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MÅLING AV AVSTANDER
Avstander i Warhammer Age 
of Sigmar er målt i tommer (”), 
mellom de nærmeste punktene i 
basene til figurene du måler til og 
fra. Hvis en figur ikke har en base, 
må du måle til og fra nærmeste 
punkt på denne modellen. 

Ved måling av avstanden mellom 
enheter må du alltid bruke 
nærmeste figur fra hver enhet for 
å måle hvor langt unna enhetene 
er hverandre. For eksempel, er en 
enhet innenfor 12” av en annen 
enhet så lenge en figur fra en 
enhet er 12” eller mindre fra en 
hvilken som helst figur fra den 
andre enheten. Du kan måle 
avstander når du ønsker det.

DE VIKTIGSTE REGLENE

Følgende regler forklarer hvordan man 
spiller Warhammer Age of Sigmar. Først 
må du forberede slagmarken og mønstre 
en hær av Citadel Miniatures. Kampen 
kjempes deretter i en serie kamprunder 
hvor hver spiller benytter en omgang til 
å forflytte seg og kjempe med sin hær.

BATTLEPLANS
Før du kjemper en kamp, må du velge 
en battleplan som skal brukes. battleplan 
vil fortelle deg hvordan du skal sette opp 
slagmarken, hvor hver hær skal settes 
opp, eventuelle spesielle regler som 
gjelder for kampen, og (viktigst!) det du 
trenger å gjøre for å vinne. Du finner 
mer om battleplans på side 11.

WARSCROLL
Citadel-miniatyrer i Warhammer Age of 
Sigmar refereres til som ”figurer”. Hver 
figur har en warscroll, som inneholder 
all informasjon som trengs for å bruke 
figuren i et spill. Du kan finne ut mer 
om hvordan du bruker warscrolls på 
side 13–14. Noen figurer kan inngå 
i formasjoner kjent som warscroll 
battalions, som har tilleggsregler. Du 
finner mer om warscroll battalions på 
side 15.

HÆRENE
Hver spiller i et Warhammer Age of 
Sigmar-spill kommanderer en hær. 
Hærene kan være så store dere vil, og 
dere kan bruke så mange modeller fra 
samlingen som dere ønsker. Jo flere 
modeller du bestemmer deg for å bruke, 
jo lengre vil spillet vare og jo mer 
spennende blir det. Vanligvis vil et spill 
med rundt hundre miniatyrer per side 
vare ca. en kveld.

Figurer fra hæren din er referert til som 
vennlige figurer, og modeller fra motsatt 
hær blir referert til som fiendtlige 
figurer. Hvis en regel sier at det påvirker 
”figurer” eller ”enheter” uten å angi at de 
er vennlige eller fiendtlige, påvirker den 
alle modeller, venn eller fiende.

ENHETER
Figurer kjemper i enheter. En enhet kan 
ha én eller flere figurer, men kan ikke 
inkludere figurer som bruker forskjellige 
warscrolls. En enhet må settes opp og 
fullføre enhver form for forflytning 
som én enkelt gruppe, med alle figurer 
innenfor 1” horisontalt og 6” vertikalt, 
av minst en annen figur fra enheten. 

Hvis en enhet er delt opp på slutten av 
en omgang, må modellene fjernes fra 
enheten til bare én enkelt gruppe figurer 
er i bruk (se Delte enheter på side 5).

Noen ganger vil det ikke være nok plass 
til å sette opp alle figurene fra en enhet. 
Når dette er tilfelle, vil alle figurer som 
ikke kan settes opp, anses å være drept.

KRIGSVERKTØY
For å utkjempe en kamp trenge du 
en linjal eller et målebånd (for å 
måle avstander) og noen terninger. 
Warhammer Age of Sigmar bruker 
sekskantede terninger (noen ganger 
forkortet til D6). Noen regler refererer 
til 2D6, 3D6 og så videre – i slike tilfeller 
rulles så mange terninger og resultatet 
legges sammen. Hvis en regel krever 
at du ruller en D3, ruller du en terning 
og halverer totalen, avrundet oppover. 
Hvis en regel krever et terningkast på 
for eksempel 3 eller mer, blir dette ofte 
forkortet til 3+.

NYTT KAST
Noen regler gir deg mulighet til å kaste 
terning på nytt, noe som betyr at du får 
kaste alle noen av terningene på nytt. 
Hvis en regel tillater deg å kaste om igjen 
et resultat som ble gjort ved å legge flere 

Forbered deg på å komme inn i en verden av krig og død, av vold, adel og galskap. Du vil ha kommando over en 
styrke med mektige krigere, monstre og beleiringsmotorer og slåss i merkelige trolldomsriker, frigjøre magiske 
krefter, formørke himmelen med piler og knuse dine fiender i blodig kamp.

terninger sammen (for eksempel 2D6, 
3D6 etc.), må du, med mindre annet 
er oppgitt, kaste alle disse terningene 
igjen. Du kan aldri kaste en terning på 
nytt mer enn én gang, og omkast skjer 
før modifiseringsverktøyet til kastet 
(hvis noen) blir brukt. Regler som 
refererer til resultatet av et ”umodifisert” 
terningkast refererer til resultatet etter 
noen omdisponeringer, men før noen 
modifikatorer blir brukt.

KASTE TERNING MOT 
HVERANDRE
Noen ganger kan en regel kreve at 
spillerne kaster terning mot hverandre. 
Når dette er tilfelle, kaster hver av 
spillerne en terning, og den som kaster 
høyest, vinner. Kast om igjen hvis begge 
får samme verdi. Ingen av spillerne har 
lov til å kaste på nytt eller modifisere 
noen av terningene det kastes terning 
med hverandre.
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SLAGMARKEN
Alle spill i Warhammer Age of Sigmar 
utkjempes på en slagmark. Dette kan 
være en hvilken som helst flat overflate 
som figurene kan stå på – for eksempel 
et spisebord eller et gulv – og den kan 
ha en hvilken som helst størrelse eller 
form, forutsatt at den er minst 2 x 2 fot. 

Landskapet som er til stede på en 
slagmark er representert av figurer fra 
Warhammer Age of Sigmar-serien. 
Disse figurene kalles terrengfunksjoner 
for å skille dem fra figurene som utgjør 
en hær. Terrengsfunksjoner settes opp 
på slagmarken før kampen begynner 
og hærene utvikles.

Det spiller ingen rolle hvor mange 
terreng du bruker i kampene dine. 
En god veiledning er å ha minst 
én terrengsfunksjon for hvert 2 x 2 
fot område på slagmarken. Jo flere 
terrengfunksjoner hærene dine må 
navigere rundt, desto mer interessante 
og dynamiske vil kampene dine være. 

SLAGET BEGYNNER
Når battleplan er valgt og slagmarken 
forberedt, er du nå klar til å klargjøre 
hærene dine for den kommende 
konflikten. Før kampen begynner må 
du sette opp hæren, velge generalen din 
og bruke noen førkampegenskaper.

SETTE OPP HÆRER 
Detaljer om hvordan hærene skal settes 
opp finner du i battleplan du bruker. 

Noen ganger vil en evne tillate at en 
enhet settes opp på et annet sted enn 
slagmarken: Når dette er tilfelle, fortell 
motstanderen din hvor enheten er satt 
opp og hold den på én side i stedet for å 
plassere den direkte på slagmarken. Den 
vil ankomme på et senere tidspunkt 
som en reserveenhet som beskrevet 
til høyre.

VELG GENERAL
Når du er ferdig med å sette opp alle 
enhetene, nominerer du én av figurene 
du har satt opp til å være generalen 
din. Hvis generalen blir drept, velger 
du en annen figur fra hæren din som 
ny general. 

NØKKELORD
Hver warscroll inneholder en liste 
over nøkkelord som gjelder for 
figuren som warscroll beskriver. 
Nøkkelord vises i Nøkkelord 
fet i reglene.

Nøkkelord er noen ganger koblet 
til (eller "merket" av) en regel. 
For eksempel kan en regel si at 
den gjelder "alle Orden-figurer". 
Dette betyr at det vil gjelde 
for figurer som har Orden-
nøkkelordet på sin warscroll. 

RESERVER
Reserver er enheter som er en del 
av hæren din, men som har en 
evne som lar deg sette dem opp 
et annet sted enn på slagmarken 
og introdusere dem senere – når 
kampen har begynt. Oppsett av 
en reserveenhet anses ikke som 
et trekk for enheten, men det 
kan begrense en enhets evne til 
å bevege seg i samme omgang. 
Eventuelle reserver som ikke er 
satt inn når kampen slutter, blir 
behandlet som om de hadde blitt 
drept når du finner ut hvilken side 
som vant kampen.

Alle figurer fra samme enhet må være maks 1" fra en annen figur fra enheten sin. Lederen av denne enheten av Stormcast Eternals 
kunne ikke plasseres i stillingen som vist ovenfor, ettersom han da ville ha vært mer enn 1" unna noen annen figur fra sin enhet.

1"
1"

1"
3"✗

✓

✓

✓
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OMGANGSSEKVENSEN

Heltefase
Kaste trolldom og bruke 
heroiske evner.

Forflytningsfase
Flytt enheter 
over slagmarken.

Skytefase
Angrep med missilvåpen.

Ladefase 
Lader opp enheter i kamp.

Kampfase 
Stormangrep og angrep 
med nærkampvåpen.

Slagsjokkfase 
Test løsningen på 
utarmede enheter.

