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Warhammer Age of Sigmar oyunu sizi kudretli savaşçıların, canavarların ve savaş makineleri birliğinin komutasına koyuyor. Bu kurallar
sayfası tuhaf ve büyülü krallıklar arasında savaşmak, güçlü büyüyü bozmak, gökyüzünü oklarla karartmak ve kanlı savaşta düşmanları
ezmek için bilmeniz gereken her şeyi içerir!

ORDULAR
Çatışma başlamadan önce, rakip savaş
ağaları en güçlü savaşçılarını toplar
Oynamak için, ilk önce koleksiyonunuzdaki
minyatürlerden ordunuzun listesini
yapmalısınız. Ordular istediğiniz kadar büyük
olabilir ve koleksiyonunuzdan istediğiniz kadar
çok model kullanabilirsiniz. Daha fazla birlik
kullanmaya karar verirseniz, oyun daha uzun
sürecek ve daha heyecan verici olacaktır! Tipik
olarak, bir oyun taraf başına yüz civarında
minyatürle yaklaşık bir akşam boyunca
sürecektir.

WARSCROLLS & BİRLİKLER

Tüm modeller, oyunda nasıl kullanılacakları
ile ilgili kuralların tümünü sağlayan warscrolls
tarafından tanımlanmıştır. Kullanmak
istediğiniz modeller için warscrolls gerekir.
Modeller birlikler halinde savaşırlar. Bir
birlik, bir veya daha fazla modeli alabilir
ama farklı warscrolls’u kullanan modelleri
birliğine dahil edemez. Bir birliğin kurulması
ve birliklerinden en az bir diğer modelin 1"lik
mesafesi içinde yer alan tüm modelleri ile,
tekli grup modelleri olarak her türlü hamleyi
bitirmesi gerekir. Çarpışma sırasında herhangi
bir nedenle bir birlik bölünürse, gelecek
seferki hamleleri için yeniden kurulması
gerekir.

SAVAŞ ALETLERİ

Savaşmak için bir mezuraya ve zara
ihtiyacınız var.
Warhammer Age of Sigmar oyunu’da
mesafeler birbirinden mesafesini ölçtüğünüz
modellerin veya birliklerin en yakın noktaları
arasında inç (") olarak ölçülür. Mesafeleri
istediğiniz zaman ölçebilirsiniz. Modelin
tabanı modelin bir parçası olarak düşünülmez
– sadece modelin dikilmesine yardımcı olur
– yani mesafeleri ölçerken modelin tabanını
dahil etmeyin.

SAVAŞ ALANI
İster alev sütunları, pirinç mihraplar ister
hayaletli kalıntılar olsun, krallıklar garip
manzaralar ve ölümcül engellerle doludur.
Warhammer Age of Sigmar oyununda
savaşlar ıssız volkanik ovalar ve tehlikeli
gökyüzü tapınaklarından gür ormanlar ve

dev gibi kalıntılara, Ölümcül Krallıklar’da
(Mortal Realms) heyecan verici sonsuz çeşitli
manzaralar boyunca yapılır. Kaos (Chaos)
hakimiyeti her yere sinmiş ve savaş felaketinin
dokunmadığı yer kalmamıştır. Bu çılgınca
harika manzaralar Warhammer Age of
Sigmar oyununu her oynadığınızda yeniden
oluşturuluyor.
Kullandığınız masa ve manzara savaş alanınızı
oluşturmaktadır. Savaş alanı üzerinde
modellerin dikilebileceği herhangi bir düz
yüzey olabilir – örneğin bir yemek masası veya
yer – ve 0,28 m2'den büyük olmak kaydıyla
herhangi bir boyutta veya şekilde olabilir.
İlk önce savaşın yedi Ölümcül Krallıklar’dan
(Mortal Realms) hangisinde olacağına karar
vermeniz gerekir. Örneğin, savaşın Ateş
Krallığı’nda (Realm of Fire) yer alacağına
karar verebilirsiniz. Bazen belirli yetenekleri
kullanmak için bunu bilmeniz gerekecek.
Krallık üzerinde karar veremezseniz, bir zar
atın. Kim en yüksek zarı atarsa o karar verir.
En iyi savaşlar bolca tasarlanmış ve inşa
edilmiş manzaralar üzerinde yapılmaktadır,
fakat sahnenin görüntü bakımından zengin
olması veya aksine az sayıda özelliklerinin
olması bir şeyi değiştirmiyor! Her 0,19 m2
içinde en az 1 özelliğin olması iyi, hatta daha
azı yine iyi bir rehberdir ama daha fazlası
gerçekten enterasan bir savaş yapabilir
Sahnenizi nasıl yerleştireceğinize karar
vermenize yardımcı olmak için, örneğin iki
zar atmayı seçebilirsiniz ve gelen zarları savaş
alanınızın her 0,19 m2'si için toplayabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloya bakın:
Zar
2-3
4-5
6-8
9-10
11-12

