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ZASADY PODSTAWOWE

Poniższe zasady mają 
za zadanie pomóc ci w 

zrozumieniu interakcji 
pomiędzy modelami, 

regimentami i ich 
otoczeniem. kolejne 

rozdziały nauczą cię jak 
aktywować regimenty, 

poruszać je oraz jak 
walczyć.





ROZDZIAL PIERWSZY

PODSTAWY WALKI

Ta sekcja wprowadza 
w podstawy toczenia 
bitew w conquest. Na 
początku wydają się 

one przytłaczające, ale 
wkrótce stanie się to 
twoją drugą naturą i 

będziesz wracał tu coraz 
rzadziej.
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CY WILIZOWANA WOJNA

Wojna potrafi być krwawa i brutalna, ale 
granie w gry bitewne powinno być tego 
przeciwnością. To kulturalna rozrywka, 
najlepsza w dobrym towarzystwie, bez 
kłótni. Zatem, jeśli kiedykolwiek, zasady 
będą niejasne, przedyskutuj rozwiązanie 
z przeciwnikiem. Jeśli nie możecie ustalić 
rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron, 
niech rzut kością rozwiąże spór. Jednakże takie 
sytuacje powinny być niezwykle rzadkie, bo 
Conquest jest nieustannie ulepszany przez 
erraty i FAQ dostępne na stronie internetowej. 
Kluczowe jest tu niedopuszczenie by spory o 
zasady zepsuły zabawę płynącą z gry.

KOŚCI

Na wojnie nic nie jest pewne. Aby to podkreślić, 
do określenia szans na trafienie lub określenie 
czy Regiment będzie stał i walczył w obliczu 
porażki, używamy kości. Wszystkie rzuty w 
Conquest są wykonywane kością sześciości-
enną, zwaną często K6.

Rzuty Kością
Większość rzutów w Conquest, wymaga 
porównania wyniku na kostce z wartością 
konkretnego Atrybutu. Są to często Atrybuty 
jak Starcie, Ostrzał czy Determinacja, ale mogą 
też być bardziej wyszukane jak Resist Decay. 
Wykonując rzuty, interesują cię wyniki równe 
lub niższe niż dany Atrybut.
 

Automatyczny Sukces Lub 
Porażka
Jeśli zasada wymaga wykonania rzutu kością 
i porównania wyniku z wartością Atrybutu, 
czyli numeryczną reprezentacją zdolności 
bojowych Regimentów (lub Bohaterów), wynik 
"6" zawsze oznacza porażkę a "1" jest zawsze 
sukcesem bez względu na modyfikatory. Nawet 
najlepsi wojownicy miewają czasem pecha a 
najsłabsi zasługują na szansę.

Przerzuty
Jeśli zasada wymaga przerzucenia kości, po 
prostu podnieś ją i rzuć ponownie, stosując 
się do nowego wyniku. Kość może zostać 
przerzucona tylko raz , niezależnie od 
okoliczności.

Rzut Przeciwstawny
Od czasu do czasu, zasady nakażą tobie 
i  p r z e c i w n i kow i ,  w y ko n a n i e  r z ut u 
przeciwstawnego. Kiedy ma to miejsce, każdy 
z graczy rzuca kością i wygrywa wyższy wynik. 
Jeśli wypadnie remis, należy go przerzucać, 
póki rzut nie wskaże zwycięzcy. Jest to wyjątek 
od zasady, że nie wolno przerzucać przerzutu.

MIER ZENIE ODLEGŁOŚCI

Wszystkie odległości w Conquest są mierzone w 
calach (“) i zawsze mierzone są od najbliższego 
punktu. Kiedy mierzysz odległość pomiędzy 
dwoma Regimentami, zawsze mierz pomiędzy 
ich najbliższymi do siebie punktami. Dozwolone 
jest sprawdzanie odległości w dowolnym 
momencie, więc masz możliwość sprawdzenia 
czy twoi wojownicy są w zasięgu zanim 
wykonają konkretną akcję.
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R EGIMENTY, PODSTAWKI I 
MODELE

W Conquest, każdy gracz dowodzi armią 
figurek fantasy. Mogą to być upiorne szkielety, 
niezłomna piechota Dweghom, wściekłe 
Avatara czy też rozszalałe smoki. Ta sekcja 
obejmuje zasady jak przygotować twoje figurki 
do bitwy.

Armia
W prostych słowach, twoja Armia to wszelkie 
Modele jakie wystawiasz na polu bitwy. Czy 
to najsłabsze Force-Grown Drones, potężne 
Brutale oraz cokolwiek pomiędzy. Zazwyczaj 
będziesz korzystał z Listy Armii, aby dokładnie 
określić, które Modele wejdą w skład twojej 
Armii. Jeżeli kiedykolwiek, zasady odnoszą 
się do Twojej Armii, chodzi tu o każdy Model, 
Podstawkę i Regiment wchodzący w jej skład. 
Jeżeli zasady odnoszą się do Armii Twojego 
Przeciwnika, chodzi o każdy Model, Podstawkę 
i Regiment znajdujące się pod wodzą twojego 
rywala.

Modele
Jeśli zasady odnoszą się do Modelu, chodzi o 
całą figurkę razem z jej mniejszą Podstawką. 
Na potrzeby gry, traktujemy tę Podstawkę 
figurki (nieważne jak ozdobioną) jako część 
Modelu. Jednakże, bardzo niewiele Modeli, 
poza największymi Potworami, działa solo. 
Większość walczy razem.

TYPY MODELI

W Conquest, każdy Model ma określony Typ.
• Piechota jest podstawą każdej armii - liczna 

i solidna.
• Kawaleria jest odporniejsza i szybsza niż 

Piechota, ale mniej liczna.
• Brutale to wielkie stwory, nierzadko dwa 

razy większe (lub bardziej!) niż ludzie.
• Potwory występują najrzadziej, ale każdy z 

nich dorównuje siłą tuzinom wojowników.

Podstawki
Modele Piechoty toczą bitwę na kwadra-
towych Podstawkach wraz z kamratami. 
Każda Podstawka Piechoty ma miejsce na 4 
Modele. W miarę jak Podstawka otrzymuje 
Rany, Modele będą usuwane jako prosty 
sposób oznaczania Strat. Wraz z ostatnim 
straconym Modelem, usuwana jest Podstawka. 
Każdy model Brutala, Kawalerii lub Potwora, 
zajmuje całą Podstawkę (jednakże Potwory 
mają ją znacznie większą). Kiedy ginie Model 
Brutala, Kawalerii lub Potwora, usuwa się także 
Podstawkę. Wszystkie Modele na Podstawce, 
zawsze muszą być tego samego Typu. Nie 
wystąpi mieszanka Modeli Piechoty i Kawalerii 
na jednej Podstawce. Modele na Podstawce, 
powinny zawsze być skierowane w jednym 
kierunku. Dzięki temu można określić przód, 
tył oraz dwa boki Podstawki. Podstawki ust-
awione razem, tworzą Regimenty.

Ilus. 1.1

Przód

Tył

Boczna

Bo
cz

na
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Podstawki I Rozmiar
W Conquest, każdy Typ Modeli ma inny 
Rozmiar na potrzeby określenia Linii Wzroku 
(co będzie opisane dalej).
• Wszystkie Podstawki Piechoty mają  

Rozmiar 1.
• Wszystkie Podstawki Brutali i Kawalerii, 

mają Rozmiar 2.
• Wszystkie Podstawki Potworów mają  

Rozmiar 3.
• Modele z Zasadą Specjalną Latanie, mają 

Rozmiar o jeden większy niż ich Typ. 
(Latająca Piechota ma rozmiar 2 a Latający 
Brutale Rozmiar 3, itd.).

Wszystkie rodzaje Terenów także mają 
określony Rozmiar. Z racji tego, że Tereny 
są przeważnie unikatowe i tworzone ręcznie, 
Rozmiar będzie się zmieniał. Zalecamy 
poniższe wartości jako podstawę, ale zachęcamy 
do ustalenia zasad i wielkości Terenów z 
przeciwnikiem, przed rozpoczęciem bitwy.
• Wszystkie wzgórza mają Rozmiar 2.
• Wszystkie lasy mają Rozmiar 3.
• Wszyst kie  bu d ynki  c yw i l n e  ma ją  

Rozmiar 2.
• Wieże i mury obronne mają Rozmiar 3. 

Jeśli Regiment lub Teren stoi na innym ele-
mencie Terenu, dodaj ich Rozmiar do siebie, 
żeby określić, czy widzą lub są widziane ponad 
Przysłaniającym Terenem.

Regimenty
Regimenty są podstawową formacją walczącą 
w Conquest. Mogą się one składać z jednej 
Podstawki lub więcej walczących ramię w 
ramię. Regimenty zawsze składają się z tego 
samego Typu Podstawek i dzielą ten sam 
profil Atrybutów. Jedynym wyjątkiem jest 
sytuacja, kiedy do Regimentu dołącza Bohater, 
potężna postać, który umiejętnościami bije na 
głowę nawet największą elitę twoich wojsk. 
Wszystkie Podstawki w Regimencie walczą 
razem i nie mogą się oddzielić, żeby działać 
osobno. Ponownie jedynym wyjątkiem są 
Regimenty, do których dołącza Bohater i 
będzie to opisane dalej.

FORMOWANIE REGIMENTU

Aby sformować Regiment, ustaw wszystk-
ie Podstawki wchodzące w jego skład tak 
aby stykały się bokami i rogami. Wszystkie 
Podstawki Regimentu muszą być skierowane 
w tę samą stronę ukazując przód, tył oraz 
dwa boki. Regiment nie może mieć mniej 
niż 2 Podstawki w przednim szeregu, chyba 
że poniesie Straty lub początkowy rozmi-
ar Regimentu to jedna Podstawka. Jeśli to 
możliwe, każdy szereg powinien mieć taką 
samą liczbę podstawek. Jeżeli to niemożliwe 
to niepełny będzie szereg tylny.

Ilus. 1.2

Przód
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PLACING COMMAND MODELS

Regiment posiada Modele Dowodzenia, jak 
Dowódca, Chorąży lub unikatowe ulepszenie 
Regimentu, powinny być one umieszczone na 
jednej Podstawce (o ile to możliwe).

USUWANIE STRAT

Prędzej czy później, w trakcie bitwy, niektóre 
Podstawki zostaną usunięte z Regimentu. Straty 
są zawsze usuwane z ostatniego szeregu. Jeżeli 
Straty poniesione są w wyniku walki wręcz, 
powinny być usunięte w taki sposób, aby nie 
zmniejszyć liczby Podstawek w kontakcie z 
wrogim Regimentem.

DOZWOLONE FORMACJE

Regiment jest w dozwolonej formacji, jeżeli:
• Wszystkie jego Podstawki są ustawione bok 

do boku i róg do rogu;
• Wszystkie szeregi mają taką samą liczbę 

Podstawek (z wyjątkiem ostatniego szeregu);
• Wszystkie Podstawki są skierowane w tę 

samą stronę;
• Jeśli Podstawka poniosła Straty (ma mniej 

Modeli niż na początku bitwy) powinna być 
to Podstawka z tylnego szeregu.

Warunki legalności:
Przydatny poradnik, kiedy Regiment jest 
umieszczony w sposób legalny:
a) Żadna Podstawka Regimentu nie nachodzi 

na inną na koniec jego aktywacji.
b) Żaden Regiment nie nachodzi na inny pod 

koniec swojej aktywacji.
c) Wszystkie Podstawki Regimentu są w całości 

w granicach pola bitwy przez całą aktywację 
(wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przybywa z 
rezerw jako Uzupełnienia).

d) Żaden Regiment nie jest w kontakcie z 
przyjaznym Regimentem na koniec swojej 
aktywacji.

STR EFY WIDZENIA

Każdy Regiment ma przednią strefę, tylną 
strefę oraz dwie boczne strefy. Stają się one 
istotne, kiedy Regiment chce strzelić do 
wroga lub przypuścić szarżę. Aby określić 
strefy Regimentu, wyznacz 45° linię z każdego 
narożnika Regimentu (Ilus. 1.3). Biorąc pod 
uwagę, że Podstawki są kwadratowe, najłatwiej 
określić strefy rysując przekątną.
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LINIA WZROKU

Są Akcje, które wymagają Linii Wzroku do 
Regimentu, który ma być jej Celem. Aby 
wyznaczyć Linię Wzroku od jednego Regimentu 
do drugiego, muszą być spełnione następujące 
kryteria:
• Cel musi być w Przedniej Strefie aktywne-

go Regimentu, chyba że Zasady Specjalne 
mówią inaczej.

• Aktywny Regiment musi być w stanie 
wyznaczyć nieprzerwaną linię od przodu 
Podstawki w przednim szeregu do środka 
krawędzi dowolnej Podstawki wrogiego 
Regimentu. Regimenty lub elementy Terenu, 
których rozmiar jest mniejszy niż Aktywnego 
Regimentu lub jego Celu, są ignorowane na 
potrzeby wyznaczenia nieprzysłoniętej linii.

• Jeśli masz Linię Wzroku do przedniej strefy 
innego Regimentu, wówczas Cel zawsze ma 
linię wzroku do Ciebie, chyba że Zasady 
Specjalne mówią inaczej.

PROFIL MODELU

Każda Podstawka ma własny Profil jako miarę 
jej umiejętności na polu bitwy. Profil ten dzieli 
się na 2 kategorie, osiem Atrybutów oraz Zasady 
Specjalne i Zdarzenia Dobierane.

Nazwa: Militia
Klasa: Lekka Typ: Piechota

M V C A W R D E
5 1 1 1 1 2 1 0

Zasady Specjalne: Shield, Support

Kategorie
Są używane, aby usprawnić interakcje pomiędzy 
pewnymi zasadami.
• Typ wskazuje, czy Podstawka to Piechota, 

Kawaleria, Brutal lub Potwór. Różne Typy 
jednostek inaczej korzystają z pewnych zas-
ad (bez obaw, wszystko będzie wyjaśnione 
w stosownym rozdziale). Co ważniejsze, 
Typ definiuje, ile Modeli powinno być na 
Podstawce: 4 dla Piechoty i 1 dla Kawalerii, 
Brutali i Potworów.

• Klasa to kategoria wagowa, podzielona 
na Lekką, Średnią oraz Ciężką. Lekkie 
Regimenty są przeważnie bardziej mobilne 
i przybywają na pole bitwy najwcześniej, 
podczas gdy Ciężkie jednostki są silniejsze 
i wytrzymalsze, ale przybywają później.

Przednia Strefa

Tylna Strefa

Boczna StrefaBo
cz

na
 S

tr
ef

a

Ilus. 1.3
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Atrybuty 
(Characteristics)
Istnieje 8 Atrybutów i każdy z nich reprezen-
tuje stosunkową siłę Podstawki na polu bitwy. 
Atrybuty mają wartości od 0 do 6, gdzie 0 
reprezentuje brak możliwości wykonania 
zależnych od niej Akcji, 1 jest bardzo słaby 
a 6 to mistrzostwo! Podczas gry, Zaklęcia i 
Zasady Specjalne mogą powodować wzrost 
lub spadek Atrybutów Podstawki. Atrybut 
nigdy nie może być niższy niż 0.

Marsz (March) (M)
Atrybut Marszu, określa jak daleko może się 
poruszyć Podstawka.

Ostrzał (Volley) (V)
Ostrzał służy do mierzenia umiejętności 
Podstawki do korzystania z broni dystansowych. 
Mogą być to łuki, topory a nawet potężne 
machiny wojenne.

Starcie (Clash) (C)
Atrybut ten opisuje efektywność Podstawki 
podczas walki w zwarciu określając szansę 
na zadanie decydującego Ciosu.

Ataki (Attacks) (A)
Od tego Atrybutu zależy, ile kości dany Model 
doda do puli podczas ataku na wroga.

Rany (Wounds) (W)
Rany określają, ile ciosów może wytrzymać 
Model zanim zostanie usunięty z Podstawki.

Determinacja (Resolve) (R)
Determinacja określa odwagę żołnierzy oraz 
ich gotowość do pozostania w boju, kiedy 
okoliczności są przeciw nim.

Obrona (Defence) (D)
Obrona służy jako miara fizycznej odpornoś-
ci, łącząc opancerzenie Podstawki oraz jej 
wrodzoną wytrzymałość.

Uniki (Evasion) (E)
Uniki to kolejny Atrybut Obrony, jednakże 
opisujący zdolność Podstawki do uniknię-
cia obrażeń dzięki zręczności, sprytowi lub 
ochronie magicznej.

Zasady Specjalne  
(Special Rules)
Zasady Specjalne to l ista umiejętności 
niezdefiniowanych przez Atrybuty, jak np. 
Cleave, czyli zdolność do obniżenia Obrony 
przeciwnika. Tutaj znajdziesz też szczegóły 
ataków zasięgowych Podstawki w formie 
zasady Barrage.
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K ARTY DOWODZENIA 
(COMMAND CAR DS)

Każdy Regiment ma Kartę Dowodzenia. Karty 
Dowodzenia są używane w Fazie Dowodzenia 
do określenia, kiedy Regiment będzie się 
aktywował. Każda Karta Dowodzenia zawiera 
następujące informacje:
• Wpis Regimentu z Listy Armii. Jako 

przypomnienie, który profil z Listy Armii 
opisuje umiejętności Regimentu.

• Artystyczną Wizualizację Regimentu. 
Pomoże tobie i przeciwnikowi zidentyfikować 
Regiment na stole.

“W KONTAKCIE”

Wiele zasad odnosi się do sytuacji, gdzie dwie 
lub więcej Podstawek są ze sobą w kontakcie. 
Podstawka jest rozpatrywana jako będąca w 
kontakcie, jeśli styka się w jakikolwiek sposób 
z inną Podstawką, nawet rogami.

LECZENIE (HEA LING)

Zdarza się, że zasady umożliwią ci Leczenie 
jakiejś liczby Ran jednego z twoich Regimentów. 
Kiedy ma to miejsce, zasada powie ci, ile 
Ran zostaje Uleczonych, co nazwane jest 
Punktami Leczenia. Jeśli zasada wzywa do 
Leczenia Regimentu, postępuj wg. następującej 
sekwencji, usuwając jeden Znacznik Rany za 
każdy Punkt Leczenia, póki nie zostało już 
więcej Ran do Uleczenia lub skończyły się 
Punkty Leczenia:

1) Leczenie Bohaterów
Usuń Znaczniki Ran z Bohatera, jeśli ma 
takie na sobie.

2) Leczenie Rannych  
     Podstawek
Kiedy wszyscy Bohaterowie są Uleczeni, usuń 
Znaczniki Ran z Regimentu.

3) Przywracanie Strat
Kiedy Wszystkie Znaczniki Ran zostały 
usunięte, przywróć Modele na niekompletnej 
Podstawce ( jeśli taka jest). Jeśli Atrybut 
Ran Podstawki wynosi 2 lub więcej, umieść 
odpowiednią liczbę Znaczników Ran obok 
Regimentu, tak aby nowo przywróconemu 
Modelowi została 1 Rana. Następnie wróć do 
etapu "Leczenie Rannych Podstawek".

Na przykład, jeśli Podstawka ma 2 Rany w 
Profilu, umieść 1 Znacznik Rany obok Regimentu. 
Jeśli Podstawka ma 3 rany w Profilu, umieść 2 
Znaczniki, itd.

4) Przywracanie  
     Podstawek
Kiedy Wszystkie Podstawki są kompletne 
i wszystkie Znaczniki Ran są usunięte 
możesz przywrócić Podstawkę, która została 
wcześniej usunięta w wyniku poniesionych 
Strat. Podstawka zostaje przywrócona do 
gry w tylnym szeregu. Jeżeli tylny szereg jest 
kompletny, utwórz nowy niekompletny tylny 
szereg. Jeśli tył Regimentu jest w kontakcie z 
wrogiem lub nie ma miejsca na Podstawkę, 
nie zostaje ona przywrócona i pozostałe 
Punkty Leczenia są stracone. Umieść jeden 
Model na Podstawce wraz odpowiednią ilością 
Znaczników Ran obok Regimentu tak, aby 
nowo przywróconemu Modelowi została 1 
Rana. Następnie wróć do etapu "Leczenie 
Rannych Podstawek". Nie ma możliwości 
przywrócić więcej Podstawek niż tyle, ile 
Regiment miał na początku bitwy, chyba że 
Zasada Specjalna mówi inaczej.

Jako pełny przykład, Regiment na ilustracjach
1.4 - 1.7 ma do Uleczenia w sumie 6 Ran. Bohater 
ma 2 Znaczniki Ran, podczas gry Regiment ma 
1 Znacznik Rany i 1 Stratę.
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Ilus. 1.4
Najpierw usunięte są Znaczniki Ran Bohatera 
kosztując 2 z 6 Punktów Leczenia.

Ilus. 1.5
Następnie usunięty jest Znacznik Rany 
Regimentu, kosztując 1 kolejny Punkt 
Leczenia..

Ilus. 1.6
Ostatnie Punkty Leczenia zostają użyte do 
przywrócenia Strat.

Ilus. 1.7
...Jednakże, jako że Podstawka ma 4 Rany to 
3 Punkty Leczenia nie wystarczą do pełnego 
przywrócenia Straty i Znacznik Rany zostaje 
przywrócony do Regimentu.