1 HELTEFASE
Mange av evnene som finnes 

på warscrolls blir brukt i heltefasen. 
I tillegg kan en Magiker (Wizards) 
i hæren din kaste trolldom i denne 
fasen (s. 8). 

KOMMANDOFUNKSJONER
Hvis du har noen Helter 
(Heroes) i hæren din, kan du 
bruke kommandofunksjoner. Noen 
kommandofunksjoner er tilgjengelige 
for alle hærer, som de tre til høyre, mens 
andre er spesifikke for enkelte figurer 
og vises på deres warscroll. Noen av 
disse kommandofunksjonene kan bare 
brukes hvis denne figuren er generalen 
din. Når dette er tilfelle, vil det bli notert 
i reglene for kommandofunksjonen.

For å kunne bruke kommandofunksjon 
må du bruke 1 kommandopoeng. Du 
starter kampen med 1 kommandopoeng 
for hver warscroll battalion du har 
i hæren din. I tillegg mottar du 1 
kommandopoeng ved starten av hver 
av dine heltefaser. Du kan bruke 
samme kommandofunksjon flere 
ganger i samme fase så lenge du har 
nok kommandopoeng til å gjøre det. 
Eventuelle kommandopoeng du ikke 

bruker, kan brukes i en fremtidig 
omgang. En kommandofunksjon vil 
vanligvis spesifisere når den skal brukes. 
Hvis den ikke gjør det, blir den brukt i 
heltefasen din. 

Med stormskritt: Du kan bruke denne 
kommandofunksjonen etter at du har 
kastet for en vennlig enhet som er 
innenfor 6" av en vennlig Helt, eller 
12" av en vennlig Helt som er en 
general. Hvis du gjør det, blir kastet 
behandlet som en 6-er.

Fremover mot Seier: Du kan bruke 
denne kommandofunksjonen etter at du 
har gjort et ladekast for en vennlig enhet 
som ligger innenfor 6" av en vennlig 
Helt, eller 12" av en vennlig HELT 
som er en general. Hvis du gjør det, kast 
ladekastet på nytt.

Inspirerende tilstedeværelse: Du kan 
bruke denne kommandofunksjonen 
ved starten av slagsjokkfasen. Hvis du 
gjør det, velg en vennlig enhet som 
er innenfor 6" av vennlig Helt, eller 
12" unna av en vennlig Helt som er 
general. Den enheten trenger ikke å ta 
slagsjokktester i den fasen.

SLAGRUNDER

En Warhammer Age of Sigmar-kamp 
utkjempes i en serie kamprunder, som 
hver er delt i to omganger – én for hver 
spiller. Når den første spilleren har 
avsluttet sin omgang, spiller den andre 
spilleren sin. Når den andre spilleren 
også er ferdig, er kamprunden over, 
og en ny runde begynner.

Ved starten av hver kamprunde må 
spillerne kaste terning, og vinneren 
avgjør hvem som tar den første 
omgangen. Hvis terningkastet ender 
uavgjort, kan spilleren som startet i 
den siste kamprunden, velge hvem som 
starter først i denne, men hvis det er 
første kamprunde, velger spilleren som 
er ferdig med å sette opp sin hær først, 
hvem som skal ha første omgang.

Kampen er i gang! Enheter med kampklare krigere angriper og går til motangrep på fienden med øks og sverd. Jorden 
skjelver under hovene fra et galopperende kavaleri. Bueskyttere skyter piler på fienden, og monsteraktige skapninger 
knuser sine fiender med mektige slag fra deres kloaktige knyttnever. 

1

2

3

4

5

6
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2 FORFLYTNINGSFASE

Start forflytningsfasen ved å 
velge én av enhetene dine og flytte hver 
figur i den enheten inntil du har flyttet 
alle figurene dit du vil. Du kan deretter 
velge en annen enhet som du vil flytte, 
til du har flyttet så mange av enhetene 
som du ønsker. Ingen enhet kan flyttes 
mer enn en gang i hver forflytningsfase. 

FORFLYTNING
Du kan endre posisjonen til en figur 
på slagmarken ved å gjøre et trekk 
med figuren. Figurer kan flyttes 
i forflytningsfasen, ladefasen og 
kampfasen, og noen evner kan gjøre 
det mulig for en figur å gjøre et trekk 
i andre faser også. 

Når du flytter en figur, kan den flyttes 
i hvilken som helst retning eller en 
kombinasjon av retninger, men den 
kan ikke flyttes over andre figurer 
eller deres baser, og de kan heller ikke 
krysse kanten av slagmarken. Du kan 
snu på figuren på slutten av bevegelsen 
slik at den vender i en hvilken som 
helst retning. Avstanden som en figur 
flyttes, måles ved hjelp av den delen av 
figurens base som beveger seg lengst 
fra startposisjonen (inkludert svinger). 
Hvis figuren ikke har base, måler du 
bevegelsen ved hjelp av hvilken del 
av figuren som beveger seg lengst 
fra startposisjonen. 

Husk at en enhet må fullføre alle typer 
forflytninger som en enkeltgruppe, med 
alle figurer som er innenfor 1" horisontalt 
og 6" vertikalt, av minst én annen figur fra 
dens enhet. Hvis dette ikke er mulig, kan 
ikke forflytningen foretas.

FORFLYTNING OVER TERRENG
Med mindre annet er oppgitt, kan en 
figur flyttes over en terrengfunksjon, 
men ikke gjennom den (figurene kan 
med andre ord ikke bevege seg gjennom 
en vegg, eller passere gjennom et tre, 
men kan klatre opp eller over dem). 

En figur kan flyttes vertikalt for å klatre 
over eller krysse en terrengfunksjon ved 
å telle vertikal avstand opp og/eller ned 
som en del av bevegelsen.

NORMALE FORFLYTNINGER
Forflytninger utført i forflytningsfasen 
refereres til som normale trekk, for å skille 
dem fra ladingsforflytninger (utføres i 
ladingsfasen) og stormangrepforflytninger 
(utføres i kampfasen). En figur som 
gjør en normal forflytning, kan flytte en 
avstand i tommer lik eller mindre enn 
Flytte-karakteristikken (Move) som vises 
på warscroll dens. 

FIENDEENHETER OG 
TILBAKETREKNINGER
Når du utfører en normal forflytning 
av en figur, kan ingen del av bevegelsen 
skje innenfor 3" av en fiendtlig enhet.

Enheter som starter et normalt trekk 
innenfor 3" av en fiendtlig enhet, kan 
enten forbli stasjonære eller trekke 
seg tilbake. Hvis en enhet trekker seg 
tilbake, kan den bevege seg innen 3" av 
en fiende, men må avslutte bevegelsen 
mer enn 3" fra alle fiendtlige enheter. 
Figurer i en enhet som trekker seg 
tilbake, kan ikke skyte eller lade opp 
senere i samme omgang.

LØPING
Når du velger en enhet for å gjøre 
et normalt trekk, kan du erklære at 
den skal løpe. Gjennomfør et løp for 
enheten ved å kaste en terning. Legg 
resultatet av løpskastet til Move-
karakteristikken til alle figurene i 
enheten for den forflytningsfasen. 
Enheten kan da bevege seg opptil denne 
avstanden i tommer. Figurer i en enhet 
som løper, kan ikke skyte eller lade opp 
senere i samme omgang.

FLYVING
Hvis warscroll for en figur sier at 
figuren kan fly, kan den passere på 
tvers av figurer og terrengsfunksjoner 
som om de ikke var der når den gjør 
enhver form for bevegelse. Eventuell 
vertikal avstand opp og/eller ned 
ignoreres når du måler forflytningen 
av en flyvende figur. Det kan ikke 
avslutte forflytningen på toppen av en 
annen figur.

Lord-Arcanum har en 
Forflytningskarakteristisk på 12". 
Den beveger seg 4" for å nå en lav 
vegg som er 2" høy. Den vil trenge 
4" av bevegelsen for å forsere 
veggen (2" opp og 2" ned), og den 
har da maks 4" igjen av bevegelse 
på den andre siden.

4"

4"

2" 2"



5 3 SKYTEFASE
I skytefasen kan du skyte 

med figurer som er bevæpnet med 
rakettvåpen. Velg én av enhetene dine. 
Hver figur i enheten angriper med alle 
missilvåpnene den er bevæpnet med (se 
Angrep, motsatt side). Husk at figurer 
som har løpt eller er trukket tilbake, 
ikke kan skyte i samme omgang. Etter at 
alle figurer i enheten har skutt, kan du 
velge en annen enhet å skyte med, til alle 
enheter du vil skyte med, har gjort det.

FIENDEENHETER
En enhet kan skyte når den er innenfor 
3" av fienden, men hvis den gjør det, 
kan den bare bruke skyteangrepene til 
å skyte mot fiendens enheter som er 
innenfor 3". En enhet kan skyte på en 
fiendtlig enhet som er innenfor 3" av en 
annen vennlig enhet, uten straff.

SE OPP, SIR!
Du må trekke 1 fra Treff-kast utført 
for missilvåpen hvis målet for angrepet 
er en fiendtlig Helt som er innenfor 
3" av en fiendtlig enhet som har 3 
eller flere figurer. Se opp, sir!-regelen 
gjelder ikke hvis mål-Helten er et 
Monster (Monster).