Arazi Özellikleri
Arazi kesimi yok.
2 adet arazi kesimi.
1 adet arazi kesimi.
2 adet arazi kesimi.
0 ila 3 adet arazi kesimini seçebilirsiniz.

GİZEMLİ MANZARALAR

Ölümcül Krallıklar’ın (Mortal Realms)
manzaraları savaşçılarınıza hem yardım hem
de engel teşkil edebilir. Aksi belirtilmedikçe,
bir model sahne boyunca hareket ettirilebilir
ama nesnelerin içinden geçirilemez (yani
bir modeli sağlam bir duvardan veya bir
ağacın içinden geçiremezsiniz ama bunların

üzerinden tırmandırmayı seçebilirsiniz). Buna
ek olarak, sahnenizi kurduktan sonra, her bir
arazi kesimi için aşağıdaki tabloya göre ya bir
zar atın ya da bu tablodan bir kural seçin.

SAHNE TABLOSU
Zar
1

2

3

4

5

6

Sahne
Lanetli: Hero figürü aşamasına
geldiğinizde, birliklerinizden biri
bu arazi kesiminin 3’’lik mesafesi
içinde yer alıyorsa, bu birliği feda
ettiğinizi bildirebilirsiniz. Bunu
yaparsanız, birlik D3 ölümcül
yaralarından acı çeker fakat bir
sonraki hero figürü aşamasına kadar
birlik için atılan tüm vuruş zarlarına
1 ekleyebilirsiniz.
Esrarlı: Bu arazi kesiminin 3"lik
mesafesi içinde yer alan bir wizard
için atılan veya salınan herhangi bir
zarın sonucuna 1 ekleyin
İlham Verici: Bu arazi kesiminin
3"lik mesafesi içinde yer alan tüm
birliklerin Cesurluğuna (Bravery) 1
ekleyin.
Ölümcül: Bu arazi kesiminde
kaçmaya veya karşıya geçmeye
çalışan ya da bitirmek üzere olan
herhangi bir model için bir zar atın.
1 atılırsa model öldürülür.
Mistik: Hero figürü aşamanızda
bu arazi kesiminin 3’’lik mesafesi
içinde yer alan her birliğiniz için
bir zar atın. Zar 1 gelirse, birliğin
kafası karışır ve büyü yapmak,
hamle yapmak veya saldırmak için
bir sonraki hero figürü aşamanıza
kadar seçilemez. Zar 2-6 gelirse,
birliğe büyü yapılır ve başarısız yara
zarlarını bir sonraki hero figürü
aşamasına kadar tekrar atabilirsiniz.
Şeytani: Hero figürü aşamanızda bu
arazi kesiminin 3"lik mesafesi içinde
yer alan herhangi bir birliğiniz
bir sonraki hero figürü aşamasına
kadar korkuya neden olur. Korkuya
neden olan 3"lik mesafe içinde
yer alan herhangi bir düşman
birliğinin veya daha fazla birliklerin
Cesurluğundan (Bravery) 1'i çıkarın.

SAVAŞ BAŞLIYOR
Ordular savaş alanına doğru yol alırken
yükseklerde gök gürlemektedir.
Şimdi savaşın başlaması için hazırsınız fakat
başlamadan önce yaklaşan çatışma için
ordularınızı kurmanız gerekir.

KURULUM

Her iki oyuncu da ordularını kurmadan önce
bir zar atar. Berabere kalınması durumunda
tekrar zar atılır. Daha yüksek atan oyuncunun
savaş alanını iki eşit büyüklükte yarı yarıya
bölmesi gerekir. Aşağıda gösterilen bazı
örneklere bakın.

