξετε το σχέδιο μάχης και
προετοιμάσετε το πεδίο της μάχης, θα είστε
πλέον έτοιμοι να αναπτύξετε τα στρατεύματά
σας για την επερχόμενη σύγκρουση. Πριν
ξεκινήσει η μάχη πρέπει να στήσετε τον
στρατό σας, να επιλέξετε στρατηγό και
να χρησιμοποιήσετε τυχόν διαθέσιμες
ικανότητες προετοιμασίας.

✗

Αφού στήσετε όλες τις μονάδες σας, θα
πρέπει να ορίσετε μία από τις φιγούρες ως
στρατηγό σας. Αν ο στρατηγός σκοτωθεί,
ορίστε μια άλλη φιγούρα από τον στρατό σας
ως νέο στρατηγό.

3"

1"

✓

Ορισμένες φορές, οι λέξεις-κλειδιά
συνδέονται με έναν κανόνα (ή
«επισημαίνονται» από αυτόν). Για
παράδειγμα, σε έναν κανόνα ενδέχεται
να αναφέρεται ότι ισχύει για «όλα τα
μοντέλα της Τάξης». Αυτό σημαίνει
ότι θα ισχύει για μοντέλα που έχουν
τη λέξη-κλειδί Τάξη στον πολεμικό
τους πάπυρο.

1"✓
✓

1"

Όλες οι φιγούρες από την ίδια μονάδα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά από τουλάχιστον μία άλλη φιγούρα της μονάδας τους.
Ο αρχηγός αυτής της μονάδας των Στόρμκαστ Ετέρναλ δεν μπορούσε να τοποθετηθεί στη θέση που απεικονίζεται παραπάνω, καθώς θα
βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1" από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της μονάδας του.
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ΓΥΡΟΙ ΜΑΧΗΣ
Ο ορυμαγδός της μάχης ξεκινά! Αλαλάζοντες πολεμιστές εφορμούν, αντεπιτίθενται και κατακόβουν τους εχθρούς με τσεκούρια και σπαθιά. Η
γη σείεται από τις οπλές του ιππικού που καλπάζει. Τοξότες εξαπολύουν καταιγισμό βελών εναντίον του αντιπάλου και τερατώδη πλάσματα
τσακίζουν τους εχθρούς τους, χτυπώντας τους αλύπητα με τα γαμψά τους νύχια.
Οι μάχες στο Warhammer Age of Sigmar
διεξάγονται σε γύρους μάχης, καθένας από
τους οποίους χωρίζεται σε δύο σκέλη – ένα
για κάθε παίκτη. Όταν τελειώσει η σειρά
του ενός παίκτη, ξεκινά η σειρά του άλλου.
Όταν τελειώσει και ο δεύτερος παίκτης, ο
γύρος μάχης ολοκληρώνεται και ξεκινά ο
επόμενος γύρος.
Στην αρχή κάθε γύρου μάχης, οι παίκτες
ρίχνουν ζάρι και ο νικητής επιλέγει ποιος θα
παίξει πρώτος. Αν φέρουν ισοπαλία στο ζάρι,
τότε ο παίκτης που ξεκίνησε πρώτος στον
προηγούμενο γύρο μάχης μπορεί να επιλέξει
ποιος θα ξεκινήσει πρώτος σε αυτόν τον γύρο,
αλλά αν αυτό συμβεί στον πρώτο γύρο μάχης,
τότε ο παίκτης που ολοκλήρωσε πρώτος το
στήσιμο του στρατού του αποφασίζει ποιος
θα ξεκινήσει πρώτος.

ΣΕΙΡΆ ΚΙΝΉΣΕΩΝ

1

Φάση ηρώων

2

Φάση κίνησης

3

Φάση βολών

4

Φάση εφόρμησης

5

Φάση μάχης

6

Φάση αντοχής

Εκτελούνται ξόρκια και
χρησιμοποιούνται ικανότητες ηρώων.

Πραγματοποιούνται οι κινήσεις
των μονάδων στο πεδίο της μάχης.

Εκτελούνται οι επιθέσεις με
βλητικά όπλα.

Γίνονται οι εφορμήσεις των
μονάδων στη μάχη.

Οι μονάδες συγκρούονται και
επιτίθενται με αγχέμαχα όπλα.

Δοκιμάζεται το θάρρος των
εξαντλημένων μονάδων.
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ΦΑΣΗ ΗΡΩΩΝ

Πολλές από τις ικανότητες που υπάρχουν
στους πολεμικούς παπύρους χρησιμοποιούνται στη
φάση ηρώων. Επιπλέον, οι Μάγοι (Wizards) του
στρατού σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξόρκια
σε αυτήν τη φάση (σελ. 8).
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΓΉΣ

Αν έχετε Ήρωες (Heroes) στον στρατό σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ικανότητες
διαταγής. Ορισμένες ικανότητες διαταγής είναι
διαθέσιμες σε όλους τους στρατούς, όπως οι
τρεις στα δεξιά, ενώ άλλες είναι διαθέσιμες μόνο
σε συγκεκριμένες φιγούρες και εμφανίζονται
στον πολεμικό τους πάπυρο. Ορισμένες από
αυτές τις ικανότητες διαταγής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο αν η συγκεκριμένη
φιγούρα είναι ο στρατηγός σας. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα υπάρχει αντίστοιχη σημείωση
στους κανόνες της ικανότητας διαταγής.
Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ικανότητα
διαταγής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 1
πόντο διαταγής. Σε κάθε μάχη ξεκινάτε με 1
πόντο διαταγής για κάθε τάγμα πολεμικού
παπύρου που έχετε στον στρατό σας.
Επιπλέον, παίρνετε 1 πόντο διαταγής στην
αρχή κάθε φάσης ηρώων σας. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την ίδια ικανότητα
διαταγής πολλές φορές στην ίδια φάση,
αρκεί να έχετε επαρκείς πόντους διαταγής.
Αν σας απομείνουν αχρησιμοποίητοι πόντοι

διαταγής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σε
επόμενο γύρο. Οι περιγραφές των ικανοτήτων
διαταγής προσδιορίζουν συνήθως πότε
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν όχι, τότε
χρησιμοποιούνται στη φάση ηρώων σας.
Τροχάδην: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν
την ικανότητα διαταγής αφού ρίξετε μια ζαριά
τρεξίματος για μια φίλια μονάδα που βρίσκεται
σε απόσταση έως 6" από έναν φίλιο Ήρωα ή σε
απόσταση έως 12" από έναν φίλιο Ήρωα που
είναι στρατηγός. Αν το κάνετε αυτό, η ζαριά
τρεξίματος λογίζεται ότι έχει αποτέλεσμα 6.
Εμπρός για τη Νίκη: Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν την ικανότητα
διαταγής αφότου ρίξετε μια ζαριά εφόρμησης
για μια φίλια μονάδα που βρίσκεται σε
απόσταση έως 6" από έναν φίλιο Ήρωα ή
σε απόσταση έως 12" από έναν φίλιο Ήρωα
που είναι στρατηγός. Αν το κάνετε αυτό,
ξαναρίξτε τη ζαριά εφόρμησης.
Χαρισματική Παρουσία: Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν την ικανότητα
διαταγής στην αρχή της φάσης αντοχής. Αν
το κάνετε αυτό, επιλέξτε μια φίλια μονάδα
που βρίσκεται σε απόσταση έως 6" από έναν
φίλιο Ήρωα, ή σε απόσταση έως 12" από έναν
φίλιο Ήρωα που είναι στρατηγός. Αυτή η
μονάδα δεν χρειάζεται να περάσει δοκιμασία
αντοχής σε αυτήν τη φάση.
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ΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ξεκινήστε τη φάση κίνησης
επιλέγοντας μια από τις μονάδες σας και
μετακινώντας κάθε μοντέλο σε αυτήν τη
μονάδα, έως ότου μετακινήσετε όλα τα μοντέλα
που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε
μια άλλη μονάδα για να κινήσετε, μέχρι να έχετε
μετακινήσει όσες μονάδες επιθυμείτε. Οι μονάδες
δεν μπορούν να μετακινηθούν περισσότερες από
μία φορές σε κάθε φάση κίνησης.
ΚΊΝΗΣΗ

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός μοντέλου
στο πεδίο της μάχης κάνοντας μια κίνηση με το
συγκεκριμένο μοντέλο. Τα μοντέλα μπορούν
να μετακινηθούν στη φάση κίνησης, στη φάση
εφόρμησης και στη φάση μάχης, ενώ ορισμένες
ικανότητες μπορεί να επιτρέπουν σε ένα
μοντέλο να μετακινείται και σε άλλες φάσεις.
Μπορείτε να μετακινείτε ένα μοντέλο σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση ή σε οποιονδήποτε
συνδυασμό κατευθύνσεων, αλλά το μοντέλο
δεν μπορεί να περάσει επάνω από άλλα μοντέλα
ή τις βάσεις τους, ούτε να υπερβεί το όριο
του πεδίου της μάχης. Στο τέλος της κίνησης,
μπορείτε να περιστρέψετε το μοντέλο, ώστε
να κοιτά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για
να μετρήσετε την απόσταση που διανύει ένα
μοντέλο, χρησιμοποιήστε το μέρος της βάσης του
μοντέλου που διανύει τη μεγαλύτερη απόσταση
από την αρχική θέση (συμπεριλαμβανομένης
της περιστροφής). Αν το μοντέλο δεν έχει βάση,
μετρήστε την κίνηση χρησιμοποιώντας όποιο
μέρος του μοντέλου διανύει τη μεγαλύτερη
απόσταση από την αρχική του θέση.
Να θυμάστε ότι οι μονάδες πρέπει να
ολοκληρώνουν οποιονδήποτε τύπο κίνησης
ως ενιαίες ομάδες, δηλαδή όλα τα μοντέλα

2"

πρέπει να έχουν απόσταση το πολύ 1"
οριζόντια και 6" κάθετα από τουλάχιστον ένα
άλλο μοντέλο της μονάδας τους. Αν αυτό
δεν είναι εφικτό, τότε η κίνηση δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί.
ΚΊΝΗΣΗ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ένα μοντέλο
μπορεί να μετακινηθεί πάνω από ένα μορφολογικό
στοιχείο, αλλά δεν μπορεί να το διαπεράσει
(για παράδειγμα, τα μοντέλα δεν μπορούν να
διαπεράσουν έναν τοίχο ή ένα δέντρο, αλλά
μπορούν να τα ανέβουν και να τα κατέβουν).
Ένα μοντέλο μπορεί να κινηθεί κατακόρυφα,
για να ανέβει και να κατέβει από ένα
μορφολογικό χαρακτηριστικό. Στην συνολική
κίνηση υπολογίζεται και η κατακόρυφη
απόσταση που διανύει προς τα πάνω ή/και
προς τα κάτω.
ΚΑΝΟΝΙΚΈΣ ΚΙΝΉΣΕΙΣ

Οι κινήσεις που γίνονται κατά τη φάση κίνησης
αναφέρονται ως κανονικές κινήσεις, για να
διαφοροποιηθούν από τις κινήσεις εφόρμησης
(οι οποίες γίνονται κατά τη φάση εφόρμησης)
και τις κινήσεις συνωστισμού (που γίνονται
κατά τη φάση μάχης). Ένα μοντέλο που
εκτελεί κανονική κίνηση μπορεί να διανύσει
μια απόσταση σε εκατοστά ίση ή μικρότερη
από το χαρακτηριστικό Κίνησης (Move) που
αναγράφεται στον πολεμικό του πάπυρο.
ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ

Όταν εκτελείτε κανονική κίνηση για ένα
μοντέλο, κανένα μέρος της κίνησης δεν
μπορεί να πραγματοποιείται σε απόσταση
μικρότερη των 3" από μια εχθρική μονάδα.
Οι μονάδες που ξεκινούν να εκτελούν

ΤΡΈΞΙΜΟ

Όταν επιλέγετε μια μονάδα για να εκτελέσει
κανονική κίνηση, μπορείτε να δηλώσετε
ότι θα τρέξει. Ρίξτε μια ζαριά τρεξίματος
για τη μονάδα. Προσθέστε το αποτέλεσμα
της ζαριάς τρεξίματος στο χαρακτηριστικό
Κίνησης όλων των μοντέλων στη μονάδα
για τη συγκεκριμένη φάση κίνησης. Στη
συνέχεια, η μονάδα μπορεί να διανύσει αυτήν
τη μέγιστη απόσταση σε ίντσες. Τα μοντέλα
που βρίσκονται σε μονάδα που τρέχει δεν
μπορούν να ρίξουν βολές ή να εφορμήσουν
αργότερα μέσα στον ίδιο γύρο.
ΠΤΉΣΗ

Αν στον πολεμικό πάπυρο ενός μοντέλου
αναφέρεται ότι το μοντέλο μπορεί να
πετάξει, τότε μπορεί να περάσει πάνω από
μοντέλα και μορφολογικά στοιχεία σαν
να μην υπήρχαν ως εμπόδια, όταν εκτελεί
οποιαδήποτε μορφή κίνησης. Κατά τη
μέτρηση της απόστασης που διανύει ένα
ιπτάμενο μοντέλο, δεν υπολογίζεται η
κατακόρυφη απόσταση προς τα πάνω ή προς
τα κάτω που ενδέχεται να διανύει το μοντέλο,
ενώ δεν μπορεί να τελειώσει την κίνησή τη
πάνω σε ένα άλλο μοντέλο.