4 LADEFASE
En hvilken som helst av 

enhetene innenfor 12" av fienden i 
ladingsfasen kan forsøke å gjøre et 
ladekast. Velg en kvalifisert enhet 
og utfør et ladekast ved å kaste 2D6. 
Hver figur i enheten kan flytte et antall 
tommer likt ladekastet. Du kan ikke 
foreta et ladekast med en enhet som har 
løpt eller trukket seg tilbake tidligere i 
omgangen eller med en enhet som er 
innenfor 3" av en fiendtlig enhet.

Den første figuren du forflytter fra en 
enhet som gjør en ladeforflytning, må 
fullføre flyttingen innen ½" av en fiendtlig 
figur (du trenger ikke å velge målet for 
ladningen før du utfører ladekastet). Hvis 
dette er umulig, eller du bestemmer deg 
for ikke å utføre ladekastet, mislykkes 
ladingen, og ingen figurer i enheten kan 
beveges i denne fasen. 

Når alle figurene i en enhet har utført 
sin ladeforflytning, kan du velge en 
annen kvalifisert enhet for å foreta et 
ladeforsøk, inntil alle enheter du vil 
foreta ladeforsøk er utført.

5 KAMPFASE
I kampfasen plukker spillerne 

annen hver gang de enhetene de vil 
kjempe med, og det er spilleren som 
har omgangen, som starter. 

Når det er din omgang, må du enten 
velge en kvalifisert enhet å kjempe med 
eller si pass (merk at du ikke kan si 
pass hvis det er en kvalifisert enhet fra 
hæren din som kan kjempe). En enhet 
er kvalifisert til å kjempe hvis den er 
innenfor 3" av en fiendtlig enhet, eller 
hvis det gjøres en ladeforflytning i 
samme omgang. Ingen enhet kan kjempe 
mer enn en gang i hver kampfase. 

Hvis du velger en enhet å kjempe 
med, stormer den først inn, og da må 
figurene i enheten angripe.

Hvis du melder pass, gjør du ingenting, 
og muligheten til å kjempe eller passere 
går tilbake til motstanderen din. Hvis 
begge spillerne melder pass etter 
hverandre, avsluttes kampfasen.

STORMANGREP
En enhet kan gjøre en stormangrep-
forflytning hvis den er innenfor 3" av 
en fiendtlig enhet eller har gjort en 
lading i samme omgang. Hvis dette er 
tilfelle, kan du flytte hver figur i enheten 
opptil 3". Hver figur må fullføre sin 
stormangrepforflytning minst like 
nær nærmeste fiende som den var 
i begynnelsen av forflytningen. 

SLÅSSING
Hver figur i enheten angriper med alle 
rakettvåpnene den er bevæpnet med 
(se Angrep, motsatt side).

6 SLAGSJOKKFASE
I slagsjokkfasen må begge 

spillerne ta slagsjokktest for enheter 
fra deres hær som har hatt fått figurer 
drept under runden. Spilleren som har 
omgangen, tester først.

Du må gjøre et slagsjokk-kast for hver 
enhet som må ta en slagsjokktest. Kast 
en terning for å ta en slagsjokktest. 
Legg til antall figurer fra enheten som 
har blitt drept i denne omgangen 
til terningen, og legg 1 til enhetens 
Bravery-karakteristikk for hver 10. figur 
som er i enheten når testen er tatt. 

Hvis det modifiserte slagsjokktest-kastet 
er større enn enhetens modifiserte 
Bravery-karakteristikk (Bravery), 
har slagtesten mislyktes. Hvis testen 
mislykkes, må en figur flykte for hvert 
enkelt poeng som det modifiserte 
kastet overstiger enhetens modifiserte 
Bravery-karakteristikk. Du bestemmer 
hvilken av figurene fra enhetene som 
skal flykte – fjern dem fra spillet og tell 
dem som om de er blitt drept.

DELTE ENHETER 
På slutten av hver omgang må du 
fjerne figurer fra enhver av enhetene i 
hæren din som er splittet opp i to eller 
flere grupper, inntil bare én gruppe 
med figurer fra enheten forblir i bruk. 
Figurene du fjerner, telles som drepte.

En enhet av Castigators forbereder seg på å åpne ild på en Chainrasp Horde.
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Når en enhet skyter eller kjemper, 
gjør den angrep med våpnene den 
er bevæpnet med. En enhet angriper 
med alle våpnene den er bevæpnet 
med, inkludert alle som brukes av 
dens rideobjekt. 

Våpenalternativene en figur har, 
er oppført på dennes warscroll. 
Missilvåpen (missile weapons) kan kun 
brukes i skytefasen, og nærkampsvåpen 
(melee weapons) kan bare brukes 
i kampfasen. 

PLUKKE UT MÅL
Når en enhet skyter eller kjemper, 
må du først velge målenheten(e) for 
alle våpnene den bruker, før noen av 
angrepene med våpnene er løst. Bare 
fiendeenheter kan velges som mål for 
et angrep. 

Hvis en enhet kan bruke to eller flere 
forskjellige våpen i samme fase, kan 
enheten bruke våpnene i hvilken som 
helst rekkefølge du ønsker etter at 
målene er plukket, men du må løse alle 
angrepene for en type våpen før du 
bruker neste type av våpen.

ANGREP
Kampene avgjøres med spilt blod. Pilene faller som regn, krigsmaskiner kaster sine dødelige ladninger på fienden, og 
krigere kutter og stikker hverandre med kniv og sverd. Soldater faller av alvorlige sår og festninger brenner når blodbadet 
slår inn over slagmarken. 

MISSILVÅPEN
For å angripe med et missilvåpen 
må figuren som bruker våpenet være 
innenfor rekkevidde av måleenheten 
(dvs. innenfor den maksimale 
avstanden, i tommer, av området 
(Range) oppført for våpenet som 
gjør angrep), og målenheten må være 
synlig for figuren med våpenet (hvis 
det er usikkert, gå ned og se bakfra 
skytefiguren for å se om en figur fra 
målenheten er synlig). For å bestemme 
synligheten kan en figur se gjennom 
andre figurer i sin enhet.

Noen missilvåpen har et 
utvalgskarakteristikk med et 
minimumsintervall, for eksempel 
6"–48". Slike våpen kan ikke angripe 
enheter som er helt innenfor 
kortere rekkevidde.

NÆRKAMPVÅPEN
For å kunne angripe med et 
nærkampvåpen må en figur være 
innenfor rekkevidden av målenheten.

ANGREPSKARAKTERISTIKK
Maksimalt antall angrep som kan 
utføres av et våpen, er lik dets 
Angrepskarakteristikk (Attacks). Utfør 
angrepene en om gangen, med mindre 
du bruker reglene for Multiangrep 
(s. 7).

Hvis et våpen har en angrep som er 
karakteristikk for mer enn ett, kan 
du dele angrepene mellom eventuelle 
kvalifiserte målenheter du ønsker. Når 
du splitter angrepene gjort av et våpen 
mellom to eller flere fiendtlige enheter, 
må du utføre alle angrepene mot en 
enhet før du går videre til neste. 

Noen figurer er bevæpnet med to 
identiske våpen. Når du angriper med 
disse våpnene, skal du ikke doble 
antallet angrep som våpnene gjør; 
enten vil angrepets karakteristikk for 
våpenet allerede ha ta det ekstra våpenet 
i betraktning, eller så figuren få en evne 
på sin warscroll som representerer 
effekten av det ekstra våpenet.

En Chainrasp Horde lader inn for å angripe en enhet av Sequitors.



7

DØDELIGE SÅR
Noen angrep, trolldommer og 
evner påfører dødelige sår. Ikke 
gjør Treff-, Sår- eller Spare-kast 
for dødelige sår. I stedet er skaden 
som er påført målet, lik antallet 
dødelige sår som ble påført. 
Tildel eventuelle dødelige sår som 
forårsakes mens en enhet angriper 
samtidig, på samme måte som 
andre sår forårsaket av enhetens 
angrep, etter at alle enhetens 
angrep er fullført. Dødelige sår 
forårsaket andre ganger, blir 
tildelt til figurer i målenheten så 
snart de oppstår, på samme måte 
som sår forårsaket av skade fra 
et angrep.

Etter at de er blitt fordelt, 
behandles et dødelig sår på 
samme måte som et annet sår for 
alle regelformål.

Å UTFØRE ET ANGREP
Angrep utføres ett om gangen ved hjelp av følgende angrepssekvens. I noen 
tilfeller kan du utføre alle angrepene som er laget av samme type våpen 
samtidig (se Flere angrep, under). 

1. Treff-kast: Kast en terning. Hvis kastet er lik eller slår det angripende 
våpenets Å treffe-karakteristikk (To Hit), så scorer den ett treff, og du 
må utføre et Sår-kast. Hvis ikke mislykkes angrepet og angrepssekvensen 
avsluttes. Et Treff-kast på 1 før modifisering mislykkes alltid med å treffe 
målet, og et treff på 6 før modifisering rammer alltid målet.

2. Sår-kast: Kast en terning. Hvis kastet er lik eller slår det angripende 
våpenets Å såre (To Wound)-karakteristikk, så er det vellykket, og den 
motsatte spilleren må utføre et Spare-kast. Hvis ikke mislykkes angrepet 
og angrepssekvensen avsluttes. Et Sår-kast på 1 før modifisering mislykkes 
alltid, og et Sår-kast på 6 før modifisering er alltid vellykket.