Kendi Mıntıkanız

Düşman Mıntıkası

Kendi Mıntıkanız

Düşman Mıntıkası

Kendi Mıntıkanız

Rakip oyuncu birlikleri kurmaya devam
edebilir. Bitirdiklerinde kurulum tamamlanır.
Birlikleri kurmayı ilk önce bitiren oyuncu
daima ilk çatışma turunda önce kimin
başlayacağını seçer.

GENERAL

Bütün birliklerinizi kurmayı tamamladıktan
sonra, kurduğunuz modellerden birini
generaliniz olarak belirleyin. Generaliniz hero
figürü aşamasının kurallarında tanımlandığı
gibi komuta etme becerisine sahiptir.

ŞANLI ZAFER

Ölümcül Krallıklar’da (Mortal Realms)
savaşlar vahşi ve uzlaşmazdır – acı sona kadar
savaşırlar. Sadece tek taraf zafer elde eder,
çünkü düşmanını yoketmiştir veya savaş
alanında hiç düşman model kalmamıştır.
Galip gelen onların sayesinde olan büyük bir
zafer, onur ve galibiyeti anında talep ederken
yenilenin sığınaklarını tamir etmesi, yaralarını
sarması ve yenilginin utancını taşıması gerekir.
Eğer savaşın sonuçlandırılması mümkün
değilse veya sonuç bariz değilse, o zaman
oyundan çıkarılan modellerin sayısıyla her bir
orduya savaş için ilk başta konulan modellerin
sayısı karşılaştırılarak bir çeşit sonuç
hesaplanabilir. Bunları oran olarak açıklamak
kazananı belirlemenin en basit yolunu sağlar.
Böyle bir galibiyet sadece küçük bir zafer
olarak talep edilebilir. Örneğin bir oyuncu
başlangıçtaki modellerin %75'ini kaybederse
ve diğer oyuncu %50'sini kaybederse, o zaman
modellerinin sadece %50'sini kaybeden
oyuncu küçük bir zafer talep edebilir.
Oyun sırasında ordunuza (örneğin çağırma,
takviye, reenkarnasyon ve buna benzer
yollarla) eklenen modeller ordudaki
modellerin sayısına dahil edilmez fakat
ordunun uğradığı kayıplar arasında sayılabilir.

ANİ ÖLÜM ZAFERLERİ
Düşman Mıntıkası

Sonra oyuncular daha önce en yüksek
zarı atan oyuncuyla başlayarak birlikleri
birer birer kurarlar. Modellerin düşman
mıntıkasından 12"ten daha fazla uzaklıkta
kendi mıntıkalarında kurulmaları gerekir
Bu çarpışmada savaşmasını istediğiniz tüm
birlikleri oluşturuncaya kadar ya da yeriniz
bitinceye kadar birlikleri kurmaya devam
edebilirsiniz. Bu sizin ordunuz. Ordunuzdaki
modelleri sayın – bunun daha sonra faydasını
görebilirsiniz. Kalan birlikler, hiçbir rol
almadan kader el atıncaya kadar yedekte
bekletilir.

Bazen bir oyuncu ani bir ölüm zaferi
kazanmayı deneyebilir. Bir ordunun
diğerinden üçte bir daha fazla modeli varsa,
az modele sahip olan oyuncu generaller
belirlendikten sonra ani ölüm tablosundan
tek bir hedef seçebilir. Az modele sahip olan
oyuncu tarafından hedefe ulaşıldığında
büyük bir zafer anında talep edilebilir

GALİBİYETLER

Ani ölüm hedefleri seçildikten sonra,
ordunuz bir önceki savaşında büyük bir zafer
kazandıysa, bir zar atın ve galibiyet tablosunda
sağda yer alan sonuçlara bakın.

ANİ ÖLÜM TABLOSU
Suikâst Yapmak: Düşman oyuncu kendi
ordusunda Hero FİgÜrÜ, Wizard,
Priest veya Monster keyword ile bir
birlik seçer ve seçtiği bu birliği katleder.
Köreltmek: Düşman oyuncu kendi
ordusunda beş veya daha fazla modelle bir
birlik seçer ve seçtiği bu birliği katleder.
Dayanmak: Altıncı çatışma turunun
sonunda hala oynarken savaş alanında
çatışmayı başlatan en az bir model alın.
Toprağa El Koymak: Düşman
mıntıkasında bir arazi kesimi seçin.
Dördüncü çatışma turunun sonunda bu
kesimin 3 inç’i içinde en az bir dost
model alın.