Ο Λόρδος Αρκάνουμ έχει
χαρακτηριστικό Κίνησης 12". Κινείται
κατά 4" και φτάνει σε έναν χαμηλό
τοίχο που έχει ύψος 2". Για να περάσει
τον τοίχο, η απόσταση που θα πρέπει
να διανύσει είναι 4" (2" για να τον
ανέβει και 2" για να τον κατέβει)
και θα του απομένουν έως 4" για να
κινηθεί στην άλλη πλευρά.

2"
4"

4"

κανονική κίνηση σε απόσταση εντός 3"
από μια εχθρική μονάδα μπορούν είτε να
παραμείνουν ακίνητες είτε να υποχωρήσουν.
Αν μια μονάδα υποχωρήσει, μπορεί να
μετακινηθεί σε απόσταση μικρότερη των
3" από έναν εχθρό, αλλά κατά το τέλος της
κίνησης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη από 3" από οποιαδήποτε εχθρική
μονάδα. Τα μοντέλα που βρίσκονται σε μια
μονάδα η οποία υποχωρεί δεν μπορούν να
ρίξουν βολές ή να εφορμήσουν αργότερα
μέσα στον ίδιο γύρο.
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ΦΑΣΗ ΒΟΛΩΝ

Στη φάση βολών σας, μπορείτε να
επιτεθείτε με μοντέλα που έχουν βλητικά
όπλα. Επιλέξτε μια από τις μονάδες σας.
Κάθε μοντέλο στη μονάδα επιτίθεται με όλα
τα βλητικά όπλα που διαθέτει (βλ. Επίθεση,
πίσω σελίδα). Μην ξεχνάτε ότι τα μοντέλα
που έχουν τρέξει ή υποχωρήσει δεν μπορούν
να ρίξουν βολές στον ίδιο γύρο. Όταν ρίξουν
τις βολές τους όλα τα μοντέλα στη μονάδα,
μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη μονάδα
για να επιτεθεί με βλητικά όπλα, μέχρι να
ολοκληρώσουν τις βολές τους όλες ο μονάδες
που θέλετε.
ΕΧΘΡΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ

Μια μονάδα μπορεί να ρίξει βολή, όταν
βρίσκεται σε απόσταση έως 3" από τον
εχθρό, αλλά με αυτές τις επιθέσεις μπορεί
να στοχεύσει μόνο εχθρικές μονάδες που
βρίσκονται σε απόσταση έως 3" από αυτήν.
Μια μονάδα μπορεί να ρίξει σε μια εχθρική
μονάδα που απέχει έως 3" από μια άλλη φίλια
μονάδα, χωρίς κάποια ποινή.
ΠΡΟΣΟΧΉ, ΆΡΧΟΝΤΑ!

Πρέπει να αφαιρέσετε 1 πόντο από τις ζαριές
χτυπήματος που γίνονται για βλητικά όπλα,
αν ο στόχος της επίθεσης είναι εχθρικός
Ήρωας που βρίσκεται σε απόσταση έως 3"
από μια εχθρική μονάδα η οποία έχει 3 ή
περισσότερα μοντέλα. Ο κανόνας «Προσοχή,
Άρχοντα!» δεν ισχύει, αν ο Ήρωας-στόχος
είναι Τέρας (Monster).
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ΦΑΣΗ ΕΦΟΡΜΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε από τις μονάδες
σας βρίσκεται σε απόσταση έως 12" από
τον εχθρό κατά τη φάση εφόρμησης έχει
τη δυνατότητα να επιχειρήσει μια κίνηση
εφόρμησης. Επιλέξτε μια κατάλληλη μονάδα
και ρίξτε μια ζαριά εφόρμησης 2D6. Κάθε
μοντέλο στη μονάδα μπορεί να διανύσει μια
απόσταση σε ίντσες ίση με το αποτέλεσμα
της ζαριάς εφόρμησης. Δεν μπορείτε να
εκτελέσετε κίνηση εφόρμησης με μια
μονάδα που έχει ήδη τρέξει ή υποχωρήσει
στον συγκεκριμένο γύρο ή με μια μονάδα
που βρίσκεται σε απόσταση έως 3" από μια
εχθρική μονάδα.
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ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ

Στη φάση μάχης, οι παίκτες
επιλέγουν με τη σειρά τις μονάδες που θα
πολεμήσουν, ξεκινώντας από τον παίκτη που
έχει σειρά πρώτος.
Όταν έρθει η σειρά σας, θα πρέπει είτε να
επιλέξετε μια κατάλληλη μονάδα για να
πολεμήσει είτε να πάτε πάσο (έχετε υπόψη
ότι δεν μπορείτε να πάτε πάσο αν υπάρχει
κατάλληλη μονάδα στον στρατό σας που
να μπορεί να πολεμήσει). Μια μονάδα είναι
κατάλληλη να πολεμήσει αν βρίσκεται σε
απόσταση έως 3" από μια εχθρική μονάδα ή
αν έχει εκτελέσει κίνηση εφόρμησης στον ίδιο
γύρο. Μια μονάδα δεν μπορεί να πολεμήσει
περισσότερες από μία φορές σε κάθε
φάση μάχης.
Αν επιλέξετε μια μονάδα για να πολεμήσει,
πρώτα πρέπει να προσεγγίσει τον στόχο
της και μετά τα μοντέλα στη μονάδα πρέπει
να επιτεθούν.
Αν πάτε πάσο, δεν κάνετε καμία ενέργεια
και ακολουθεί η σειρά του αντιπάλου να
πολεμήσει ή να πάει πάσο. Αν και οι δύο
παίκτες πάνε πάσο διαδοχικά, η φάση
μάχης τελειώνει.
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΟΝΆΔΩΝ

Μια μονάδα μπορεί να προσεγγίσει τον
εχθρό αν βρίσκεται σε απόσταση έως 3"
από μια εχθρική μονάδα ή αν έχει εκτελέσει
κίνηση εφόρμησης στον ίδιο γύρο. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορείτε να μετακινήσετε
κάθε μοντέλο στη μονάδα κατά 3" το
μέγιστο. Όταν ολοκληρώσει την κίνηση
προσέγγισής του, κάθε μοντέλο πρέπει να
βρίσκεται τουλάχιστον στην ίδια απόσταση
από το πλησιέστερο εχθρικό μοντέλο με
την απόσταση που είχε από αυτό στην αρχή
της κίνησης.

6

ΦΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ

Στη φάση αντοχής, και οι δύο
παίκτες πρέπει να περάσουν από δοκιμασίες
αντοχής τις μονάδες του στρατού τους που
είχαν απώλειες κατά τη διάρκεια του γύρου.
Ο παίκτης που έχει σειρά εκείνη τη στιγμή
ξεκινά πρώτος τις δοκιμασίες.
Πρέπει να ρίξετε μια ζαριά αντοχής για
κάθε μονάδα που πρέπει να περάσει από
δοκιμασία αντοχής. Ρίξτε μια ζαριά αντοχής
με ένα ζάρι. Προσθέστε στο αποτέλεσμα
του ζαριού τον αριθμό των μοντέλων από
τη μονάδα που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον
γύρο και προσθέστε 1 στο χαρακτηριστικό
Ανδρείας της μονάδας για κάθε 10 μοντέλα
που βρίσκονται στη μονάδα, όταν γίνεται
η δοκιμασία.
Αν η τροποποιημένη ζαριά αντοχής
είναι μεγαλύτερη από το τροποποιημένο
χαρακτηριστικό Ανδρείας της μονάδας
(Bravery), η δοκιμασία αντοχής αποτυγχάνει.
Αν η δοκιμασία αποτύχει, θα πρέπει να τραπεί
σε φυγή ένα μοντέλο της μονάδας για κάθε
πόντο κατά τον οποίο η τροποποιημένη
ζαριά υπερβαίνει το τροποποιημένο
χαρακτηριστικό Ανδρείας της μονάδας. Στη
συνέχεια, αποφασίζετε ποια από τα μοντέλα
των μονάδων σας θα τραπούν σε φυγή – θα
πρέπει να τα βγάλετε από το παιχνίδι και να
τα υπολογίσετε ως σκοτωμένα.
ΔΙΑΣΠΑΣΜΈΝΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ

Στο τέλος κάθε γύρου, θα πρέπει να βγάλετε
από το παιχνίδι μοντέλα από τις μονάδες του
στρατού σας που έχουν διασπαστεί σε δύο ή
περισσότερες ομάδες, μέχρι να μείνει μόνο
μία ομάδα μοντέλων από τις διασπασμένες
μονάδες. Τα μοντέλα που βγάζετε από το
παιχνίδι λογίζονται ως σκοτωμένα.

ΜΆΧΗ

Κάθε μοντέλο στη μονάδα επιτίθεται με όλα
τα αγχέμαχα όπλα του (βλ. Επίθεση).

Το πρώτο μοντέλο που μετακινείτε από μια
μονάδα η οποία εκτελεί κίνηση εφόρμησης
πρέπει να ολοκληρώσει την κίνηση σε
απόσταση έως ½" από ένα εχθρικό μοντέλο
(δεν χρειάζεται να επιλέξετε τον στόχο
για την εφόρμηση προτού ρίξετε τη ζαριά
εφόρμησης). Αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αν
αποφασίσετε να μην εκτελέσετε την κίνηση
εφόρμησης, η εφόρμηση αποτυγχάνει και δεν
θα είναι δυνατή η μετακίνηση μοντέλων της
μονάδας σε αυτήν τη φάση.
Όταν εκτελέσουν τις κινήσεις εφόρμησής
τους όλα τα μοντέλα μιας ομάδας, μπορείτε
να επιλέξετε μια άλλη κατάλληλη μονάδα για
να κάνετε μια προσπάθεια εφόρμησης, έως
ότου ολοκληρωθούν όλες οι προσπάθειες
εφόρμησης που θέλετε να κάνετε.

Μια μονάδα από Καστιγκέιτορ ετοιμάζεται να ανοίξει πυρ εναντίον μιας Ορδής Τσέινρασπ.

