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ALAPSZABÁLYOK
Lépj be a háborúk, a halál, az erőszak, a nemesség és az őrület világába. Állj egy rettenthetetlen harcosokból, szörnyetegekből
és ostromgépekből álló sereg élére, és csatázz különös, mágiával átitatott vidékeken, sötétítsd el az eget nyílzáporral, szabadíts
pusztító varázslatokat ellenségeidre és taposd el őket a végsőkig tartó véres küzdelemben.
Ez a szabálykönyv a Warhammer Age
of Sigmar játék szabályait tartalmazza.
Elsőként a csatateret kell előkészítened,
majd sereget kell felállítanod a Citadel
Miniatures figuráiból. A csata körökre
osztva zajlik, amelyek során a játékosok
mozgatják és harcba vezetik seregeiket.

BATTLEPLANEK
A csata megkezdése előtt választanod kell
egy battleplant. A battleplan alapján kell
felállítanod a csatateret és megállapítanod
a seregek helyét, illetve az határozza meg a
csatára vonatkozó speciális szabályokat és
(nem utolsó sorban) a győzelem feltételeit
is. A battleplanekről bővebben a 11.
oldalon olvashatsz.

WARSCROLLOK
A Citadel Miniatures figuráit a
Warhammer Age of Sigmar játékban
„modelleknek” nevezzük. Minden modell
rendelkezik egy warscroll-lal, amely
minden információt tartalmaz, amely a
modell használatához szükséges a játékban.
A warscrollok használatáról bővebben a
13-14. oldalon olvashatsz. Egyes modellek
warscroll battalion nevű formációkat is
alkothatnak, amelyekre további szabályok
vonatkoznak. A warscroll battalionokról
bővebben a 15. oldalon olvashatsz.

A SEREGEK
A Warhammer Age of Sigmar játékban
minden játékos egy-egy sereget irányít.
A seregek tetszőleges méretűek lehetnek,
és a gyűjteményedből annyi modellt
használhatsz, amennyit csak szeretnél.
Minél több modellt használsz, annál
hosszabb és érdekesebb lesz a játék.
Általában egy körülbelül száz figurát
alkalmazó játék tesz ki egy egész estét.
A seregedet alkotó modelleket baráti
modelleknek, az ellenfél seregét alkotókat
pedig ellenséges modelleknek nevezzük.
Ha egy szabály simán „modellekre” vagy
„egységekre” utal, és nincs meghatározva,
hogy azok baráti vagy ellenséges
modellek, akkor a szabály minden
modellre vonatkozik.

EGYSÉGEK

ÚJRADOBÁS

A modellek egységekbe rendeződve
harcolnak. Egy egység egy vagy több
modellből is állhat, de egy egységen belül
nem lehetnek eltérő warscrollt használó
modellek. Az egység csak egyetlen
csoportként állhat fel és fejezhet be
bármilyen mozgást, ahol minden modell
vízszintesen 1”-en, függőlegesen pedig 6”en belül van legalább egy másik modelltől
az egységből.

Egyes szabályok lehetővé teszik a
kockadobás megismétlését. Ez azt
jelenti, hogy a kockák egyikével vagy
mindegyikével újból dobhatsz. Ha
egy szabály lehetővé teszi egy több
kockából álló dobás (pl. 2D6, 3D6 stb.)
megismétlését, akkor – hacsak a szabály
másként nem rendelkezik – az összes
kockával újra kell dobni. Egy kockával
csak egyszer lehet újra dobni, és az
újradobást az értékmódosítók (ha vannak)
alkalmazása előtt kell elvégezni. A „nem
módosított” dobásra hivatkozó szabályok
az újradobás utáni, de a módosítók
alkalmazása előtti eredményre utalnak.

Ha a kör végén egy egység felbomlik, akkor
a leszakadó modelleket el kell távolítani
az egységből, hogy csak egyetlen csoport
maradjon játékban (lásd: Felbomlott
egységek, 5. oldal).

DÖNTŐ DOBÁSOK

Előfordulhat, hogy nincs elegendő hely az
egység minden modelljének felállításához.
Ebben az esetben azokat a modelleket,
amelyeket nem lehet felállítani, elesett
modellnek kell tekinteni.

Egyes szabályok döntő dobást írnak elő a
játékosok számára. Ilyen esetben mindkét
játékos dob egy kockával, és az nyer, aki
nagyobbat dobott. Döntetlen esetén meg
kell ismételni a döntő dobást. A döntő
dobás során a játékosok nem dobhatnak
újra és nem módosíthatják egyik kocka
értékét sem.

A TÁVOLSÁGOK MÉRÉSE

HARCI ESZKÖZÖK
A csata megvívásához szükség van egy
vonalzóra vagy mérőszalagra (a távolságok
méréséhez), továbbá néhány dobókockára.
A Warhammer Age of Sigmar játékban
hatoldalú (rövidítve D6) dobókockát
használunk. Vannak szabályok,
amelyekben 2D6, 3D6 stb. érték szerepel –
ilyen esetekben annyi kockával kell dobni,
amennyit az első szám meghatároz, és a
dobások értékét össze kell adni. Ha egy
szabály D3 értéket határoz meg, akkor a
kockadobás után kapott eredményt felezd
meg és kerekítsd felfelé. Ha egy szabály
szerint 3-at vagy többet kell dobni, annak
rövidítése általában 3+.

A Warhammer Age of Sigmar
játékban a távolságot hüvelykben
(”) mérjük az egyes modellek
talapzatának legközelebbi pontjai
között. Ha egy modellnek nincs
talapzata, akkor a távolságot a
modell legközelebbi pontjától/
pontjáig kell mérni.
Az egységek közötti távolság
mérésekor mindig az adott egységek
egymáshoz legközelebb álló
modelljeit vedd alapul a szóban
forgó egységek távolságának
megállapításához. Tehát például
egy egység 12” távolságra áll egy
másik egységtől, ha az egyik egység
bármelyik modellje legfeljebb
12”-re áll a másik egység bármelyik
modelljétől. A távolságok mérése
bármikor lehetséges.

A CSATATÉR

A HADSEREG FELÁLLÍTÁSA

A Warhammer Age of Sigmar játékban
minden ütközet egy csatatéren zajlik.
Ez lehet bármilyen alakú lapos felület,
amelyen a modellek meg tudnak
állni (például egy étkezőasztal vagy a
padló) és amelynek mérete legalább
0,2 négyzetméter.

A hadsereg felállításának
módjával kapcsolatos részleteket a
battleplan tartalmazza.

Bizonyos képességek lehetővé teszik
egy egység csatatéren kívüli felállítását.
Ebben az esetben tájékoztatnod kell az
ellenfelet arról, hogy hol helyezed el az
adott egységet, amelynek a pálya szélén,
és nem közvetlenül a csatatéren kell
helyet találni. Ez az egység később lép
majd színre tartalékosként, ahogy az a
jobb oldalon található leírásból kiderül.

A csatatéren felépített terep a
Warhammer Age of Sigmar sorozat
modelljeiből áll össze. Ezeket a
modelleket tereptárgyaknak nevezzük,
hogy megkülönböztethetőek legyenek
a hadsereget alkotó modellektől. A
tereptárgyakat a csata megkezdése és a
hadsereg felállítása előtt kell elhelyezni
a csatatéren.
Az lényegében mindegy, hogy a
játékosok hány tereptárgyat helyeznek
el a csatatéren. Iránymutatóul érdemes
azt a szabályt követni, hogy minden 0,2
négyzetméterre legalább egy tereptárgy
jusson. Minél több tereptárgy körül
kell a seregeknek navigálnia, annál
izgalmasabb és mozgalmasabb a játék.

TARTALÉKOSOK

A tartalékosok is a sereg részét
képezik, de az egyik képességük
lehetővé teszi, hogy a csatatéren
kívül is elhelyezd őket, hogy
azután később vethesd be őket
a csata folyamán. A tartalékos
egység felállítása nem számít
lépésnek, de az adott körben
korlátozhatja egy egység mozgási
lehetőségeit. A csatasorba nem
állított tartalékosok a csata végén
az elesettek közé számítanak a
győztes megállapítása során.

KULCSSZAVAK

Minden warscrollon található egy
lista a kulcsszavakkal, amelyek az
adott warscrollon leírt modellre
vonatkoznak. A kulcsszavak
félkövérrel szedve jelennek
meg a szabályokban.

KEZDŐDHET A CSATA

Ha a battleplan és a csatatér is
készen áll, megkezdődhet a seregek
elhelyezése és felkészítése a közelgő
összecsapásra. A csata kezdete előtt fel
kell állítani a hadsereget, ki kell jelölni a
tábornokot, és fel kell használni a csata
előtti képességeket.

A TÁBORNOK KIJELÖLÉSE

Miután az összes egységed elrendezted,
az egyik felállított modellt ki kell
nevezned tábornoknak. Ha a tábornok
elesik, egy másik modellt kell kinevezni
a seregből, hogy átvegye a helyét.

✗

3"

1"

✓

A kulcsszavak sokszor
kapcsolódnak (címkeként) egy
szabályhoz. Például egy szabály
esetében előfordulhat, hogy
„a Rend összes modelljére”
vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy
az összes olyan modell érintett,
amelyek warscrollján a Rend
kulcsszó szerepel.

1"✓
✓

1"

Az egy egységbe tartozó modellek legfeljebb 1" távolságra állhatnak egymástól. A képen látható egység esetében a Stormcast Eternal
vezér nem helyezkedhetne el a képen látható pozícióban, mivel minden társától messzebb van 1"-nél.
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A CSATA KÖREI
Kezdetét veszi a háború fergetege! A tomboló harcosokból álló egységek támadnak és ellentámadást indítanak, miközben baltával
és karddal aprítják az ellenséget. Reng a föld a vágtázó lovasság robajától. Az íjászok nyílzáport zúdítanak az ellenfélre, és hatalmas
szörnyetegek szórják karmos öklük pusztító csapásait.
A Warhammer Age of Sigmar csatái több
fordulóból állnak, amelyek mindegyike
két körre oszlik – mindkét játékosra jut
egy. Miután az első játékos befejezte a saját
körét, a második játékos következik. Ha a
második játékos is végzett, a körnek vége,
és újabb kezdődik.
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A HŐSÖK FÁZISA

A warscrollokon szereplő
képességek közül sok a hősök fázisában
használható fel. Emellett a seregben
található varázslók (Wizards) is ekkor
süthetik el a varázslataikat (8. oldal).
PARANCSNOKI KÉPESSÉGEK

Az egyes fordulók elején a játékosok
dobnak a kockával. Aki nagyobbat dob, az
dönti el, ki kezdheti az első kört. Döntetlen
dobás esetén az előző fordulóban kezdő
játékos dönt arról, ki jöjjön először, ha
pedig a legelső fordulóról van szó, akkor az
a játékos választhat, akinek előbb sikerült
felállítania a hadseregét.