3. Spare-kast: Den andre spilleren kaster en terning, som modifiserer kastet 
til det angripende våpenets Rend-karakteristikk (Rend). For eksempel, 
hvis et våpen har en -1 Rend-karakteristikk, blir 1 trukket fra Spare-kastet. 
Hvis resultatet er lik eller slår Spare-karakteristikken (Save) av figurene i 
målenheten, er sparingen vellykket, og angrepssekvensen avsluttes uten å 
forårsake skade. Hvis ikke mislykkes sparingen, og angrepet er vellykket, 
og du må bestemme skaden på målenheten. Et Spare-kast på 1 før 
modifisering mislykkes alltid.

4. Bestem skade: Hvert vellykket angrep medfører skade på målenheten som 
er lik Skade-karakteristikken (Damage) til våpenet som utfører angrepet. 
De fleste våpen har en Skade-karakteristikk på 1, men noen har en Skade-
karakteristikk på 2 eller mer. 

FLERE ANGREP SAMTIDIG
For å utføre flere angrep samtidig må 
alle angrepene gjøres av figurer fra 
samme enhet, med samme type våpen, 
og mot samme målgruppe. Hvis dette er 
tilfelle, utfør alle Treff-kastene samtidig, 
så kastes Sår-kastene, og til slutt alle 
de Spare-kastene.

FLERE TREFF
Noen ganger kan et enkelt vellykket 
kastetreff score 2 eller flere treff. Hvis 
dette er tilfelle, utfør alle Sår-kastene 
for disse sårene samtidig, og deretter 
alle Spare-kastene.

FORDELING AV SÅR
Når alle angrepene til en enhet er utført, 
legger du sammen sårene som ble 
påført. Spilleren som styrer målenheten 
må da tildele et antall sår til målenheten, 
lik den skaden som ble påført. 

Sår tildeles ett om gangen til figurer i 
målenheten. Du kan allokere sårene på 
enhetene dine etter behov (figurene er 
ikke nødt til å være innenfor rekkevidde 
eller synlige for den angripende 
enheten). Men hvis du tildeler et sår 
til en figur, må du fortsette å tildele 
sår til denne figuren til den er slått 
ut – en enhet kan aldri ha mer enn én 
såret figur. 

Noen evner gir deg mulighet til å 
gjøre et kast for å oppheve et sår eller 
dødelig sår som er tildelt en figur – i 
dette tilfellet er kastet laget for hvert 
enkelt sår eller dødelig sår etter som det 
tildeles den aktuelle figuren. Hvis såret 
eller det dødelige såret er opphevet, har 
det ingen effekt på figuren.

DEKNING
Legg til 1 for Spare-kast for en 
enhet hvis alle figurene er helt på 
eller innenfor en terrengfunksjon 
når kastet utføres. Denne 
modifikatoren gjelder ikke i 
kampfasen hvis enheten du 
utfører lagrekast for, har gjort 
ladeforflytning i samme omgang, 
og den gjelder aldri for enheter 
so inneholder figurer med 
nøkkelordene Monster eller 
Krigsmaskin (War Machine) 
som har en Sår-karakteristikk på 
8 eller mer.

DREPTE FIGURER
Når antallet sår som er tildelt en 
figur under kampen, er lik sår-
karakteristikken, er figuren drept. Legg 
en drept figur på den ene siden – den er 
fjernet fra spillet. 

HELBREDE SÅR
Noen evner tillater at sår som er blitt 
tildelt til en figur, kan helbredes. For 
hvert sår som er helbredet, fjernes ett 
av sårene som er blitt tildelt figuren. 
Du kan ikke helbrede sår på en figur 
som er drept.
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ENHETER AV MAGIKERE
Magikere er vanligvis plassert 
som en enhet som består av bare 
én figur. Hvis en enhet med 
Magiker-nøkkelordet har mer 
enn én figur, teller det som én 
enkel Magiker for regelformål, og 
du må velge en figur fra enheten 
for å kaste eller oppheve en 
trolldom før du forsøker å kaste 
eller oppheve den. Mål avstanden 
og sjekk synligheten ved hjelp av 
figuren du valgte.

Noen enheter har nøkkelordet 
Magiker på sine warscroll. Du kan 
bruke en magiker til å kaste trolldom 
i heltefasen din, eller for å oppheve 
trolldom i motstanderens heltefase. 

Noen ganger vil en evne tillate at en 
figur som ikke er en magiker, kaster 
trolldom eller opphever trolldom. De 
gjør det ved å bruke reglene nedenfor og 
påvirkes av evner som endrer trolldom- 
eller opphevelseskast, men de er ikke en 
magiker for andre formål. 

KASTE TROLLDOM
En Magiker kan forsøke å kaste 
trolldom i sin egen heltefase. Du 
kan ikke forsøke å kaste den samme 
trolldommen mer enn én gang i samme 
omgang (selv med en annen magiker). 

For å kaste trolldom, si først hvilken 
trolldom magikeren skal forsøke å bruke 
(det må være en de kjenner). For å 
kaste trolldom, rull 2D6. Hvis summen 
er lik eller større enn kasteverdien til 
trolldommen, er trolldommen vellykket.

Hvis en trolldom er kastet, kan den 
andre spilleren velge én av sine 
Magikere som er innenfor 30" av 
trolldommen for å forsøke å oppheve 
trolldommen før virkningene av den 
er tilført. For å oppheve trolldom, 
rull 2D6. Hvis kastet slår kastet som 
brukes til å kaste trolldommen, er 
trolldommen ikke vellykket kastet. Det 
kan bare gjøres ett forsøk på å oppheve 
en trolldom.

KUNNSKAP OM MAGI
Trolldommene som en Magiker 
kan, og antall trolldommer som han 
kan forsøke å kaste eller oppheve i en 
heltefase, er beskrevet på magikerens 
warscroll. De fleste magikerne kjenner 
trolldommene Hemmelig nedslag og 
Mystisk skjold. 

Hemmelig nedslag: Hemmelig nedslag 
har en kasteverdi på 5. Hvis kastet er 
vellykket, velger du en fiendeenhet 
innen 18" av kasteren som er synlig for 
dem. Den enheten påføres 1 dødelig sår. 
Hvis trolldomskastet var 10 eller mer, 

påføres enheten D3 dødelige sår i stedet.

Mystisk skjold: Mystisk skjold har en 
kasteverdi på 6. Hvis trolldomskastet 
er vellykket, velger du en vennlig enhet 
innen 18" av kasteren som er synlig for 
dem. Kast på nytt Spare-kast på 1 for 
den enheten til den neste heltefasen din. 

TRIUMFER
Hvis hæren din vant en stor seier i sitt forrige slag, kast en terning når du 
velger generalen din og sjekk resultatet i tabellen nedenfor.

 D6 Triumf

1–2 Inspirert: Én gang per kamp, når en vennlig enhet er valgt for å skyte 
eller kjempe, kan du si at den er inspirert. Hvis du gjør det, kaster du 
mislykkede Treff-kast på nytt for den enheten til slutten av fasen.

3–4 Blodtørstig: Én gang per kamp, når en vennlig enhet er valgt for å skyte 
eller kjempe, kan du si at den er blodtørstig. Hvis du gjør det, kaster du 
mislykkede Sår-kast på nytt for den enheten til slutten av fasen.

5–6 Ukuelig: Én gang i kamp, når en vennlig enhet må gjøre et Spare-kast, 
kan du si at den er ukuelig. Hvis du gjør det, kaster du mislykkede 
Spare-kast på nytt for den enheten til slutten av fasen.

MAGIKERE
Rikene er fulle av magi, en sydende kraftkilde for de som har viten til å bruke den. I kamp er magi en styrke som er så ekte 
og kraftig som et sverd. Det kan brukes til å gi allierte styrke og mot, og påføre fiender svakheter og frykt. Mest vanlig er at 
magikerne fremkaller den magiske makten til å slå sine fiender med fryktinngytende lyn fulle av trollkraft.

TRIUMFER
Seier i kamp kan inspirere krigere 
til enda større innsats når de 
kjemper igjen. Sikre på sine evner 
til å beseire fienden, kan de bli 
inspirert til å fordoble sin innsats 
når de angriper eller hakker på 
fienden med blodtørstig raseri, eller 
fortsetter å kjempe med en ukuelig 
ånd, selv om de har alvorlige sår.
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En Knight-Incantor kaster hemmelige nedslag på en enhet fra Grimghast Reapers, og påfører to av dem dødelige sår.

En rekke Nighthaunt-enheter ledet av en Guardian of Souls avanserer mot en Celestar Ballista.
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HINDRINGER
Noen terrengfunksjoner er hindringer 
som blokkerer angrep mot mål som 
ligger bortenfor dem. Når dette er 
tilfelle, vil det bli notert på warscroll 
for terrengfunksjonen. 

Når et missilvåpen rettes mot en 
fiendtlig enhet som har alle sine 
figurer innen 1" av et hinder, mottar 
målgruppen fordelene ved dekke det 
hvis den angripende figuren er nærmere 
hindringen enn målgruppen.

GARNISONER
Noen terrengsfunksjoner kan 
garnisoneres av enheter. Når dette er 
tilfelle, vil det bli notert på warscroll 
for terrengfunksjonen. 

En enhet kan settes opp som 
garnison i starten av en kamp hvis 
terrengfunksjonen er helt innenfor 

enhetens territorium. Alternativt kan en 
enhet garnisonere en terrengfunksjon 
i stedet for å gjøre et normalt trekk 
hvis alle figurene er innenfor 6" 
av terrengfunksjonen, og det ikke 
finnes fiendtlige figurer innen 3" av 
terrengfunksjonen eller de allerede 
garnisonerer den. 

