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MESAFELERI ÖLÇME
Warhammer Age of Sigmar 
oyunundaki mesafeler, ölçümün 
tarafları olan modellerin 
tabanlarının birbirine en yakın 
noktaları arasında ve inç (“) 
cinsinden ölçülür. Bir modelin 
tabanı yoksa ölçümde o modelin en 
yakın noktasını temel alın. 

Birlikler arasındaki mesafeyi 
ölçerken, birliklerin birbirinden 
ne kadar uzak olduğunu ölçmek 
için her zaman her bir birlikteki en 
yakın modeli kullanın. Örneğin, 
bir birlikteki herhangi bir model ile 
diğer birlikteki herhangi bir model 
arasında 12 inç veya daha az bir 
mesafe olduğu sürece, bir birlik 
diğerine en fazla 12 inç mesafede 
bulunur. Mesafeleri istediğiniz 
zaman ölçebilirsiniz.

TEMEL KURALLAR

Aşağıdaki kurallar, Warhammer Age of 
Sigmar oyununu nasıl oynayacağınızı 
açıklamaktadır. Öncelikle, bir savaş alanı 
hazırlayıp Citadel Miniatures ordusu 
toplamanız gerekir. Bunun ardından, her 
bir oyuncunun sırayla ordusunu hareket 
ettirip savaştırdığı bir dizi tur şeklinde 
savaş yapılır.

BATTLEPLAN
Bir savaşa girmeden önce bir battleplan 
seçmeniz gerekir. Battlepkan, savaş alanını 
nasıl düzenleyeceğinizi, her ordunun 
nereye konuşlandırılacağını, savaş için 
gerekli özel kuralları ve (en önemlisi!) 
kazanmak için ne yapmanız gerektiğini 
anlatır. Battleplan’lar hakkında daha fazla 
bilgiyi 11. sayfada bulabilirsiniz.

SAVAŞ PARŞÖMENLERI
Warhammer Age of Sigmar’da Citadel 
Miniature’lara “model” adı verilir. Her bir 
model için o oyunun modelde kullanılması 
için gerekli tüm bilgileri sağlayan bir 
warscroll vardır. Warscroll’ları nasıl 
kullanacağınız konusunda daha fazla 
bilgiyi 13 ve 14. sayfada bulabilirsiniz. Bazı 
modeller, ilave kurallar sağlayan warscroll 
taburu adı verilen gruplara dahil edilebilir. 
Warscroll taburları hakkında daha fazla 
bilgiyi 15. sayfada bulabilirsiniz.

ORDULAR
Warhammer Age of Sigmar oyunundaki 
her bir oyuncu, bir orduyu komuta eder. 
Ordular istediğiniz kadar büyük olabilir 
ve koleksiyonunuzdan istediğiniz sayıda 
model kullanabilirsiniz. Ne kadar çok 
model kullanırsanız oyun o kadar uzun 
sürer ve o kadar heyecanlı hâle gelir. 
Genel olarak, her oyuncuda yaklaşık yüz 
minyatürün bulunduğu bir oyun, bir 
akşam kadar sürer.

Kendi ordunuzdaki modellere dost 
modeller, rakibinizin ordusundaki 
modellere ise düşman modeller adı verilir. 
Bir kuralın, dost veya düşman olduğu 
belirtilmeksizin “modeller” veya “birlikler” 
üzerinde etkili olduğu belirtilmişse dost 

veya düşman olmasına bakılmaksızın tüm 
modeller bu kuraldan etkilenir.

BIRLIKLER
Modeller birlikler hâlinde savaşır. Bir 
birlik bir veya daha fazla model içerebilir 
ancak farklı bir warscroll kullanan bir 
model içeremez. Bir birliğin her türlü 
hareketi, tüm modeller aynı birlikteki 
diğer modellerden en az birine yatay 
olarak 1 inç ve dikey olarak 6 inç mesafede 
olacak şekilde tek bir grup hâlinde 
tamamlaması gerekir. 

Bir sıranın sonunda bir birliğin bölünmesi 
durumunda, yalnızca bir model grubu 
oyunda kalana kadar, modeller o birlikten 
çıkarılmalıdır (bkz. Bölünmüş Birlikler, 
sayfa 5).

Bazı durumlarda, bir birliğin tüm 
modellerini konuşlandırmak için 
yeterli alan yoktur. Böyle durumlarda, 
konuşlandırılamayan tüm modellerin 
öldüğü varsayılır.

SAVAŞ ALETLERI
Bir savaş yapmak için bir cetvel (mesafe 
ölçmek için) veya şerit metre ve zarlara 
ihtiyacınız vardır. Warhammer Age of 
Sigmar’da altı yüzlü zarlar (bazen D6 
olarak kısaltılır) kullanılır. Bazı kurallarda 
2D6, 3D6 gibi terimler geçer. Bunları 
gördüğünüzde, belirtildiği kadar zar atın 
ve sonuçları toplayın. Bir kurala göre 
D3 zar atmanız gerekiyorsa zarı atın ve 
toplamını ikiye bölüp yukarı yuvarlayın. 
Bir kuralın, örneğin, 3 veya üstü zar 
atılmasını gerektirmesi durumunda, bu 
genellikle 3+ olarak kısaltılır.

Savaş, ölüm, şiddet, asalet ve çılgınlıkla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır olun. Güçlü savaşçıların, canavarların ve savaş 
makinelerinin gücüne hükmedecek, güçlü büyüler salarak, gökyüzünü oklarla karartarak ve düşmanlarınızı kanlı çatışmalarda 
ezerek yabancı ve büyülü diyarlarda çarpışacaksınız.

TEKRAR ZAR ATMA
Bazı kurallar tekrar zar atmanıza izin 
verir. Bunun anlamı, zarların bazılarını 
veya tamamını tekrar atabilmenizdir. Bir 
kural, birkaç zar atımını toplayarak (ör. 
2D6, 3D6) elde ettiğiniz bir sonuç için 
yeniden zar atmanıza izin veriyorsa aksi 
belirtilmedikçe, tüm bu zarları tekrar 
atmanız gerekir. Bir zarı bir kereden 
daha fazla tekrar atamazsınız ve zar atımı 
tekrarı, zar atımı için düzenleyiciler 
(varsa) uygulanmadan önce yapılır. 
“Düzenlenmemiş” bir zar atımının 
sonuçlarından bahseden kurallar, zar atımı 
tekrarından sonra ve düzenleyicilerin 
uygulanmasından önce elde edilen 
sonucu gösterir.

KARŞILIKLI ZAR ATMA
Bazen bir kural, oyuncuların karşılıklı 
zar atmasını gerektirir. Bu durumda, 
oyuncuların her biri zar atar ve daha 
yüksek atan kazanır. Eşitlik durumunda, 
zar atımı tekrarlanır. Karşılıklı zar 
atarken, oyuncuların hiçbirinin zarları 
tekrar atmasına veya düzenlemesine 
izin verilmez.
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SAVAŞ ALANI
Warhammer Age of Sigmar'ın tüm 
oyunları bir savaş alanında oynanır. 
Savaş alanı, modellerin üzerinde 
durabileceği, yemek masası veya zemin 
gibi herhangi bir düz yüzey olabilir. 
Bu alan, en az 2 fit kare olduğu sürece 
herhangi bir boyut veya şekilde olabilir. 

Savaş alanının görünümü, Warhammer 
Age of Sigmar grubundaki modellerle 
gösterilir. Orduyu oluşturan 
modellerden ayırt edilmesi için bu 
modellere arazi özellikleri adı verilir. 
Arazi özellikleri, savaş başlamadan ve 
ordular konuşlandırılmadan önce savaş 
alanında ayarlanabilir.

Savaşlarınızda kaç arazi özelliği 
kullandığınız önemli değildir. Savaş 
alanının her 2 fit karesinde en az bir 
arazi özelliği kullanmanız önerilir. 
Ordularınızın ne kadar çok arazi 
özelliğinin etrafında gezinmesi 
gerekirse savaşlarınız o kadar ilginç ve 
dinamik olacaktır. 

SAVAŞ BAŞLIYOR
Battleplan'ı seçip savaş alanını 
hazırladıktan sonra, yaklaşan çarpışma 
için ordularınızı konuşlandırmaya 
hazırsınız. Savaş başlamadan önce 
ordunuzu kurmanız, generalinizi 
seçmeniz ve tüm savaş öncesi becerileri 
kullanmanız gerekir.

ORDULARI KURMA 
Orduların nasıl kurulacağına 
ilişkin ayrıntıları, kullandığınız 
battleplan'da bulabilirsiniz. 

Bazen bir beceri, bir birliğin savaş alanı 
dışında bir yere konuşlandırılmasına 
olanak tanır. Bu durumda, söz konusu 
birliğin nereye konuşlandırıldığını 
rakibinize söyleyin ve birliği doğrudan 
savaş alanına sürmek yerine bir kenarda 
tutun. Bu birlik, sağ tarafta açıklandığı 
gibi, daha sonra yedek birlik olarak 
savaşa katılır.

GENERAL SEÇIMI
Tüm birliklerinizi konuşlandırmayı 
bitirdikten sonra, konuşlandırdığınız 
modellerden birini general olarak seçin. 
Generaliniz ölürse ordunuzdan başka 
bir modeli general olarak seçin. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Her warscroll'da, warscroll içinde 
açıklanan model için geçerli bir 
anahtar sözcük listesi vardır. Anahtar 
sözcükler, kurallarda kalın olarak 
yazılmış Anahtar Sözcük 
olarak görünür.

Anahtar sözcükler, bazen 
bir kural ile ilişkilidir (veya 
“etiketlenmiştir”). Örneğin bir 
kuralda, o kuralın “tüm Düzen 
modelleri” için geçerli olduğu 
yazabilir. Bunun anlamı, söz 
konusu kuralın warscroll'da Düzen 
anahtar sözcüğü olan modeller için 
geçerli olmasıdır. 