A KÖR FELÉPÍTÉSE

1

A hősök fázisa

2

Mozgási fázis

3

Lövési fázis

4

Rohamozási fázis

5

Közelharci fázis

6

A harctéri sokk fázisa

Varázslatok és hősi
képességek bevetése.

Az egységek mozgatása
a csatatéren.

Támadás a lőfegyverekkel.

Az egységek
rohamra indulnak.

Tömeges harc
közelharci fegyverekkel.

A megfáradt egységek
elszántságának próbatétele.

Ha a seregben van hős (Heroes) ,
használhatod a parancsnoki képességeket.
Egyes parancsnoki képességek – mint a
jobb oldalon bemutatott három példa –
minden sereg számára elérhetők,
míg mások csak bizonyos modellekre
vonatkoznak, és ezek warscrollján
szerepelnek. Néhány parancsnoki
képességet csak a tábornok használhat.
Ebben az esetben ez a kitétel szerepel a
képességre vonatkozó szabályok között.
A parancsnoki képességek használata
1 parancsnoki pontba kerül. A csata
kezdetén minden egyes warscroll battalion
után 1 parancsnoki pont jár. Emellett
minden egyes hősi fázis kezdetén is kapsz
egy parancsnoki pontot. Ugyanazt a
parancsnoki képességet többször is fel
lehet használni az adott fázison belül,
amennyiben elegendő parancsnoki pont
áll rendelkezésre. A fel nem használt
parancsnoki pontok átvihetők a következő
körre. A parancsnoki képességeknek

általában meghatározott bevetési ideje van.
Ha nincs erre vonatkozó kikötés, akkor a
képesség a hősök fázisában használható fel.
Futólépés: Ezt a parancsnoki képességet
akkor lehet felhasználni, ha futás céljából
dobsz egy olyan szövetséges egység
számára, amely legfeljebb 6"-re van egy
szövetséges hőstől vagy legfeljebb 12"-re
egy tábornoki szerepet betöltő szövetséges
hőstől. A képesség bevetése esetén a
futási dobás értéke 6-osnak minősül.
Előre a győzelemért: Ezt a parancsnoki
képességet akkor lehet felhasználni, ha
rohamozás céljából dobsz egy olyan
szövetséges egység számára, amely legfeljebb
6"-re van egy szövetséges hőstől vagy
legfeljebb 12"-re egy tábornoki szerepet betöltő
szövetséges hőstől. A képesség bevetése
esetén újra kell dobni a rohamozási dobást.
Lelkesítő jelenlét: Ez a parancsnoki
képesség a harctéri sokk fázisának kezdetén
használható fel. A bevetése esetén a
kiválaszthatsz egy olyan szövetséges egységet,
amely legfeljebb 6"-re van egy szövetséges
hőstől vagy legfeljebb 12"-re egy tábornoki
szerepet betöltő szövetséges hőstől. A
kiválasztott egységen az adott fázisban nem
kell elvégezni a harctéri sokk tesztjét.
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MOZGÁSI FÁZIS

A mozgási fázis kezdetén ki kell
választanod az egyik egységet, és az abba
tartozó modelleket a kívánt irányba kell
mozgatnod. Ezt követően az összes többi
kiválasztott egységet is mozgathatod,
amíg már nem akarsz többet mozgatni.
Egy adott egységet egy fázison belül csak
egyszer lehet mozgatni.
MOZGÁS

A mozgatással megváltoztatható a modell
csatatéren elfoglalt helyzete. A modelleket
a mozgás, a rohamozás és a közelharc
fázisában lehet mozgatni, de egyes
képességek más fázisokban is lehetővé
tehetik a mozgást.
A kiválasztott modellek bármilyen
irányban vagy iránykombinációban
mozoghatnak, de nem léphetnek át más
modelleken vagy azok talapzatán, illetve
a csatatér szélén sem. A lépés végén
a modellt a tetszőleges irányba lehet
fordítani. A modell által megtett távolságot
a talapzat azon pontjától kell számítani,
amely a legtávolabb esik a kezdőpozíciótól
(az elforgatással együtt). A talapzat
nélküli modellek esetében a mérést a
kezdőpozíciótól legtávolabb eső pontból
kell elvégezni.
A mozgásnál fontos szem előtt tartani,
hogy az egységnek összetartó csapatként
kell lépnie, vagyis az egyes modellek végül
vízszintesen legfeljebb 1", függőlegesen

pedig legfeljebb 6" távolságra állhatnak az
egység legalább egy másik modelljétől. Ha
ez nem megoldható, akkor a lépés nem
hajtható végre.
ÁTHALADÁS A TEREPTÁRGYAKON

Hacsak egy szabály máshogy nem
rendelkezik, a modellek átugorhatják
a tereptárgyakat, de nem haladhatnak
keresztül rajtuk (tehát nem hatolhatnák
át egy falon vagy egy fán, de
átmászhatnak rajtuk).
A modellek függőleges tengelyen
mozgatva mászhatnak vagy kelhetnek át
egy tereptárgyon, a felfelé és/vagy lefelé
történő mozgással megtett távolság pedig
beleszámít a lépésbe.
ÁLTALÁNOS MOZGÁS

A mozgási fázisban megtett lépéseket
általános mozgásnak nevezzük, hogy
megkülönböztessük azokat a rohamozás
fázisában végrehajtott rohamozó
mozgástól és a közelharci fázis előretörő
mozgásától. Az általános mozgást végző
modell legfeljebb akkora távolságot
tehet meg hüvelykben mérve, amekkora
a warscrollján a Mozgás jellemzőnél
(Move) szerepel.
ELLENSÉGES EGYSÉGEK ÉS
VISSZAVONULÁS

Az általános mozgás során a modell
semmikor sem kerülhet 3"-nél közelebb
egy ellenséges egységhez.

Az ellenséges egység 3"-es körzetén belül
tartózkodó egységeknek vagy a helyükön
kell maradniuk, vagy vissza kell vonulniuk.
A visszavonuló egység 3"-nél közelebb is
kerülhet egy ellenfélhez, de a lépés végén
az összes ellenséges egységtől legalább
3" távolságra kell lennie. A visszavonuló
egységben szereplő modellek az adott
körben már nem lőhetnek és nem
is rohamozhatnak.
FUTÁS

A mozgásra kijelölt egység esetében
kijelentheted, hogy futni fog. A futás
értéke kockadobással határozható meg. Az
eredményt hozzá kell adni az egység összes
modelljének Mozgás jellemzőjéhez az adott
mozgási fázisra vonatkozóan. Az egység
ennek az összesített értéknek megfelelő
távolságot tehet meg hüvelykben. A
futó egységben szereplő modellek az
adott körben már nem lőhetnek és nem
is rohamozhatnak.
REPÜLÉS

Ha a modell warscrollján szerepel a
repülés képessége, akkor az adott modell
bármilyen mozgás esetén áthaladhat
más modelleken és a tereptárgyakon,
mintha azok ott sem lennének. A felfelé
és lefelé irányuló mozgást a repülő modell
mozgásának számításakor figyelmen kívül
kell hagyni. A lépés végpontja nem lehet
egy másik modell teteje.

A Lord-Arcanum mozgási értéke
12". 4"-et tesz meg egy alacsony, 2"
magas falig. 4"-nyi mozgásra lesz
szüksége ahhoz, hogy átkelhessen
a falon (2" felfelé és 2" lefelé), így
a túloldalon legfeljebb 4"-et tud
még megtenni.

2"

2"
4"

4"

4

5
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LÖVÉSI FÁZIS

A lövési fázisban a lőfegyverekkel
rendelkező modellek lőhetnek. Válassz
ki egy egységet. Az egységben szereplő
modellek az összes meglévő lőfegyverükkel
támadnak (lásd a Támadás részt a
következő oldalon). Azok a modellek,
amelyek futottak vagy visszavonultak,
az adott körben nem lőhetnek. Ha az
egységben szereplő összes modell lőtt már,
választhatsz egy újabb egységet a lövéshez,
egészen addig, amíg az összes kiválasztott
egység be nem fejezte a lövést.
ELLENSÉGES EGYSÉGEK

Az egység akkor is lőhet, ha az ellenség
3"-es körzetén belül tartózkodik, ebben az
esetben viszont csak az ezen a távolságon
belül található ellenséges egységeket veheti
célba. Az egység viszont büntetés nélkül
lőheti azokat az ellenséges egységeket,
amelyek egy másik szövetséges egység 3"es körzetén belül találhatók.
VIGYÁZZON, URAM!

A lőfegyverekre vonatkozó támadó dobás
értékéből le kell vonni egyet, ha a támadás
célpontja ellenséges hős, és egy legalább 3
modellel rendelkező ellenséges egység 3"-es
körzetén belül tartózkodik. A Vigyázzon,
uram! szabálya nem érvényes, ha a célba
vett hős egy szörny (Monster).
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ROHAMOZÁSI FÁZIS

Azok az egységek, amelyek a
rohamozási fázisban az ellenség 12"-es
körzetén belül tartózkodnak, rohamot
indíthatnak. A megfelelő egység kiválasztása
után két hatoldalú dobókockával kell
dobni a rohamozáshoz. Az egység összes
modellje a dobás eredményének megfelelő
hüvelyknyi távolságot mozoghat. Azok
az egységek, amelyek a kör során futottak
vagy visszavonultak, illetve egy ellenséges
egység 3"-es körzetén belül találhatók,
nem rohamozhatnak.
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KÖZELHARCI FÁZIS

A közelharci fázisban a játékosok
felváltva választanak egységet a harchoz.
Az a játékos kezd, akinek a köre egyébként
is következne.
Amikor sorra kerülsz, ki kell választanod
egy megfelelő egységet a harcra, vagy
passzolhatsz is (ha azonban a seregben
van olyan egység, amelyik megfelel a
harc feltételeinek, nem lehet passzolni).
Az egység akkor alkalmas a harcra, ha
egy ellenséges egység 3"-es körzetén
belül található, vagy az adott körben
már rohamozott. Egy adott egység
egy közelharci fázison belül csak
egyszer harcolhat.
A harcra kiválasztott egység először
előretör, majd a benne lévő modelleknek
támadniuk kell.
Ha passzolsz, és nem lépsz semmit, a harc
vagy a passzolás joga az ellenfélre száll. Ha
egymás után mindkét játékos passzol, a
közelharci fázis véget ér.
ELŐRETÖRÉS

Az egység akkor törhet előre, ha
egy ellenséges egység 3"-es körzetén
belül található, vagy az adott körben
már rohamozott. Ebben az esetben
az egységben szereplő összes modell
legfeljebb 3"-t léphet. Az előretörés végén
az összes modellnek legalább olyan közel
kell lennie egy ellenséges modellhez, mint
a lépés elején.

