
Ksi¹¿eczka z opisem figurek
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Wojownicy Od³¹czonego Imperium
Zestaw Startowy Dungeons & Dragons® � Chainmail®

pozwala ci toczyæ bitwy pomiêdzy krucjat¹ ludzi z Thalos
i diabolicznymi Gnollami z Naresh, choæ to tylko dwie si³y
walcz¹ce o dominacjê nad Zachodnim Przyziemiem. Mo¿esz
wybraæ spomiêdzy sze�ciu startowych si³ � trzech dobrych
i trzech z³ych. Z kolejnych stron, dowiesz siê wiêcej o ka¿dej
z nich.

Znajdziesz tam wprowadzenie do ka¿dej z frakcji, jak
równie¿ opis ka¿dej z o�miu dostêpnych dla nich figurek.
Opisy frakcji dostarczaj¹ wiedzy o Od³¹czonym Imperium
a opisy figurek daj¹ informacje przydatne do gry. Mo¿esz u¿yæ
tej ksi¹¿eczki, by zaplanowaæ dru¿ynê, któr¹ chcesz zbieraæ,
sk³adaæ, malowaæ i któr¹ bêdziesz dowodziæ.

LEGION AHMUTA

Oko³o 300 lat temu, Ahmut, straszliwy wódz nomadów,
poprowadzi³ inwazjê na Raville. Pokona³ trzy Ravillanskie
armie, przynosz¹c ogieñ i stal w samo serce ojczyzny elfów.
Kres temu zagro¿eniu po³o¿y³ znany zabójca Prisca, który
poder¿n¹³ gard³o wodza, w czasie jego snu. Gdy genera³owie
Ahmuta walczyli o schedê po nim, elfy zdo³a³y pozbieraæ si³y,
i wypêdziæ nomadów z Ravilli.
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Ahmut, Zmora Ravilli, gni³ w nieoznaczonym grobie przez

stulecia, a¿ do �mierci Boga Wojny. W akcie, w którym
niektórzy widz¹ ostateczn¹ zemstê umieraj¹cego boga, Stratis
pos³a³ sw¹ w³óczniê prosto do grobu Ahmuta, przemieniaj¹c
wiekowy szkielet. Niebiañskie moce artefaktu, o¿ywi³y wodza,
który pod�wign¹³ siê z grobu. Teraz, wystawi³ legion
nieumar³ych zmor, i wypu�ci³ go na Od³¹czone Imperium. Jak
mo¿na walczyæ z sam¹ �mierci¹?

Human Death Cleric (Ludzka Kleryczka �mierci)
Gdy Ahmut powsta³ z grobu, by³ sam. Wiedzia³, ¿e aby

wprowadziæ w ¿ycie swe plany podboju i zemsty, potrzebuje
sprzymierzeñców. Znalaz³ ich szybko, w wyznawcach kultu,
po�wiêconego bogu �mierci, Nerullowi. Czciciele, traktowali
Ahmuta jako mesjasza, a on szybko zrobi³ z tego u¿ytek.
Human Death Cleric, to wierna wyznawczyni Nerulla, obecnie
w s³u¿bie Ahmuta. Zabicie wroga, jest dla niej u�wiêconym
czynem.

Gra: Human Death Cleric to najlepszy wódz Legionu.
Z czterema punktami dowodzenia, mo¿e wydawaæ rozkazy
nawet Battered Skeletal Trollowi. Jej specjalna zdolno�æ
Dotkniêcie �mierci 1 jest skuteczna przeciwko wszystkim
innym frakcjom, a Spontaniczne Zadawanie pozwala jej
�uleczyæ� obra¿enia nieumar³ych. Kiedy walka staje siê
za¿arta, jej dobra zbroja i obra¿enia w walce wrêcz pozwalaj¹
jej walczyæ za dwóch.

Half-Orc Fighter (Wojownik, Pó³-Ork)
Kult Nerulla, nie bazuje wy³¹cznie na nekromantach. Half-

Orc Fighter jest tak samo po�wiêci³ siê sprawie �mierci. Je¿eli
wiernie s³u¿y Nerullowi, on nauczy go tajnych technik
zabijania kultu. Póki co, dowodzi wojskami Ahmuta w polu,
zdobywaj¹cy warto�ciowe do�wiadczenie i wnosz¹c sw¹
inteligencjê, której tak brakuje jego nieumar³ym wojskom.
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Gra: Half-Orc Fighter, daje ci swoj¹ si³ê w walce wrêcz.

Jako dowódca, mo¿e dowolnie manewrowaæ, a jego dwa
punkty dowodzenia, czyni¹ go wielce elastycznym.

Battered Skeletal Troll (Zmaltretowany
Szkieletowy Troll)

Battered Skeletal Troll, sprawia niemi³¹ niespodziankê,
nieprzyzwyczajonym do stawania twarz¹ w twarz z ludzkim
szkieletem. £owcy przygód, okaleczyli cia³o Trolla ogniem
i kwasem, ale kilka rzemieni i zawiasy uczyni³y jego szkielet
gotowym do dzia³ania. Chocia¿ nie mo¿e siê regenerowaæ,
Battered Skeletal Troll jest nadal strasznym przeciwnikiem.

Gra: Mo¿e i jest zmaltretowany, ale ten potwór nadal mo¿e
zaszkodziæ. Battered Skeletal Troll ma specjaln¹ zdolno�æ
Przera¿aj¹cy, (Scary), która sprawia ¿e s³absze figurki mog¹
uciec staj¹c z nim twarz¹ w twarz. Ma te¿ Zasiêg 1�,co powala
mu atakowaæ nieprzyjació³ odleg³ych do 1� Z 4 punktami
zdrowia, Battered Skeletal Troll i tak jest odporny, ale jest tak¿e
stworzeniem szkieletowym co czyni go jeszcze twardszym.
Je¿eli trzymasz go z daleka od jednostek z broni¹ têp¹, mo¿e
on przyj¹æ ogromne ilo�ci obra¿eñ i wci¹¿ przeæ do przodu.

Slaughterpit Zombie Gnoll (Zombie Gnoll
z Jaskini Rzezi)

Nekromancja jest niezwyk³ym zawodem. To wymaga
specjalnych cech osobowo�ci (tj. chêci do zabawiania siê
ca³ymi dniami wszystkim, co martwe). Jeszcze gorsi s¹ ci,
którzy czuj¹ maj¹ potrzebê ulepszania natury. Slaughterpit
Zombie Gnoll jest wynikiem jednego z szalonych eksperymen-
tów nekromanty. Dwie ludzkie rêce i dodatkowa g³owa zosta³y
przyszyte do trupa gnolla, aby uczyniæ go �lepszym.�
Skuteczno�æ podwójnej g³owy jest dyskusyjna, ale rêce
udowodni³y swoj¹ zabójcz¹ skuteczno�æ.

