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A Warhammer Age of Sigmar játékban rettenthetetlen harcosokat, szörnyeket és ostromgépeket vihetsz harcba. Ebben a szabályzatban
minden tudnivalót megtalálsz a különös, varázslatos birodalmakban vívott háborúkhoz, hogy eláraszd a világot mindent elsöprő mágiával,
elsötétítsd az eget suhogó nyilakkal, és véres közelharcban semmisítsd meg az ellenségeidet!

A SEREGEK

Mielőtt elkezdődne a harc, a rivális
hadurak maguk köré gyűjtik
leghatalmasabb harcosaikat
A játékhoz először fel kell állítanod a seregedet
a kollekciódban lévő miniatúrákból. A sereg
bármekkora lehet, és tetszőleges számú modellt
tartalmazhat a kollekciódból. Minél több
egységet használsz, annál tovább tart a játék
és annál izgalmasabb lesz! Általánosságban a
seregenként mintegy 100 miniatúrát alkalmazó
játék tesz ki egy egész estét

WARSCROLLOK ÉS EGYSÉGEK

Minden modellnél warscrollok határozzák
meg a játékban alkalmazhatóságuk szabályait.
A bevetni kívánt modellekhez warscrollokra
lesz szükséged.
A modellek egységekben harcolnak. Egy
egység egy vagy több modellből is állhat, de
nem épülhet fel olyan modellekből, amelyek
eltérő warscrollt használnak. Az egység csak
egyetlen modellcsoportként állhat fel és
fejezhet be bármilyen mozgást, ahol minden
modell 1"-en belül van legalább egy másik
modelltől az egységből. Ha csata közben az
egység bármi miatt felbomlana, újra fel kell
állnia a következő mozgás előtt.

HARCI ESZKÖZÖK

A csatához szükséged lesz egy mérőszalagra és
kockákra.
A Warhammer: Age of Sigmar játékban
hüvelykben (") mérjük az egyes modellek
vagy egységek legközelebbi pontjai közötti
távolságot. A távolságot bármikor mérhetitek.
A modellek talpa ilyenkor nem számít a
modell részének – az csak azért van, hogy
segítsen a modellt megtartani. Ezért a talpat
nem számítjuk bele a távolság mérésekor.
A Warhammer Age of Sigmar hatoldalú
kockát használ (ennek rövidítése a D6). Ha
a szabály szerint D3 értéket kell használni,
akkor a kockadobás után kapott eredményt
felezzétek meg és felfelé kerekítsétek.
Előfordul, hogy lehetőség van az újbóli
dobásra, ilyenkor újra teljes értékben vagy
részben dobhattok. Egynél többször nem
lehet újra dobni, és az újradobásra mindig az
esetleges értékmódosítás előtt kerül sor.

A CSATAMEZŐ

Lángoszlopok, sárgaréz oltárok vagy
kísértetjárta romok: a birodalmakban
különös látványok és halálos akadályok
fogadnak.
A Warhammer Age of Sigmar csatáit izgalmas
tájak végtelen változatosságában vívják a
Halandó Birodalomban: az elhagyatott vulkáni
fennsíkoktól az égbe nyúló templomokon
át a buja dzsungelekig és az elmúlt korok
romjaiig. A Káosz uralma hat át mindent, föld
nem marad érintetlen a háború csapásaitól.
Ezek a vad, fantáziaszülte tájak elevenednek
meg minden egyes alkalommal, amikor a
Warhammer Age of Sigmar játékkal játszol.