Enheter som garnisonerer en 
terrengsfunksjon blir fjernet fra 
slagmarken og antas å være "inne" i 
terrengfunksjonen. Enheter må behandle 
en terrengfunksjon som er garnisonert av 
fienden, som om det var en fiendefigur. 

I stedet er utvalget og synligheten til 
eller fra en garnisoneringsenheter 
bestemt til eller fra terrengfunksjonen. 
En garnisonert figur kan angripe 
og bli angrepet, kaste eller oppheve 
trolldom og bruke evner, men den kan 
ikke bevege seg. En garnisonsenhet 
teller som om de er dekket hvis de blir 

angrepet. I tillegg trekker du 1 fra Treff-
kast av angrep mot en garnisonsenhet. 

En garnisonsenhet kan forlate stedet i 
forflytningsfasen. Når det gjør det, sett 
det opp slik at alle figurer fra enheten 
er innenfor 6" av terrengfunksjonen 
og mer enn 3" fra eventuelle fiendtlige 
enheter. Dette teller som deres trekk for 
den forflytningsfasen.

Mange terrengfunksjoner kan 
garnisoneres, inkluderer flate 
områder som figurene kan stå på. 
Kun garneringsfigurer kan plasseres 
eller flyttes på de flate områdene 
(andre figurer som kan fly kan flytte 
over flate områder, men kan ikke 
fullføre en bevegelse eller plasseres 
på dette området, med mindre de er 
en del av garnisonen). Å gjøre det 
er rent dekorativt – disse figurene 
behandles fortsatt som garnisonering av 
terrengfunksjonen når det gjelder regler.

LANDSKAPSTABELL

 D6 Landskapsregel

1 

SCENERY DICE FACES

Fortapt: I begynnelsen av heltefasen kan du velge en vennlig 
enhet innenfor 1" av en Fortapt terrengfunksjon for å gjøre et 

offer. Hvis du gjør det, lider den enheten D3 dødelige sår, men du kan 
kaste på nytt Treff-kast på 1 for den til neste heltefase.

2 

SCENERY DICE FACES

Hemmelig: Legg til 1 for trolldomskast eller opphevelseskast for 
Magikere mens de er innenfor 1" av alle Arcane-terrengfunksjoner.

3 

SCENERY DICE FACES

Inspirerende: Legg 1 til Bravery-karakteristikk for enheter mens 
de er innenfor 1" av alle Inspirerende terrengfunksjoner.

4 

SCENERY DICE FACES

Dødelig: Rull en terning for hver enhet som fullfører en normal 
forflytning eller ladeforflytning innen 1" av alle Dødelige 

terrengfunksjoner. På en 1 lider den enheten D3 dødelige sår.

5 

SCENERY DICE FACES

Mystisk: Rull en terning hver gang du tildeler et sår eller dødelig 
sår til en figur innen 1" av Mystiske terrengfunksjoner. På en 6+ 

blir såret eller det dødelige såret helbredet.

6 

SCENERY DICE FACES

Illevarslende: Trekk 1 fra Bravery-karakteristikk for enheter 
mens de er innenfor 1" av alle Illevarslende terrengfunksjoner.

Reglene for bevegelse og dekning 
forklarer hvordan figurer kan krysse 
eller ta dekning på terrengfunksjoner. 
Terrengsfunksjoner anses å være 
vennlige overfor begge sider og kan 
ikke velges som mål for et angrep.

Når du setter opp landskapet for en 
kamp, kan du og din motstander gå 
med på å gi hver terrengfunksjon en 
av naturreglene fra landskapstabellen 
til høyre hvis dere ønsker det. 
Velg enten en landskapsregel for 
hver terrengfunksjon, eller kast en 
terning for hver terrengfunksjon for 
å bestemme en regel tilfeldig. Hvis 
en warscroll er tilgjengelig for en 
terrengfunksjon, kan du bruke reglene 
på warscroll i stedet for å bruke en regel 
fra scenebordet. 

TERRENG
Søyler med flammer, messingaltere eller hjemsøkte ruiner. Rikene er fylt med merkelige ting og dødelige hindringer. Mektige 
festninger besatt med hodeskaller stiger sletter dekket av bein, mens andre eldre ruiner markere de utpinte og røyklagte 
landskapene i Mortal Realms. Dette er områdene med slagmarker og massakrer, styrt av makthungrige krigsherrer.
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A battlefi eld is a confusing place at 

night, when it is not uncommon to 

be unsure of where other friendly 

forces are located, let alone 

the enemy.

COALITION OF DEATH

Th is is a battle for three or more 

players. Use the Coalition of Death 

rules from page 272.

SET-UP
Each coalition must be split into 

three contingents, each with roughly 

one-third of the units from the 

coalition. Contingents from the 

same side do not need to be exactly 

the same size, as long as none 

contains more than twice as many 

units as any other. 

Both warlords roll off . Th e winning 

team sets up one contingent. All 

units from that contingent must 

be set up wholly within one of the 

six territories shown on the map 

below. Th e opposing team sets up 

one of their contingents in the same 

manner, and then the fi rst team 

sets up a second contingent, and so 

on until all contingents have been 

set up. 

Objective

Objective

Objective

Objective

Objective
Objective

Territory 1
Territory 2

Territory 3

Territory 4
Territory 5

Territory 6

BATTLEPLAN

NIGHT MARCH

Units must be set up more than 

9" from any enemy units. Each 

contingent must be set up wholly 

within a diff erent territory, which 

then counts as their coalition’s 

territory for the rest of the battle.

If a player desires, they may place 

any of their units in reserve instead 

of setting them up on the battlefi eld. 

Reserve units can enter play in any 

of their team’s movement phases 

starting from the second battle 

round. All of the models in the unit 

must be set up in the same territory 

as the rest of their contingent, within 

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

from any enemy units. Th is counts as 

their move for that movement phase.

OBJECTIVES

Th is battle is fought to control six 

objectives. One objective is located at 

the centre of each territory (see map). 

ILL MET BY MOONLIGHT

In the fi rst battle round, the range 

of any missile weapons or spells is 

limited to 12". Roll a dice at the start 

of the second battle round. On a roll 

of 1-3 this rule ends immediately, 

and on a roll of 4 or more it 

continues until the end of the second 

battle round, and then ends.

GLORIOUS VICTORY

Th e coalition that has scored the 

most victory points (see below) at 

the end of the fi ft h battle round wins 

a major victory. In the case of a tie, 

both coalitions win a minor victory.

VICTORY POINTS

Victory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a 

coalition slays an enemy model that 

has a Wounds characteristic of 10 

or more.

1 victory point is scored if a coalition 

slays an enemy general. 1 additional 

victory point is scored if the general 

was the enemy warlord’s general.

Each objective is worth 1 victory 

point to the coalition that controls 

it at the end of their turn if it is 

located in their own territory, and 

D3 victory points if it is located in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objective
3-4

Objective
3-4

Objective
5-6

Objective
5-6

Objective
1-2

Objective
1-2

Coalition A Territory

Coalition B Territory

11 BATTLEPLANS
Før du kan føre krig spillet 
Warhammer Age of Sigmar, må du 
velge en battleplan. 

Vi har tatt med en battleplan her –  
First Blood – som er ideell for å 
få handlingen raskt i gang. Andre 
battleplans finnes i bøkene vi 
publiserer for Warhammer Age 
of Sigmar, eller du kan lage en 
battleplan på egenhånd. Hvis du 
og motstanderen din ikke kan bli 
enige om hvilken battleplan som 
skal brukes, kastes det terning, og 
vinneren avgjør hvilken battleplan 
som skal brukes.

INSTRUKSJONER FOR 
BATTLEPLAN
Alle battleplans inneholder et sett 
med instruksjoner som beskriver 
hvordan en kamp utkjempes.

1 TITTEL
Navnet på battleplan og 

en kort beskrivelse av kampens 
omstendigheter, for å gi deg en 
forståelse av hva det handler om og 
hva du må gjøre for å kunne seire.

2 OPPSETT
Hver battleplan inneholder 

et kart som viser hvor hver side kan 
sette opp figurene i sine hærer (kalt 
hærens territorium), og vil inneholde 
eventuelle restriksjoner som 
gjelder oppsett.

Kartene som følger med våre 
battleplans forutsetter at slagmarken 
er et rektangel på 6 x 4 fot. Hvis 
du bruker en slagmark som har en 
annen størrelse eller form, må du 
justere avstander, og plasseringen av 
territorier, mål og terrengfunksjoner, 
på en måte som passer for størrelsen 
og formen på slagmarken du bruker.

3 SPESIELLE REGLER
Mange battleplans inneholder 

én eller flere spesielle regler. Disse 
dekker unike situasjoner, taktikker 
eller evner som kan brukes under 
kampen, eller som påvirker hvordan 
du velger hæren din eller setter opp 
terreng på slagmarken. "First Blood"-
regelen i First Blood-battleplan, på 
motsatt side, er et eksempel på en 
spesiell regel.

4 ÆRERIK SEIER
De fleste battleplans vil fortelle 

deg når kampen slutter og hva du 
trenger å gjøre for å vinne spillet. 
Hvis ingen av spillerne klarer å oppnå 
seier, anses spillet å være uavgjort.