YEDEKLER
Yedekler, ordunuzun parçası 
olsa da onları savaş alanı dışında 
bir konuma yerleştirmenizi 
ve savaş başladıktan sonra 
konuşlandırmanızı sağlayan 
bir beceriye sahip birliklerdir. 
Bir yedek birlik oluşturmak, 
o birlik için bir hareket olarak 
değerlendirilmez ancak birliğin 
aynı turda hareket etme becerisini 
kısıtlayabilir. Savaş sona erdiğinde 
henüz oluşturulmamış yedekler, 
hangi tarafın kazandığını tespit 
etmeye çalıştığınız sırada ölmüş 
olarak kabul edilir.

Aynı birliğin tüm modelleri, aynı birlikteki başka bir modelin 1 inç yakınında olmalıdır. Buradaki Stormcast Eternals birliğinin 
lideri, birliğindeki diğer modellere 1 inçten daha uzak olacağı için yukarıdaki resimde gösterilen konuma yerleştirilemez.
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SIRA HAMLELERI

Kahramanlık Aşaması
Büyüleri yapın ve kahraman 
becerilerini kullanın.

Hareket Aşaması
Birlikleri savaş alanında 
hareket ettirin.

Atış Aşaması
Menzilli silahlarla saldırın.

Hücum Aşaması 
Birlikleri hücuma kaldırın.

Savaş Aşaması 
Savaş alanına toplu 
yüklenme yapın ve yakın 
dövüş silahlarıyla saldırın.

Savaş Şoku Aşaması 
Eksilen birliklerin 
direncini sınayın.

1 KAHRAMAN AŞAMASI
Warscroll'da bulunan becerilerin 

birçoğu kahramanlık aşamanızda 
kullanılır. Ayrıca, ordunuzdaki 
Büyücüler (Wizards) bu aşamada 
büyü yapabilir (sf. 8). 

KOMUTA BECERILERI
Ordunuzda Kahramanlar 
(Heroes) varsa komuta becerilerini 
kullanabilirsiniz. Sağa üç gibi bazı 
komuta becerileri tüm ordularda 
kullanılabilirken, bazıları belirli 
modeller için geçerlidir ve onların 
warscroll'da görülür. Bu komuta 
becerilerinin bazıları, ancak o modelin 
generaliniz olması durumunda 
kullanılabilir. Bu durum, komuta 
becerisi kurallarında belirtilir.

Herhangi bir komuta becerisini 
kullanmak için 1 komuta puanı 
harcamanız gerekir. Savaşa, ordunuzdaki 
her bir warscroll battalion'u için 1 
komuta puanıyla başlarsınız. Ayrıca, 
her kahramanlık aşamasının başında 1 
komuta puanı alırsınız. Yeterli komuta 
puanınız olduğu sürece, aynı komuta 
becerisini aynı aşamada bir kereden 
fazla kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız 
komuta puanlarını, daha sonraki 

sıralarda kullanabilirsiniz. Bir komuta 
puanının ne zaman kullanılacağı 
genellikle belirtilir. Belirtilmemişse 
bu komuta puanı kahramanlık 
aşamanızda kullanılır. 

Koşar Adım: Bu komuta becerisini, 
dost bir Kahramana en fazla 6 inç 
veya general olan dost bir Kahramana 
en fazla 12 inç mesafede bulunan dost 
bir birlik için koşma zarı attıktan sonra 
kullanabilirsiniz. Bu beceriyi kullanırsanız 
koşma zarı 6 olarak değerlendirilir.

Zafere Doğru: Bu komuta becerisini, 
dost bir Kahramana 6 inç veya 
general olan dost bir Kahramana 
12 inç mesafede bulunan dost bir 
birlik için hücum zarı attıktan 
sonra kullanabilirsiniz. Bu beceriyi 
kullanırsanız hücum zarını tekrar atın.

İlham Verici Duruş: Bu komut 
becerisini, savaş şoku aşamasının 
başında kullanabilirsiniz. Bu beceriyi 
kullanırsanız dost bir Kahramana 
6 inç veya general olan dost bir 
Kahramana 12 inç mesafede 
bulunan dost bir birliği seçin. Bu 
birlik, o aşamada savaş şokuna maruz 
kalmaktan kurtulabilir.

SAVAŞ TURLARI

Warhammer Age of Sigmar savaşları, 
her oyuncu için birer adet olmak üzere 
iki sıradan oluşan bir dizi savaş turu 
şeklinde yapılır. İlk oyuncu sırasını 
tamamladıktan sonra, sıra ikinci 
oyuncuya geçer. İkinci oyuncunun sırası 
da tamamlandığında, bir savaş turu 
biter ve yeni bir savaş turu başlar.

Her bir savaş turunun başlangıcında, 
oyuncular zar atar ve kazanan ilk sırayı 
kimin alacağına karar verir. Zarlarda 
eşitlik olursa, o turda hangi oyuncunun 
ilk sırayı alacağını, son savaş turunda ilk 
sırada oynayan oyuncu seçebilir. Ancak 
birinci tur için zar atılmışsa ilk sırayı 
kimin alacağını, ordusunu kurmayı ilk 
tamamlayan oyuncu seçer.

Savaş tüm şiddetiyle başlıyor! Kükreyen savaşçı birlikleri, saldırı ve karşı saldırılarda düşmanı balta ve kılıçlarla 
paramparça ediyor. Dörtnala koşan atlılar yeri göğü titretiyor. Okçular düşmanı yaylım ateşine tutarken, korkunç 
yaratıklar pençeli yumruklarının kuvvetli darbeleriyle düşmanlarını ezip geçiyor. 
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42 HAREKET AŞAMASI
Hareket aşamanıza, 

birliklerinizden birini seçip istediğiniz 
tüm modelleri hareket ettirene kadar o 
birlikteki her bir modeli hareket ettirerek 
başlayın. Ardından, istediğiniz kadar 
birliği hareket ettirmiş olana dek başka bir 
birliği hareket ettirmek için seçebilirsiniz. 
Her bir hareket aşamasında, bir birlik en 
fazla bir kez hareket ettirilebilir. 

HAREKET
Bir modeli hareket ettirerek, o 
modelin savaş alanındaki konumunu 
değiştirebilirsiniz. Modeller hareket 
aşamasında, hücum aşamasında ve savaş 
aşamasında hareket ettirilebilir ve bazı 
beceriler, bir modelin diğer aşamalarda da 
hareket ettirilmesine olanak tanıyabilir. 

Bir modeli her hareket ettirdiğinizde, 
model herhangi bir yönde veya yön 
kombinasyonunda hareket ettirilebilse 
de diğer modellerin veya tabanlarının 
üzerinden geçirilemez ve savaş alanının 
dışına çıkarılamaz. Hareketin sonunda 
modeli, herhangi bir yöne bakacak 
biçimde döndürebilirsiniz. Bir modelin 
hareket ettiği mesafe, modelin tabanının 
(dönüş hareketi dahil olmak üzere) 
başlangıç noktasından en uzağa hareket 
eden kısmına göre ölçülür. Modelin tabanı 
yoksa, hareketi ölçmek için modelin 
başlangıç konumundan en uzağa hareket 
eden kısmını kullanabilirsiniz. 

Bir birliğin her türlü hareketi, tüm modeller 
aynı birlikteki diğer modellerden en az 
birine yatay olarak 1 inç ve dikey olarak 6 inç 
mesafede olacak şekilde tek bir grup hâlinde 
tamamlaması gerektiğini unutmayın. Bu 
mümkün değilse hareket yapılamaz.

ARAZI ÜZERINDE HAREKET ETME
Aksi belirtilmedikçe, bir model bir arazi 
özelliğinin içinden değil, üzerinden 
hareket ettirilebilir (yani modeller bir 
duvarın veya ağacın içinden geçemez, 
ancak üstüne çıkabilir). 

Bir model, bir arazi özelliğinde tırmanmak 
veya bir arazi özelliğini geçmek için dikey 
hareket ettirilebilir. Bu dikey hareket 
sırasında, yukarı ve/veya aşağı doğru geçtiği 
mesafe, hareketinin bir parçası olarak sayılır.

NORMAL HAREKETLER
Hareket aşamasında yapılan hareketlere, 
hücum hareketleri (hücum aşamasında 
yapılır) ve toplu yüklenmelerden (savaş 
aşamasında yapılır) ayırt edilebilmeleri 
için normal hareketler adı verilir. 
Normal hareket eden bir model, en fazla 
warscroll'da gösterilen Hareket özelliği 
(Move) kadar mesafede (inç olarak) 
hareket edebilir. 

DÜŞMAN BIRLIKLERI VE GERI 
ÇEKILMELER
Bir modeli normal hareket ettirdiğinizde, 
hareketin hiçbir kısmı, bir düşman 
birliğine 3 inç mesafede olamaz.

Bir düşman birliğine 3 inç mesafede 
normal harekete başlayan birliklerin sabit 
kalması veya geri çekilmesi gerekir. Geri 
çekilen bir birlik, bir düşmana en fazla 
3 inç mesafede olacak şekilde hareket 
edebilir; ancak bu hareketin, tüm düşman 
birliklerine 3 inçten uzak olacak şekilde 
sona ermesi gerekir. Geri çekilen bir 
birlikteki modeller, aynı sıra içerisinde atış 
yapamaz ve daha sonra hücum edemez.

KOŞMA
Bir birliği normal hareket ettirirken, 
birliğin koşacağını söyleyebilirsiniz. Birliği 
koşturmak için zar atın. Koşma zarının 
sonucunu, o hareket aşaması için birlikteki 
tüm modellerin Hareket özelliğine ekleyin. 
Birlik, inç cinsinden elde eden mesafe 
kadar hareket edebilir. Koşan bir birlikteki 
modeller, aynı sıra içerisinde atış yapamaz 
ve daha sonra hücum edemez.

UÇMA
Bir modelin warscroll'da o modelin 
uçabildiği yazıyorsa söz konusu model, 
herhangi bir biçimde hareket ederken 
diğer modeller ve arazi özelliklerinin 
üzerinden bunlar yokmuş gibi geçebilir. 
Uçan bir modelin hareketi ölçülürken, 
yukarı ve/veya aşağı yönlü dikey 
mesafeler dikkate alınmaz. Uçan bir 
model, hareketini başka bir modelin 
üstünde bitiremez.