ROZDZIAL DRUGI

SEKWENCJA TURY

W tej sekcji pokażemy 
sekwencję faz, które 
tworzą turę i nadają 

grze rytm.
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PODSUMOWANIE TURY

Aby gra przebiegała czysto i płynnie, podzieliliśmy bitwę na serię Tur, z których każda dzieli 
się na serię Faz. Ty i twój przeciwnik będziecie wykorzystywać cały spryt, aby osiągnąć prze-
wagę dla swoich dzielnych wojsk.

Na początku Tury, gra rozgrywa się wg kolejnych Faz następujących kolejno po sobie. Kiedy 
wszystkie Fazy są zakończone, kończy się jedna Tura a zaczyna kolejna. Proces ten powtarza się, 
dopóki nie zakończy się liczba Tur określonych w Scenariuszu lub któryś z was się nie podda.

I) FAZA UZUPEŁNIEŃ

Regimenty nie rozpoczynają gry na polu bitwy. Przybywają jako Uzupełnienia w trakcie jej trwania.
W Fazie Uzupełnień, pogrupuj swoje Regimenty wg Klasy i odstaw na bok jako Uzupełnienia. 

Następnie rzuć kostką za każdy Regiment z każdej Klasy, wg tabeli Uzupełnień. Jest to Rzut na 
Uzupełnienia. Za każdy sukces w danej Klasie, wybierasz jeden z Regimentów w danej Klasie, 
który dołączy do bitwy. Oto wymagane rzuty:

I) Faza Uzupełnień  
    (Reinforcement Phase)
• Obaj gracze rzucają na Uzupełnienia, czyli 

Regimenty i Bohaterowie, którzy tworzą 
Armię graczy, ale jeszcze nie pojawiły się 
na polu bitwy. 

• Wszystkie Uzupełnienia, które mają przybyć 
umieszczane są w jednym miejscu i wkroczą 
na pole bitwy w fazie Akcji.

II) Faza Dowodzenia  
      (Command Phase)
• Obaj Gracze układają swoje Tal ie 

Dowodzenia poprzez uporządkowanie 
Kart Dowodzenia w kolejności w jakiej 
wojska będą się aktywować w kolejnych 
Fazach.

III) Faza Supremacji  
        (Supremacy Phase)
• Gracze wykonują Rzut Przeciwstawny, aby 

określić kto będzie Pierwszym Graczem, 
czyli kto pierwszy aktywuje swoją Talię 
Dowodzenia. 

IV) Faza Akcji  
        (Action Phase)
• Rozpoczyna Pierwszy Gracz, a potem gracze 

kolejno aktywują swoje wojska ciągnąc Karty 
Dowodzenia ze swojej Talii Dowodzenia, 
na przemian aktywując kolejne Regimenty, 
dopóki nie opróżnią Talii.

V) Faza Zwycięstwa  
      (Victory Phase)
• Sprawdź Warunki Zwycięstwa Misji, aby 

określić kto wygrał.
• Jeśli żaden gracz nie spełnia tych warunków, 

rozpoczyna się kolejna Tura.
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Tabela Uzupełnień 
(Reinforcement Table)
Tura Wymagany Rzut
Tura 1 Lekkie Regimenty 

Przybywają na 3+.
Tura 2 Lekkie Regimenty  

przybywają na 3+.  
Średnie Regimenty na 5+.

Tura 3 Lekkie Regimenty  
przybywają automatycznie. 
Średnie Regimenty na 3+. 
Ciężkie Regimenty na 5+.

Tura 4 Średnie Regimenty  
przybywają automatycznie. 
Ciężkie Regimenty na 3+.

Tura 5 Ciężkie Regimenty 
przybywają automatycznie.

Umieść przybywające Regimenty na jednej 
stronie. Wchodzą one na pole bitwy w Fazie 
Akcji (więcej na stronie 28). Bohaterowie nie 
rzucają osobno. Przybywają na pole bitwy 
dołączeni do Regimentu ze swojej Grupy 
Bojowej. Klasa Bohatera nie wpływa na to, 
kiedy przybywa z Uzupełnieniami, jedynie 
klasa Regimentu, z którym przybywa.

II) FAZA DOWODZENIA

Na początku Fazy Dowodzenia, zbierz Karty 
Dowodzenia Regimentów na polu bitwy oraz te 
przybywających w tej Turze jako Uzupełnienia. 
Ułóż je w Talię Dowodzenia rewersem do góry. 
Talię Dowodzenia należy ułożyć w bardzo 
przemyślany sposób układając na górze te, które 
chcesz aktywować w pierwszej kolejności. Pomyśl, 
jak przeciwnik ułoży swoją Talię i postaraj się 
aktywować swoje Regimenty tak, aby skontrować 
jego aktywacje. Możesz przeglądać swoją Talię 
w dowolnym momencie Tury, ale nie wolno ci 
zmienić kolejności kart, chyba że pozwala na to 
Zasada Specjalna.

III) FAZA SUPR EMACJI

Teraz pora przejąć inicjatywę i zadać  
pierwszy cios! 
Ty i twój przeciwnik wykonujecie Rzut 
Przeciwstawny. Gracz , którego Tal ia 
Dowodzenia ma mniej kart, może dodać 
lub odjąć 1 od wyniku rzutu. Gracz z 
wyższym wynikiem (z modyfikatorami) jest  
Pierwszym Graczem w tej Turze.
Jeśli wynik jest remisem (z modyfikatorami), 
musicie powtarzać rzut do momentu określenia 
zwycięzcy.

Zdolności Supremacji 
(Supremacy Abilities)
Każdy Wódz posiada Zdolność Supremacji, 
której może użyć w tej Fazie, raz na grę. Jeśli 
nie jest to określone, Zdolności Supremacji 
działają do końca Tury, w której zostały akt-
ywowane i mogą odwrócić losy bitwy – użycie 
swojej Zdolności w odpowiednim momencie 
będzie decydowało o zwycięstwie lub porażce.
Kiedy zostaje określony Pierwszy Gracz, 
deklaruje on czy będzie używał Zdolności 
Supremacji. 
Niezależnie od tego czy Pierwszy Gracz używał 
Zdolności Supremacji, Drugi Gracz deklaruje 
czy używa swojej. 
Jeśli gracz ma dostęp do więcej niż jednej 
takiej zdolności, w danej Turze może użyć 
tylko jednej z nich i musi zadeklarować, której 
użyje. Bohater musi być na polu bitwy, aby 
użyć Zdolności Supremacji, chyba, że zasada 
jasno mówi inaczej.

IV) FAZA AKCJI

Faza Akcji to czas, kiedy ma miejsce większość 
wydarzeń na polu bitwy. Regimenty maszerują, 
wykonują kontrmarsze, szarżują do walki i 
ostrzeliwują przeciwnika. W efekcie, Faza 
Akcji, trwa najdłużej i jest najbardziej 
ekscytującą Fazą w grze. Wymaga też 
poświęcanie więcej uwagi niż inne.
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Kolejność
Pierwszy Gracz wyciąga wierzchnią kartę z Talii 
Dowodzenia i wykonuje Akcje Regimentem. 
Kiedy Regiment zakończy wykonywanie Akcji, 
przychodzi kolej Drugiego Gracza.

Wykonywanie Akcji
Kiedy jest twoja kolej na wykonanie Akcji 
Regimentem, postępuj wg poniższej sekwencji:

1) WYCIĄGNIJ KARTĘ DOWODZENIA

Wyciągnij wierzchnią kartę z Talii Dowodzenia, 
pokaż ją przeciwnikowi i wskaż Regiment na 
polu bitwy, który ta karta reprezentuje. Jeśli 
wyciągnięta Karta Dowodzenia reprezentuje 
zniszczony Regiment, odrzuć ją i wyciągnij 
następną. Jeśli nie masz już kart w swojej Talii 
Dowodzenia, grę kontynuuje przeciwnik.

2) ROZPATRZ ZDARZENIE  
     DOBIERANE

Jeśli twoja Karta Dowodzenia, którą właśnie 
wyciągnąłeś zawiera jedno lub więcej Zdarzeń 
Dobieranych, zastosuj je teraz. Zdarzenia 
Dobierane to specjalne zasady, które działają 
w momencie wyciągnięcia karty.

Wiele Zdarzeń Dobieranych
Jeśli Karta Dowodzenia zawiera więcej niż jedno 
Zdarzenie Dobierane (np. jako efekt Zaklęcia 
lub Zasady Specjalnej Bohatera), wybierasz 
jedno, które zastosujesz.

Nieobecny na polu bitwy
eżeli Regiment, którego Kartę Dowodzenia 
wyciągnąłeś, nie jest obecny na polu bit-
wy (przeważnie, dlatego że przybywa jako 
Uzupełnienia w tej Turze), jego Zdarzenie 
Dobierane nie jest stosowane. Niektóre 
Zdarzenia Dobierane - przeważnie te używane 
przez Bohaterów - dają możliwość wejścia 
na pole bitwy i są wyjątkiem od tej zasady. 
Jeżeli wyciągnięta zostaje Karta Dowodzenia 
Bohatera, zanim przybył on na Pole Bitwy i 
Bohater nie posiada Zdarzenia Dobieranego,

 które pozwala mu wejść na pole bitwy przed 
wykonaniem Akcji, to ta Akcja jest stracona.

3) WYKONAJ PIERWSZĄ AKCJĘ

Zakładając, że Regiment przetrwał swoje 
Zdarzenie Dobierane (nigdy nie wiadomo!), 
może wykonać pierwszą Akcję. Wybierz jedną 
Akcję z listy (strona 23), i postępuj według jej 
zasad. Co ważne, Regimenty, które przybywają 
w tej Turze jako Uzupełnienia, muszą wybrać 
Akcję Marsz jako pierwszą Akcję.

4) WYKONAJ DRUGĄ AKCJĘ

Kiedy Regiment zakończy pierwszą Akcję, 
natychmiast wykonuje drugą. Regiment nie 
może wykonać dwóch takich samych Akcji 
w tej samej Turze (Regiment musi wykonać 
2 różne Akcje w Każdej turze), chyba że obie 
Akcje to Marsz. Są Zasady Specjalne i zdolności, 
pozwalające wykonać więcej Akcji w aktywacji 
Regimentu. Ograniczenia oraz kiedy używane są 
te dodatkowe Akcje są dokładnie opisane przez 
Zasady Specjalne i Zdarzenia Dobierane, które 
na nie pozwalają.

5) DEAKTYWACJA

Kiedy Regiment wykona już 2 Akcje, jego 
aktywacja się kończy. Umieść jego Kartę 
Dowodzenia Regimentu za nim jako 
przypomnienie, że był już aktywowany w 
tej Turze. Grę kontynuuje teraz przeciwnik.

Zdarzenia Dobierane ‘Do Końca Tury’
Jeżeli Regiment otrzymuje premię do Atrybutów 
lub Zasadę Specjalną trwające "Do Końca Tury", 
jako wynik Zdarzenia Dobieranego ze swojej 
Karty Dowodzenia, umieść tę Kartę obok 
Regimentu jako przypomnienie.

Niemożliwość / Niechęć 
Do Działania
Jeśli z jakiegoś powodu, Regiment nie może 
wykonać Akcji (lub ty nie chcesz, żeby ją 
wykonał), po prostu pomiń ten etap i przejdź 
do następnego.



Akcje Poza Walką  
(strona 28)  
MARSZ (MARCH) 
Akcja Marszu służy do przemieszania 
Regimentów na polu bitwy, niezależnie czy 
po prostu idą, wycofują się czy zmieniają 
pozycję na dogodniejszą do ataku. Marsz to 
jedyna Akcja, którą Regiment może wykonać 2 
razy w czasie jednej aktywacji, bez korzystania 
z Zasad Specjalnych.

SZARŻA (CHARGE)
Użyj Szarży, jeśli chcesz, aby twój Regiment 
wszedł w kontakt z wrogiem, aby zaatakować 
w walce wręcz.

ZBIÓRKA (RALLY)
Zbiórka przywraca morale Regimentu. 
Regiment może użyć Akcji Zbiórka, tylko 
jeśli jest Złamany.

ZMIANA FORMACJI (REFORM)
Użyj Akcji Zmiana Formacji, jeśli chcesz 
zmienić liczbę szeregów w Regimencie lub 
obrócić go w innym kierunku.

CELOWANIE (TAKE AIM)
Akcja Celowanie daje Regimentowi premię 
do Akcji Ostrzał w tej Turze.

OSTRZAŁ (VOLLEY)
Akcja Ostrzał Pozwala Regimentowi strzelić 
do wroga.

Akcje W Walce 
(strona 44)

STARCIE (CLASH)
Akcja Starcia używana jest, aby zadać ciosy 
wrogowi, z którym twój Regiment jest w 
kontakcie.

ZBIÓRKA W WALCE (COMBAT RALLY)
Aby zmniejszyć szanse na ucieczkę z pola 
walki, Regiment może spróbować wykonać 
Akcję Zbiórki w Walce.

ZMIANA FORMACJI W WALCE  
(COMBAT REFORM)
Użyj Akcji Zmiany Formacji w Walce, aby 
zmienić liczbę szeregów i umożliwić większej 
ilości wojowników zaatakowanie przeciwnika.

INSPIRACJA (INSPIRE)
Inspiracja daje Regimentowi premię do Akcji 
Starcie w tej Turze.

ODWRÓT (WITHDR AW)
Akcja Odwrót służy do oderwania Regimentu 
od przeciwnika, z którym jest związany w 
walce wręcz.

LISTA AKCJI

Dla ułatwienia Akcje są podzielone na te W Walce i Poza Walką. Te Poza Walką mogą być użyte 
tylko przez Regimenty, nie będące w kontakcie z wrogim Regimentem. Te W Walce mogą być 
używane tylko przez Regimenty w kontakcie z wrogim Regimentem.
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V) FAZA ZW YCIĘSTWA

Po zakończeniu Fazy Akcji, czas sprawdzić czy 
któryś z graczy wygrał bitwę. Jeśli przeciwnik 
się poddał lub jego Armia została wybita, 
jesteś zwycięzcą! W przeciwnym razie, należy 
sprawdzić, czy zostały osiągnięte cele założone w 
Warunkach Zwycięstwa dla danego Scenariusza.
Jeśli żaden gracz nie wygrał bitwy, rozpoczyna 
się Faza Uzupełnień kolejnej Tury.
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ROZDZIAL TRZECI

AKCJE POZA WALKA

W tej sekcji znajdziesz 
szczegółowe informacje 

na temat akcji, jakie może 
wykonać regiment kiedy 

jest poza walką.
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8"

MARSZ

Twój Regiment może wykonać Akcję Marszu 
tylko jeśli nie jest w kontakcie z wrogim 
Regimentem. Jeśli twój Regiment jest w 
kontakcie, możesz wykonać Akcję Odwrotu 
(str. 50). Marsz jest jedyną Akcją, którą możesz 
wykonać 2 razy w trakcie aktywacji Regimentu 
bez potrzeby stosowania Zasad Specjalnych.

Zasięg Marszu
Regiment w Akcji Marszu, może pokonać dys-
tans w calach, równy wartości Marszu. Jeżeli w 
Regimencie są 2 różne wartości tego Atrybutu, 
zawsze bierzemy pod uwagę najniższą wartość.

Kierunek Marszu
Maszerujący Regiment przeważnie porusza 
się dokładnie naprzód. Może jednak wykonać 
Skręt w trakcie ruchu. Dodatkowo Regiment 
może wybrać, czy porusza się w bok lub tył, 
ale tylko do połowy wartości swojego Marszu.

WYKONANIE SKRĘTU

Aby wykonać Skręt, Regiment obraca się wokół 
jednego z przednich narożników na dystans 
mierzony od drugiego narożnika. Kiedy Skręt 
jest zakończony, Regiment może kontynuować 
ruch naprzód o pozostały dystans.

Ilus. 3.1
Regiment Maszeruje dokładnie na 
wprost. Mierz zawsze od przodu 
Regimentu, aby upewnić się, że przez 
przypadek nie ruszysz się dalej niż 
powinieneś.

Ilus. 3.2
Kiedy Regiment wykonuje Skręt, 
pokonuje dystans mierzony od przedniego 
narożnika.
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3"

10"

3"

Maszerujący Regiment może skręcić kilka 
razy podczas jednej Akcji, pod warunkiem, 
że całkowity dystans nie przekroczy jego 
najniższej wartości Marszu.

Ograniczenia Marszu
Regiment nie może podejść bliżej niż na 1" do 
wrogiego Regimentu, Fortyfikacji oraz Terenu 
Niedostępnego. Jednakże Regiment, może 
swobodnie przejść przez przyjazne Regimenty, 
nie będące w kontakcie z wrogim Regimentem, 
pod warunkiem, że zakończy Marsz w miejscu, 
gdzie jest to dozwolone.

Ilus. 3.3
This is an example of a March containing 
several Wheels. The total distance moved is 
equal to the sum of the two Wheels and the 
March forward (that is a 5" Wheel, followed by  
a 10” March forward and a final 5" Wheel ).

Ilus. 3.4a
Powyżej widać skuteczny Marsz przez 
przyjazny Regiment.

Ilus. 3.4b
Powyżej widzimy nielegalna sytuacje, kiedy 
jeden Regiment kończy swoja aktywację 
nachodząc na drugi.
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Reinforcement Zone

Reinforcement Zone

MARSZ PRZEZ

Regiment, który używa Akcji Marsz, może 
przemaszerować przez przyjazne Regimenty, 
bez żadnej kary. Jednakże może to zrobić 
jedynie, jeśli ma wystarczający zasięg Marszu, 
aby całkowicie przejść przez te przeszkody. 
Jeśli jedna Akcja Marszu nie wystarczy, żeby 
przejść przez przeszkodę, Regiment może 
użyć drugiej, aby zakończyć aktywację w 
dozwolonym miejscu. Regiment nie może 
maszerować przez wrogie Regimenty, przyjazne 
Regimenty w kontakcie z wrogimi Regimentami 
oraz Fortyfikacje zajęte przez przeciwnika..

Uzupełnienia Maszerujące 
Na Pole Bitwy
Regimenty Uzupełnień wchodzą na pole bit-
wy z twojej Strefy Uzupełnień, wyznaczonej 
na początku Tury każdego z Graczy. Umieść 
pierwszy szereg Regimentu na polu bitwy a 
następnie dokończ Marsz mierząc od krawędzi 
stołu zamiast przodu Regimentu. Jeśli jedna 
Akcja Marszu nie wystarczy, żeby wszystkie 
szeregi znalazły się na polu bitwy, musisz użyć 
2 Akcji Marszu. Ustalając formacje Regimentu 
pamiętaj, żeby nie miał zbyt wiele szeregów, 
bo wcale nie wejdzie na pole bitwy!

Możesz także wprowadzić Uzupełnienia z 
krawędzi pola bitwy, jeżeli:

• Punkt wejściowy jest pomiędzy Linią 
Uzupełnień i Strefą Uzupełnień.

• Regiment, który wchodzi na pole bitwy nie 
może znajdować się dalej niż najdalej LINIA UZUPEŁNIEŃ

The Reinforcement Line is determined at 
the beginning of each Player's Turn. It is 
determined by drawing a line between your 
Reinforcement Zone and at least one enabling 
friendly Regiment. Heavy Regiments must 
arrive behind a Heavy or Medium Regiment; 
Medium Regiments behind a Heavy, Medium 
or Light Regiment, and Light Regiments must 
arrive behind other Light, Medium or Heavy 
Regiments.

Ilus. 3.5
wysunięty Regiment przeciwnika.
Regiment C mógłby wejść z (Zielonej) Strefy 
Uzupełnień lub dowolnej krawędzi za 
Regimentem A. Nie może wejść z bocznej 
krawędzi za Regimentem B, ponieważ wrogi 
Regiment X jest bliżej przyjaznej Strefy 
Uzupełnień niż Regiment B.
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Reinforcement Zone

HEAVY

MEDIUM

LIGHT

1

2

3

1

2

3

12"

NIEUDANE UZUPEŁNIENIA

Jeśli Regiment nie może wejść na pole bitwy wg. 
powyższych zasad, wraca on do Uzupełnień i 
może spróbować ponownie w kolejnej Turze.

SZAR ŻA

Akcja Szarży to jedyny sposób, aby Regiment 
wszedł w kontakt z wrogim Regimentem 
(i dzięki temu mógł Zetrzeć się z wrogim 
Regimentem). Regiment nie może użyć Szarży 
w Turze, w której przybył jako Uzupełnienia.

Deklarowanie Szarży
Celem twojej Szarży może być tylko jeden 
Regiment, do którego jesteś w stanie wytyczyć 
Linię Wzroku. Rzuć kością - jest to twój Rzut 
na Szarżę.
Dodaj wynik rzutu do wartości Marszu 
Regimentu. Jest to twój Zasięg Szarży. Jeśli 
Zasięg Szarży jest równy lub wyższy niż 
odległość od Szarżującego Regimentu do 
Celu, Szarża jest udana. Jeżeli jest on niższy, 
Szarża jest nieudana.

Ilus. 3.6
Lekki Regiment może przybyć z miejsc 
oznaczonych 1, 2 lub 3. Średni Regiment 
może przybyć z miejsc oznaczonych 1, 2 lub 
3 a Ciężki Regiment może przybyć z miejsc 
oznaczonych 2 i 3. Dowolny Regiment może 
przybyć ze Strefy Uzupełnień.