Gra: Wypróbuj t¹ figurkê, je�li Zombie Tryglodyte ci ju¿ nie
wystarcza. Slaughterpit Zombie Gnoll nie wygra ¿adnego
wy�cigu ze swoj¹ szybko�ci¹ (3), ale jego zdrowie (6)
i nieustraszona natura czyni go trudnym do pokonania.
I chocia¿ jest prawdopodobne, ¿e powali go szar¿a, to zwykle
uda mu siê przetrwaæ, by odwzajemniæ siê dwoma atakami
wrêcz.
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Halfling Sneak (Halfling Nêdzna Kreatura)
Kult Nerulla jest zakazany w cywilizowanych krajach. ¯yje

w podziemnych spo³eczno�ciach, gdzie u¿ywa siê podstêpu
i morderstwa, by wprowadzaæ jego drogê. Halfling Sneak, bez
skrupu³ów pracuje dla kultu, poniewa¿ jego z³oto jest tak
dobre jak ka¿de inne. Halfling Sneak, jest chytrym oportunist¹
pragn¹cym grabiæ groby i walczyæ dla Ahmuta, o ile ga¿a jest
atrakcyjna. Na polu bitwy, Nêdzna Kreatura wspiera nieumare
jednostki z dystansu i atakuje wrêcz.

Gra: Jako niezale¿na jednostka, Halfling Sneak ma wielk¹
wolno�æ ruchu, a jego specjalna zdolno�æ Krycie Siê, utrudnia
nieprzyjacio³om ustanowienie linii wzroku. O ile Halfling Sneak
jest najlepszy we wspieraniu innych jednostek za pomoc¹
ataku na odleg³o�æ, jego specjalna zdolno�æ Atak Z Zaskocze-
nia (Sneak Attack) mo¿e staæ siê decyduj¹ca w pó�niejszych
scenach potyczki.

Zombie Tryglodyte (Zombi Tryglodyta)
Kiedy Ahmut i jego si³y dotarli do gór, znale�li w okolicy kilka

plemion Tryglodytów. Te niezorganizowane plemiona szybko

zosta³y osaczone i pobite. Zanim krew ociek³a z cia³, klerycy
Nerulla przekszta³cili Tryglodytów w ¿ywe trupy. Zombie
Tryglodyte jest jednym z tych pechowców. Zabity przez Legion
Ahmuta, teraz s³u¿y mu po �mierci

Gra: Zombie Tryglodyte jest powolny ale skuteczny. Idzie
do przodu, a¿ usunie z drogi wszystkie przeszkody. Z jego
wysokim zdrowiem (6), Zombie Tryglodyte ma du¿e szansê
przyj¹æ kilka ciosów i nadal narobiæ sporo szkody.

Skeletal War Dog (Szkieletowy Wojenny Pies)
Nawet zwierzêta nie s¹ odporne na przywo³ania Ahmuta.

Skeletal Wardog to szybki napastnik, idealny do nêkania
nieprzyjacielskich ³uczników. Sfory tych stworzeñ, wysuwaj¹
siê daleko przed Legion, niszcz¹c wrogie posterunki
i zwiadowców. Chocia¿ ca³kowicie pos³uszne swoim mistrzom
i wolne od strachu, nie s¹ bardziej zdolne do s³uchania
szczegó³owych poleceñ ni¿ za ¿ycia.
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Gra: Ze swoj¹ wysok¹ szybko�ci¹ (10), Skeletal Wardog

powinien byæ zwi¹zany walk¹ ju¿ w drugiej rundzie gry. Jego
szkieletowa natura pozwala mu walczyæ twardo, wi¹¿¹c walk¹
nieprzyjacielskie jednostki, gdy twoja dru¿yna wykonuje
manewry. Pamiêtaj, ¿e Skeletal Wardog jest dzik¹ jednostk¹,
wiêc rozmieszczaj go tak, by mia³ w polu widzenia jednostki,
które ma zaatakowaæ.

Skeletal Orc (Szkieletowy ork)
Legion Ahmuta, dzieli wspóln¹ granicê z Hord¹ Drazena.

Dwie hordy �ciera³y siê raz za razem z krwawym skutkiem.
Drazen nauczy³ siê, ¿e trzeba utrzymaæ pole bitwy, po koñcu
walki, bo inaczej nieumarli po prostu uzupe³ni¹ swe szeregi
�wie¿ymi trupami. Skeletal Orc jest �wiadectwem pora¿ki
Hordy, a oszczep który go zabi³, nadal tkwi w jego klatce
piersiowej.

Gra: Czar Magiczny Pocisk 1, jest piêt¹ achillesow¹
Skeletal Orca, wiêc próbuj trzymaæ inne jednostki miêdzy nim,
a nieprzyjacielskimi czarnoksiê¿nikami. Przeprowad� tê
figurkê przez rejon zasiêgu w³óczni, a¿ bêdzie w stanie wdaæ
siê w walkê wrêcz. Bior¹c pod uwagê, ¿e zadaje 2 obra¿enia
w starciu bezpo�rednim, i koszt tak niski jak 6, Skeletal Orc
jest udanym zakupem.

HORDA DRAZENA

G³êboko w krajach po³udnia, za Przeklêt¹ Pustyni¹, ziemia
roi siê od dzikich humanoidów. W przesz³o�ci, jedynie
rozproszone bandy orków i ogrów, przedar³y siê na pó³noc,
aby nêkaæ Ravillê, ale to zmieni³o siê dramatycznie ze
�mierci¹ Stratisa. Hobgobliñski wódz Drazen, zabi³ trzydziestu
ze swego rodzaju, by zdobyæ topór boga, po czym u¿y³ potêgi
broni by uformowaæ ze zwa�nionych plemion, brutaln¹ hordê.

Horda Drazena depta³a Przeklêt¹ Pustyniê w epicznym
marszu zostawiaj¹c po sobie tysi¹ce trupów. Jej nieoczekiwany
atak wdar³ siê w miêkkie podbrzusze Wolnych Stanów i zosta³
zatrzymany dopiero przez czo³o armi Thalos. Im dziksze
stworzenia pchaj¹ siê pod sztandar Drazena, tym potê¿niejsza
staje siê horda. Drazen nadchodzi, i przynosi burzê.
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Hobgoblin Fighter (Hobgoblin ¯o³nierz)
Drazen nie mo¿e prowadziæ Hordy w pojedynkê. Polega na

swych hobgobliñskich porucznikach, którzy wprowadzaj¹ jego
wolê, i upewniaj¹ siê ¿e rozkazy s¹ wykonywane. Hobgoblin

Fighter jest wyj¹tkowym zwolennikiem dyscypliny, który
popiera swe rozkazy brutaln¹ si³¹. On w³a�nie sprawia, ¿e
ró¿ne humanoidalne rasy razem walcz¹ o wspólny cel.

Gra: Hobgoblin Fighter jest twardy w walce wrêcz i ma
jednorazowy atak na odleg³o�æ. Chocia¿ powolny, ma
doskona³¹ zbrojê (19). Próbuj trzymaæ go w polu widzenia
jego wojsk, aby móg³ im wydawaæ rozkazy. Jego 3 punkty
dowodzenia oznaczaj¹, ¿e mo¿e wykonaæ manewr jedn¹
jednostk¹, i równocze�nie daæ innej premiê do obrony morale
lub ataku.

Orc Druid (Orkaski Druid)
Drazenowi s³u¿y potê¿ny kontyngent orkaskich druidów,

którzy okazali siê kluczowi w udanym przej�ciu Przeklêtej
Pustynii. Na pewno nie jest to banda lagodnych pastuchów,
ale raczej manifestacja potê¿nego gniewu natury.Orkaski
Druid u¿ywa jej potêgi by wdra¿aæ cele Drazena i trzymaæ
przes¹dne humanoidy w jednej linii.