Lord-Arcanum, 12 inç Hareket 
özelliğine sahiptir. 4 inç hareket 
ederek 2 inç boyundaki bir alçak 
duvara ulaşır. Duvarı aşmak için 4 
inçlik bir hareket yapması gerekir (2 
inç yukarı ve 2 inç aşağı). Böylece, 
duvarın diğer tarafında hareket 
edebilmesi için kalan mesafe en 
fazla 4 inç olacaktır.
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5 3 ATIŞ AŞAMASI
Atış aşamanızda, menzilli silahlara 

sahip modellerinizle atış yapabilirsiniz. 
Birliklerinizden birini seçin. Birlikteki 
her model, sahip olduğu tüm menzilli 
silahlarla saldırır (karşı sayfada Saldırma 
bölümüne bakın). Koşmuş veya geri 
çekilmiş modellerin aynı sıra içerisinde 
atış yapamayacağını unutmayın. Birlikteki 
tüm modeller atış yaptıktan sonra, atış 
yapmasını istediğiniz tüm birlikler atış 
yapana kadar atış yapacak başka bir 
birlik seçebilirsiniz.

DÜŞMAN BIRLIKLERI
Bir birlik, düşmana 3 inç mesafedeyken 
atış yapabilir ancak bunu yaptığında, 
yalnızca ona en fazla 3 inç mesafede 
bulunan düşman birliklerini hedef alabilir. 
Bir birlik, başka bir dost birliğe en fazla 3 
inç mesafede bulunan bir düşman birliğe 
ceza almadan atış yapabilir.

DIKKAT EDIN, KOMUTANIM!
Saldırının hedefi, 3 veya daha fazla 
modelden oluşan bir düşman birliğine 
en fazla 3 inç mesafede bulunan düşman 
bir Kahraman ise menzilli silahlar için 
atılan vurma zarı değerinden 1 çıkarmanız 
gerekir. Hedef alınan Kahraman bir 
Canavar (Monster) ise "Dikkat Edin, 
Komutanım!" kuralı geçerli olmaz.

4 HÜCUM AŞAMASI
Hücum aşamanızda, düşmana 

12 inç mesafede bulunan birlikleriniz 
herhangi biri hücum hareketi deneyebilir. 
Uygun bir birliği seçin ve birlik için 2D6 
hücum zarı atın. Birlikte her bir model, 
hücum zarında gelen değer kadar inç 
olarak hareket edebilir. Sırada daha 
önce koşmuş veya geri çekilmiş ya da bir 
düşman birliğine 3 inç mesafede bulunan 
bir birlikle hücum hareketi yapamazsınız.

Hücum hareketi yapan bir birlikten ilk 
hareket ettirdiğiniz model, hareketi bir 
düşman modeline yarım inç mesafede 
bitirmelidir (hücum için zar atmadan önce 
hücum için hedef seçmeniz gerekmez). 
Bu mümkün değilse veya hücum hareketi 
yapmamaya karar verirseniz hücum 
başarısız olur ve bu aşamada birlikteki 
modellerin hiçbiri hareket edemez. 

Bir birlikteki tüm modeller hücum 
hareketini yaptıktan sonra, hücum 
girişimi yaptırmak istediğiniz tüm birlikler 
hücum denemesi yapana kadar hücum 
denemesi yapacak başka bir uygun 
birliği seçebilirsiniz.

5 SAVAŞ AŞAMASI
Savaş aşamasında oyuncular, 

sıraları gelince çarpışmak için 
kullanacakları birlikleri seçer. 

Sıra size geldiğinde, çarpışmak için uygun 
bir birlik seçmeniz veya pas geçmeniz 
gerekir (ordunuzdan çarpışabilecek uygun 
bir birliğiniz varsa pas geçemeyeceğinizi 
unutmayın). Bir düşman birliğine 3 
inç mesafede bulunan veya aynı sıra 
içinde hücum hareketi yapmış olan bir 
birlik çarpışmak için uygundur. Her bir 
savaş aşamasında, bir birlik en fazla bir 
kez çarpışabilir. 

Çarpışma için bir birlik seçtiğinizde, önce 
birlik toplu olarak yüklenir ve ardından 
birlikteki modellerin saldırması gerekir.

Pas geçerseniz hiçbir şey yapmazsınız 
ve çarpışma veya pas geçme seçeneği 
rakibinize geçer. Her iki oyuncu da pas 
geçerse savaş aşaması sona erer.

TOPLU YÜKLENME
Bir düşman birliğine 3 inç mesafede 
bulunan veya aynı sıra içinde hücum 
hareketi yapmış olan bir birlik toplu 
yüklenebilir. Bu durumda, birlikte 
her bir modeli en fazla 3 inç hareket 
ettirebilirsiniz. Yüklenme hareketini 
tamamlayan her bir model, hareketin 
sonunda, en yakındaki düşman modeline 
hareketin başında olduğu kadar veya daha 
yakın olmalıdır. 

ÇARPIŞMA
Birlikteki her model, sahip olduğu tüm 
yakın dövüş silahlarıyla saldırmalıdır 
(bkz. Saldırma).

6 SAVAŞ ŞOKU AŞAMASI
Savaş şoku aşamasında, her iki 

oyuncu da ordularında modelleri ölmüş 
birliklerini savaş şoku testine sokmalıdır. 
Sırası gelen oyuncu ilk testi yapar.

Savaş şoku testine tabi tutulacak her birlik 
için savaş şoku zarı atmanız gerekir. Savaş 
şoku için zar atın. Birliğin o sıra içerisinde 
öldürülen modellerinin sayısını zar 
atımına ekleyin ve test yapılırken birlikte 
olan her 10 model için birliğin Cesaret 
özelliğine 1 ekleyin. 

Yeni savaş şoku zar değeri, birliğinden 
yeni Cesaret Özelliğinden (Bravery) fazla 
olursa birlik savaş şokunu geçememiştir. 
Test geçilemezse yeni zar değeriyle 
birliğin yeni Cesaret özelliği arasındaki 
farka eşit sayıda modelin, birlikten 
kaçması gerekir. Birliklerinizde hangi 
modellerin kaçacağına siz karar verirsiniz. 
Bu modelleri oyundan çıkarın ve 
öldürülmüş sayın.

BÖLÜNMÜŞ BIRLIKLER 
Her bir sıranın sonunda, ordunuzda iki 
ya da daha fazla gruba bölünmüş tüm 
birliklerin modellerini, birlikten yalnızca 
bir model grubu oyunda kalana dek 
çıkarmanız gerekir. Çıkardığınız modeller, 
öldürülmüş sayılır.

Bir Castigator birliği, Chainrasp Horde üzerine ateş açmaya hazırlanıyor.
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Bir birlik atış yaparken veya çarpışırken, 
elindeki silahlarla saldırı yapar. Birlikler, 
bindikleri hayvanların silahları da 
dahil olmak üzere, ellerindeki tüm 
silahlarla saldırır. 

Bir modelin silah seçenekleri, o modelin 
warscroll'da belirtilmiştir. Menzilli silahlar 
(missile weapons) yalnızca atış aşamasında, 
yakın dövüş silahları (melee weapons) ise 
yalnızca savaş aşamasında kullanılır. 

HEDEF SEÇME
Bir birlik atış yaparken veya çarpışırken, 
silahlarla yapılacak saldırılar 
kararlaştırılmadan önce birliğin kullandığı 
tüm silahlar için hedef birlik(ler) seçmeniz 
gerekir. Yalnızca düşman birlikleri saldırı 
için hedef olarak seçilebilir. 

Bir birlik aynı aşamada iki ya da daha fazla 
silah kullanabiliyorsa hedef seçildikten 
sonra bu birlik silahları istediğiniz 
sırayla kullanabilir. Yine de ancak bir 
silah türü için tüm saldırılara karar 
verdikten sonra sıradaki silah türünü 
kullanmaya başlayabilirsiniz.

SALDIRMA
Savaşların sonucunu dökülen kan belirler. Oklar yağmur gibi yağarken, savaş makineleri ölümcül silahlarını düşmana fırlatır ve 
savaşçılar kılıç ve pençelerini birbirine saplar. Askerler ağır yaralarla yere düşerken, surlar yanar ve savaş alanı büyük bir kıyıma 
sahne olur. 

MENZILLI SILAHLAR
Menzilli bir silahla saldırmak için silahı 
kullanan modelin, hedef birliğinde 
menzilinde (yani saldırıda kullanılan silah 
için inç cinsinden belirtilen maksimum 
Menzil (Range) mesafesinin içinde) olması 
ve hedef birliğin silahı kullanan model 
tarafından görülebilmesi gerekir (emin 
değilseniz atış yapan modelin arkasında 
eğilerek hedef birliğin modelinin görünür 
olup olmadığını kontrol edebilirsiniz). 
Bir model, görünürlüğü belirlemek 
adına birliğindeki diğer modellerin 
gözünden görebilir.

Bazı menzilli silahlar, 6-48 inç gibi 
minimum menzili olan bir Menzil 
özelliğine sahip olabilir. Bu tür silahlar, 
tamamı daha kısa menzilde bulunan 
birliklere saldıramaz.

YAKIN DÖVÜŞ SILAHLARI
Bir modelin yakın dövüş silahıyla 
saldırabilmesi için hedef birliğin menzili 
içinde olması gerekir.

SALDIRI ÖZELLIKLERI
Bir silahın yapabileceği maksimum saldırı 
sayısı, silahın Saldırılar özelliğine (Attacks) 
eşittir. Çoklu Saldırı kuralları (sf. 7) 
kullanmıyorsanız bir seferde yalnızca bir 
saldırı yapın.

Bir silahın birden fazla Saldırı özelliği 
varsa saldırıları istediğiniz uygun hedef 
birlikler arasında bölebilirsiniz. Bir silahın 
saldırılarını iki ya da daha fazla düşman 
birliği arasında böldüğünüzde, önce tüm 
saldırıları bir birliğe karşı uyguladıktan 
sonra sıradaki hedefe geçmeniz gerekir. 

Bazı modellerde aynı silahtan iki tane 
vardır. Bu silahlarla saldırırken, silahların 
saldırı sayısını ikiyle çarpmayın. Silahın 
Saldırılar özelliğinde ekstra silah da hesaba 
katılmıştır veya model, warscroll'da 
ilave silahın etkisini temsil eden bir 
beceriyi alacaktır.

