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AVSTÅNDSMÄTNING
Avstånd i Warhammer Age of Sigmar 
mäts i tum (”), mellan de närmast 
liggande punkterna i de figursocklar 
som man mäter emellan. Om en figur 
saknar sockel, mät då till och från den 
figurens närmaste punkt istället. 

Vid avståndsmätning mellan förband, 
använd då alltid den närmast befintliga 
figuren från varje förband för att mäta 
hur långt det är mellan förbanden. Så 
ett förband befinner sig t.ex. inom ett 
avstånd av 12” från ett annat förband 
så länge som någon figur från ett 
förband befinner sig inom ett avstånd 
av 12”, eller mindre från någon av det 
andra förbandets figurer. Man kan 
mäta avstånd när man vill.

HUVUDREGLER

Nedanstående regler förklarar hur man 
spelar ett parti av spelet Warhammer Age 
of Sigmar [sv. Krigshammare - Sigmars 
tidsålder]. Det första man behöver göra är att 
förbereda slagfältet och mönstra en armé av 
”Citadellminiatyrer” [Citadel Miniatures]. 
Slaget utkämpas sedan under en rad av 
stridsrundor, där varje spelare har i tur och 
ordning får göra förflyttningar och strida med 
sin armé.

BATTLEPLANS 
Innan man börjar utkämpa en strid ska 
man först välja ut vilken battleplan som ska 
användas. Battleplan kommer att förklara 
hur man arrangerar slagfältet där varje 
armé kommer att ställas upp, eventuella 
specialregler som gäller för det aktuella slaget, 
och (viktigast av allt!) vad man behöver göra 
för att gå segrande ur striden. Man kan läsa 
vidare om battleplans på sidan 11.

WARSCROLLS
Citadellminiatyrerna i Warhammer Age of 
Sigmar kallas för ”figurer”. Varje figur har 
en warscroll som innehåller all information 
som behövs för att använda figuren i spelet. 
Du kan läsa mer om hur man använder 
warscrolls på sidorna 13-14. En del figurer 
kan användas i formeringar som kallas 
för warscroll battalions, vilket innebär 
flera regler. Du kan läsa mer om warscroll 
battalions på sidan 15.

ARMÉER
Varje spelare som spelar ett parti 
Warhammer Age of Sigmar leder befäl 
över en armé. Arméerna kan vara hur stora 
som helst, och man kan använda så många 
figurer från sin samling som man vill. Ju fler 
figurer man bestämmer sig för att använda, 
ju längre kommer spelet att pågå, och desto 
mer spännande kommer det att vara att spela 
det. I vanliga fall kommer det att ta ungefär 
en kväll för att slutföra ett spel med omkring 
hundra miniatyrer per spelarsida.

Figurer från din armé betraktas som vänligt 
sinnade figurer (vänfigurer), och figurer från 
motståndararmén anses vara fientligt sinnade 
figurer (fiendefigurer). Ifall en regel anger 
att den påverkar ”figurer” eller ”förband”, 

utan att specificera huruvida det gäller 
vänfigurer eller fiendefigurer, påverkar den 
samtliga figurer, vare sig de är vänligt eller 
fientligt sinnade.

FÖRBAND
Figurer strider i form av förband. Ett förband 
kan bestå av en eller flera figurer, men kan 
inte inkludera figurer som använder olika 
slags warscrolls. Ett förband måste ställas upp, 
och avsluta varje slags rörelse som en enda 
grupp, med alla figurer inom ett avstånd på 1” 
horisontellt och 6” vertikalt från åtminstone 
en annan figur i sitt förband.  

Om ett förband uppdelas i slutet av en 
spelrunda, måste figurer avlägsnas från 
förbandet fram tills endast en enda grupp 
figurer fortfarande är kvar i spel (se 
”Uppdelning av förband” på sida 5).

Ibland kommer det inte att finnas tillräckligt 
med utrymme för att ställa upp samtliga 
figurer från ett förband på samma plats. I så 
fall ska samtliga figurer som inte kan ställas 
upp betraktas som dödade.

KRIGSREDSKAP
För att kunna utkämpa ett slag behövs det en 
linjal, ett måttband (för att mäta avstånd) och 
några tärningar. Warhammer Age of Sigmar 
använder sexsidiga tärningar (ibland förkortat 
till D6). En del regler anger 2D6, 3D6 och så 
vidare – slå då tärningen det antalet gånger, 
och lägg samman resultaten. Om en regel 
anger att man ska slå en D3, slå då tärningen, 
dela resultatet på hälften, och avrunda uppåt. 
Om en regel fordrar ett tärningsresultat på 
t.ex. 3 eller, förkortas detta ofta 3+.

Gör dig redo för att träda in i en värld av krig och död, ädelhet och galenskap. Du kommer att föra befäl över en styrka av mäktiga krigare, 
monster och belägringsmaskiner, utkämpa slag i förunderliga och förtrollade världar, lössläppa mäktiga magiska krafter, förmörka himlen 
med pilsvärmar, och krossa dina fiender i blodiga slag.

TÄRNINGSOMSLAG
En del regler låter dig slå om ett tärningsslag, 
vilket betyder att man får slå vissa, eller 
samtliga, av tärningsslagen på nytt. Ifall en 
regel låter en slå om ett tärningsresultat som 
uppkom genom att man lade samman flera 
tärningslag (t.ex. 2D6, 3D6, osv.), måste 
man slå samtliga de slagen på nytt, så länge 
inte annat anges. Mankan aldrig slå om 
ett tärningsresultat mer än en gång, och 
tärningsomslag ska ske innan modifiering 
av tärningsresultatet (i förekommande fall) 
appliceras. Regler som avser resultat från 
ett icke-modifierat tärningsslag syftar på 
tärningsresultatet efter eventuella omslag, 
men eventuella modifiering tillämpas.

TÄRNINGSDUELLER
Ibland kan en regel fordra att spelarna 
utkämpar en tärningsduell. I så fall kastar 
varje spelare varsin tärning, och den som 
får högsta resultatet vinner träningsduellen. 
Ifall resultatet bli oavgjort, så genomförs 
tävlingsduellen på nytt. Ingen spelare får 
göra tärningsomslag eller modifiera något 
träningsslag under en träningsduell.



2
SLAGFÄLTET
Samtliga Warhammer Age of Sigmar-
partier utkämpas på ett slagfält. Slagfältet 
kan utgöras av valfri, flat yta som figurerna 
kan stå på – t.ex. på ett matbord eller 
på golvet – och det kan vara av valfri 
storlek och form, förutsatt att det är minst 
2 kvadratfot. 

Landskapet som återfinns på slagfältet 
utgörs av figurer från Warhammer Age 
of Sigmar-sortimentet. Dessa modeller 
kallas för terrängfunktioner och särskiljs 
från figurerna som armén utgörs av. 
Terrängfunktioner ställs upp på slagfältet 
innan slaget börjar och arméerna 
placeras ut.

Det spelar ingen roll hur många 
terrängfunktioner man använder under 
sina strider. En bra vägledning är att 
ha minst en terrängfunktion för varje 2 
kvadratfot stort slagfältsområde. Ju fler 
terrängfunktioner ens arméer behöver 
förflytta sig runt, ju mer intressanta och 
dynamiska kommer striderna att bli. 

SLAGET TAR SIN BÖRJAN
När väl battleplan har valts ut och 
slagfältet har förberetts, ska man placera ut 
sina arméer för den stundande konflikten. 
Innan striden påbörjas ska man placera 
ut sin armé, välja sin general, och utnyttja 
eventuella förstridsförmågor man har.

UTPLACERING AV ARMÉER 
Uppgifter om hur arméer bör placeras ut 
hittar man i battleplan som används. 

Ibland kan en förmåga tillåta att ett 
förband ställs upp på en annan plats 
än slagfältet. Man ska i så fall upplysa 
sin motståndare om var förbandet har 
placerats ut, och håll det vid sidan om 
hellre än att placera det direkt på slagfältet. 
Det kommer att komma i spel senare i 
form av reservförband på det sätt som 
beskrivs till höger.

VÄLJA UT EN GENERAL
När man väl har placerat ut alla sina 
förband ska man utse en av de utplacerade 
figurerna till att vara general. I händelse 
av att ens general dödas, ska man välja 
en annan figur i armén till att bli ens 
nya general. 

NYCKELORD
Varje warscroll innehåller en 
lista med nyckelord som gäller 
för den figur som warscroll 
gäller. Nyckelord framgår som 
Nyckelord i fet stil i reglerna.

Nyckelord är ibland länkade till 
(eller "taggade" med) en regel. 
En regel kan till exempel ange att 
den gäller "samtliga Ordning-
figurer. Detta betyder att den gäller 
alla figurer som har Ordning-
nyckelordet i sin warscroll. 

RESERVER
Reserver är förband som utgör 
en del av din armé, men som har 
en förmåga som gör att man kan 
placera dem på en annan plats 
än på slagfältet, och sätta in dem 
senare efter det att slaget har börjat. 
Att placera ut ett reservförband 
betraktas inte som en förflyttning 
av förbandet, men det kan 
komma att begränsa ett förbands 
förflyttningsförmåga under en och 
samma spelrunda. Reserver som inte 
har placerats ut vid slagets slut anses 
ha blivit dödade när man räknar ut 
vilken sida som har gått segrande ut 
ur slaget.