REJTÉLYES TÁJAK

A Halandó Birodalmak tájai segíthetik és
akadályozhatják is harcosaidat. Hacsak más
utasítást nem kaptok, egy modell végighaladha
a tájon, de nem mehet keresztül azon (tehát
nem haladhat át tömör falon, vagy egy fán
keresztül, de átmászhat rajtuk, vagy felmászhat
rájuk). Ezenfelül, amint felállítottad a
tájaidat, dobj a kockával a következő táblán,
vagy válassz egy szabályt onnan minden
tereptárgyhoz:

A TÁJ TÁBLA
Dobás Táj
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A tábla és a választott táj adja a csatamezőt.
Csatamező lehet bármilyen lapos felület,
amelyen a modellek meg tudnak állni– például
az étkezőasztal vagy a padló – és bármilyen
méretű, alakú lehet, amennyiben nagyobb 0,3
négyzetméternél.
Először azt kell eldöntened, hogy a hét
Halandó Birodalom közül melyiken kerül sor
a csatára. Például dönthetsz úgy, hogy a csatára
a Tűz Birodalmában kerül sor. Előfordulhat,
hogy ezt előre kell tudnod ahhoz, hogy
kiválaszthass bizonyos képességeket. Ha nem
tudtok megegyezni a birodalomban, akkor
a legnagyobbat dobó választhatja meg a
birodalmat.
A legjobb csatákat gazdagon díszített
és felépített tájakon vívják, de mindegy,
hogy részletgazdag tájat vagy csak néhány
tereptárgyat választasz. Jó arány, ha
legalább 1 tereptárgyat jelölsz ki minden 0,2
négyzetméterre, de a kevesebbel sincs gond;
ugyanakkor, ha többet választasz, sokkal
érdekesebb csatában lehet részed.
A tájak elhelyezéséhez megkönnyítheted a
döntést, ha két kockával dobsz, majd ezek
eredményét összeadod csatatered minden 0,20
négyzetméternyi területére, és megnézed az
alábbi táblázatot:
Dobás
2-3
4-5
6-8
9-10
11-12

Tereptárgyak
Nincsenek tereptárgyak.
2 tereptárgy.
1 tereptárgy.
2 tereptárgy.
Válassz 0-3 tereptárgyat.
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5
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Elátkozott: Amennyiben bármelyik
egységed 3" távolságon belül van
ettől a tereptárgytól a hero fázisban,
kijelentheted, hogy valaki áldozatot
mutat be. Ha így teszel, az egység D3
halálos sebet kap, de hozzáadhatsz
1-et az egység minden találati
dobásához a következő hero fázisig.
Titkos: Adj 1-et bármely wizard
bármilyen varázsige vagy varázsigefeloldó dobásához a tereptárgytól 3"
távolságon belül.
Inspiráló: Adj 1-et minden
egység Bátorságához [Bravery] a
tereptárgytól 3" távolságon belül.
Halálos: Dobj a kockával
minden modellhez, amely ezen a
tereptárgyon fut át vagy tör előre,
vagy itt végez. Az 1-es dobásra a
modell elpusztul.
Misztikus: Dobj a hero fázisban
egyet minden egységed számára,
amely 3"-en belül van ettől a
tereptárgytól. 1-es dobásra az egység
megzavarodik, és nem választható
ki varázsigékhez, mozgáshoz vagy
támadáshoz a következő hero
fázisig. Ha 2 és 6 között dobsz,
az egységet megbabonázzák, és a
következő hero fázisig újradobhatod
a sikertelen sebzés dobásokat.
Baljós: Bármely egységed, amely
3”-re van ettől a tereptárgytól
a hero fázisban, félelmet kelt a
következő hero fázisig. Vonj le 1-et
azoknak az ellenfél egységeknek a
Bátorságából [Bravery], amelyek
3"-re vannak a félelmet keltő egy
vagy több egységtől.

KEZDETÉT VESZI AZ
ÜTKÖZET

Mennydörgés hallatszik a fellegekből,
ahogy a seregek a csatamezőre vonulnak.
Most már készen állsz a csatára, de mielőtt
elkezdődhetne, fel kell állítanod a seregedet

SEREGÁLLÍTÁS

A seregek felállítása előtt mindkét játékos dob
a kockával; döntetlen esetén újra dobnak.
A nagyobbat dobó játékos feladata, hogy a
csatamezőt két egyenlő térfélre ossza, míg az
ellenfél választhatja ki, melyik fél legyen az ő
területe. Erre néhány példát lásd alább.