6

A HARCTÉRI SOKK FÁZISA

A harctéri sokk fázisában
mindkét játékosnak harctéri sokk tesztet
kell végeznie a sereg azon egységein,
amelyekben modellek estek el a kör során.
A soron következő játékos tesztel először.
Minden olyan egység esetében, amelyen
tesztet kell végrehajtani, dobni kell. A sokk
teszteléséhez dobni kell a kockával. Az így
kapott értékhez hozzá kell adni az adott
egység a kör folyamán elesett modelljeinek
számát, továbbá 1 pontot kell adni az
egység Bátorság jellemzőjéhez a teszt ideje
alatt az egységben szereplő minden 10.
modell után.
Ha a dobás módosított értéke nagyobb,
mint az egység módosított Bátorság
jellemzője (Bravery), a harctéri sokk
tesztje kudarccal zárul. Kudarc esetén
minden egyes pont után, amellyel
a dobás módosított értéke túllépi a
módosított Bátorság értékét, az egység egy
modelljének menekülnie kell. A menekülő
modellt magad választhatod ki. Ezt a
modellt el kell távolítani a játékból, mivel
elesett harcosnak számít.
FELBOMLOTT EGYSÉGEK

Az egyes körök végén el kell távolítanod
a játékból azokat a modelleket, amelyek
egysége több csoportra vált szét. Csak
egy olyan modellcsoport maradhat,
amely az adott egységként harcol tovább.
Az eltávolított modelleket elesettnek
kell tekinteni.

HARC

Az egységben szereplő modelleknek az
összes meglévő közelharci fegyverükkel
támadniuk kell (lásd a Támadás részt).

Az egységből elsőként rohamozó modellnek egy
ellenséges modelltől legfeljebb 0,5" távolságra
kell megállnia (a roham célpontját nem kell a
dobás előtt kiválasztani). Amennyiben ez nem
lehetséges, vagy ha úgy döntesz, hogy nem
hajtod végre a rohammozgást, akkor a roham
meghiúsul, és az adott egység modelljei ebben a
szakaszban már nem mozoghatnak.
Ha az egységben szereplő összes modell
befejezte már a rohamot, választhatsz egy
újabb egységet a rohamra, egészen addig,
amíg az összes kiválasztott egység meg
nem kísérelte a rohamozást.

Egy egységnyi Castigator tüzet készül nyitni a Chainrasp Horde-ra.

TÁMADÁS
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A csatákat a vérontás dönti el. Záporoznak a nyílvesszők, harci gépek szórják halálos terhüket az ellenségre, a harcosok
pedig karddal és karommal irtják egymást. A katonák szörnyű sebekben véreznek el, az erődítmények pedig porig égnek,
ahogy a mészárlás végigsöpör a csatatéren.
Amikor egy egység lő vagy harcol,
a rendelkezésére álló fegyverekkel
támad. Az egység a rendelkezésére álló
összes fegyverrel támad, beleértve a
hátasok fegyverzetét.
Az egyes modellek fegyverzete a
warscrolljukon szerepel. A lőfegyverek
(missile weapons) csak a lövési
fázisban, a közelharci fegyverek (melee
weapons) pedig csak a közelharci
fázisban használhatók.

A CÉLPONTOK KIVÁLASZTÁSA
Amikor egy egység lő vagy harcol,
először minden egyes fegyverhez
ki kell választanod a célpontként
szolgáló egysége(ke)t, a támadás csak
ezt követően hajtható végre. Támadás
célpontja csak ellenséges egység lehet.

Ha egy egység legalább két különböző
fegyvert használhat egy adott fázisban, a
célpontok kiválasztása után a fegyverek
tetszőleges sorrendben vethetők be,
azonban egy adott típusú fegyverrel az
összes támadást végre kell hajtani egy
másik típusú bevetése előtt.

LŐFEGYVEREK

A lőfegyverrel végrehajtott
támadáshoz a fegyvert használó
modellnek a célegység hatótávolságán
belül kell tartózkodnia (vagyis
a támadófegyverhez megadott
maximális hatótávon (Range) belül),
a célegységnek pedig láthatónak
kell lennie a fegyverrel rendelkező
modell számára (bizonytalanság
esetén szemmértékkel kell ellenőrizni
a lövést végző modell mögül, hogy
a célpont látható-e). A láthatóság
meghatározásakor a modell átláthat az
egységében található többi modellen.
Egyes lőfegyverek Hatótáv jellemzője
minimális hatótávot ír elő, például:
6"–48". Ilyen fegyverrel nem lehet
megtámadni azokat az egységeket,
amelyek teljes egészükben a hatótáv
minimális értékén belül találhatók.
KÖZELHARCI FEGYVEREK

A közelharci fegyverrel végrehajtott
támadáshoz a modellnek hatótávon
belül kell elhelyezkednie a célba vett
egységhez képest.

A TÁMADÁS JELLEMZŐ

Az adott fegyverrel végrehajtható
támadások maximális számát a
Támadások jellemző (Attacks)
határozza meg. Egyszerre egy támadás
hajtható végre, kivéve, ha a Többszörös
támadás szabályai érvényesek (7. oldal).
Ha a fegyver több Támadás jellemzővel
rendelkezik, a támadások tetszőlegesen
eloszthatók a választható célpontok
között. Ha több ellenséges egység között
osztod meg az egy fegyverrel végzett
támadást, először egy egységen kell
végrehajtanod a támadásokat, azután
folytathatod a következővel.
Egyes modellek két egyforma fegyverrel
vannak ellátva. Ez nem jelenti azt, hogy
kétszer annyi támadást tud végrehajtani,
mint amennyire egy fegyverrel képes
lenne. A fegyver Támadások jellemzője
már figyelembe veszi a második
fegyvert, vagy a modell warscrollján
szerepel egy képesség, amely a második
fegyverhez kötődik.

A Chainrasp Horde megrohamoz egy Sequitorokból álló egységet.
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TÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA

A támadásokat egyenként kell végrehajtani a következő sorrendben. Bizonyos
esetekben egyszerre lehet végrehajtani az ugyanolyan típusú fegyverekkel
végrehajtott támadásokat (lásd a Többszörös támadás részt az alábbiakban).
1. Találati dobás Dobj a kockával. Ha a dobott érték egyenlő vagy nagyobb,
mint a támadó fegyver Találati jellemzője (To Hit), akkor találatnak számít,
és sebződobást kell indítanod. Ellenkező esetben a támadás célt téveszt,
és a támadássor véget ér. A módosítatlan 1-es dobás mindig célt téveszt, a
módosítatlan 6-os dobás pedig mindig betalál.
2. Sebződobás Dobj a kockával. Ha a dobott érték egyenlő vagy nagyobb,
mint a támadó fegyver Sebokozás (To Wound) jellemzője, akkor
sebet okoz, és a szemben álló játékosnak mentődobást kell indítania.
Ellenkező esetben a támadás nem okoz sebet, és a támadássor véget ér. A
módosítatlan 1-es dobás mindig sikertelen, a módosítatlan 6-os dobás pedig
mindig sikeres lesz.
3. Mentődobás Az ellenfél játékos dob, és a dobás eredményét a fegyver
Hasítás (Rend) jellemzőjével módosítja. Ha például egy fegyvernek -1 a
Hasítás jellemzője, akkor 1-et kell levonni a mentődobás értékéből. Ha az
érték egyenlő vagy nagyobb, mint a célpont egység modelljeinek Mentés
jellemzője (Save), a mentés sikerül, és a támadássor sebokozás nélkül ér
véget. Ellenkező esetben a mentés sikertelen volt, a támadás pedig sikeres,
és meg kell állapítani, hogy a megcélzott egységet mekkora sebzés éri. A
módosítatlan 1-es védődobás mindig sikertelen.
4. Sebzés felmérése Minden sikeres támadás a támadást végrehajtó fegyver
Sebzés (Damage) jellemzőjének megfelelő számú sebet okoz. A legtöbb
fegyver Sebzés tulajdonsága 1, némelyiké azonban 2, vagy ennél is nagyobb.

TÖBBSZÖRÖS TÁMADÁS

Ha egyszerre több támadást akarsz
végrehajtani, minden támadást
ugyanabba az egységbe tartozó
modelleknek kell kezdeményeznie,
ugyanolyan típusú fegyverrel,
ugyanazon egység ellen. Ebben az
esetben egyszerre végezheted el az
összes találati dobást, majd sebződobást
és végül mentődobást.

A sebeket egyenként kell elosztania
a célegység modelljei között. Az
egységeidnek okozott sebeket
tetszőlegesen oszthatod el (a
modellnek nem kell a támadó egység
hatótávolságán vagy látótávolságán
belül lennie). Ha egy modell sebet kap,
a további sebeket is annak a modellnek
kell elszenvednie, amíg el nem esik.
Egy egységben csak egyetlen sérült
modell lehet.

TÖBBSZÖRÖS TALÁLAT

A támadások elvégzése után összesítsd,
hogy mennyi sebzést sikerült okozni.
Ezután a célegységet irányító játékosnak
kell elosztania a sebek számát a
célegységen belül.

Ha az egység modelljei teljes
mértékben egy tereptárgyon vagy
azon belül vannak a mentődobás
elvégzésekor, hozzá kell adni 1-et
a dobás értékéhez. Ez a módosító
nem használható a közelharci
fázisban, amennyiben a menteni
kívánt egység rohamozott
ugyanabban a körben, továbbá
semmilyen esetben nem
vonatkozik az egységre, ha az olyan
Szörny vagy Harci gép (War
Machine) kulcsszóval ellátott
modellt tartalmaz, amelynek Sebek
jellemzője 8 vagy nagyobb.