GALİBİYET TABLOSU
Zar Galibiyet
1-2 Kutsanmış: Savaş sırasında tek bir
zar sonucunu sizin seçiminiz olan
bir sonuçla bir kez değiştirebilirsiniz.
3-4 Esinlenmiş: Başarısız vuruş
zarlarını ordunuzdaki bir tane birlik
için bir dövüş aşamasında tekrar
atabilirsiniz.
5-6 Yetkilendirilmiş: Generalinizin
Yaralamalar (Wounds)
karakteristiğine 1 ekleyin.

SAVAŞ TURLARI
Kudretli ordular püsküren kanın ve büyü
çatırtılarının ortasında çarpışırlar.
Warhammer Age of Sigmar oyunu her oyuncu
için bir bölüm olmak üzere iki bölüme ayrılan
savaş turları serisi olarak oynanır. Her savaş
turunun başlangıcında, her iki oyuncu da
bir zar atar. Berabere kalınması durumunda
tekrar zar atılır. En yüksek zarı atan bu savaş
turuna kimin başlayacağına karar verir. Her
tur aşağıdaki aşamalardan oluşur:
1. Hero Figürü Aşaması
Bu aşamada büyüler yapılır ve
kahramanlık becerileri kullanılır.
2. Hareket Etme Aşaması
Bu aşamada birlikler savaş alanı boyunca
hareket ettirilir.
3. Ateş Etme Aşaması
Bu aşamada menzilli silahlarla
(missile weapons) saldırılır.
4. Hücum Etme Aşaması
Bu aşamada birlikler hücum ettirilir.
5. Savaş Aşaması
Bu aşamada yakın dövüş silahları (melee
weapons) doldurulur ve bu silahlarla
saldırılır.
6. Savaş Şoku Aşaması
Bu aşamada tükenmiş birimlerin cesareti
test edilir.

İlk oyuncu kendi sırasını oynadıktan sonra,
ikinci oyuncu sırasını alır. İkinci oyuncu da
bitirdikten sonra, savaş turu biter ve bir yenisi
başlar.

SAVAŞ ÖNCESİ BECERİLER

Bazı warscrolls’lar ‘kurulum tamamlandıktan
sonra’ sizin bir beceri kullanmanıza izin verir.
Bu beceriler ilk savaş turundan önce kullanılır.
Eğer iki ordunun da böyle becerileri varsa,
iki oyuncu da bir zar atar. Berabere kalınması
durumunda tekrar zar atılır. En yüksek zarı
atan oyuncu kendi becerilerini önce kullanır
ve rakibi bunu takip eder.

HERO FİGÜRÜ AŞAMASI
Ordular yaklaşırken, orduların liderleri
büyülü becerilerini kullanırlar, tanrılara
kurban adarlar veya katı emirler verirler.
Hero figürü aşamanızda büyü yapmak için
ordunuzdaki wizard’ları kullanabilirsiniz (bu
kuralların son sayfasındaki wizards kurallarına
bakın).
Ek olarak, ordunuzdaki diğer birliklerin
warscroll’larında hero figürü aşamasında
kullanılabilen becerileri olabilir. Genellikle,
bunlar sadece kendi hero figürü aşamanızda
kullanılabilirler. Ancak, eğer bir becerinin
her hero figürü aşamasında kullanılabileceği
söylenirse, bu beceri sizinkinin yanı sıra
düşmanınızın hero figürü aşamasında da
kullanılabilir. Eğer her iki oyuncu da bir hero
figürü aşamasında becerileri kullanabilirse,
sırası gelen oyuncuya kendisininkilerin
tümünü kullanma önceliği sağlanır.

KOMUT BECERİSİ

Hero figürü aşamanızda, generaliniz bir tane
komut becerisi kullanabilir. Tüm generaller
warscroll’unda İlham Varlığı (Inspiring
Presence) komut becerisine ve bazıları daha
fazlasına sahiptir.
İlham Varlığı: Generalinizin komut alanının
12" mesafesi içinde yer alan ordunuzdan bir
birlik seçin. Seçtiğiniz birliğin bir sonraki
hero figürü aşamanıza kadar savaş şoku testini
almasına gerek yoktur.