Samtliga figurer från ett och samma förband måste befinna sig inom ett avstånd av 1" från minst en annan figur i förbandet. Ledaren för 
detta Stormcast Eternals-förband kunde inte placeras i positionen som visas ovantill, eftersom den inte kan befinna sig på större avstånd än 

1" från någon annan figur i sin enhet.

1"
1"

1"
3"✗

✓

✓

✓
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ORDNINGSFÖLJD 
FÖR SPELRUNDOR

HJÄLTEFASEN
Trollformler och 
hjälteförmågor används.

FÖRFLYTTNINGSFASEN
Förband förflyttas 
över slagfältet.

Missilfasen
Attackera med missilvapen.

Anfallsfasen 
Förbanden kastas in i striden.

Närstridsfasen 
Sammanslutning och attack 
med närstridsvapen

Stridschocksfasen 
Utmattade förbands 
beslutsamhet ställs på prov.

1 HJÄLTEFASEN
Många av de förmågor som 

återfinns i warscrolls används under 
hjältefasen. Dessutom kan ens armés 
trollkarlar (Wizards) kasta sina 
trollformler under denna fas (s. 8). 

BEFÄLSFÖRMÅGOR
Om ens armé har några hjältar (Heroes) 
kan man använda sig av befälsförmågor. 
Vissa befälsförmågor finns tillgängliga för 
samtliga arméer, som t.ex. de tre till höger, 
medan andra är specifika för vissa figurer, 
vilket framgår av deras warscroll. Vissa av 
dessa befälsförmågor kan bara användas 
ifall ifrågavarande figur är ens general; när 
detta är fallet kommer det att anges i reglerna 
för befälsförmåga.

För att använda någon befälsförmåga 
måste man använda en befälspoäng. 
Man påbörjar striden med 1 befälsförmåga 
för varje warscroll battalion man har 
i din armé. Man får i tillägg till detta 
1 befälspoäng i början av sina hjältefaser. 
Man kan använda samma befälsförmåga 
flera gånger under samma fas, så länge 
som man har tillräckligt med befälspoäng 
för detta ändamål. Oanvända befälspoäng 
kan användas under en kommande 
stridsrunda. En befälsförmåga kommer 

vanligtvis att ange när den kan användas; 
om den inte gör det, ska den användas den 
under ens hjältefas. 

Dubbeltupp: Man kan använda denna 
befälsförmåga efter att man har gjort ett 
"springtärningsslag" ["run roll"] för ett 
vänligt förband som befinner sig inom 
ett avstånd av 6" från en vänlig hjälte, 
eller 12" från en vänlighjälte som även 
är en general. Om man gör så behandlas 
”springtärningsslag” [”run roll”] som en 6.

Framåt till segern: Man kan använda 
denna befälsförmåga efter att man har 
gjort ett "anfallstärningsslag" ["run roll"] 
för ett vänligt förband som befinner sig 
inom ett avstånd av 6" från en vänligt 
sinnad hjälte, eller 12" från en vänligt 
sinnad hjälte som även är en general. I 
så fall ska man slå om anfallstärningsslaget.

Inspirerande närvaro: Man kan använda 
denna befälsförmåga i början av varje 
stridschocksfas. Man ska i så fall välja ett 
vänförband som befinner sig inom ett 
avstånd av 6” från en vänlig Hjälte, eller 
12" från en vänlig Hjälte som även är 
general. Det förbandet måste inte genomgå 
stridschockstesterna under den fasen.

STRIDSRUNDOR

Ett Warhammer Age of Sigmar-
slag utkämpas genom en följd av 
stridsomgångar som vardera delas upp i två 
spelrundor, en för vardera spelare. När den 
första spelaren väl har avslutat sin spelrunda 
är det den andra spelarens tur. När även 
den andra spelaren har avslutat sin runda är 
spelomgången över och nästa börjar. 

I början av varje spelomgång ska spelarna 
utkämpa en tärningsduell och vinnaren 
bestämmer vem som får den första 
spelrundan i omgången. Ifall tärningsduellen 
blir oavgjord, ska den spelare som inledde 
den sista omgången välja vem som ska inleda 
den påföljande, men om det är den första 
spelomgången ska den spelare som först blev 
klar med att placera ut sin armé välja vem 
som får den första spelrundan.

Slagets kvarnar börjar tugga och mala! Illvrålande krigarförband går till attack och motattack, och hackar loss på fienden med yxa 
och svärd. Marken darrar under det framforsande kavalleriets galopperande hovar. Bågskyttar avlossar pilsvärmar mot fienden, 
och monstruösa varelser krossar sina fiender med kraftfullt svingade kloförsedda knogslag. 

1

2

3

4

5

6
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2 FÖRFLYTTNINGSFASEN 

Man inleder sin förflyttningsfas 
genom att välja ett av sina förband, och 
förflytta samtliga figurer i det förbandet 
fram tills det att man har förflyttat samtliga 
figurer som ska förflyttas. Man kan sedan 
välja en annan figur att förflytta, fram tills 
att man har förflyttat alla figurer som ska 
förflyttas. Inget förband kan förflyttas mer 
än en gång under förflyttningsfasen. 

FÖRFLYTTNING
Man kan ändra en figurs position på 
slagfältet genom att göra en förflyttning 
med den figuren. Figurer kan förflyttas 
under förflyttningsfasen, anfallsfasen och 
närstridsfasen och en del förmågor kan 
tillåta en modell att göra en förflyttning 
även under andra faser. 

När man än förflyttas en figur, kan 
den förflyttas i valfri riktning, eller i en 
kombination av riktningar, men den kan 
inte förflyttas över andra figurer eller 
deras socklar, och den kan inte röra sig 
över kanten av slagfältet. Man kan vrida 
figuren i slutet av förflyttningen så att den 
står riktad mot valfri riktning. Det avstånd 
en figur förflyttas mäts ut med hjälp av 
den del av figurens sockel som förflyttas 
längst från sin startposition (inkluderar 
vridning). Om figuren inte har någon 
sockel, mät då förflyttningen genom att 
använda den del av figuren som befinner 
sig längst från sin startposition. 

Kom ihåg att ett förband måste avsluta 
varje slags förflyttning som en enhetlig 
grupp, med alla figurer inom avstånd 
på 1" horisontellt och 6" vertikalt från 
åtminstone en annan figur i sitt förband. 
Om detta inte går, kan förflyttningen 
inte göras.

TERRÄNGFÖRFLYTTNING
Om inte annat anges, kan en figur röra sig 
över en terrängfunktion, men inte genom 
den (så figurer kan inte förflytta sig genom 
en mur, eller genom ett träd, men kan 
klättra över dem). 

En figur kan förflyttas vertikalt för att 
klättra över en terrängfunktion, och det 
vertikala avståndet upp och/eller ned 
räknas som en del av förflyttningen.

NORMALA FÖRFLYTTNINGAR
Förflyttningar som görs i 
förflyttningsfasen kallas normala 
förflyttningar för att särskilja dem 
från anfallsförflyttningar (som görs i 
anfallsfasen) och närstridsrörelser (som 
görs i närstridsfasen). En figur som gör en 
normal förflyttning kan förflytta sig över 
ett avstånd i tum lika med eller mindre än 
förflyttningsegenskapen (Move) som visas 
i dess warscroll. 

FIENDEFÖRBAND OCH RETRÄTTER
När man gör en normal förflyttning med 
en figur kan ingen del av förflyttningen ske 
inom 3" av ett fiendeförband.

Förband som påbörjar en normal 
förflyttning 3" från ett fiendeförband kan 
antingen förbli stationärt eller retirera. 
Om ett förband retirerar, kan det förflyttas 
inom 3" från en fiende, men måste avsluta 
förflyttningen på längre avstånd än 3" från 
alla fiendeförband. Figurer i ett förband 
som retirerar kan inte skjuta eller attackera 
senare under samma runda.

SPRINGANDE FÖRFLYTTNING
När man väljer ett förband för att göra 
en normal förflyttning kan man ange 
att det ska springa. Gör ett springslag 
för förbandet med hjälp av en tärning. 
Lägg till resultatet från springslaget till 
förflyttningsegenskapen för alla figurer 
i förbandet för den förflyttningsfasen. 
Förbandet kan sedan förflytta sig upp till 
det avståndet i tum. Figurer i ett förband 
som springer kan inte skjuta eller attackera 
senare under samma runda.

FLYGA
Om en figurs warscroll anger att figuren 
kan flyga, kan den vid all slags förflyttning 
den gör passera över figurer och 
terrängfunktioner, som om de inte vore 
där. Varje vertikalt höjd- eller djupavstånd 
bortses från när man mäter en flygande 
figurs rörelse. En flygande figur kan inte 
avsluta förflyttningen ovanpå någon 
annan figur.

Lord Arcanum har en 
förflyttningsegenskap på 12". Han 
rör sig 4" fram till en låg mur som 
är 2" hög. Han kommer att behöva 
4” förflyttning för att ta sig över 
muren (2” upp och 2” ned), vilket 
ger den maximalt 4” förflyttning på 
andra sidan.