A te területed

Az ellenfél területe

A te területed

Az ellenfél területe

A szembenálló játékos is folytathatja az
egységek felállítását. Amikor mindkét fél
befejezte, lezárul a felállítás fázisa. Mindig
a sereg felállítását először befejező játékos
választja meg, hogy ki léphet először az
ütközet első körében.

A HADVEZÉR

Amint befejezted az összes egység felállítását,
az egyik felállított modellt kinevezheted
hadvezérnek. A hadvezér parancsnoki
képességgel rendelkezik, ahogy az a szemközti
hero fázisban olvasható.

DICSŐSÉGES GYŐZELEM

A Halandók Birodalmában az ütközetek
brutálisak, és a végsőkig tartanak, míg az egyik
oldal kikiálthatja győzelmét, mert elpusztította
az ellenségeit, vagy mert már nincsenek
ellenséges modellek a csatamezőn. A győztes
azonnal kikiálthatja dicsőséges győzelmét,
és besöpörheti az őt megillető elismeréseket és
trófeákat, míg a vesztes fél visszavonul a sebeit
nyalogatni és bukásán keseregni.
Ha nem tudtátok a csatát mindent eldöntő
győzelemre vinni, vagy eredménye nem
egyértelmű, akkor is egyfajta eredmény
kiszámítható úgy, hogy a játékból eltávolított
modellek számát összevetitek az eredetileg
felállított modellek számával mindkét sereg
esetében. Ezek százalékos aránya adja meg
a győztest. Ilyen győzelem csak kisebb
győzelem lehet. Például ha az egyik játékos
a kezdő modelljei 75%-át elveszítette, míg a
másik elveszített 50%-ot, akkor a modellek
50%-át elveszítő játékosé a kisebb győzelem.
Azok a modellek, amelyeket játék közben adtál
a seregedhez (például megidézés, erősítés,
reinkarnáció útján), nem számítanak bele a
sereg modelljeibe, viszont a veszteségek közé
be kell számítani őket.

A te területed

HIRTELEN HALÁL GYŐZELEM

Az ellenfél területe

A játékosok ezt követően felváltva állítanak fel
egységeket, egyidejűleg egyet, kezdve azzal a
játékossal, aki nagyobbat dobott korábban. A
modelleket a saját területükön kell felállítani,
több mint 12"-re az ellenfél területétől.
Addig folytathatjátok az egységek felállítását,
am íg minden egységet felállítottatok, amelyet
ebben az ütközetben be akartok vetni,
vagyameddig el nem fogy a hely. Ezek a ti
seregeitek. Számoljátok meg a seregekben a
modellek számát – ez később még jól jöhet. A
fennmaradó egységek tartalékban maradnak,
és csak akkor játszanak szerepet, ha úgy hozza
a sors.

Előfordul, hogy egy játékos megpróbálja
elérni a hirtelen halál győzelmet. Ha az egyik
sereg harmadával több modellel rendelkezik,
mint a másik, az erőhátrányban lévő játékos
választhat egy célt a hirtelen halál tábláról
a hadvezérek kijelölése után. A dicsőséges
győzelem azonnal kimondható, amikor az
erőhátrányban lévő játékos eléri ezt a célt.

GYŐZELMEK

A hirtelen halál cél megválasztása után, ha a
sereged dicsőséges győzelmet aratott az előző
ütközetben, dobj a kockával és nézd meg az
eredményt a jobb oldali győzelem táblán.