Ilus. 3.7
Odległość pomiędzy dwoma Regimentami 
wynosi 12" a wartość Marszu Regimentu 
wynosi 8".
Wynik Rzutu na Szarżę wynosi 4 co daje łączny 
zasięg Szarży 12" (4+8). Dokładnie tyle ile 
potrzeba, aby Szarża się powiodła.
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Ruch Szarży
Jeśli Szarża jest udana, Regiment może teraz wejść w kontakt z wrogim Regimentem, korzystając 
z zasad Akcji Marszu (str. 21) i traktuje ją jakby jego Marsz był równy dystansowi Szarży. Podczas 
tego ruchu, nie ma znaczenia jaki dystans przejdzie Regiment, póki Rzut na Szarżę był udany.
Podczas tego ruchu, Regiment może wykonać darmowy Skręt do 90°, aby dostawić możliwie 
dużo Podstawek do wrogiego Regimentu.
Poza tym Skrętem, Szarżujący Regiment może poruszać się tylko dokładnie na wprost.
Podczas Ruchu Szarży, Regiment może przejść przez przyjazny Regiment pod warunkiem, że 
zakończy Aktywację w dozwolonej pozycji.
Jeśli Szarżujący Regiment nie może zakończyć Szarży w kontakcie z Celem, bez zetknięcia się 
z innymi wrogim Regimentem, Fortyfikacją lub Terenem Niedostępnym, Szarża jest nieudana.
Szarżujący Regiment może zbliżyć się do innego wrogiego Regimentu, Fortyfikacji lub Terenu 
Niedostępnego podczas Ruchu Szarży.
Jednakże w trakcie Akcji Szarży, nie może wejść w kontakt z wrogim Regimentem lub Fortyfikacją, 
które nie są celem Szarży.

Ustawienie do Szarży
Szarżujący Regiment zatrzymuje się jak tylko wejdzie w kontakt z Celem. Następnie dostawia 
się do wroga wykonując "darmowy" Skręt na maksymalnie 90° do momentu, aż Szarżujący 
Regiment i Cel Szarży są równo dostawione. Jeżeli Szarżujący Regiment nie może dostawić się 
do Celu Szarży (ponieważ przeszkadza w tym Teren lub inny Regiment), wówczas Cel Szarży 
wykonuje Skręt, aby wejść w kontakt z Szarżującym Regimentem. Jeżeli przeciwnik ustawił 
Regimenty tak, aby nie było możliwości wejść w kontakt z Celem bez wejścia w kontakt również 
z innym Regimentem, dokończ Szarżę normalnie a następnie odsuń przeszkadzający Regiment 
o 1" od swojego Regimentu i Skręć swój, aby dostawić się po Szarży.

Ilus. 3.8
Mimo że Regiment Rycerzy może szarżować przez przyjazny Regiment. Żaden Regiment nie może 
szarżować przez wrogi Regiment.
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A) B)

C) D)

Ilus. 3.9
Kontynuując swoją Szarżę, Regiment Skręca, aby 
ustawić się do Szarży na Cel, rusza się naprzód, dopóki 
nie wejdzie w kontakt z Celem Szarży a następnie 
dostawia się do niego.

Ilus. 3.10
W tym przykładzie, Regiment Skręca tylko tyle, aby ominąć sojuszniczy Regiment Piechoty, kończy 
Ruch Szarży i dostawia się do Celu Szarży.
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Szarżowanie Przez
Regiment może przejść przez Sojuszniczy 
Regiment, który nie jest w kontakcie z wrogim 
Regimentem w turze, w której Szarżuje. Może 
to być po prostu rezultat Akcji Szarży, ale także 
sekwencja Akcji Marszu i następnie Szarży.

Jednakże jest to ryzykowny manewr.
Jeśli suma ruchu Tych Akcji nie wystarczy, żeby 
przejść przez sojuszniczy Regiment (lub nie ma 
miejsca, żeby Szarżujący Regiment całkowicie 
minął sojuszniczy Regiment), wówczas oba 
Regimenty pogrążają się w chaosie. Szarża 
jest nieudana, Szarżujący Regiment zatrzy-
muje się natychmiast po wejściu w kontakt z 
sojuszniczym Regimentem i oba Regimenty 
uznaje się za Złamane.
 

Ilus. 3.11
Udana Szarża przez sojuszniczy Regiment.

Ilus. 3.12
Regiment A kończy pierwszy ruch na Regimencie B. Zauważ, że jeszcze nie jest to niedozwolony ruch. 
W drugiej Akcji, Regiment A, próbuje Zaszarżować Regiment C, ale nie wystarczy mu ruchu, aby 
dotrzeć do Celu ani żeby całkowicie minąć Regiment B. Regiment A nie może zakończyć obu Akcji na 
innym Regimencie, więc musi się minimalnie cofnąć, aby znaleźć się na dozwolonej pozycji.
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KTÓRA STREFA

Jeśli Szarżujący Regiment ma wybór, do której strefy Celu się dostawić (przeważnie, dlatego 
że styka się z rogiem Celu Szarży), zawsze dostawia się w tej Strefie, w której się znajdował w 
momencie deklaracji Akcji Szarży.

Szarża I Inspiracja
Regiment, który zakończy Szarżę sukcesem, natychmiast wykonuje "darmową" Akcję Inspiracji 
(str. 50). Weź pod uwagę, iż nie ma ona wpływu na Ataki z Impetem i jego efekt jest zmarnowa-
ny, jeśli Regiment nie może wykonać więcej Akcji w tej Turze.

Ilus. 3.13
Na powyższym przykładzie:
Regiment A dostawiłby się z przodu.
Regiment B dostawiłby się z lewego boku.
Regiment C dostawiłby się z prawego boku.

Tył

Przód

Bo
k Bok
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Nieudana Szarża
Jeśli Szarża z jakiegoś powodu się nie pow-
iedzie, Szarżujący Regiment wykonuje Marsz 
dokładnie w stronę Celu Szarży na odległość 
wyniku Rzutu na Szarżę, zatrzymując się 1" od 
wrogiego Regimentu lub Fortyfikacji. Kiedy 
Regiment wykonuje Nieudaną Szarżę, traci 
pozostałe Akcje w tej Turze.

Ataki Z Impetem  
(Impact Attacks)
Niektóre jednostki - jak rycerze - opierają 
swój potencjał bojowy na potwornej sile 
pierwszego uderzenia w przeciwnika. Kiedy 
udana Szarża jest zakończona, rozpatruje się 
Ataki z Impetem. Mogą ją wykonywać jedynie 
Podstawki Średniej i Ciężkiej Kawalerii, Średnie 
i Ciężkie Brutale oraz Średnie i Ciężkie Potwory. 
Podstawki Piechoty oraz jednostki Lekkie nie 
mogą wykonać Ataków z Impetem, chyba że 
pozwala im na to Zasada Specjalna.

Zwróć uwagę, ile Podstawek Szarżującego 
Regimentu jest w kontakcie z Celem Szarży. 
Liczba Ataków z Impetem jest równa połowie 
wszystkich Ataków Podstawki (Ataki 
pomnożone przez liczbę Modeli), zaokrąglając 
w górę.

PODSTAWKI NIEZWIĄZANE WALKĄ 
I ATAKI Z IMPETEM

Każda Podstawka, która nie jest w kontakcie 
z przeciwnikiem, dodaje do puli 1 Atak z 
Impetem, niezależnie, ile ma Modeli i Ataków 
w Profilu.

ATAKI INSPIROWANE I ATAKI Z 
IMPETEM

Ataki z Impetem, nie otrzymują premii do 
trafienia z Inspiracji.

CELOWANIE

Jeśli twój Regiment wykonuje Akcję Celowania, 
dodaj +1 do Ostrzału w następnej Akcji 
Ostrzału jaką wykona w tej Turze.

ZBIÓR K A

Tylko Złamane Regimenty mogą wykonać 
Akcję Zbiórki.
Jeśli Regiment wykonuje Zbiórkę, nie jest 
już Złamany, więc usuń stosowny Znacznik.

Ilus. 3.14
Podczas Szarży, Podstawki z szeregu A, 
wykonują Ataki z Impetem równe połowie 
Ataków, zaokrąglanej w dół.
Podstawki B i C wspierają, dodając po jednym 
Ataku  do puli.
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ZMIANA FOR MACJI

Akcji Zmiany Formacji pozwala Regimentowi na zmianę liczby i szerokości szeregów.
Zmieniający Formację Regiment natychmiast przyjmuje dozwoloną formację i zmienia 
dowolnie kierunek. W przeciwieństwie do Zmiany Formacji w Walce, środek Regimentu nie 
może się przemieścić w wyniku Zmiany Formacji. Podczas tej Akcji, żadna Podstawka nie 
może przemieścić się dalej niż jej Marsz.

Ilus. 3.15
Regiment wykonuje serię różnych Zmian Formacji. W A, Obraca się w prawo. W B zwiększa liczbę 
szeregów kosztem szerokości. W C, zwiększa liczebność pierwszego szeregu i skręca. Zauważ, że w 
każdym przypadku, środek Regimentu pozostaje w tym samym punkcie..
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OSTR ZAŁ

Ostrzał może być wykonany tylko przez Regiment, który posiada chociaż jedną Podstawkę 
z Zasadą Specjalną Barrage. W przeciwnym razie, nie posiada broni strzeleckiej i nie może 
wykonać Ostrzału.

Wybór Celu I Linia Wzroku
Aby sprawdzić czy można wykonać Akcję Ostrzału, musisz najpierw zmierzyć zasięg do wrogiego 
Regimentu, do którego można wytyczyć Linię Wzroku i znajduje się w zasięgu określonym 
przez zasadę Barrage, którą posiada atakujący. Jeżeli Cel znajduje się poza zasięgiem zasady 
Barrage atakującego i/lub nie może wytyczyć Linii Wzroku do Celu, nie można wykonać Akcji 
Ostrzału przeciw temu celowi.

PRZYSŁONIĘTY STRZAŁ
Z każdej Podstawki przedniego szeregu 
Regimentu prowadzącego Ostrzał, wytycz 
linię od środka przodu Podstawki do środka 
krawędzi dowolnej Podstawki Regimentu 
będącego Celem.

Jeśl i  żaden inny Regiment lub Teren 
Przysłaniający nie przerywa tej linii, Podstawka 
oddaje Czysty Strzał. Jeśli jeden lub więcej 
Regimentów lub Teren, przerywa tę Linię, 
Podstawka oddaje Przysłonięty Strzał. Regiment 

może być Celem jeśli jest w kontakcie z wrogim 
Regimentem, lecz przeważnie oznacza, że któreś 
podstawki mogą być Przysłonięte.
Jeśli nie jesteś w stanie wytyczyć nieprzerwanej 
linii od środka co najmniej jednej Podstawki 
w przednim szeregu Strzelającego Regimentu 
do środka dowolnej podstawki Celu, taki Cel 
jest niedozwolony i jest poza Linią Wzroku. 
Regiment musi wybrać inną Akcję lub inny 
Cel. Co ważne, Regiment może być Celem, 
jeśli jest w kontakcie z przeciwnikiem, ale 
będzie to oznaczało, że Ostrzał jednej lub więcej 
Podstawek może być Przysłonięty.

Ilus. 3.16
Na powyższym przykładzie, Regiment może wziąć na Cel Ostrzału Regiment A, ponieważ jest on w 
przedniej strefie oraz w zasięgu. Nie może wybrać na Cel Regiment B, ponieważ nie ma zasięgu, ani 
Regimentu C, gdyż jest on poza przednią strefą.
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Daleki Zasięg
Jesteś już prawie gotowy do przeprowadzenia Ostrzału. Najpierw jednak sprawdź czy twój 
Regiment nie strzela na Daleki Zasięg. Zasięg broni dystansowej nie jest zasięgiem optymal-
nym, ale maksymalnym. Powyżej pewnego dystansu, trafienie nadal jest możliwe, ale na pewno 
trudniejsze. Jeżeli odległość pomiędzy Podstawką twojego Regimentu i Celem jest większa niż 
połowa zasięgu zasady Barrage Regimentu, strzał liczy się jako Przysłonięty. Zauważ, że część 
Podstawek może być Przysłonięta a części to nie obejmie zależnie od zasięgu. Regiment może 
być Przysłonięty tylko raz (Czyli Regiment strzelający na Daleki Zasięg i w Przysłonięty Cel, 
dzieli liczbę Strzałów tylko raz. Podstawki, których Cel jest poza zasięgiem zasady Barrage, 
nie dodają kostek do puli ataku.

Określenie Liczby Strzałów
Podstawka przedniego szeregu, oddająca 
Czysty Strzał, ma liczbę Strzałów równą X w 
Zasadzie Specjalnej Barrage X, pomnożoną 
przez liczbę Modeli na Podstawce. Podstawka 
przedniego szeregu, oddająca Przysłonięty 
Strzał, ma liczbę Strzałów równą X w Zasadzie 
Specjalnej Barrage X, pomnożoną przez liczbę 
Modeli na Podstawce a następnie podzieloną 
na pół, zaokrąglając w górę. Tym sposobem, 

liczba Strzałów, które może oddać Podstawka 
maleje wraz z ponoszonymi stratami.

Aby obliczyć liczbę Strzałów,  policz liczbę 
kości, którą generują Podstawki przedniego 
szeregu, oddające Czysty Strzał, po czym dodaj 
kości generowane przez Podstawki przedniego 
szeregu oddające  Przysłonięty Strzał. 
Na koniec dodaj 1 kostkę za Podstawki 
Wspierające.

Ilus. 3.17
Regiment D bierze Regiment A na Cel Ostrzału. Jednakże przez obecność Regimentów B i C, tylko 3 
Podstawki mają Czysty Strzał. Jedna Podstawka jest Przysłonięta i dzieli liczbę Strzałów na pół.
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Przykład:  Regiment Piechoty z Zasada Barrage 
1 miałby: 1 Podstawkę oddającą Czysty Strzał, 2 
Podstawki oddające Przysłonięty Strzał oraz jed-
ną Podstawkę Wspierającą, generowałby 4 kości 
za Podstawkę oddającą Czysty Strzał, 4 kości 
za 2 Podstawki oddające Przysłonięty Strzał 
oraz jedną kostkę za Podstawkę Wspierającą. 
Razem 9 kostek.

Rzut Na Trafienie
Rzuć liczbą kości równą liczbie Strzałów.
Każdy rzut z wynikiem niższym lub równym 
Ostrzałowi twojego Regimentu to Trafienie.
Każdy rzut z wynikiem wyższym to Pudło.

Przykład :  3-Podstaw kow y Regiment 
Longbowmen (Ostrzał 2 i Barrage 1) 
Ostrzeliwuje wrogi Regiment 12 Strzałami. 
Rzuć 12 kośćmi. Każdy wynik 1 i 2 to Trafienie. 
Każdy wynik 3 lub więcej to Pudło. Jeśli Ostrzał 
Podstawki Aktywnego Regimentu wynosi 6 
lub więcej, ta Podstawka otrzymuje Zasadę 
Specjalną Rapid Volley.

Rzuty Na Zranienie
Teraz twój przeciwnik rzuca liczbą kości równą 
liczbie Trafień.
Każdy rzut z wynikiem niższym lub równym 
Obronie lub Unikom wrogiego Regimentu 
to udany Rzut na Zranienie, oznaczający, że 
pancerz lub zręczność ocaliły ich.
Każdy rzut powyżej Obrony lub Unikom 
wrogiego Regimentu to nieudany Rzut na 
Zranienie i oznacza zadanie Rany.
Zauważ, że wykonujesz tylko jeden rzut, 
porównywany do Obrony i Uników (str. 47).

USUWANIE STRAT I MORALE

Podlicz liczbę Ran do Puli Ran i przystąp 
do Usuwania Strat (str. 54). Rany w wyniku 
Ostrzału nie wywołują Testu Morale.
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ROZDZIAL CZWARTY

AKCJE W WALCE

W tej sekcji znajdziesz 
szczegóły na temat akcji, 

jakie regiment może 
wykonać w walce.
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STARCIE

Twój Regiment może użyć Akcji Starcia, jeżeli 
jest w kontakcie z przynajmniej jednym wrogim 
Regimentem.
Kiedy Używasz Akcji Starcia, wszystkie 
Podstawki w kontakcie z wrogim Regimentem 
- tzw. Podstawki Związane Walką - Atakują 
Regiment, do którego należą wrogie Podstawki. 
Dotyczy to też Podstawek stykających się 
rogami. Wszystkie Podstawki nie będące w 
kontakcie z wrogimi Podstawkami, nazywane 
są Podstawkami Niezwiązanymi Walką. Takie 
Podstawki wykonują Ataki Wspierające.

Obliczenie Liczby Ataków
Zanim rzucisz na Trafienie, musisz określić, 
ile Ataków wykonasz.

ZAANGAŻOWANY STOI I UDERZA

Każda Podstawka Związana Walką, wykonuje 
liczbę Ataków równą Atakom Podstawki, pom-
nożoną przez liczbę Modeli na Podstawce. Tym 
sposobem, liczba Ataków zmniejsza się wraz z 
ponoszonymi Stratami.
Większość nienaruszonych Podstawek wykonuje 
4 Ataki. Niektóre Zasady Specjalne, zamiast 
zwiększać Ataki Podstawki, dodają Ataki do 
sumy. Np. "Fury X" dodaje +X Ataków każdej 

Podstawce Związanej Walką zamiast pod-
nosić Ataki Modelu. Tym Sposobem Nie daje 
Podstawce Steel Legion 4 Ataków, lecz +X.

PODSTAWKI NIE ZWIĄZANE WALKĄ 
I ATAKI

Każda Podstawka Niezwiązana Walką daje 
1 Atak Wspierający, niezależnie od Ataków 
Modelu. Niektóre zasady jak "Support" mogą 
zmienić tę liczbę.

Związane 
Podstawki

Niezwiązane 
Podstawki

(Normalne ataki)

(Ataki Wspierające)

Ilus. 4.2 
Ataki Podstawki Men-at-Arms wynoszą 1. 
Pomnożone przez liczbę Modeli na Podstawce 
(4) dadzą 4 Ataki za Podstawkę i 12 w sumie.

Ilus. 4.1

Ilus. 4.3 
Tutaj Regiment Men-at-Arms tracił 2 
żołnierzy. Podstawki od lewej dają do puli 4 
Ataki (1 Atak x 4 Modele) a ta od prawej daje 2 
Ataki (1 Atak x 2 Modele).
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NIEKOMPLETNE SZEREGI

Jeśli twój Regiment jest w kontakcie z tyłem 
lub bokiem wrogiego Regimentu (lub twój 
Regiment jest atakowany od boku lub tyłu), 
zauważysz, że czasem, niektóre Podstawki, nie 
są w kontakcie przez niekompletne szeregi.

Kiedy ma to miejsce, potraktuj wrogie 
Regimenty jakby były prostokątne, tak dłu-
gie i szerokie jak ich maksymalne wymiary, 
ignorując luki w niekompletnych szeregach. 
Każda Podstawka w kontakcie z takim pros-
tokątem, jest rozpatrywana jako w kontakcie 
na potrzeby kalkulacji liczby Ataków.

Ilus. 4.5 
Podstawki A Atakują bezpośrednio z pełną 
liczbą Ataków, ponieważ są w kontakcie z 
wrogim Regimentem. Tylny szereg Regimentu 
C jest niekompletny, ale jest traktowany 
jako kompletny na potrzeby określenia ilość 
Podstawek Związanych Walką. Tym sposobem 
Podstawka B także jest Związana Walką..

Ilus. 4.4 
W ostatnim przykładzie, każda z przednich 
Podstawek daje 4 Ataki. Każda z Podstawek 
za przednimi daje tylko 1.
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WIĘCEJ NIŻ JEDEN CEL

Jeśli Regiment jest w kontakcie z dwoma lub 
więcej wrogimi Regimentami, jest szansa, że 
niektóre Podstawki są Związane Walką z dwoma 
lub więcej Regimentami.
Jeśli twoja Podstawka jest w kontakcie z 
Podstawkami z dwóch lub więcej Regimentów, 
wybierasz, który Regiment ta Podstawka zaa-
takuje. Nie wolno ci jednak rozdzielać Ataków 
Podstawki pomiędzy kilka Celów. Podobnie z 
Podstawkami Niezwiązanymi Walką - wybierasz, 
który Regiment atakują. Ataki Wspierające z 
pojedynczej Podstawki, nie mogą być rozdzi-
elone pomiędzy dwa wrogie Regimenty, jeśli 
masz na tyle szczęścia, że taka Podstawka ma 
więcej niż jeden Atak Wspierający poprzez 
Zasadę Specjalną lub Zaklęcie. Innymi słowy, 
jeśli Podstawka daje Ataki Wspierające, Celem 
może być tylko jeden wrogi Regiment w kon-
takcie z tym Regimentem.
Rozpatrz każdą pulę Ataków osobno, od rzutów 
na trafienie po Testy Morale.

Rzut Na Trafienie
Rzuć liczbą kości równą liczbie Ataków.
Każdy rzut z wynikiem niższym lub równym 
Starciu twojego Regimentu, to Trafienie.
Każdy rzut z wynikiem wyższym to Pudło. 
Jeśli Starcie Podstawki Aktywnego Regimentu 
wynosi 6 lub więcej, ta Podstawka otrzymuje 
Zasadę Specjalną Relentless Blows.
Przykład: Twój Regiment Militia (Starcie 1) 
atakuje wrogi Regiment 20 Atakami. Każdy 
wynik 1 oznacza Trafienie. Każdy wynik 2 lub 
więcej, oznacza pudło.