Chainrasp Horde, bir Sequitor birliğine saldırmak için hücum ediyor.
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ÖLÜMCÜL YARALAR
Bazı saldırılar, büyüler ve beceriler 
ölümcül yara oluşturur. Ölümcül 
yaralar için vuruş, yaralanma veya 
kurtarma zarı atmayın. Hedefe 
verilen hasar, maruz kalınan 
ölümcül yara sayısına eşittir. 
Birliğin saldırısı sırasında maruz 
kalınan ölümcül yaraları, birliğin 
tüm saldırıları tamamlandıktan 
sonra, birliğin yol açtığı diğer 
tüm yaralanmalarla aynı zamanda 
dağıtın. Diğer zamanlarda maruz 
kalınan ölümcül yaralar, bir 
saldırının yol açtığı yaralarla 
aynı şekilde hedef birliğe 
hemen dağıtılır.

Ölümcül yaralar dağıtıldıktan 
sonra, oyun kuralları 
açısından diğer yaralarla aynı 
şekilde değerlendirilir.

SALDIRI YAPMA
Saldırılar, aşağıdaki saldırı hamlesi kullanılarak bir seferde bir saldırı olacak 
şekilde uygulanır. Bazı durumlarda, aynı silah türüyle yapılacak tüm saldırıları 
aynı anda uygulayabilirsiniz (aşağıdaki Çoklu Saldırılar bölümüne bakın). 

1. Vurma Zarı: Zar atın. Zar, saldırı silahının Vuruculuk özelliğine (To 
Hit) eşit veya daha yüksek olursa bir vuruş gerçekleştirilir ve yara için zar 
atmanız gerekir. Aksi takdirde, saldırı başarısız olur ve saldırı hamlesi sona 
erer. Düzenlenmeden önce vuruş zarında 1 gelmesi durumunda hedef 
ıskalanırken, vuruş zarında 6 gelmesi durumunda hedefe mutlaka vurulur.

2. Yaralanma Zarı: Zar atın. Zar, saldırı silahının Yaralayıcılık özelliğine (To 
Wound) eşit veya daha yüksek olursa başarılı sayılır ve rakip oyuncunun 
kurtarma zarı atması gerekir. Aksi takdirde, saldırı başarısız olur ve saldırı 
hamlesi sona erer. Düzenlenmeden önce yaralanma zarında 1 gelmesi her 
zaman başarısız, düzenlenmeden önce yaralanma zarında 6 gelmesi ise 
her zaman başarılı sayılır.

3. Kurtarma Zarı: Rakip oyuncu zar atar ve zarı, saldırıda kullanılan silahın 
Kalıcı Zarar özelliğine (Rend) göre düzenler. Örneğin, bir silahın -1 
Kalıcı Zarar özelliği varsa kurtarma zarı değerinden 1 çıkarılır. Sonucun 
Kurtarma özelliğine (Save) eşit veya daha yüksek olması durumunda, 
kurtarma başarılı olur ve saldırı hamlesi herhangi bir hasar vermeden sona 
erer. Aksi takdirde kurtarma başarısız, saldırı başarılı olur ve hedef birliğin 
hasarını belirlemeniz gerekir. Düzenlenmeden önce kurtarma zar atımında 
1 gelmesi durumunda, kurtarma her zaman başarısız olur.

4. Hasarı Belirleme: Her başarılı saldırı, hedef birliğe, saldırıda kullanılan 
silahın Hasar özelliği (Damage) kadar hasar verir. Çoğu silahın Hasar 
özelliği 1 olsa da bazlarının Hasar özelliği 2 veya daha fazladır. 

ÇOKLU SALDIRILAR
Tek seferde birden fazla saldırı yapmak 
için tüm saldırıların aynı birlikteki 
modeller tarafından, aynı silah türüyle ve 
aynı hedef birliğe karşı yapılması gerekir. 
Bu durumda, önce tüm vurma zarlarını, 
ardından tüm yaralanma zarlarını ve 
son olarak tüm kurtarma zarlarını aynı 
anda atın.

ÇOKLU VURUŞLAR
Bazen başarılı olan tek bir vurma zarı, 2 
veya daha fazla vuruş sağlar. Bu durumda, 
bu vuruşlar için tüm yaralanma zarlarını 
ve ardından tüm kurtarma zarlarını aynı 
anda atın.

YARALARI DAĞITMA
Bir birliğin tüm saldırıları uygulandıktan 
sonra, verilen hasarı toplayın. Ardından, 
hedef birliği yöneten oyuncunun, 
aldığı hasar kadar yarayı hedef birliğe 
dağıtması gerekir. 

Yaralar, hedef birlikteki modellere bir 
seferde bir yara olmak üzere dağıtılır. 
Birliklerinizin aldığı yaraları istediğiniz 
gibi dağıtabilirsiniz (modellerin saldıran 
birliğin menzilinde veya görebildiği bir 
yerde olması gerekmez). Ancak bir modele 
yara verirseniz o model ölene kadar 
yara vermeniz gerektiğini unutmayın. 
Bir birlikteki yaralı model sayısı en fazla 
bir olabilir. 

Bazı beceriler, bir modele verilen bir yarayı 
veya ölümcül bir yarayı iptal etmek için zar 
atmanıza olanak tanır. Bu durumda, ilgili 
modele verilen her bir yara veya ölümcül 
yara için zar atılır. Yara veya ölümcül yara 
iptal edildiğinde, yaranın model üzerinde 
etkisi kalmaz.

KORUNMA
Bir birliğin tüm modelleri zarlar 
atılırken belirli bir arazi özelliği 
üzerinde veya içindeyse birliğin 
kurtarma zarı sonucuna 1 ekleyin. 
Kurtarma zarı attığınız birliğin 
aynı sıra içinde hücum hareketi 
yapması durumunda, korunma 
düzenleyicisi savaş aşamasında 
geçerli olmaz ve 8 veya daha 
fazla Yaralanma özelliğine 
sahip Canavar ya da Savaş 
MAKİNESİ (War Machine) 
anahtar sözcüğüne sahip modeller 
içeren birliklerde hiçbir zaman 
işe yaramaz.

ÖLEN MODELLER
Bir modele savaş sırasında verilen 
yaraların sayısı Yaralar özelliğine 
ulaştığında, model ölür. Ölen modeli 
kenara alarak oyundan çıkarın. 

YARALARI TEDAVI ETME
Bazı beceriler, bir modele verilen yaraların 
tedavi edilmesini sağlar. Tedavi edilen her 
bir yara için modele verilen yaralardan 
birini çıkarın. Ölen bir modelin yaralarını 
tedavi edemezsiniz.
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BÜYÜCÜ BIRLIKLERI
Büyücüler, genellikle tek bir 
modelden oluşan bir birim olarak 
sahaya yerleştirilir. Büyücü 
anahtar sözcüğüne sahip bir birlikte 
birden fazla model varsa kurallar 
açısından bu birlik tek bir büyücü 
sayılır ve bir büyü yapmayı veya 
etkisiz hâle getirmeyi denemeden 
önce birlikten büyüyü yapmak 
veya etkisiz hâle getirmek için bir 
model seçmeniz ve bu modele göre 
mesafeyi ölçüp görünürlüğü kontrol 
etmeniz gerekir.

Bazı birliklerin warscroll'da Büyücü 
anahtar sözcüğü geçer. Kahramanlık 
aşamanızda bir büyücünün büyü 
yapmasını veya rakibinizin kahramanlık 
aşamasında yaptığı büyüleri etkisiz hâle 
getirmesini sağlayabilirsiniz. 

Bazen bir beceri, büyücü olmayan bir modelin 
büyü yapma veya büyüyü etkisiz hâle getirme 
denemesi yapmasına olanak tanır. Bunları, 
aşağıdaki kurallara göre yaparlar ve büyü yapma 
veya büyüyü etkisiz hâle getirme zarlarını 
düzenleyen becerilerden etkilenirler. Ancak, 
başka bir kural dahilinde büyücü olamazlar. 

BÜYÜ YAPMA
Bir Büyücü, kendi kahramanlık 
aşamasında büyü yapmayı deneyebilir. Aynı 
sıra içinde aynı büyüyü (farklı bir büyücüyle 
olsa dahi) en fazla bir kez yapabilirsiniz. 

Büyü yapmak için önce büyücünün hangi 
büyüyü yapmayı deneyeceğini söyleyin 
(bildikleri bir büyü olmalıdır). Bir büyü 
yapmak için 2D6 zar atın. Toplam değer, 
büyü yapma değeri kadar veya daha 
yüksek olursa büyü başarıyla yapılır.

Bir büyü yapıldığında, rakip oyuncu 
büyüyü yapana 30 inç mesafede bulunan 
bir Büyücüyü seçip büyü etkisini 
göstermeden önce büyüyü etkisiz hâle 
getirmeyi deneyebilir. Bir büyüyü etkisiz 
hâle getirmek için 2D6 zar atın. Atılan 
zarın sonucu, büyüyü yapmak için atılan 
zarın sonucundan yüksek olursa yapılan 
büyü başarısız olur. Bir büyüyü etkisiz hâle 
getirmek için tek deneme hakkı vardır.

BÜYÜ ILMI
Bir Büyücünün bildiği büyüler ve 
kahramanlık aşamasında yapabileceği veya 
etkisiz hâle getirebileceği büyülerin sayısı, 
büyücünün warscroll'da belirtilmiştir. 
Aşağıdaki Esrarlı Yıldırım ve Mistik 
Kalkan büyülerini çoğu büyücü bilir. 

Esrarlı Yıldırım: Esrarlı Yıldırım 
büyüsünü yapma değeri 5'tir. Bu büyüyü 
başarıyla yaparsanız büyücüye 18 
inç mesafede bulunan ve büyücünün 
görebildiği bir düşman birliğini seçin. Bu 
birlik, 1 ölümcül yaraya maruz kalacaktır. 
Büyü yapma zarının sonucu 10 veya 
daha fazlaysa birlik D3 ölümcül yaraya 

maruz kalır.