4"

4"

2" 2"



5 3 MISSILFASEN
Under missilfasen kan man skjuta 

med figurer som är utrustade med missilvapen. 
Man väljer ut ett av sina förband. Varje figur i 
förbandet attackerar med samtliga missilvapen 
den är beväpnad med (se "Attack", på motsatt 
sida). Kom ihåg att figurer som har sprungit, eller 
retirerat, inte kan skjuta under en och samma 
spelrunda. Efter att alla figurer i förbandet har 
avlossat sina missiler, kan man välja ett annat 
förband att skjuta med, fram tills man har skjutit 
med alla förband man vill skjuta med.

FIENDEFÖRBAND
Ett förband kan avlossa missiler när det 
befinner sig inom ett avstånd på 3" från 
fienden, men om den gör det kan det bara 
skjuta på fiendeförband som är inom 3" av 
dess beskjutning. Ett förband kan beskjuta ett 
fiendeförband som befinner sig på ett avstånd 
av minst 3" från ett vänligt förband.

SE UPP, MIN HERRE! [LOOK OUT]
Man måste subtrahera 1 från träfftärningsslag 
[hit rolls] som görs för missilvapen, ifall 
målet för attacken är en fientlig hjälte som 
befinner sig på ett avstånd av minst 3" från 
en fiendeförband som har 3 stycken eller fler 
figurer. "Se upp, min herre"-regeln gäller inte 
om hjälten som är föremålet för attacken är 
ett monster (Monster).

4 ANFALLSFASEN
Vilket som helst av ens förband som 

befinner sig på ett avstånd av minst 12" från 
fienden under anfallsfasen kan försöka göra 
en anfallsförflyttning. Man väljer ett lämpligt 
förband och slår ett "attack"-tärningsslag 
[charge roll] genom att kasta 2D6. Varje figur 
i förbandet kan förflytta sig det antal tum som 
"attack"-tärningsslaget visar. Man kan inte 
göra en anfallsförflyttning med ett förband 
som har sprungit eller retirerat tidigare under 
spelrundan, eller med ett förband som är på 
ett avstånd av minst 3" från ett fiendeförband.

Den första figur som man förflyttar från 
ett förband som gör en anfallsförflyttning 
måste avsluta förflyttning inom ett avstånd 
av ½” från en fiendefigur (man behöver inte 
välja föremålet för attacken innan man slår 
"attack"-träningsslaget). Om det är omöjligt, 
eller om man bestämmer sig för att inte 
genomföra anfallsförflyttningen, misslyckas 
anfallet, och inga figurer i förbandet kan 
förflytta sig mer under denna fas. 

När samtliga figurer i ett förband har gjort sina 
anfallsförflyttningar, kan man välja ett annat 
lämpligt förband för ett annat anfallsförsök, 
fram tills att man har gjort anfallsförsök med 
alla förband man vill göra det med.

5 NÄRSTRIDSFASEN 
Under närstridsfasen turas spelarna 

om att välja förband de vill strida med, och 
den spelare som innehar spelrundan börjar. 

När det är ens egen tur ska man välja en 
valbart förband att strida med, eller passa 
(observera att man inte kan passa om det 
finns ett valbart förband i din armé som 
man kan strida med). Ett förband är valbart 
att strida med om det befinner sig inom ett 
avstånd av 3" från ett fientligt förband, eller 
om det gjorde en anfallsförflyttningen under 
samma spelrunda. Inget förband kan strida 
mer än en gång under varje närstridsfas. 

Om man väljer ett förband att strida med, 
intar det först närstridsposition och sedan 
måste figurerna i förbandet attackera.

Om man passar gör man ingenting, och det 
blir ens motståndares tur att välja mellan att 
strida eller passa. Om bägge spelare passar 
efter varandra, avslutas närstridsfasen.

INTA NÄRSTRIDSPOSITION
Ett förband kan göra en förlyttning för 
att inta närstridsposition om det befinner 
sig på ett avstånd av minst 3" från ett 
fientligt förband, eller om det har gjort en 
anfallsförflyttning under samma spelrunda. 
Om detta är fallet, kan man förflytta varje 
figur i förbandet upp till 3". Samtliga figurer 
måste slutföra sin förflyttning för att inta 
närstridsposition på minst samma avstånd till 
nära det närmaste fiendeförbandet som det 
befann sig på när förflyttningen påbörjades. 

STRIDA
Varje figur i förbandet attackerar med 
samtliga missilvapen den figuren är beväpnad 
med (se "Attack").

6 STRIDSCHOCKSFASEN 
Under stridschocksfasen måste 

bägge spelare genomgå stridschockstester 
för förband från deras armé som har fått 
figurer dödade under slaget. Den spelare vars 
spelrunda det är testar först.

Du måste slå ett "stridschock"-träningsslag 
för varje förband som måste genomgå 
stridschocktestet. Slå en tärning för att 
göra ett "stridschock"-tärningsslag. Lägg 
till antalet dödade figurer denna runda till 
träningsslaget och lägg till 1 till förbandets 
tapperhetsförmåga för varje 10 figurer som 
befinner sig i förbandet när testet genomgås. 

Om det modifierade "stridschock"-
tärningslaget blir högre än förbandets 
modifierade "tapperhetsförmåga" (Bravery), 
har stridschockstestet misslyckats. Om testet 
har misslyckats, måste en figur i förbandet 
fly för varje poäng som det modifierade 
tärningsslaget överstiger förbandets 
modifierade "tapperhetsförmåga". Du 
bestämmer vilka figurer som flyr från dina 
förband – försätt dem ur spel och räkna dem 
som dödade.

UPPDELNING AV FÖRBAND 
Efter varje avslutad spelrunda måste man 
avlägsna figurer från de förband i din armé 
som har delats upp i två eller flera grupper, 
fram tills bara en grupp av figurer från 
förbandet fortfarande befinner sig i spel. 
Figurerna man avlägsnar räknas som dödade.

Ett Castigator-förband förbereder att öppna eld mot en Chainrasp Horde.
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När ett förband skjuter eller strider 
attackerar det med de vapen det är 
beväpnat med. Ett förband attackerar 
med samtliga vapen det är beväpnat 
med, inklusive sådana som dess 
riddjur/förflyttningsmedel har. 

De olika vapenalternativ en figur har 
står angett i dess warscroll. Missilvapen 
(missile weapons) kan endast användas 
under missilfasen och närstridsvapen 
(melee weapons) kan endast användas 
i närstridsfasen. 

VÄLJA MÅL
När ett förband skjuter eller strider 
måste man först välja vilka förband som 
är föremål för attacken med alla vapen 
förbandet använder, före det att några 
attacker med vapnen avgörs. Endast 
fiendemål kan attackeras. 

Om ett förband kan använda två eller flera 
vapen under samma fas, får förbandet 
använda vapnen i önskad ordning, efter 
det att föremålen för attacken har valts ut. 
Man måste dock avgöra samtliga attacker 
för ett typ av vapen innan man använder 
nästa typ av vapen.

ATTACK
Strider avgörs genom blodsspillan. Pilar slår ned som hagel, krigsmaskiner slungar sina dödliga nyttolaster mot fiendehären, och 
krigare hugger och sticker mot varandra med svärdsklingor och klor. Soldater stupar av svåra sår och befästningarna sticks i brand, 
alltmedan massakern slukar slagfältet. 

MISSILVAPEN
För en missilvapenattack måste figuren 
som använder vapnet befinna sig inom 
räckvidd för det förband som är föremål 
för attacken (dvs. inom maxavstånd för 
räckvidden (Range) som anges för vapnet 
som attacken utförs med), och förbandet 
som är föremål för attacken måste vara 
synligt för figuren som hanterar vapnet 
(Om man är osäker, luta sig ned och titta 
från bakom den missilavlossande figuren 
för att se om någon figur från förbandet 
som är mål för attacken syns). När det 
gäller att avgöra siktbarhet kan en figur 
se igenom andra figurer i förbandet.

Vissa missilvapens räckvidd har en 
minimimal räckvidd, t.ex. 6"-48". 
Sådana vapen kan inte attackera förband 
som befinner sig närmare än den 
minimala räckvidden.

NÄRSTRIDSVAPEN
För en attack med närstridsvapen måste 
en figur befinna sig inom räckvidd för det 
förband som attackeras.

ATTACKEGENSKAPER
Det maximala antalet attacker som kan 
utföras med ett vapen motsvarar dess 
attackegenskap (Attacks). Gör attackerna 
en åt gången, såvida man inte använder 
reglerna för multipla attacker (s. 7).

Om ett vapen har en attackegenskap på 
mer än ett, kan man dela upp attackerna 
mellan de valfria valbara målförband 
enligt ditt önskemål. När man delar upp 
attackerna som görs med ett vapen på två 
eller flera fientliga förband måste man 
slutföra samtliga attacker mot ett förband 
innan man går vidare till nästa. 

En del figurer är beväpnade med två 
identiska vapen. När man attackerar 
med dessa vapen kan man inte fördubbla 
antalet attacker med dessa vapen, antingen 
kommer attackegenskapen för vapnet ta 
med det extra vapnet i beräkningen, eller 
så kommer figuren att få en förmåga i sin 
warscroll som representerar effekten av det 
extra vapnet.