Ataki Z Boku I Tyłu
Jeżeli Aktywny Regiment Atakuje wroga z Boku 
lub Tyłu, przeciwnik musi przerzucić udane 
Testy Morale (str. 58). Udało ci się zaskoczyć 
przeciwnika, kiedy był zajęty od frontu - czas 
to wykorzystać patrząc jak panika dziesiątkuje 
jego szeregi.

Ilus. 4.6 
Podstawka A musi Zaatakować Regiment 
X, ponieważ są w kontakcie. Podstawka B 
musi Zaatakować Regiment Y, ponieważ są 
w kontakcie. Podstawka C może Zaatakować 
Regimenty X lub Y. Podobnie Podstawka D 
może wykonać Atak Wspierający na X lub 
Y. Obie mogą Zaatakować ten sam lub różne 
Regimenty.

Ilus. 4.7 
Regiment A przerzucałby udane Testy Morale 
przeciwko Atakom z Regimentu C. Podobnie 
Regiment B musiałby przerzucić udane Testy 
Morale po Atakach Regimentu A.
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RZUT NA ZRANIENIE

Teraz twój przeciwnik rzuca liczbą kości równą 
liczbie Trafień zadanych przez twoją Podstawkę.
Każdy rzut z wynikiem niższym lub równym 
Obronie lub Unikom wrogiego Regimentu, 
to udany Rzut na Zranienie oznaczający, że 
pancerz lub zręczność ich ocaliły.
Każdy rzut powyżej Obrony lub Unikom 
wrogiego Regimentu to nieudany Rzut na 
Zranienie oznaczający zadanie Rany.
Zauważ, że wykonujesz tylko jeden rzut, 
porównywany do Obrony i Uników.
Dodatkowo, Rzut na Zranienie to jedyny 
wyjątek od zasady, że rzut "1" oznacza 
automatyczny sukces. Jeśli Obrona lub Uniki 
twojego Regimentu zostaną obniżone do 0 
(wskutek obniżenia Atrybutu lub Zasady 
Specjalnej), nie może wykonywać Rzutu na 
Zranienie.

Przykład 1: YTwój Regiment Gilded Legion 
(Obrona 3) otrzymuje 6 Trafień. Musisz rzucić 
6 kośćmi potrzebując 3 lub mniej na każdej z 
nich. Rzucasz 1, 1, 2, 4, 4, 5. Trzy wyniki są 
równe lub niższe niż 3 pozwalając uniknąć 3 z 
6 potencjalnych Ran.

Przykład 2: Twój Regiment Vanguard Clones 
Infiltrators (Obrona 1, Uniki 2) otrzymuje 6 
Trafień. Ponieważ Atrybut Uników jest wyższy 
niż Obrona, musisz rzucić 2 lub mniej na każdej 
z kości. Rzucasz 1, 2, 2, 3, 3, 5 unikając 3 z 
potencjalnych 6 Ran.

Przykład 3: Twój Regiment Centaur Avatara 
(Obrona 4, Uniki 1) otrzymuje 4 Trafienia z 
Zasadą Specjalną Smite, która redukuje ich 
Obronę do 0 w tym Starciu. Musisz rzucić 
równo lub mniej niż Uniki 1, aby uniknąć Ran.

Usuwanie Strat I 
Testowanie Morale
Podlicz liczbę Ran do Puli Ran i przystąp 
do Usuwania Strat (str. 54). Następnie, twój 
przeciwnik prawdopodobnie będzie Testował 
Morale (str. 58).

ZBIÓR K A W WA LCE (COMBAT 
R A LLY)

Tylko Złamane Regimenty mogą wykonać 
tę Akcję.
Jeśli Regiment używający Akcji Zbiórka w 
Walce, nie jest już Złamany - usuń stosowny 
Znacznik.
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ZMIANA FOR MACJI W WALCE 
(COMBAT R EFOR M)

Zmiana Fo rmac j i  w Wa lce  p ozwa l a 
Regimentowi zmienić formację (liczbę sze-
regów i kolumn) kiedy jest związany walką 
wręcz. Nie możesz zmniejszyć liczby Podstawek 
w kontakcie (zarówno twoich jak i wrogiego 
Regimentu). Kiedy używasz Akcji Zmiana 
Formacji w Walce, rzuć kością. Jeśli wynik jest 
mniejszy lub równy niż Determinacja twoje-
go Regimentu, Regiment wykonuje Płynną 
Zmianę Formacji. Jeśli wynik jest wyższy niż 
ten Atrybut, Regiment wykonał Chaotyczną 
Zmianę Formacji.

Płynna Zmiana Formacji 
(Clean Reform)
Jeśli Regiment wykonuje Płynna Zmianę 
Formacji, natychmiast przybiera nową 
dozwoloną formację w dowolnym kierunku.

Środek Formacji nie może się przemieścić 
dalej niż połowa Marszu (zaokrąglając w dół) 
i żadna Podstawka nie może się przemieścić 
dalej niż wartość Marszu.

Chaotyczna Zmiana 
Formacji (Fighting 
Reform)
Jeśli Regiment wykonuje Chaotyczną Zmianę 
Formacji, otrzymuje Ranę za każdą Podstawkę 
w kontakcie z wrogim Regimentem. Po 
usunięciu Strat i wykonaniu Testów Morale, 
Regiment przybiera nową dozwoloną formację 
jak przy Płynnej Zmianie Formacji.

Ilus. 4.8 
Regiment A wykonuje Zmianę Formacji 
w Walce, aby wejść w kontakt z wrogiem 
wszystkimi swoimi Podstawkami.
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Ilus. 4.9 
Regiment B wykonuje Zmianę Formacji w Walce nie tylko żeby wejść w kontakt z wrogiem 
wszystkimi Podstawkami, ale także obrócić się do nich frontem.

Ilus. 4.10 
Regiment C zmienia formację, aby dostawić więcej Podstawek do kontaktu z Regimentem na swoim 
tyle. Postanawia także obrócić się do Regimentu z tyłu, zostawiając drugi Regiment z boku.
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INSPIR ACJA (INSPIR E)

Jeśli twój Regiment wykonuje Akcję Inspiracji, 
każda Podstawka z atrybutem Starcie 4 lub 
wyższym (wliczając modyfikatory), może przer-
zucić niemodyfikowane rzuty 6 w następnej 
Akcji Starcia w tej Turze. Każda Podstawka 
z atrybutem Starcie 3 lub niższym otrzymuje 
premię +1 do Starcia podczas następnej Akcji 
Starcia w tej Turze.

ODWRÓT (WITHDR AW)

Akcja Odwrotu jest wykonywana, żeby oderwać 
twój Regiment z walki wręcz. Może być użyty 
tylko przez Lekkie i Średnie Regimenty i tylko 
jeśli Regiment jest w kontakcie z jednym lub 
więcej wrogimi Regimentami.

Ilus. 4.11 
Regiment A wykonuje Akcje Odwrotu, 
Maszerując w tył od Wrogiego Regimentu. 
Może też Odmaszerować na bok. Maszerując 
w tył lub bok, robi to z połową wartości 
Marszu.
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Kiedy używasz Akcji Odwrót, rzuć kością. Jeśli 
wynik jest mniejszy lub równy niż Determinacja 
twojego Regimentu, Regiment wykonuje Płynny 
Odwrót. Jeśli wynik jest wyższy niż ten Atrybut, 
Regiment wykonał Chaotyczny Odwrót.

Płynny Odwrót (Clean 
Withdrawal)
Jeśli twój Regiment wykonuje Płynny Odwrót 
natychmiast otrzymuje K6 Ran (nawet 
najlepiej przeprowadzony Odwrót bywa 
ryzykowny), zmienia formację odwracając się 
od Przeciwnika(ów) i wykonuje Akcję Marszu 
przestrzegając zasad ze str. 28. Pamiętaj, że 
Regiment nie może zakończyć Marszu 1" od 
wrogiego Regimentu. Jeśli Marsz nie może być 
zakończony z jakiegokolwiek powodu, wróć 
Regimentem do początkowej pozycji - Odwrót 
jest nieudany.
Zauważ, że Regiment wykonujący Odwrót, 
musi utrzymać Formację po jej zmianie. Służy 
ona tylko temu, by Regiment obrócił się wokół 
własnej Osi i oddalił.

Chaotyczny Odwrót 
(Fighting Withdrawal)
eśli Regiment wykonuje Chaotyczny Odwrót, 
natychmiast otrzymuje K6 Ran za każdą 
Podstawkę w kontakcie z wrogim Regimentem.
Po usunięciu Strat i wykonaniu Testów Morale, 
Regiment Zmienia Formację i wykonuje Marsz, 
jak przy Płynnym Odwrocie.

Ilus. 4.12 
Regiment A ma ograniczone możliwości 
Odwrotu w tył (zarówno przez wrogi Regiment 
blokujący drogę albo ponieważ zakończyłby 
Marsz 1" od wrogiego Regimentu). W takim 
przypadku, lepszym wyjściem może być 
Odwrót w prawy bok.





ROZDZIAL PIATY

PRZYDZIELANIE RAN

I USUWANIE STRAT

W tej sekcji dowiesz się 
jak rany są zadawane, 

przydzielane i 
rozpatrywane korzystając 

z tego samego systemu.
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PULA R AN

Rany nie są przydzielone od razu do 
Regimentu. Zamiast tego, każdy nieudany 
Rzut na Zranienie, dodaje jeden Znacznik 
do Puli Ran. (Pamiętaj, że Zasady Specjalne 
jak Śmierc ionośne Ostrza ,  mo gą to 
zmodyfikować).

USU WANIE STR AT

Jeśli Podstawki w Regimencie mają Atrybut 
Ran równy 1, po prostu usuń jeden Model za 
każdą Ranę w Puli Ran. Każda Strata musi 
być usunięta z niekompletnej Podstawki 

(tzn. Podstawka, która ma już jakieś Modele 
usunięte), jeśli to możliwe.
Jeżeli wszystkie Podstawki są kompletne, 
możesz usuwać Straty z przeciwległego końca 
tylnego szeregu. Innymi słowy, Podstawki są 
usuwane naprzemiennie z końców tylnego 
szeregu, tak aby jako ostatnie były usuwane 
Podstawki w środku szeregu.

Bardzo ważne, żeby pamiętać o kolejnym etapie 
procesu, czyli Teście Morale wymagającym 
dokładnej liczby Ran, które otrzymały twoje 
jednostki w danej Turze. Aby to ułatwić, gracze 
powinni trzymać wszystkie Straty usunięte 
w danej Turze, oddzielnie od reszty Modeli.

Ilus. 5.1 
Na tym przykładzie widać, jak zmienia się liczba Modeli na Podstawce, w miarę jak Regiment z 
Atrybutem Ran 1 ponosi Straty.
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PODSTAWKI Z WIELOMA 
R ANA MI

Jeśli wszystkie Podstawki w Regimencie mają 
Atrybut Ran równy 2 lub więcej, sytuacja 
jest trochę bardziej skomplikowana, ale 
stosowane są te same reguły. Zamiast usuwać 
Modele z Podstawki, usuwasz Rany z Puli 
Ran i przydzielasz je do Podstawki. Kiedy 
liczba przydzielonych Ran jest równa liczbie 
Atrybutowi Ran Podstawki, usuń Model i 
wyzeruj przydzielone Rany. Kontynuuj, dopóki 
w Puli Ran są Znaczniki lub Regiment jest 
zniszczony.

Nadwyżka Ran I Znaczniki
Przy Podstawkach z wieloma Ranami, często 
występuje sytuacja, kiedy Rany są przydzi-
elone do Podstawki, ale nie jest ich dość, aby 
usunąć Model.

Kiedy ma to miejsce, umieść obok Regimentu 
1 Znacznik Rany za każdą Ranę. Następnym 
razem, kiedy Regiment otrzymuje Rany, 
przenieś te Znaczniki do Puli Ran.

TESTOWANIE MOR A LE

Kiedy Pula Ran jest już pusta, czas sprawdzić czy rozlew krwi i martwi kamraci nie wpłynęły 
na determinację twoich wojsk - przystąp to Testowania Morale.

Ilus. 5.2 
Regiment Kawalerii (Atrybut Ran 4), otrzymuje 5 Ran. Pierwsza Podstawka traci Model a 
pozostała Rana jest umieszczana jako Znacznik obok Regimentu. W kolejnym Ataku, druga 
Podstawka traci Model a pozostałe 2 Rany kładziemy na kolejnej Podstawce.





ROZDZIAL SZOSTY

TESTOWANIE MORALE

W tej sekcji znajdziesz 
informacje na temat  

tego jak testować  
morale po poniesieniu 
strat w wyniku akcji.
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Regiment testuje Morale po tym jak poniósł Straty w wyniku Akcji. Morale testuje się przeciwko 
Determinacji Regimentu.

USTALENIE DETER MINACJI 
R EGIMENTU

Jeśli w Regimencie występują Podstawki 
z różnymi Atrybutami Determinacji, użyj 
najwyższego i dodaj poniższe premie:

+1 jeżeli Regiment ma 4-6 Podstawek.
+2 jeżeli Regiment ma 7-9 Podstawek.
+3 jeżeli Regiment ma 10+ Podstawek.

Powyższe premie się nie kumulują i zawsze 
używasz najwyższej, która ci przysługuje.

TEST MOR A LE

Aby przetestować Morale, na końcu Akcji, 
która wywołała test, rzuć liczbą kości równą 
liczbie Ran otrzymanych w wyniku Akcji, 
Zasady lub Zdarzenia Dobieranego.
Każdy rzut z wynikiem niższym lub równym 
Atrybutowi Determinacji Regimentu (po 
dodaniu przysługujących premii) to zdany test. 
Każdy rzut powyżej Atrybutu Determinacji 
(po dodaniu przysługujących premii) to 
niezdany test.
Regiment otrzymuje Ranę za każdy niezdany 
test. Co ważne, Rany otrzymane w wyniku 
niezdanego testu Morale, nie powodują 
kolejnych Testów Morale. Te Rany są 
przydzielane dokładnie jak opisano w rozdziale 
piątym (str. 54).

Przykład: Twój Regiment Militia (Determinacja 
2) otrzymuje 5 Ran w wyniku jednej Akcji. Rzucasz 
5 kośćmi i otrzymujesz 1, 2, 3, 3, 6. Dwa testy są 
zdane a trzy nie. Twój Regiment otrzymuje 3 
kolejne Rany.

Przykład: Twój Regiment z Order of the Crimson 
Tower (Determinacja 4) otrzymuje 3 Rany. Rzucasz 
3 kośćmi i otrzymujesz wyniki 1, 3 oraz 6. Dwa 
testy są zdane i jeden nie. Regiment Otrzymuje 
kolejną Ranę.

R EGIMENTY ZŁA MANE 
(BROK EN R EGIMENTS)

Jeżeli podczas jednej Tury Regiment straci 
połowę lub więcej Podstawek niż liczył na 
początku Tury, natychmiast staje się Złamany. 
Przerwij sekwencje gry, połóż znacznik 
Złamania obok Regimentu i wznów sekwencję.
Złamany Regiment przestaje być Złamany po 
wykonaniu Akcji Zbiórki.

ZŁAMANE REGIMENTY:
• Otrzymują karę -2 do Dystansu Szarży
• Nie Otrzymują premii do Determinacji za 

Wielkość Regimentu.

Dodatkowo, Bohaterowie w Złamanych 
Regimentach:
• Nie mogą odmówić Pojedynku
• Jako Zdarzenie Dobierane mogą zrezyg-

nować z wykonywania swoich Akcji, żeby 
usunąć Znacznik Złamania z Regimentu, w 
którym się znajdują. Rozpatrz tę sytuacje 
jakby Regiment wykonywał Zbiórkę lub 
Zbiórkę w Walce (stosownie do sytuacji).

 R EGIMENTY ROZBITE 
(SHATTER ED R EGIMENTS)

Jeżeli Złamany Regiment straci połowę lub 
więcej pozostałych Podstawek (liczone od 
momentu jak został Złamany), natychmiast 
staje się Rozbity.
Jego wojownicy rzucają broń i uciekają. 
Wszystkie Podstawki Rozbitego Regimentu 
zostają usunięte z pola bitwy jako Straty i 
Regiment jest zniszczony.
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R EGIMENTY ODERWANE 
(STR ANDED R EGIMENTS)

Kiedy Regiment ponosi Straty i usuwane 
są Podstawki, może się okazać, że walczący 
wręcz nie są już w kontakcie. Nazywamy takie 
Regimenty Oderwanymi. Ponieważ Straty są 
usuwane z tylnego szeregu, często zdarza się 
to Regimentom atakującym od tyłu.
Co istotne, tylko Regimenty, które nie są już w 
kontakcie z żadnym przeciwnikiem uważane 
są za Oderwane.
 Na przykład, jeżeli Regiment był w kontakcie 
z dwoma wrogimi Regimentami na początku 
Akcji, uważany jest za Oderwany tylko, jeśli nie 
jest już w kontakcie z żadnym z nich.
Podobnie, Regiment nie l iczy się jako 
Oderwany, jeżeli jedyny Regiment, z którym 
był w kontakcie został całkowicie zniszczony.

Kontynuacja Natarcia
Kiedy Straty (wliczając te z Testów Morale) 
są usunięte i 2 lub więcej Regimenty nie są 
już w kontakcie, jeden lub obaj gracze muszę 
"Kontynuować Natarcie". Pierwszy Gracz wybi-
era jeden z swoich Oderwanych Regimentów 
i przesuwa je ponownie w kontakt z wrogim 
Regimentem najkrótszą możliwą drogą jak 
opisano na ilustracji 6.1. Następnie przesuwa 
w ten sposób kolejne Oderwane Regimenty 

do momentu aż wszystkie są ponownie w 
kontakcie.

Kiedy Pierwszy Gracz skończy dostawiać 
swoje Regimenty, kolej na Gracza Drugiego, 
jeżeli jeszcze ma jakieś Regimenty wymagające 
Kontynuowania Natarcia po tym jak skończy 
Gracz Pierwszy.

PRZESUWANIE REGIMENTÓW

Kiedy przesuwasz Regiment, musisz dążyć do 
tego, aby dostawić tę samą liczbę Podstawek 
do kontaktu jak miało to miejsce zanim Straty 
zostały usunięte. Jeśli nie jest to możliwie, 
dostaw maksymalną możliwą liczbę Podstawek.
Nie możesz użyć Kontynuacji Natarcia, żeby 
dostawić się do Regimentu, z którym nie byłeś 
w kontakcie przed usunięciem Strat.
Jeśli nie możesz przesunąć Regimentu z 
dowolnego powodu, musi on wrócić na pozycje z 
której zaczął przesunięcie i pozostaje Oderwany.
Przesunięcia w Kontynuacji Natarcia nie 
powodują Ataków z Impetem. Nie korzystają 
też z premii jakie dają zasady uruchamiane 
przez Akcję Marszu, jak Fluid Formation.

Ilus. 6.1 
Regiment A zadał dostateczne Straty Regimentowi B, aby zostać Oderwanym. Jest więc przesunięty 
ponownie na tę samą pozycję najkrótszą drogą.
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Ilus. 6.2 
Regiment A jest zniszczony. Regimenty B i C nie są przesunięte, gdyż nie są Oderwane. Regiment D 
nie jest przesunięty, gdyż jego jedyny przeciwnik (A) został zniszczony.
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ZASADY 
ZAAWANSOWANE

poniższe zasady łacząc 
się z podstawowymi, 
tworzą kompletne 
doświadczenie. w 

kolejnych rozdziałach 
dowiesz się o roli 

bohaterów i dowódców, 
kto włada potężną 

magią i jak odkryć pełny 
potencjał regimentów 

dzięki ich zasadom 
specjalnym i zdarzeniom 

dobieranym.





ROZDZIAL SIODMY

MODELE DOWODZENIA

W tej sekcji znajdziesz 
szczegóły o modelach 

dowodzenia i ich miejscu w 
regimencie.
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Niektóre Regimenty mają możliwość wykupienia Modeli Dowodzenia, co opisano w Liście 
Armii. Każdy Model Dowodzenia wykupiony razem z Regimentem, zastępuje jeden ze "zwykłych" 
Modeli. Modele Dowodzenia zawsze mają taki sam Profil Atrybutów jak Regiment, z którym 
ruszają do bitwy.

PODSTAWOWE MODELE 
DOWODZENIA

Są dwa podstawowe typy Modeli Dowodzenia 
używane przez wszystkie Frakcje i większość 
Regimentów.
Kiedy Model Dowodzenia zostaje zabity, 
przepadają premie, które daje, więc dobrze 
jest umieścić taki model w centrum przedniego 
szeregu Regimentu.

Dowódca
Regiment z Dowódcą otrzymuje tylko połowę 
Ran (zaokrąglając w górę) kiedy wykonuje 
Chaotyczną Zmianę Formacji (str. 48) oraz 
Chaotyczny Odwrót (str. 51). Dodatkowo 
obecność Dowódcy pozwala dodać jedną kość 
podczas Akcji Starcia lub Ostrzału. Regimenty 
Piechoty zawsze zawierają Dowódcę bez 
dodatkowego kosztu.

Chorąży
Regiment z Chorążym otrzymuje Zasadę 
Specjalną Unstoppable oraz dodaje 1 do 
dystansu Marszu (nie Atrybutu Marsz) podczas 
drugiej Akcji Marszu wykonywanego w tej 
samej aktywacji.