ΕΠΙΘΕΣΗ
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Η έκβαση της μάχης κρίνεται από το αίμα που θα χυθεί. Τα βέλη πέφτουν βροχή, οι πολεμικές μηχανές εκτοξεύουν τα φονικά βλήματά τους
στον εχθρό και οι πολεμιστές αλληλοσφαγιάζονται με λεπίδες και νύχια. Οι στρατιώτες πέφτουν στη μάχη θανάσιμα τραυματισμένοι και οι
οχυρώσεις τυλίγονται στις φλόγες, καθώς το μακελειό απλώνεται στο πεδίο της μάχης.
Όταν μια μονάδα βάλλει ή πολεμά, επιτίθεται
με τα όπλα που διαθέτει. Μια μονάδα
επιτίθεται με όλα τα όπλα που διαθέτει,
συμπεριλαμβανομένων και των όπλων που
διαθέτει το ζώο ή το όχημά της.
Οι επιλογές των όπλων που διαθέτει ένα μοντέλο
αναγράφονται στον πολεμικό του πάπυρο. Τα
βλητικά όπλα (missile weapons) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο στη φάση βολών και τα
αγχέμαχα όπλα (melee weapons) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο στη φάση μάχης.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΌΧΩΝ
Όταν μια μονάδα βάλλει ή πολεμά, θα πρέπει
να επιλέξετε μία ή περισσότερες μονάδεςστόχο για όλα τα όπλα που χρησιμοποιεί,
προτού διεξαχθεί οποιαδήποτε επίθεση με τα
όπλα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο εχθρικές
μονάδες ως στόχο της επίθεσης.
Αν μια μονάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει
δύο ή περισσότερα διαφορετικά όπλα στην
ίδια φάση, τότε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
με όποια σειρά θέλετε αφού επιλέξετε τους
στόχους, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσετε
όλες τις επιθέσεις για έναν τύπο όπλου
προτού χρησιμοποιήσετε τον επόμενο
τύπο όπλου.

ΒΛΗΤΙΚΆ ΌΠΛΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΕΠΙΘΈΣΕΩΝ

Για να επιτεθείτε με ένα βλητικό όπλο,
το μοντέλο που χρησιμοποιεί το όπλο
πρέπει να είναι εντός εμβέλειας της
μονάδας-στόχου (δηλ. εντός της μέγιστης
απόστασης σε ίντσες που ορίζεται από την
(Range) που αναγράφεται για το όπλο που
χρησιμοποιείται) και η μονάδα-στόχος πρέπει
να είναι ορατή στο μοντέλο που κρατάει το
όπλο (αν δεν είστε βέβαιοι, σκύψτε στο ύψος
του μοντέλου που βάλλει και κοιτάξτε το από
πίσω, για να διαπιστώσετε αν ένα μοντέλο
της μονάδας-στόχου είναι ορατό). Για τον
προσδιορισμό της ορατότητας, θεωρήστε ότι
ένα μοντέλο μπορεί να δει μέσα από τα άλλα
μοντέλα στη μονάδα του.

Ο μέγιστος αριθμός επιθέσεων που μπορεί να
εκτελέσει ένα μοντέλο με ένα όπλο ισούται με
το χαρακτηριστικό Επιθέσεων του μοντέλου
(Attacks). Εκτελέστε τις επιθέσεις μία προς
μία, εκτός αν χρησιμοποιείτε τους κανόνες
για τις Πολλαπλές επιθέσεις (σελ. 7).

Ορισμένα βλητικά όπλα έχουν ένα
χαρακτηριστικό Εμβέλειας με μια ελάχιστη
εμβέλεια, π.χ. 6" - 48". Αυτά τα όπλα
δεν μπορούν να χτυπούν μονάδες που
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη της
ελάχιστης εμβέλειας.
ΑΓΧΈΜΑΧΑ ΌΠΛΑ

Για να επιτεθεί ένα μοντέλο με αγχέμαχο
όπλο, θα πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας
της μονάδας-στόχου.

Αν ένα όπλο έχει χαρακτηριστικό Επιθέσεων
μεγαλύτερο από ένα, μπορείτε να μοιράσετε
τις επιθέσεις σε όποιες μονάδες-στόχους έχετε
τη δυνατότητα να επιτεθείτε. Όταν μοιράζετε
τις επιθέσεις που κάνετε με ένα όπλο σε δύο
ή περισσότερες εχθρικές μονάδες, θα πρέπει
να ολοκληρώσετε πρώτα όλες τις επιθέσεις
εναντίον μιας μονάδας πριν επιτεθείτε
στην επόμενη.
Ορισμένα μοντέλα έχουν δύο ίδια όπλα. Όταν
επιτίθεστε με αυτά τα όπλα, μην διπλασιάζετε
τον αριθμό των επιθέσεων που εκτελούνται
με αυτά, καθώς στο χαρακτηριστικό
Επιθέσεων του όπλου λαμβάνεται ήδη υπόψη
το επιπλέον όπλο ή το μοντέλο θα έχει
μια ικανότητα στον πολεμικό της πάπυρο
που αντιπροσωπεύει την επίδραση του
επιπλέον όπλου.

Μια Ορδή Τσέινρασπ εφορμά για να επιτεθεί σε μια μονάδα από Σέκουιτορ.
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ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΠΙΘΈΣΕΩΝ

Οι επιθέσεις ολοκληρώνονται μία προς μία με την παρακάτω ακολουθία επίθεσης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ολοκληρώσετε όλες τις επιθέσεις που εκτελούνται
με τον ίδιο τύπο όπλου ταυτόχρονα (βλ. Πολλαπλές επιθέσεις παρακάτω).
1. Ζαριά χτυπήματος: Ρίξτε ένα ζάρι. Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το
χαρακτηριστικό Πιθανότητα χτυπήματος του όπλου με το οποίο επιτίθεστε (To Hit),
τότε πετυχαίνετε ένα χτύπημα και πρέπει να ρίξετε μια ζαριά πλήγματος. Αν όχι, η
επίθεση αποτυγχάνει και η ακολουθία επίθεσης τερματίζεται. Αν το αποτέλεσμα της
ζαριάς χτυπήματος είναι 1 πριν τις τροποποιήσεις, η επίθεση θεωρείται αυτομάτως
άστοχη, ενώ αν το αποτέλεσμα είναι 6 πριν τις τροποποιήσεις, η επίθεση θεωρείται ότι
πετυχαίνει πάντοτε τον στόχο.
2. Ζαριά πλήγματος: Ρίξτε ένα ζάρι. Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από
το χαρακτηριστικό Πιθανότητα πλήγματος του όπλου με το οποίο επιτίθεστε (To
Wound), τότε πετυχαίνετε ένα πλήγμα και ο αντίπαλος πρέπει να ρίξει μια ζαριά
σωτηρίας. Αν όχι, τότε η επίθεση αποτυγχάνει και η ακολουθία επίθεσης τερματίζεται.
Αν το αποτέλεσμα της ζαριάς πλήγματος είναι 1 πριν τις τροποποιήσεις, τότε
αποτυγχάνει αυτομάτως, ενώ αν το αποτέλεσμα είναι 6 πριν τις τροποποιήσεις, τότε
θεωρείται αυτομάτως επιτυχημένο.
3. Ζαριά σωτηρίας: Ο αντίπαλος παίκτης ρίχνει ζάρι και τροποποιεί τη ζαριά κατά
το χαρακτηριστικό Διάτρησης του όπλου με το οποίο επιτίθεται (Rend). Για
παράδειγμα, αν ένα όπλο έχει χαρακτηριστικό Διάτρησης -1, τότε από τη ζαριά
σωτηρίας αφαιρείται 1 πόντος. Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το
χαρακτηριστικό Σωτηρίας (Save) των μοντέλων στη μονάδα-στόχο, η σωτηρία
είναι επιτυχής και η ακολουθία επίθεσης ολοκληρώνεται χωρίς να προκληθεί ζημιά.
Αν όχι, η σωτηρία αποτυγχάνει και η επίθεση είναι επιτυχής, συνεπώς πρέπει να
προσδιορίσετε τη ζημιά στη μονάδα-στόχο. Αν το αποτέλεσμα της ζαριάς σωτηρίας
είναι 1 πριν τις τροποποιήσεις, τότε αποτυγχάνει πάντοτε.
4. Προσδιορισμός ζημιάς: Κάθε επιτυχημένη επίθεση προκαλεί ζημιά στη μονάδα-στόχο
ίση με το χαρακτηριστικό Ζημιάς (Damage) του όπλου με το οποίο εκτελείται η
επίθεση. Τα περισσότερα όπλα έχουν χαρακτηριστικό Ζημιάς 1, αλλά ορισμένα όπλα
έχουν χαρακτηριστικό Ζημιάς 2 ή μεγαλύτερο.

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ
Για να εκτελέσετε πολλές επιθέσεις
ταυτόχρονα, όλες οι επιθέσεις πρέπει να
διεξαχθούν από μοντέλα της ίδιας μονάδας,
με τον ίδιο τύπο όπλου και εναντίον της ίδιας
μονάδας-στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση,
ρίξτε όλες τις ζαριές χτυπήματος ταυτόχρονα,
μετά όλες τις ζαριές πλήγματος και, τέλος,
όλες τις ζαριές σωτηρίας.

ΠΟΛΛΑΠΛΆ ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ

Τα πλήγματα κατανέμονται ένα προς ένα στα
μοντέλα της μονάδας-στόχου. Μπορείτε να
κατανείμετε τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι
μονάδες σας όπως επιθυμείτε (τα μοντέλα δεν
χρειάζεται να βρίσκονται εντός εμβέλειας της
μονάδας που επιτίθεται ή να είναι ορατά σε
αυτήν). Ωστόσο, αν κατανείμετε ένα πλήγμα
σε ένα μοντέλο, θα πρέπει να συνεχίσετε να
κατανέμετε πλήγματα σε αυτό το μοντέλο έως
ότου σκοτωθεί – μια μονάδα δεν μπορεί να έχει
περισσότερα από ένα τραυματισμένα μοντέλα.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι επιθέσεις
μιας μονάδας, προσθέστε τη ζημιά που
προκλήθηκε. Στη συνέχεια, ο παίκτης που
έχει υπό τον έλεγχό του τη μονάδα-στόχο
πρέπει να κατανείμει έναν αριθμό πληγμάτων
στη μονάδα-στόχο ίσο με τη ζημιά
που προκλήθηκε.

Προσθέστε 1 πόντο στις ζαριές
σωτηρίας για μια μονάδα, αν όλα
τα μοντέλα της βρίσκονται εντός
ενός μορφολογικού στοιχείου, όταν
ρίχνονται οι ζαριές. Ο τροποποιητής
δεν ισχύει στη φάση μάχης, αν η μονάδα
για την οποία ρίχνετε ζαριές σωτηρίας
εκτέλεσε μια κίνηση εφόρμησης
στον ίδιο γύρο και δεν ισχύει ποτέ
για μονάδες που περιλαμβάνουν
μοντέλα με τη λέξη-κλειδί Τέρας ή
Πολεμική μηχανή (War Machine)
και έχουν χαρακτηριστικό Πληγμάτων
8 ή μεγαλύτερο.

ΘΑΝΆΣΙΜΑ ΠΛΉΓΜΑΤΑ
Ορισμένες επιθέσεις και ικανότητες,
καθώς και ορισμένα ξόρκια προκαλούν
θανάσιμα πλήγματα. Μην ρίχνετε
ζαριές χτυπήματος, πλήγματος ή
σωτηρίας για θανάσιμα πλήγματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ζημιά που
προκαλείται στον στόχο ισούται με τον
αριθμό των θανάσιμων πληγμάτων που
δέχτηκε. Αφότου ολοκληρωθούν όλες
οι επιθέσεις μιας μονάδας, κατανείμετε
τυχόν θανάσιμα πλήγματα που
προκλήθηκαν κατά την επίθεση της
μονάδας ταυτόχρονα με τυχόν άλλα
πλήγματα που προκλήθηκαν από τις
επιθέσεις της. Τα θανάσιμα πλήγματα
που προκαλούνται σε άλλα χρονικά
σημεία κατανέμονται στα μοντέλα της
μονάδας-στόχου αμέσως, με τον ίδιο
τρόπο που προκαλούνται τα πλήγματα
από τη ζημιά μιας επίθεσης.
Αφού κατανεμηθούν, τα θανάσιμα
πλήγματα αντιμετωπίζονται με τον
ίδιο τρόπο όπως και κάθε άλλο πλήγμα
για όλους τους κανόνες.

ΣΚΟΤΩΜΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΑ

Ορισμένες φορές, μία επιτυχής ζαριά
χτυπήματος καταφέρνει 2 ή περισσότερα
χτυπήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ρίξτε
όλες τις ζαριές πλήγματος για αυτά τα
χτυπήματα ταυτόχρονα και μετά ρίξτε όλες
τις ζαριές σωτηρίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΠΛΗΓΜΆΤΩΝ

ΚΆΛΥΨΗ

Όταν ο αριθμός των πληγμάτων που
κατανέμονται σε ένα μοντέλο κατά
τη διάρκεια μιας μάχης ισούται με το
χαρακτηριστικό Πληγμάτων του, το μοντέλο
σκοτώνεται. Βάλτε στην άκρη το σκοτωμένο
μοντέλο, το οποίο βγαίνει από το παιχνίδι.
Ορισμένες ικανότητες σάς επιτρέπουν να
ρίχνετε μια ζαριά για την αποτροπή ενός
πλήγματος ή θανάσιμου πλήγματος που
έχει κατανεμηθεί σε ένα μοντέλο. Σε αυτήν
την περίπτωση, η ζαριά ρίχνεται για κάθε
πλήγμα ή θανάσιμο πλήγμα ξεχωριστά, καθώς
κατανέμεται στο συγκεκριμένο μοντέλο. Αν
το πλήγμα ή το θανάσιμο πλήγμα αποτραπεί,
δεν έχει επίδραση στο μοντέλο.

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΛΗΓΜΆΤΩΝ

Ορισμένες ικανότητες επιτρέπουν τη
θεραπεία πληγμάτων που έχουν κατανεμηθεί
σε ένα μοντέλο. Για κάθε πλήγμα που
θεραπεύεται, αφαιρείτε ένα από τα πλήγματα
που έχουν κατανεμηθεί στο μοντέλο. Δεν
μπορείτε να θεραπεύσετε πλήγματα σε
μοντέλο που έχει σκοτωθεί.

ΜΆΓΟΙ
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Η μαγεία διαποτίζει τους κόσμους και είναι μια πηγή τρομερής ισχύος για όσους είναι ικανοί να την τιθασεύσουν. Στη μάχη, η μαγεία είναι
το ίδιο πραγματική και αποτελεσματική όσο και η λεπίδα ενός ξίφους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει δύναμη και ανδρεία στους
συμμάχους, αλλά και για να αποδυναμώσει και να σπείρει τον τρόμο στους εχθρούς. Συνήθως, οι μάγοι εξαπολύουν την ωμή δύναμη της
μαγείας, για να πλήξουν τους εχθρούς τους με βολές απόκοσμης ισχύος.
Ορισμένες μονάδες έχουν τη λέξη-κλειδί Μάγος
στον πολεμικό τους πάπυρο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε έναν μάγο, για να ρίξετε ξόρκια
στη φάση ηρώων σας ή για να ακυρώσετε ξόρκια
στη φάση ηρώων του αντιπάλου.
Ορισμένες φορές, μια ικανότητα επιτρέπει σε
ένα μοντέλο που δεν είναι μάγος να εκτελεί ή
να ακυρώνει ξόρκια. Αυτό γίνεται σύμφωνα
με τους κανόνες που ακολουθούν, ενώ οι
ικανότητες αυτές επηρεάζονται κανονικά από
άλλες ικανότητες που τροποποιούν τις ζαριές
εκτέλεσης ή ακύρωσης ξορκιού. Ωστόσο, το
μοντέλο δεν θεωρείται μάγος όσον αφορά
τους υπόλοιπους κανόνες.

εκτέλεσης του ξορκιού, το ξόρκι εκτελείται
με επιτυχία.
Αν ένα ξόρκι εκτελεστεί, ο αντίπαλος παίκτης
μπορεί να επιλέξει έναν από τους Μάγους του
που βρίσκεται εντός 30" από τον μάγο που
εκτέλεσε το ξόρκι, για να επιχειρήσει να το
ακυρώσει προτού εφαρμοστούν οι επιδράσεις
του. Για να ακυρώσετε ένα ξόρκι, ρίξτε 2D6.
Αν η ζαριά είναι μεγαλύτερη από τη ζαριά
εκτέλεσης του ξορκιού, τότε το ξόρκι δεν
εκτελείται με επιτυχία. Επιτρέπεται μόνο μία
προσπάθεια ακύρωσης ενός ξορκιού.

ΣΧΟΛΈΣ ΜΑΓΕΊΑΣ

Ένας Μάγος μπορεί να επιχειρήσει να
εκτελέσει ξόρκια στη φάση ηρώων του. Δεν
μπορείτε να επιχειρήσετε να εκτελέσετε το
ίδιο ξόρκι περισσότερες από μία φορές στον
ίδιο γύρο (ακόμη και με διαφορετικό μάγο).

Τα ξόρκια που γνωρίζει ένας Μάγος και
ο αριθμός των ξορκιών που μπορεί να
επιχειρήσει να εκτελέσει ή να ακυρώσει σε μια
φάση ηρώων περιγράφονται αναλυτικά στον
πολεμικό πάπυρο του μάγου. Οι περισσότεροι
μάγοι γνωρίζουν τα ξόρκια Μαγικό Βλήμα
και Μυστικιστική Ασπίδα.

Για να εκτελέσετε ένα ξόρκι, πείτε πρώτα ποιο
ξόρκι θα επιχειρήσει να εκτελέσει ο μάγος
(πρέπει να είναι ξόρκι που να γνωρίζει). Για
να εκτελέσετε το ξόρκι, ρίξτε 2D6. Αν το
σύνολο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την τιμή

Μαγικό Βλήμα: Το Μαγικό Βλήμα έχει
τιμή εκτέλεσης 5. Αν εκτελεστεί με επιτυχία,
επιλέξτε μια εχθρική μονάδα εντός 18" από
τον μάγο που το εκτελεί, η οποία είναι ορατή
σε αυτόν. Αυτή η μονάδα δέχεται 1 θανάσιμο

ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΞΟΡΚΙΏΝ

ΘΡΊΑΜΒΟΙ
Η νίκη στη μάχη μπορεί να εμπνεύσει τους
πολεμιστές να πολεμήσουν ακόμη πιο
ηρωικά στην επόμενη σύγκρουση. Με πίστη
στην ικανότητά τους να κατατροπώσουν
τον εχθρό, μπορεί να πάρουν θάρρος και
να επιτεθούν με ακόμη περισσότερο πάθος,
να πετσοκόψουν τον εχθρό κυριευμένοι
από δίψα για αίμα ή να συνεχίσουν να
πολεμούν ακατάβλητοι, ακόμη κι αν έχουν
βαρύτατα τραύματα.

πλήγμα. Αν η ζαριά εκτέλεσης ξορκιού ήταν
10 ή περισσότερο, η μονάδα δέχεται D3
θανάσιμα πλήγματα.
Μυστικιστική Ασπίδα: Η Μυστικιστική
Ασπίδα έχει τιμή εκτέλεσης 6. Αν εκτελεστεί
με επιτυχία, επιλέξτε μια φίλια μονάδα εντός
18" από τον μάγο που το εκτελεί, η οποία
είναι ορατή σε αυτόν. Ξαναρίξτε τις ζαριές
σωτηρίας που έφεραν 1 για αυτήν τη μονάδα
μέχρι την επόμενη φάση ηρώων σας.

ΜΟΝΆΔΕΣ ΜΆΓΩΝ
Οι μάγοι αναπτύσσονται συνήθως
ως μονάδα που αποτελείται από ένα
μόνο μοντέλο. Αν μια μονάδα με τη
λέξη-κλειδί Μάγος έχει περισσότερα
από ένα μοντέλα, λογίζεται ως ένας
μάγος για όλους τους κανόνες και
θα πρέπει να επιλέξετε ένα μοντέλο
από τη μονάδα, για να εκτελέσει ή να
ακυρώσει ένα ξόρκι πριν επιχειρήσετε
να το εκτελέσετε ή να το ακυρώσετε.
Μετρήστε την απόσταση και ελέγξτε
την ορατότητα με βάση το μοντέλο
που επιλέξατε.

ΘΡΊΑΜΒΟΙ

Αν ο στρατός σας πέτυχε σημαντική νίκη στην προηγούμενη μάχη, ρίξτε ένα ζάρι, όταν
επιλέγετε στρατηγό και δείτε το αποτέλεσμα στον πίνακα παρακάτω.
D6
1-2

Θρίαμβος
Εμπνευσμένη: Μία φορά ανά μάχη, όταν μια φίλια μονάδα επιλεγεί για να ρίξει
ή να πολεμήσει, μπορείτε να δηλώσετε ότι είναι εμπνευσμένη. Αν το κάνετε αυτό,
ξαναρίξτε τις αποτυχημένες ζαριές χτυπήματος για αυτήν τη μονάδα μέχρι το
τέλος της φάσης.

3-4

Αιμοσταγής: Μία φορά ανά μάχη, όταν μια φίλια μονάδα επιλεγεί για να ρίξει
ή να πολεμήσει, μπορείτε να δηλώσετε ότι είναι αιμοσταγής. Αν το κάνετε αυτό,
ξαναρίξτε τις αποτυχημένες ζαριές πλήγματος για αυτήν τη μονάδα μέχρι το
τέλος της φάσης.

5-6

Ακατάβλητη: Μία φορά ανά μάχη, όταν μια φίλια μονάδα πρέπει να ρίξει μια ζαριά
σωτηρίας:, μπορείτε να δηλώσετε ότι είναι ακατάβλητη. Αν το κάνετε αυτό, ξαναρίξτε
τις αποτυχημένες ζαριές σωτηρίας για αυτήν τη μονάδα μέχρι το τέλος της φάσης.

9

Ένας Ιππότης Ινκάντορ εξαπολύει ένα Μαγικό Βλήμα: εναντίον μιας μονάδας Γκρίμγκαστ Ρίπερ, τραυματίζοντας θανάσιμα δύο
από αυτούς.

Μια ομάδα μονάδων Ναϊτχοντ υπό την ηγεσία ενός Φύλακα των Ψυχών προελαύνει εναντίον μιας Βαλλίστρας Σελέσταρ.

ΕΔΑΦΟΣ
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Οι κόσμοι είναι γεμάτοι με παράξενα αντικείμενα και επικίνδυνα εμπόδια, όπως φλογισμένες στήλες, μπρούτζινους βωμούς και στοιχειωμένα
ερείπια. Πανίσχυρα φρούρια διακοσμημένα με κρανία περιβάλλονται από πεδιάδες σπαρμένες με οστά, ενώ άλλα, παλιότερα ερείπια
κείτονται διάσπαρτα στα ρημαγμένα εδάφη των Κόσμων των Θνητών. Όλα αυτά είναι πεδία μαχών και τόποι σφαγής και τα κυβερνούν
πολέμαρχοι που διψούν για εξουσία.
Οι κανόνες για την κίνηση και την κάλυψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
εξηγούν πώς τα μοντέλα μπορούν να
περάσουν από μορφολογικά στοιχεία ή να τα SCENERY DICE FACES
D6 Κανόνας μορφολογικών χαρακτηριστικών
χρησιμοποιήσουν για κάλυψη. Τα μορφολογικά
1
Καταραμένο: Στην αρχή της φάσης ηρώων σας, μπορείτε να επιλέξετε μια
στοιχεία θεωρούνται φίλια και για τις δύο πλευρές
φίλια μονάδα που βρίσκεται σε απόσταση έως 1" από ένα Καταραμένο
και δεν μπορούν να επιλεγούν ως στόχος επίθεσης.
SCENERY DICE FACES
μορφολογικό στοιχείο, για να κάνετε μια θυσία. Αν το κάνετε αυτό, η μονάδα
δέχεται D3 θανάσιμα πλήγματα, αλλά μπορείτε να ξαναρίξετε ζαριές
SCENERY DICE FACES
χτυπήματος στις οποίες έχετε φέρει 1, μέχρι την επόμενη φάση ηρώων.
SCENERY DICE FACES

2 FACES
SCENERY DICE
SCENERY DICE FACES

Όταν στήνετε τα μορφολογικά στοιχεία για μια
μάχη, μπορείτε, αν θέλετε, να συμφωνήσετε
με τον αντίπαλό σας να δώσετε σε κάθε
μορφολογικό στοιχείο έναν από τους κανόνες
μορφολογικών χαρακτηριστικών από τον
πίνακα «Μορφολογικά χαρακτηριστικά» στα
δεξιά. Επιλέξτε έναν κανόνα μορφολογικού
χαρακτηριστικού για κάθε στοιχείο ή ρίξτε ζάρι
για κάθε μορφολογικό στοιχείο, για να οριστεί
ένας κανόνας στην τύχη. Αν υπάρχει διαθέσιμος
πολεμικός πάπυρος για κάποιο μορφολογικό
στοιχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους
κανόνες που αναγράφονται εκεί, αντί να
χρησιμοποιήσετε έναν κανόνα από τον πίνακα
«Μορφολογικά χαρακτηριστικά».