En Chainrasp-svärm går in för närstrid med ett Sequitors-förband.
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DÖDLIGA SÅR
Vissa attacker, trollformler och 
förmågor tillfogar dödliga sår. 
Man slår inte träff-, sår- eller 
räddningstärningsslag för dödliga 
sår. Skadan som tillfogas målet för 
attacken är istället lika med det 
antal dödliga sår som tillfogades. 
Eventuella dödliga sår som tillfogas 
medan ett förband attackerar ska 
fördelas vid samma tillfälle som 
övriga sår som tillfogas genom 
förbandets attack, men efter det 
att förbandets samtliga attacker 
har slutförts. Dödliga sår som 
tillfogas vid andra tillfällen fördelas 
till figurer i förbandet som är mål 
för attacken så snart de uppstår 
och på samma sätt som med sår 
som förorsakas genom skada från 
en attack. 

Efter fördelning behandlas dödliga 
sår som alla andra sår i enlighet med 
alla regler. 

ATTACKUTFÖRANDE
Attacker utförs en i taget genom att följa nedanstående attacksekvens. I vissa fall kan man 
genomföra samtliga attacker som utförs med samma slags vapen på en och samma gång 
(se, multipla attacker nedtill). 

1.  Träfftärningsslag [Hit Roll]: Man slår en tärning: Om tärningsslaget är likvärdigt 
med, eller överstiger, det attackerande vapnets träffegenskap (To Hit), så resulterar 
det i en träff med vapnet och man ska då slå ett skadetärningsslag [wound roll]. I 
annat fall misslyckas attacken och attacksekvensen avslutas. Ett träfftärningsslag på 
1 före modifiering misslyckas med att träffa målet, och ett träfftärningsslag på 6 före 
modifiering träffar alltid målet.

2.  Skadetärningsslag" Man slår en tärning: Om tärningsslaget är likvärdigt med, eller 
överstiger, det attackerande vapnets skadeegenskap (To Wound), har det lyckats och 
motståndaren måste slå ett räddningstärningsslag. I annat fall misslyckas attacken 
och attacksekvensen avslutas. Ett träfftärningsslag på 1 före modifiering misslyckas att 
träffa målet, och ett träfftärningsslag på 6 före modifiering träffar alltid målet.

3.  Räddningstärningsslag Motståndaren slår en tärning och modifierar slaget med 
det attackerande vapnets skadeutdelningsförmåga [Rend characteristic] (Rend). 
Om t.ex. ett vapen har en skadeutdelningsförmåga på -1, subtraheras 1 från 
räddningstärningsslaget. Om resultatet är likvärdigt med, eller överstiger, den 
räddningsegenskap (Save) som figurerna i förbandet som är mål för attacken innehar, 
lyckas räddningen och attacksekvensen avslutas utan att någon skada tillfogas. I annat 
fall misslyckas räddningen och attacken är framgångsrik, vilket innebär att manmåste 
fastställa skadan på förbandet som är mål för attacken. Ett räddningstärningsslag på 1 
före modifiering misslyckas alltid.

4  Fastställa skada: Varje framgångsrik attack mot förbandet som är mål för attacken är 
lika med skadeegenskapen (Damage) hos vapnet som attacken utförs med. De flesta 
vapen har en skadeegenskap på 1, men en del har skadeegenskap 2 eller högre. 

MULTIPLA ATTACKER
För att genomföra flera attacker 
samtidigt, måste samtliga attacker göras 
av figurer från samma förband, med 
samma typ av vapen, och mot samma 
förband som är mål för attacken. Om 
detta är fallet, genomför samtliga 
"träfftärningsslag" samtidigt, och sedan 
samtlig  "skadetärningsslag", och 
slutligen samtliga "räddningtärningsslag".

MULTIPLA TRÄFFAR
Ibland kommer en enda framgångsrik träff 
att kunna resultera i 2 eller flera träffar. 
Slå i så fall samtliga skadetärningsslagen 
för de träffarna samtidigt, och sedan 
samtliga räddningstärningslag.

SÅRFÖRDELNING
När ett förbands samtliga attacker har 
avgjorts ska manl ägga ihop den tillfogade 
skadan. Spelaren som för befäl över 
förbandet som är mål för attacken måste 
sedan fördela ett antal sår till förbandet 
som är mål för attacken som motsvarar 
den tillfogade skadan. 

Sår fördelas en i taget till figurerna i 
förbandet som är mål för attacken. Man 
kan fördela såren som har tillfogats 
dina förband på det vis man finner 
lämpligt (figurerna måste inte vara inom 
räckvidd, eller synliga för det attackerande 
förbandet). Om man emellertid fördelar 
ett sår till en figur, måste man fortsätta 
fördela sår till den figuren fram tills att den 
har dödats – ett förband kan aldrig ha fler 
än en skadad figur. 

En del förmågor gör att man kan slå ett 
tärningsslag för att avhjälpa ett sår, eller 
ett dödligt sår, som har tillfogats en figur; 
i detta fall görs tärningsslaget för varje 
enskilt sår, eller dödligt sår, som fördelas 
till den aktuella figuren. Om såret, eller det 
dödliga såret, avhjälps påverkar skadan 
inte figuren.

SKYDD/BETÄCKNING
Lägg till 1 till ett förbands 
räddningstärningsslag om alla figurer 
befinner sig helt på, eller inom 
en terrängfunktion när tärningen 
kastas. Modifieraren gäller inte för 
närstridsfasen, om det förband som 
man slår räddningstärningsslag för har 
gjort en anfallsförflyttning under en 
och samma spelrunda, och gäller aldrig 
för förband som har monster- eller 
krigsmaskin- [War Machine] 
(War Machine) -nyckelord som har 
en skadeegenskap på 8 eller högre.

DÖDADE FIGURER
När väl antalet sår som har fördelats till 
en figur under striden uppgår till dess 
"Sårbarhetsegenskap" har figuren dödats. 
En dödad figur placeras vid sidan om 
slagfältet – den har försatts ur spel. 

SÅRLÄKNING
En del förmågor gör att sår som har 
tillfogats en figur kan helas. För varje sår 
som helas ska man avlägsna ett sår som 
har fördelats till figuren. Man kan inte hela 
sår hos en figur som redan har dödats.
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TROLLKARLSFÖRBAND
Trollkarlar brukar försättas i fält 
som ett enda förband bestående av 
endast en figur. Om ett förband med 
trollkarl -nyckelordet har fler än 
en figur, räknas det förbandet som 
en trollkarl i alla regelhänseenden, 
och man måste välja en figur från 
förbandet till att kasta eller bryta en 
trollformel innan man försöker kasta 
eller bryta den, mäta avståndet, samt 
kontrollera siktbarheten för den figur 
man väljer.

En del förband har trollkarl-nyckelordet 
i sin warscroll. Man kan använda en trollkarl 
för att kasta trollformler under ens hjältefas, 
eller för att avvärja trollformler från ens 
motståndares hjältefas. 

Ibland tillåter en förmåga att en figur som 
inte är trollkarl kan försöka kasta eller avvärja 
trollformler. Detta gör de genom att följa 
reglerna nedtill och det påverkas av förmågor 
som modifierar kastandet och avvärjandet 
av trollformler, men de betraktas inte som 
trollkarlar i något annat regelhänseende. 

KASTANDE AV TROLLFORMLER 
En trollkarl kan försöka kasta en 
trollformler under sin egen hjältefas. Man kan 
inte försöka kasta samma trollformel mer än 
en gång under samma spelrunda (även om 
det är med en annan trollkarl). 

För att kasta en trollformel ska man först ange 
vilken trollformel som trollkarlen ska kasta 
(det måste vara en trollformel som trollkarlen 
känner till). Man slår 2D6 för att kasta 
trollformeln. Om totalsumman är lika med 
eller högre än trollformelns kastningsvärde, 
har man lyckats att kasta trollformeln. 

Om en trollformel kastas, kan motståndare 
välja en av sina egna trollkarlar som 
befinner sig inom ett avstånd av 30" från 
trollkarlen som kastar trollformeln, för att 
försöka bryta trollformeln innan den får 
verkan. För att bryta en trollformel kan man 
kasta 2D6. Om tärningsslagen överstiger 
tärningsslagen som gjordes för att kasta 
trollformeln, har den kastade trollformeln 
misslyckats. Man har bara ett försök på sig för 
att försöka avvärja en trollformel. 

TROLLFORMELGÖMMOR
De trollformler en trollkarl kan använda 
sig av, och det antal trollformler som trollkarlen 
kan försöka kasta eller avvärja under en 
hjältefas, framgår av trollkarlens warscroll. 
De flesta trollkarlar kan trollformlerna vid namn 
Hemliga blixten [Arcane Bolt] och Mystiska 
skölden [Mystic shield] som beskrivs nedtill. 

Hemliga blixten: Hemliga blixten har 5 i 
kastningsvärde. Om den kastade trollformeln 
lyckas, ska man välja ut ett fiendeförband 
inom ett avstånd av 18" från trollformelns 
kastare, vilken ska vara visuellt synlig 
för förbandet. Det förbandet tillfogas 1 
dödligt sår. Om tärningsslaget för att kasta 

trollformeln var 10 eller högre tillfogas 
förbandet istället D3 dödliga sår. 

Mystiska skölden: Mystiska skölden har 6 i 
kastningsvärde. Om den kastade trollformeln 
lyckas, ska man välja ut ett vänligt förband 
inom ett avstånd av 18" från trollformelns 
kastare, vilken ska vara visuellt synlig för 
förbandet. Slå om räddningstärningsslag på 1 
för det förbandet fram tills din nästa hjältefas. 