�  8  �
Gra: Orc Druid jest twardy w walce wrêcz, rzuca czar który

uzdrawia jego samego i jego sprzymierzeñców, i mo¿e rzucaæ
zatrut¹ strza³k¹. Jego czar opl¹tanie jest �wietny dla
stopowania nieprzyjacielskich jednostek do walki wrêcz, choæ
nie jest skuteczny przeciwko ³ucznikom i rzucaj¹cym czary.
Z 2 punktami dowodzenia, Orc Druid mo¿e te¿ wydawaæ
cenne rozkazy jednostkom.

Owlbear (Nied�wiesowa)
Praca orkaskiego druida, nigdy siê nie koñczy. Nawet po

pomy�lnym naje�dzie na Od³¹czone Imperium, jest on zawsze
zajêty znajdowaniem nowych stworzeñ do szeregów Hordy.
Jednym z ostatnich sukcesów, jest wcielenie kilku sfor
Nied�wiesów. Jedna taka, jest warta dziesiêciu goblinów.
Gobliny zreszt¹, wiedz¹ o tym a¿ nadto dobrze, bo nimi
w³a�nie karmi siê Nied�wiesowy w chudych czasach.

Gra: Nie mo¿esz robiæ z Owlbear nic szczególnego, ale
poniewa¿ ma ona 9 punktów zdrowia, nie musisz te¿
szczególnie siê o ni¹ troszczyæ. Najs³abszym punktem tej
figurki jest trucizna, ale za to jest odporna na czar snu,
z powodu swojego wysokiego poziomu. U¿ywanie jej
zdolno�ci Rozdzieranie to a¿ nadto, w wypadku wiêkszo�ci
nieprzyjació³, jednak czyni cuda przeciwko takim przeciwni-
kom, jak Hammerer, czy wszelakie Zombie.

Ogre Trooper (Ogr ¯o³nierz)
Nic nie zastêpi du¿ego, g³upiego miê�nia. Drazen odkry³, ¿e

ogry s¹ warto�ciowymi cz³onkami jego hordy. Ogr Trooper jest
silna i elastyczna. Ma ona do�æ inteligencji, by s³uchaæ
rozkazów i nie wpada w amok, jak inne jednostki Hordy. Ale
najwa¿niejsze jest, ¿e jednak jest zbyt g³upia, by zagroziæ
pozycji hobgobliñskiech przywódców.

Gra: Ogre Trooper jest twarda jak War Ape, i chocia¿ jest to
trudna jednostka, mo¿esz dawaæ jej rozkazy. Jej obra¿enia s¹
zadawane broni¹ têp¹, co czyni j¹ szczególnie efektywn¹
przeciwko szkieletom. Jej du¿y rozmiar daje jej tak¿e
specjaln¹ zdolno�æ Zasiêg 1½, który pozwala jej zadaæ
wiêkszo�ci figurek 3 obra¿enia, jeszcze zanim wejdzie w ich
zasiêg.
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War Ape (Ma³pa Bojowa)
Hobgobliñskie plemiona u¿ywaj¹ miêso¿ernych ma³p

w walce od niepamiêtnych czasów. Wrogowie Hordy mylnie



przypisuj¹ obecno�æ Wojennych Ma³p Orkaskim Druidom, ale
hobgobliny s¹ ich prawdziwymi panami. Tak naprawdê, to
w³a�nie do�wiadczenie hobgoblinów sprawia, ¿e Wojenne
Ma³py s¹ tak dobrymi dowódcami Orc Berserkerów i innych
dzikich jednostek. Przed walk¹, Wojenna Ma³pa jest
wyposa¿ana w dwie straszliwe maszynki do miêsa; nabijane
æwiekami rêkawice sprawiaj¹, ¿e Wojenna Ma³pa jest jeszcze
bardziej �mierciono�na.

Gra: Wojenna Ma³pa to twardy wojownik, z atakiem wrêcz
+6. Niestety jest to dzika jednostka, co oznacza ¿e mo¿e
poruszaæ siê tylko w kierunku wroga, lub twoich dowódców.
Powinna wiêc trzymaæ siê blisko sprzymierzeñców, by
zapewniæ im ochronê, lub szar¿owaæ w kierunku wroga.
Dodatkowy Atak Wrêcz sprawia ¿e War Ape mo¿e zadaæ
w walce wrêcz, imponuj¹c¹ ilo�æ 4 obra¿eñ.

Orc Berserker (Ork Berserker)
S¹ takie orki, których nie utrzyma w ryzach nawet

dyscyplina hobgoblinów. Orc Berserker jest jednym z nich.
Umieszczenie tego dzikusa w szyku, jest bohaterskim czynem
samo w sobie. Kiedy zacznie siê walka, Orc Berserker rzuca
siê naprzód ze sw¹ wielk¹ siekier¹ w górze. Trzeba przyznaæ
hobgoblinom, ¿e nauczy³y siê robiæ z takich szar¿ maksymal-
ny u¿ytek. Jego nieustraszono�æ kontrastuje z tchórzostwem
typowego orka.

Gra: Orc Berserker ma niski wspó³czynnik zbroi, (12) wiêc
jest podatny na ataki z dystansu. Wprowadzaj go w zasiêg
walki wrêcz tak szybko, jak to mo¿liwe, i niech jego dziki
atak zrobi swoje. 3 obra¿enia Berserkera powal¹ wiêkszo�æ
figurek jednym uderzeniem, a jego 16½ szar¿a sprawia, ¿e
jest gro�ny niezale¿nie od tego w którym miejscu pola bitwy
siê znajduje.

�  10  �

Goblin Scout (Goblin Zwiadowca)
Hobgobliny rekrutowa³y najinteligentniejsze najszybsze

gobliny aby wykorzystaæ je w rozpoznaniu. Gobliny Zwiadowcy
s¹ oczami i uszami Hordy; w³a�nie one dostarczaj¹ dok³ad-
nych danych dla hobgobliñskiech dowódców. Kiedy Goblin
Zwiadowca w³¹cza siê do walki, jej zdolno�ci snajperskie
doskonale uzupe³niaj¹ dziko�æ Orc Berserkerów i Wojennych
Ma³p.

Gra: Goblin Zwiadowca jest pe³en niespodzianek. Ma ona
dobry atak z dystansu, i mo¿e zadawaæ dodatkowa
obra¿enia w walce wrêcz je¿eli pomaga jej jaki� sprzymie-
rzeniec. Jej specjalna zdolno�æ Zwiadowca jest bardzo
pomocna na pocz¹tku walki. Jej neutralno�æ sprawia, ¿e
mo¿na j¹ spotkaæ tak¿e w innych dru¿ynach, ku wielkiej
rozpaczy Drazena

Goblin Trooper (Goblin ¯o³nierz)
Goblin Trooper zawsze by³y ch³opcem do bicia dzikich

humanoidów. S¹ mniejsze s³absze od innych ras goblinoidal-
nych, i przetrwali ztylko dziêki swojej wielkiej liczbie
i zdolno�ci rozmna¿ania siê. Goblin ¯o³nierz daje Hordzie
przewagê liczebn¹, ale nie ma wielkich szans, by przetrwaæ
wojnê.