ΕΜΠΌΔΙΑ

Κάποια μορφολογικά στοιχεία είναι εμπόδια
που μπλοκάρουν τις επιθέσεις σε στόχους οι
οποίοι βρίσκονται πίσω τους. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα υπάρχει σχετική σημείωση στον
πολεμικό πάπυρο του μορφολογικού στοιχείου.
Όταν ένα βλητικό όπλο στοχεύει μια εχθρική
μονάδα, όλα τα μοντέλα της οποίας βρίσκονται
σε απόσταση έως 1" από κάποιο εμπόδιο, τότε
η μονάδα-στόχος θεωρείται ότι καλύπτεται,
αν το επιτιθέμενο μοντέλο είναι πιο κοντά στο
εμπόδιο από ό,τι στη μονάδα-στόχο.

ΦΡΟΥΡΕΣ

Ορισμένα μορφολογικά στοιχεία μπορούν
να φρουρούνται από μονάδες. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα υπάρχει σχετική σημείωση στον
πολεμικό πάπυρο του μορφολογικού στοιχείου.
Μια μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί ως φρουρά
στην αρχή της μάχης, αν το μορφολογικό
στοιχείο είναι ολόκληρο εντός της περιοχής
της μονάδας. Εναλλακτικά, μια μονάδα μπορεί
να μπει ως φρουρά σε ένα μορφολογικό
στοιχείο, αντί να εκτελέσει κανονική
κίνηση, αν όλα τα μοντέλα της βρίσκονται

Μαγικό: Προσθέστε 1 πόντο σε ζαριές εκτέλεσης ή ακύρωσης ξορκιού για
Μάγους, όταν βρίσκονται σε απόσταση έως 1" από Μαγικά
μορφολογικά στοιχεία.

3

Πηγή έμπνευσης: Προσθέστε 1 πόντο στο χαρακτηριστικό Ανδρείας των
μονάδων που βρίσκονται σε απόσταση έως 1" από μορφολογικά στοιχεία
που είναι Πηγές έμπνευσης.

4

Επικίνδυνο: Ρίξτε ζαριά για κάθε μονάδα που ολοκληρώνει μια κανονική κίνηση
ή μια κίνηση εφόρμησης σε απόσταση έως 1" από Επικίνδυνα μορφολογικά
στοιχεία. Αν φέρετε 1 στη ζαριά, η μονάδα αυτή δέχεται D3 θανάσιμα πλήγματα.

5

Μυστικιστικό: Ρίξτε ζαριά κάθε φορά που κατανέμετε ένα πλήγμα ή ένα
θανάσιμο πλήγμα σε ένα μοντέλο σε απόσταση έως 1" από Μυστικιστικά
μορφολογικά στοιχεία. Αν φέρετε 6+ στη ζαριά, το πλήγμα ή το θανάσιμο
πλήγμα εξουδετερώνεται.

6

Καταχθόνιο: Αφαιρέστε 1 πόντο από το χαρακτηριστικό Γενναιότητας
των μονάδων, όταν βρίσκονται σε απόσταση έως 1" από Καταχθόνια
μορφολογικά στοιχεία.

σε απόσταση έως 6" από το μορφολογικό
στοιχείο και δεν υπάρχουν εχθρικά μοντέλα σε
απόσταση έως 3" από το μορφολογικό στοιχείο
ή δεν το φρουρούν ήδη.
Οι μονάδες που φρουρούν ένα μορφολογικό
στοιχείο βγαίνουν από το πεδίο της μάχης
και θεωρούνται ότι βρίσκονται «μέσα»
στο μορφολογικό στοιχείο. Οι μονάδες
πρέπει να υπολογίζουν ένα μορφολογικό
στοιχείο που φρουρείται από τον εχθρό ως
εχθρικό μοντέλο.
Η εμβέλεια και η ορατότητα από και προς
τις μονάδες της φρουράς προσδιορίζονται με
βάση την εμβέλεια και την ορατότητα από και
προς το μορφολογικό στοιχείο. Ένα μοντέλο
που φρουρεί ένα μορφολογικό στοιχείο μπορεί
να επιτεθεί και να δεχτεί επίθεση, να εκτελέσει
και να ακυρώσει ξόρκια, καθώς και να
χρησιμοποιήσει ικανότητες, αλλά δεν μπορεί
να κινηθεί. Οι μονάδες της φρουράς θεωρείται
ότι καλύπτονται, αν δεχτούν επίθεση.
Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρέσετε 1 πόντο
από τις ζαριές χτυπήματος των επιθέσεων
που εκτελούνται εναντίον μιας μονάδας που
φρουρεί ένα μορφολογικό στοιχείο.

Οι μονάδες φρουράς μπορούν να φύγουν
από το μορφολογικό στοιχείο στη φάση
κίνησής σας. Αν συμβεί αυτό, οι μονάδες θα
πρέπει να στηθούν έτσι ώστε όλα τα μοντέλα
κάθε μονάδας να βρίσκονται σε απόσταση
έως 6" από το μορφολογικό στοιχείο και σε
απόσταση μεγαλύτερη των 3" από εχθρικές
μονάδες. Αυτή η ενέργεια λογίζεται ως
κίνηση της μονάδας κατά τη φάση κίνησης.
Πολλά μορφολογικά στοιχεία που μπορούν
να φρουρούνται περιλαμβάνουν επίπεδες
επιφάνειες, στις οποίες μπορούν να
σταθούν τα μοντέλα. Μόνο τα μοντέλα που
φρουρούν μορφολογικά στοιχεία μπορούν
να τοποθετηθούν ή να μετακινηθούν στις
επίπεδες επιφάνειες (άλλα μοντέλα που
μπορούν να πετάξουν, μπορούν να περάσουν
πάνω από επίπεδες επιφάνειες, αλλά δεν
μπορούν να ολοκληρώσουν μια κίνηση ή να
τοποθετηθούν σε αυτές τις περιοχές, εκτός
αν αποτελούν τμήμα της φρουράς). Αυτό
έχει καθαρά διακοσμητική αξία, καθώς τα
συγκεκριμένα μοντέλα εξακολουθούν να
θεωρούνται ως φρουρά του μορφολογικού
στοιχείου για όλους τους κανόνες.

11

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΧΗΣ
Προτού αναμετρηθείτε με τον αντίπαλό σας
σε ένα παιχνίδι Warhammer Age of Sigmar,
θα πρέπει να επιλέξετε ένα σχέδιο μάχης.
Έχουμε συμπεριλάβει εδώ ένα σχέδιο μάχης
– το Πρώτο Αίμα – που είναι ιδανικό για
να ξεκινήσει γρήγορα η δράση. Μπορείτε
να βρείτε άλλα σχέδια μάχης στα βιβλία
που εκδίδουμε για το Warhammer Age of
Sigmar ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
δικό σας σχέδιο μάχης. Αν δεν μπορείτε
να συμφωνήσετε με τον αντίπαλό σας για
το σχέδιο μάχης, ρίξτε ζαριά και ο νικητής
θα αποφασίσει το σχέδιο μάχης που
θα χρησιμοποιηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΧΗΣ
Όλα τα σχέδια μάχης περιλαμβάνουν ένα
σετ οδηγιών όπου περιγράφεται ο τρόπος
διεξαγωγής της μάχης.

1

ΤΊΤΛΟΣ

Το όνομα του σχεδίου μάχης και μια
σύντομη περιγραφή των συνθηκών της μάχης
που σας επιτρέπει να καταλάβετε με μια ματιά
περί τίνος πρόκειται και τι θα χρειαστείτε, για
να αναδειχθείτε νικητής.

2

ΣΤΉΣΙΜΟ

Κάθε σχέδιο μάχης περιλαμβάνει
έναν χάρτη ο οποίος δείχνει σε ποια σημεία
μπορεί η κάθε πλευρά να στήσει τα μοντέλα
του στρατού της (το κάθε σημείο ονομάζεται
επικράτεια του στρατού) και στον οποίο
αναγράφονται τυχόν περιορισμοί που θα
ισχύουν κατά το στήσιμο.

BAT TLE
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Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στα σχέδια
μάχης μας είναι σχεδιασμένοι για πεδίο μάχης
ορθογώνιου σχήματος και έκτασης 6 επί 4
ποδιών (1,8 επί 1,2 μ.). Αν χρησιμοποιείτε πεδίο
μάχης διαφορετικού σχήματος ή έκτασης, θα
πρέπει να προσαρμόσετε τις αποστάσεις και τις
θέσεις κάθε επικράτειας, καθώς επίσης και τους
αντικειμενικούς στόχους και τα μορφολογικά
στοιχεία, με τρόπο που να είναι κατάλληλος
για την έκταση και το σχήμα του πεδίου μάχης
που χρησιμοποιείτε.
ΕΙΔΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ

4

ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΗΣ ΝΊΚΗ

Πολλά σχέδια μάχης περιλαμβάνουν
έναν ή περισσότερους ειδικούς κανόνες. Αυτοί
καλύπτουν ιδιαίτερες καταστάσεις, τακτικές ή
ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά τη διάρκεια της μάχης ή που επηρεάζουν
τον τρόπο επιλογής του στρατού σας ή το
στήσιμο των μορφολογικών στοιχείων στο
πεδίο της μάχης. Ο κανόνας «Πρώτο Αίμα»
στο σχέδιο μάχης «Πρώτο Αίμα» (στην πίσω
σελίδα) είναι ένα παράδειγμα ειδικού κανόνα.

Στα περισσότερα σχέδια μάχης
αναφέρεται το πότε λήγει η μάχη και τι πρέπει
να κάνετε για να κερδίσετε το παιχνίδι. Αν
κανένας παίκτης δεν καταφέρει να πετύχει τη
νίκη, το παιχνίδι λογίζεται ως ισοπαλία.
Αν το σχέδιο δεν αναφέρει κάποια
συγκεκριμένη συνθήκη νίκης, θα πρέπει να
σκοτώσετε όλα τα μοντέλα του αντίπαλου
στρατού, για να πετύχετε σημαντική νίκη.
Αν κανένας παίκτης δεν το έχει καταφέρει
αυτό έως το τέλος του πέμπτου γύρου μάχης,
ο παίκτης που έχει σκοτώσει μεγαλύτερο
ποσοστό μοντέλων του αντίπαλου στρατού
από όσα έχει χάσει από τον δικό του στρατό,
πετυχαίνει νίκη μικρότερης σημασίας.
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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

Όταν μετράτε αποστάσεις από και προς
τους αντικειμενικούς στόχους, να μετράτε
πάντοτε από και προς το κέντρο του δείκτη.
Στο τέλος της σειράς κάθε παίκτη, θα
πρέπει να ελέγχετε αν κάποιος από
τους παίκτες έχει αποκτήσει τον έλεγχο
κάποιου αντικειμενικού στόχου. Για να
το κάνετε αυτό, θα πρέπει μαζί με τον
αντίπαλό σας να μετρήσετε τον αριθμό
των μοντέλων που έχετε σε απόσταση
έως 6" από το κέντρο κάθε αντικειμενικού
στόχου. Αν έχετε περισσότερα μοντέλα
από τον αντίπαλό σας, τότε αποκτάτε
τον έλεγχο του αντικειμενικού στόχου.
Όταν αποκτήσετε τον έλεγχο ενός
αντικειμενικού στόχου, θα τον διατηρήσετε
μέχρι να τον κατακτήσει ο εχθρός.
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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

Αν μια μάχη έχει αντικειμενικούς
στόχους, τότε στο σχέδιο μάχης
αναγράφεται η θέση στην οποία
βρίσκονται στο πεδίο της μάχης.
Οι αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να
αντιπροσωπεύονται με ένα κατάλληλο
δείκτη, όπως, π.χ., ένα νόμισμα. Ακόμη
καλύτερα, αν έχετε διαθέσιμα κομμάτια
Warhammer, μπορείτε να δημιουργήσετε
τους δικούς σας δείκτες αντικειμενικών
στόχων χρησιμοποιώντας κομμάτια από
τα κιτ μινιατούρων Citadel.