A HIRTELEN HALÁL TÁBLA

Gyilkos: Az ellenfél játékos választ egy
egységet a HERO, WIZARD, PRIEST vagy
MONSTER keyword-ök közül a seregében.
Gyilkold le az egységet, amelyet kiválaszt.
Nyers: Az ellenfél játékos kiválaszt egy öt
vagy több modellt tartalmazó egységet a
seregből. Gyilkold le az egységet, amelyet
kiválaszt.
Kitartás: Legyen legalább egy olyan
modell játékban a hatodik csatakörben,
amely a csatamezőn kezdte a csatát.
Területfoglalás: Válassz ki egy
tereptárgyat az ellenfél területén. Egy baráti
modell legyen legalább 3" távolságra attól a
tereptárgytól a negyedik csatakör végéig.

A GYŐZELEM TÁBLA
Dobás Győzelem

Áldott: Kedved szerint
megváltoztathatod egyetlen
tetszőleges dobásod eredményét az
ütközet során.
3-4 Ihletett: Újradobhatod az összes
meghiúsult találati dobást a sereged
egy egységében egy közelharc
fázisban
5-6 Hatalmas: Adj hozzá 1-et
hadvezéred Sebek [Wounds]
jellemzőjéhez.
1-2

CSATAKÖRÖK

Hatalmas seregek ütköznek egymással,
vérpermet lepi be a mezőt és mágikus erő
harsan a levegőben.
A Warhammer Age of Sigmar játék csatakörök
sorozata, amelyek mindegyikében mindkét
játékos felváltva léphet. Mindegyik csatakör
kezdetén mindkét játékos dob, döntetlen
esetén pedig még egyszer dob. A legnagyobbat
dobó játékos döntheti el, ki kezd az adott
csatakörben. Mindegyik kör az alábbi
fázisokból áll:
1. Hero fázis
Vess be varázsigéket és hősi képességeket.
2. Mozgási fázis
Mozgasd az egységeket a csatatéren.
3. Lövési fázis
Támadj lövedékekkel [missile weapons].
4. Roham fázis
Küldj egységeket közelharcba.
5. Közelharc fázis
Zúdulj rá az ellenségre és támadj közelharc
fegyverekkel. [melee weapons]
6. Harctéri sokk fázis
Tedd próbára a megfáradt egységek
bátorságát..
Amint az első játékos befejezte műveleteit,
a második játékos kerül sorra. Amikor a
második játékos is befejezte, a csatakörnek
vége és egy új veszi kezdetét.

CSATA ELŐTTI KÉPESSÉGEK

Egyes warscrollok lehetővé teszik, hogy
használd a ‘felállítás befejezése utáni’
képességeket. Ezek a képességek az első
csatakör előtt alkalmazhatók. Amennyiben
mindkét seregnek vannak ilyen képességei,
mindkét játékos dob a kockával, és döntetlen
esetén újradob. A legnagyobbat dobó játékos
használhatja először képességeit, majd pedig
az ellenfele.

HERO FÁZIS

Ahogy a seregek közelednek, a vezetőik
bevetik varázserejüket, áldozatot
mutatnak be az isteneknek, vagy harsány
parancsokat adnak.
A hero fázisban bevetheted sereged wizard
figuráinak varázserejét (nézd meg a wizard
figurákra vonatkozó szabályokat az utolsó
oldalon).
Ezenfelül sereged egyéb egységeinek is
lehetnek olyan képességeik a warscrolljaik
szerint, amelyeket a hero fázisban be lehet
vetni. Általában ezeket csak a saját hero
fázisodban használhatod. Ám ha egy
képességet minden hero fázisban lehet
használni, akkor azt az ellenfeled hero
fázisában is bevetheted. Ha mindkét játékos
használhat képességeket a hero fázisban, akkor
az éppen lépő játékos használhatja fel először
a sajátjait.

PARANCSNOKI KÉPESSÉG

A hero fázisban a hadvezér egy parancsnoki
képességet használhat fel. Minden
hadvezérnek rendelkezésére áll az Inspiráló
jelenlét parancsnoki képesség, és némelyiknek
más is lehet a warscrolljában.
Inspiráló jelenlét: Válassz ki egy egységet
a seregedből, amely 12"-en belül van a
hadvezéredtől. A kiválasztott egységnek
nem kell harctéri sokk teszten részt vennie a
következő hero fázisig.