Mistik Kalkan: Mistik Kalkan büyüsünü 
yapma değeri 6'dır. Bu büyüyü başarıyla 
yaparsanız büyücüye 18 inç mesafede 
bulunan ve büyücünün görebildiği dost 
bir birliği seçin. Sıradaki kahramanlık 
aşamanıza kadar bu birlik için tekrar 1 
kurtarma zarı atın. 

ZAFERLER
Ordunuz, önceki savaşında büyük bir zafer kazandıysa generalinizi seçerken bir 
zar atın ve aşağıdaki tabloda sonucu bulun.

 D6 Zafer
1-2 Hırslanma: Savaş başına bir kez olmak üzere, dost bir birliğin atış yapmak 

veya çarpışmak için seçilmesi durumunda bu birliğin hırslandığını 
söyleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, aşamanın sonuna kadar bu birliğin 
başarısız vuruş zarlarını tekrar atın.

3-4 Kana Susama: Savaş başına bir kez olmak üzere, dost bir birliğin atış 
yapmak veya çarpışmak için seçilmesi durumunda, bu birliğin kana 
susadığını söyleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, aşamanın sonuna kadar 
bu birliğin başarısız yaralanma zarlarını tekrar atın.

5-6 Yenilmez: Savaş başına bir kez olmak üzere, dost bir birliğin kurtarma 
zarı atması gerektiğinde, bu birliğin yenilmez olduğunu söyleyebilirsiniz. 
Bunu yaptığınızda, aşamanın sonuna kadar bu birliğin başarısız kurtarma 
zarlarını tekrar atın.

BÜYÜCÜLER
Evren, kullanacak beceriye sahip olanlar için sonsuz bir güç kaynağı olan büyülerle doludur. Savaşlarda büyü bir kılıç kadar gerçek 
ve kudretlidir. Müttefiklere güç ve cesaret, düşmanlara zayıflık ve korku verir. Büyücüler, büyünün karşı koyulmaz gücünü serbest 
bırakarak düşmanlarını o korkunç gücün yıldırımlarıyla vurur.

ZAFERLER
Savaşta kazanılan zafer, savaşçıların 
hırslanmasını ve tekrar savaştığında 
daha büyük cesaret göstermesini sağlar. 
Düşmanı bozguna uğratabileceğine 
güveni tam olan savaşçılar hırsla 
saldırırken iki kat çaba gösterebilir, kana 
susamışçasına düşmanı paramparça 
edebilir veya ağır yaralanmış olsa 
dahi yenilmez bir ruhla savaşmaya 
devam edebilir.
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Bir Knight-Incantor, Grimghast Reaper birliğine Esrarlı Yıldırım atarak ikisini ölümcül yaralıyor.

Bir Guardian of Souls liderliğindeki Nighthaunt birliği, bir Celestar Ballista'ya doğru ilerliyor.
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ENGELLER
Bazı arazi özellikleri, arkasındaki 
hedeflere yapılan saldırıları durduran bir 
engeldir. Böyle durumlar, arazi özelliğinin 
warscroll'da belirtilir. 

Menzilli bir silah, tüm modelleri bir 
engele 1 inç mesafede bulunan bir düşman 
birliğini hedef aldığında, saldıran model 
engele hedef birlikten daha yakınsa hedef 
birlik engelden faydalanır.

GARNIZONLAR
Bazı birlikte, bazı arazi özelliklerini 
garnizon olarak kullanabilir. 
Böyle durumlar, arazi özelliğinin 
warscroll'da belirtilir. 

Arazi özelliğinin tamamı bir birliğin 
bölgesindeyse savaşın başında bir birlik 
garnizon olarak kurulabilir. Bir birliğin 
tüm modelleri, bir arazi özelliğine 6 
inç mesafedeyse ve arazi özelliğine 3 

inç mesafede olan veya arazi özelliğini 
garnizon olarak kullanan bir düşman 
modeli yoksa birlik normal bir hareket 
yapmak yerine arazi özelliğini garnizon 
olarak kullanabilir. 

Bir arazi özelliğini garnizon olarak 
kullanan birlikler savaş alanından çıkarılır 
ve o arazi özelliğinin “içinde” olduğu 
varsayılır. Birlikler, düşmanın garnizon 
olarak kullandığı bir arazi özelliğini bir 
düşman modeli olarak değerlendirmelidir. 

Bir garnizon içindeki birliğin kendisi 
ve düşman tarafından menzili ve 
görünürlüğü, arazi özelliğinin kendisi ve 
düşman tarafından görünürlüğüne göre 
belirlenir. Garnizon içindeki bir model 
saldırılabilir ve saldırı alabilir, büyü 
yapabilir ve etkisiz hâle getirebilir, ancak 
hareket edemez. Garnizon içindeki bir 
birlik, saldırı altında olması durumunda 
korunma pozisyonu almış sayılır. Ayrıca, 
garnizon içindeki bir birliğe karşı yapılan 

saldırıların vuruş zarı sonucundan 1 
çıkarmanız gerekir. 

Garnizon içindeki bir birlik, hareket 
aşamanızda garnizondan çıkabilir. Bunu 
yaptığında, birlikteki tüm modellerin, 
arazi özelliğine en fazla 6 inç ve herhangi 
bir düşman birliğine en az 3 inç mesafede 
olmasını sağlayın. Bu hareket, onların 
hareket aşamasındaki ilk hareketi sayılır.

Garnizon olarak kullanılabilen arazi 
özellikleri, modellerin üzerinde 
durabileceği düz alanları içerir. Yalnızca 
garnizon içindeki modeller düz alanlara 
yerleştirilebilir veya taşınabilir (diğer 
uçabilen modeller, düz alanların 
üzerinden geçebilir ancak garnizonun 
parçası olmadığı sürece, bu alanlara 
yerleştirilemez). Bu sadece dekoratif 
amaçlı bir hareket olacaktır. Söz 
konusu modellerin, kurallar açısından 
arazi özelliğini garnizon olarak 
kullandığı değerlendirilir.

GÖRÜNÜM TABLOSU

 D6 Görünüm Kuralı

1 

SCENERY DICE FACES

Lanetli: Kahramanlık aşamanızın başlangıcında, Lanetli arazi özelliğine 
1 inç mesafede bulunan dost bir birliği kurban etmek için seçebilirsiniz. 

Bunu yaparsanız, söz konusu birlik D3 ölümcül yara alır fakat bu birlik için, 
sıradaki kahramanlık aşamanıza kadar tekrar 1 vuruş zarı atabilirsiniz.

2 

SCENERY DICE FACES

Esrarlı: Herhangi bir Esrarlı arazi özelliğine 1 inç mesafedeyken, BÜYÜCÜLERİN 
büyü yapma ve büyüye etkisiz hâle getirme zar atımlarına 1 ekleyin.

3 

SCENERY DICE FACES

İlham Verici: İlham Verici arazi özelliklerine 1 inç mesafede bulunan 
birliklerin Cesaret özelliğine 1 ekleyin.

4 

SCENERY DICE FACES

Ölümcül: Normal bir hareket veya hücum hareketini, bir Ölümcül 
arazi özelliğine 1 inç mesafede bitiren her bir birim için zar atın. 

1 gelirse ilgili birim D3 ölümcül yaralanmaya maruz kalır.

5 

SCENERY DICE FACES

Mistik: Mistik arazi özelliklerine 1 inç mesafede bulunan bir modele 
bir yara veya ölümcül yara dağıttığınız her zaman zar atın. 6+ gelmesi 

durumunda, yara veya ölümcül yara etkisiz hâle getirilir.

6 

SCENERY DICE FACES

Tekinsiz: Tekinsiz arazi özelliklerine 1 inç mesafede bulunan 
birliklerin Cesaret özelliğinden 1 çıkarın.

Hareket ve korunma kurallarında, modellerin 
arazi özelliklerini nasıl geçebileceği veya arazi 
özelliklerini siper alarak nasıl korunabileceği 
açıklanır. Arazi özellikleri her iki taraf için de 
dost olarak değerlendirilir ve bir saldırının 
hedefi olarak seçilemez.

Araziyi bir savaş için hazırladığınızda, 
siz ve rakibiniz, isterseniz her bir 
arazi özelliğine sağdaki Görünüm 
tablosundan bir görünüm kuralı verme 
konusunda anlaşabilirsiniz. Her bir 
arazi özelliği için bir görünüm kuralı 
seçin veya zar atarak rastgele bir arazi 
özelliği belirleyin. Bir arazi özelliği için 
warscroll'da varsa Görünüm tablosundan 
bir kural kullanmak yerine warscroll'daki 
kuralları kullanabilirsiniz. 

ARAZI
İster ateş sütunları, ister pirinç sunaklar, ister hayaletli harabeler olsun, evren tuhaf görüntüler ve ölümcül engellerle doludur. 
Kemiklerle dolu ovalardan kafataslarıyla çevrili görkemli kaleler yükselirken, daha eski diğer kalıntılar, Ölüm Diyarının yaralı ve 
dumanlı manzaralarını süsler. Bu topraklar, güce doymayan savaşçı kralların yönettiği savaş alanlarının ve katliamların bölgesidir.
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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 BATTLEPLAN
Warhammer Age of Sigmar oyununda 
bir savaşa girmeden önce bir battleplan 
seçmeniz gerekir. 

Burada, hızlı bir biçimde harekete 
geçmek için ideal olan İlk 
Kan battleplan'ına yer verdik. 
Warhammer Age of Sigmar için 
yayınladığımız kitaplarda başka 
battleplan'ları da bulabilir veya kendi 
oluşturduğunuz bir battleplan'ını 
kullanabilirsiniz. Kullanacağınız 
battleplan'ı konusunda rakibinizle bir 
anlaşmaya varamıyorsanız zar atarak 
kazanan tarafın battleplan'ına karar 
vermesini sağlayın.

BATTLEPLAN TALIMATLARI
Tüm battleplan'lar, bir savaşın 
nasıl yapılacağını açıklayan bir dizi 
talimattan oluşur.

1 BAŞLIK
Battleplan'ı ve kazanmak için 

ne yapmanız gerektiği konusunda 
size fikir vermesi için battleplan'ının 
adını ve savaş koşullarının kısa bir 
açıklamasını içerir.