POZOSTAŁE MODELE 
DOWODZENIA

Większość Frakcji ma dodatkowo dostęp do 
własnych, unikatowych Modeli Dowodzenia.
W takim przypadku, zasady Modelu będą jasno 
określone w Liście Armii danej Frakcji. Modele 
Dowodzenia Piechoty zawsze umieszczane są 
na tej samej Podstawce. Żaden Regiment nie 
może mieć więcej niż 4 Modele Dowodzenia.
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ROZDZIAL OSMY

BOHATEROWIE

W tej sekcji dowiesz 
się o bohaterach, ich 

potężnych zdolnościach 
oraz gdzie umieszcza się 

ich w regimencie.
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Bohaterowie to krok naprzód od Modeli Dowodzenia. Podobnie jak Modele Dowódcze, dają 
swoim Regimentom potężne ulepszenia. W odróżnieniu od Modeli Dowodzenia, Bohaterowie 
zajmują swoją własną Podstawkę, czasem reprezentującą ich samych, na potężnym wierzchowcu 
lub ze Świtą.

PROFIL BOHATER A

Bohaterowie mają Profil Atrybutów, dokładnie 
jak inne Podstawki.

Nazwa: Imperial Officer
Klasa: Średnia Typ: Piechota

M V C A W R D E
5 1 2 4 4 3 3 0

Zasady Specjalne: Character

ŚWITY (R ETINUES)

Wielcy dowódcy i wojownicy, często ruszają 
do bitwy w obstawie swoich ochroniarzy, 
oficerów lub doradców. Bohaterowie Piechoty 
mają dostęp do Modeli  Świty, opisanych w 
stosownej Liście Armii. Te Modele można kupić 
dodatkowo do Ulepszeń oraz Umiejętności, 
do których Bohater ma dostęp.
W takim przypadku, zasady Modelu będą 
jasno określone w Liście Armii danej Frakcji.
Te modele są umieszczane na Podstawce 
Bohatera, aby przedstawić pewne unikatowe 
zdolności Bohatera. Modele Świty nie mają 
własnego Profilu przez co nie można przydzielić 
im Ran, chyba że, jest to jasno określone. Dają 
one premie Bohaterowi, któremu dana Świta 
towarzyszy.

Świty I Podstawka Bohatera
Świty przeważnie są dostępne dla Bohaterów 
Piechoty i Modele je reprezentujące są 
umieszczane na Podstawce z Bohaterem.
Podstawka Bohatera może mieć tylko tylu 
członków Świty, ile jest wolnych slotów na jego 
Podstawce. Nie ma konieczność wypełniania 
tych slotów na Podstawce Bohatera Modelami 
Świty. Puste sloty mogą takie pozostać albo 
można tam umieścić inne Modele. Tak czy 
inaczej, każdy Model na Podstawce Bohatera, 
który nie jest wykupiony jako Świta, nie daje 
żadnych premii i jest tylko kosmetyczny.
Jeśli Bohater zostaje usunięty z jakiegokolwiek 
powodu, usuwa się też jego Świtę i wszelkie 
premie, które dawała Regimentowi.

Zdolności Świty I Poziomy
Modele Świty dzielą się na różne kategorie. 
Każda kategoria zawiera umiejętności 
podzielone na Poziomy, które stają się 
potężniejsze z każdym wykupionym Modelem  
z danej kategorii (str. 75). Niektóre Poziomy 
Świty mogą być odblokowane tylko przez 
konkretnego Bohatera jak opisano w Liście 
Armii Frakcji.
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+

Ilus. 8.1

PODSTAWKI BOHATER A I 
R EGIMENTY

Podstawki Bohaterów nie mogą działać 
niezależnie - muszą dołączyć do Regimentu, 
żeby wziąć udział w bitwie. Biorąc to pod 
uwagę, podczas Rozstawienia musisz przydzielić 
każdego Bohatera to Regimentu tego samego 
Typu, należącego do jego Grupy Bojowej. 
Bohaterowie nie mogą dołączyć do Regimentu 
innego Typu niż oni sami. Niektórzy Bohaterowie 
osiągają tak epicką potęgę lub jadą na potworze 
tak ogromnym, że sami tworzą Regiment. 
Takie przypadki są jasno opisane w Zasadach 
Specjalnych Modelu.

Miejsce Podstawki 
Bohatera
Podstawka Bohatera musi być zawsze w 
przednim szeregu Regimentu. Jeśli Regiment 
ma tylko jeden szereg, możesz stworzyć nowy 
tylny szereg i umieścić w nim normalną 
Podstawkę (jak widać poniżej), albo poszerzyć 
przedni szereg. Bohater nie musi też pozostać 
w jednym Regimencie przez całą bitwę - może 
się przemieścić do innego Regimentu w jej 
trakcie, co będzie opisane dalej. W Regimencie 
może być na raz tylko jeden Bohater.

Bohater i Rany
Bohater zawsze jest traktowany jako pojedynczy 
Model bez względu na to, ile Modeli jest na 
jego Podstawce. Podstawce Bohatera zawsze 
przydziela się Rany osobno i jest usuwana, 
kiedy liczba Znaczników Ran przekroczy liczbę 
równą Atrybutowi Ran Bohatera. Co istotne, 
Bohater otrzymuje Rany tylko w wyniku Akcji 
Pojedynku oraz Zasad Specjalnych i Zdolności, 
które pozwalają na zadanie Ran Bohaterowi. 
Zwyczajne Akcje Ostrzału i Starcia nie mogą 
być wycelowane w Bohatera, który dołączył 
do Regimentu. Ta zasada jest ignorowana, jeśli 
Bohater jest traktowany jak Regiment.

Ilus. 8.2 
Bohater otrzymał Rany, ale nie Regiment, w 
którym się znajduje. Jeżeli Bohater zginie, 
nadwyżka Ran nie zostanie przeniesiona na 
Regiment.
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A

B

BOHATEROWIE I AKCJE

W przeciwieństwie to Regimentów, Podstawka 
Bohatera wykonuje tylko jedną Akcję na Turę. 
Mogą oni wykonać tylko Akcje unikatowe 
dla nich (str. 73). Jednakże, jeżeli Regiment 
wykonuje Akcję, dołączony Bohater działa 
razem z nim, więc trafniej jest powiedzieć, że 
Bohater wykonuje 3 Akcje na Turę: Jedna, 
kiedy dobieramy jego Kartę Dowodzenia 
oraz dwie kolejne, kiedy dobieramy Kartę 
Dowodzenia Regimentu.

Jeżeli Regiment Bohatera przemieszcza się 
z jakiegokolwiek powodu, jego Podstawka 
przemieszcza się razem z nim.
Jeżeli Regiment Bohatera wykonuje Akcje 
Szarży, Podstawka Bohatera także Szarżuje 
razem z Regimentem.
Jeżeli Regiment Bohatera wykonuje Akcję 
Celowania lub Inspiracji, Podstawka Bohatera 
otrzymuje z nich premię. Jednakże premia nie 
przysługuje w Pojedynku, tylko w Akcji Starcia.

Jeżeli Regiment Bohatera wykonuje Akcję 
Starcia lub Ostrzału, Podstawka Bohatera 
atakuje wręcz lub strzela razem z Regimentem 
(zakładając, że Salwa Podstawki Bohatera ma 
dostateczny Zasięg).

Jeżeli Podstawka Bohatera jest w kontakcie 
z Wrogim Regimentem, wykonuje on pełną 
liczbę Ataków. Jeżeli nie, dodaje jeden Atak 
Wspierający. Użyj kości innego koloru dla 
Podstawki Bohatera, gdyż nierzadko będzie 
on miał inne Atrybuty oraz Zasady Specjalne 
niż Regiment.

Zabijanie Podstawek 
Bohaterów
Podstawka Bohatera nie może być Trafiona w 
Akcjach Starcia lub Ostrzału. Jedyny sposób 
na zabicie Bohatera to wybić jego Regiment, 
pokonać w Pojedynku lub za pomocą Zasady 
Specjalnej.

ŚMIERĆ W WALCE!

Jeżeli Regiment Bohatera jest zniszczony, a 
Bohater nie był jeszcze aktywowany, może 
on natychmiast wykonać Akcję Starcia w 
jeden wrogi Regiment w kontakcie. Ostatnia 
heroiczna walka!
Jeżeli w nie ma wrogiego Regimentu w kon-
takcie z Bohaterem, wówczas jego Podstawka 
jest usuwana bez rozgłosu.

Ilus. 8.3 
Powyżej, Regiment A wykonuje Akcję Starcia. 
Rzucasz na Ataki Bohatera (Starcie 4, Ataki 4) 
razem z tymi Podstawek Kawalerii (Starcie 3, 
Ataki 4), ale używając kości w innym kolorze.
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A A

A

B

BB

UNIK ATOWE AKCJE BOHATER A

Bohaterowie mają do dyspozycji unikatowe 
Akcje, dostępne tylko dla nich. Funkcjonują 
one dokładnie jak inne Akcje: kiedy Karta 
Dowodzenia Bohatera jest wyciągnięta, rozpatrz 
Zdarzenie Dobierane, wybierz Akcję jaką ma 
wykonać ten Bohater i ją rozpatrz.

Pojedynek (Duel) (Akcja W 
Walce)
Aby wykonać Akcję Pojedynku, wybierz 
Podstawkę Bohatera w Regimencie w kon-
takcie z wrogim Regimentem. 
Bohaterowie nie muszą być ze sobą w kontakcie 

- okrzyk wyzwania jest dostatecznie donośny.

Twój przeciwnik może wybrać czy przyjąć 
wyzwanie do Pojedynku czy nie. Jeśli odmówi, 
jego Regiment zostaje Złamany nie mogąc 
znieść wstydu.

Jeśli zaakceptuje, obie Podstawki Bohaterów 
Atakują jednocześnie, rzucając na Trafienie i 
Obronę, jak w normalnej sekwencji.
Jakiekolwiek zadane Rany przydzielane są 
tylko do stosownej Podstawki Bohatera, nie 
do jego Regimentu.
Jeśli Bohater zginie w Pojedynku, Regiment 
natychmiast wykonuje darmową Akcję Zmiany 
Formacji. Ta Zmiana Formacji nie wymaga 
rzuty na Determinację Regimentu. Jednakże 

Ilus. 8.4 
Above, Regiment A’s Character and Regiment B’s 
Character fight a Duel. Both Characters already  
have Wounded Markers, but only B’s Character  
inflicts enough Wounds to kill his opponent.  
Regiment A’s Character is removed as a Casualty,  
and Regiment A reforms to fill the gap.  
Note how the Wounded Markers apply only to the 
Characters. Had Regiment A’s Character suffered 
excess Wounds, they would have been discarded.
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zmiana liczby szeregów musi być minimalna 
i służy tylko zapełnieniu luki powstałej po 
śmierci Bohatera.

Jeżeli Obaj Bohaterowie zginą w Pojedynku, 
Pierwszy Gracz wykonuje Zmianę Formacji 
jako pierwszy.
Rany zadane w Pojedynku nie wywołują 
Testu Morale.

Szukanie Nowej Eskorty 
(Seek New Escort) (Akcja 
Poza Walką)
Bohater używa Akcji Szukania Nowej Eskorty, 
aby opuścić swój Regiment i dołączyć do 
innego przyjaznego Regimentu, do którego 
może legalnie dołączyć, niezależnie do czyjej 
Grupy Bojowej należy ów Regiment. Bohater 
nie może dołączyć do Regimentu, w którym 
jest już inny Bohater.

WYKONANIE AKCJI

Kiedy Bohater wykonuje Akcję Szukania Nowej 
Eskorty, wybierz przyjazny Regiment tego 
samego Typu, który znajduje się nie dalej niż 
podwójna wartość Atrybutu Marsz Bohatera od 
jego obecnego Regimentu. Nie możesz wybrać 
Regimentu, który jest w kontakcie z wrogim 
Regimentem jako cel tej Akcji. Co więcej, 
Regiment, w którym Bohater był na początku 
może być aktywowany przed wykonaniem tej 
Akcji przez Bohatera.

Usuń Podstawkę Bohatera z jego obecnego 
Regimentu. 
Regiment natychmiast wykonuje darmową 
Zmianę Formacji. Jednakże zmiana liczby 
szeregów musi być ograniczona do niezbędnego 
minimum, żeby zapełnić lukę. Następnie 
Regiment będący celem Akcji, wykonuje 
darmową Zmianę formacji, żeby umieścić 
Bohatera w formacji. Ta zmiana również musi 
być ograniczona do niezbędnego minimum 
pozwalającego umieścić Podstawkę Bohatera 
w przednim szeregu.

Rzucanie Zaklęć 
(Spellcasting) (Akcja W 
Walce I Poza Walką)
Ta Akcja może być wykonana tylko przez 
Bohaterów z Zasadą Specjalną "Wizard X" 
lub "Priest X". Pozwala ona na próbę Rzucenia 
Zaklęcia jak opisano a stronie 80.

WÓDZ (THE WAR LOR D)

Jeden Bohater, wybrany podczas budowy 
armii, jest twoi Wodzem - potężną i wpływową 
postacią zdolną do odwrócenia biegu bitwy. Nie 
tylko daje ci on Zdolność Supremacji (str. 21), 
ale także Zdarzenie Dobierane Turn the Tide.

PERSONA LIZACJA BOHATER A

Bohaterowie I Ich 
Ulepszenia
Magiczne Przedmioty i Heraldyka są ważnym 
elementem kultury i historii danej Frakcji. 
Każda z nich ma dostęp do listy Ulepszeń 
opisanej w Liście Armii.

Jeśli nie ma stosownej informacji, każde 
Ulepszenie może być wybrany tylko raz w twojej 
Liście Armii i nie musi być zaprezentowany 
wizualnie na Modelu Bohatera. Każde 
Ulepszenie daje Bohaterowi zdolności lub 
Atrybuty, a premie, które oferuje są tracone 
jak tylko Bohater, zostanie z jakiegokolwiek 
powodu, usunięty z gry.

Jeśli nie ma stosownej informacji, obowiązuje 
następujące ograniczenie: Ulepszenia  z 
kategorii Tajemne wymagają od Bohatera 
posiadania Zasady Specjalnej Wizard X lub 
Priest X. Wybranie Ulepszenia z kategorii 
Sztandar, wymaga od Bohatera posiadania 
co najmniej 1 Poziomu w kategorii Taktyki. 
Bohaterowie z Zasadą Specjalną Wizard X nie 
mogą wykupić Ulepszeń z kategorii Pancerz.



Bohaterowie I Świty
Jeśli nie ma stosownej informacji, poniższe opcje mogą być wykupione tylko przez Bohatera 
Piechoty. Każda Frakcja posiada własne Ulepszenia Regimentu, podzielone na Poziomy. 
Każdy Poziom ulepszeń może zostać osiągnięty tylko przez konkretnych Bohaterów. Jeśli nie 
ma stosownej informacji, aby kupić wyższy Poziom, musisz posiadać też poprzedni (np. aby 
wykupić Poziom 2 musisz najpierw posiadać Poziom 1, itd.).

Nie każdy Bohater ma dostęp do wszystkich kategorii Świty. Dostępne opcje są jasno określone 
w Liście Armii z oznaczeniem "Dozwolone" lub "Zastrzeżone".
Bohater dowolnie wybiera Poziomy z Dozwolonych kategorii, jednakże może wybrać maksy-
malnie 2 Poziom z Zastrzeżonych kategorii. Dodatkowo, koszt Zastrzeżonych kategorii jest 
podwojony w stosunku do poniższego.
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Bohaterowie I 
Specjalizacje
Bohaterowie to znane i doświadczone postaci, 
które wyróżniają się nad masami w wielu 
aspektach. Czy to przez szczęście, edukację, 
trening lub inne czynniki, Bohaterowie osiągnęli 
mistrzostwo w różnych dziedzinach co czyni 
ich wyjątkowymi. Nie jest rzadkością, że 
dwóch herosów podąża dokładnie tą samą 
ścieżką specjalizacji.

Specjalizacje to opcjonalne ulepszenia dla 
twoich Bohaterów, które są widoczne w 
twojej rozpisce i dają dodatkowe umiejętności 
twojemu Bohaterowi.
Bohater może wybrać tylko jedną Specjalizację 
wybierając z dozwolonych dla niego, opisanych 
w kolejnej sekcji. Każda Specjalizacja może być 
wykupiona wielokrotnie, jednak każdy zakup 
po pierwszym zwiększa koszt dwukrotnie 
w stosunku do poprzedniego. Na przykład 
"Eccentric" kosztuje 20 punktów, podczas 
gdy drugi Bohater zapłaciłby 40 punktów, a 
trzeci 80 punktów.

Istnieją 3 kategorie Specjalizacji i każdy Bohater 
może wybrać jedną z kategorii Dozwolonych 
przy jego Profilu w odpowiedniej Liście Armii. 
Mimo iż lista podstawowych Specjalizacji 
znajduje się poniżej, to każda Lista Armii 
może zawierać Specjalizacje specyficzne dla 
danej Frakcji.







ROZDZIAL DZIEWIATY

MAGIA

W tej sekcji pokażemy 
mistrzów sztuki 

magicznej oraz jak 
władają tymi potężnymi 

siłami.



80

Oprócz szerokiej gamy wojowników, świat Conquest zamieszkują też mistrzowie sztuki magicznej.

R ZUCANIE ZAK LĘĆ 
(SPELLCASTING)

Manifestowanie sztuki magicznej odbywa się 
za pomocą unikatowej Akcji Rzucania Zaklęć.
Rzucanie Zaklęć możliwe jest tylko przez 
Podstawki z zasadami specjalnymi Wizard X 
oraz Priest X, gdzie 'X' określa kompetencję 
we władaniu magią lub Poziom Magii. Magia 
jest przeważnie domeną Bohaterów, ale niek-
iedy Podstawki bez zasady "Bohater" także 
mają dostęp do jednego lub więcej Zaklęć. 
Niezależnie jaka Podstawka wykonuje tę 
Akcję, zawsze przestrzega tych samych zasad. 
Opiszemy je za chwilę, ale najpierw spójrzmy 
na same Zaklęcia.

ZAK LĘCIA

Podstawka, która używa Akcji Rzucania Zaklęć, 
ma dostęp do Zaklęć.
Dokładna liczba Zaklęć jakie zna Podstawka 
zależy od tego, ile ich wykupiła podczas 
tworzenia Rozpiski.
Wykupienie dodatkowych Zaklęć dla twojej 
Podstawki nie daje dodatkowej potęgi, jedynie 
większy wybór. Zaklęcia jakie są dostępne dla 
danej Podstawki oraz ich Efekty są opisane w 
Liście Armii każdej Frakcji.

Profil Zaklęcia
Podobnie jak Podstawka, Zaklęcie ma własny 
Profil Atrybutów opisujący jak działa. Taki 
Profil zawiera następujące informacje:

Zasięg: Maksymalny Zasięg Zaklęcia, mierzony 
w calach. Jeżeli Zasięg widnieje jako 'Osobisty', 
Zaklęcie działa tylko na rzucającego (jednakże 
niekiedy działa na cały jego Regiment).

Trudność: Pokazuje jak trudne do rzucenia 
jest Zaklęcie. Zaklęcia z niską wartością tego 
Atrybutu są trudniejsze do rzucenia.

Skalowanie: Niektóre Zaklęcia oznaczone 
są jako Skalowalne. Są one trudniejsze do 
rzucenia, kiedy celem jest duża ilość żołnierzy.

Efekt: Opisuje jaki będzie rezultat udanego 
Rzucenia Zaklęcia.

PRZYKŁADOWE ZAKLĘCIA

Nazwa: Fire Dart
Zasięg: 16" Trudność: 3
Efekt: Zadaje jedno Trafienie za każdy 
sukces. Trafienia mają Zasadę Specjalną 
Cleave 2.

Nazwa: Call Fog
Zasięg: Self Trudność: 3
                                               (Skalowanie)
Efekt: Wszystkie Podstawki w 
Regimencie rzucającego traktowane są 
jako Przysłonięte, kiedy są celem Akcji 
Ostrzału, dopóki Bohater nie zostanie 
ponownie aktywowany.
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Rzucanie Zaklęć (Akcja W 
Walce I Poza Walką)
Aby wykonać Akcję Rzucania Zaklęć, 
Podstawka musi mieć co najmniej jedno 
Zaklęcie i Zasadę Specjalną Wizard X lub 
Priest X. Akcja jest wykonywana w następu-
jący sposób:

WYBIERZ ZAKLĘCIE I CEL

Wybierz jedno z Zaklęć, którymi dysponuje 
Podstawka oraz Regiment, który będzie Celem. 
Zaklęcia powodujące Trafienia, wymagają Linii 
Wzroku, inne Zaklęcia nie. W obu przypadkach, 
wybierz Cel w Zasięgu Zaklęcia. Dodatkowo, 
kiedy rzucający Zaklęcie jest w kontakcie z 
Wrogim Regimentem, tylko ten Regiment może 
być Celem Zaklęcia powodującego Trafienia.
Wystarczy, że Regiment jest w Zasięgu, 
aby obrać go za Cel. Zaklęcia z Zasięgiem 
'Osobistym' mogą brać na Cel tylko Podstawkę 
rzucającego.

RZUT NA SUKCES

R zuć l iczbą kości  równą Poziomowi 
Magicznemu rzucającego Zaklęcie. Każdy 
wynik równy lub niższy niż Trudność Zaklęcia, 
oznacza sukces.
Przeważnie, jeżeli uzyskasz choć jeden suk-
ces, Zaklęcie jest udane. Jednakże, niektóre 
Zaklęcia są trudniejsze do rzucenia co opisano 
w Skalowaniu.