MOZGÁSI FÁZIS

Reng a föld, miközben a masírozó seregek
elfoglalják helyzetüket.
Kezdd a mozgási fázist azzal, hogy kiválasztod
az egyik egységedet, és az egység minden
modelljét addig mozgatod, amíg el nem érik
a kívánt helyzetüket. Ekkor választhatsz egy
másik egységet, és folytathatod, amíg annyi
egységet mozgatsz, amennyit szeretnél. Minden
modell egy mozgási fázisban csak egyszer
mozgatható.

MOZGÁS

Egy modell bármilyen irányba mozgatható,
legfeljebb a warscrolljában meghatározott
Mozgás [Move] jellemzőben leírt hüvelyk
távolságra. Függőlegesen is mozgatható
mászáshoz vagy terepen való átkeléshez, de
nem mozgatható [move] más modelleken

keresztül. A modell egyetlen része sem
mozoghat messzebbre a modell Mozgás
[Move] jellemzőiben meghatározottaknál.

AZ ELLENSÉG MODELLJEI

Amikor a mozgási fázisban mozgatsz egy
modellt, nem mozgathatod 3" távolságnál
közelebbre az ellenfél modelljeihez. A saját
sereged modelljei baráti modellek, míg az
ellenfeled seregének modelljei ellenséges
modellek.
Azok az egységek, amelyek a mozgási fázist
az ellenség egységétől 3" távolságon belül
kezdik meg, maradhatnak mozdulatlanok
vagy visszavonulhatnak. Ha a visszavonulást
választod, az egységnek a mozgást több mint
3" távolságra kell befejeznie minden ellenséges
egységtől. Ha egy egység visszavonul, akkor
később nem tud lőni vagy rohamozni abban a
körben (lásd alább).

FUTÁS

Amikor a mozgási fázisban mozgásra [move]
kiválasztasz egy egységet, kijelentheted, hogy
fut. Dobj a kockával, és az eredményt add
hozzá a Mozgás [Move] jellemzőhöz az egység
minden modellje számára a mozgási fázisban.
Egy futó egység nem lőhet vagy rohamozhat
később az adott körben.

REPÜLÉS

Ha egy modell warscrollja azt mondja, hogy
egy modell tud repülni, akkor áthaladhat más
modelleken és tájakon, mintha azok ott sem
lennének. Előfordulhat, hogy akkor sem fejezi
be a mozgást az ellenféltől 3" távolságra a
mozgási fázisban, és ha már eleve 3" távolságra
van egy ellenségtől, akkor csak a visszavonulás
és a mozdulatlanság közül választhat.

LÖVÉSI FÁZIS

A halál vihara söpör végig a seregen,
nyílzápor hull az égből, és ostromgépek
lövellik halálos terhüket.
A Lövési fázisban lőhetsz a lőfegyverrel
[missile weapons] ellátott modellekkel.
Válaszd ki az egyik egységedet. Nem
választhatsz olyan egységet, amely ebben a
körben futott vagy visszavonult. Az egység
minden modellje a fegyvertárában lévő összes
lőfegyverrel támad (lásd Támadás). Miután az
egység minden modellje lőtt, választhatsz egy
másik egységet lövéshez, amíg minden lőni
képes egységgel támadtál.

és dobj két kockával. Az egység minden
modellje ezzel a számmal léphet előre
hüvelykben. Nem választhatsz olyan egységet,
amely ebben a körben futott vagy visszavonult,
sem olyat, amely az ellenségtől 3" távolságon
belül van.
Az első mozgatott [move] modellnek ½"
hüvelyken belül kell megállnia egy ellenséges
modelltől. Amennyiben ez nem lehetséges,
a roham sikertelen és ebben a fázisban a
rohamozó egység más modellje nem léphet
előre. Amint az egység összes modelljével
mozogtál, választhatsz egy másik alkalmas
egységet a rohamhoz, amíg minden
rohamozni képes egységgel nem támadtál.