Gra: Goblin trooper jest tak naprawdê miêsem armatnim,
ale mo¿e okazaæ siê wart swoich 3 punktów. Rzuæ jednego
do przodu, by przyj¹³ na siebie ataki z dystansu, albo zbierz
wiêksz¹ grupê w walce wrêcz, aby mogli sobie dawaæ
premiê wielu atakuj¹cych. Próbuj trzymaæ go blisko innych
figurek, by siê nie martwiæ siê o jego specjaln¹ zdolno�æ
Tchórzliwy.
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MORDENGARD

Przez 100 lat, krasnoludy cierpia³y pod rz¹dami Hakona,
króla Tyrana. Tysi¹ce krasnoludów zapracowywa³o siê na
�mieræ, buduj¹c Iglicê Króla � potê¿n¹ wie¿ê nieoficjalnie
nazywan¹ Szczytem Tyrana. W koñcu, krasnoludy mia³y
do�æ i wznios³y rewoltê. In¿ynierowie podminowali Szczyt
Tyrana, który run¹³ w dó³, grzebi¹c Króla Tyrana i jego
kumpli.

Zwyciêscy robotnicy, ustanowili Ludow¹ Republikê
Mordengard, nowy kraj odrodzonej rasy. Teraz, Legion
Ludowy ruszy³ w pole, walczyæ o wolno�æ krasnoludów.
Krasnoludy broni¹ rewolucji sw¹ brawur¹, zrêczno�ci¹ i za
pomoc¹ broni ¿ywio³ów.

Dwarf Fighter (Krasnoludzki Wojownik)
W Ludowej Republice Mordengard, zrêczno�æ i charyzma �

nie klika i koligacje � czyni¹ przywódcê. Krasnoludy s¹
pracowici i twardzi, i tylko uczciwy i odwa¿ny mo¿e przewo-
dziæ im w walce. Dwarf Fighter uciele�nia idea³y Mordengard.
Ona prowadzi ten lud do walki, bo najlepiej siê do tego
nadaje.

Gra: Dwarf Fighter jest potê¿na w walce wrêcz, choæ
porusza siê powoli i nie mo¿e atakowaæ z dystansu. Chcesz
rzuciæ j¹ jak najszybciej do walki wrêcz, ale próbuj j¹ os³aniaæ
przez wrogimi atakami z dystansu i szar¿ami. Jej specjalna
zdolno�æ Zaciêto�æ, pozwala jej siê szybko uporaæ ze
s³abszymi przeciwnikami, a dziêki swej zbroi, (20) mo¿e staæ
jak ska³a po�ród wrogów. Jej 3 punkty dowodzenia pozwalaj¹
jej umacniaæ jednostki w walce.
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Dwarf Cleric (Krasnoludzki Kleryk)
Krasnoludy uznaj¹ Moradina Kowala Dusz, za za³o¿yciela

ich rasy i czcz¹ go przed innymi bogami. Ko�ció³ Moradina
nigdy nie zapomnia³ o prostym krasnoludzie i popiera³
rewolucjê przeciw Królowi Tyranowi. Krasnolud Kleryk
przynosi duchow¹ si³ê na pola bitew i daje Legionowi Ludu
wsparcie Kowala Dusz.

Gra: chocia¿ nie tak potê¿ny w walce wrêcz, jak Dwarf
Fighter, ten dowódca (z 3 punktami dowodzenia) nadrabia
boskimi czarami i zdolno�ci¹ odpêdzania nieumar³ych.
U¿ywaj czar Tarcza Wiary +2, by wzmocniæ i tak imponuj¹c¹
zbrojê figurki w twojej dru¿ynie. Czar Wywolanie Strachu ma
krótki zasiêg, ale mo¿e zmusiæ nieprzyjació³ do biegania.
Krasnolud Kleryk zadaje tylko 1 obra¿enia, lecz jest ono
obuchowe, wiêc jest skuteczny przeciwko stworom
szkieletowym.

Stone Spike (Kamienny Kolec)
Krasnoludy zawar³y przymierze z wieloma stworzeniami

z planów elementarnych. Kamienny Kolec, który jest prostym
kuzynem ¯ywio³aka Ziemi, s³ynie ze swej mia¿d¿¹cej si³y
i odporno�ci. Krasnoludy u¿ywaj¹ w walce Kamiennego Kolca,
jako taranu, mia¿d¿¹cego o�rodki nieprzyjacielskiego oporu.

Gra: Kamienny Kolec daje krasnoludom ciê¿kie wsparcie.
Ma �wietn¹ zbrojê (18), wysokie zdrowie (5), dodatkowy atak
wrêcz, i to zadaje 2 punkty (obuchowych) obra¿eñ na atak.
Tak¹ w³a�nie figurkê, chcesz rzuciæ na Battered Skeletal
Trolla. Uwa¿aj jednak na ataki z dystansu, poniewa¿ powolny
Kamienny Kolec (szybko�æ 4) musi wykonywaæ kontrolê
morale, schodz¹c poni¿ej po³owy zdrowia.
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Dire Badger (Z³owieszczy Borsuk)
Dziwne stworzenia czaj¹ siê pod górami, i Dire Badger jest

jednym z nich. Krasnoludy nigdy nie byli ludem, który
zmarnowa³by taki potencja³, wiêc opancerzyli Borsuka
i wypu�cili go na wroga. ta bestia wpada w sza³ w walce,
dr¹cy wrogów na strzêpy w metalowej paszczy, i deptaj¹c
martwe cia³a.

Gra : Wszystko, co trzeba zrobiæ, to pozwoliæ Dire
Badgerowi wykorzystaæ chaos, jaki tworzy. Je�li nie zu¿yjesz
punktu dowodzenia, by zawolaæ go do nogi, ta bestia naciera
prosta na nieprzyjacielu z obna¿onymi pazurami. Prowad� za
nim bardziej godne zaufania jednostki, które skoñcz¹ to, co on
zacz¹³.

Dwarf Raider (Krasnolud Naje�d�ca)
O ile wiele krasnoludów celuje w walce podziemnej,

Krasnolud Naje�d�ca jest wytrenowany do walki w górach.
Patroluje on górskie rejony Mordengardu, chroni go od
potworów i najazdów nieprzyjaciela. Poniewa¿ u¿ywanie
technik snajperskich jest typowe dla walk w obszarach
granicznych, Krasnolud Naje�d�ca jest wytrenowany
w u¿ywaniu kuszy. Do walki wrêcz wybiera tradycyjn¹ broñ
krasnoludów � oburêczny topór.

Gra: Krasnolud Naje�d�ca nie jest najlepszy w walce na
dystans, ale ale daje krasnoludom mo¿liwo�æ ostrza³u na
odleglo�æ. W przeciwieñstwie do Wood Elf Scouta, Krasnolud
Naje�d�ca jest szczê�liwy, kiedy nieprzyjaciele do niego
podejd¹. Jego dobra zbroja (16), wysoka premia do walki
wrêcz (+4), i imponuj¹ce obra¿enia w tej¿e (2) czyni¹ go
efektywnym w zwarciu.