ZAKŁÓCANIE

Jeżeli Celem Zaklęcia jest Regiment znajdujący 
się w odległości 8" od wrogiego czarownika 
lub twój czarownik znajduje się w odległości 
8" od wrogiego czarownika, rzuca on jedną 
kością mniej. Reprezentuje to próbę zakłócenia 
twoich starań przez przeciwnika.
Czarownik to dowolna Podstawka z Zasadą 
Specjalną Wizard X lub Priest X. Np. Mag 
ze Stu Królestw próbuje Rzucić Zaklęcie Call 
Fog na własny Regiment. Normalnie rzucałby 
zaklęcie z użyciem 5 kości. Jednakże w 8" od 
jego Podstawki znajduje się Dweghomski 

Czarownik. Z tego powodu, Mag rzuca 
Zaklęcie jedynie na 4 kościach.

SKALOWANIE

Zaklęcia nie są jednakowe. Te, które przywołują 
przeróżne efekty zamiast zadawania obrażeń, 
są trudniejsze do rzucenia, jeśli Regiment 
przeciwnika jest wyjątkowo liczny. Jest to 
pokazane za pomocą Skalowania, widocznego 
poniżej Trudności Zaklęcia. Jeżeli Zaklęcie jest 
Skalowalne, może wymagać więcej niż jednego 
sukcesu, aby je rzucić. Aby określić tę trudność, 
podsumuj liczbę Podstawek w Regimencie, 
który jest Celem i porównaj go z tabelą poniżej.

Podstawki Wymagane dodatkowe Sukcesy
1–3 Podstawki    0
4–6 Podstawki +1
7–9 Podstawki +2
10+ Podstawki +3

Jeśli rzucający nie uzyska wymaganej liczby 
sukcesów, Rzucanie Zaklęć jest nieudane i 
Akcja się kończy. W przeciwnym wypadku, 
przejdź do Rozpatrzenia Zaklęcia.

ROZPATRZENIE ZAKLĘCIA

Zakładając, że uzyskałeś wymaganą liczbę 
sukcesów, postępuj zgodnie z instrukcją 
Efektu Zaklęcia.

Jeśli Zaklęcie powoduje Trafienia, przeci-
wnik musi wykonać Rzuty na Zranienie, 
Usunąć Straty i Testować Morale (zobacz 
strony 54 i 58).





ROZDZIAL DZIESIATY

TEREN

W tej sekcji pokażemy, 
jak wojska wchodzą w 

interakcje z otoczeniem, 
czy to przez szukanie 

osłony w gęstym lesie czy 
obsadzenie fortyfikacji. 
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Pola bitwy w Conquest składają się z 2 rodzajów Terenu, gdzie każdy z nich oferuje inne 
taktyczne przewagi i wyzwania. Mowa tu o Terenach Strefowych i Fortyfikacjach.
Tereny Strefowe to miejsca na Polu Bitwy, dające konkretne premie i kary, ale można przez nie 
przechodzić bez dodatkowych zasad. Przykładami takich terenów są wzgórza, bagna, rzeki 
czy zagłębienia. Fortyfikacje to miejsca bardziej zabudowanego terenu, uniemożliwiające 
przekroczenie przez Regiment z zachowaniem formacji, ale oferujące duże premie wojownikom, 
którzy je okupują.

POZIOMY WZNIESIENIA

Miejsca z Wzniesionym Terenem, jak wzgórza, 
pozwalają twoim Regimentom widzieć 
ponad innymi Regimentami i Terenem 
Przysłaniającym.
Pole bitwy i Tereny znajdujące się na nim, są 
rozpatrywane jako Wzniesienie 0, dopóki nie 
zostanie stwierdzone inaczej.
Niektóre Tereny Strefowe i Garnizony jak 
wzgórza czy mury, są Wzniesione X. Innymi 
słowy, Teren Przysłaniający jest traktowany 
jako posiadający Rozmiar obiektu na jakim 
się znajduje.
Ponadto, Regiment znajdujący się na takim 
obiekcie, rozpatruje swój Rozmiar jako sumę 
Poziomu Wzniesienia i Rozmiaru.

 
 
Przykład : Regiment Łuczników Milicji 
(Rozmiar 1) okupujący wzgórze (Wzniesienie 
2), jest traktowany jakby miał Rozmiar 3.

Podstawki mogą wytyczyć linię do Czystego 
Strzału ponad innymi Regimentami i Terenem 
Przysłaniającym z niższą wartością Wzniesienia.
Tym sposobem, Podstawki ze Wzniesieniem 3 
widzą ponad Podstawkami ze Wzniesieniem 
2, Podstawki ze Wzniesieniem 4 widzą ponad 
Podstawkami ze Wzniesieniem 3, itd. Podobnie, 
Regiment Ostrzeliwujący Cel z wyższą wartością 
Wzniesienia, ignoruje wszystkie Regimenty 
i Tereny Przysłaniające z niższą wartością 
Wzniesienia niż Cel.
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Ilus. 10.1 
Regiment X może wykonać Ostrzał Regimentu A bez ryzyka napotkania przeszkody, ponieważ 
Regiment X okupuje Wzgórze (Wzniesienie 2), podobnie jak Regiment A. Strzelając do Regimentu B 
także miałby Czysty Ostrzał.
Jednakże Regiment B także ma Wzniesienie 2 i tym samym Przysłania strzały w Regiment D.
Regiment C jest bezpieczny, ponieważ Regiment A będąc na wzgórzu o Wzniesieniu 2, blokuje 
Ostrzał Regimentu X. W Odwrotnej sytuacji, Regimenty A i B mogłyby Ostrzelać Regiment X. 
Regiment C nie może wytyczyć Linii Wzroku a D byłby Przysłonięty.
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TER ENY STR EFOWE

Regimenty mogę wejść w i przez taki Teren. 
Jednakże, różne typy Terenu Strefowego daję 
pewne premie i kary, zależnie od zasad jakie 
im przydzielono na początku bitwy.
Tereny Strefowe mogą mieć dowolny rozmiar 
i kształt. Ponieważ często są integralną częścią 
stołu do gry, ważne jest abyście wraz z przeci-
wnikiem ustalili zasady wszystkich Terenów 
przed Rozstawieniem Armii, aby uniknąć 
niespodzianek.
Zamiast dyktować zasady poszczególnych 
rodzajów Terenów Strefowych, przygotowal-
iśmy listę zasad, których można użyć odnośnie 
miejsc na twoim Polu Bitwy.
Można użyć dowolnej ich liczby dla każdego 
Terenu Strefowego, ale radzimy nie przydzielać 
więcej niż dwie.
Ważne jest też, aby ustalić, który z Terenów 
Strefowych jest Terenem Przysłaniającym 
lub ma jakąś wartość Obrony. Wzgórza nie 
są problemem, ale ruiny, pola uprawne itp., 
mogą wymagać przemyślenia.

Wyrwa
Jeśli twój Regiment Szarżuje przez Teren 
Strefowy z tą Zasadą Specjalną, rzuć kością 
za każdą Podstawkę, która Szarżuje przez 
Wyrwę. Każdy wynik rzutu równy 1 oznacza, 
że Regiment otrzymuje Ranę. Regimenty 
Kawalerii, otrzymują 2 rany zamiast 1, za 
każdy rzut równy 1.
Przeciwko Ranom zadanym z powodu Szarży 
przez Wyrwę, nie wykonujesz Rzutów na 
Zranienie

Niebezpieczny Teren
Jeśli twój Regiment z jakiegokolwiek powodu 
przemieszcza się przez Teren Strefowy z 
tą Zasadą Specjalną, rzuć kością za każdą 
Podstawkę, która to robi. Każdy wynik rzutu 
równy 1, oznacza, że Regiment otrzymuje 
Ranę. Regimenty Kawalerii, otrzymują 2 rany 
zamiast 1, za każdy rzut równy 1.
P r z e c i w k o  R a n o m  z a d a n y m  p r z e z 
Niebezpieczny Teren, nie wykonujesz Rzutów 
na Zranienie.

Wzniesienie X
Ta Zasada Spec jalna jest przeważnie 
używana do wszelkiego typu podwyższonych 
miejsc. Wszelkim wzgórzom i większości 
podniesionych terenów będziesz chciał 
przyznać Wzniesienie 2. Możesz przyznać 
więcej po konsultacji z przeciwnikiem.

Trudny Teren
Regiment Szarżujący przez Trudny Teren nie 
wykonuje Ataków z Impetem w tej Turze.
Podstawki Kawalerii i Brutali, nie wykonują 
Ataków z Impetem, kiedy Szarżują przez lub w 
Teren Strefowy z tą Zasadą Specjalną.
Średnie i Ciężkie Regimenty nie otrzymują 
premii z Inspiracji, kiedy Szarżują przez lub w 
Teren Strefowy z tą Zasadą Specjalną.

Woda
Regiment z przynajmniej połową Podstawek 
w Terenie Strefowym z tą Zasadą Specjalną, 
otrzymuje karę -1 do Starcia.

Bardzo Niebezpieczny 
Teren
Jeśli twój Regiment z jakiegokolwiek pow-
odu przemieszcza się przez Teren Strefowy 
z tą Zasadą Specjalną, rzuć kością za każdą 
Podstawkę, która to robi. Każdy wynik rzutu 
równy 1, 2, 3 oznacza, że Regiment otrzymuje 
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Ranę. Regimenty Kawalerii, otrzymują 2 rany 
zamiast 1, za każdy rzut równy 1.
Przeciwko Ranom zadanym przez Bardzo 
Niebezpieczny Teren, nie wykonujesz Rzutów 
na Zranienie.

Przysłaniający
Teren Strefowy z tą Zasadą Specjalną, pozwala 
na wytyczenie przez niego Linii Wzroku, ale 
zaburza lot pocisków przelatujących przez nie-
go. Wszystkie Akcje Ostrzału, które wytyczają 
linię wzroku przez Teren z tą Zasadą Specjalną, 
liczą się jako Przysłonięte.

FORTYFIK ACJE

Zasady dla Fortyfikacji są używane, żeby 
opisać tereny takie jak budynki i ogrodzone 
pola. Podobnie jak z Terenami Strefowymi, 
to istotne, aby ustalić zasady dla Fortyfikacji 

przed rozpoczęciem gry, podobnie jak inne 
właściwości jak np. Wzniesienie.
Jeśli chodzi o rozmiar Fortyfikacji to poniższe 
zasady, zakładają, że używamy terenów o 
średnicy od 4" do 6". jeśli używasz większym lub 
mniejszych Fortyfikacji, możesz chcieć zmienić 
zasady, aby dopasować je do swojej kolekcji. 
Pamiętaj tylko żeby ustalić wszelkie zmiany z 
przeciwnikiem zanim zaczniecie bitwę!
Zalecamy, aby Fortyfikacje były umieszczone 
przynajmniej 6" od siebie i 6" od krawędzi 
Pola Bitwy.
Regiment nie może Maszerować w ani przez 
Fortyfikację. Nie możesz też Maszerować w 
odległości 1" od Fortyfikacji, chyba że planujesz 
ją Obsadzić.

Obsadzanie Fortyfikacji
Każda Fortyfikacja ma wartość Obrony X oraz 
Pojemności X.
Tylko Regimenty Piechoty mogą Obsadzić 
Fortyfikację i tylko pod warunkiem, że licz-
ba ich Podstawek jest niższa niż Pojemność 
Fortyfikacji.
Regiment Zajmuje Nieobsadzoną Fortyfikację 
wchodząc z nią w kontakt. Usuń Regiment ze 
stołu a Modele z ich Podstawek. Umieść Modele 
gdziekolwiek na Fortyfikacji dla informacji, 
kto ją Obsadza. Jeśli Obsadzający Regiment 
ma jeszcze Akcje do wykonania, są one tracone.
Jeżeli Regiment ma zbyt wiele Podstawek, aby 
je zmieścić w Fortyfikacji, nie może jej Obsadzić 
i musi się zatrzymać 1" od niej.
Regiment Obsadzający Fortyfikację ma premię 
+X do Obrony, gdzie X oznacza wartość Obrony 
Fortyfikacji. Regiment Obsadzający Fortyfikację 
może wyznaczyć Linię Wzroku w 360°.
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Opuszczanie Fortyfikacji
Regiment może opuścić Fortyfikację używając 
2 Akcji Marszu.
Ustaw Modele ponownie na ich Podstawkach 
i ustaw pojedynczą Podstawkę w kontakcie 
z krawędzią Fortyfikacji. Następnie ustaw 
wszystkie pozostałe Podstawki w dozwolonej 
formacji, nie dalej niż podwójna wartość ich 
Atrybutu Marszu od Fortyfikacji oraz co 
najmniej 1" od wrogich Regimentów. Jeżeli 
nie możesz umieścić wszystkich Podstawek 
w tej odległości od Fortyfikacji,

umieść je możliwie blisko jej krawędzi, ale 
Regiment jest Złamany.
Ostatecznie, Regiment jest przesunięty 
naprzód o minimum niezbędne, aby przestał 
być w kontakcie z Fortyfikacją. Jeśli jest to 
niemożliwe, Regiment musi być umieszczony 
w innym miejscu.
Regiment, który nie może opuścić Fortyfikacji w 
opisany powyżej sposób, musi w niej pozostać.
Regiment nie może Obsadzić i opuścić 
Fortyfikacji w tej samej Turze.

Ilus. 10.2 
Powyżej, twój Regiment opuszcza Fortyfikację zaczynając od ustawienia jednej Podstawki 
w kontakcie z Terenem. Następnie umieszcza pozostałe Podstawki w dozwolonej formacji. 
Ostatecznie, Regiment zostaje minimalnie odepchnięty od Fortyfikacji.
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Szarża Na Fortyfikacje
Twój Regiment może wykonać Akcję Szarży 
na Obsadzoną Fortyfikację, dokładnie tak 
jakby to był wrogi Regiment.
Ponieważ Fortyfikacje rzadko są prostokątnego 
kształtu, idealne dostawienie nie zawsze jest 
możliwe. Zamiast tego, Dostaw Regiment 
tak blisko jak to możliwe, najkrótszą drogą.

FORTYFIKACJE I ATAKI Z IMPETEM

Regimenty nie wykonują Ataków z Impetem 
szarżując na Fortyfikację.

Kiedy Regiment wejdzie w kontakt z 
Fortyfikacja, która jest Celem Szarży, Dostawia 
się najkrótszą drogą.

Ilus. 10.3
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Fortyfikacje I Starcie
Jeśli Regiment jest w kontakcie z Obsadzoną 
Fortyfikacją, może wykonać Akcje Starcia 
przeciwko Obsadzającemu Regimentowi. 
Wszystkie Podstawki przedniego Szeregu 
wykonują Ataki tak, jakby były w kontakcie 
z wrogim Regimentem Obsadzającym, 
podczas gdy pozostałe szeregi, wykonują 
Ataki Wspierające.
Jedynym wyjątkiem są Podstawki będące w 
kontakcie z innym wrogim Regimentem - te 
muszą zaatakować jeden z Regimentów z 
którym są w kontakcie, nawet jeśli są także 
w kontakcie z Fortyfikacją.

Poza tym Starcie jest rozpatrywane normalnie. 
Jeśli twój Regiment Obsadza Fortyfikację i 
wrogi Regiment jest w kontakcie z nią, może 
on wykonać Akcję Starcia. Jeśli twój Regiment 
to zrobi, Podstawki z twojego Regimentu 
wykonują Ataki tak, jakby były w kontakcie 
z wrogim Regimentem będącym w kontakcie 
z Fortyfikacją.
Jeśli w kontakcie z Fortyfikacją jest więcej niż 
jeden Regiment, możesz dowolnie rozdzielić 
Ataki twojego Regimentu pomiędzy wrogie 
Regimenty. Możesz też zaatakować wszystkimi 
Atakami jeden Regiment, ignorując inne. Poza 
tym Starcie jest rozpatrywane normalnie.

ŚMIERĆ W FORTYFIKACJI

Jeżeli Regiment Obsadzający Fortyfikację 
zostanie zniszczony w jakikolwiek sposób, 
jeden wrogi Regiment, który jest w kontakcie 
z Fortyfikacją i jest zdolny do jej Obsadzenia, 
może natychmiast to zrobić (nie kosztuje go 
to Akcji). Dowolny wrogi Regiment w kon-
takcie z Fortyfikacją, który nie może, lub nie 
chce jej Obsadzić, może natychmiast wykonać 
Darmową Akcję Zmiany Formacji.

Ilus. 10.4
Podstawki oznaczone X mogłyby wykonać 
komplet Ataków przeciwko Regimentowi 
B Obsadzającemu Fortyfikację. Podstawki 
oznaczone jako Z, mogłyby wykonać 
komplet Ataków przeciwko Regimentowi A.
Wszystkie inne przyjazne Podstawki mogą 
Wspierać jak zwykle.
Regiment B ma 6 pełnych Podstawek (24 
Ataki). Jeśli wykona Akcję Starcia, może 
rozdzielić Ataki pomiędzy 2 Regimenty w 
kontakcie lub skupić je na jednym.
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Odwrót I Fortyfikacje
Akcja Odwrotu w Fortyfikacji kosztuje obie 
Akcje Regimentu. Jeżeli nie ma on dostępnych 
2 Akcji, nie może wykonać Odwrotu.
Jeżeli Regiment wykona udany Odwrót z 
Fortyfikacji, natychmiast ją opuszcza, jak 
opisano na stronie 88.

Ostrzał I Fortyfikacje
Regiment Obsadzający Fortyfikację może nor-
malnie wykonywać Akcje Ostrzału. Ponieważ 
nie ma Przedniej Strefy, może wykonywać 
Ostrzał w dowolnym kierunku, mierząc Zasięg 
i sprawdzając Przysłonięcie (dla wszystkich 
Podstawek) od środka Obsadzonej Fortyfikacji.
Rozmiar Strzelającego Regimentu równa się 
Wzniesieniu X Terenu, na potrzeby wyryso-
wania Linii Wzroku. Trzy Podstawki Strzelają 
normalnie (pamiętaj o określeniu Przysłony).
Pozostałe Podstawki oddają po jednym Strzale 
każda.

TER EN NIEDOSTĘPNY

Jeśli na stole znajdują się Tereny, do których 
zdaniem twoim i przeciwnika, nie da się wejść, 
po prostu ustalcie, iż są to Tereny Niedostępne.
Regimenty nie mogą podejść bliżej niż na 1" do 
takiego Terenu. Zależnie od wysokości Terenu 
Niedostępnego, możecie ustalić, iż jest to Teren 
Przysłaniający ze Wzniesieniem 1, 2 lub 3.





ROZDZIAL JEDENASTY

ZDARZENIA 
DOBIERANE

W tej sekcji znajdziesz 
obszerną listę zdarzeń 

dobieranych używanych 
w Conquest, niezależnie 

czy są to wrodzone 
zdolności, efekty zaklęć 

czy objawiające się w 
inny, tajemniczy sposób… 
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Bastion X: Do końca Tury, Podstawka (I 
Podstawki w jej Regimencie) mają premię 
X do Obrony.

Biotic Renewal: Rzuć K6. Regiment Leczy 
liczbę Ran równą wynikowi rzutu.
Następnie rzuć K6 za każdy przyjazny Regiment 
w odległości 8" od aktywnej Podstawki 
Bohatera. Te Regimenty Leczą liczbę Ran 
równą połowie wyniku (zaokrąglanej w dół). 
Jeżeli Leczone Regimenty nie są Piechotą, 
obniż wartość Leczenia do K3 i podziel wynik 
na pół (zaokrąglając w górę).

Burnout: Wybierz jedną z opcji:
• Nic się nie dzieje.
• Wszystkie Podstawki w Regimencie z tym 

Zdarzeniem Dobieranych otrzymują Zasadę 
Specjalną Decay 3 oraz premię +1 do Starcia 
i +2 do Marszu w tej Turze.

Double Time: Dobierz następną Kartę 
Dowodzenia. Jeśli ta Karta należy do Regimentu 
aktywnego Bohatera (tzn. Regimentu, w którym 
jest ten Bohater), Regiment natychmiast 
wykonuje Akcje.
Jeżeli Maszeruje dwukrotnie, może wykonać 
dodatkową Akcję Marszu. Kiedy Regiment 
już zakończy swoje Akcje, Bohater może 
wykonać swoje.
Jeżeli dobrana karta nie należy do Regimentu 
Bohatera , umieść ją na spodzie Tal ii 
Dowodzenia. Następnie Bohater może wykonać 
swoje Akcje.

Fire and Advance: Dobierz następną Kartę 
Dowodzenia.
Jeśli ta Karta należy do Regimentu aktywnego 
Bohatera (tzn. Regimentu, w którym jest ten 

Bohater), Regiment natychmiast wykonuje 
Akcje.
Jeżeli Regiment wykonuje Akcję Ostrzału jako 
swoją drugą Akcję, może wykonać trzecią, którą 
musi być Marsz, po rozpatrzeniu Ostrzału. 
Kiedy Regiment już zakończy swoje Akcje, 
Bohater, może wykonać swoje.
Jeżeli dobrana karta nie należy do Regimentu 
Bohatera , umieść ją na spodzie Tal ii 
Dowodzenia. Następnie Bohater może wykonać 
swoje Akcje.