KÖZELHARC FÁZIS

Vérfürdő van a csatamezőn, az ellenséges
seregek széttépik egymást.
Bármely egység, amely rohamozott, vagy
modelljei vannak 3" távolságon belül egy
ellenséges egységtől, támadhat közelharcra
alkalmas fegyvereivel [melee weapons] a
közelharc fázisban.
Először a soron következő játékos kiválasztja
a támadó egységet, majd pedig az ellenfél
játékosnak kell támadnia egy egységgel, és így
tovább, míg minden alkalmas egység mindkét
oldalon támadott egyszer. Ha az egyik oldal
először befejezi minden támadását, akkor
a másik oldal végzi el az összes hátralévő
támadását, egyik egység a másik után. Egyik
egység sem választható egynél többszöri
támadásra az egyes közelharc fázisokban. Egy
támadás két részből áll: először előretörnek a
seregek, majd támadást indíthatsz az egység
modelljeivel.
1. lépés: Amikor előretör az egység a
csatatéren, az egység minden modelljét 3"
távolságra mozgathatod [move] a legközelebbi
ellenséges modellhez. Így az egység modelljei
közelebb juthatnak az ellenséghez, hogy
megtámadhassák.
2. lépés: Az egység minden modellje támad az
összes rendelkezésre álló közelharc fegyverrel
[melee weapons] (lásd Támadás).

HARCTÉRI SOKK FÁZIS

Még a legbátrabb szív is megremeg, amikor
meglátja a csata pusztítását.

ROHAM FÁZIS

A harctéri sokk fázisban mindkét játékosnak
harctéri sokk tesztet kell végeznie a seregük
azon egységeinél, amelyekben modellek estek
el a kör folyamán. A soron következő játékos
tesztel először.

Bármely egységed, amely 12" távolságon
belül van az ellenségtől a roham fázisban,
rohamozhat. Válassz ki egy alkalmas egységet,

A harctéri sokk teszthez dobj a kockával, és
add hozzá az egységből ebben a körben elesett
modellek számát. Minden pontnál, amellyel
az összpontszám meghaladja a legmagasabb
Bátorság [Bravery] jellemzőt az egységben,
az egység egy modelljének menekülnie kell,
és eltávolítják a játékból. Adj 1-et a Bátorság

Vérfagyasztó csatakiáltásokkal
csatába vetik magukat a harcosok, és
pengével, kalapáccsal, villámkarommal
kaszabolnak.

[Bravery] jellemzőhöz minden 10 modell után,
amely az egységben van a teszt elvégzésekor.
Neked kell kiválasztanod, mely modellek
meneküljenek a parancsnokságod alatt lévő
egységből.

TÁMADÁS

Záporoznak a csapások az ellenségre, és
súlyos sebeket okoznak.
Amikor egy egység támad, először ki
kell választanod a célponti egységeket a
támadáshoz, amelyeket az egység modelljei
célba vesznek, majd végre kell hajtanod az
összes támadást, végül a célponti egységeket
meg kell sebesítened.
A modell által indítható támadások számát a
modell fegyverzete határozza meg. A modell
fegyverlehetőségeit a warscroll leírásában
találjátok. A lőfegyvereket [missile weapons]
csak a Lövési fázisban lehet használni, míg
a közelharc fegyvereket [melee weapons] a
közelharc fázisban. A modell által indítható
támadások száma egyenlő a használható
fegyverei Támadás [Attacks] jellemzőjével.