HALÁLOS SEBEK

Egyes támadások, varázslatok és
képességek halálos sebet okoznak.
A halálos sebek esetében nincs
szükség találati, sebző- vagy
mentődobásra. A célpontnak
okozott sebzés ilyenkor egyenlő
az elszenvedett halálos sebek
számával. Az egység támadásai
során okozott halálos sebzést
ugyanakkor kell kiosztani, mint
bármilyen más, az egység által
okozott sebzést, az egység összes
támadásának végrehajtása után.
Más esetekben a megcélzott egység
modelljeinek okozott halálos
sebeket azok elszenvedésekor kell
kiosztani, ugyanolyan módon, mint
a támadásokból származó sebzést.
A kiosztását követően a halálos
sebet a szabályok szempontjából
ugyanúgy kell kezelni, mint a
hagyományos sebeket.

ELESETT MODELLEK

Néha egyetlen sikeres találati dobással 2
vagy több találatot is el lehet érni. Ebben
az esetben a találatok sebződobásait,
majd mentődobásait egyszerre
kell végrehajtani.

SEBEK KIOSZTÁSA

FEDEZÉK

Ha a harc során a modell több
sebet szerez, mint amennyi a Sebek
jellemzője, a modell elesik. Helyezd
a modellt a csatatér szélére – a
továbbiakban nem része a játéknak.
Egyes képességek lehetővé teszik, hogy
kockadobással semlegesítsd a modellt
érő sebesülést vagy halálos sebet. Ebben
az esetben a modellt érő minden egyes
sebesülés vagy halálos seb esetében
külön kell dobni. A semlegesített seb
vagy halálos seb egyáltalán nem hat
a modellre.

SEBEK BEGYÓGYÍTÁSA

Egyes képességek lehetővé teszik a
modell sebeinek begyógyítását. Minden
begyógyított seb után eltávolíthatod
a modellnek kiosztott egyik sebet.
Az elesett modellek sebeit nem
lehet begyógyítani.

VARÁZSLÓK
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A birodalmakat átitatja a mágia, és elképesztő hatalmat biztosít annak, aki tud bánni vele. A harcmezőn a mágia éppolyan
valóságos fenyegetést jelent, mint egy kardpenge. A szövetségeseknek erőt és bátorságot adhat, az ellenfeleket pedig gyengeséggel és
gyávasággal sújthatja. Ennél is gyakoribb, hogy a varázslók a mágia nyers erejével csapnak le, túlvilági energiát zúdítva ellenségükre.

Néhány egység warscrollján szerepel a
Varázsló kulcsszó. A varázslókkal a hősi
fázisban lehet varázslatokat használni,
vagy az ellenfél hősi fázisában megtörni az
ő varázslatait.
Egyes képességek lehetővé teszik a
varázslást vagy a varázslatok megtörését
olyan modellek számára is, amelyek nem
varázslók. Ezt az alábbi szabályok szerint
tehetik meg. Ilyenkor hatnak rájuk az
olyan képességek, amelyek módosítják a
varázslatok bevetésére vagy a varázslatok
megtörésére irányuló dobásokat, de
semmilyen más szempontból nem
számítanak varázslónak.

VARÁZSLATOK BEVETÉSE

ismer). A varázslat bevetéséhez két kockával
kell dobni. Amennyiben az összeg nagyobb
vagy egyenlő, mint a varázslat bevetési
értéke, a varázslat bevetése sikeres.

ellenséges egységet, amelyre a varázsló
rálát. Az egység 1 halálos sebet kap. Ha
a varázslás dobóértéke 10 vagy több, az
egység D3 halálos sebet kap.

A varázslat bevetése után az ellenfél 30"
távolságon belül tartózkodó Varázslói
megpróbálhatják megtörni a varázslatot,
mielőtt annak hatása érvényesülne. A
varázslat megtöréséhez két kockával
kell dobni. Ha a dobás összege nagyobb,
mint a varázslat bevetéséhez használt
dobásé, a varázslat bevetése sikertelen
lesz. Csak egy kísérletet lehet tenni a
varázslatok megtörésére.

Misztikus pajzs: A Misztikus pajzs
dobóértéke 6. Sikeres varázslás esetén válassz
ki egy 18"-en belüli távolságra lévő baráti
egységet, amelyre a varázsló rálát. Az egység
újradobhatja az 1-es értékű mentődobásokat
a következő hősi fázisod kezdetéig.

A MÁGIA ISKOLÁI

A Varázslók megpróbálhatnak
varázslatokat bevetni a saját hősi
fázisukban. Egy varázslat bevetésére csak
egy kísérletet lehet tenni körönként (akkor
is, ha másik varázslóval próbálkoznál).

Azt, hogy a Varázsló milyen varázslatokat
ismer, illetve hogy a hősi fázisban hány
varázslatot süthet el vagy törhet meg, a
varázsló warscrollja részletezi. A legtöbb
varázsló ismeri a következő Mágikus
lövedék és Misztikus pajzs varázslatokat.

A varázslat bevetéséhez be kell jelenteni,
hogy a varázsló melyik varázslatot próbálja
használni (csak olyat választhat, amelyet

Mágikus lövedék: A Mágikus lövedék
dobóértéke 5. Ha sikeres volt a varázslás,
válassz egy 18"-en belüli távolságra lévő

DIADALOK
A harcban aratott sikerek még nagyobb
hőstettekre sarkallhatják a harcosokat
a következő összecsapásban. Hinni
fognak abban, hogy legyőzhetik
ellenfelüket, aminek hatására megújult
erővel támadhatnak, megkettőzött
erőfeszítéssel sújthatnak le ellenségeikre,
vagy rendíthetetlenül folytathatják a
harcot akkor is, ha súlyos sérüléseket
szenvedtek el.

VARÁZSLÓKBÓL ÁLLÓ
EGYSÉGEK
A Varázslók jellemzően egyetlen
modell alkotta egységként vesznek
részt a csatákban. Ha az egységben
egynél több modell leírásában
szerepel a Varázsló kulcsszó,
akkor a szabályok szempontjából
úgy kell tekinteni, mintha egyetlen
varázsló lenne az egységben. Ki kell
választanod, hogy melyik modell
végzi el a varázslatok bevetését vagy
megszakítását annak megkezdése előtt;
a távolságot és a rálátást a választott
modellhez képest kell megállapítani.

DIADALOK
Ha a sereged egy jelentős győzelmet ért el az előző csatában, akkor dobj egy kockával
a tábornok kiválasztásakor, és keresd ki az eredményt az alábbi táblázatból.
D6

Diadal

1-2

Lelkesedés: Csatánként egyszer bejelentheted, hogy egy lőni vagy harcolni
készülő egységet lelkesedés jár át. Az egység a fázis végéig újradobhat
minden sikertelen találati dobást.

3-4

Vérszomj: Csatánként egyszer bejelentheted, hogy egy lőni vagy harcolni
készülő egységet vérszomj keríti hatalmába. Az egység a fázis végéig
újradobhat minden sikertelen sebződobást.

5-6

Rendíthetetlen: Csatánként egyszer bejelentheted, hogy egy mentődobásra
készülő egység rendíthetetlen lesz. Az egység a fázis végéig újradobhat
minden sikertelen mentődobást.
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Egy Knight-Incantor Mágikus lövedéket lő ki egy Grimghast Reaper egységre, és két halálos sebet okoz nekik.

Egy Guardian of Souls által vezetett Nighthaunt egység támadást indít egy Celestar Ballista ellen.

TEREP
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Tűzoszlopok, sárgarézből kovácsolt oltárok vagy kísértetjárta romok: a birodalmakban különös látványok és halálos akadályok
fogadnak. Hatalmas, koponyákkal teletűzdelt erődök emelkednek a csontokkal teleszórt pusztaságok közepén, míg a Halandó
birodalmak régi csaták nyomait viselő, üszkös vidékein ősi romok húzódnak meg. Ezek egykori csaták és mészárlások helyszínei,
amelyek felett hataloméhes hadurak uralkodnak.
A mozgás és a fedezékek szabályai részletesen
leírják, hogyan lehet áthaladni az egyes
TÁJ TÁBLA
tereptárgyakon, illetve hogyan lehet
SCENERY DICE
D6FACES
Tájra vonatkozó szabály
fedezékként használni azokat. A tereptárgyak
mindkét fél számára barátinak minősülnek,
1
Elátkozott: A hősi fázis kezdetén kiválaszthatsz egy baráti egységet az
így nem lehetnek támadások célpontjai.
Elátkozott tereptárgy 1"-es körzetében, aki áldozatot mutat be. Ha így
SCENERY DICE FACES
teszel, az egység D3 halálos sebet kap, de a következő hősi fázisban
SCENERY DICE FACES
újradobhatja az 1-es találati dobásokat.
SCENERY DICE FACES

2

SCENERY DICE FACES
SCENERY DICE FACES

3

Amikor előkészítitek a terepet a csatához,
az ellenfeleddel közösen dönthetnek úgy,
hogy egyes tereptárgyakat felruháztok a
jobb oldalon látható Táj táblában található
szabályok valamelyikével. Választhattok
magatok is tájra vonatkozó szabályt az
egyes tereptárgyakhoz, de dobhattok
is a kockával, hogy véletlenszerűen
határozzátok meg azokat. Ha egy
tereptárgynak saját warscrollja van,
használhatjátok a warscrollon megadott
szabályokat a Táj tábla szabályai helyett.

AKADÁLYOK
Egyes tereptárgyak akadályok, amelyek
elállják a mögöttük lévő célpontokra
irányuló támadások útját. Ezt minden
esetben feltünteti a tereptárgy warscrollja.
Ha lőfegyverrel céloznak meg egy
ellenséges egységet, amelynek mindegyik
modellje 1" távolságra van egy akadálytól,
a megcélzott egység megkapja a fedezék
jelentette előnyöket, amennyiben a támadó
modell közelebb van az akadályhoz, mint a
megcélzott egységhez.

HELYŐRSÉGEK
Egyes tereptárgyakban elbarikádozhatják
magukat az egységek. Ezt minden esetben
feltünteti a tereptárgy warscrollja.
Az egység akár a csata kezdetén is
felállíthat egy helyőrséget, ha a tereptárgy
teljes egészében az egység területén belülre
esik. Egyéb esetben az egység az általános

Mágikus: Adj hozzá egyet a Varázslók varázslási vagy varázstörő
dobásaihoz, amíg a tereptárgy 1"-es körzetében vannak.
Lelkesítő: Adj hozzá 1-et az egységek Bátorság jellemzőjéhez, amíg
egy Lelkesítő tereptárgy 1"-es körzetében vannak.

4

Halálos: Dobj egy kockával minden egységhez, amely egy általános
mozgást vagy rohamot bármilyen Halálos tereptárgy 1"-es körzetében
fejez be. Ha az eredmény 1, az egység D3 halálos sebest kap.