HAREKET ETME AŞAMASI
Ordular pozisyon almak için yarışırken
marş adımlarıyla yer sallanır.
Birliklerinizden bir tanesini seçerek ve
istediğiniz tüm modelleri hareket ettirine
kadar birliğinizdeki her modelin hamlesini
gerçekleştirmek kaydıyla hareket etme
aşamanızı başlatabilirsiniz. Sonra hamle
yapmak için istediğiniz kadar çok birliğinizi
hareket ettirene kadar başka bir birlik
seçebilirsiniz. Her hareket ettirme aşamasında
hiç bir model bir kereden fazla hamle yapamaz.

HAREKET ETME

Bir model herhangi bir yönde, inç olarak
warscroll’unda belirtilen Hamle (Move)
karakteristiğine eşit veya daha az bir
mesafeye hareketettirilebilir. Sahneyi
geçmek veya tırmanmak için dikey olarak
hamle yaptırılabilir fakat diğer modeller
arasından hamle yaptırılamaz. Hamle (Move)
karakteristiğinden daha uzağa modelin hiç bir
parçası hareket ettirilemez.

DÜŞMAN MODELLERİ

Hareket ettirme aşamasında bir modeli
hareket ettirdiğinizde, herhangi bir düşman
modelinin 3"lik mesafesi içinde hamle
yapamayabilirsiniz. Ordunuzun modelleri
dost modellerdir ve karşı ordunun modelleri
düşman modellerdir.
Bir düşmanın 3"lik mesafesi içinde hamle
aşamasını başlatan birlikler ya sabit kalabilir
ya da geri hamle yapabilir. Geri hamle
yapmayı seçerseniz, birliğin tüm düşman
birliklerinden 3"ten daha uzak mesafedeki
hamlesini sonlandırması gerekir. Eğer bir
birlik geri hamle yaparsa, o zaman bu turdan
sonra ateş edemez veya hücum edemez.

KOŞMA

Hareket etme aşamasında hamle yapmak için
bir birlik seçtinizde, bu birliğin koşacağını
deklare edebilirsiniz. Hareket etme aşaması
için bir zar atın ve gelen sayıyı birlikteki tüm
modellerin Hamle (Move) karakteristiğine
ekleyin. Koşan bir birlik bu turdan sonra ateş
edemez veya hücum edemez.

UÇMA

Eğer bir modelin warscroll’u modelin
uçabileceğini söylüyorsa, bu model diğer
modellerin ve sahnenin arasından sanki onlar
orda değilmiş gibi geçebilir. Hareket etme
aşamasındaki bir düşmanın 3"lik mesafesi
içinde hamlesini hala bitirmeyebilir ve eğer
zaten düşmanın 3"lik mesafesi içinde yer
alıyorsa, sadece geri hamle yapabilir veya sabit
kalabilir.

ATEŞ ETME AŞAMASI
Oklar yağmur gibi yağarken ve savaş
makineleri taşıdıkları öldürücü silahlarını
savururken savaşta bir ölüm fırtınası
başlar.
Ateş etme aşamanızda, menzilli silahlarla
(missile weapons) donatılmış modellerle ateş
edebilirsiniz.
Birliklerinizden birini seçin. Bu turda da
koşan veya geri hamle yapan bir birlik
seçmeyin. Birlikteki her model kuşandığı
menzilli silahların (missile weapons) tümüyle
saldırır (Saldırma ile ilgili bölüme bkz.).
Birlikteki tüm modellerin ateş etmesinden

sonra, ateş edebilen tüm birlikler ateş
edinceye kadar ateş edecek başka bir birlik
seçebilirsiniz.