TRIUMFER
Om ens armé har vunnit en stor seger under det föregående slaget, ska man slå en 
träning när man väljer ut sin general och sedan kontrollera resultat i tabellen nedtill. 

 D6 Triumf

1-2 Inspirerad attack: Man kan en gång per slag ange att ett förband är "inspirerat" 
när man väljer ut det för att skjuta eller strida. Om man gör så får man kasta om 
misslyckade träfftärningsslag för det förbandet fram tills fasen har avslutats.

3-4 Blodtörstig attack: Man kan en gång per slag ange att ett förband är "blodtörstigt" 
när man väljer ut det för att skjuta eller strida. Om man gör så får man kasta om 
misslyckade skadetärningsslagen för det förbandet fram tills fasen har avslutats.

5-6 Okuvlig attack: Man kan en gång per slag ange att ett förband är "okuvligt" när 
man väljer ut det för att skjuta eller strida. Om man gör så får man kasta om 
misslyckade räddningstärningsslag för det förbandet fram tills fasen har avslutats.

TROLLKARLAR
Världarna är stinna och flödar av magi, en sjudande maktkälla för alla med förmågan att kunna dra fördel av den. I stridens hetta 
är magins kraft lika verklig och effektiv som en vass svärdsklinga. Magin kan användas för att inge allierade styrka och tapperhet, 
samt för att injaga fienden med svaghet och fruktan. I vanliga fall släpper trollkarlarna lös magins brutala kraft med blixtviggar av 
eldritchkraft som slår fienden till marken. 

TRIUMFER
Att segra i strid kan förmå krigare att bli 
ännu tapprare när de väl får tillfälle att 
strida nästa gång. Deras förvissning om 
sin förmåga att kunna besegra fienden 
kan inspirera dem till fördubblade 
ansträngningar när de attackerar, eller 
hackar med svärdet i blodtörstigt raseri, 
eller att kunna fortsätta strida med 
okuvlig anda, även när de har tillfogats 
ödesdigra sår. 
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En Knight-Incantor kastar hemliga blixten mot ett Grimghast Reapers, och sårar två av dem dödligt. 

En här bestående av Nighthaunt, anförda av en Guardian of Souls rycker fram mot en Celestar Ballista.
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HINDER
En del terrängfunktioner utgör hinder som 
blockerar attacker mot mål som befinner sig 
bakom dem. När så är fallet kommer detta att 
anges i terrängfunktionens warscroll. 

När ett missilvapen inriktas mot ett 
fiendeförband som har samtliga sina figurer 
inom ett avstånd av 1" från ett hinder, får 
målet för attacken betäckning om den 
attackerande figuren befinner sig närmare 
hindret än förbandet som är mål för attacken. 

GARNISONER
En del terrängfunktion kan garnisoneras av 
förband. När så är fallet kommer detta att 
anges i terrängfunktionens warscroll. 

Ett förband kan garnisoneras i början av 
slaget om terrängfunktioner befinner sig 
helt och hållet inom förbandets territorium. 
Alternativt kan ett förband garnisonera 
en terrängfunktion istället för att göra en 

vanlig förflyttning, förutsatt att samtliga 
dess figurer befinner sig inom ett avstånd 
av 6" från terrängfunktionen, och det finns 
inga fientliga figurer inom ett avstånd 
av 3" från terrängfunktionen eller redan 
garnisonerar den. 

Förband som garnisonerar en 
terrängfunktion avlägsnas från slagfältet och 
anses befinna sig "inuti" terrängfunktionen. 
Förband måste behandla terrängfunktioner 
som garnisoneras av fienden som om det vore 
en av fiendens figurer. 

Räckvidden och siktbarheten till, eller från, 
en garnison fastställs istället till eller från 
terrängfunktionen. En garnisonerad figur 
kan attackera och bli attackerad, kasta 
eller avvärja trollformler, samt använda 
förmågor, men kan den kan inte fördflytta 
sig. Ett garnisonerat förband anses vara 
i skydd om det attackeras. Subtrahera 1 
från träfftärningsslagen som görs mot ett 
garnisonerat förband. 

Ett garnisonerat förband kan bryta 
garnisoneringen under din förflyttningsfas. 
När det gör det, ska man ställa upp alla 
förbandets figurer så att de befinner sig inom 
ett avstånd på 6" från terrängfunktionen 
och mer än 3" från fiendeförband. 
Detta räknas som deras förflyttning 
under förflyttningsfasen. 

En mängd terrängfunktioner som kan 
garnisoneras rymmer en flat yta som 
figurerna kan stå på. Endast figurer i 
garnisonering kan placeras eller flyttas till 
de flata ytorna, (andra figurer som kan 
flyga kan röra sig över flata ytor, men inte 
avsluta en förflyttning eller placeras på 
den ytan, såvida de inte utgör en del av 
garnisoneringen). Detta är bara för dekorativa 
ändamål, dessa figurer betraktas, och 
behandlas, ur regelhänseende fortfarande som 
garnisonerade i terrängfunktionen. 

LANDSKAPSTABELL

 D6 Landskapsregel
1 

SCENERY DICE FACES

Fördömd terrängfunktion: I början av ens hjältefas kan man välja ett vänligt 
sinnat förband som befinner sig inom ett avstånd på 1" från en fördömd 

terrängfunktion för att göra ett offer. I så fall tillfogas det förbandet D3 dödliga sår, 
men man kan kasta om träfftärningar om 1 för det fram tills nästa hjältefas. 

2 

SCENERY DICE FACES

Hemliga terrängfunktioner [Arcane]: Lägg till 1 för att göra kastande eller 
avvärjande tärningsslag för trollkarlar som befinner sig inom ett 

avstånd av 1" från eventuella hemliga terrängfunktioner [Arcane terrain functions].

3 

SCENERY DICE FACES

Inspirerande terrängfunktioner: Lägg till 1 till förbands tapperhetsegenskap 
under tiden de befinner inom ett avstånd av 1" till någon inspirerande  

terrängfunktion. 

4 

SCENERY DICE FACES

Dödliga terrängfunktioner: Slå ett tärningsslag för varje förband som avslutar 
en normal förflyttning eller en anfallsförflyttning inom ett avstånd av 1" från 

någon dödlig terrängfunktion. Vid tärningsslag 1 tillfogas det förbandet D3 dödliga sår. 

5 

SCENERY DICE FACES

Mystiska terrängfunktioner Man ska slå en tärning varje gång man fördelar 
ett sår eller ett dödligt sår till en figur inom ett avstånd av 1" från någon 

mystisk terrängfunktion. Vid tärningsslaget 6+ avhjälps såret eller det dödliga såret. 

6 

SCENERY DICE FACES

Ödesdigert terränghinder: Subtrahera 1 från tapperhetsegenskapen göt 
förband under det att de befinner sig inom ett avstånd av 1" från någon 

ödesdiger terrängfunktion.

Reglerna för förflyttning och för att ta 
skydd/betäckning förklarar hur figurer kan 
förflytta sig över, eller ta skydd med hjälp av 
terrängfunktioner. Terrängfunktioner anses 
vara vänligt sinnade för båda sidor och kan 
inte utgöra föremål för en attack. 

När terrängen iordningsställs för ett slag, 
kan man tillsammans emd sin motståndare 
komma överens om att tilldela varje 
terrängfunktion en av landskapsreglerna från 
landskapstabellen [Scenery table], om man 
vill.. Man väljer antingen en landskapsregel 
för varje terrängfunktion, eller slår ett 
tärningsslag för varje terrängfunktion, i 
händelse av att man vill fastställa en regel 
slumpmässigt. Om det finns en warscroll 
för en terrängfunktion, kan man använda 
reglerna i warscroll istället för att använda 
en regel från landskapstabellen. 

TERRÄNG
De olika rikena är fulla av underliga syner och dödliga hinder, vare sig de består av eldpelare, mässingsaltare eller hemsökta ruiner. Mäktiga, 
dödskallekrönta befästningar reser sig ut slätter, belamrade med benfragment, samtidigt som andra, äldre ruiner kännetecknar de ärrade 
och rykande landskapen i det Dödliga riket [Mortal realms]. Det är på dessa platser, styrda av maktlystna krigsherrar, som slagfälten breder 
ut sig, och massakrerna sker. 
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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 
Innan man kan kriga i ett Warhammer 
Age of Sigmar-parti, måste man välja 
en battleplan. 

Vi har inkluderat en battleplan här –  
Första blodsspillan [First Blood]– 
som är idealisk för att få i gång 
händelseutvecklingen snabbt. Andra 
battleplans återfinns i de böcker vi 
publicerar för Warhammer Age of 
Sigmar, eller så kan man använda dig 
av en battleplan som man själv har tagit 
fram. Om man tillsammans med sin 
motståndare inte kan komma överens om 
vilken battleplan man ska använda kan 
man utkämpa en tärningsduell och låta 
vinnaren bestämma vilken battleplan man 
ska använda er av. 

BATTLEPLAN INTRUKTIONER 
Samtliga battleplans inkluderar en 
uppsättning instruktioner som beskriver 
hur ett slag utkämpas. 