5

Misztikus: Dobj egy kockával, valahányszor sebet vagy halálos sebet osztasz
ki egy modellnek, amely egy Misztikus tereptárgy 1"-es körzetében van. Ha
az eredmény 6 vagy több, a sebet vagy halálos sebet figyelmen kívül lehet hagyni.

6

Baljós: Vonj le 1-et az egységek Bátorság jellemzőjéből, amíg egy
Baljós tereptárgy 1"-es körzetében vannak.

mozgás helyett is kialakíthat helyőrséget
egy tereptárgyon, ha minden modell
6" távolságon belül van a tereptárgytól,
és nincsenek ellenséges modellek a
tereptárgy 3"-es körzetében, vagy már nem
barikádozták el magukat a tereptárgyban.
A tereptárgy helyőrségét alkotó egységet
le kell venni a csatatérről, és úgy kell
venni, hogy a tereptárgy „belsejében” van.
Az ellenséges helyőrséggel rendelkező
tereptárgy a szabályok szempontjából
ellenséges modellnek számít.
A helyőrséget alkotó egység hatótávolságát
és látótávolságát a tereptárgytól kell
számítani. A helyőrség modellje támadhat
és támadható, bevethet vagy megtörhet
varázslatokat, valamint használhat
képességeket, de nem mozoghat. Ha
megtámadják a helyőrséget alkotó
egységet, úgy kell venni, hogy fedezékben
van. Ezenkívül 1-et le kell vonni a
helyőrséget alkotó egység ellen irányuló

találati dobásokból.
A helyőrséget alkotó egység a saját mozgási
fázisában elhagyhatja a tereptárgyat. Ebben
az esetben úgy kell felállítani az egységet,
hogy az összes modell 6" távolságon belül
legyen a tereptárgyhoz képest, és legalább
3" távolságra minden ellenséges egységtől.
Ez az egység mozgási lépésének számít a
mozgási fázisban.
Számos, helyőrségként használható
tereptárgyon találhatók sima felületek,
amelyeken a modellek megállhatnak.
Ezekre a sima felületekre csak a
helyőrségbe tartozó modellek léphetnek
(a repülő modellek átrepülhetnek a sima
felületek fölött, de nem fejezhetik be azok
tetején a lépésüket, és nem is helyezhetők
oda, ha nem tagjai a helyőrségnek). Ez csak
dekorációs célokat szolgál, a szabályok
szempontjából a modell továbbra is a
tereptárgy helyőrségének része.

11

BATTLEPLANEK
Mielőtt háborúba indulnál a
Warhammer Age of Sigmar játékban, ki
kell választanod egy battleplant.
Mellékeltünk egy battleplant (Első
vér), amellyel gyorsan belevághatsz
a csatába. A Warhammer Age of
Sigmar játékhoz kiadott könyvekben
további battleplaneket teszünk közzé,
de sajátokat is kidolgozhatsz. Ha nem
tudtok megállapodni az ellenfeleddel az
alkalmazandó battleplanről, dobjatok
egy kockával. Aki nagyobbat dobott, az
választ battleplant.

BATTLEPLANEK UTASÍTÁSAI

Minden battleplan a harc megvívásával
kapcsolatos utasításokat tartalmaz.

1

CÍM

A battleplan neve és a csata
körülményeinek rövid leírása. Ez
alapján ismerheted meg, hogy
miről szól, és mire lesz szükséged a
győzelem eléréséhez.

2

SEREGÁLLÍTÁS

Minden battleplanhez tartozik
egy térkép, amely jelzi, hogy a
szemben álló seregek hol helyezhetik
el a modelljeiket (ez a sereg területe),
valamint a seregállításra vonatkozó
összes korlátozást.

BAT TLE
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A battleplanekhez mellékelt térképeken
183 x 122 cm nagyságú, téglalap alakú
játékteret feltételezünk. Ha ettől eltérő
méretű csatateret használsz, akkor
ennek megfelelően kell módosítani a
távolságokat, valamint a helyszínek
és a tereptárgyak helyét, hogy azok
megfeleljenek a csatatér méretének
és formájának.
KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

4

DICSŐSÉGES GYŐZELEM

A legtöbb battleplan tartalmaz
egy vagy több különleges szabályt.
Ezek egyedi harci körülményeket,
taktikákat vagy képességeket fednek
le, amelyek harc közben használhatók,
vagy amelyek befolyásolják a sereg
összeállítását vagy a tereptárgyak
elhelyezését a csatatéren. Az Első
vér battleplan Első vér szabálya
(lásd a szemközti oldalt) egy ilyen
különleges szabály.

A legtöbb battleplan megadja,
hogy mikor ér véget a csata, vagy hogy
mit kell megtenned a győzelemhez. Ha
egyik játékos sem tudja győzelemre
vinni seregét, a harc döntetlennel zárul.
Ha a battleplan nem ad meg külön
győzelmi célokat, akkor el kell
pusztítanod az ellenséges sereg összes
modelljét, amivel jelentős győzelmet
aratsz. Ha ez nem történik meg az
ötödik forduló végére, akkor kisebb
győzelmet arat az a játékos, aki
az ellenfél modelljeinek nagyobb
százalékát pusztította el, mint amennyit
ő maga elveszített.
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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

Amikor a stratégiai pontoktól való
távolságot méred, azt mindig a
jelölő közepétől kell számítani.
A játékosok körének végén
ellenőrizni kell, hogy valamelyik
játékos el tudott-e foglalni
valamilyen stratégiai pontot.
Ehhez mindkét játékos
összeszámolja, hogy hány
modellje van a stratégiai pont
közepétől számított 6"-es körön
belül. Az felügyeli a stratégiai
pontot, akinek több modellje
van az adott területen. Az
elfoglalt stratégiai pont addig
marad az irányításod alatt,
amíg az ellenfeled el nem tudja
hódítani tőled.
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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

Ha egy battleplanben szerepelnek
stratégiai pontok, pontosan
meg lesz határozva a helyük a
csatatéren. A stratégiai pontok
helyét egy jelölő, például egy
pénzérme mutathatja. Ennél
látványosabb megoldás, ha a
Citadel Miniatures készleteiből
származó elemekből felépíted a
stratégiai pontok modelljét.

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

A csaták célja néha egy vagy
több kulcsfontosságú hely
feletti ellenőrzés megszerzése.
A Warhammer Age of Sigmar
játékban ezeket a helyeket
stratégiai pontnak nevezzük,
és a következő szabályok
vonatkoznak rájuk.

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

STRATÉGIAI PONTOK

Objective
3-4
Coalition B
Territory

Objective
5-6

Egy modell egy körben csak egy
stratégiai pont elfoglalásánál
vehető figyelembe. Ha egy
modell egynél több stratégiai
pont elfoglalását tudná segíteni,
te döntöd el, hogy az adott
körben melyik pontnál kell
figyelembe venni.

BATTLEPLAN
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ELSŐ VÉR
Két sereg találkozik a csatamezőn.
Mindkét oldalnak a lehető legtöbb
ellenfelet kell elpusztítania. Aki
először tudja az ellenfél vérét
ontani, még nagyobb lelkesedéssel
folytatja a harcot!
A tervező megjegyzése: A Halandó
birodalmakban a csaták brutálisak
és a végsőkig tartanak. Többnyire
addig tart a harc, amíg az egyik oldal
teljesen el nem pusztul.
Azt viszont minden bölcs tábornok
tudhatja, hogy az ellenfél kiirtása
önmagában még nem garantálja a
sikert. Ha sikerül ugyan az utolsó
szálig levágni az ellenfelet, de csak
jelentős veszteségek árán, a győzelem
valóban pürrhoszi lesz.

SEREGÁLLÍTÁS

ELSŐ VÉR

A játékosok ezután felváltva,
egyenként helyezik el egységeiket. Az
kezd, aki megnyerte az előbbi dobást.
Az egységeket csak a saját területen
belül lehet elhelyezni, legalább 12"
távolságra az ellenfél területétől.

DICSŐSÉGES GYŐZELEM

Addig folytassátok az egységek
elhelyezését, amíg mindkét játékos
fel nem állította a seregét. Ha valaki
elhelyezte az összes egységét, a másik
játékos egymás után felhelyezheti az
összes megmaradt egységét.

A csata befejezésekor mindkét oldal
kiszámítja saját győzelmi pontjait,
úgy, hogy összeadja a csata során
általa elpusztított ellenséges modellek
Sebek jellemzőjét. Ha az egyik
játékos pontszáma legalább 50%-kal
magasabb, jelentős győzelmet arat.
Máskülönben a magasabb pontszámú
játékos kisebb győzelmet arat.

A játékosok dobnak a kockával. Aki
nagyobbat dob, az dönti el, ki melyik
oldalon állítja fel seregét. A területek
az alábbi térképen láthatók.

Ebben a csatában úgy kell kiirtani az
ellenséges sereget, hogy ne okozzanak
neked több sebzést, mint amennyit ők
elszenvedtek. Vagyis az az oldal fog
győzni, amely több vért ontott, és nem
az, amelyik végül talpon maradt.

Ellenséges terület

Saját terület

Az a játékos, akinek serege elpusztítja
az első ellenséges modellt, 1 bónusz
parancsnoki pontot szerez.

A csata addig tart, amíg
valamelyik oldalnak nem marad
egysége a harcmezőn, vagy az
ötödik forduló végéig – amelyik
hamarabb bekövetkezik.

13

WARSCROLLOK (WARSCROLLS)
A Warhammer termékcsaládba
tartozó összes Citadel Miniaturemodellhez tartozik egy warscroll, amely
minden szükséges tudnivalót feltüntet
ahhoz, hogy használhasd a modellt
Warhammer Age of Sigmar játékban.
Az alábbiakban bemutatjuk, mit
tartalmaznak a warscrollok.

WARSCROLLOK SZABÁLYAI
Minden warscroll ismerteti
azokat a szabályokat, amelyek
az általa leírt modell harci
felhasználására vonatkoznak.