Dwarf Shock Trooper (Krasnolud ¯o³nierz Si³
Uderzeniowych)

Dwarf Shock Trooper, u¿ywa innego genialnego krasno-
ludzkiego wynalazku: o³owiogrzmotu. Jest to topór z wydr¹-
¿eniem w �rodku, zapieczêtowanym o³owiem. ¯ywio³ak
powietrza jest wpuszczany do wydr¹¿enia, i zamykany
specjaln¹, o³owian¹ wtyczk¹. W walce, Dwarf Shock Trooper
wykrzykuje aktywuj¹c¹ formu³ê która wy³amuje blokadê �
wtedy z³apane w pu³apkê powietrze wylatuje jedyn¹ mo¿liw¹
drog¹ � gwa³townie wyrzucaj¹c zatyczkê. Podobnie jak
Dwarf Scorcher, Dwarf Shock Trooper ma tylko jeden strza³.
Po porcji lataj¹cego o³owiu, zwykle nastêpuje stara, dobra
szar¿a.
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Gra: Jeden strza³ Dwarf Shock Troopera zadaje ogromn¹

ilo�æ 3 obuchowych obra¿eñ, wiêc m¹drze wybieraj swój
cel. Próbuj strzeliæ do nieprzyjacielskiej figurki zanim
rozpocznie walkê wrêcz z twoimi sprzymierzeñcami, tak
aby� unikn¹³ kary za strzelanie w walkê wrêcz. Ciê¿ej
opancerzony ni¿ Dwarf Schorcher, Dwarf Shock Trooper
jest �wietnym wojownikiem, nawet gdy jego broñ siê
roz³aduje.

Dwarf Legionaire (Krasnolud Legionista)
Stacjonarna armia Mordengard jest znana jako Legion

Ludowy. Kiedy wykwalifikowani rzemie�lnicy wyk³uwaj¹ broñ
i zbroje dla jednostek, Legioni�ci æwicz¹ siê w walce.
Krasnolud Legionista to twardy bojownik, szczególnie, gdy
wspó³pracuje z grup¹ swych braci. Tak oto ja�nieje w bitwie
krasnoludzki duch wspó³pracy.

Gra: Krasnolud Legionista jest twardym go�ciem. Jego
2 punkty zdrowia sprawiaj¹, ¿e ma spor¹ zdolno�æ zatrzymy-
wania przeciwników, a jego obuchowe obra¿enia czyni¹ go
niebezpiecznym dla stworzeñ szkieletowych. Czêsto pada
ofiar¹ szar¿owania, z powodu jego ma³ej szybko�ci (3), ale nie
zapomnij u¿yæ w czasie marszu jego pojedynczego ataku na
odleg³o�æ.

Dwarf Scorcher (Krasnolud Ogniomiot)
Krasnoludy stworzy³y niezwykle nowatorskie bronie

¿ywio³ów. Najprostsza z nich, to sparzyczara, gliniany dzban
z zamkniêtym wewn¹trz ¿ywio³em ognia. Kiedy naczynie jest
rozbijane, ogieñ wybucha przed powrotem do wymiaru ognia.
Dwarf Scorcher, to odwa¿ny ochotnik wystarczaj¹co odwa¿ny,
by wysun¹æ siê na czo³o armi, by raziæ �mierciono�n¹ bomb¹.
Ma tylko jeden strza³, ale sparzyczara ³ama³a ju¿ niejeden
szyk bojowy.
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Gra: Ta jednostka ma jeden strza³, zadaj¹cy wiele obra¿eñ.

Celuj w zgrupowania nieprzyjació³ � wszystko w granicach 3½
od centrum wybuchu te¿ otrzymuje obra¿enia. Tylko uwa¿aj,
¿eby eksplozja nie uszkodzi³a twoich w³asnych jednostek!
Scorcher, nie celuje w szermierce, ale i na polu bitwy dla
nikogo nie zabraknie pracy.

NARESH

100 lata temu, gnolle naje�d�cy zdobyli pó³nocno wschodni
rejon Ravilli. Jako wyznawcy Pana Otch³ani Yeenoghu, gnolle
korzysta³y z demonicznej pomocy. Niektóre z tych demonów
³¹czy³y siê z gnollami. Jednym z ohydnych produktów takich
zwi¹zków by³ diabelski Jangir. Ten pó³-demon rós³ jako oddany
kap³an Yeenoghu, a jego charyzma i surowa moc zapewni³y
mu w³adzê nad innymi kap³anami Naresh. Kiedy gnolle
dziecko przynios³o mu korbacz Boga Wojny jako dar, Jangir
zrozumia³, ¿e naprawdê zosta³ wybrany.

Z moc¹ broni i z b³ogos³awieñstwem Yeenoghu, Jangir
zjednoczy³ plemiona Naresh i teraz w³ada nimi jako król �
kap³an. Teraz, chce wyrwaæ serce Ravilli, otworzyæ Bramy
Otch³ani, i sprawiæ by legion Demonów zatryumfowa³. Jangir
dzia³a w imiê Yeenoghu, ale wielu w¹tpi ¿e kap³an � król
pozostawi ca³¹ bosko�æ dla swego patrona.
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Demonic Gnoll Adept (Gnoll, Demoniczna
Adeptka)

W ¿y³ach Demonic Gnoll Adeptki, podobnie jak w ¿y³ach
Jangira, p³ynie krew demonów. Pozostawiwszy tradycyjn¹ dla
adeptów rolê duchowego przywódcy plemienia gnolli, teraz
przewodzi im w walce na chwa³ê Yeenoghu. Jest uzdrowicie-
lem i zabójc¹, duchowym przewodnikiem i panem wojny. Jak
jej Pan Otch³ani, tak i ona dzier¿y z³owieszczy korbacz.

Gra: Nawet bez jej czarów i punktów dowodzenia (3),
Democic Gnoll Adept jest twarda. Ma ona wysoki wspó³czyn-
nik zbroji (19), zadaje 2 obuchowe obra¿enia, i jest oporna na
niektóre ataki energii. U¿ywaj jej czarów do wspierania innych
twoich jednostek by nastêpnie wyslaæ j¹ do walki wrêcz, aby
zada³a ostateczny cios.

Gnoll Ranger (Gnoll Stra¿nik:)
Z ich wyostrzonymi zmys³ami i zwierzêcym instynktem,

gnolle s¹ doskona³ymi rangerami. Od za³o¿enia Naresh, Gnoll
Rangerzy toczyli mordercz¹ wojnê z le�nymni elfamii w�ród



le�nych konarów. Gnoll Ranger jest do�wiadczony w wojnie
szarpanej, a jego gruby pancerz, nie boi siê elfich strza³.
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Gra: Gnoll Ranger to wszechstronny wojownik, choæ

przeciêtny dowódca. Z tylko 1 punktem dowodzenia, mo¿e
tylko przyj¹æ jednostkê pod rozkazy, ale za to mo¿e walczyæ
skutecznie w walce wrêcz i na dystans. Ze zdolno�ciami
Strza³ w Dziesi¹tkê i Dok³adny Strza³, �wietnie nadaje siê do
strzelania do pobliskich jednostek zwi¹zanych walk¹ wrêcz.
Jego zdolno�æ przegrupowywania uciekaj¹cych jednostek
mo¿e byæ kluczowa pod koniec potyczki.

Abyssal Ravager (G³êbinowy Niszczyciel)
Nieludzka ¿¹dza demonów, dosiêga nie tylko gnolli.

Skrzy¿owane stworzenia pojawiaj¹ siê teraz z alarmuj¹c¹
czêstotliwo�ci¹ w armiach Naresh. G³êbinowy Ravager jest
w po³owie demonem, w po³owie hien¹, i w ca³o�ci paskud¹.
Trucizna z jego ¿¹d³a, mrozi serce jego nieprzyjació³, czyni¹c
ich absolutnie bezradnymi.