1 RUBRIK
battleplans namn och en kortfattad 

beskrivning av omständigheterna kring 
slaget, så att ni ska få en förståelse av vad 
den handlar om och vad ni behöver göra 
för att segra. 

2 UPPSTÄLLNING 
Varje battleplan innehåller en 

karta som visar var vardera sida kan ställa 
upp figurerna i sin armé (kallas för arméns 
territorium), och kommer att innehålla 
en lista med begränsningar som gäller 
för uppställningen.

De kartor som medföljer våra battleplans 
utgår från antagandet att slagfältet är 
utformat som en rektangel 6' x 4'. Om ni 
använder ett slagfält med andra mått och 
utformning, kommer ni att behöva justera 
avstånd, och territoriers befintlighet, 
målsättningar och terrängfunktioner på 
ett sätt som lämpar sig för storleken och 
formen på det lagfält som ni använder av. 

3 SPECIALREGLER
Många battleplans inkluderar 

eller flera specialregler. Dessa gäller 
unika situationer, taktiker, eller förmågor 
som kan användas under slaget, eller 
som påverkar hur man väljer ut sin 
armé, eller ställer upp slagfältets terräng. 
"Första blodsdroppen"- regeln i "Första 
blodsdroppen"-battleplan, som visas 
på motsatt sida, utgör ett exempel på 
en specialregel. 

4 ÄRORIK SEGER
De flesta battleplans kommer 

att berätta när slaget avslutas och vad 
man behöver göra för att vinna matchen. 
Om ingen spelare lyckas vinna blir 
matchen oavgjord. 

Om battleplans inte förklarar hur slaget 
ska vinnas, innebär det att man måste 
döda alla figurer i motståndararmén för 
att vinna en stor seger. Om ingen spelare 
har lyckats med detta vid slutet av den 
femte stridsrundan, vinner spelaren som 
har dödat en högre procentdel figurer 
i motståndararmén än som har gått 
förlorade i den egna armén, en liten seger. 

1

2

3

4

MÅLOBJEKT
Ibland utkämpas slag för att man vill 
ta kontroll över en eller flera mycket 
viktiga platser. I Warhammer - Age 
of Sigmar, kallas dessa platser för 
målobjekt och följande regler gäller 
för dem. 

Ifall en strid har några målobjekt 
kommer battleplans att berätta 
var de befinner sig på slagfältet. 
Målbjekt behöver anges med en 
lämplig markör, som t.ex. ett mynt. 
Om man har sådana komponenter 
kan man istället utforma sina 
egna målobjektsmarkörer genom 
att använda delar från byggsatser 
till citadellminiatyrer.

När man mäter avstånd till och från 
målobjekt ska man alltid se till att 
mäta från markörens mittdel. 

I slutet av varje spelares spelrunda 
måste man kontrollera huruvida 
någon av spelarna har vunnit 
kontroll över några målobjekt. 
För att göra detta måste man 
tillsammans med sin motspelare 
räkna antalet figurer man har inom 
ett avstånd av 6" till varje målobjekt. 
Man tar kontrollen över målobjekt 
om ens egna antal figurer är högre 
än motståndarens. När man väl har 
vunnit kontroll över ett målobjekt 
behåller man den fram tills fienden 
eventuellt övervinner den. 

En figur kan endast räknas för att 
vinna kontroll över ett målobjekt 
per spelrunda. Om någon av ens 
figurer kan räknas för att vinna 
kontroll över fler än ett målobjekt, 
måste man välja för vilken den 
räknas, vilket ska göras framme vid 
slutet av den spelrundan. 
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Fiendeterritorium

Ditt territorium

BATTLEPLAN

FÖRSTA BLODSSPILLAN 
[FIRST BLOOD]

Två arméer mäts på ett öppet slagfält. Varje 
armé måste försöka förgöra så många av 
sina fiender som möjligt – den som först 
spiller sin fiendens blod, kommer att få 
inspiration att strida desto hårdare! 

Anmärkning från designutformaren: 
I det dödliga riket är strider brutala och 
kompromisslösa. De utkämpas oftast fram 
tills det bittra slutet, när en sida väl har 
tillintetgjort sin fiende totalt. 

Såsom alla visa generaler dock vet utgör det 
ingen framgångsgaranti i sig att utplåna 
motståndararmén. Om den ena sidan bara 
slaktar den andra, men samtidigt lider 
massiva förluster för att uppnå detta, är det 
verkligen en pyrrhusseger i sig. 

Under detta slag måste utsläckandet av 
fienden uppnås utan att fienden tillåts utdela 
mer skada mot den erövrande armén än vad 
den själv fick genomlida. Segern kommer 
därför att gå till den sida som förorsakar 
störst blodsspillan, och inte till den sida som 
bara råkar stå kvar på benen när väl slaget 
är överståndet.

UPPSTÄLLNING
Spelare utkämpar en tärningsduell och segraren 
bestämmer vilket sida som ska ha vilket 
territorium. Territorierna visas på kartan nedtill.

Spelarna turas sedan om att sätta upp förband 
en i taget, och börjar med spelaren vann 
träningsduellen som utkämpades om att 
bestämma territorier. Förbanden måste ställas 
upp helt och hållet inom ens eget territorium, 
mer än 12 " från fiendens territorium. 

Båda sidor ska fortsätta ställa upp förband tills 
bägge är klara med utplaceringen av sina arméer. 
Om en spelare hinner klart före den andra, 
fortsätter den andra bara med att ställa upp sina 
arméförband, ett efter ett, till detta är avklarat.

FÖRSTA BLODSSPILLAN
Spelaren som för befäl över den armé som 
först dräper en av fiendens figurer vinner en 
extra befälspoäng. 

ÄRORIK SEGER
Striden fortsätter fram tills någon av spelarna 
har förlorat samtliga sina förband på 
slagfältet, eller fram tills slutet av den femte 
stridsrundan, om den senare skulle inträffa 
före den förra. 

När slaget är över, ska vardera sida beräkna 
sin segerpoäng genom att lägga samman 
skadeegenskaperna hos samtliga figurer 
i motståndararmén som dödades under 
slaget. Om någon sida har 50 % mer än 
sin motståndares poäng tar den hem en 
stor seger. Om poängen är under denna 
procentandel vinner segraren en liten seger.



13 WARSCROLLS
Varje citadellminiatyr i Warhammer-
sortimentet har en egen warscroll, som 
innehåller all information som behövs 
för att den figuren ska kunna användas 
i ett parti Warhammer Age of Sigmar. 
I nyckeln nedtill kan man läsa mer om 
innehållet i en warscroll. 

REGLER FÖR 
KRIGSRUNSKRIFTER 
Samtliga warscroll innehåller regler 
som anger hur figuren som beskrivs 
av warscrolls används i en strid. 

1 EGENSKAPER
warscrolls innehåller en 

uppsättning egenskaper som används 
under det centrala spelet och fastställer 
figurens användningssätt i spelet. En 
figurs räddningsförmåga till exempel, 
fastställer hur högt man behöver slå 
med tärningen för att lyckas med ett 
räddningstärningsslag, ett vapens 
attackegenskap fastställer hur många 
träfftärningsslag som görs med det, och 
så vidare. 

Minsta tärningssumma "-"
EN DEL figurer har en "Minsta 
tärningssumma "-". Med "Minsta 
tärningssumma "-"" avses att man måste 
slå sammanlagt 7 eller högre resultat. I de 
flesta fall kommer detta att vara omöjligt, 
så inget tärningsslag behöver ens göras. 
Emellanåt kommer modifiering låta dig 
modifiera ett räddningstärningsslag så 
att ett resultat på 7 eller högre är möjligt, 
i vilket fall man kan försöka lyckas 
med räddningstärningsslaget. 

Slumpgenererade värden 
Ibland har en eller flera egenskaper/
förmågor i en warscroll slumpmässiga 
värden. En förflyttningsförmåga kan t.ex. 
vara 2D6, eller attackegenskaper kan 
vara D6. 

När ett förband med en slumpmässig 
förflyttningsförmåga väljs för en 
förflyttning under förflyttningsfasen ska 
alltså det angivna antalet tärningsslag 
slås. Tärningsslagets (-ens) totalsumma är 
förflyttningsförmågan för samtliga figurer i 
förbandet under den förflyttningsfasen. 

Generera slumpmässiga värden för ett 
vapen (förutom för skada) varje gång det 
används av en figur. Resultatet gäller för 

den figurens vapen under den återstående 
delen av den fasen. När slumpmässig 
skada i steg 4 av attacksekvensen ska 
fastställas, ska man slå ett separat 
träningsslag för att få fram värdet för varje 
på varandra efterföljande attack som utförs 
med vapnet. 

2 BESKRIVNING
Samtliga warscrolls innehåller 

en beskrivning. Denna berättar hur man 
organiserar samman figurerna till ett 
förband, samt vilka vapen förbandets 
figurer kan använda. 

Förbandsstorlek 
Ifall en figur dras ut i fält som en del av ett 
förband, respektive två eller fler figurer, 
kommer beskrivningen att berätta hur 
många figurer förbandet ska inneha. Ifall 
man inte har tillräckligt många figurer för 
att dra ett förband i fält, kan man förse ett 
förband av den typen med det antal figurer 
man har tillgängliga. Detta kallas för ett 
underbemannat förband

Befälsfigurer
En del förband kan inkludera unikt 
namngivna kämpar, fanbärare och/
eller musiker. Dessa har den kollektiva 
benämningen "befälsfigurer" och kommer 
att ha speciella förmågor som bara gäller 
för dem. Befälsfigurer måste företrädas 
av lämpliga citadellminiatyrer, ifall 
sådan ingår i ett förband. Såtillvida annat 
inte anges, förutsätts befälsfigurer vara 
utrustade med samma vapen som de 
övriga figurerna i förbandet, även om de 
inte visas på själva figuren. 