HÜCUM AŞAMASI
İnsanın kanını donduran savaş çığlıkları,
bıçak, çekiç ve pençelerle öldürmek için
kendilerini çatışmaya savuran savaşçılar.
Hücum aşamanızda düşmanın 12"lik mesafesi
içinde yer alan herhangi bir birliğiniz hücum
hamlesi yapabilir. Geçerli bir birlik seçin ve
iki zar atın. Birlikteki her model bu sayıyı
inç olarak hareket ettirebilir. Bu turda koşan
veya geri hamle yapan ya da düşmanın 3"lik
mesafesi içinde yer alan bir birlik seçmeyin.
Hareket ettirdiğiniz ilk modelin, düşman
modelinin ½"lik mesafesi içinde bitirmesi
gerekir. Eğer bu mümkünse değilse, hücum
başarısızdır ve hücum birliğindeki hiçbir
model bu aşamada hamle yapamaz. Birlikteki
tüm modelleri bir kez hareket ettirdikten
sonra, hücum ettirmek için, tüm birlikler
hücum edinceye kadar başka geçerli bir birlik
seçebilirsiniz.

SAVAŞ AŞAMASI
Muhalif ordular birbirini paramparça
ederken, kıyım savaş alanını yutar.
Hücum eden veya bir düşman birliğinin
3"lik mesafesi içinde modelleri olan herhangi
bir birlik dövüş aşamasında yakın dövüş
silahlarıyla (melee weapons) saldırabilir.
Sırası gelen oyuncu saldırıyı hangi birlikle
yapacağını seçer ve sonra rakip oyuncunun
bir birlikle saldırması gerekir ve her iki
tarafın geçerli birlikleri birbirine saldırıncaya
kadar bu böyle devam eder. Eğer bir taraf
saldırılarının tümünü ilk önce tamamlarsa,
o zaman diğer taraf kalan tüm saldırılarını
bir birliğin ardından diğeri olmak üzere
tamamlar. Her dövüş aşamasında hiç bir birlik
bir kereden fazla saldırmak için seçilemez.
Bir saldırı iki adımda gerçekleşir: Önce
birlik cephaneyle donatılır ve sonra birlikteki
modellerle saldırırsınız.
Adım 1: Cephaneyle donatıldıktan sonra,
birlikteki her modeli en yakın düşman
modeline doğru en fazla 3’’e kadar hareket
ettirebilirsiniz. Bu, birlikteki modellerin
saldırmak üzere düşmana daha çok
yaklaşmalarını sağlar.
Adım 2: Birlikteki her model kuşandığı yakın
dövüş silahlarının (melee weapons) tümüyle
saldırır (Saldırma ile ilgili bölüme bkz.).

SAVAŞ ŞOKU AŞAMASI

Savaşın dehşeti büyük kayıplara yol
açtığında en cesur yürekler bile korkuya
kapılır.
Savaş şoku aşamasında, her iki oyuncu da bu
turda modelleri katleden orduları tarafından
yapılan savaş şoku testini birlikler için almak
zorundadır. Sırası gelen oyuncu testi ilk önce
yapar.
Savaş şoku testini yapmak için, bir zar atın ve
gelen sayıyı bu sırada katledilen birliklerdeki
modellerin sayısına ekleyin. Birlikteki en
yüksek Cesurluk (Bravery) karakteristiğini
aşan her puanla bu birlikteki bir modelin
kaçması gerekir ve oyundan çıkarılır. Test
yapıldığında birlikteki her 10 model için
kullanılan Cesurluk (Bravery) karakteristiğine
1 ekleyin.
Komutanızda olan birliklerden hangilerinin
kaçacağını seçmeniz gerekir.

SALDIRMA

Düşmana çekiçler savrulur, kanlı
yaralanmalar olur.
Bir birlik saldırıya geçtiğinde, birlikteki
modellerin yapacağı saldırılar için ilk önce
hedef birlikleri seçmeniz, sonra saldırıların
tümünü gerçekleştirmeniz ve son olarak da
hedef birlikleri hasara uğratmanız gerekir.
Bir modelin yapacağı saldırıların sayısı modelin
kuşandığı silahlar tarafından belirlenir. Bir
modelin sahip olduğu silah seçenekleri
warscroll’undaki tanımında listelenmiştir.
Menzilli silahlar (Missile weapons) ateş etme
aşamasında ve yakın dövüş silahları (melee
weapons) savaş aşamasında kullanılabilir.
Bir modelin yapabileceği saldırıların sayısı
kullanabileceği silahların Saldırılar (Attacks)
karakteristiğine eşittir.