CÉLPONTOK KIVÁLASZTÁSA

Először is ki kell választanod a célpontul
szolgáló egységeket a támadáshoz. Az
ellenséges egység megtámadásához az
egység legalább egy ellenséges modelljének
megfelelő lőtávolságon belül kell lennie a
támadófegyverhez (a maximális távolságon
belül, hüvelykben, a támadó fegyver megadott
lőtávolságán [Range] belül) és láthatónak kell
lennie a támadó számára (ha ez bizonytalan,
hajolj le és nézd meg a támadó modell
szemszögéből, hogy látható-e a célpont). A
láthatóság eldöntése érdekében a támadó
modell átláthat az egység más modelljein.
Ha egy modell egynél többször támadhat, a
támadásokat tetszés szerint megoszthatod
potenciális célponti egységek között. Ha egy
modell megosztja a támadásait kettő vagy
több ellenséges egység között, vidd véghez az
összes támadást egy egység ellen, mielőtt a
következőt célba vennéd.

A TÁMADÁSOK [ATTACKS]
MEGTERVEZÉSE

Támadást indítani lehet egyesével, vagy egyes
esetekben dobhatsz a kockával az egyszerre
több támadáshoz. A követező támadássor
használható egyesével történő támadáshoz:
1. Találati [Hit] dobás: Dobj a kockával. Ha
a dobott érték egyenlő vagy nagyobb, mint
a támadó fegyver Találati [Hit] jellemzője,
akkor találatnak számít, és Sebzés dobást kell
indítanod. Ha nem, a támadás sikertelen, és a
támadássornak vége.
2. Sebzés [Wound] dobás: Dobj a kockával.
Ha a dobott érték egyenlő vagy nagyobb, mint
a támadó fegyver Sebzés [Wound] jellemzője,
akkor sebet okoz és a szemben álló játékosnak
Mentődobást kell indítania. Ha nem, a
támadás sikertelen, és a támadássornak vége.

3. Mentődobás [Save]: Az ellenfél játékos
dob, és a dobás eredményét a fegyver Hasítás
[Rend] jellemzőjével módosítja. Ha például
egy fegyvernek -1 a Hasítás [Rend] jellemzője,
akkor 1–et vonunk le a Mentődobás értékéből.
Ha az érték egyenlő vagy nagyobb, mint
a célponti egység modelljeinek Mentés
[Save] jellemzője, a sebet elhárították és a
támadássornak vége. Ha nem, akkor a támadás
sikeres, és fel kell mérned a célponti egységben
okozott veszteséget.
4. A veszteségek [Damage] felmérése:
Amint egy egység elvégzett minden támadást,
minden sikeres támadás az adott fegyver
Veszteség [Damage] jellemzőinek megfelelő
számú sebet okoz. A legtöbb fegyver Veszteség
[Damage] értéke 1, de vannak, amelyek 2
vagy több sebet is képesek ejteni, így még
a legfélelmetesebb ellenfelet is súlyosan
megsebesíthetik, vagy egynél több ellenfélben
is kárt okozhatnak egyetlen csapással!
Ahhoz, hogy egyidejűleg több támadást indíts,
minden támadásnak ugyanolyan Találati [Hit],
Sebzés [Wound], Hasítás [Rend] és Veszteség
[Damage] jellemzőkkel kell rendelkeznie,
és ugyanazt az ellenséges egységet kell
céloznia. Amennyiben ez az eset áll fent,
egyszerre indítsd az összes Találati dobást,
majd az összes Sebzés dobást, végül az összes
Mentődobást; majd add össze az okozott sebek
számát.

SEBZÉS

Miután az egység befejezett minden támadást,
a célponti egységet irányító játékos a sebeket
tetszése szerint kioszthatja a célponti egység
modelljei között (a modelleknek nem kell
lőtávolságon belül, vagy a támadó egység
látóterében lenniük). Ha a sebzésnél egy adott
modellhez társítod a sebet, addig kell a sebeket
a modellhez társítanod, amíg az vagy elesik,
vagy elfogynak a kiosztásra váró sebek.
Amint a modell által a csatában elszenvedett
sebek mennyisége eléri a Sebek [Wounds]
jellemzőjét, a modell elesik. Az elesett
modellt tedd félre – távolítsd el a játékból.
Egyes warscrollok olyan képességeket
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a sebek
begyógyítását. A begyógyult sebeknek már
nincs következményük. Elesett modell sebeit
nem lehet begyógyítani.