Riddjur 
Ibland kan beskrivningen av en figur 
inkludera information om att figuren har 
ett riddjur som en krigshingst, en mäktigt 
monster eller en massiv krigsmaskin som 
de kan stå på. Observera att när en figur 
dödas så avlägsnas både ryttaren och 
riddjuret (-monstret, -fordonet). 

3 FÖRMÅGOR
De flesta warscrolls inkluderar 

en eller flera förmågor som kan användas 
av warscroll figurer under ett parti av 
Warhammer Age of Sigmar. Förmågor 
har företräde framför huvudreglerna. 

Många förmågor utlöses av något som 
händer under fasen. En förmåga kan 
till exempel låta en spelare slå om ett 
misslyckat träffträningsslag. I detta fall 
används förmåga direkt efter den händelse 
som utlöste den. 

Om en spelare vill kan andra 
förmågor användas under en fas. Man 
kan exempelvis använda de flesta 
befälsförmågor under hjältefasen. 
Förmågor som måste användas i början 
av en fas ska utföras före andra slags 
spelhandlingar. På samma vis ska 
förmågor som används i slutet av en fas 
utföras efter det att samtliga normala 
handlingar i fasen har genomförts. 
Ytterligare andra förmågor kan användas 
under hela fasens förlopp, i valfri ordning 
och närhelst man vill det. Om bägge 
spelare vill använda förmågor vid en 
och samma tidpunkt, ska spelaren med 
innevarande spelrunda använda sina 
förmågor först, och först därefter blir det 
motståndarens tur.

Observera att förmågor endast kan 
användas under den fas som anges i 
dess regler; en förmåga som exempelvis 
anger att den kan användas "under 
förflyttningsfasen", kan inte användas för 
att inverka på ett förband som förflyttar 
sig under hjältefasen, medan en förmåga 
som lyder att den kan användas "under din 
förflyttningsfas" inte kan användas under 
motståndarens förflyttningsfas. 
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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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Om ett förband har en förmåga som 
påverkar vänligt sinnade förband inom 
ett visst avstånd från det, kommer 
förmågan även att påverka själva förbandet 
med förmågan.

Avslutningsvis kan extra attack-, träff- 
eller skadetärningsslag som har erhållits 
med hjälp av en förmåga inte själva 
generera extra tärningsslag för de syftena. 
Ett träfftärningsslag på 6 eller högre ger dig 
t.ex. en extra attack, men den attacken kan 
inte generera ännu fler attacker Om man 
slår en till 6+.

Modifierare
Ibland tillämpas modifierare för 
egenskaper och förmågor. En regel 
kan exempelvis lägg till 1 till ett 
träfftärningsslag, eller en figurs 
förflyttningsförmåga. Modifieringar är 
kumulativa. Modifieringar kan aldrig 
minska ett träningsslag till att bli under 1. 

Om en modifiering tillämpas för ett 
slumpmässigt genererat värde, ska man ta 
fram det slumpmässiga värdet först och 
sedan tillämpa (en eller flera) modifierare 
för det. Om en förmåga till exempel lägger 

FÖRSTRIDSFÖRMÅGOR
Vissa warscrolls gör att man kan 
använda en förmåga efter att 
"uppställningen har slutförts" eller 
"innan striden tar sin början." 
Dessa förmågor används före första 
stridsrundan. Om båda arméer har 
sådana förmågor, ska ni utkämpa en 
tävlingsduell, och segraren får välja 
vilken spelare som måste använda 
samtliga sina förmågor först. 

Efter att förstridsförmågor har 
använts, inleds slaget med den 
första stridsrundan. 

till 1 till en skadeegenskap på D3, ska 
resultatet beräknas genom att slå en D3 
och lägga till 1 till resultatet.

4 SKADETABELLER
En del figurer har en skadetabell 

som används för att fastställa en eller 
flera av figurens egenskaper. För att hitta 
ifrågavarande värde, ska man kontrollera 
antalet skador/sår figuren har tillfogats 
(d.v.s. som för närvarande har fördelats till 
figuren och inte har helats).

5 NYCKELORD
Varje warscroll innehåller en lista 

med nyckelord som gäller för den figur 
som warscrolls gäller. Nyckelord förevisas 
som Nyckelord i fet stil där de 
förekommer i reglerna. 

Nyckelord är ibland länkade till (eller 
"taggade" med) en regel. En regel kan 
till exempel ange att den gäller "samtliga 
Khorne-figurer. Detta betyder att den 
gäller alla figurer som har Khorne-
nyckelordet i sin warscroll. 

1

2

3

4

5

Ibland kan man tillfrågas om att tilldela 
eller lägga till ett nyckelord för ett förband 
för en strid. Om man gör det ska man 
behandla figuren som att den har det 
tilldelade nyckelordet i sin warscroll under 
den tid slaget pågår.



15 WARSCROLL BATTALIONS
Om man vill kan man organisera 
förbanden i din armé i en speciell slags 
formation genom att använda en warscroll 
battalion. Detta kommer att ge dig tillgång 
till ytterligare förmågor som kan användas 
av förbanden i bataljonen. 

Följande regler gäller för en warscroll 
battalion, i tillägg till de regler som gäller 
för warscroll. 

1 ORGANISERING AV EN 
BATALJON

En warscroll battalion utgörs av två eller 
flera förband. Man måste samtidigt som 
man sätter samman sin armé bestämma 
vilken warscroll battalion man ska använda 
och vilka förband som ska placeras i vilken 
bataljon. Förstärkningar kan inte utgöra en 
del av en warscroll battalion. 

En bataljons organiseringsavsnitt förevisar 
en lista över titlar och nyckelord för 
förbanden som den kan eller ska inkludera. 
Om de ifyllda uppgifterna avser ett 
förbands rubrik, kan valfritt förband med 
den rubriken användas (man kan bortse 
från underrubriker, så länge som de inte 
inkluderas i förbandfältets ifyllda uppgifter). 
Underbemannade förband (s. 13) kan inte 
användas i en warscroll battalion. 

Om de ifyllda uppgifterna för ett förband 
är ett nyckelord, kan valfri enhet med 
det nyckelordet användas (inklusive 
förekommande förband som tilldelas 
ett nyckelord).

Under uppställningen kan man ställa 
upp en del, eller samtliga förbanden i en 
warscroll battalion på en och samma gång 
istället för att ställa upp varje förband 
för sig.

2 BATALJONSFÖRMÅGOR
Förmågorna som anges för en 

bataljon gäller bara för de förband den 
består av (även om det finns av förband 
av samma typ i din armé), och det 
utgör tillägg till de förmågor som listas 
i förbandens warscrolls. 

Ett förband kan i normala fall bara tillhöra 
en enda bataljon, och kan därmed endast 
använda sig av en enda uppsättning 
bataljonsförmågor. En del väldigt stora 
bataljoner inbegriper emellertid andra, 
mindre bataljoner, och i detta fall är 
det möjligt för ett förband att använda 
förmågor från två olika bataljoner på en 
och samma gång. 
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WARSCROLL 

BATTALION

STORMCAST ETERNALS

EXEMPLAR CHAMBER

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

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

ORGANISATION

An Exemplar Chamber consists of 

the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm

• 3 Devastation Brotherhoods

ABILITIES

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

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

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

this battalion.

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

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

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

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

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

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

• 1 Lords of the Storm
• 3 Vanguard Wings

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

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

1 2

BATALJONSBONUSAR
Att inkludera en warscroll 
battalion i en armé medför 
två tilläggsbonusar: 

• Man får 1 befälspoäng i början 
av slaget för varje warscroll 
battalion som ingår i ens armé. 

• I händelse av att man 
använder sig av reglerna 
för edsförbundsförmågor 
(s.17-18), får man välja 1 extra 
maktartefakt för varje warscroll 
battalion som ingår i ens armé. 
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REALMSPHERE MAGIC Wizards know the following spell in battles fought in this realm, in addition to any other spells that they know.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALMSCAPE FEATURES If a battle takes place in this realm, the player that picked the realm can roll a dice and look up the result on the table below to see which realmscape feature rule applies for the battle. Th e result applies to both players.
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Efter att en battleplan har valts, kan man 
välja ett "Dödsrike " [Mortal Realm] där 
slaget ska stå. Om man gör det kommer 
det dödens land som väljs avgöra vilka 
slags krigszonsregler som kan användas 
för spelpartiet. Om man inte kan komma 
överens om vilket "Dödsrike " man ska 
använda, får man utkämpa en tärningsduell 
och låta segraren avgöra saken. 

KRIGSZONSREGLER [REALM 
OF BATTLE RULES]
Det Dödsrike som har valts avgör vilka (i 
förekommande fall) krigszonsregler som ska 
användas för slaget som ska utkämpas där. 

Det finns uppsättningar av slagsfältsregler 
i många av de böcker som har publicerats 
för Warhammer Age of Sigmar, och det 
tillkommer kontinuerligt nya sådana. 