HEDEF SEÇME

İlk önce, saldırılar (attacks) için hedef
birliklerini seçmeniz gerekir. Bir düşman
birliğine saldırmak için, bu birlikten bir
düşman modelinin saldırı silahının menzili
içinde (örn., saldırıyı yapan silah için
listelenen Range’in (Menzilin), inç olarak,
maksimum mesafesi içinde) ve saldırana
görünür (eğer emin değilseniz, hedefin
görünür olup olmadığını görmek için aşağıya
eğilin ve saldıran modelin arkasından bakın)
olması gerekir. Görüş mesafesini belirlemek
için, saldıran bir model birliğindeki diğer
modellerin arasından görebilir.
Eğer bir modelin birden fazla saldırısı varsa,
bunları potansiyel hedef birlikleri arasında
istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Eğer bir model
saldırılarını iki veya daha fazla düşman
birlikleri arasında bölerse, bir sonrakine
geçmeden önce bir birliğe karşı yapılan
saldırıların tümünü ayırın.

SALDIRI (ATTACKS) YAPMA

Saldırılar birer birer yapılabilir veya bazı
durumlarda birlikte saldırılar için zar
atabilirsiniz. Aşağıdaki saldırı dizisi birer birer
saldırı yapmak için kullanılır.
1. Vuruş [Hit] Zarı: Bir zar atın. Gelen zar

saldırı silahlarının Vuruş (Hit) karakteristiğine
eşitse veya üstünse, o zaman bu bir vuruş
skorudur ve sizin bir yaralama zarı atmanız
gerekir. Değilse, saldırı başarısız olur ve saldırı
dizisi sona erer.
2. Yaralama [Wound] Zarı: Bir zar atın.
Gelen zar saldırı silahlarının Yaralama
(Wound) karakteristiğine eşitse veya
üstünse, o zaman hasar meydana gelir rakip
oyuncunun bir kurtarma zarı atması gerekir.
Değilse, saldırı başarısız olur ve saldırı dizisi
sona erer.
3. Kurtarma [Save] Zarı: Rakip oyuncu
bir zar atarak saldırı silahlarının Bölme
(Rend) karakteristiği ile zarı modifiye eder.
Örneğin, eğer bir silah -1 Bölme (Rend)
karakteristiğine sahipse, o zaman kurtarma
(save) zarından1 çıkarılır. Eğer sonuç hedef
birlikteki modellerin Kurtarma (Save)
karakteristiğine eşitse veya üstünse, yaralama
kurtarılır ve saldırı dizisi sona erer. Değilse,
saldırı başarılıdır ve hedef birlikteki hasarı
belirlemeniz gerekir.
4. Hasar [Damage] Tespiti: Devam ettirilen
bir birlik tarafından saldırıların tümü bir kez
yapıldıktan sonra, her başarılı saldırı silahın
Hasar (Damage) karekteristiğine eşit sayıda
yara açar. Silahların çoğunda bir 1 Hasar
(Damage) karakteristiği vardır fakat bazıları
en kudretli düşmanın bile feci zedelenmesini
veya birden fazla rakibin tek bir darbeyle
parçalanmasını sağlayan 2 veya daha fazla
yara açar!
Bir defada birkaç saldırıda bulunmak için,
bütün saldırıların aynı Vuruş (Hit), Yaralama
(Wound), Bölme (Rend) ve Hasar (Damage)
karakteristiklerinin olması ve aynı düşman
birliğine yönlendirilmesi gerekir. Eğer durum
buysa, tüm vuruş zarlarını aynı zamanda atın,
sonra tüm yaralama zarlarını ve en son olarak
da tüm kurtarma zarlarını atın ve sonra yara
açmaya neden olan toplam sayıyı toplayın.

HASAR (DAMAGE) VERME

Bir birlik tarafından yapılan tüm saldırılar
(attacks) yapıldıktan sonra, hedef birliğini
yöneten oyuncu birliğin modellerinde açılan
yaraları uygun gördüğü şekilde tahsis eder
(modellerin saldırı yapan birliğin menzilinde
veya görüşünde olması gerekmez). Hasar
verirken, yarayı bir modele tahsis ederseniz,
ya öldürülene ya da tahsis edilecek daha fazla
yara kalmayana kadar yaraları bu modele
tahsis etmeye devam etmeniz gerekir.
Bir modelin savaş sırasında acı çektiği
yaraların sayısı onun Yaralamalar (Wounds)
karakteristiğine eşittir, model katledilir.
Katledilen modeli bir tarafa bırakın – bu
model oyundan çıkarılır. Bazı warscrolls’lar
yaraların iyileşmesini sağlayan becerileri
içerir. İyileşen yaranın artık bir etkisi kalmaz.
Katledilen bir modelin üzerindeki yaraları
iyileştiremezsiniz.