Gra: Abyssal Ravager to trudna jednostka, wiêc jego
naturalnym powo³aniem jest szar¿owanie, a nastêpnie walka
wrêcz. Nie jest to jednak problem: jego atak w walce wrêcz
(+10) i zdrowie (8) s¹ monstrualne, a jego atak jest
toksyczny. Z jego zdolno�ci¹ Scent, G³êbinowy Ravager
mo¿e zw¹chaæ przeciwników, których nie widzi, a jego
demoniczna krew czyni go odpornym na wiele ataków
energii. Czar Sen jest jedynym zmartwieniem, ale i on,
z powodu wysokiej obrony (+6) revengera nie spêdzi ci snu
z powiek.

Abyssal Maw (G³êbinowa Ochyda)
Pan Otch³ani Yeenoghu ca³kowicie po�wiêci³ sw¹ opiekê

Jangirowi, wiêc demony, takie jak Abyssal Maw s¹ czêste
w armii Naresh. Choæ nie tak straszne, jak Abyssal Ravager,
Maw s¹ nie mniej wystêpne. Jego ca³e cia³o to zêby i usta �
wcielony koszmar. Po¿era nieprzyjació³, którzy okazali
najdrobniejsz¹ s³abo�æ.
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Gra: nie pozwalaj, aby G³êbinowy Maw pozosta³ z ty³u. Ma

silny atak, ale jest podatny na ataki z dystansu. Chcesz
wprowadzi go do walki wrêcz tak szybko, jak siê da. Jedno
uk¹szenie powali wiêkszo�æ nieprzyjacielskich figurek.
Ponadto, Maw niszczy ka¿d¹ figurkê, której zdrowie spad³o do
0, nie daj¹c jej szansy na powstanie.

Abyssal Skulker (G³êbinowy Maruder)
Kolejny dowód wsparcia z czelu�ci Otch³ani � ten demon

jest ma³y ale wredny. Wychodzi przed czo³o armii, znajduj¹c
i eliminuj¹c wrogich zwiadowców i posterunki. Kocha
zakradaæ siê do zdobyczy, by rzuciæ siê na ni¹ z pazurami.
Jego ofiary rzadko maj¹ czas by og³osiæ alarm.

Gra: Ta figurka jest niezale¿n¹ jednostk¹, wiêc zbli¿aj¹c siê
do nieprzyjaciela, chêtnie korzysta z os³ony. Jej wysoka
szybko�æ (8), daje jej przewagê przy szar¿owaniu. Chocia¿
Skulker zadaje tylko 1 obra¿enie, jego atak w walce wrêcz
(+5) niemal gwarantuje czêste trafienia.

Gnoll Archer (Gnoll £uczniczka)
Nie ka¿dy gnoll jest tak sprawny jak Gnoll Ranger, ale tutaj,

liczbno�æ przek³ada sie na dok³adno�æ. Gnolle £uczniczki s¹
najbardziej efektywne w grupach, u¿ywaj¹cych ognia
zaporowego, by przyt³oczyæ nieprzyjació³. Gnoll £uczniczka
jest typowym widokiem w dru¿ynach Naresh. Strzela

w odpowiedni cel, po czym podchodzi by wspieraæ kolegów ze
swej bandy.

Gra: Gnoll Archer jest u¿yteczna, kiedy jeste� w defensy-
wie. Mo¿e strzelaæ w nieprzyjació³ gdy siê zbli¿aj¹, by
nastêpnie w³¹czyæ siê do walki bezpo�redniej.
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Gnoll Trooper (Gnoll ¯o³nierz)
Podczas Wojny Demonów, gnolle wyla³y siê przez Bramy

Otch³ani pod sztandarem Yenoghu. Po wojnie, niedobitki
uciek³y przez góry, i elfy nie spodziewa³y siê napotkaæ ich
ponownie. Teraz staro¿ytni wrogowie elfów znów rosn¹ w si³ê.
Gnoll ¯o³nie¿ to tylko jeden z wielu, stra¿ przednia armii
Janghira.

Gra: Ten go�æ jest podstawowym prostakiem w twoich
si³ach. Trzymaj go przed swoimi bardziej warto�ciowymi
figurkami. Jego zbroja (17) bêdzie chroni³a go od wielu
ataków, a twój przeciwnik bêdzie musia³ zu¿ywaæ wiele
punktów dowodzenia na zmianê celów. Ponadto, nawet te
najs³absze gnolle maj¹ 2 punkty zdrowia, wiêc i termin
�prostak� okazuje siê wzglêdny.

Hiena
Gnolle d³ugo u¿ywa³y zagonów hien, do wspierania

swoich jednostek. £¹czy je zreszt¹ pokrewieñstwo na
najbardziej podstawowym poziomie, i gnolle wykorzystujê
ten fakt do swych w³asnych celów. Wiedza Hieny ogranicza
siê do faktu, ¿e bitwa, równa siê �wie¿e miêso, ale to
w zupe³no�ci wystarczy, by pokaza³a siê od najlepszej
strony.

Gra: Hiena s¹ tani¹ (kosztuje 4) i szybk¹ (prêdko�æ 10),
dzik¹ jednostk¹. Próbuj rozmie�ciæ to tak, aby nieprzyjacielscy
³ucznicy byli jak najbli¿ej. Z 3 punktami zdrowia, Hiena mo¿e
otrzymaæ obra¿enia z dystansu, i wci¹¿ dotrzeæ w zasiêg walki
wrêcz.

RAVILLA

Po Wojna Demonów, bogowie powierzyli elfom opiekê nad
Bramami Otch³ani, przez które wyla³y siê szatañskie hordy.
Szare elfy potraktowa³y to bardzo powa¿nie, buduj¹c nowe
miasta wokó³ Bram, by zgin¹æ jako pierwsze, gdyby demony
kiedykolwiek przedar³y siê ponownie. Miasta � pañstw¹
stworzy³y nowy elfi naród, zwany Ravilla � przymierze
ocala³ych enklaw le�nych elfów. Ravilla zdominowa³a region
na ponad tysi¹c lat, a miasta pañstwo przekszta³ci³y siê w elfie
imperium.

Ale serie wojen, najazdów, i katastrof, uczyni³y spustosze-
nie w elfich dziedzinach, i powróci³y one do swych pierwot-
nych miast � pañstw. Tutaj elfy po³¹czy³y siê na nowo, by
zgodnie z duchem przodków uderzyæ na wroga. Dzisiaj, elfy
spe³niaj¹ swój staro¿ytny obowi¹zek: zapobiegaj¹c
ponownemu otwarcie Bramy G³êbin. Powiada siê, ¿e
posiadaj¹ d³ugi miecz Stratisa, ale broni nie widziano
jeszcze w walce.
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Gray Elf Wizard (Szary Elf � Czarodziej)
Elfi czarodzieje to dumny ród, którego historia siêga Wojny

Demonów. Elfy powiadaj¹, ¿e sami bogowie nauczyli ich
u¿ywaæ magii, i nikt nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e w miastach
szarych elfów znajduje siê skarbnica wiedzy magicznej.
Do�wiadczony i zdyscyplinowany Gray Elf Wizard, jest

owocem tej wielkiej tradycji. Natchniony wódz dla swoich
jednostek, Gray Elf Wizard wspiera sw¹ taktykê czarami
przodków.