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

Οι μάχες διεξάγονται ορισμένες φορές
για τον έλεγχο μίας ή περισσότερων
τοποθεσιών καίριας σημασίας. Στο
Warhammer Age of Sigmar, αυτές οι
τοποθεσίες ονομάζονται αντικειμενικοί
στόχοι και ισχύουν για αυτούς οι
παρακάτω κανόνες.

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,
stubbornly defend
one
an objective at
territory. However in each side’s
one
,
launch an all-out moment and
the two objective the locations of
assault the next.
s may change each
battle round.

place at
confusing
n to
ﬁeld is a
uncommo
A battle
it is not
dly
night, when where other frien
of
be unsure
let alone
located,
forces are
y.
the enem

Territory

3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ

Objective
3-4
Coalition B
Territory

Objective
5-6

Ένα μοντέλο μπορεί να υπολογίζεται
ότι συμμετέχει στην κατάκτηση ενός
μόνο αντικειμενικού στόχου ανά
γύρο. Αν κάποιο από τα μοντέλα
σας θα μπορούσε να υπολογιστεί
ότι συμμετέχει στην κατάκτηση
περισσότερων αντικειμενικών στόχων,
τότε θα πρέπει να επιλέξετε για ποιον
από τους αντικειμενικούς στόχους θα
υπολογίζεται το μοντέλο.

ΣΧΈΔΙΟ ΜΆΧΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΑΙΜΑ
Δύο στρατοί συγκρούονται σε ένα
ανοικτό πεδίο μάχης. Κάθε στρατός
πρέπει να επιχειρήσει να καταστρέψει
όσους περισσότερους εχθρούς μπορεί –
όποιος χύσει πρώτος το αίμα του εχθρού
θα εμπνευστεί, για να πολεμήσει ακόμη
πιο σκληρά!
Σημείωση του σχεδιαστή: Στους Κόσμους
των Θνητών, οι μάχες είναι άγριες και
ανελέητες. Οι αντιμαχόμενοι πολεμούν συχνά
μέχρι τελικής πτώσης, έως ότου ο νικητής
καταστρέψει ολοκληρωτικά τον αντίπαλο.
Ωστόσο, όπως γνωρίζει κάθε καλός
στρατηγός, ο πλήρης αφανισμός του
αντίπαλου στρατού δεν εγγυάται από μόνος
του την επιτυχία. Αν μια πλευρά εξαλείψει
τελείως την άλλη, αλλά υποστεί και η ίδια
τεράστιες απώλειες, τότε δεν μπορούμε παρά
να μιλάμε για πύρρειο νίκη.

ΣΤΉΣΙΜΟ

ΠΡΏΤΟ ΑΊΜΑ

Οι παίκτες ρίχνουν ζαριά και ο νικητής
αποφασίζει ποια επικράτεια θα
χρησιμοποιήσει η κάθε πλευρά. Οι επικράτειες
εμφανίζονται στον χάρτη παρακάτω.

Ο παίκτης που έχει υπό τον έλεγχό του
τον στρατό ο οποίος θα σκοτώσει πρώτος
ένα εχθρικό μοντέλο θα λάβει 1 επιπλέον
πόντο διαταγής.

Στη συνέχεια, οι παίκτες στήνουν μία μία τις
μονάδες εναλλάξ, ξεκινώντας από τον παίκτη
που έριξε τη ζαριά για τον προσδιορισμό των
επικρατειών. Οι μονάδες πρέπει να στήνονται
ολόκληρες εντός της επικράτειάς τους και
σε απόσταση μεγαλύτερη των 12" από την
εχθρική επικράτεια.
Συνεχίστε να στήνετε μονάδες έως ότου
και οι δύο παίκτες στήσουν τους στρατούς
τους. Αν ένας παίκτης τελειώσει πρώτος,
ο αντίπαλος παίκτης στήνει τις υπόλοιπες
μονάδες του στρατού του διαδοχικά.

Στη μάχη, η ολοκληρωτική νίκη επί του
εχθρού πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να
επιτρέπεται στον εχθρό να προκαλέσει
περισσότερη ζημιά στον στρατό του νικητή
από όση δέχτηκε. Συνεπώς, νικήτρια θα
αναδειχθεί η πλευρά που προκάλεσε τη
μεγαλύτερη αιματοχυσία και όχι η πλευρά
που απλώς θα έχει επιβιώσει μετά το τέλος
της μάχης.

Εχθρική επικράτεια

Η επικράτειά σας

ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΗΣ ΝΊΚΗ
Η μάχη συνεχίζεται έως ότου ένας από τους
παίκτες χάσει όλες τις μονάδες που έχει στο
πεδίο της μάχης ή μέχρι το τέλος του πέμπτου
γύρου μάχης, αν αυτό συμβεί νωρίτερα.
Όταν τελειώσει η μάχη, κάθε παίκτης
υπολογίζει μια βαθμολογία νίκης
προσθέτοντας τα χαρακτηριστικά
Πληγμάτων όλων των μοντέλων του
αντίπαλου στρατού που σκοτώθηκαν στη
διάρκεια της μάχης. Αν η βαθμολογία ενός
παίκτη ξεπεράσει κατά 50% ή περισσότερο τη
βαθμολογία του αντιπάλου, τότε πετυχαίνει
σημαντική νίκη. Διαφορετικά, ο παίκτης με
την υψηλότερη βαθμολογία πετυχαίνει νίκη
μικρότερης σημασίας.
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ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ (WARSCROLLS)
Κάθε μινιατούρα Citadel της σειράς Warhammer
έχει τον δικό της πολεμικό πάπυρο, ο οποίος
περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη
χρήση του μοντέλου σε παιχνίδια Warhammer
Age of Sigmar. Ο παρακάτω οδηγός εξηγεί τι θα
βρείτε σε κάθε πολεμικό πάπυρο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ
Όλοι οι πολεμικοί πάπυροι περιλαμβάνουν
κανόνες οι οποίοι εξηγούν πώς
χρησιμοποιείται το μοντέλο που περιγράφεται
στον πολεμικό πάπυρο.

1

εφαρμόζεται στο όπλο αυτού του μοντέλου
για το υπόλοιπο της δεδομένης φάσης. Για
τον προσδιορισμό της τυχαίας ζημιάς στο
τέταρτο βήμα της ακολουθίας επίθεσης, ρίξτε
μια ξεχωριστή ζαριά, για να προσδιοριστεί η
τιμή για κάθε επιτυχή επίθεση με το όπλο.

2

Πολλές ικανότητες ενεργοποιούνται από κάτι
που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της φάσης.
Για παράδειγμα, μια ικανότητα μπορεί να σας
επιτρέψει να ξαναρίξετε μια αποτυχημένη
ζαριά χτυπήματος. Σε αυτήν την περίπτωση,
η ικανότητα χρησιμοποιείται αμέσως μετά το
συμβάν που την ενεργοποίησε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Όλοι οι πολεμικοί πάπυροι
περιλαμβάνουν μια περιγραφή. Αυτή η
περιγραφή περιέχει οδηγίες σχετικά με το
πώς να οργανώσετε τα μοντέλα σε μονάδα
και τι όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
μοντέλα στη μονάδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Οι πολεμικοί πάπυροι περιλαμβάνουν
μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία αναφέρονται
στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού και
τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο χρήσης
του μοντέλου στο παιχνίδι. Για παράδειγμα,
το χαρακτηριστικό Σωτηρίας ενός μοντέλου
προσδιορίζει τη ζαριά σωτηρίας που πρέπει να
ρίξετε για να είναι επιτυχής, το χαρακτηριστικό
Επιθέσεων ενός όπλου προσδιορίζει πόσες ζαριές
χτυπήματος ρίχνονται για αυτό κ.ο.κ.

Μέγεθος μονάδας

Ζαριά σωτηρίας «-»

Ηγετικά μοντέλα

Ορισμένα μοντέλα έχουν Ζαριά σωτηρίας «-».
Η Ζαριά σωτηρίας «-» σημαίνει ότι πρέπει
να φέρετε στη ζαριά 7 ή περισσότερο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα είναι
αδύνατο, συνεπώς δεν απαιτείται να ρίξετε
ζαριά σωτηρίας. Μερικές φορές, όμως, οι
τροποποιητές μπορεί να σας επιτρέψουν να
τροποποιήσετε μια ζαριά σωτηρίας, ώστε να
είναι εφικτό να ρίξετε 7 ή περισσότερο. Σε
αυτήν την περίπτωση θα μπορείτε να ρίξετε
ζαριά σωτηρίας.

Ορισμένες μονάδες μπορεί να περιλαμβάνουν
ήρωες, σημαιοφόρους ή/και μουσικούς
με μοναδικά ονόματα. Αυτά τα μοντέλα
ονομάζονται «ηγετικά μοντέλα» και
έχουν ικανότητες που ισχύουν μόνο για
αυτά. Τα ηγετικά μοντέλα πρέπει να
αντιπροσωπεύονται από κατάλληλες
μινιατούρες Citadel, αν περιλαμβάνονται σε
μια μονάδα. Τα ηγετικά μοντέλα θεωρείται
ότι φέρουν τα ίδια όπλα με οποιοδήποτε άλλο
μοντέλο στην ομάδα, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά, ακόμη κι αν τα όπλα αυτά δεν
υπάρχουν στο ίδιο το μοντέλο.

Τυχαίες τιμές

Ορισμένες φορές, ένα ή περισσότερα
χαρακτηριστικά σε έναν πολεμικό πάπυρο
θα έχουν τυχαίες τιμές. Για παράδειγμα, ένα
χαρακτηριστικό Κίνησης μπορεί να έχει τιμή
2D6 ή ένα χαρακτηριστικό Επιθέσεων να έχει
τιμή D6.
Στη φάση κίνησης, όταν επιλέξετε
για μετακίνηση μια μονάδα με τυχαίο
χαρακτηριστικό Κίνησης, ρίξτε όσα
ζάρια αναγράφονται στον πάπυρο. Το
άθροισμα των ζαριών που ρίξατε θα είναι
το χαρακτηριστικό Κίνησης όλων των
μοντέλων της μονάδας για τη διάρκεια της
συγκεκριμένης φάσης κίνησης.
Κάθε φορά που κάποιο μοντέλο χρησιμοποιεί
ένα όπλο, παράγονται τυχαίες τιμές για αυτό
το όπλο (πέρα από τη Ζημιά). Το αποτέλεσμα

Αν ένα μοντέλο αναπτύσσεται ως τμήμα
μιας μονάδας που αποτελείται από δύο ή
περισσότερα μοντέλα, τότε στην περιγραφή
θα αναγράφεται ο αριθμός των μοντέλων
που πρέπει να έχει μια μονάδα. Αν δεν έχετε
αρκετά μοντέλα για να αναπτύξετε μια
μονάδα, μπορείτε να αναπτύξετε μια μονάδα
αυτού του τύπου με όσα μοντέλα έχετε
διαθέσιμα. Αυτό ονομάζεται ελλιπής μονάδα.

Ζώα και οχήματα

Ορισμένες φορές, στην περιγραφή ενός
μοντέλου περιλαμβάνονται πληροφορίες για
το ζώο ή το όχημα του μοντέλου, όπως ένα
πολεμικό άτι, ένα ισχυρό τέρας που μπορεί να
καβαλήσει ή μια γιγάντια πολεμική μηχανή στην
οποία μπορεί να σταθεί. Έχετε υπόψη ότι όταν το
μοντέλο σκοτωθεί, τόσο ο αναβάτης όσο και το
ζώο ή το όχημα βγαίνουν από το παιχνίδι.
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ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

Οι περισσότεροι πολεμικοί
πάπυροι περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες
ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τα μοντέλα του πολεμικού παπύρου
σε ένα παιχνίδι Warhammer Age of
Sigmar. Οι ικανότητες υπερισχύουν των
βασικών κανόνων.