1

JELLEMZŐK

A warscrollokon leírt
jellemzőkre hivatkoznak a játék
alapszabályai, és ezek határozzák
meg, hogyan lehet használni a
modellt a játékban. Például a modell
Mentés jellemzője határozza meg,
hogy milyen számot kell dobnod a
sikeres mentődobáshoz, a fegyverek
Támadások jellemzője pedig azt
mutatja, hogy hány találati dobást kell
végrehajtani velük, és így tovább.
„-” mentési jellemző

Egyes modellek Mentési jellemzője
„-”. A „-” mentési jellemző azt
jelenti, hogy 7-et vagy nagyobbat kell
dobnod. Ez a legtöbb esetben nem lesz
lehetséges, ezért egyáltalán nem kell
dobnod, de ha vannak módosítóid,
akkor el lehet érni 7-es vagy nagyobb
eredményt is a mentődobással, ezért
végrehajthatod azt.
Véletlenszerű értékek

Néha a warscrollon szereplő egy vagy
több jellemzőnek véletlenszerű értéke
van. A Mozgás jellemző lehet például
2D6, vagy a Támadások jellemző D6.
Amikor egy véletlenszerű Mozgás
jellemzővel rendelkező egységet
választasz ki a mozgási fázisban, dobnod
kell a megadott számú kockával. A
dobás eredménye lesz az egységbe
tartozó összes modell Mozgás jellemzője
az adott mozgási fázis idejére.
A fegyverek véletlenszerű értékeit
(kivéve a Sebzést) minden alkalommal
újra kell dobni, amikor a modell
használja azt. Az eredmény lesz
érvényes a modell fegyverére a fázis

hátralevő részében. A véletlenszerű
sebzés meghatározásakor a támadási
folyamat negyedik lépése során, annak
értékét a fegyver által végrehajtott
minden sikeres támadáshoz külön
dobással kell meghatározni.

2

LEÍRÁS

Számos képességet valamilyen, a fázis
során bekövetkező esemény vált ki.
Előfordulhat például, hogy a képesség
lehetővé teszi egy sikertelen dobás
megismétlését. Ebben az esetben a
képességet azonnal használni kell, amint
sor kerül a kiváltó eseményre.

Minden warscrollon szerepel egy
leírás. Ez mondja meg, hogyan szervezd
egységbe a modelleket, illetve azt is,
hogy milyen fegyvereket használhatnak
az egység modelljei.
Egység mérete

Ha a modell egy kettő vagy három
modell alkotta egység részeként lép
a harcmezőre, akkor a leírás azt is
feltünteti, hogy az egységnek hány
modellből kell állnia. Ha nincsen elég
modelled egy teljes egység kiállítására,
akkor annyi modellt használhatsz fel
az ilyen típusú egységhez, amennyi
rendelkezésedre áll. Az ilyet hiányos
egységnek nevezzük.
Parancsnoki modellek

Bizonyos egységek tartalmazhatnak
egyedi, nevesített bajnokokat,
zászlóvivőket és/vagy zenészeket.
Ezeket összefoglalóan „parancsnoki
modelleknek” hívjuk, és saját egyedi
képességeik vannak. A parancsnoki
modelleket a megfelelő Citadel
Miniatures-modelleknek kell képviselni
az egységben. Ha másként nem jelzik
a szabályok, a parancsnoki modellek
ugyanazokat a fegyvereket használják,
mint az egység többi modellje, akkor
is, ha azok nem jelennek meg magán
a modellen.
Hátasok

Néha a modell leírásában szerepel,
hogy a modellnek hátasa van. Ez lehet
csatamén, egy nagy erejű idomított
szörny vagy egy hatalmas harci gép,
amelyre rá lehet állni. A modell
elestekor a lovast és a hátasát is el kell
távolítani a csatatérről.

3

KÉPESSÉGEK

A legtöbb warscrollon fel
van tüntetve egy vagy több képesség,
amelyeket a warscrollhoz tartozó
modell használhat a Warhammer Age
of Sigmar játék során. A képességek
felülírják az alapszabályokat.

Más képességekről a játékos dönti el,
hogy felhasználja-e a fázis során. A
legtöbb parancsnoki képességet például
a hősi fázis során lehet használni.
Azokat a képességeket, amelyeket a fázis
elején kell használni, minden más lépés
előtt kell végrehajtani. Hasonlóképpen,
a fázis végén használt képesség
végrehajtására akkor kerülhet sor, ha a
fázis általános lépései már véget értek.
Olyan képességek is vannak, amelyeket
a fázis tetszőleges pillanatában lehet
használni. Ha mindkét játékos egyszerre
akar használni egy képességet, az a
játékos cselekedhet először, akin éppen
a sor van, és csak utána következhet
az ellenfele.
Ne feledd, hogy a képességeket csak
abban a fázisban lehet használni,
amelyet a szabályai meghatároznak.
Tehát ha a képesség leírása szerint az
csak a mozgási fázisban használható,
nem alkalmazhatod a hősi fázis során
mozgó egységekre, a „saját mozgási
fázisban” használható képesség pedig
nem vethető be az ellenfél mozgási
fázisa alatt.

Ha az egységnek olyan képessége van,
amely minden baráti egységre hat
egy bizonyos távolságon belül, akkor
magára az egységre is hat.

egy képesség 1-et ad hozzá a D3-as
Sebzés jellemzőhöz, a végleges érték
megállapításához dobni kell a kockával,
majd a megfelezett és felkerekített
eredményhez hozzáadni 1-et.

Végül pedig a képességek használatából
származó extra támadások, illetve találati
és sebződobások nem eredményezhetnek
további támadásokat, illetve találati vagy
sebződobásokat. Amennyiben például
egy 6-os vagy nagyobb találati dobás
1 további támadást tesz lehetővé, ez a
támadás egy újabb 6 vagy nagyobb értékű
eredmény esetén nem eredményez
újabb támadást.

4

Néha lehetőséged lesz hozzárendelni
vagy hozzáadni egy kulcsszót az
egységhez a csata idejére. Ilyen
esetekben úgy kell tekinteni,
mintha a kulcsszó szerepelne
az egység warscrollján.

SÉRÜLÉSI TÁBLÁK

Egyes modelleknek saját sérülési
táblája van, amelyek meghatározzák
a modell egy vagy több jellemzőjét. A
modell által kapott sebek (a modellnek
kiosztott, be nem gyógyított sebek)
döntik el, hogy a táblázat melyik sora
lesz érvényes a modellre.

5

Módosítók

A CSATA ELŐTTI KÉPESSÉGEK
Egyes warscrollok lehetővé teszik,
hogy bizonyos képességeket „a
sereg felállítása után” vagy a „csata
kezdete előtt” használj. Ezeket a
képességeket a csata első fordulója
előtt kell használni. Ha mindkét
seregben vannak ilyen képességek,
akkor dobjon mindkét játékos
egy kockával. Aki magasabb
értéket dob, az dönti el, hogy ki
használhatja fel először a csata előtti
összes képességét.

KULCSSZAVAK

Minden warscrollon található egy
lista a kulcsszavakkal, amelyek az adott
warscrollon leírt modellre vonatkoznak.
A kulcsszavak félkövérrel szedve
jelennek meg a szabályokban.

Néha módosítók vonatkoznak egyes
jellemzőkre vagy képességekre. Egy
szabály például hozzáadhat 1-et a
modell találati dobásához vagy a
Mozgás jellemzőjéhez. A módosítók
összeadódnak. A módosítók sosem
csökkenthetik 1 alá a dobások értékét.

A kulcsszavak sokszor kapcsolódnak
(címkeként) egy szabályhoz. Például egy
szabály esetében előfordulhat, hogy „az
összes Khorne modellre” vonatkozik.
Ez azt jelenti, hogy az összes olyan
modell érintett, amelyek warscrollján a
Khorne kulcsszó szerepel.

Ha a módosító egy véletlenszerű értékre
vonatkozik, akkor először a véletlenszerű
értéket kell megállapítani, és utána
hozzáadni a módosító(ka)t. Tehát ha

A csata előtti képességek
használata után elkezdődik a csata
első fordulója.

WA RSCROLL

ROLLS
WARSC

LORD-CELES
s
l guardian
R
TANT ON ST
these fel
Even amongst
the gloried rank
ors, their
death, for
ELICTO
ARDR AKE
s of the Stormca
mightiest and
h icons of ll as mighty warri
noblest are chos
st
we
as
LORD-R and armour are replettene wit
s
ler
en to lead an Extr Eternals and the star-born
that they radi
t hea
hiera
ate

ns
rld. Po
ua l weapo of the under wo
Their rit
g skies.
ﬁgures.
the gloom
darkenin
t sinister t Eterna ls from
from the
noble bu
cas
l storms
lictors are ls of the Storm
r and cal
ma
Lord-Re
sou
Sig
warrior
glory of
keep the
nnel the
wers cha
arcane po

N
OU DS
W

5

MELEE

W EA PO

Relic Ha

SAV E

4"

3+

BR

can

arm
TION
del. It is
DE SCRIP tor is a single mo
d-Relic

ed wit h

A Lor
mmer.
a Relic Ha

OR DER,

DS
KEYWOR

you
S
o phase,
ABILI TIEStorm: In your her wil l pray for a

unit
tor
Lig htning t the Lord-Relic pick an enemy e. On
so,
declare thastorm. If you do del and roll a dic D3
lightning hin 12" of this moyou picked suﬀers tract
t
st sub
that is wit or more, the uni
onent mu r nex t hero
opp
3
r
of
you
a roll
il you
nds, and
tning
unit unt
mortal wouhit rolls for the not pray for a ligh
1 from all d-Relictor can in the same turn.
Lor
phase. A a hea ling storm
storm and

CE LE ST

IA L, HU

MA N,

AST
STOR MC

ETER

2

RO, PR
NA L, HE

IEST, LO

DESCRIPTIO

emis Chamber.
rchy of the Chil
So infused with
The power of the
dren of Dracothi
celes
stars themselve
on, only the
s is theirs to com tial power are the Lord-Cel
estant and Star
mand…
drak

MELEE WEA
PONS

mer
Stormbound Blad
e
Stardrake’s Grea
t Claws

4

Wounds Suff
ered

on Stard rake can

ﬂy.

rious
Inescapable Veng
ANT
3rdingcharg
ns, a gloeance: Ifanthis
lanter
ing d model has made a
e move this
turn,
ASTELL
to shield
it
with
m their wa rif yin
itsra,
g au
Celestine Ham can make D3 extra attack s
mer or Stormboun
its pu
LORD-C ir Stormcast comradntees.d Fro
d Blade.
foe with
Sigm

MELEE
SAV E

5"

3+

Ca

NS
W EA PO

Ha lberd
stellant’s

arite Thunde
rolls of 1 for this rshield: You can re-rol l save
is successful, the model. If the re-rol led save
shield unleashes
peal and each
enemy unit withi a deafening
morta l wound.
n 3" suﬀers a

At tacks

Range

To Hit

3

2"

3+

Lord-

is armed
TION
model. It a
DE SCRIP llant is a single
ries
d and car
d-Caste
Ha lber
A Lor
tellant’s
wit h a CasLantern.
Wa rding

S
o phase the
ABILI TIE tern: In your her gica l energies ofer a
ng Lan
the ma
k eith

h
pic
Wardi
may unleas
they do so, er nal unit
Castellant ng Lantern. If
ast Et
rdi
their Wa unit or a Stor mcd-Castellant.
Chaos hin 12" of the Lor
ck by the a
that is wit
, it is stru
sen
cho
and suﬀersnot
s unit is
al Rea lm
If a Chao t of the Celesti emon units canrtal
D3 mo
sea ring ligh nd. Chaos Da
and suﬀer
this light
mortal wou
touch of
abide the tead.
ins
wou nds

5

DS
KEYWOR

OR DER,

CE LE ST

MA N,
IA L, HU

STOR MC

AST ET

147

ER NA L,

ed with the-1fury
, the target is
of the storm
woun
3+ d rolls again
st the target rathe. Make three
r than one.