Flux-Powered :  Wszystkie Podstawki 
Regimentu z tym Zdarzeniem Dobieranym 
otrzymują premię +2 do Starcia lub +2 Ataki 
do końca Tury (twój wybór).

Fury X: Podczas określania liczby Ataków 
wykonywanych przez Regiment, dodaj X 
Ataków za każdą Podstawkę Związaną Walką 
do końca Tury.

Redress Rank: Dobierz następną Kartę 
Dowodzenia. Jeśli ta Karta należy do Regimentu 
aktywnego Bohatera (tzn. Regimentu, w którym 
jest ten Bohater), Regiment natychmiast 
wykonuje Akcje.
Jeżeli Regiment wykonuje Akcję Ostrzału jako 
swoją drugą Akcję, mogą wykonać trzecią, którą 
musi być Zmiana Formacji, po rozpatrzeniu 
Ostrzału.
Kiedy Regiment już zakończy swoje Akcje, 
Bohater może wykonać swoje.
Jeżeli dobrana karta nie należy do Regimentu 
Bohatera , umieść ją na spodzie Tal ii 
Dowodzenia. Następnie Bohater może wykonać 
swoje Akcje.

ZDAR ZENIA DOBIER ANE

Ten dodatek zawiera obszerną listę Zdarzeń Dobieranych używanych w Conquest. 
Niezależnie czy są to wrodzone zdolności, efekty zaklęć czy objawiające się w inny, 

tajemniczy sposób.
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Regeneration X: Jeżeli Regiment posiada to 
Zdarzenie Dobierane, na początku Aktywacji 
Regimentu, Ulecz X Ran tego Regimentu. 
Bohater dołączony do Regimentu jest 
ignorowany przy rozpatrywaniu Leczenia w 
wyniku tego Zdarzenia. 
Jeżeli Bohater posiada to Zdarzenie Dobierane, 
na początku Aktywacji Bohatera, Ulecz X 
Ran tego Bohatera. Regiment, do którego 
dołączony jest Bohater, jest ignorowany 
przy rozpatrywaniu Leczenia w wyniku tego 
Zdarzenia.

Seize the Day: Dobierz następną Kartę 
Dowodzenia. Ten Regiment natychmiast się 
Aktywuje. Kiedy Regiment już zakończy swoje 
Akcje, Bohater może wykonać swoje.

To the Last Breath: Wybierz przyjazny 
Regiment w 8” od Podstawki Bohatera. Ten 
Regiment Leczy 3 Rany. Regiment może być 
celem tylko jednego Zdarzenia Dobieranego 
To The Last Breath w każdej Turze.

True Shot: Do następnej aktywacji Bohatera, 
Regiment, w którym się znajduje, otrzymuje 
Zasadę Specjalną Sureshot.

Turn the Tide: Wybierz Regiment w 12" od 
Bohatera, który jeszcze się nie Aktywował 
w tej Turze. Ten Regiment natychmiast się 
Aktywuje. Kiedy Regiment już zakończy 
swoje Akcje, Bohater może wykonać swoje. 
Następnym razem, gdy Karta Dowodzenia tego 
Regimentu zostaje wylosowana później w tej 
Turze, umieść ją w puli Kart Odrzuconych bez 
aktywowania Regimentu. Kolej przeciwnika.
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Arcing Fire: Jeżel i Regiment złożony 
całkowicie z Podstawek z tą Zasadą Specjalną 
(nie wliczając Bohaterów) używa Akcji 
Celowania, może zignorować wymaganie Linii 
Wzroku wykonując Akcję Ostrzału przeciwko 
wrogiemu Regimentowi znajdującemu się 
w Linii Wzroku dowolnego Przyjaznego 
Regimentu. Czyniąc to nie otrzymuje premii 
+1 do trafienia za Akcję Celowanie. Co ważne, 
Strzał nadal może się liczyć jako Przysłonięty, 
jeśli Cel jest w Dalekim Zasięgu.

Armor Piercing X: Wrogi Regiment otrzymuje 
karę do Obrony przeciwko Trafieniom z tą 
Zasadą Specjalną, wykonanym w Akcjach 
Rzucania Zaklęć i Ostrzału. Tzn. Jednostka 
z Armor Piercing 2 obniżałaby o 2 Obronę 
Regimentu broniącego się przed Ostrzałem 
z tą Zasadą Specjalną.

Aura of  Death: Na początku Fazy Supremacji, 
każdy wrogi Regiment w kontakcie z 
Podstawkami z tą Zasadą Specjalną, otrzymuje 
jedno Trafienie za każdą Podstawkę w kontakcie 
z posiadaczem tej Zasady Specjalnej (wykonuje 
Rzuty na Zranienie normalnie).

Barrage X: Podstawki z tą Zasadą Specjalną, 
generują strzały, kiedy Regiment wykonuje 
Akcję Ostrzału. Zasięg, Zasady Specjalne oraz 
liczba strzałów Barrage są opisane w nawiasach. 
Np. Barrage 2 (24", Armor Piercing 1) wskazuje, 
iż Podstawka ma Zasadą Specjalną Barrage z 2 
strzałami, zasięgiem 24" oraz Armor Piercing 1. 
Przy określaniu liczby Ataków Dystansowych 
jakie Podstawka daje Regimentowi, wartość 
Barrage jest mnożona przez liczbę Modeli 
na Podstawce.
Jeżeli Podstawka ma kilka profili Barrage, 
wybierz jeden, którego będziesz używał.

Blessed: Raz na Turę, Podstawka może 
przerzucić wszystkie nieudane rzuty na 
Trafienie lub nieudane rzuty na Zranienie. 
Wszystkie Podstawki w Regimencie muszą 
użyć tej Zasady Specjalnej, w tym samym 
momencie (jeżeli ją posiadają).

Bloodlust: Wykonując Akcje Regimentem 
zawierającą co najmniej jeden Model z tą 
Zasadą Specjalną, jeśli Regiment nie jest w 
kontakcie z Przeciwnikiem, rzuć K6.
Jeżeli wynik jest niższy lub równy najwyższej 
Determinacji Aktywnego Regimentu, możesz 
wykonać Akcje normalnie. Jeśli wynik jest 
wyższy, musisz wykonać Akcję Szarży, jeżeli 
jest realny Cel Szarży. Jeśli takiego nie ma, 
musisz wykonać Akcję Marszu w stronę 
najbliższego wrogiego Regimentu, najkrótszą 
możliwą drogą.

Bodyguards: Bohaterowie dołączeni do tego 
Regimentu, nie powodują jego Złamania kiedy 
odmówią Pojedynku.

Bravery: Ten Regiment ignoruje Zasady 
Specjalne Fearsome i Terrifying. Dodatkowo, na 
początku aktywacji, usuń Znacznik Złamania, 
który mógł mieć ten Regiment.

Brutal Impact X: Wrogi Regiment otrzymuje 
karę do Obrony przeciwko Atakom z Impetem 
z tą Zasadą Specjalną. Tzn. Regiment z Brutal 
Impact 2, obniżyłby o 2 Obronę Regimentu 
broniącego się przeciwko Trafieniom z tą 
Zasadą Specjalną.

Character: Podstawka z tą Zasadą Specjalną 
korzysta z zasad dla Bohaterów.

ZASADY SPECJA LNE

Ta sekcja obejmuje Zasady Specjalne stosowane w Conquest.
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Cleave X: Wrogi Regiment otrzymuje 
karę do Obrony przeciwko Trafieniom z tą 
Zasadą Specjalną, wykonanym w Akcjach 
Starcia i Pojedynku. Tzn. Jednostka z Cleave 
2 obniżałaby o 2 Obronę Regimentu broniącego 
się przed Trafieniami z tą Zasadą Specjalną.

Counter-Attack: Podczas wrogiej Akcji 
Starcia, każdy naturalny wynik 1 na Rzut 
na Zranienie wykonany przez Regiment z tą 
Zasadą Specjalną zadaje jedno Trafienie w 
atakujący Regiment.

Dauntless: en Regiment nie może zostać 
Złamany i zawsze jest po wpływem Inspiracji 
podczas Akcji Starcia.

Decay X: Jeżeli na  początku aktywacji 
Regimentu, jakakolwiek Podstawka Posiada 
zasadę Decay X, rzuć liczbą kości równą X za 
każdą Podstawkę z tą Zasadą. Za każdy rzut z 
wynikiem 5 lub 6, Regiment otrzymuje Ranę. 
Straty poniesione w wyniku Decay nie wywołują 
Testów Morale. Jeśli Podstawka ma kilka wersji 
Zasady Decay, zsumuj kości (Przykład: Decay 
2 i Decay 3, sumuje się w Decay 5).

Deadly Blades: Kiedy wrogi Bohater lub 
Regiment, obleją Rzut na Zranienie przeciwko 
Trafieniom jednostki z tą Zasadą Specjalną, 
dodają dwie Rany do Puli Ran zamiast jednej, 
za każdy niemodyfikowany wynik 6.

Deadly Shot: Kiedy wrogi Bohater lub 
Regiment, obleją Rzut na Zranienie przeciwko 
Trafieniom jednostki z tą Zasadą Specjalną, 
dodają dwie Rany do Puli Ran zamiast jednej, 
za każdy niemodyfikowany wynik 6.

Deadshots: Podczas Akcji Ostrzału, ten 
Regiment zawsze traktowany jest jakby Celował.

Devout: Jeżeli Podstawka z Zasadą Specjalną 
Priest X, bierze na Cel Regiment z tą Zasadą 
Specjalną, automatycznie zmienia w sukces 
jedną porażkę przy Rzucaniu Zaklęć.

Dread: Wrogie Regimenty w kontakcie z 

Regimentem z tą Zasadą Specjalną, nie mogą 
wykonać Akcji Inspiracji.

Fearless X: Regiment, w którym znajduje się 
przynajmniej jeden Stojak z tą Zasadą Specjalną, 
ignoruje Zasadę Specjalną "Przerażenie" 
wszystkich wrogich Regimentów, z którymi ma 
styczność. Dodatkowo zmniejsza o X wartość 
zasady specjalnej "Przerażenie" wszystkich 
wrogich pułków, z którymi ma styczność, do 
minimalnej wartości 0.

Fanatical Devotion: Regiment z tą Zasadą 
Specjalną Leczy 3 Rany za każdym razem gdy 
jest celem Zaklęcia rzuconego przez przyjazny 
model z zasadą Priest X.

Fearsome: Wrogie Regimenty w kontakcie 
z co najmniej jedną Podstawką z tą Zasadą 
Specjalną, wykonując Zbiórkę w Walce, 
muszą rzucić kością i porównać ją ze swoją 
Determinacją. Jeżeli wynik jest niższy lub 
równy, Zbiórka w Walce jest udana. Jeśli jest 
wyższy, Regiment pozostaje Złamany.

Feral: Regiment z tą Zasadą Specjalną, nie 
jest brany pod uwagę, przy ustalaniu Linii 
Uzupełnień na Polu Bitwy.

Fiend Hunter: Podstawki z tą Zasadą 
Specjalną, mogą przerzucić nieudane Rzuty 
na Trafienie przeciwko Potworom.

First In, Last Out: Ten Regiment traktowany 
jest jakby jego Klasa była o poziom niższa 
podczas Rzutu na Uzupełnienia (Średni zamiast 
Ciężki, Lekki zamiast Średni).

Flank: Regiment zawierający co najmniej 
jedną Podstawkę z tą Zasadą Specjalną, 
może wybrać by automatycznie zdać lub 
oblać Rzut na Uzupełnienia. Kiedy następuje 
Tura, że Regimenty automatycznie zdają ten 
Rzut, Regiment nie może opóźnić wejścia 
na pole bitwy.

Flawless Drill: Raz na grę ten regiment może 
wykonać akcję reformy lub reformy bojowej 
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oprócz swoich dwóch akcji na turę. W efekcie 
wykonuje 3 akcje, z których jedna musi być 
reformą lub reformą bojową.

Flawless Strikes: Kiedy ta Podstawka wykonu-
ję Akcję Starcia, wszystkie Rzuty na Trafienie 
z wynikiem 1 mają Zasadę Specjalną Smite. 
Dodatkowe Trafienia wygenerowane przez 
inne Zasady Specjalne nie posiadają Zasady 
Specjalnej Smite. 

Fluid Formation: Regiment, w którym 
wszystkie Podstawki Niebohaterskie mają tę 
Zasadę Specjalną, może wykonać dodatkową 
Zmianę Formacji. Ta Akcja musi być wykonana 
jako pierwsza lub ostatnia. 
Regiment z tą Zasadą Specjalną ma 360° 
Linii Wzroku.
Regiment z tą Zasadą Specjalną może wybrać 
Cel znajdujący się dowolnej Strefie wykonując 
Akcję Ostrzału. W takim przypadku, najbliższa 
linia Podstawek jest traktowana jako Przedni 
Szereg i wszystkie pozostałe oddają 1 strzał.

Flurry: Podstawka z tą Zasadą Specjalną, 
może przerzucić nieudane Rzuty na Trafienie 
podczas Akcji Starcia.

Fly: Regiment złożony całkowicie z Podstawek 
z tą Zasadą Specjalną może Maszerować przez 
inne Regimenty i Teren Niedostępny, ale nie 
może zakończyć na nich Marszu.

Forward Deployment: Regiment, w którym 
wszystkie Niebohaterskie Podstawki mają tę 
Zasadę Specjalną, może wejść normalnie jako 
Uzupełnienia.
Zamiast tego, możesz pominąć Fazę Akcji 
Regimentu i umieścić go Obsadzającego 
Fortyfikację z dostatecznie wysoką Pojemnością.

Forward Operations: Ten Regiment może 
wejść na Pole Bitwy w dowolnym punkcie 
pomiędzy Strefą a Linią Uzupełnień, ignorując 
wrogie Regimenty. Nadal nie może Maszerować 
przez wrogie Regimenty.

Glorious Charge: Ten Regiment może dodać 
premię za Inspirację do Ataków z Impetem. 

Dodatkowo, kiedy Szarża się uda, Regiment 
liczy się jakby posiadał Zasadę Specjalną 
Terrifying 1.

Hardened X: Jeśli ten Regiment/Bohater jest 
celem Akcji wykonanej przez przeciwnika, 
obniża jego Cleave lub Armor Piercing o X.

Indomitable: Za każdym razem, gdy Wejście 
z tą Zasadą Specjalną wykonuje Test Morale, 
odrzuć jedną nieudaną kostkę bez efektu.

Inspiring Presence: Regiment, w którym 
znajduje się Bohater z tą Zasadą Specjalną, 
nie może zostać Złamany. 

Iron Discipline: Regiment nie otrzymuje kar 
za przeciwnika w kontakcie w strefie Przedniej 
lub Tylnej (np. Zasada Shield nadal działa i nie 
przerzuca udanych Testów Morale).

Lethal Demise: Podstawki z tą Zasadą 
Specjalną nie mogą Leczyć Ran. Kiedy 
Podstawki z tą Zasadą Specjalną otrzymują 
Rany w wyniku Akcji Starcia, wykonanej przez 
Wrogi Regiment będący w kontakcie (ale nie w 
wyniku Testu Morale), to ten Wrogi Regiments 
otrzymuje tyle samo Trafień w Przednią Strefę.

Linebreaker X: Kiedy Podstawka z tą 
Zasadą Specjalną jest w kontakcie z wrogim 
Regimentem, ten Regiment nie otrzymuje 
X z premii za Zasadą Specjalną Shield oraz 
Zdarzenia Dobieranego Bastion X (Całkowita 
Obrona z tych Zasad nie może być niższa niż 
0). Zasada nie działa na Regimenty bez Shield 
i Bastion X.

Loose Formation: Regiment otrzymuje 
Zasadę Specjalną Obscured, ale nigdy nie 
dodaje do puli kości za Wspierające Podstawki. 
Dodatkowo, Zaklęcia zadają tylko połowę 
Trafień (zaokrąglając w górę), które zadawałby 
normalnie.

Oblivious: Regiment z tą Zasadą Specjalną 
otrzymuje 1 Ranę za każde 2 niezdane Testy 
Morale.
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Obscured: Ataki dystansowe przeciwko temu 
Regimentowi zawsze liczą się jako Przysłonięte, 
niezależnie od innych Zasad Specjalnych.

Opportunists: Ten regiment może ponownie 
obrócić trafienia, jeśli jego akcje starć lub 
salw są przeprowadzane z flanki lub tylnych 
łuków celu.

Overcharge: Regiment z tą Zasadą Specjalną 
może wykonać Akcję "Overcharge" w każdej 
ze swoich Akcji.
Jeśli to zrobi, połóż Znacznik Overcharge obok 
Regimentu. Kiedy Regiment wykonuje Akcję 
Ostrzału, możesz odrzucić dowolną liczbę 
Znaczników Overcharge. Każdy odrzucony w 
ten sposób Znacznik, zwiększa liczbę strzałów 
o 2 i Armor Piercing o 1 wszystkim strzałom 
w tej Salwie. Jeżeli Regiment nie ma Zasady 
Specjalnej Armor Piercing, otrzymuje Armor 
Piercing 1.

Overrun: Kiedy ten Regiment deklaruje Akcję 
Szarży przeciwko Regimentowi Złamanemu 
lub jego Ataki z Impetem spowodują Złamanie, 
ten Regiment wykonuje swoje Ataki z Impetem 
drugi raz. Jeśli wrogi Regiment zostanie Rozbity 
lub zniszczony, ten Regiment może wykonać 
Akcję Szarży jako drugą Akcję.

Paragons: Model Dowódcy tego Regimentu 
może wykonać darmową Akcję Pojedynku 
zaraz po tym jak ten Regiment wykona Akcję 
Starcia, dokładnie jakby był Bohaterem.

Parry: Rzuty na Trafienie z wynikiem "1" 
przeciwko Podstawce z tą Zasadą Specjalną, 
muszą zostać przerzucone. Jeżeli wszystkie 
Podstawki Niebohaterskie w Regimencie 
mają tę Zasadę Specjalną to cały Regiment jest 
traktowany jakby miał tę Zasadę Specjalną.

Phalanx: Podstawka z tą Zasadą Specjalną, ma 
premię +1 do Obrony przeciwko Akcji Ostrzału 
wykonanej przez przeciwnika znajdującego 
się w przedniej strefie oraz Atakom w Starciu 
wykonywanym przez Podstawki przeciwnika 
w kontakcie od przodu.

Precise Shot: Kiedy ten Regiment wykonuje 
Akcję Ostrzału, wszystkie Rzuty na Trafienie 
z wynikiem "1", traktują Obronę Celu jako 0.

Priest X: Ta Podstawka może wykonywać 
Akcje Rzucenia Zaklęć. X oznacza Poziom 
Magii Podstawki (str. 80).

Quicksilver Strike: Bohater zaangażowany 
w Pojedynek (niezależnie czy zainicjowany 
przez niego czy przeciwnika), zawsze wykonuje 
Ataki jako pierwszy. Jeśli obaj Bohaterowie 
mają tę Zasadę Specjalną, Ataki wykonywane 
są równocześnie.

Rake Attack:  Kiedy twój Regiment złożony 
całkowicie z Podstawek z tą Zasadą Specjalną 
zakończył swoje Akcje (ale nie wykonał Szarży, 
Odwrotu, Zmiany Formacji lub Zbiórki) w tej 
Turze, możesz wybrać jeden wrogi Regiment, 
przez który twój Regiment Przemaszerował 
w tej Turze, możesz wykonać darmową 
Akcją Starcia przeciwko temu przeciwniko-
wi, niezależnie od odległości oraz czy był w 
kontakcie czy nie.
Jeśli to zrobisz, połowa Podstawek w twoim 
Regimencie Atakuje z pełną ilością Ataków i 
nie przysługują Ataki Wspierające. Poza tym, 
Starcie rozpatrywane jest dokładnie jakby 
Regiment był w kontakcie z przeciwnikiem.

Rapid Volley: Każdy Rzut "1" na Trafienie 
w Akcji Ostrzału, zadaje Celowi dodatkowe 
Trafienie.

Rebellious: Wszystkie Regimenty zawierające 
przynajmniej jedną Podstawkę z tą Zasadą 
Specjalną, muszą być umieszczone na górze lub 
dole Talii Dowodzenia. Wszystkie Niepokorne 
Regimenty musza być umieszczone razem. 
Poza tym ograniczeniem, możesz je umieścić 
w dowolnej kolejności.

Relentless Blows: Każdy Rzut "1" na Trafienie 
w Akcji Starcia, zadaje Celowi dodatkowe 
Trafienie.
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Resist Decay X: Podstawki z tą Zasadą 
Specjalną, mogą obniżyć ilość kości rzucanych 
w Zasadzie Specjalnej Decay o X. Jeżeli war-
tość Resist Decay jest równa lub wyższa niż 
wartość Zasady Specjalnej, ta Podstawka nie 
dodaje kości.

Resolute: Kiedy ten Regiment ma co najm-
niej 2 Modele Dowodzenia i co najmniej 3  
Podstawki, może zajmować Cele, niezależnie 
od restrykcji lub zasad.

Rider: Bohaterowie z tą Zasadą Specjalną, 
nie posiadają osobnej Podstawki i muszą 
dołączyć do Regimentu Potwora. Atrybut 
Marszu Bohatera jest ignorowany a Potwór 
otrzymuje Zdarzenie Dobierane Bastion i 
może przerzucić naturalne wyniki 6 na Rzut 
na Zranienie. Regiment Potwora otrzymuje 
Zasadę Specjalną You and what Army? a 
przeciwnik nie może odmówić Pojedynku w 
wyniku Akcji Pojedynku wykonanej przez 
tego Bohatera. Bohater jest reprezentowany 
przez Regiment Potwora, do którego dołączył 
nie może wykonywać Akcji Szukania Nowej 
Eskorty, nie może posiadać Świty i poza tym 
jest traktowany identycznie jak Podstawka 
Bohatera Piechoty w Regimencie Piechoty. 