Hvis battleplan ikke forklarer 
hvordan man skal vinne slaget, må 
du drepe alle figurene i den motsatte 
hæren for å vinne en stor seier. Hvis 
ingen av spillerne har gjort dette 
innen utgangen av femte kamprunde, 
vinner spilleren som har drept en 
høyere prosentandel av figurer i den 
motsatte hæren enn de har mistet fra 
sin egen hær, en mindre seier.

1

2

3

4

MÅL
Kamper blir noen ganger 
utkjempet for å få kontroll over 
en eller flere viktige steder. I 
Warhammer Age of Sigmar 
kalles disse stedene for mål, og 
bruker følgende regler. 

Hvis en kamp har noen mål, vil 
battleplan si hvor de befinner 
seg på slagmarken. Målene må 
representeres av en passende 
markør, for eksempel en 
mynt. Enda bedre, hvis du 
har komponenter tilgjengelig, 
kan du figurere dine egne 
målmarkører ved hjelp av deler 
fra Citadel Miniatures-settet.

Ved måling av avstander til og 
fra mål måles alltid til og fra 
midten av markøren.

På slutten av hver spillers 
omgang må du sjekke og se om 
spilleren har fått kontroll over 
eventuelle mål. For å gjøre dette 
må du og din motstander telle 
opp antall figurer du har innen 
6" i midten av hvert mål. Du får 
kontroll over et mål hvor det 
opptalte tallet ditt er høyere enn 
motstanderens tall. Når du får 
kontroll over et mål, forblir det 
under din kontroll til fienden er 
i stand til å få kontroll over det.

En figur kan bare beregnes for 
å få kontroll over ett mål per 
omgang. Hvis én av figurene 
dine kan regnes med for å få 
kontroll over mer enn ett mål, 
må du velge hvilket de skal telle 
for i den omgangen.
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Fiendens territorium

Ditt territorium

BATTLEPLAN

FIRST BLOOD
To hærer møtes på en åpen slagmark. 
Hver av dem skal forsøke å bekjempe 
så mange av fienden som mulig – den 
som først spiller fiendens blod, vil bli 
inspirert til å kjempe enda hardere!

Designerens merknad: I Mortal 
Realms er kampene brutale og 
kompromissløse. De blir ofte kjempet til 
den bitre slutt, til den seirende part har 
ødelagt fienden sin helt. 

Men som alle kloke generaler vet, å 
utslette den motstridende hæren er i 
seg selv ingen garanti på suksess. Hvis 
den ene siden slår den andre, men 
lider massive tap i dette, så er dette en 
pyrrhosseier (dyrkjøpt seier).

I denne kampen må fiendens utslettelse 
oppnås uten at tillate fienden å gjøre 
mer skade på den hær din enn det du 
klarer å skade i retur. Seieren vil derfor 
tilfalle den siden som forårsaker mest 
blodsutgytelse, snarere enn den siden 
som bare bli stående igjen, når kampen 
er over.

OPPSETT
Spillerne kaster terning, og vinneren 
bestemmer hvilket territorium hver 
side skal bruke. Territoriene vises på 
kartet nedenfor.

Spillerne alternerer deretter med å sette 
opp enheter én om gangen, og starter 
med spilleren som vant terningkastet om 
å bestemme territorier. Enheter må settes 
opp helt innenfor eget territorium, mer 
enn 12" fra fiendens territorium.

Fortsett å sette opp enheter til begge 
spillerne har satt opp armeene sine. 
Hvis den ene spilleren er ferdig først, 
setter den motsatte spilleren resten av 
enhetene i dennes hær, den ene etter 
den andre.

FIRST BLOOD
Spilleren som styrer hæren som 
først dreper en fiendefigur, mottar 1 
ekstra kommandopoeng.

ÆRERIK SEIER
Kampen fortsetter til en spiller ikke har 
noen enheter igjen på slagmarken, eller 
i slutten av femte kamprunden hvis det 
skjer før.

Når kampen avsluttes, beregner hver 
spiller en seierspoengsum ved å legge 
sammen Sår-karakteristikken til alle 
figurene fra den motsatte hæren som 
ble drept under kampen. Hvis den 
ene spilleren overgår motstanderens 
poengsum med 50 % eller mer, 
vinner spilleren en stor seier. Ellers 
vinner spilleren med høyest poeng en 
mindre seier.



13 WARSCROLLS
Hver Citadel Miniature i 
Warhammer-serien har sin egen 
warscroll, som gir deg all den 
informasjonen du trenger for å bruke 
denne figuren i et Warhammer 
Age of Sigmar-spill. Nøkkelen 
nedenfor forklarer hva du finner på 
en warscroll.

WARSCROLLREGLER
Alle warscrolls inkluderer regler 
som forteller deg hvordan figuren 
som beskrives av warscroll, brukes i 
en kamp.

1 EGENSKAPER
warscrolls inkluderer et sett 

med egenskaper som er omtalt i 
kjernereglene for spillet, og som 
bestemmer hvordan figuren kan 
brukes i spillet. For eksempel 
bestemmer figurens Spare-
karakteristikk hva du må kaste for å 
få en Spare-kast, et våpens Angrep-
karakteristikk bestemmer hvor 
mange Treff-kast som er laget for det, 
og så videre.

Spare på '-'
Noen figurer har en Spare på '-'. En 
Spare på '-' betyr at du må kaste 7 
eller mer. I de fleste tilfeller vil dette 
være umulig, slik at ingen kast er 
nødvendig, men noen ganger kan 
modifiseringer tillate deg å endre 
lagringskast slik at et resultat på 7 
eller høyere er mulig, i så fall kan du 
forsøke å gjøre et Spare-kast. 

Tilfeldige verdier
Noen ganger vil én eller flere 
egenskaper på en warscroll ha 
tilfeldige verdier. For eksempel kan 
en Move-karakteristikk være 2D6, 
eller et Angreps-karakteristikk kan 
være D6. 

Når en enhet med en tilfeldig 
Flytt-karakteristikk er valgt for 
å bevege seg i forflytningsfasen, 
kaster du det angitte antallet 
terninger. Summen av terningene 
kastet er Move-karakteristikken 
for alle figurer i enheten i løpet av 
denne forflytningsfasen.

Generer eventuelle tilfeldige verdier 
for et våpen (bortsett fra skader) 

hver gang det brukes av en figur. 
Resultatet gjelder for figurens våpen 
for resten av denne fasen. Når du 
bestemmer tilfeldig skade i trinn fire 
i angrepssekvensen, må gjøre et eget 
kast for å generere verdien for hvert 
vellykket angrep som våpenet gjør.

2 BESKRIVELSE
Alle warscrolls inneholder 

en beskrivelse. Denne vil fortelle deg 
hvordan du organiserer figurene 
i en enhet, og hvilke våpen figurene 
i enheten kan bruke. 

Enhetsstørrelse
Hvis en figur er satt på feltet som 
en del av en enhet med to eller flere 
figurer, vil beskrivelsen si hvor mange 
figurer enheten skal ha. Hvis du 
ikke har nok figurer til å markere en 
enhet, kan du fylle en enhet av den 
typen med så mange figurer som du 
har tilgjengelig. Dette er kjent som 
en understyrkeenhet.

Kommandofigurer
Enkelte enheter kan inneholde unikt 
navngitte mestere, standardbærere 
og/eller musikere. Disse kalles 
kollektivt som "kommandofigurer", 
og vil ha evner som bare gjelder for 
dem. Kommandofigurer må være 
representert av passende Citadel 
Miniatures hvis de er inkludert i en 
enhet. Kommandofigurer antas å ha 
de samme våpnene som alle andre 
figurer i enheten, med mindre annet 
er oppgitt, selv om de ikke er vist på 
selve figuren.

Rideobjekt
Noen ganger vil beskrivelsen for 
en figur inneholde informasjon 
om figuren har et rideobjekt, for 
eksempel en krigshest, et kraftig 
monster man kan ri, eller en 
massiv krigsmaskin som de kan 
stå på. Legg merke til at når figuren 
bekjempes, fjernes både rytterne 
og deres rideobjekter. 

3 EGENSKAPER
De fleste warscrolls inkluderer 

én eller flere evner som kan brukes 
av warscrollens figurer under et spill 
med Warhammer Age of Sigmar. 
Evner har forrang over kjernereglene. 

Mange evner utløses av noe som skjer 
i løpet av fasen. For eksempel kan 
en evne tillate deg å kaste på nytt et 
mislykket Treff-kast. I dette tilfellet 
brukes evnen umiddelbart etter 
hendelsen som utløste den.

Andre evner kan brukes i en fase 
hvis en spiller vil bruke dem. For 
eksempel kan du bruke de fleste 
kommandofunksjonene i heltefasen. 
Evner som må brukes i starten av en 
fase, utføres før andre handlinger. 
På samme måte utføres evner som 
brukes på slutten av fasen etter at 
alle normale aktiviteter for fasen er 
fullført. Andre evner kan brukes i 
løpet av fasen, i hvilken som helst 
rekkefølge og når du ønsker det. Hvis 
begge spillerne ønsker å bruke evner 
på samme tid, bruker spilleren som 
har omgangen evnen først, etterfulgt 
av motstanderen.