Gra: U¿ywaj jego punktów dowodzenia (2) by rozdawaæ
premie reszcie tej dru¿yny i wspieraæ ich czarami. Magiczny
Pocisk 1 i Sen s¹ silnymi czarami, które mog¹ przechyliæ
szalê zwyciêstwa na tw¹ korzy�æ. Najlepiej trzymaæ go
z dala od walki wrêcz, i pozwalaæ mu rzucaæ czary
z dystansu.
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Wood Elf Ranger (Le�ny Elf Stra¿nik)
Pradawny las le�nych elfów rozci¹ga³ siê przez tysi¹ce mil.

Niestety, podczas chaosu Wojny Demonów nadsze³ jego
ognisty koniec. Pozosta³o�ci tego wielkiego lasu le¿¹
w pó³nocnej Ravilli, i tam w³a�nie le�nie elfy powracaj¹ do
swych staro¿ytnych dróg. Ich najwiêksi wrogowie to gnolle,
które wdar³y siê do le�nej krainy. Wood Elf Ranger jest
obroñc¹ lasu, ekspertem w wojnie szarpanej, i zaprzysiê¿o-
nym wrogiem swego gnollego odpowiednika.

Gra: Wood Elf Ranger to dobry wybór, je�li chcesz dodaæ
swej dru¿ynie si³y w walce wrêcz. Dobrze strzela (atak
z dystansu +4) i dobrze wspó³pracuje z Wood Elf Skautem.
Posiada te¿ znacz¹c¹ specjaln¹ zdolno�æ Dodatkowy Atak
Wrêcz (Bous Ranged Attack). Jej specjalna zdolno�æ Walka
ze Z³ym Outsiderem (Fight Evil Outsider) czyni j¹ specjalnie
skuteczn¹ przeciwko dru¿ynom Naresh. Niestety jej niski
Wska�nik Dowodzenia (1) sprawia, ¿e jest mniej efektywna
w wydawaniu rozkazów.

Horned Felldrake (Rogaty Pierzosmok)
W najciemniejszych dniach Wojny Demonów, platynowy

smok Bahamut, prowadzi³ swe metaliczne smoki do walki
przeciw Legionom Otch³ani. Po wojnie spotka³ siê z grup¹
elfich arcymagów, i wspólnie uformowali stworzenia znane
jako felldraki. Jest du¿o ró¿nych rodzajów felldraków, ale
wszystkie zosta³y stworzone, by s³u¿yæ elfom i broniæ ich na
wypadek kolejnego wtargniêcia demonów. Horned
Felldrake ma na ³bie wiele rogów i u¿ywa ich do k³ucia
wrogów, w czasie szar¿y. Je�li ktokolwiek prze¿yje takie
uderzenie, pada ofiar¹ trzaskaj¹cych k³ów, lub po prostu
zostaje podeptany.

Gra: Je�li kochasz elfy, ale wolisz najbardziej naturaln¹
walkê � walkê wrêcz, Horned Felldrake jest dla ciebie. Z jego
szybko�ci¹ (6) i dewastuj¹cym Potê¿nym Szar¿owaniem +2
chcesz jak najszybciej szar¿owaæ Horned Felldrakiem do
bitwy, by zobaczyæ jak wróg ucieka w pop³ochu.
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Centaur Trooper (Centaur ¯o³nierz)
Le�ne Elfy, nie ¿yj¹ same w swym le�nym domu. Wiele

le�nych stworzeñ, dzieli siê hojnymi darami natury.
Najbardziej straszliwe z nich, maszeruj¹ na wojnê ramiê
w ramiê z le�nymi elfami. Centaur Trooper jest jednym
z takich sprzymierzeñców. Chocia¿ jest zbyt uparty by nim
dowodziæ w walce, jego szybko�æ (10), ³ucznictwo (atak
z dystansu +5), i specjalna zdolno�æ Dodatkowy Atak
Wrêcz, s³u¿¹ elfom dobrze. Gdy dochodzi do zwarcia,
Centaur Trooper wyci¹ga oba miecze i zaczyna kosiæ
krwawe ¿niwo.

Gra: Atak z dystansu Centaur Troopera zadaje 2 obra¿enia,
tak strzelanie jest dla niego wa¿n¹ taktyk¹. Tak samo dobrze
sprawuje siê w walce wrêcz, wiêc nie bój siê nim szar¿owaæ,

gdy potrzebujesz zadaæ bezpo�redni cios. Jego jedyn¹ s³ab¹
stron¹, jest niska zbroja (13), wiêc staraj siê szar¿owaæ zanim
kto� ciê ubiegnie.

Gray Elf Warsinger (Pie�niarz Bojowy Szarych
Elfów)

Szare elfy maj¹ g³êbokie tradycje kulturalne. Wiele ga³êzi
sztuki kwitnie w ich miastach, a najbardziej ukochan¹
z nich jest pie�ñ. Gray Elf Warsinger, to jednak nie tylko,
artystka. Jej zadaniem jest wzbudzanie dzielno�ci
i bohaterstwa na polach bitew, by wojenny duch zap³on¹³
w ka¿dym elfim sercu. Gdy deszcz strza³ spada wokó³ niej,
a okrzyki walki wype³niaj¹ powietrze, Gray Elf Warsinger
wymawia cudowne s³owo, i jej bracia zaczynaj¹ walczyæ
z za dwóch.
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Gra: Gray Elf Warsinger i Wood Elf Scout s¹ dla siebie

stworzeni. Jedna Gray Elf Warsinger i kilku Wood Elf Skautów
czyni¹ straszliw¹ mieszankê. Specjalna zdolno�æ Warsinger,
Dodaj Odwagi +2, daje wszystkim pobliskim sprzymierzeñcom
premiê w ataku, i mo¿e ona u¿yæ swego ³uku, by wesprzeæ elfi
atak z dystansu.

Wood Elf Scout (Szary Elf, Zwiadowca)
Bez pomocy szarych elfów, le�ne elfy spotkaliby straszny

koniec podczas Wojny Demonów. Gdy potê¿ny po¿ar siê
skoñczy³, le�ne elfy obieca³y pomóc swym szarym
pobratymcom, gdy Ravilla wyruszy³a na wojnê. Odt¹d,
Dêbowe Dru¿yny le�nych elfów wiernie s³u¿y³y szarym
elfom w boju. Wood Elf Scout, j¹dro Dêbowej Dru¿yny, jest
gotów ustrzeliæ wrogów Ravilli ze swego rêcznie wykonane-
go, d³ugiego ³uku.

Gra: Wood Elf Scout mo¿e strzeliæ dwa razy, je�li siê nie
porusza. Umie�æ j¹ w ukryciu a nastêpnie zacznij strzelaæ.
Nie jest najlepsza w walce wrêcz, ale jej ataki z dystansu
powinny unieszkodliwiæ wiêkszo�æ przeciwników zanim do
niej dojdzie, a szybkie jednostki s¹ niebezpiecznym
przeciwnikiem Wood Elf Scoutów, wiêc strze¿ siê wrogów
jak Hieny i Skeletal War Dogi. Kiedy walka staje siê bliska
i oko w oko, nie zapomnij u¿yæ jej zdolno�ci Strza³
W Dziesi¹tkê +2.
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Gray Elf Duelist (Szary Elf Szermierz)
Miasta szarych elfów zamieszkuje kilka spo³eczno�ci.