Shield: Podstawka z tą Zasadą Specjalną, 
otrzymuje premię +1 do Obrony przeciwko 
wszystkim Trafieniom wykonanym w Przedniej 
Strefie Regimentu.

Shock: W Turze, w której Podstawka z tą 
Zasadą Specjalną wykonuje Akcję Szarży, 
premia do Atrybutu Starcie za Inspirację 
wzrasta z +1 do +2. 

Smite: Wartość Obrony wrogiego Regimentu 
jest traktowana jako 0, przeciwko Trafieniom 
zadanym przez Podstawkę z tą Zasadą Specjalną, 
w Akcji Starcia lub Pojedynku.

Snapfire: Jeżeli Regiment wykonuje tylko jedną 
Akcję Marszu, wszystkie Podstawki z tą Zasadą 
Specjalną, mogą wykonać Akcję Ostrzału, która 
traktowana jest jako część Akcji Marszu. Snapfire 
otrzymuje karę -1 do Ostrzału Regimentu. Ta Akcja 

nie liczy się jako Akcja Ostrzału i Regiment może 
wykonać kolejną Akcję Ostrzału.

Spearhead: Regimenty zawierające co najmniej 
jedną Podstawkę z tą Zasadą Specjalną, są 
traktowane jako Klasa "Ciężka" podczas 
wprowadzania Regimentów na Pole Bitwy w 
Fazie Uzupełnień.

Strong Arm: Ten Regiment nigdy nie 
rozpatruje swoich celów jako Przysłonięte z 
powodu Dalekiego Zasięgu (Przysłonięcie 
z powodu przerwania Linii Wzroku jest 
stosowane normalnie). 

Support X: Kiedy Podstawka wykonuje Ataki 
Wspierające przeciwko wrogim Regimentom 
w przedniej strefie, wykonuje X dodatkowych 
Ataków Wspierających za każdą Podstawkę nie 
będącą w kontakcie. Regiment traci tę Zasadę, 
jeśli jest w kontakcie z wrogim Regimentem 
w tylnej lub bocznej strefie.

Sureshot: Podstawki z tą Zasadą Specjalną, 
nigdy nie traktują swoich Ostrzałów jako 
Przysłoniętych przez Regimenty i Tereny. 
Jednakże Zaklęcia i Daleki Zasięg nadal mogą 
Przysłonić Cele.

Tenacious: Za każdym Razem jak Regiment/
Bohater z tą Zasadą Specjalną wykonuje Rzut 
na Zranienie, odrzuć jedną kość która nie zdała 
testu, bez żadnego efektu.

Terrifying X: Wrogie Regimenty w kontakcie 
z jedną lub więcej Podstawką z tą Zasadą 
Specjalną, otrzymują karę -X do Determinacji 
(ta kara obejmuje wszystkie Podstawki we 
wrogim Regimencie).
Dodatkowo, wrogie Regimenty w kontakcie 
z co najmniej jedną Podstawką z tą Zasadą 
Specjalną, wykonując Zbiórkę w Walce, 
muszą rzucić kością i porównać wynik ze 
swoją Determinacją. Jeżeli wynik jest niższy 
lub równy ich Determinacji, Zbiórka w 
Walce jest udana. Jeśli jest wyższy, Regiment 
pozostaje Złamany.



Throwing Weapons: Ta Podstawka może 
wykonywać Ataki z Impetem niezależnie od 
Typu i Klasy.

Torrential Fire: Jeżeli Ostrzał nie jest prow-
adzony na daleki Zasięg, każde trafienie zadane 
przez ten Regiment, generuje dodatkowy Atak 
dystansowy. Dodatkowe Ataki nie generują 
kolejnych.

Trample X: Jeżeli pod koniec Aktywacji tego 
Regimentu, jest on w kontakcie z jednym 
wrogim Regimentem I tylko od frontu, ten 
wrogi Regiment ma do wyboru, cofnąć się o 
4” lub otrzymać 8 Trafień z Zasada Specjalną 
Cleave X.  Jeżeli wrogi Regiment nie może 
się cofnąć dokładnie o 4”, musi wybrać drugą 
opcję. Po zakończeniu tego ruchu przez wrogi 
Regiment, przesuń ten z Zasadą Trample 
dokładnie o 4” najkrótszą drogą, do kontaktu 
z wrogim Regimentem, który się wcześniej 
odsunął. Jeżeli na drodze znajdzie się inny 
Regiment, ruch się kończy a wrogi Regiment 
otrzymuje 8 Trafień z Zasadą Specjalną Cleave 
X. Wrogi Regiment w Fortyfikacji, może być 
celem Trample X, jeśli X wynosi 2 lub więcej. 

Unstoppable Charge: Podstawka z tą Zasadą 
Specjalną, podwaja liczbę Ataków z Impetem 
jakie wykonuje po udanej Szarży.

Unstoppable: egiment może przerzucić nieu-
dany Rzut na Szarżę.

Untouchable: Enemy Regiments in contact 
with this Regiment do not gain any Supporting 
Strikes.

Unyielding: Wrogie Regimenty w kontakcie 
z tym Regimentem nie wykonują Ataków 
Wspierających.

Vanguard: Jeśli w Aktywacji, ten Regiment 
przybywa jako Uzupełnienia i wykona chociaż 
jedna Akcję Marszu, może wykonać dodatkową, 
darmową Akcję Marszu, zakładając, że w 
odległości 8" nie było wrogich Regimentów, 
kiedy przybył na Pole Bitwy.

Vantage Point: Regimenty z tą Zasadą 
Specjalną, mogą wykonać dodatkową darmową 
Akcję Ostrzału, nawet jeśli są w Walce lub już 
wykonały Akcję Ostrzału. Celem takiej Akcji 
może być tylko wrogi Regiment nie będący 
w kontakcie ze Strzelającym, dodatkowo 
wykonujący ją Regiment otrzymuje karę -1 
do Atrybutu Ostrzału dla tej darmowej Akcji.

Wedge: Kiedy ten Regiment wykonuje Akcję 
Szarży, Podstawki Wspierające generują Ataki 
z Impetem, tak jakby były w kontakcie z 
celem Szarży.

Wizard X: Ta Podstawka może wykonywać 
Akcje Rzucenia Zaklęć. X oznacza Poziom 
Magii Podstawki (str. 80).

You and what Army?: Przyjazne Regimenty 
nie mogą zostać Złamane jeśli towarzysząca 
im Podstawka Bohatera z tą Zasadą Specjalną 
Odmówi Pojedynku.









ROZDZIAL DWUNASTY

BITWY

W tej sekcji znajdziesz 
scenariusze, które 

wyniosą twoje bitwy 
na wyższy poziom 
strategii. ukończ 

cele, aby zapewnić 
sobie zwycięstwo nad 

przeciwnikiem!
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Nie ma dwóch identycznych bitew. Strefy Rozstawienia, cele - nawet same Armie - mogą się 
bardzo różnić. Aby to pokazać, używamy Scenariuszy, różniących się wieloma czynnikami. Ten 
podręcznik zawiera 3 Scenariusze, ale nie krępuj się, aby stworzyć własne!

W YBÓR SCENAR IUSZA

Najlepszym sposobem wyboru Scenariusza - 
niezależnie czy pochodzącego z tego podręcznika 
czy z innego źródła - jest ustalenie go z 
przeciwnikiem.
Jeśli jednak wolisz określić Scenariusz losowo, 
rzuć kością i porównaj wynik z tabelą poniżej.

K6 Scenariusz
1–2 Head to Head (see page 104).
3–4 Breakthrough (see page 105).
5–6 Maelstrom (see page 106).

Kiedy już wybrałeś Scenariusz, wykonaj nas-
tępujące kroki: Wybierz Wojska, Przygotuj Pole 
Bitwy, Wystaw Wojska, Cele Drugorzędne… i 
wreszcie - Do Boju!

W YBÓR WOJSK

Po pierwsze, musisz stworzyć Armię ze swojej 
kolekcji Modeli. Każdy Scenariusz określa, ile 
punktów możesz wydać oraz jakie są ograniczenia 
obejmujące twoje Wojska. Informacje odnośnie 
do wyboru Armii znajdziesz w Dodatku Trzecim 
- Listy Armii.

PR ZYGOTOWANIE POLA BITW Y

Ten akapit w opisie Scenariusza, powie ci jak 
przygotować stół do nadchodzącej bitwy - 
wliczając w to specjalne Tereny, które musisz 
umieścić. Jednakże najważniejsze jest to, żeby 
Pole Bitwy dobrze się prezentowało, bo nic tak 
nie osładza zwycięstwa. 

Scenariusze wymagają od graczy zgody na temat 
ilości Terenów, które zostaną umieszczone na 
Polu Bitwy. Zalecamy jednak, żeby nie używać 
więcej niż jednej Fortyfikacji na każdą ćwiartkę 
stołu i upewnić się, że żaden Teren nie znajduje 
się 6" od innego Terenu i Krawędzi Pola Bitwy.

PR ZYDZIELENIE BOHATERÓW

Każdy Bohater w twojej Armii musi dołączyć do 
Regimentu zanim rozpoczniesz Rozstawienie. 
Najlepszym sposobem, by to zrobić jest 
ustawienie całej Armii obok stołu z Bohaterami 
już w Regimentach, z którymi zaczną bitwę. 
Kiedy ty i przeciwnik już to zrobiliście, czas 
zacząć rozstawienie Regimentów.

Uzupełnienia
Regimenty w Uzupełnieniach nie są rozstawione 
na początku gry. Trzymaj je z boku i wezmą 
udział w bitwie trochę później jak opisano na 
stronach 20 i 30.
Co istotne, jeżeli Regiment jest zatrzymany 
jako Uzupełnienia, tak samo jest z Bohaterem, 
który dołączył do Regimentu. Bohater nie może 
się przemieścić do innego Regimentu, dopóki 
początkowy nie wszedł na Pole Bitwy.
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CELE DRUGOR ZĘDNE

O wyniku bitwy decyduje kontrola terenu 
i niszczenie opozycji. Jednakże wraz z tym 
jak postępują walki, pojawiają się okazje do 
osiągnięcia przewagi przez jedną lub drugą 
stronę. Są one opisane jako Cele Drugorzędne.
Każda Frakcja ma swoja talię kart Celów 
Drugorzędnych, reprezentujących czynniki, 
które są dla niej decydujące o zwycięstwie. Mimo 
iż talie dzielą te same karty, bo niektóre cele są 
wspólne to nie ma dwóch identycznych talii. 
Gracz, który zgłębi to, które cele są ważniejsze 
dla wojowników pod jego dowództwem, będzie 
bliżej zwycięstwa!
Zauważ, iż niektórzy Bohaterowie nakazują 
dodanie nowe karty do twojej Talii Celów 
Drugorzędnych.
Takie karty są dodane tylko, jeśli ten Bohater 
dołączy do twojej armii. Nie usuwaj jednak 
innych kart ze swojej talii, dodadzą one tylko 
różnorodności zadań do wykonania.

Dobieranie Celów 
Drugorzędnych
Potasuj swoją talię Celów Drugorzędnych i 
dobierz trzy karty z wierzchu. Następnie robi 
to twój przeciwnik ze swoją talią.
Nie pokazuj tych kart przeciwnikowi! Nie 
odkrywacie ich do końca gry.
Wypełnienie Celów Drugorzędnych rzadko 
wystarczy by wygrać bitwę, ale może przeważyć 
szalę na twoją korzyść.

Wypełnianie Celów 
Drugorzędnych
Każda karta Celu Drugorzędnego ma określone 
warunki do wypełnienia. Kiedy wypełnisz Cel 
Drugorzędny, zanotuj w której Turze miało to 
miejsce. Zauważ, że talie zawierają wiele kopii tej 
samej karty. Nie da się wypełnić dwóch Celów 
Drugorzędnych na raz. Jeżeli masz dwie, takie 
same karty, nadal możesz je wypełnić jedna 
po drugiej.

DO BOJU!

Kiedy przygotowania są skończone, czas na 
walkę! Długość Gry powie ci, ile Tur będzie 
trwała Gra, podczas gdy Punkty Zwycięstwa 
pozwolą określić kto osiągnął przygniatające 
zwycięstwo a kto sromotną klęskę.

Punkty Zwycięstwa
Dominacja Pola Bitwy określana jest z Tury 
na Turę. Na koniec każdej Tury sprawdź 
Warunki Zwycięstwa, aby sprawdzić, ile Punktów 
Zwycięstwa zdobyłeś w tej Turze, podobnie 
jak przeciwnik. Sumuj Punkty Zwycięstwa w 
czasie gry. Kiedy ta dobiegnie końca, te Punkty 
pozwolą wyłonić zwycięzcę!

ZAJMOWANIE TERYTORIUM

Punkty Zwycięstwa często są zdobywane przez 
zajmowanie terytorium - ćwiartki lub centrum 
pola bitwy, Znaczniki Celu itp. Regiment jest w 
stanie zdobyć Punkty Zwycięstwa tylko z jed-
nego takiego źródła w każdej Turze, tzn. może 
zdobyć Punkty za zajęcie ćwiartki lub centrum 
pola bitwy. Gracz z większą ilością Podstawek 
w zasięgu Celu, kontroluje Cel.
Tyl ko Średnie i Ciężkie Podstawki w 
Regimentach mogą zajmować terytorium - 
Lekkie Podstawki mogą tylko Kontestować. 
Zadaniem Lekkich Regimentów jest zwiad i 
zabezpieczenie Pola Bitwy, torując drogę dla 
sojuszników podążających ich śladem.
Dlatego kiedy określasz Punkty Zwycięstwa 
za przejęcie terytorium, wszystkie Lekkie 
Podstawki są ignorowane - liczą się tylko jako 
przeszkadzające przeciwnikowi w zdobyciu 
jego Punktów.

OKR EŚLENIE ZW YCIĘZCY

Oczywiste jest, że gdy zostaniesz wybity lub się 
poddasz, zwycięża przeciwnik.
W innym wypadku, każdy Scenariusz ma własne 
warunku zdobywania punktów i wypełniając je 
osiągniesz zwycięstwo.
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Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

48"

48"

Wojska
Ty i twój przeciwnik wybieracie swoje armie 
korzystając z List Armii.

Pole Bitwy
Ten scenariusz jest rozgrywany na stole o 
wymiarach 4' x 4'. Gracze umieszczają na 
nim uzgodnioną ilość Terenów, ustalają 
Obronę i Pojemność Fortyf ikacji oraz 
Poziom Wzniesienia jakichkolwiek Terenów 
Przysłaniających.

Rozstawienie
Gracze wykonują rzut przeciwstawny.
Gracz, który wygra rzut wybiera krawędź Pola 
Bitwy (będzie to jego Strefa Uzupełnień). Drugi 
gracz zajmuje przeciwległą krawędź Pola Bitwy 
(i Strefę Uzupełnień).

Długość Gry
Gra trwa Dziesięć Tur lub do momentu aż 
jedna ze stron zdobędzie 8 punktów, zostanie 
wyeliminowana lub się podda.

Punkty Zwycięstwa
Na początku każdej Tury, zdobywasz punkty 
za spełnienie następujących warunków:
• 1 Punkt Zwycięstwa za każdą Kartę 

Dowodzenia wroga usuniętą z gry.
• 2 Punkty Zwycięstwa za zabicie wro-

giego Wodza. (Kumuluje się z celem 
drugorzędnym).

• 1 Punkt Zwycięstwa za każdy wypełniony 
Cel Drugorzędny.

SCENARIUSZ PIERWSZY

HEAD TO HEAD 
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12"
24"

24"
48"

48"

12"

Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

Wojska
Ty i twój przeciwnik wybieracie swoje armie 
korzystając z List Armii.

Pole Bitwy
Ten scenariusz jest rozgrywany na stole o wymi-
arach 4' x 4'. Gracze umieszczają na nim uzgodn-
ioną ilość Terenów, ustalają Obronę i Pojemność 
Fortyfikacji oraz Poziom Wzniesienia jakich-
kolwiek Terenów Przysłaniających.

UMIEJSCOWIENIE ZNACZNIKÓW 
STREF DOCELOWYCH

Strefy o średnicy 6" są umieszczone są w 
centrum każdej z ćwiartek pola bitwy. Cele 
na połowie stołu najbliższej twojej Strefy 
Uzupełnień są traktowane jako Przyjazne. 
Cele po przeciwnej stronie są traktowane 
jako Wrogie.

Rozstawienie
Gracze wykonują rzut przeciwstawny.
Gracz, który wygra rzut wybiera krawędź Pola 
Bitwy (będzie to jego Strefa Uzupełnień). Drugi 
gracz zajmuje przeciwległą krawędź Pola Bitwy 
(i Strefę Uzupełnień).

Długość Gry
Gra trwa Dziesięć Tur lub do momentu aż 
jedna ze stron zdobędzie 5 punktów, zostanie 
wyeliminowana lub się podda.

Punkty Zwycięstwa
Na początku każdej Tury, zdobywasz punkty 
za spełnienie następujących warunków:
• 1 Punkt Zwycięstwa za Zabezpieczenie 

Przyjaznej Strefy Docelowej (niezależnie, 
ile).

• 2 Punkty Zwycięstwa za Zabezpieczenie 
Wrogiej Strefy Docelowej (niezależnie, ile).

• 1 Punkt Zwycięstwa za każdy wypełniony 
Cel Drugorzędny.

SCENARIUSZ DRUGI

BR EAKTHROUGH 
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12"

Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

12"

24"

24"

Wojska
Ty i twój przeciwnik wybieracie swoje armie 
korzystając z List Armii.

Pole Bitwy
Ten scenariusz jest rozgrywany na stole o 
wymiarach 4' x 4'. Gracze umieszczają na 
nim uzgodnioną ilość Terenów, ustalają 
Obronę i Pojemność Fortyf ikacji oraz 
Poziom Wzniesienia jakichkolwiek Terenów 
Przysłaniających.

UMIEJSCOWIENIE ZNACZNIKÓW 
STREF DOCELOWYCH

Jedna Strefa o średnicy 3" umieszczona jest w 
centrum stołu.
Dwie Strefy o średnicy 6" są umieszczone 12" 
od Strefy w centrum i 24" od krawędzi graczy.

Rozstawienie
Gracze wykonują rzut przeciwstawny.
Gracz, który wygra rzut wybiera krawędź Pola 
Bitwy (będzie to jego Strefa Uzupełnień). Drugi 
gracz zajmuje przeciwległą krawędź Pola Bitwy 
(i Strefę Uzupełnień).
Wszystkie Regimenty są zatrzymane jako 
Uzupełnienia.

Długość Gry
Gra trwa Dziesięć Tur lub do momentu aż 
jedna ze stron zdobędzie 8 punktów, zostanie 
wyeliminowana lub się podda.

Warunki Zwycięstwa
At the end of each Turn, you score points for 
the following:
•  Punkty Zwycięstwa za zabezpieczenie 

Znacznika o średnicy 3".
• 2 Punkty Zwycięstwa za zabezpieczenie 

Znacznika o średnicy 6".
• 1 Punkt Zwycięstwa za każdy wypełniony 

Cel Drugorzędny.
 

SCENARIUSZ TRZECI

MA ELSTROM
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Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

18" 18" 18" 18"

24"

48"

72"

Wojska
Ty i twój przeciwnik wybieracie swoje armie 
korzystając z List Armii.

Pole Bitwy
Ten scenariusz jest rozgrywany na stole o 
wymiarach 6' x 4'. Gracze umieszczają na 
nim uzgodnioną ilość Terenów, ustalają 
Obronę i Pojemność Fortyf ikacji oraz 
Poziom Wzniesienia jakichkolwiek Terenów 
Przysłaniających.

UMIEJSCOWIENIE ZNACZNIKÓW 
STREF DOCELOWYCH

Znacznik Strefy Docelowej o średnicy 6" jest 
umieszczony w centrum stołu, dokładnie 36" 
od boków stołu i 24" od Stref Uzupełnień 
obu Graczy.
Dwa Znaczniki Strefy Docelowej o średnicy 
12" są umieszczone 18" od boków stołu i 24" 
od Stref Rozstawienia obu Graczy.

Rozstawienie
Gracze wykonują rzut przeciwstawny.
Gracz, który wygra rzut wybiera krawędź Pola 
Bitwy (będzie to jego Strefa Uzupełnień). Drugi 
gracz zajmuje przeciwległą krawędź Pola Bitwy 
(i Strefę Uzupełnień).

Długość Gry
Gra trwa Dziesięć Tur lub do momentu aż 
jedna ze stron zdobędzie 8 punktów, zostanie 
wyeliminowana lub się podda.

Warunki Zwycięstwa
Na początku każdej Tury, zdobywasz punkty 
za spełnienie następujących warunków:
• 1 Punkty Zwycięstwa za zabezpieczenie 

Znacznika o średnicy 6".
• 2 Punkty Zwycięstwa za zabezpieczenie 

Znacznika o średnicy 12".
• 1 Punkt Zwycięstwa za każdy wypełniony 

Cel Drugorzędny.

SCENARIUSZ CZWARTY

PINCER ATTACK