HALÁLOS SEBEK

Egyes támadások halálos sebeket ejtenek.
Halálos sebnél nincs szükség Találati, Sebzés és
Mentődobásra – egyszerűen oszd ki a sebeket
a célponti egység modelljeinek a fent leírtak
szerint.

FEDEZÉK

Ha egy egység minden modellje egy
tereptárgyon belül vagy azon van,
hozzáadhatsz 1-et az egység minden
Mentődobásához, és ez képviseli a fedezéket az
adott terepen. Ez a módosító nem vonatkozik
a közelharc fázisra, ha a menteni kívánt egység
rohamozott ugyanabban a körben.
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WIZARD KARAKTEREK

A birodalmakat átitatja a mágia: forrongó
erő azoknak, akik tudnak bánni vele.
Egyes modellek warscrollján wizard
(varázsló) szerepel. Wizard karakterrel
megbabonázhatod ellenfeleidet a hero
fázisban, de használhatod az ellenfél hero
fázisában alkalmazott varázslatok megtörésére
is. A wizard által potenciálisan bevethető vagy
elhárítható varázsigék számát körönként a
warscrollja részletezi.

VARÁZSIGÉK BEVETÉSE

Minden wizard használhatja az alábbi
varázsigéket, valamint a warscrollján szereplő
bármely varázsigét. Egy wizard minden
varázsigét csak egyszer vethet be egy körben.
Varázsige bevetéséhez két kockával dobj. Ha a
kockadobás végösszege egyenlő vagy nagyobb,
mint a varázsige bevetésének értéke, akkor a
varázsige sikeresen célba ért.
Ha a varázsigét bevetették, az ellenfél játékos
bármely saját wizard karakterét kiválaszthatja,
amely 18" távolságon belül van az igéző
wizard figurától, és látja őt; és megpróbálhatja
elhárítani az átkot, mielőtt az hatni tudna.
A varázsige elhárításához két kockával dobj.
Ha a dobás értéke nagyobb, mint a varázsige
bevetéséhez használt dobás, akkor a varázsige
hatástalan lesz. A varázs megtöréséhez csak
egyetlen kísérlet áll rendelkezésre.

MÁGIKUS LÖVEDÉK

A Mágikus lövedék dobóértéke 5. Ha sikeresen
bevetetted, válaszd ki az ellenfél egyik, az
igéző wizard figurától 18"-en belüli távolságra
lévő egységét, amely látható a számára. A
kiválasztott egység D3 halálos sebet kap.

REJTÉLYES PAJZS

A Rejtélyes pajzs dobóértéke 6. Ha sikeresen
bevetetted, válaszd ki az igéző wizard figurát,
vagy egy baráti egységet 18" távolságon
belül az igéző wizard figurától, amely látható
számára. Hozzáadhatsz 1-et a kiválasztott
egység összes Mentődobásához a következő
hero fázis kezdetéig.

A LEGFONTOSABB SZABÁLY
Egy olyan részletes és nagy kiterjedésű
játékban, mint aWarhammer: Age of
Sigmar, előfordulhat, hogy nem tudod,
hogyan oldjatok meg egy olyan szituációt,
ami a játék közben felmerül. Amikor
ez a helyzet áll elő, tanácskozz gyorsan
az ellenfeleddel, és alkalmazzátok azt a
megoldást, amely a leginkább ésszerűnek
(vagy a legszórakoztatóbbnak!) tűnik
mindkettőtöknek. Ha nincs egyetlen ilyen
megoldás, mindketten dobjatok a kockával, és
a nagyobb értéket dobó választhatja meg, hogy
mi történjen. Aztán folytatódhat a harc!