2+

Damage

D3
2

-1

D3

Roiling Thunder
head: Pick an enem
engul fed in a furiou
y unit to be
for each of its mode s storm cloud, then roll
a dice
ls that is withi
Stard rake and
which it can see. n 18" of the
a bolt of lightn
ing streak s out For each result of 6,
morta l wound.
and the unit suﬀ
ers a

3
2
2

4+

1

5+

Cavernous Jaws:
before it attack After this model piles in, but
s,
and roll a dice. pick an enemy model withi
n
If
model’s Woun the result is greater than that3"
ds
whole and slain. characteristic, it is swallowed
show n on the You can do this as many times
damage table above
as
.
Sweeping Tail:
After this mode
of its attack s in
l has made all
the
each enemy unit combat phase, roll a dice
for
than the numb withi n 3". If the result is less
er
D3 morta l woun of models in the unit, it suﬀ
ers
ds.
Lord of the Heav
a Stard rake can ens: In your shoot ing phase
,
Thunderhead or either breat he a Roiling
call a Rain of Stars
the heavens.
down from

Cavernous Jaws

3+
3+
4+

8"

1

Rain of Stars: Roll
enemy units on a dice and choose that many
for each. On a the battlefield, then roll a dice
result
struck by a fragm of 4 or more, the unit is
D3 morta l woun ent of a falling star and suﬀ
ers
ds.
Arca ne Lineage:
for a Wizard Each time a casting roll is made
your army, you withi n 18" of any Stard rakes
can choose to
in
the result by 1.
increase or decre
ase

COM MAND

ABILITY

Lord of the Celes
by a Lord- Celes tial Host: The Stard rake ridde
tant
it is an intelligent is more than a mere moun n
own right, a radia and cunning hunter in its t;
ting beacon of
star-spawned
power for its
kin.
abilit y, all Star If a Lord- Celestant uses this
Guard and drakes, Dracothian

Heroes

Stormcast Eter

nal

ridin
this one) are suﬀg Dracoths in your army (inclu
your next hero used with the power of Azyr. ding
phase, you can
Until
rolls whenever
re-rol
those models attack l failed wound
Claws and Fangs
or Great Claws. with their

T
KEY WOR DSTE LL ANORD
ER, CEL ESTIAL
, HUM AN, STA
RD -CAS
HERO, LOR D-C
RDR AKE , STO
ELE STA NT
RMCAST ETE
RNA

155

-1
-1

3+

Great Claw
s

6"

HERO, LO

Rend

4+

, it is
t is chosenand
ernalofuni
tern
s the lan
mcast Et
unt il
If a Storthe hea ling energies it has to ma ke nex t
r
bat hed in 1 to all save roll ition, unt il you 7
add
you can hero phase. In add ke a save roll of ls
hea
ma
t
t
the uni
you r nex each time you
se,
model in
hero pha that unit, one
for
or more
a wou nd.

9

BR AV ERY

Damage
Stormbound Blade
Rend: If the result
d boun
for aun
Storm
d Blade is 6 or 2 of any hit roll
To Wo
wrack
more

To Wound

3+
3+

✹

DAM AGE TAB
LE

12"

N

FLY

3
3
4

11"

14+

A Lord- Celestant
on Stard rake is
Whet her
a single

2"

To Hit

10"

12-13

encha nted
will also
ride a formidable Sigmarite Thundershield.
They
its prey with its Stard rake to battle, which
rends
Great Claws.

2"

Attacks

1"

Move

0-4
5-8
9-11

the Lord- Celes
TOR
tant wields a Celesmodel.
ICmer
Ham
or a Stormboun
tine
RD -R EL
d Blade, they
bear an

A Lord- Celestant

Range

Celestine Ham

ABILITIE S

VE
MO

N
OU DS
W

9

3+

AV ERY

you can
o phase,
you r her ying for
model
Storm: In
pra
friendly that
Healing t this model is
d
so, pick a
declare thastorm. If you do er nal key wor a roll
a hea ling or mcast Etand roll a dice. On t
St
tha
del
the
h
mo
wou nds
wit
12" of this
up to D3 t you picked. A
is wit hin re you can hea l
tha
m and
model
of 3 or mo suﬀered by the for a hea ling stor
n
y
have bee tor cannot pra
e turn.
Lord-Relicg storm in the sam
a lightnin

tai
the
tch over driving back the
llants wa
rd-Caste many uses, from
s
re, the Lo
ive warfa magical light ha ial energy.
is
of defens
est
Th
rs
cel
h
ste
th.
Ma
ls wit
w spills for
t Eterna
golden glo unded Stormcas
wo
hea ling

6

✹

16

mmer

9

BR AV ERY

1

-1

3+

3+

4

1"

Damage

Rend

WOU N DS

Range

NS

d
To Woun

To Hit

At tacks

MOV E

SAV E

VE
MO

azure energies.

1

L, MONSTER,

e

14

15

WARSCROLL BATTALIONOK

BATTALION BÓNUSZAI

Ha a sereg egy warscroll battaliont
vonultat fel, a következő két további
bónuszt kapja:

A sereged egységeit különleges formációba
rendezheted a warscroll battalionok
alkalmazásával. Ez további képességeket
tesz elérhetővé a battalionba bevont összes
egység számára.

Ha egy kulcsszó szerepel az egység
bejegyzésében, akkor a kulcsszóval ellátott
bármelyik egység felhasználható (beleértve
azokat is, akikhez te magad rendelted
hozzá a kulcsszót).

A következő szabályok vonatkoznak a
warscroll battalionokra a warscrollon
feltüntetett szabályokon felül.

A játék előkészítése során lehetőséged van
egyszerre elhelyezni a warscroll battalionba
tartozó néhány vagy összes egységét.

1

2

A BATTALIONOK FELÉPÍTÉSE

A warscroll battalion kettő vagy
több egységből áll. A sereg összeállításakor
kell eldöntened, hogy mely warscroll
battalionokat szeretnéd használni,
és hogy az egyes egységek melyikbe
fognak tartozni. Az erősítésként érkező
egységek nem lehetnek részei egy
warscroll battalionnak.

• A csata elején 1 parancsnoki
pontot kapsz a seregben
lévő minden egyes warscroll
battalion után.
• Ha a szövetségi képességek
szabályait (17‑18. oldal)
használod, 1 további
varázsereklyét választhatsz a
seregben lévő minden egyes
warscroll battalion után.

BATTALIONOK KÉPESSÉGEI

A warscroll battalion képességei
csak az azt alkotó egységekre vonatkoznak
(akkor is, ha vannak további, ugyanolyan
típusú egységeid a seregben). Ezek
az egységek warscrollján feltüntetett
képességeken felül járnak.
Egy egység többnyire csak egy battalionhoz
tartozhat, és így csak egy battalion
képességeiből részesülhet. Bizonyos
nagyobb battalionok azonban kisebb
battalionokból állnak össze. Ilyen
esetekben az egység egyszerre két battalion
képességeihez fér hozzá.

A battalion felépítését taglaló részben
egy listát találsz arról, hogy a battalion
milyen címekkel vagy kulcsszavakkal
rendelkező egységeket tartalmazhat
vagy kell tartalmaznia. Ha egy cím van
megadva, akkor az adott címmel rendelkező
összes egység felhasználható (a cím alatti
megnevezéssel nem kell törődni, hacsak
nem része az egység bejegyzésének).
A hiányos egységek (13. oldal) nem
használhatók fel warscroll battalionokban.

WA RSCROL
L
BAT TALION

OLL
WA RSCR N
IO
BATTAL

len
s an
their foe to yet greater vio
smiting
m
dden fury, ly spurring the
on
s with su
ber strike wrath, any losses
ir
plar Cham
. If
The Exem None may stay the
lity (pg 95)
ce.
Storm abi
to,
vengean
to add 2
ons of the
SATION
s of
ORGA NI
ber consist
lar Cham
ons:
An Exemp
roll battali
ing warsc
the follow
rm
of the Sto
• 1 Lords
therhoods
tation Bro
• 3 Devas

STORMCAST

NALS

HARBINGER ETERNALS
CHAMBER

ST ETER
MBER
le
R CHA
g a terrib
d wreakin
ce.

CA
STOR M

LA
EX EM P

S
has the Sci
can choose
m
ABILITIE
is battalion
giance, you
units fro
als alle
Strike: Th
ability for
t Etern
Lightning
the Storm
Stormcas
Scions of
y has the
ls for the
your arm
m, your rol
fro
2
ct
se,
or subtra
combat pha
on.
slain in the
the
this battali
amber is
harnesses
mplar Ch
That unit
. Add
m an Exe
10" of it.
n the foe
a unit fro
er within
Bond: If
geance upo
ainder of
Martial
the chamb
swift ven
rem
ct
m
fro
the
ena
t
to
for
ther uni
weapons
n brethren
pick ano
t’s melee
their slai
all the uni
energy of
celestial
teristic of
acks charac
1 to the Att
the battle.