Άλλες ικανότητες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας
φάσης, αν ένας παίκτης θέλει να τις
χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες ικανότητες
διαταγής στη φάση ηρώων. Οι ικανότητες
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την
έναρξη μιας φάσης εκτελούνται πριν από κάθε
άλλη ενέργεια. Παρομοίως, οι ικανότητες
που χρησιμοποιούνται στο τέλος της φάσης
εκτελούνται αφότου έχουν ολοκληρωθεί όλες
οι κανονικές δραστηριότητες της φάσης. Άλλες
ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια αυτής της φάσης, με οποιαδήποτε
σειρά και όποτε το επιθυμείτε. Αν και οι
δύο παίκτες θέλουν να χρησιμοποιήσουν
ικανότητες ταυτόχρονα, ο παίκτης που έχει
σειρά χρησιμοποιεί πρώτος τις ικανότητές του
και ακολουθεί ο αντίπαλός του.
Έχετε υπόψη ότι οι ικανότητες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο στη φάση που ορίζεται
στους κανόνες. Για παράδειγμα, μια ικανότητα
για την οποία αναφέρεται ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί «στη φάση κίνησης» δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει μια
μονάδα η οποία κινείται στη φάση ηρώων, ενώ
μια ικανότητα για την οποία αναφέρεται ότι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί «στη φάση κίνησής
σας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φάση
κίνησης του αντιπάλου.

Αν μια μονάδα έχει μια ικανότητα που επηρεάζει
φίλιες μονάδες οι οποίες βρίσκονται εντός
συγκεκριμένης απόστασης από αυτήν, τότε η
ικανότητα θα επηρεάσει και την ίδια τη μονάδα.

Ορισμένες φορές, θα έχετε τη δυνατότητα
να αντιστοιχίσετε ή να προσθέσετε μια λέξηκλειδί σε μια μονάδα για μια μάχη. Αν το
κάνετε αυτό, θεωρήστε ότι η μονάδα αναφέρει
αυτήν τη νέα λέξη-κλειδί στον πολεμικό της
πάπυρο για τη διάρκεια της μάχης.

Για παράδειγμα, αν μια ικανότητα προσθέτει
1 πόντο σε ένα χαρακτηριστικό Ζημιάς D3, το
αποτέλεσμα υπολογίζεται ρίχνοντας ζαριά D3 και
προσθέτοντας 1 σε αυτήν.

Τέλος, τυχόν επιπλέον επιθέσεις, ζαριές
χτυπήματος ή ζαριές πλήγματος που αποκτάτε
με τη χρήση μιας ικανότητας δεν μπορούν
να προκαλέσουν οι ίδιες επιπλέον επιθέσεις,
ζαριές χτυπήματος ή ζαριές πλήγματος. Για
παράδειγμα, αν μια ζαριά χτυπήματος με
αποτέλεσμα 6 ή περισσότερο σας επιτρέπει να
εκτελέσετε 1 επιπλέον επίθεση, αυτή η επίθεση
δεν μπορεί να προκαλέσει περισσότερες
επιθέσεις, ακόμη κι αν φέρετε ζαριά 6+.
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ΠΊΝΑΚΕΣ ΖΗΜΙΆΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν έναν
πίνακα ζημιάς που χρησιμοποιείται για
τον προσδιορισμό ενός ή περισσότερων
χαρακτηριστικών του μοντέλου. Δείτε τον
αριθμό των πληγμάτων που έχει δεχτεί το
μοντέλο (δηλ. που έχουν κατανεμηθεί την
τρέχουσα στιγμή στο μοντέλο και δεν έχουν
θεραπευτεί), για να βρείτε τη συγκεκριμένη τιμή.
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Τροποποιητές

ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ
Ορισμένοι πολεμικοί πάπυροι
σάς δίνουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε μια ικανότητα «αφού
ολοκληρωθεί το στήσιμο» ή «πριν
ξεκινήσει η μάχη». Αυτές οι ικανότητες
χρησιμοποιούνται πριν από τον
πρώτο γύρο μάχης. Αν και οι δύο
στρατοί έχουν τέτοιες ικανότητες,
ρίχνετε και οι δύο ζάρι και ο νικητής
μπορεί να επιλέξει ποιος παίκτης θα
χρησιμοποιήσει πρώτος όλες του τις
ικανότητες πριν τη μάχη.

ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ

Κάθε πολεμικός πάπυρος περιλαμβάνει
μια λίστα λέξεων-κλειδιών που ισχύουν για
το μοντέλο που περιγράφεται στον πολεμικό
πάπυρο. Οι λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται με
Έντονη γραφή λέξης-κλειδιού στους κανόνες.

Ορισμένες φορές, οι τροποποιητές
εφαρμόζονται σε χαρακτηριστικά ή
ικανότητες. Για παράδειγμα, ένας κανόνας
μπορεί να προσθέτει 1 πόντο σε μια ζαριά
χτυπήματος ή στο χαρακτηριστικό Κίνησης
ενός μοντέλου. Οι τροποποιητές είναι
αθροιστικοί. Οι τροποποιητές δεν μπορούν σε
καμία περίπτωση να μειώσουν το αποτέλεσμα
μιας ζαριάς σε λιγότερο από 1 πόντο.

Ορισμένες φορές, οι λέξεις-κλειδιά συνδέονται
με έναν κανόνα (ή «επισημαίνονται» από
αυτόν). Για παράδειγμα, σε έναν κανόνα
ενδέχεται να αναφέρεται ότι ισχύει για «όλα τα
μοντέλα Κόρνε». Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύει
για μοντέλα που έχουν τη λέξη-κλειδί Κόρνε
στον πολεμικό τους πάπυρο.

Αν ένας τροποποιητής εφαρμόζεται σε μια τυχαία
τιμή, προσδιορίστε πρώτα την τυχαία τιμή και
μετά εφαρμόστε τυχόν τροποποιητές σε αυτήν.

Μετά τη χρήση των ικανοτήτων
προετοιμασίας, η μάχη ξεκινά με τον
πρώτο γύρο μάχης.
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ΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ
Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να οργανώσετε τις
μονάδες του στρατού σας σε έναν ειδικό τύπο
σχηματισμού χρησιμοποιώντας ένα τάγμα
πολεμικών παπύρων. Με αυτόν τον τρόπο
αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον ικανότητες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις
μονάδες στο τάγμα.
Στα τάγματα πολεμικών παπύρων ισχύουν οι
παρακάτω κανόνες, πέρα από τους κανόνες
που ισχύουν για τους πολεμικούς παπύρους.

1

Ένα τάγμα πολεμικών παπύρων
αποτελείται από δύο ή περισσότερες
μονάδες. Πρέπει να αποφασίσετε ποια
τάγματα πολεμικών παπύρων θέλετε
να χρησιμοποιήσετε και ποιες μονάδες
εντάσσονται σε κάθε τάγμα, όταν επιλέγετε
τον στρατό σας. Οι ενισχύσεις δεν μπορούν
να αποτελούν τμήμα ενός τάγματος
πολεμικών παπύρων.

Η προσθήκη ενός τάγματος πολεμικών
παπύρων σε έναν στρατό προσφέρει
δύο επιπλέον μπόνους:

Αν αναγράφεται μια Λέξη-κλειδί για μια
μονάδα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε μονάδα με αυτήν τη λέξηκλειδί (συμπεριλαμβανομένων και των
μονάδων στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει
μια λέξη-κλειδί).

• Λαμβάνετε 1 πόντο διαταγής
στην αρχή της μάχης για κάθε
τάγμα πολεμικών παπύρων που
περιλαμβάνεται στον στρατό σας.

Κατά το στήσιμο, μπορείτε να στήσετε
μερικές ή όλες τις μονάδες ενός τάγματος
πολεμικών παπύρων ταυτόχρονα, αντί να
στήσετε κάθε μονάδα ξεχωριστά.

2

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΆΓΜΑΤΟΣ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΆΓΜΑΤΟΣ

• Αν χρησιμοποιείτε τους κανόνες
για ικανότητες πίστης (σελ. 17‑18),
μπορείτε να πάρετε 1 επιπλέον
τεχνούργημα ισχύος για κάθε
τάγμα πολεμικών παπύρων στον
στρατό σας.

ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΤΆΓΜΑΤΟΣ

Οι ικανότητες που αναγράφονται για
ένα τάγμα πολεμικών παπύρων ισχύουν μόνο
για τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται το
τάγμα (ακόμη κι αν υπάρχουν άλλες μονάδες
του ίδιου τύπου στον στρατό σας), επιπλέον
των ικανοτήτων που αναγράφονται στους
πολεμικούς παπύρους των μονάδων.

Στην ενότητα οργάνωσης ενός τάγματος
αναγράφονται οι τίτλοι ή οι λέξεις-κλειδιά
για τις μονάδες που μπορούν ή που πρέπει να
περιλαμβάνονται στο τάγμα. Αν αναγράφεται
ο τίτλος μιας μονάδας, τότε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα με
αυτόν τον τίτλο (μπορείτε να αγνοήσετε
τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες κάτω
από τον τίτλο, εκτός αν περιλαμβάνονται
στην καταχώρηση για τη μονάδα). Οι
ελλιπείς μονάδες (σελ. 13) δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως τμήμα ενός τάγματος
πολεμικών παπύρων.

Συνήθως, μια μονάδα μπορεί να ανήκει
μόνο σε ένα τάγμα και, συνεπώς, μπορεί να
χρησιμοποιεί μόνο ένα σύνολο ικανοτήτων
τάγματος. Ωστόσο, ορισμένα πολύ μεγάλα
τάγματα περιλαμβάνουν άλλα, μικρότερα
τάγματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μια
μονάδα ίσως μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις ικανότητες από δύο διαφορετικά
τάγματα ταυτόχρονα.
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Αφού επιλέξετε το σχέδιο μάχης, μπορείτε
να επιλέξετε έναν Κόσμο των Θνητών στον
οποίο θα διεξαχθεί η μάχη. Αν το κάνετε
αυτό, ο Κόσμος των Θνητών που θα επιλέξετε
θα ορίσει τους κανόνες του Κόσμου της
Μάχης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για το παιχνίδι σας. Αν δεν μπορείτε να
συμφωνήσετε για τον Κόσμο των Θνητών
που θα χρησιμοποιήσετε, ρίξτε ζαριά και ο
νικητής θα πάρει την απόφαση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

2

16
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΌΣΜΟΥ

Η γεωγραφία κάθε κόσμου, το
κλίμα του, καθώς και η χλωρίδα και η πανίδα
του έχουν τεράστιες διαφορές και μπορούν
να έχουν μεγάλη επίδραση στις μάχες που
διεξάγονται εκεί.

3

ΔΙΑΤΑΓΈΣ ΚΌΣΜΟΥ

Κάθε κόσμος έχει ένα σετ μοναδικών
ικανοτήτων διαταγής που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους Ήρωες που
πολεμούν εκεί.

Ο Κόσμος των Θνητών που επιλέξατε
προσδιορίζει ποιοι κανόνες του Κόσμου της
Μάχης θα ισχύουν (αν υπάρχουν) για τη μάχη
που θα διεξαχθεί εκεί.
Τα σετ κανόνων για τους Κόσμους της Μάχης
περιλαμβάνονται σε πολλά από τα βιβλία
που έχουν εκδοθεί για το Warhammer Age of
Sigmar, ενώ προστίθενται συνεχώς νέοι κανόνες.

1

ΣΦΑΊΡΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΊΑΣ

Οι Μάγοι μπορούν να γνωρίζουν
επιπλέον ξόρκια που βασίζονται στην ιδιαίτερη
ενέργεια του Κόσμου των Θνητών στον οποίο
βρίσκονται. Αυτά τα ξόρκια δίνονται επιπλέον
από αυτά που γνωρίζουν ήδη.