Merk at evner kun kan brukes i den 
fasen som er angitt i deres regler – for 
eksempel kan en evne som sier at 
den kan brukes i "forflytningsfasen", 
ikke brukes til å påvirke en enhet 
som gjør et trekk i heltefasen, mens 
en evne som sier at den kan brukes i 
"forflytningsfasen", ikke kan brukes i 
motstanderens forflytningsfase.
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WARSCROLLS

LORD-CASTELLANT 

KEYWORDS

LORD-RELICTOR

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

KEYWORDS

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

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

healing wounded Stormcast Eternals with celestial energy.

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

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

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

DESCRIPTION

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

with a Castellant’s Halberd and carries a 

Warding Lantern. 

ABILITIES

Warding Lantern: In your hero phase the Lord-

Castellant may unleash the magical energies of 

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

Chaos unit or a Stormcast Eternal unit 

that is within 12" of the Lord-Castellant.

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

searing light of the Celestial Realm and suff ers a 

mortal wound. Chaos Daemon units cannot 

abide the touch of this light and suff er D3 mortal 

wounds instead.

If a Stormcast Eternal unit is chosen, it is 

bathed in the healing energies of the lantern and 

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

your next hero phase. In addition, until your next 

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

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

a wound.

DESCRIPTION

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

a Relic Hammer.

ABILITIES

Lightning Storm: In your hero phase, you can 

declare that the Lord-Relictor will pray for a 

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

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

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

mortal wounds, and your opponent must subtract 

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

phase. A Lord-Relictor cannot pray for a lightning 

storm and a healing storm in the same turn.

Healing Storm: In your hero phase, you can 

declare that this model is praying for 

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

with the Stormcast Eternal keyword that 

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

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

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

Lord-Relictor cannot pray for a healing storm and 

a lightning storm in the same turn.

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Castellant’s Halberd
2" 3 3+

3+
-1

2

5"

9
6 3+

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

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Relic Hammer
1" 4 3+

3+
-1

1

4"

9
5 3+
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WARSCROLL
LORD-CELESTANT ON STARDRAKE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

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

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

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

✹

9
16 3+

DAMAGE TABLE
Wounds Suffered

Move
Great Claws Cavernous Jaws

0-4
12"

3+
3

5-8
11"

3+
2

9-11
10"

4+
2

12-13
8"

4+
1

14+
6"

5+
1

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

HERO, LORD-CELESTANT

KEYWORDS
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Hvis en enhet har en evne som 
påvirker vennlige enheter som er 
innenfor en viss avstand fra den, vil 
evnen også påvirke enheten selv.

Til slutt, eventuelle ekstra Angrep-, 
Treff-kast eller Sår-kast oppnådd 
ved bruk av en evne, kan ikke selv 
generere ekstra Angrep-, Treff-kast 
eller Sår-kast. For eksempel, hvis et 
terningkast på 6 eller flere lar deg 
gjøre 1 ekstra angrep, kan dette ekstra 
angrepet ikke generere ytterligere 
angrep hvis du kaster enda 6+ enda 
en gang.

Modifikatorer
Noen ganger gjelder modifikatorer for 
karakteristikk eller evner. For eksempel 
kan en regel legge til 1 til et Treff-
kast eller Flytt-karakteristikken til en 
figur. Modifikatorer er kumulative. 
Modifikatorer kan aldri redusere et 
terningkast til mindre enn 1. 

Hvis en modifikator gjelder for en 
tilfeldig verdi, må du først regne ut 
den tilfeldige verdien og deretter 
bruke modifikatoren(e) på den. For 

EVNER FØR SLAGET
Noen warscrolls tillater deg å 
bruke en evne "etter at oppsettet 
er fullført" eller "før kampen 
begynner". Disse evnene 
brukes før første kamprunde. 
Hvis begge armeene har slike 
egenskaper, kaster dere terning, 
og vinneren kan velge hvilken 
spiller som skal bruke alle sine 
førkampegenskaper først. 

Etter at alle førkampegenskaper 
er brukt, begynner kampen med 
den første kamprunden.

eksempel, hvis en evne legger til 1 
til en Skadekarakteristikk for D3, vil 
resultatet bli regnet ut ved å kaste D3 
og legge 1 til kastet.

4 SKADETABELLER
Noen figurer har en 

skadetabell som brukes til å 
bestemme én eller flere av figurens 
karakteristikker. Sjekk antall sår som 
figuren har fått (dvs. antall sår som 
for øyeblikket er tildelt til figuren 
og ikke blitt helbredet) for å finne 
verdien det er snakk om.

5 NØKKELORD
Hver warscroll inneholder 

en liste over nøkkelord som gjelder 
for figuren som warscroll beskriver. 
Nøkkelord vises i Nøkkelord fet 
når de vises i reglene.

Nøkkelord er noen ganger koblet 
til (eller "merket") med en regel. 
For eksempel kan en regel si at den 
gjelder "alle Khorne-figurer". Dette 
betyr at det vil gjelde for figurer 
som har nøkkelordet Khorne på 
sin warscroll. 

1

2

3

4

5

Noen ganger får du lov til å tildele 
eller legge til et nøkkelord i en enhet 
for en kamp. Hvis du gjør dette, må 
du behandle enheten som om den 
har det tilordnede nøkkelordet på sin 
warscroll under varigheten av kampen.



15 WARSCROLL BATTALIONS
Hvis du ønsker, kan du organisere 
enhetene i hæren din til en spesiell 
form for formasjon ved hjelp av en 
warscroll battalion. Å gjøre det vil 
gi deg tilgang til flere evner som kan 
brukes av enhetene i bataljonen.

Følgende regler gjelder for en 
warscroll battalion, i tillegg til reglene 
som gjelder for en warscroll.

1 BATALJON – ORGANISASJON
En warscroll battalion består 

av to eller flere enheter. Du må 
bestemme hvilke warscroll battalions 
du vil bruke, og hvilke enheter som er 
i hver enkelt når du velger hæren din. 
Forsterkninger kan ikke være en del 
av en warscroll battalion.

Organisasjonsdelen av en bataljon viser 
titlene eller nøkkelordene for enhetene 
den kan eller må inneholde. Hvis 
en oppføring er tittelen på en enhet, 
kan en hvilken som helst enhet med 
den tittelen brukes (du kan ignorere 
underoverskrifter under tittelen, med 
mindre de er inkludert i oppføringen 
for enheten). Understyrkeenhet (s. 13) 
kan ikke brukes som en del av en 
warscroll battalion. 

Hvis oppføringen for en enhet er et 
Nøkkelord, kan en hvilken som 
helst enhet med dette nøkkelordet 
brukes (inkludert alle enheter du 
tilordner et nøkkelord til).

Under oppsettet kan du sette opp 
noen eller alle enhetene fra en 
warscroll battalion samtidig, i stedet 
for å sette opp hver enhet enkeltvis.

2 BATALJON – EVNER
Evner som er oppført for en 

warscroll battalion, gjelder bare for 
enhetene som klarer seg (selv om det 
finnes andre enheter av samme type i 
hæren din), og de er i tillegg til evner 
som er oppført på enhetens warscroll. 

Vanligvis kan en enhet bare tilhøre 
én bataljon, og det kan derfor 
bare ha nytte av et enkelt sett med 
bataljonsegenskaper. Noen store 
bataljoner inkluderer imidlertid 
andre, mindre bataljoner, og i dette 
tilfellet er det mulig for en enhet å 
dra nytte av evnen til to forskjellige 
bataljoner samtidig.
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BATTALION

STORMCAST ETERNALS

EXEMPLAR CHAMBER

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

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

ORGANISATION

An Exemplar Chamber consists of 

the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm

• 3 Devastation Brotherhoods

ABILITIES

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

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

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

this battalion.

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

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

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

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

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

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

• 1 Lords of the Storm
• 3 Vanguard Wings

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

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

1 2

BATALJON – BONUSER
Å inkludere en warscroll 
battalion i en hær gir to 
ekstra bonuser:

• Du mottar 1 
kommandopoeng i 
begynnelsen av kampen for 
hver warscroll battalion som 
er inkludert i hæren din.

• Hvis du bruker regler for 
troskapsferdigheter (s. 
17–18), kan du ta 1 ekstra 
artefakt for hver warscroll 
battalion som er inkludert i 
hæren din.
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REALMSPHERE MAGIC Wizards know the following spell in battles fought in this realm, in addition to any other spells that they know.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALMSCAPE FEATURES If a battle takes place in this realm, the player that picked the realm can roll a dice and look up the result on the table below to see which realmscape feature rule applies for the battle. Th e result applies to both players.
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Etter å ha valgt en battleplan, kan 
du velge en Mortal Realm for at 
kampen skal finne sted. Hvis du gjør 
det, vil den Mortal Realm du velger, 
bestemme hvilke Realm of Battle-
regler du kan bruke til spillet ditt. 
Hvis dere ikke blir enige om hvilket 
Mortal Realm dere skal bruke, kastes 
det terning, og vinneren avgjør. 

REALM OF BATTLE-REGLER
Den Mortal Realm du har valgt, 
bestemmer hvilken (hvis noen) av 
Realm of Battle-regler som gjelder for 
kampen som finner sted der. 

Sett med Realm of Battle-regler er 
inkludert i mange av bøkene som er 
utgitt for Warhammer Age of Sigmar, 
og nye blir lagt til hele tiden. 

1 REALMSPHERE MAGIC
Magikere kan kjenne 

til ekstra trolldommer som er 
justert med energiene i Dødsriket 
der de befinner seg. Eventuelle 
slike trolldommer er i tillegg til 
trolldommer som magikeren 
allerede kjenner.