2 KONUŞLANDIRMA
Her battleplan'da, taraflardan 

her birinin ordusundaki modelleri 
nereye konuşlandırabileceğini gösteren 
(ordunun bölgesi adı verilen) bir harita 
vardır ve konuşlandırma için geçerli 
kısıtlamalar listelenir.

Battleplan'larına dahil ettiğimiz 
haritalarda, savaş alanının 6 inç x 4 
inç bir dikdörtgen olduğu varsayılır. 
Farklı bir büyüklük ve şekildeki 
bir savaş alanı kullanıyorsanız 
mesafeler ile bölgelerin, hedef 
noktalarının ve arazi özelliklerinin 
konumlarını, kullandığınız savaş 
alanının büyüklüğüne ve şekline göre 
ayarlamanız gerekir.

3 ÖZEL KURALLAR
Birçok battleplan'ının bir ya 

da daha fazla özel kuralı bulunur. 
Bunlar, savaş sırasında kullanılabilen 
veya ordunuzu nasıl seçeceğinizi ya 
da savaş alanında arazi özelliklerini 
nasıl yerleştireceğinizi etkileyen özel 
durumları, taktikleri veya becerileri 
kapsar. Özel kuralların bir örneği, karşı 
sayfadaki İlk Kan battleplan'ındaki “İlk 
Kan” kuralıdır.

4 GÖRKEMLI ZAFER
Çoğu battleplan, savaşın 

ne zaman sona ereceğini ve oyunu 
kazanmak için ne yapmanız gerektiğini 
açıklar. Oyunculardan hiçbiri zafer 
kazanmayı başaramazsa oyunun 
beraberlikle sonuçlandığı kabul edilir.

Battleplan'ında savaşın nasıl 
kazanılacağı açıklanmamışsa büyük 
zafer kazanmak için rakip ordudaki 
tüm modelleri öldürmeniz gerekir. 
Beşinci savaş turuna kadar oyuncuların 
hiçbirinin bunu yapamaması 
durumunda, rakibin ordusunda 
öldürdüğü modellerin yüzdesi, kendi 
kayıplarının yüzdesinden daha fazla 
olan oyuncu, küçük zafer kazanır.

1

2

3

4

HEDEF NOKTALARI
Savaşlar bazen hayati öneme sahip bir 
ya da daha fazla yerin kontrolünü ele 
geçirmek için yapılır. Warhammer 
Age of Sigmar'da, bu yerlere hedef 
noktası adı verilir ve bu noktalarda 
aşağıdaki kurallar geçerli olur. 

Bir savaşın hedef noktaları 
varsa hedef noktalarının savaş 
alanının neresinde olduğu 
battleplan'ında belirtilir. Hedef 
noktalarının, madeni para gibi 
uygun bir işaretçiyle belirtilmesi 
gerekir. Hatta elinizde gerekli 
malzemeler varsa Citadel 
Miniatures setlerindeki parçaları 
kullanarak kendi hedef noktası 
işaretçilerinizi yaratabilirsiniz.

Hedef noktaların mesafelerini 
ölçmek için her zaman işaretçinin 
ortasından ölçmeye başlayın.

Her oyuncunun sırası geçtikten 
sonra, oyuncuların birinin herhangi 
bir hedef noktasının kontrolünü 
ele geçirip geçirmediğini kontrol 
etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, 
her bir hedef noktası merkezine 6 inç 
mesafede bulunan modellerinizin 
sayısını rakibinizle birlikte saymanız 
gerekir. Modellerinizin sayısının, 
rakibinizin modellerinin sayısından 
daha yüksek olduğu hedef noktalarının 
kontrolünü ele geçirmiş sayılırsınız. 
Bir hedef noktasının kontrolünü 
ele geçirdiğinizde, hedef noktasının 
kontrolünü düşman ele geçirene kadar, 
hedef noktası sizin kontrolünüzde kalır.

Bir model, her sırada bir hedef 
noktasının kontrolünü ele geçirmek 
için yalnızca bir kez sayılabilir. 
Modellerinizden biri, birden fazla 
hedef noktasının kontrolünü ele 
geçirmek için sayılabiliyorsa o sırada 
hangi hedef noktasının kontrolü için 
sayılacağına karar vermeniz gerekir.
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Düşmanın BÖLGESİ

SİZİN BÖLGENİZ

BATTLEPLAN

ILK KAN
İki ordu, açık savaş alanında karşılaşır. 
Her birinin mümkün olduğunca 
düşmanı yok etmek için elinden 
geleni yapması gerekir. Düşmanının 
kanını ilk akıtan, daha sıkı savaşmak 
için hırslanacaktır!

Tasarımcının Notu: Ölüm Diyarında 
savaşlar vahşi ve çetin geçer. Savaşlar 
genellikle zafer kazanan tarafın düşmanını 
tamamen yok ettiği acı bir sonla biter. 

Yine de tüm bilge generallerin bildiği gibi, 
düşman ordusunu yok etmek başarıyı 
garantilemek için tek başına yeterli 
değildir. Taraflardan biri diğerini kılıçtan 
geçirir, ancak bunu yaparken bir yandan 
da önemli kayıplar verirse yalnızca buruk 
bir zafer kazanmış olur.

Bu savaşta düşman, galip gelen orduya 
kendisinin uğradığından daha fazla zarar 
vermesine izin verilmeden yok edilmelidir. 
Dolayısıyla kazanan, savaş bittiğinde 
ayakta kalan değil, daha fazla kan döken 
taraf olacaktır.

KONUŞLANDIRMA
Oyuncular zar atar ve tarafların her birinin 
hangi bölgeyi kullanacağına kazanan karar 
verir. Bölgeler aşağıdaki haritada gösterilir.

Ardından oyuncular, bölgeleri belirlemek 
için yapılan zar atımını kazanan 
oyuncudan başlamak üzere birliklerini 
her sırada bir birlik olmak üzere 
sırayla konuşlandırır. Tüm birlikler, 
her oyuncunun kendi bölgesinde 
ve düşman bölgesinin en az 12 inç 
uzağına konuşlandırılmalıdır.

Her iki oyuncu da ordusunu kurana kadar 
birlikleri konuşlandırmaya devam edin. 
Bir oyuncu önce bitirirse rakip oyuncu 
ordusundaki birliklerin kalan kısmını tek 
tek konuşlandırır.

ILK KAN
Bir düşmanı ilk öldüren ordunun 
yönetimindeki oyuncu, fazladan 1 komuta 
puanı kazanır.

GÖRKEMLI ZAFER
Savaş, oyunculardan birinin savaş alanında 
birliği kalmayana kadar veya bunun kısa 
sürede gerçekleşmesi durumunda, beşinci 
savaş turunun sonuna kadar devam eder.

Savaş sona erdiğinde, oyuncuların her biri, 
savaş sırasında öldürülen rakip ordunun 
tüm modellerinin Yaralanma özelliklerini 
toplayarak bir zafer puanı hesaplar. 
Oyunculardan biri, diğerinin puanını %50 
veya daha fazla geçerse bu oyuncu büyük 
zafer kazanmış olur. Aksi takdirde, daha 
yüksek puanı kazanan oyuncu küçük 
zafer kazanır.



13 WARSCROLL'LAR
Warhammer grubundaki her Citadel 
Miniature kendi warscroll'una sahiptir 
ve burada, ilgili modeli Warhammer 
Age of Sigmar oyununda kullanmak 
için ihtiyacınız olan tüm bilgiler yer alır. 
Aşağıdaki açıklamalarda, warscroll'da 
neler bulabileceğiniz anlatılmaktadır.

SAVAŞ PARŞÖMENI 
KURALLARI
Tüm warscroll'lar, warscroll'da 
açıklanan modelin savaşta nasıl 
kullanacağını anlatan kurallar içerir.

1 ÖZELLIKLER
Warscroll'lar, temel oyun 

kurallarında belirtilen ve modelin 
oyunda nasıl kullanılabileceğini 
belirleyen bir dizi özellik içerir. 
Örneğin, bir modelin Kurtarma 
özelliği, kurtarma zarı için hangi değeri 
tutturmanız gerektiği, bir silahın Saldırı 
özelliği ise o silah için kaç vuruş zarı 
atıldığı gibi bilgileri gösterir.

“-” Kurtarma
Bazı modellerde “-” Kurtarma özelliği 
vardır. “-” Kurtarma özelliği, 7 veya 
daha fazla zar değeri tutturmanız 
gerektiğini ifade eder. Çoğu durumda 
bu imkansız olduğundan, zar atılması 
gerekmez. Ancak, bazı durumlarda 
düzenleyiciler, kurtarma zarı değerini 
değiştirerek 7 veya üstü bir değere 
ulaşmanızı ve böylece kurtarma zarı 
atmayı denemenizi sağlar. 

Rastgele Değerler
Bazı durumlarda, warscroll'da bir ya 
da daha fazla özellik rastgele değerlere 
sahiptir. Örneğin, bir Hareket özelliği 
2D6 veya Saldırı özelliği D6 olabilir. 

Hareket aşamasında hareket etmesi 
için rastgele Hareket özelliğine sahip 
bir birlik seçildiğinde, belirtilen sayıda 
zar atın. Atılan zarların toplamı, o 
hareket aşaması süresince birlikteki tüm 
modellerin Hareket özelliği olacaktır.

Bir silah bir model tarafından her 
kullanıldığında, silah için (Hasar 
dışında) herhangi bir rastgele değer 
belirleyin. Sonuç, o aşamanın geri 
kalanında söz konusu modelin silahı 
için geçerli olacaktır. Saldırı sırasının 
dördüncü adımında rastgele hasarı 
belirlerken, silahla yapılan her bir 

başarılı saldırının değerini belirlemek 
için ayrıca zar atın.

2 AÇIKLAMA
Tüm warscroll'larda bir 

açıklama bulunur. Bu açıklamada, 
modelleri nasıl birlik hâline 
getireceğiniz ve birlikteki modellerin 
hangi silahları kullanabileceği belirtilir. 

Birliğin Büyüklüğü
Bir model, iki veya daha fazla modelden 
oluşan bir birliğin parçası olarak 
alana yerleştirilirse birlikte bulunması 
gereken model sayısı açıklamada 
belirtilir. Bir birliği alana yerleştirmek 
için yeterli modeliniz yoksa o tür bir 
birliği, elinizde mevcut olan mümkün 
olduğunca çok sayıda modelle alana 
yerleştirebilirsiniz. Bu birliklere eksik 
birlik adı verilir.