1 VÄRLDSFÄRARS MAGI 
[REALMSPHERE MAGIC]

Trollkarlar kan använda sig av 
kompletterande trollformler som är 
förenade med energierna i det Dödsrike 
de befinner sig i. Sådana trollformler 
kompletterar de trollformler som trollkarlen 
redan kan använda sig av sedan tidigare. 

1 2

3

2 VÄRLDSFÄRARS FUNKTIONER 
[REALMSCAPE FEATURES]

Varje världs geografi, klimat, samt floran 
och faunan den innehar varierar och 
skiljer sig åt i väldigt stor utsträckning, 
och kan i mycket hög grad påverka slag 
som utkämpas där. 

3 VÄRLDSFÄRARS 
BEFÄLSFÖRMÅGOR 

Varje enskild sfär har en unik uppsättning 
befälsförmågor som kan användas av 
hjältarna som strider däri. 

KRIGSZON

KRIGSREGIONER [REGIONS 
OF WAR]
Varje dödligt rike är verkligen 
vidsträckt och rymmer myriader 
av otroliga regioner. Ibland kan en 
krigszon innehålla uppgifter om 
en eller flera av de regionerna. Om 
detta är fallet kan spelaren som 
valde krigszonen också förklara att 
slaget äger rum i en av regionerna, 
vilket gör att de krigszonsregler 
som är specifika för den regionen 
kan användas. 

DE DÖDLIGA RIKENA
De dödliga riken man kan välja från 
utgörs av: 

• Aqshy - Eldriket 
• Shyish - Dödsriket
• Ghyran - Livsriket
• Hysh - Ljusriket
• Ghur - Bestarnas rike
• Chamon - Metallriket
• Ulgu - Skuggriket

Detta spelparti har lokaliserats 
till det förbrända kaosbefläckade 
Aqshy. Genom att introducera 
krigszonsregler tillför man partiet 
en ny och karaktäristisk vinkling. 



17 EDSFÖRBUNDSFÖRMÅGOR 
Om ens armé har svurit en trohetsed kan 
mananvända en rad edsförbundsförmågor 
för den i dina Warhammer Age of Sigmar-
partier. Edsförbundsförmågor gör att 
din armé kan använda sig av ytterligare 
förmågor och trollformler. 

Det finns uppsättningar av 
edsförbundsförmågor att tillgå i många 
av de böcker som har publicerats för 
Warhammer Age of Sigmar, och det 
tillkommer hela tiden nya sådana. 
Reglerna i detta avsnitt förklarar hur 
man använder edsförbundsförmågor i 
sina spelpartier. 

ARMÉNS TROHETSED 
När man väljer ut sin armé kan man också 
välja en trohetsed för den. I så fall kan man 
använda det edsförbundsförmågor som 
motsvarar den trohetsed som man har 
valt. Ifall en armé kan ha mer är en enda 
trohetsed, måste man välja en som ska 
gälla för den under spelpartiet. 

STORALLIANSER
Förband i Warhammer Age of Sigmar 
är edsvurna till någon av storallianserna 
[Grand Alliances] – antingen "Ordning", 
"Kaos", "Död", eller "Förgörelse". Vilken 
storallians ett förband tillhör bestäms av 
nyckelorden i dess warscroll. Ett förband 
med t.ex. Död-nyckelordet tillhör 
storalliansen Död. 

En armé är edsvuren till en storallians 
ifall samtliga förband i armén är en del 
av den storalliansen (vilket inkluderar 
eventuella förband som man tilldelar ett 
nyckelord under uppställningen). Om t.ex. 
samtliga förband i en armé har Ordning-
nyckelordet, kan armén vara edsvuren till 
storalliansen Ordning, och kommer att 
betraktas som en Ordning-armé. 

FRAKTIONER
Många förband är även edsvurna till 
en fraktion som utgör en del av en av 
storallianserna. Till exempel utgör 
Stormcast Eternals en fraktion av 
storalliansen Ordning. 

En armé kan vara edsvuren till en 
fraktion istället för en storallians ifall 
samtliga förband i armén har nyckelordet 
för den fraktionen, vilket inkluderar 
eventuella förband som har tilldelats ett 
nyckelord under uppställningen. Om till 
exempel samtliga enheter i en armé har 

Stormcast Eternal-nyckelordet, så 
kan armén vara edsvuren till Stormcast 
Eternals-fraktionen och betraktas som en 
Stormcast Eternal-armé.

ALLIERADE
Vart fjärde förband i en armé kan vara ett 
allierat förband. 

Allierade förband betraktas som en del 
av ens armé, bortsett från det att de inte 
medräknas när man ska komma fram 
till vilken ens armés trohetsed är, och 
därför vara evsuret (-na) till en avvikande 
storallians eller fraktion. I tillägg kan en 
allierad figur inte vara general för armén, 
och den kan inte använda eller utnyttja ens 
armés edsförbundsförmågor. 

De olika fraktioner som en armé kan 
alliera sig med återfinns i dess krigskrönika 
[battletome] eller dess pitchade 
krigsprofiler i den nuvarande utgåvan 
av General's Handbook. En Stormcast 
Eternal-armé kan t.ex. ha allierade från 
vilken som helst annan Order-fraktion.

FÖRSTÄRKNINGAR
Förband som läggs till armén efter att 
ett slag har inletts kan vara allierade. 
De räknas inte avseende begränsningen 
av antalet allierade förband man kan 
inkludera i sin armé. 

WARSCROLL BATTALIONS 
warscroll battalions kan inkludera 
allierade. De räknas inte avseende 
begränsningen av antalet allierade förband 
man kan inkludera i sin armé.

OLIKA TYPER AV FÖRMÅGOR
De flesta edsförbundsförmågor 
inkluderar uppsättningar av stridssärdrag, 
befälskännetecken, maktartefakter och 

trollformelsgömmor. Dessa presenteras 
ibland i en tabell – man kan antingen slå 
ett träningskast för den tabellen för att 
slumpmässigt generera en förmåga, eller 
så kan man välja en själv. Kom ihåg att 
edsförbundsförmågor inte kan användas 
av allierade förband i din armé. 

NAMNGIVNA KARAKTÄRER
Namngivna karaktärer Nagash, Archaon 
och Alarielle är individuella och mäktiga 
krigare med sina egna personligheter och 
sina egna maktartefakter. Som sådana kan 
dessa figurer inte har ett befälskännetecken 
eller en maktartefakt. 

STRIDSKÄNNETECKEN [BATTLE TRAITS]
En armé som har gemensamma 
målsättningar och ideal är mycket mer 
dödsbringande än en ihoprafsad här 
bestående av osannolika allierade. Som 
ett uttryck för detta kan arméer som har 
svurit samma trohetseder ofta utnyttja 
mäktiga tilläggsförmågor som kallas 
för stridskännetecken.

BEFÄLSKÄNNETECKEN
Varje general har en unik befälsstil, oavsett 
om generalen är en listig strategiker, 
eller bärsärkarasande slaktare. Om ens 
general är en hjälte och och ens armés 
edsförbundsförmågor inbegriper några 
befälskännetecken, kan man välja ett 
sådant, eller slå ett tärningskast för att 
fastställa ett för din general. Om man, av 
någon anledning, måste välja en general 
under en strid, ska man genast välja 
eller slå ett tärningsslag för att skaffa ett. 
Befälskännetecken påverkar inte attacker 
som görs av en generals riddjur, om inte 
detta har angetts speciellt. 

MAKTARTEFAKTER [ARTEFACTS OF 
POWER]
Dessa skatter bär mäktiga hjältar med sig ut 
i krig. Ifall ens armés edsförbundsförmågor 
inbegriper några maktartefakter, kan man 
välja, eller slå ett tärningsslag för en sådan 
till någon hjälte i ens armé. Man kan 
välja ytterligare en hjälte som ska ha en 
artefakt för varje warscroll battalion som 
man inkluderar i sin armé. En hjälte kan 
inte inneha fler än en maktartefakt, och 
en armé kan inte ha dubbletter av samma 
maktartefakt. Maktartefakter påverkar inte 
attacker som utförs av en hjältes riddjur 
(fortförskafffningsmedel), såvida detta inte 
har angetts speciellt. 
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TROLLFORMELGÖMMOR [SPELL LORES]
Trollkarlar kan även använda 
kompletterande trollformler som utvinns ur 
trollformelgömmor, som uteslutande används 
av den fraktion eller storallians som de tillhör. 
Om din armés edförbundsförmågor inkluderar 
några trollformelgömmor, så kan varje 
trollkarl i din armé även använda någon 
av trollformlerna i trollformelgömman, utöver 
de trollformler som han/hon redan kan. 

UNIKA FÖRMÅGOR
En del edförbundsförmågor kan inkludera 
andra sorters unika förmågor. När detta 
är fallet kommer uppsättningen av 
edförbundsförmågor att förklara hur och 
när de kan användas.
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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.

Denna Nurgle-armé består inte bara av Rotbringers från Maggotkin of Nurgle-krigsvolymen, utan också av Skaven från Skaven Pestilence 
krigsvolymen. Samtliga dess förband innehar Nurgle -nyckelordet, och därmed använder det Nurgle-edförbundsförmågor [allegiance abilities].  