1 2

3

2 REALMSCAPE-
FUNKSJONER

Geografiene til hvert rike, dets 
klima og flora og fauna er svært 
varierte og mangfoldige, og kan 
ha stor betydning for slagene som 
utkjempes der.

3 REALM-KOMMANDOER
Hvert rike har et sett av unike 

kommandofunksjoner som kan 
brukes av Helter som kjemper der. 

SLAGBORD

KRIGSREGIONER
Hvert Mortal Realm er virkelig 
stort, og inneholder utallige 
fantastiske regioner. Noen 
ganger vil et rike inneholde 
detaljer om én eller flere av 
disse regionene. Hvis dette er 
tilfelle, kan spilleren som valgte 
riket, også si at slaget foregår i 
én av regionene, slik at Realm of 
Battle-regler som er spesifikke 
for regionen, skal brukes. 

MORTAL REALMS
Mortal Realms som du kan 
velge mellom, er:

• Aqshy, Ildens Rike
• Shyish, Dødens Rike
• Ghyran, Livets Rike
• Hysh, Lysets Like
• Ghur, Beistenes Rike
• Chamon, Metallets Rike
• Ulgu, Skyggenes Rike

Dette spillet er satt i tørre, 
kaosforpestede Aqshy. Å ta 
med Realm of Battle-regler i 
spillet ditt legger til en ny og 
karakterskapende vinkel.
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Hvis hæren din har en troskap, 
kan du bruke et sett av 
troskapsegenskaper i Warhammer 
Age of Sigmar-kampene dine. 
Troskapsegenskaper gjør at 
hæren din kan bruke flere evner 
og trolldommer.

Sett av troskapsegenskaper er 
inkludert i mange av bøkene som er 
utgitt for Warhammer Age of Sigmar, 
og nye blir lagt til hele tiden. Reglene 
i denne delen forklarer hvordan 
du bruker troskapsegenskapene i 
kampene dine.

HÆRENS TROSKAP
Når du velger hæren din, kan du også 
velge en troskap for den. Hvis du gjør 
det, kan du bruke troskapsevnene 
som samsvarer med troskapen du har 
valgt. Hvis en hær kan ha mer enn 
én troskap, må du velge én som kan 
legges til under spillets gang. 

STORE ALLIANSER
Enheter i Warhammer Age of Sigmar 
har avgitt troskapsløfte til én av de 
store alliansene – Order, Chaos, 
Death eller Destruction. Hvilken 
enhet som tilhører en Grand Alliance, 
bestemmes av søkeordet på enhetens 
warscroll. For eksempel er en enhet 
med nøkkelordet Death, en del av 
Death Grand Alliance.

En hær har troskap til en Grand 
Alliance hvis alle enheter i hæren 
er en del av denne Grand Alliance 
(inkludert alle enheter du tilordner 
et nøkkelord til under oppsett). For 
eksempel, hvis alle enheter i en hær 
har nøkkelordet Order, kan hæren 
ha troskap til Order Grand Alliance, 
og vil bli omtalt som en Order-hær.

FRAKSJONER
Mange enheter skylder også troskap 
til en fraksjon som er en del av en 
av Grand Alliances. For eksempel 
er Stormcast Eternals en fraksjon av 
Order Grand Alliance. 

En hær kan ha troskap til en fraksjon 
i stedet for en Grand Alliance hvis 
alle enhetene i hæren har nøkkelordet 
for denne fraksjonen, inkludert 
alle enheter du tilordner et søkeord 

til under oppsettet. For eksempel, 
hvis alle enhetene i en hær har 
nøkkelordet Stormcast Eternal, 
kan hæren ha troskap til Stormcast 
Eternal-fraksjonen, og vil bli referert 
til som en Stormcast Eternal-hær.

ALLIERTE
En av hver fire enhet som er inkludert 
i en hær, kan være en alliert enhet. 

Allierte enheter behandles som en 
del av hæren din, bortsett fra at de 
ikke er inkludert når du utarbeider 
hærens troskap, og kan derfor være 
en del av en annen Grand Alliance 
eller fraksjon. I tillegg kan en alliert 
figur ikke være hærens general, og 
kan ikke bruke eller dra nytte av 
hærens troskapsevner.

Fraksjonene som en hær kan alliere 
seg med, finnes i kampboken, eller 
med sine Pitched Battle Profiles 
i den nåværende utgaven av 
General's Handbook. For eksempel 
kan Stormcast Eternal-hæren ha 
allierte fra en hvilken som helst 
annen Order-fraksjon.

FORSTERKNINGER
Enheter som legges til hæren din så 
snart kampen er i gang, kan være 
allierte. De teller ikke mot grensen på 
antall allierte enheter du kan ha med 
i hæren. 

WARSCROLL BATTALIONS 
En warscroll battalion  kan inkludere 
allierte. De teller ikke mot grensen på 
antall allierte enheter du kan ha med 
i hæren.

TYPER EVNER
De fleste lojalitetsevner inkluderer sett 
med kamptrekk, kommandofunksjoner, 
artefakter med kraft og 
trolldomskunnskap. Disse presenteres 
noen ganger på et bord – du kan 
enten kaste på det bordet for å tilfeldig 
generere en evne, eller du kan velge en. 
Husk at troskapsegenskaper ikke kan 
brukes av allierte enheter i hæren din.

NAVNGITTE KARAKTERER
Navngitte karakterer som Nagash, 
Archaon og Alarielle er enestående 
og mektige krigere, med sin egen 
personlighet og kraftartefakter. Som 
sådan kan disse figurene ikke ha en 
kommandofunksjon eller kraftartefakter.

KAMPEGENSKAPER
En hær som deler felles mål og idealer, 
er mye dødeligere enn en lurvete styrke 
av tilfeldige allierte. For å representere 
dette, har hærer som deler samme 
troskap, ofte nytte av kraftige ekstra 
evner som kalles kampegenskaper.

KOMMANDOEGENSKAPER
Enten generell strateg eller 
berserkslakter, hver general har en unik 
kommandostil. Hvis generalen din 
er en Helt og troskapsegenskapene 
for hæren din inneholder noen 
kommandoegenskaper, kan du velge 
eller kaste for én for generalen din. 
Hvis du av en eller annen grunn 
må velge en ny general under en 
kamp, velger du umiddelbart eller 
kaster for en egenskap for dem. 
Kommandoegenskaper har ingen effekt 
på angrep som er utført av generalens 
rideobjekt, med mindre annet er angitt. 

KRAFTARTEFAKTER
Disse skattene bæres i krig av mektige 
helter. Hvis troskapsevnen til hæren 
din inneholder noen artefakter med 
kraft, kan du velge eller kaste for 
en som skal utføres av en Helt fra 
hæren din. Du kan velge en ekstra 
Helt til å ha en artefakt for hver 
warscroll battalion  du inkluderer i 
hæren din. En Helt kan ikke ha mer 
enn én kraftartefakt, og en hær kan 
ikke inkludere duplikater av samme 
kraftartefakt. Kraftartefakter har 
ingen effekt på angrep som er gjort 
av en helts rideobjekt, med mindre 
annet er angitt. 



18

TROLLDOMSKUNNSKAP
Magikere kjenner kanskje til 
flere trolldommer hentet fra 
trolldomskunnskap som bare brukes av 
fraksjonen eller Store allianser de er en 
del av. Hvis troskapsevnene til hæren din 
inneholder noen trolldomskunnskap, 
kjenner hver Magiker i hæren din én av 
trolldommene fra kunnskapen, i tillegg 
til andre trolldommer som de kjenner. 

UNIKE EVNER
Noen sett med troskapsegenskaper 
vil inkludere andre typer unike 
evner. Når dette er tilfelle, vil settet av 
troskapsferdigheter forklare hvordan 
og når de blir brukt.
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ALLEGIANCE ABILITIES

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

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

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

BATTLE TRAITS

Armies with the Stormcast Eternals allegiance have 

the following abilities:

Scions of the Storm: Stormcast Eternals are transported 

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

Instead of setting up a Stormcast Eternals unit on 

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

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

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

phases, roll a dice for each of these units. 

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

can roll for them again in subsequent turns. 

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

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

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

movement phase. 

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

ends, it is considered to be slain.

COMMAND TRAITS

In addition to their command abilities, if they are a 

Hero, the general of a Stormcast Eternals army can 

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

that best suits your general’s personality. Alternatively, 

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

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

immediately generate a trait for them.

 D6  Command Trait

 1   Shielded by Faith: When your general suff ers a 

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

that mortal wound is ignored.

 2  Consummate Commander: Choose one other 

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

model you chose can also use any command abilities 

it may have, as if it were your general.

 3  Cunning Strategist: Once both armies are set up, 

but before the fi rst battle round begins, select D3 

friendly Stormcast Eternals units. Th ey can each 

make a move of up to 5".

 4  Zealous Crusader: Your general can re-roll their 

charge distance.

 5  Staunch Defender: Your general and all friendly 

Stormcast Eternals units within 6" add 1 to their 

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

modifi er does not stack with the save roll modifi er 

for being within or on a terrain feature.

 6  Champion of the Realms: Choose one of your 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denne Nurgle-hæren består ikke bare av Rotbringers fra Maggotkin of Nurgle-kamphåndboken, men også Skaven fra Skaven 
Pestilens kamphåndboken. Alle enhetene har nøkkelordet Nurgle, og bruker derfor Nurgle-troskapsevner. 