Το παιχνίδι διεξάγεται στο άνυδρο
Άκσυ, όπου βασιλεύει το Χάος.
Η προσθήκη κανόνων Κόσμου
της Μάχης δίνει νέα, ξεχωριστή
προοπτική στο παιχνίδι σας.

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

Κάθε Κόσμος των Θνητών είναι αχανής
και περιέχει πλήθος εντυπωσιακών
περιοχών. Ορισμένες φορές, ένας
Κόσμος της Μάχης περιλαμβάνει
λεπτομέρειες για μία ή περισσότερες
από αυτές τις περιοχές. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο παίκτης που επέλεξε το
βασίλειο μπορεί, επίσης, να δηλώσει ότι
η μάχη διεξάγεται σε μια από αυτές τις
περιοχές, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι
κανόνες του Κόσμου της Μάχης ειδικά
για τη συγκεκριμένη περιοχή.

ΟΙ ΚΌΣΜΟΙ ΤΩΝ ΘΝΗΤΏΝ

Οι Κόσμοι των Θνητών από τους οποίους
μπορείτε να επιλέξετε είναι οι εξής:

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

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ

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.

•
•
•
•
•
•
•

Άκσυ, Κόσμος του Πυρός
Συΐς, Κόσμος του Θανάτου
Γκυράν, Κόσμος της Ζωής
Υς, Κόσμος του Φωτός
Γκουρ, Κόσμος των Τεράτων
Τσαμόν, Κόσμος του Μετάλλου
Ουλγκού, Κόσμος της Σκιάς
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΗΣ
Αν ο στρατός σας δηλώνει πίστη σε παράταξη
ή Μεγάλη Συμμαχία, τότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια σειρά ικανοτήτων πίστης
στα παιχνίδια Warhammer Age of Sigmar. Οι
ικανότητες πίστης επιτρέπουν στον στρατό σας
να χρησιμοποιεί επιπλέον ικανότητες και ξόρκια.

κλειδί Στόρμκαστ Ετέρναλ, τότε ο στρατός
μπορεί να δηλώνει πίστη στην παράταξη
Στόρμκαστ Ετέρναλ και να αναφέρεται ως
στρατός των Στόρμκαστ Ετέρναλ.

ΕΠΏΝΥΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΉΡΕΣ

Τα σετ ικανοτήτων πίστης περιλαμβάνονται
σε πολλά από τα βιβλία που έχουν εκδοθεί
για το Warhammer Age of Sigmar, ενώ
προστίθενται συνεχώς νέοι κανόνες. Οι
κανόνες σε αυτήν την ενότητα εξηγούν πώς
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητες
πίστης στα παιχνίδια σας.

Επώνυμοι χαρακτήρες, όπως οι Ναγκάς,
Άρχαον και Αλαριέλ είναι μοναδικοί, πανίσχυροι
πολεμιστές με ιδιαίτερες προσωπικότητες
και τεχνουργήματα ισχύος. Συνεπώς, αυτά
τα μοντέλα δεν μπορούν να έχουν άλλα
χαρακτηριστικά ηγεσίας ή τεχνουργήματα ισχύος.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΜΆΧΗΣ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

Όταν επιλέγετε τον στρατό σας, μπορείτε
επίσης να επιλέξετε πού θα δηλώνει
πίστη. Αν το κάνετε αυτό, θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις ικανότητες πίστης που
αντιστοιχούν στην παράταξη ή τη Μεγάλη
Συμμαχία που έχετε επιλέξει. Αν ένας
στρατός δηλώνει πίστη σε περισσότερες από
μία παρατάξεις ή Μεγάλες Συμμαχίες, θα
πρέπει να επιλέξετε μία από αυτές, η οποία θα
ισχύει για τη διάρκεια του παιχνιδιού.
ΜΕΓΆΛΕΣ ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ

Οι μονάδες στο Warhammer Age of Sigmar
δηλώνουν πίστη σε μία από τις Μεγάλες
Συμμαχίες: Τάξη, Χάος, Θάνατος και
Καταστροφή. Η Μεγάλη Συμμαχία στην
οποία ανήκει μια μονάδα προσδιορίζεται από
τις λέξεις-κλειδιά που περιλαμβάνονται στον
πολεμικό της πάπυρο. Για παράδειγμα, μια
μονάδα με τη λέξη-κλειδί Θάνατος ανήκει
στη Μεγάλη Συμμαχία του Θανάτου.
Ένας στρατός είναι πιστός σε μια Μεγάλη
Συμμαχία, αν όλες οι μονάδες του
ανήκουν σε αυτήν τη Μεγάλη Συμμαχία
(περιλαμβάνονται και οι μονάδες στις οποίες
έχετε αντιστοιχίσει μια λέξη-κλειδί κατά το
στήσιμο). Για παράδειγμα, αν όλες οι μονάδες
ενός στρατού έχουν τη λέξη-κλειδί Τάξη,
τότε ο στρατός μπορεί να δηλώνει πίστη
στη Μεγάλη Συμμαχία της Τάξης και να
αναφέρεται ως στρατός της Τάξης.
ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ

Πολλές μονάδες δηλώνουν, επίσης, πίστη σε
κάποια παράταξη που αποτελεί μέρος μιας
από τις Μεγάλες Συμμαχίες. Για παράδειγμα,
οι Στόρμκαστ Ετέρναλ είναι παράταξη της
Μεγάλης Συμμαχίας της Τάξης.
Ένας στρατός μπορεί να δηλώνει πίστη σε μια
παράταξη αντί σε μια Μεγάλη Συμμαχία, αν
όλες οι μονάδες του έχουν τη λέξη-κλειδί για
αυτήν την παράταξη (περιλαμβάνονται και οι
μονάδες στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει μια
λέξη-κλειδί κατά το στήσιμο). Για παράδειγμα,
αν όλες οι μονάδες ενός στρατού έχουν τη λέξη-

να ρίξετε ζαριά με βάση αυτόν τον πίνακα για
να δημιουργήσετε τυχαία μια ικανότητα είτε
να επιλέξετε μια ικανότητα απευθείας. Μην
ξεχνάτε ότι οι ικανότητες πίστης δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από συμμαχικές μονάδες
του στρατού σας.

ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Μία στις τέσσερις μονάδες ενός στρατού
μπορεί να είναι συμμαχική μονάδα.
Οι συμμαχικές μονάδες θεωρούνται τμήμα
του στρατού σας, με τη διαφορά ότι δεν
περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό της
πίστης που δηλώνει ο στρατός σας και,
συνεπώς, μπορεί να ανήκουν σε μια άλλη
Μεγάλη Συμμαχία ή παράταξη. Επιπλέον,
ένα συμμαχικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι
στρατηγός του στρατού και δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις ικανότητες πίστης του
στρατού σας ή να επωφεληθεί από αυτές.
Οι παρατάξεις με τις οποίες μπορεί να
συμμαχήσει ένας στρατός αναγράφονται
στον τόμο μάχης του ή στα Προφίλ Μάχης
εκ Παρατάξεως στην τρέχουσα έκδοση
του Βιβλίου Οδηγιών του Στρατηγού. Για
παράδειγμα, ένας στρατός των Στόρμκαστ
Ετέρναλ μπορεί να έχει συμμάχους από
οποιαδήποτε άλλη παράταξη της Τάξης.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι μονάδες που προστίθενται στον στρατό
σας αφότου ξεκινήσει η μάχη μπορεί να είναι
σύμμαχοι. Αυτοί δεν συνυπολογίζονται στο
όριο των συμμαχικών μονάδων που μπορείτε
να έχετε στον στρατό.
ΤΆΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΏΝ ΠΑΠΎΡΩΝ

Ένα τάγμα πολεμικών παπύρων μπορεί
να περιλαμβάνει συμμάχους. Αυτοί δεν
συνυπολογίζονται στο όριο των συμμαχικών
μονάδων που μπορείτε να έχετε στον στρατό.

ΤΎΠΟΙ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ

Οι περισσότερες ικανότητες πίστης
περιλαμβάνουν σετ από χαρακτηριστικά μάχης,
χαρακτηριστικά ηγεσίας, τεχνουργήματα
ισχύος και σχολές μαγείας. Αυτά αναγράφονται
ορισμένες φορές σε έναν πίνακα. Μπορείτε είτε

Ένας στρατός με κοινούς στόχους και
ιδανικά είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ένα
συνονθύλευμα ευκαιριακών συμμάχων. Αυτή η
αρχή αντιπροσωπεύεται και στο παιχνίδι, καθώς
οι στρατοί που δηλώνουν πίστη στην ίδια
παράταξη ή Μεγάλη Συμμαχία επωφελούνται
συχνά από ισχυρές επιπλέον ικανότητες που
ονομάζονται χαρακτηριστικά μάχης.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΗΓΕΣΊΑΣ

Είτε πρόκειται για πανούργο στρατηγικό νου
είτε για αιμοδιψή σφαγέα, κάθε στρατηγός έχει
τη δική του μέθοδο διοίκησης. Αν ο στρατηγός
σας είναι Ήρωας και οι ικανότητες πίστης του
στρατού σας περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά
ηγεσίας, μπορείτε να ρίξετε ζάρι για να δώσετε
ένα στον στρατηγό σας ή να επιλέξετε ένα
απευθείας. Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει
να επιλέξετε νέο στρατηγό κατά τη διάρκεια
της μάχης, ρίξτε ζάρι για να του δώσετε
ένα χαρακτηριστικό τυχαία ή επιλέξτε ένα
απευθείας. Τα χαρακτηριστικά ηγεσίας δεν
έχουν επίδραση στις επιθέσεις που εκτελεί
το ζώο ή το όχημα ενός στρατηγού, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΙΣΧΎΟΣ

Αυτούς τους θησαυρούς τους φέρουν στη
μάχη πανίσχυροι ήρωες. Αν στις ικανότητες
πίστης του στρατού σας περιλαμβάνονται
τεχνουργήματα ισχύος, μπορείτε επιλέξετε
ένα από αυτά για να το δώσετε σε έναν
Ήρωα του στρατού σας ή να ρίξετε ζαριά
για να επιλεγεί με τυχαίο τρόπο. Μπορείτε
να επιλέξετε έναν επιπλέον Ήρωα που θα
φέρει ένα τεχνούργημα για κάθε τάγμα
πολεμικών παπύρων που περιλαμβάνεται
στον στρατό σας. Ένας Ήρωας δεν μπορεί να
φέρει περισσότερα από ένα τεχνουργήματα
ισχύος και δεν μπορούν να περιλαμβάνονται
διπλότυπα τεχνουργήματα ισχύος στον
ίδιο στρατό. Τα τεχνουργήματα ισχύος δεν
έχουν επίδραση στις επιθέσεις που εκτελεί
το ζώο ή το όχημα ενός ήρωα, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
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Αυτό το στράτευμα των Ναργκλ δεν αποτελείται μόνο από Ρόθμπρινγκερ από τον τόμο μάχης Μάγκοτκιν των Ναργκλ, αλλά περιλαμβάνει και σκάβεν από τον
τόμο μάχης Σκάβεν Πέστιλενς. Όλες οι μονάδες του συγκεκριμένου στρατού έχουν τη λέξη-κλειδί Ναργκλ , άρα χρησιμοποιεί τις ικανότητες πίστης Ναργκλ.

ΣΧΟΛΈΣ ΜΑΓΕΊΑΣ

Οι Μάγοι ενδέχεται να γνωρίζουν επιπλέον
ξόρκια από σχολές μαγείας οι οποίες
χρησιμοποιούνται μόνο από την παράταξη ή
τη Μεγάλη Συμμαχία στην οποία ανήκουν.
Αν οι ικανότητες πίστης για τον στρατό σας
περιλαμβάνουν σχολές μαγείας, κάθε Μάγος
του στρατού σας θα γνωρίζει ένα από τα
ξόρκια της σχολής, πέρα από τυχόν άλλα
ξόρκια που ήδη γνωρίζει.
ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

Ορισμένα σετ ικανοτήτων πίστης θα
περιλαμβάνουν άλλους τύπους μοναδικών
ικανοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, στο
σετ ικανοτήτων πίστης θα περιγράφεται πώς
και πότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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