Komuta Modelleri
Bazı birliklerde, eşsiz bir ada 
sahip liderler, sancaktarlar ve/
veya müzisyenler olabilir. Bunlara 
“komuta modelleri” adı verilir ve 
yalnızca komuta modelleri için geçerli 
becerilere sahip olurlar. Bir birlikte 
komuta modelleri varsa bunlar, 
uygun Citadel Miniature'lar ile temsil 
edilmelidir. Komuta modellerinin, 
modelin kendisinde gösterilmese 
bile, aksi belirtilmedikçe birlikteki 
diğer tüm modellerle aynı silahları 
taşıdığı varsayılır.

Binek Modelleri
Bazı durumlarda bir modelin 
açıklaması, modelin savaş atı, modelin 
sürebileceği güçlü bir canavar veya 
üzerinde durabileceği devasa bir savaş 
makinesi gibi bir binek modeliyle 
ilgili bilgiler içerir. Söz konusu 
model öldürüldüğünde, hem binici 
hem de binek modelinin oyundan 
çıkarılacağını unutmayın. 

3 BECERILER
Çoğu warscroll'da, warscroll'u 

ile ilişkili modellerin Warhammer 
Age of Sigmar oyunu sırasında 
kullanabileceği bir ya da daha fazla 
beceri yer alır. Beceriler, temel 
kurallardan daha önceliklidir. 

Birçok beceriyi, ilgili aşama sırasında 
gerçekleşen bir şey tetikler. Örneğin bir 
beceri, başarısız bir vuruş zarı atımını 
tekrar atmanıza olanak tanıyabilir. Bu 
durumda beceri, beceriyi tetikleyen 
olaydan hemen sonra kullanılır.

Diğer beceriler, oyuncunun 
kullanmak istediği bir aşamada 
kullanılabilir. Örneğin, en fazla komuta 
becerisini kahramanlık aşamasında 
kullanabilirsiniz. Bir aşamanın 
başlangıcında kullanılması gereken 
beceriler, diğer tüm eylemlerden 
önce yerine getirilir. Aynı şekilde, 
bir aşamanın sonunda kullanılacak 
beceriler, o aşamadaki tüm normal 
etkinlikler tamamlandıktan sonra 
yerine getirilir. Diğer beceriler, 
aşama süresince istediğiniz sırayla ve 
istediğiniz zaman kullanılabilir. Her 
iki oyuncu da becerilerini aynı anda 
kullanmak isterse ilk olarak sırası gelen 
oyuncu becerisini kullanır. Rakibi, 
becerisini onun ardından kullanır.

Becerilerin yalnızca kurallarında 
belirtilen aşamada kullanılabileceğini 
unutmayın. Örneğin, “hareket 
aşamasında” kullanılabileceği belirtilen 
bir beceri, kahramanlık aşamasında 
hareket eden bir birliği etkilemek 
için kullanılamazken, “sizin hareket 
aşamanızda” kullanılabileceği 
belirtilen bir beceri ise rakibin hareket 
aşamasında kullanılamaz.
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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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Bir birliğin, belirli bir mesafe 
içerisindeki dost birlikleri etkileyen 
bir becerisi varsa bu beceri, birliğin 
kendisini de etkiler.

Son olarak, bir becerinin kullanılmasıyla 
elde edilmiş ekstra saldırılar, vuruş 
zarları veya yaralanma zarları; ekstra 
saldırılar, vuruş zarları ya da yaralanma 
zarları oluşturmaz. Örneğin, 6 veya 
daha yüksek vuruş zarı 1 ekstra saldırı 
yapmanızı sağlarsa bu ekstra saldırı, 
yine 6+ atmanız durumunda size yeni 
saldırılar sağlamaz.

Düzenleyiciler
Bazı durumlarda, özellikler veya 
beceriler için geçerli düzenleyiciler 
vardır. Örneğin, bir kural, bir modelin 
vuruş zarına veya Hareket özelliğine 
1 ekleyebilir. Düzenleyiciler birikmeli 
niteliktedir. Düzenleyiciler, bir zar 
atımını 1'in altına düşüremez. 

Bir düzenleyici rastgele değer için 
geçerliyse önce rastgele değeri belirleyin 
ve ardından bu değere düzenleyiciyi 
uygulayın. Örneğin, bir becerinin D3 
Hasar özelliğine 1 eklemesi durumunda, 

SAVAŞ ÖNCESI 
BECERILERI
Bazı warscroll'lar, bir beceriyi 
“konuşlandırma tamamlandıktan 
sonra” veya “savaş başlamadan 
önce” kullanmanıza olanak tanır. 
Bu beceriler, ilk savaş turundan 
önce kullanılır. Her iki ordunun 
da bu tür becerileri varsa zar atın. 
Kazanan, hangi oyuncunun savaş 
öncesi becerilerinin tamamını 
önce kullanacağına karar verebilir. 

Tüm savaş öncesi beceriler 
kullanıldıktan sonra, savaşın ilk 
turu başlar.

sonuç D3 atılıp zar değerine 1 
eklenerek belirlenir.

4 HASAR TABLOLARI
Bazı modellerde, modelin 

özelliklerinin bir ya da daha fazlasını 
belirlemek için kullanılan bir hasar 
tablosu bulunur. İlgili değeri bulmak 
için modelin uğradığı (mevcut durumda 
modele verilen ve tedavi edilmemiş) 
yaralanmaların sayısını bulun.

5 ANAHTAR SÖZCÜKLER
Her warscroll'da, parşömende 

açıklanan model için geçerli bir anahtar 
sözcük listesi vardır. Anahtar sözcükler, 
kurallarda kalın olarak yazılmış 
Anahtar Sözcük olarak gösterilir.

Anahtar sözcükler, bazen bir kural 
ile ilişkilidir (veya “etiketlenmiştir”). 
Örneğin, bir kuralda o kuralın “tüm 
Khorne modelleri” için geçerli olduğu 
yazabilir. Bunun anlamı, söz konusu 
kuralın yalnızca warscroll'da Khorne 
anahtar sözcüğü olan modeller için 
geçerli olmasıdır. 

1

2

3

4

5

Bazı durumlarda, bir birliğe savaş 
için anahtar sözcük atamanıza veya 
eklemenize izin verilir. Bunu yaparsanız 
atanan sözcüğün savaş süresince birliğin 
warscroll'da bulunduğunu varsayın.



15 WARSCROLL BATTALION
İsterseniz, warscroll battalion'unu 
kullanarak ordunuzdaki birlikleri özel 
bir tür dizilişte düzenleyebilirsiniz. 
Bunu yapmak, taburdaki birliklerin 
kullanabileceği ilave becerilere 
erişmenizi sağlar.

Aşağıdaki kurallar, bir warscroll için 
geçerli kurallara ek olarak bir warscroll 
battalion'u için geçerlidir.

1 TABUR DÜZENI
Bir warscroll battalion'u, iki veya 

daha fazla birlikten oluşur. Ordunuzu 
seçerken, Hangi warscroll battalion'larını 
kullanacağınıza ve her birinde hangi 
birliklerin olacağına karar vermeniz 
gerekir. Warscroll battalion'unu destek 
kuvvetler dahil edilemez.

Taburun düzen bölümünde, 
içerebileceği veya içermesi gereken 
birliklerin unvanları veya anahtar 
sözcükleri listelenir. Bir girdi birliğin 
unvanı olursa o unvana sahip tüm 
birlikler kullanılabilir (birliğinde 
girdisinde yer verilmediği sürece, 
unvanın altındaki alt başlıkları göz ardı 
edebilirsiniz). Eksik birlikler (sf. 13), 
bir warscroll battalion'unun parçası 
olarak kullanılamaz. 

Bir birliğin girdisi Anahtar Sözcük 
ise (anahtar sözcük atadıklarınız dahil 
olmak üzere) bu anahtar sözcüğe sahip 
herhangi bir birlik kullanılabilir.

Konuşlandırma sırasında, her bir 
birliği ayrı ayrı konuşlandırmak 
yerine, bir warscroll battalion'daki 
birliklerin bir kısmını veya 
tamamını konuşlandırabilirsiniz.

2 TABUR BECERILERI
Bir warscroll battalion'u için 

listelenen beceriler, (ordunuzda o türde 
başka birlikler de olsa dahi) yalnızca o 
taburu oluşturan birlikler için geçerlidir 
ve birliğin warscroll'unda belirtilen 
becerilere ek olarak kullanılır. 

Bir birlik genellikle sadece bir 
tabura dahil olabilir ve bu nedenle 
yalnızca bir dizi tabur becerilerinden 
faydalanabilir. Ancak bazı çok büyük 
taburlar, daha küçük başka taburlar 
içerir ve bu durumda, bir birliğin aynı 
anda iki farklı taburun becerilerinden 
faydalanması mümkündür.

117

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

TABUR BONUSLARI
Bir warscroll battalion'u bir 
orduya dahil etmek iki ilave 
bonus getirir:

• Ordunuza dahil ettiğiniz her 
bir warscroll battalion'u için 
savaşın başında 1 komuta 
puanı alırsınız.

• Bağlılık becerileri (sf. 17-18) 
kurallarını kullanıyorsanız 
ordunuza dahil ettiğiniz 
her bir warscroll battalion'u 
için fazladan 1 güç 
nesnesi alırsınız.
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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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Kullanacağınız savaş planını seçtikten 
sonra, savaşın gerçekleşeceği bir Ölüm 
Diyarı seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, 
oyununuz için hangi Savaş Ortamı 
kurallarını kullanabileceğinizi, seçtiğiniz 
Ölüm Diyarı belirler. Kullanacağınız 
Ölüm Diyarı konusunda anlaşmaya 
varamıyorsanız zar atın ve kazananın 
karar vermesini bekleyin. 

SAVAŞ ORTAMI KURALLARI
Seçtiğiniz Ölüm Diyarı, burada 
gerçekleşecek savaş için hangi Savaş 
Ortamı kurallarının (varsa) geçerli 
olacağını belirler. 