ÖLÜMCÜL YARALAR

Bazı saldırılar ölümcül yaralara neden
olur. Ölümcül bir yara için vuruş, yaralama
ve kurtarma zarları atmayın – yukarıda
anlatıldığı gibi hedef birliklerden modellere
yaraları dağıtın.
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KORUMA

Eğer bir birlikteki tüm modeller bir arazi
kesiminin içinde veya üzerindeyse, bu birliğin
araziden aldıkları korumayı temsil etmesi için
tüm kurtarma zarlarına 1 ekleyebilirsiniz. Eğer
kurtarmayı yaptığınız birlik aynı turda bir
hücum hamlesi yaparsa, bu değiştirici dövüş
aşamasında geçerli olmaz.

WIZARDS

Krallıklar zeka kıvraklığıyla onu
yönetecekler için kaynayan bir güç kaynağı
olan büyüye doymuşlardır.
Bazı modeller warscroll’larında bir wizard
olarak belirtilmiştir. Bir wizard’ı hero
figürü aşamanızda, büyü yapması için
kullanabilirsiniz ve ayrıca bunları rakibinizin
hero figürü aşamasında büyüleri bozması
için kullanabilirsiniz. Bir wizard’ın her turda
yapmaya veya bozmaya çalışacağı büyülerin
sayısı warscroll’unda açıklanmıştır.

BÜYÜ YAPMA

Tüm wizard’lar warscroll’larında listelenen
büyülerin yanı sıra aşağıda tanımlanan
büyüleri de kullanabilirler. Bir wizard her
turda sadece bir kez büyü yapmaya çalışabilir.
Büyü yapmak için iki zar atın. Eğer toplam
büyünün belirleyici değerine eşit veya bu
değerden büyükse, büyü başarılı bir şekilde
tutar.
Eğer bir büyü tutarsa, rakip oyuncu büyüyü
yapanın 18"lik mesafesi içinde yer alan
büyücülerinden herhangi birini seçebilir,
bu wizard’ları görebilir ve etkisi görülmeye
başlamadan önce büyüyü bozmaya çalışabilir.
Bir büyüyü bozmak için iki zar atın. Eğer
atılan zar büyü yapmak için atılan zarı yenerse,
o zaman büyünün etkisi bozulur. Bir büyüyü
bozmak için sadece bir kez deneme yapılabilir.

ARCANE BOLT BÜYÜSÜ

Arcane Bolt 5 büyü yapma değerine
sahiptir. Başarılı bir şekilde tutarsa, büyüyü
yapanın 18"lik mesafesi içinde yer alan ve
onlara görünen bir düşman birliği seçin.
Seçtiğiniz birlik D3 ölümcül yaralarından acı
çekmektedir.

MİSTİK KALKAN

Mistik Kalkan 6 büyü yapma değerine sahiptir.
Başarılı bir şekilde tutarsa, büyüyü yapanı veya
büyüyü yapanın 18"lik mesafesi içinde yer alan
ve onlara görünen dost bir birliği seçin. Bir
sonraki hero figürü aşaması başlayana kadar
seçtiğiniz birimler için tüm kurtarma zarlarına
1 ekleyebilirsiniz.

EN ÖNEMLİ KURAL

Warhammer Age of Sigmar oyunu gibi detaylı
ve çok çeşitli bir oyunda, oyun sırasında ortaya
çıkan bir durumun nasıl çözüleceğinden pek
emin olmadığınız zamanlar olabilir. Böyle bir
durum olduğunda, rakibinizle hızlıca görüşün
ve her ikinize de en mantıklı gelen (ya da en
eğlenceli görünen) çözümü uygulayın. Eğer
tek bir çözüm kendini göstermezse, ikiniz de
bir zar atmalısınız ve kim en yüksek zarı atarsa
ne olacağına karar verir. Böylece savaşmaya
devam edebilirsiniz!