117

1

The Harbinger
Cha
enemies. Super-c mber uses the might of Sigm
ar’s Tempest to
harged with cele
strike deep into
stial energies,
the Stormcast
the heart of thei
Eternals glow
r
with a nimbus
of power.
ORG
ANISATION
A Harbinger Cham
ber consists of
the following wars
croll battalions
:

• 1 Lords of the
Storm
• 3 Vanguard Wing
s

2

ABILITIES

Lightning Strik
e: This battalion
has the Scions
your army has
of the Storm abilit
the Stormcast
y (pg 95). If
Eternals alleg
or subtract 2 from
iance, you can
, your rolls for
choose to add
the Scions of the
2 to,
this battalion.
Storm ability for
units from
Celestial Nim
bus: The warriors
that form a Harb
with a nimbus
inger Chamber
of celestial energ
are charged
y that lets them
with preternatu
anticipate their
ral speed. Add
opponents’ actio
1 to the result of
ns
Harbinger Cham
any hit rolls for
ber.
models from a

116

CSATAMEZŐ
A battleplan kiválasztása után
kiválaszthatod azt Halandó birodalmat,
amely a csata helyszínéül szolgál majd.
A választott Halandó birodalom dönti
el, hogy mely Csatamező szabályait kell
használni a csata során. Ha nem tudtok
megállapodni valamelyik Halandó
birodalommal, dobjatok egy kockával.
Aki nagyobbat dobott, az választhat.

A CSATAMEZŐ SZABÁLYAI

A kiválasztott Halandó birodalom
határozza meg, hogy mely Csatamezőszabályok vonatkoznak majd a csatára
(ha vannak ilyenek).
A Warhammer Age of Sigmar játékhoz
kiadott könyvekben számos Csatamezőszabályt teszünk közzé, és folyamatosan
dolgozunk ki újabbakat is.

1

HELYI MÁGIA

A Varázslók további
varázslatokhoz férhetnek hozzá,
amelyek a helyszínül szolgáló Halandó
birodalom energiáihoz kötődnek. Az
ilyen varázslatok azokon felül járnak,
amelyeket a varázsló egyébként ismer.

Ez a játék Aqshy száraz,
Káosszal átitatott földjén
játszódik. A Csatamezőszabályok használata új,
izgalmas színt ad a játéknak.

16

2

TÁJAK JELLEMZŐI

Az egyes birodalmak
földrajza, éghajlata, valamint állat- és
növényvilága nagy mértékben eltérő
lehet, aminek jelentős hatása lehet az ott
vívott harcokra.

3

BIRODALMI PARANCSOK

Minden birodalomhoz
egyedi parancsnoki képességek
tartoznak, amelyeket az ott harcoló
Hősök használhatnak.

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

A Halandó birodalmak óriási
kiterjedésűek, és számtalan
elképesztő régióra tagolódnak.
Egy Csatamező olykor egy vagy
több ilyen régiót is magába
foglalhat. Ebben az esetben a
birodalmat megválasztó játékos
megnevezhet egy adott régiót is,
és ennek a régiónak a szabályai
fognak vonatkozni a Csatamezőre.

A HALANDÓ BIRODALMAK

A választható Halandó
birodalmak a következők:

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

HÁBORÚS RÉGIÓK

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, a tűz birodalma
Shyish, a halál birodalma
Ghyran, az élet birodalma
Hysh, a fény birodalma
Ghur, a bestiák birodalma
Chamon, a fém birodalma
Ulgu, az árnyék birodalma
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SZÖVETSÉGI KÉPESSÉGEK
Ha a sereg hűséget fogadott valamelyik
szövetségnek, akkor különböző szövetségi
képességekhez fér hozzá a Warhammer
Age of Sigmar játékban. A szövetségi
képességek további képességeket és
varázslatokat biztosítanak a sereg számára.

kulcsszóval, akkor a sereg hűséget fogadhat
a Stormcast Eternals frakciónak, és
a Stormcast Eternals seregének tekinthető.

A Warhammer Age of Sigmar játékhoz
kiadott könyvekben számos szövetségi
képességet teszünk közzé, és folyamatosan
dolgozunk ki újabbakat is. Az alábbiakban
azt írjuk le, hogyan használhatod a
szövetségi képességeket a játékban.

A NAGY SZÖVETSÉGEK

A Warhammer Age of Sigmar egységei a
Nagy Szövetségek egyikéhez tartoznak –
Rend, Káosz, Halál vagy Pusztítás.
Az egység warscrollján található
kulcsszavakból könnyen megállapítható,
hogy melyik Nagy Szövetséghez tartozik.
A Halál kulcsszóval ellátott egység
például a Halál Nagy Szövetségének tagja.
A sereg akkor fogad hűséget egy Nagy
Szövetségnek, ha az összes egysége ahhoz
a Nagy Szövetséghez tartozik (beleértve
azokat az egységet is, amelyekhez te
rendelsz hozzá kulcsszavakat a seregállítás
során). Amennyiben például a sereg
összes egysége rendelkezik a Rend
kulcsszóval, akkor a sereg hűséget fogadhat
a Rend Nagy Szövetségének, és a Rend
seregének tekinthető.
FRAKCIÓK

Számos egység a Nagy Szövetségek
valamelyik frakciójához tartozik. A
Stormcast Eternals például a Rend Nagy
Szövetségének egyik frakcióját alkotja.
A sereg tartozhat egy Nagy Szövetség
helyett egyetlen frakcióhoz is, ha az
összes egysége rendelkezik az adott
frakció kulcsszavával (beleértve azokat
az egységet is, amelyekhez te rendelsz
hozzá kulcsszavakat a seregállítás során).
Amennyiben tehát a sereg összes egysége
rendelkezik a Stormcast Eternal

A legtöbb szövetségi képesség harci
jellemzőket, parancsnoki jellemzőket,
varázsereklyéket és további mágiaiskolákat
biztosítanak. Ezek néha egy táblázatban
vannak összefoglalva. Ilyenkor
dobókockával véletlenszerűen választhatsz
a képességek közül, vagy eldöntheted, hogy
melyikre tartasz igényt. Ne feledd, hogy a
szövetségi képességeket nem használhatják
a seregben lévő szövetséges egységek.
NEVESÍTETT KARAKTEREK

A SEREG SZÖVETSÉGE
A sereg összeállításakor kiválaszthatod
annak szövetségét is. Ha ezt megteszed,
akkor használni tudod a választott
szövetség szövetségi képességeit. Ha egy
sereg egynél több szövetséghez tartozhat,
te döntöd el, hogy melyik szövetség
előnyeit akarod kihasználni a játékban.

KÉPESSÉGEK TÍPUSAI

SZÖVETSÉGESEK
A sereg minden negyedik egysége
szövetséges egység lehet.
A szövetséges egységek a sereg részének
tekinthetők, de nem kell őket figyelembe
venni a sereg hovatartozásának
megállapításakor, így tartozhatnak másik
Nagy Szövetséghez vagy frakcióhoz
is. Szövetséges modell nem lehet a
sereg tábornoka, és nem hatnak rá a
szövetségi képességek.
A harci kódexek leírják, hogy az egyes
seregek mely frakciókból választhatnak
szövetségeseket. Ez az információ a
General's Handbook jelenlegi kiadásának
Ádáz harci profiljaiban is megtalálható.
A Stormcast Eternals frakciója például
a Rend bármelyik frakciójából
választhat szövetségeseket.
ERŐSÍTÉS

A harc kezdete után megjelenő egységek
is lehetnek szövetségesek. Ezek nem
számítanak bele a sereg számára
megengedett maximális számú szövetséges
egység közé.
WARSCROLL BATTALIONOK

A warscroll battalionok tartalmazhatnak
szövetségeseket. Ezek nem számítanak bele
a sereg számára megengedett maximális
számú szövetséges egység közé.

A nevesített karakterek (mint Nagash,
Archaon és Alarielle) egyedülálló és nagy
hatalmú harcosok saját személyiséggel és
varázsereklyékkel. Így ezek a modellek sem
parancsnoki jellemzőt, sem varázsereklyét
nem használhatnak.
HARCI JELLEMZŐK

A közös célokért és elvekért harcoló sereg
sokkal veszélyesebb, mint egy kelletlenül
együtt küzdő, szedett-vedett társaság.
Éppen ezért az ugyanazon szövetségbe
tartozó egységekből álló seregek gyakran
további, erős képességekre, úgynevezett
harci jellemzőkre tesznek szert.
PARANCSNOKI JELLEMZŐK

Akár ravasz stratéga, akár vérszomjas
gyilkos, minden tábornoknak megvan a
maga vezetési stílusa. Ha a tábornokod
egy Hős, és a sereg szövetségi képességei
között parancsnoki jellemzők is vannak,
választhatsz vagy sorsolhatsz egyet
a tábornok számára. Ha valamilyen
okból a csata közben kell új tábornokot
választanod, azonnal válassz vagy sorsolj
egy jellemzőt számára. Ha a leírás másként
nem jelzi, a parancsnoki jellemzők nem
hatnak a tábornok hátasának támadásaira.
VARÁZSEREKLYÉK

Ezeket a kincseket nagy erejű hősök
viszik magukkal a harcba. Ha a sereg
szövetségi képességei között szerepelnek
varázsereklyék, választhatsz vagy
sorsolhatsz egyet a sereged egyik Hőse
számára. A seregben lévő minden egyes
warscroll battalion után egy újabb Hős
számára is választhatsz egy ereklyét. Egy
Hősnél legfeljebb egy varázsereklye lehet,
és egy seregben nem lehet két példány
ugyanabból az ereklyéből. Ha a leírás
másként nem jelzi, a varázsereklyék nem
hatnak a tábornok hátasának támadásaira.
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Ebben a Nurgle seregben a Magottkin of Nurgle harci kódex Rotbringerei mellett a Skaven Pestilens harci kódex skavenjei is
felsorakoztak. Minden egység rendelkezik a Nurgle kulcsszóval, ezért használhatók a Nurgle alá tartozó szövetségi képességek.
MÁGIAISKOLÁK

A Varázslók további varázslatokat
is ismerhetnek, amelyeket csak azok
a frakciók vagy Nagy Szövetségek
használhatnak, amelyekhez az adott
mágiaiskola tartozik Ha a sereged
szövetségi képességei közé mágiaiskolák
is tartoznak, akkor a seregedben minden
Varázsló ismerhet egy varázslatot az
adott iskolából a saját varázslatai mellett.
EGYEDI KÉPESSÉGEK

Egyes szövetségi képességek közé más
egyedi képességek is tartozhatnak. Ebben
az esetben azok használatát a szövetségi
képességek leírása ismerteti.
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ARTEFACTS
OF POWER

These artefacts
are crafted in
the forges of Sigma
or more esoter
ic items, from
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magical potion
potent tools in
s or charmed trinkebe blessed weapons, enchanted
the hands of the
armour
Stormcast Eterna
ts to inspiring
banners, but all
ls.
are
If a Stormcast

army includes
one may bear an
any Heroes, then
artefact of power.
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er picking your
general, and then
artefact of power
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the Hero has.
Ideally, that artefact
fit the appeara
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or the heroic backsto
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ry you
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one of the followi
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ng
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ly select one.

Any Stormcast
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