Warhammer Age of Sigmar hakkında 
yayımlanmış kitapların birçoğunda 
Savaş Ortamı kural setleri mevcut 
olup şu anda yeni kural setleri 
de eklenmektedir. 

1 REALMSPHERE BÜYÜSÜ
Büyücüler, bulundukları 

Ölüm Diyarının enerjilerine uygun 
başka büyüler bilebilir. Bu büyülerin 
hepsi, büyücünün hâlihazırda bildiği 
büyülere eklenir.

1 2

3

2 REALMSCAPE ÖZELLIKLERI
Her bir savaş ortamının 

coğrafyası, iklimi, flora ve faunası 
oldukça çeşitlidir ve burada yapılan 
savaşlar üzerinde önemli etkilere 
sahip olabilir.

3 SAVAŞ ORTAMI KOMUTLARI
Her bir savaş ortamında, 

orada savaşan Kahramanlar 
tarafından kullanılabilen özel komuta 
becerileri vardır. 

SAVAŞ ORTAMI

SAVAŞ BÖLGELERI
Her Ölüm Diyarı gerçek anlamda 
büyüktür ve çok sayıda akıl almaz 
bölgeye sahiptir. Bazı durumlarda 
bir Savaş Ortamı, bu bölgelerin bir 
ya da daha fazlasından ayrıntılar 
içerir. Bu durumda, savaş 
ortamını seçen oyuncu, savaşın 
bu bölgelerde gerçekleştiğini 
söyleyerek o bölgeye özel Savaş 
Ortamı kurallarının geçerli 
olmasına olanak tanıyabilir. 

ÖLÜM DIYARLARI
Seçebileceğiniz Ölüm 
Diyarları şunlardır:

• Ateş Ülkesi Aqshy
• Ölüm Ülkesi Shyish
• Hayat Ülkesi Ghyran
• Işık Ülkesi Hysh
• Yaratıklar Ülkesi Ghur
• Metal Ülkesi Chamon
• Gölge Ülkesi Ulgu

Bu oyun, kurak ve Kaosun 
yerle bir ettiği Aqshy'de geçer. 
Savaş Ortamı kurallarını 
oyununuza dahil etmek, 
yeni ve karakterli bir bakış 
açısı getirir.



17 BAĞLILIK BECERILERI
Ordunuzun bağlı olduğu bir grup 
varsa Warhammer Age of Sigmar 
oyununuzda bir dizi bağlılık becerisini 
kullanabilirsiniz. Bağlılık becerileri, 
ordunuzun ilave beceriler ve büyüler 
kullanmasına olanak tanır.

Warhammer Age of Sigmar hakkında 
yayımlanmış kitapların birçoğunda 
bağlılık becerisi setleri mevcut 
olup şu anda yeni kural setleri de 
eklenmektedir. Bu bölümdeki kurallar, 
bağlılık becerilerini oyunlarınızda nasıl 
kullanacağınızı açıklar.

ORDU BAĞLILIĞI
Ordunuzu seçerken, onun için 
bir bağlılık da seçebilirsiniz. Bunu 
yaptığınızda, seçtiğiniz bağlılığa 
karşılık gelen bağlılık becerilerini 
kullanabilirsiniz. Bir ordunun birden 
fazla bağlılığı varsa oyun sırasında 
uygulamak için birini seçmeniz gerekir. 

BÜYÜK ITTIFAKLAR
Warhammer Age of Sigmar oyunundaki 
birlikler, Büyük İttifaklar olan Düzen, 
Kaos, Ölüm veya Yıkım’a bağlıdır. Bir 
birliğin bağlı olduğu Büyük İttifak, savaş 
parşömenindeki anahtar sözcüklere 
göre belirlenir. Örneğin, Ölüm anahtar 
sözcüğüne sahip bir birlik, Ölüm Büyük 
İttifakının parçasıdır.

Bir ordu, içerisindeki (konuşlandırma 
sırasında anahtar sözcük atadığınız 
birlikler dahil olmak üzere) tüm 
birliklerin bağlı olduğu Büyük İttifaka 
bağlıdır. Örneğin, bir ordudaki tüm 
birliklerde Düzen anahtar sözcüğü 
bulunuyorsa ordu, Düzen Genel 
İttifakına bağlı olabilir ve Düzen ordusu 
olarak adlandırılır.

ALT GRUPLAR
Birçok birlikte de Büyük İttifakların 
parçası olan bir gruba bağlıdır. Örneğin 
Stormcast Eternals, Düzen Büyük 
İttifakına bağlı bir alt gruptur. 

Bir ordu, konuşlandırma sırasında 
bir anahtar sözcük atadığınız birlikler 
dahil olmak tüm birliklerinde bir alt 
grubun anahtar sözcüğü varsa Büyük 
İttifak yerine bu alt gruba bağlı olabilir. 
Örneğin, bir ordudaki tüm birliklerde 
Stormcast Eternal anahtar sözcüğü 
bulunuyorsa ordu, Stormcast Eternal 

alt grubuna bağlı olabilir ve Stormcast 
Eternal ordusu olarak adlandırılır.

MÜTTEFIKLER
Bir orduda bulunan her dört birlikten 
biri müttefik birlik olabilir. 

Müttefik birlikler, ordunuzun bir 
parçası olarak değerlendirilir ve 
dolayısıyla, farklı bir Büyük İttifak 
veya alt grubun parçası olabilir. Ancak 
bu birlikler, ordunuzun bağlılıkları 
belirlenirken dikkate alınmaz. Ayrıca 
bir müttefik model, ordunun generali 
olamaz ve ordunuzun bağlılık 
becerilerinden faydalanamaz.

Bir ordunun ittifak kurabileceği alt 
gruplar, savaş kitabında veya General's 
Handbook'un güncel baskısında 
Meydan Muharebesi Profilleriyle 
birlikte bulunabilir. Örneğin bir 
Stormcast Eternal ordusunun, Düzen 
alt grubundan müttefikleri olabilir.

DESTEK KUVVETLER
Savaş devam ederken ordunuza eklenen 
birlikler müttefik olabilir. Bu birlikler, 
orduya dahil edebileceğiniz müttefik 
birlik sayısı sınırını etkilemez. 

WARSCROLL BATTALION
Bir Warscroll battalion'da müttefikler 
yer alabilir. Bu birlikler, orduya dahil 
edebileceğiniz müttefik birlik sayısı 
sınırını etkilemez.

BECERI TÜRLERI
Çoğu bağlılık becerisi; savaş nitelikleri, 
komuta nitelikleri, güç nesneleri 
ve büyü ilimlerinden oluşan setler 
içerir. Bunlar bazen bir tablo hâlinde 
verilir. Rastgele bir beceri belirlemek 

için bu tabloya zar atabilir veya 
birini seçebilirsiniz. Ordunuzdaki 
müttefiklerin bağlılık becerilerini 
kullanamayacağını unutmayın.

NAMLI KARAKTERLER
Nagash, Archaon ve Alarielle gibi namlı 
karakterler, kendi kişilikleri ve güç 
nesneleri bulunan, benzersiz ve son 
derece güçlü savaşçılardır. Bu nedenle, 
bu modellerin komuta niteliği veya güç 
nesnesi olamaz.

SAVAŞ NITELIKLERI
Ortak hedef ve ideallere sahip bir ordu, 
başarı olasılığı düşük müttefiklerden 
oluşan bir ayak takımından çok daha 
ölümcüldür. Bunun sonucunda, aynı 
bağlılığı paylaşan ordular, genellikle 
savaş nitelikleri adı verilen güçlü ilave 
becerilerden faydalanır.

KOMUTA NITELIKLERI
İster kurnaz bir stratejist olsun, ister 
barbar bir kasap, her generalin eşsiz 
bir komuta tarzı vardır. Generaliniz 
bir Kahraman ise ve ordunuzun 
bağlılık becerileri herhangi bir komuta 
niteliği içeriyorsa generaliniz için birini 
seçebilir veya zar atabilirsiniz. Herhangi 
bir nedenle savaş sırasında yeni bir 
general seçmeniz gerekirse seçiminizi 
hemen yapın veya generalin niteliği 
için zar atın. Komuta niteliklerinin, 
aksi belirtilmedikçe bir generalin binek 
modelinin yaptığı saldırılar üzerinde 
herhangi bir etkisi bulunmaz. 

GÜÇ NESNELERI
Bu hazineleri savaşa güçlü kahramanlar 
getirir. Ordunuzun bağlılık becerileri 
herhangi bir güç nesnesini içeriyorsa 
ordunuzdaki bir Kahraman 
tarafından taşınacak bir güç nesnesi 
seçebilir veya bunun için zar 
atabilirsiniz. Ordunuza dahil ettiğiniz 
her bir warscroll battalion'u için bir güç 
nesnesi taşıyacak ilave bir Kahraman 
seçebilirsiniz. Bir Kahraman birden 
fazla güç nesnesine sahip olamaz. Bir 
ordu ise aynı güç nesnesine birden 
kereden fazla sahip olamaz. Güç 
nesnelerinin, aksi belirtilmedikçe bir 
kahramanın binek modelinin yaptığı 
saldırılar üzerinde herhangi bir 
etkisi bulunmaz. 
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BÜYÜ ILMI
Büyücülerin, yalnızca üyesi oldukları 
alt grup veya Büyük İttifakın kullandığı 
büyü ilminden ekstra büyüler bilmesi 
mümkündür. Ordunuzun bağlılık 
becerileri büyü ilimleri içeriyorsa 
ordunuzdaki Büyücü, hâlihazırda 
bildiği büyülere ek olarak bu ilimlerin 
büyülerinden birini de bilir. 

EŞSIZ BECERILER
Bazı bağlılık becerileri, başka eşsiz beceri 
türleri içerir. Bu durumda, bunların 
nasıl kullanılacağı, bağlılık becerileri 
setinde açıklanır.
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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.

Bu Nurgle ordusu, Maggotkin of Nurgle savaç kitabındaki Rotbringer’larından ibaret değildir ve Skaven Pestilens savaş kitabındaki 
skaven’ı da içerir. Tüm birliklerinde Nurgle anahtar sözcüğü vardır ve böylece Nurgle bağlılık becerilerini kullanabilir.  