Ka¿da z nich wybiera inn¹ broñ i styl walki, a konkurencja
pomiêdzy nimi jest zaciek³a. I tak jak ró¿ne spo³eczno�ci
d¹¿¹ do wysokiego presti¿u na rodzimym gruncie � tak
samo ro�nie ilo�æ tych, którzy pragn¹ wypróbowaæ si³y na
polu bitwy. Gray Elf Duelist to cz³onek Stowarzyszenia
Pó³nocnego Wiatru, specjalizuj¹cy siê w mieczu o dwóch
ostrzach.

Gra: Gray Elf Duelist jest dosyæ wszechstronny. Jest
niezale¿n¹ jednostk¹, czyli mo¿esz ni¹ dowolnie manewro-
waæ. �wietnie siê nadaje do dobijania powalonych figurek.
mo¿e te¿ rzucaæ sztylety z krótkiego dystansu. Kiedy
rozpocznie walkê wrêcz, jego Dodatkowy Atak wrêcz jest
spor¹ korzy�ci¹.

Crested Felldrake (Pierzosmok Grzebieniowy)
Crested Felldrake to najbardziej rozpowszechniony rodzaj

felldraków. Nie tak potê¿ne jak ich rogaci bracia, za to szybkie
i wredne. Dowódcy szarych elfów u¿ywaj¹ ich do patrolowanie



granic i po�cigu za uciekaj¹cym nieprzyjacielem.
Crested Felldraki na przestrzeni wieków
udowodni³y swoj¹ skuteczno�æ.

Gra: Crested Felldrake daje elfom sw¹ si³ê
w walce wrêcz. Zapamiêtaj, ¿e to trudna
jednostka, ale nie dzika. Oznacza to, ¿e mog¹
trzymaæ pozycjê, zanim rzucisz je do kontrataku.
Ich szybko�æ (8) szybko pozwala im szybko
dotrzeæ w zasiêg walki wrêcz, a ich zdrowie (3)
pozwala im siê w niej utrzymaæ.
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THALOS

Gdy elfy Ravilli tworzy³y swe imperium, czo³o
ich armii, odrzuci³o pobliskie ludzkie plemiona.
Dumni ludzie, woleli raczej uciec na zachód,
ni¿ przyj¹æ elfi¹ dominacjê. Zjednoczone przez
przywództwo Wodza Almiry, ludzkie plemiona
dokona³y najazdu ogromnej wyspy blisko
wybrze¿a. Miejsce by³o opanowane przez
koboldy, ale z pomoc¹ gnomów ludzie
zniszczyli koboldy po krwawej wojnie.
Nastêpnie umocnili wyspê, by zabezpieczyæ
siê przed nieuchronnym atakiem elfów. Tak oto
powsta³a granica elfiej ekspansji, a ludzki ród
móg³ trwaæ.

Obecna królowa, Almira XXI, potomkini
Thaloskiego przywódcy, u¿y³a potêgi morza, by
dokonaæ najazdu na kontynent. Nie pozwoli³a
narodowi zapomnieæ o marzeniach odbicia
staro¿ytnej ludzkiej ojczyzny, i pos³a³a paladynów
i maszyny wojenne na wielk¹ krucjatê.

Human Paladin (Ludzki Paladyn)
Królowa Almira I z Thalos by³a zdeklarowan¹

czcicielk¹ Matki Tarczy, i ona w³a�nie przekaza³a
t¹ wiarê innym wyznawcom. Thalosi nadal
wierz¹, ¿e tylko ochrona Tarczy Matki pozwoli³a
im uciec przed armi¹ Ravilli. Human Paladin jest
stró¿em rodzaju ludzkiego, i rycerzem Matki
Tarczy. Kiedy wielu jej braci Palladynów
wyruszy³o na poszukiwanie tarczy Stratisa, ona
prowadzi Armiê Sprawiedliwo�ci Jej Wysoko�ci,
w krucjacie aby odzyskaæ staro¿ytn¹ ojczyznê,
dla królowej, kraju, i bogini.
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Gra: Human Paladin jest ostoj¹ twej dru¿yny,

ze sw¹ potê¿n¹ zbroj¹ (19) i dobrym zdrowiem
(3). Nigdy nie ucieka, i przyznaje pobliskim
figurkom premiê do morale i obrony przed
Strachem. Z 5 punktami dowodzenia, jest
najlepszym liderem opisanym w tej ksi¹¿eczce.
Czêsto wlecze siê za innymi jednostkami
z powodu swej ma³ej szybko�ci (4), ale
posiadanie tak potê¿nego szermierza w odwo-
dzie, mo¿e byæ kluczowe.

Human Sorcerer (Ludzki Czarnoksiê¿nik)
O ile elfy odrzuci³y czary jako narzêdzie

demonicznych si³, o tyle ludzie traktuj¹ je jako
dar od bogów. Ludzcy Czarnoksiê¿nicy
dowodz¹, ¿e elfy nie maj¹ dowodów, ¿e czary s¹
z³e, oprócz starych uprzedzeñ. Human Sorcerer

jest typowym widokiem w armiach Thalos.
Po�wiêci³ sw¹ magiê s³usznej sprawie, ufny
w b³ogos³awieñstwo Matki Tarczy.

Gra: Human Sorcerer jest �wietnym
snajperem. Jego czar Magiczny Pocisk 1 mo¿e
uderzyæ w dowolny cel w zasiêgu, i jest
szczególnie �mierciono�ny w po³¹czeniu
z dowódczymi umiejêtno�ciami Human Paladina.
Zbroja.Human Sorcerera (11) jest s³aba, wiêc
trzymajmy go w ukryciu, lub dajmy mu Human
Glaivera do ochrony.
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Hammerer (M³ociarz)
Od fina³u wojny gnomów z koboldami, gnomy

zmieni³y pierwotne labirynty koboldów w imponu-
j¹c¹ zbrojowniê narodu Thalos. Oprócz produkcji
zwyk³ej broni dla ludzkich ¿o³nierzy, gnomy
u¿ywaj¹ tajnych technik do tworzenia maszyn
wojennych. Choæ Hammerer jest jednym
z mniejszych tworów tego rodzaju, i tak jest
ca³kiem skuteczny. Chocia¿ reaguje powolnie,
mo¿e zadaæ ogromne obra¿enia za pomoc¹
swych potê¿nych ataków.

Gra: Poniewa¿ to jest jednostka, której nie da
siê przegrupowaæ, nie licz ¿e bêdzie wygrywa³
dla ciebie bitwy, ale je�li szczê�cie w rzucaniu
ko�ci¹ ci sprzyja � potrafi zmasakrowaæ wroga.
Sprytniejsi przeciwnicy spróbuj¹ zignorowaæ
Hammerera, wiêc spróbuj ich zmusiæ, by przyszli
do ciebie. Na przyk³ad, je�li zaparkujesz
Hammerera na �rodku pola bitwy � przeciwnik
prêdzej czy pó�niej bêdzie musia³ siê nim zaj¹æ,
a z jego przera¿aj¹c¹ zbroj¹ (21), potrwa to do�æ
d³ugo by zada³ kilka �mierciono�nych ciosów
(Obra¿enia 4).
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Gnom Infiltrator (Gnom Infiltrator)
Armia Almiry I, wypêdzi³a pierwotnych

koboldzich mieszkañców Thalos pod ziemiê.
Chocia¿ wojna wydawa³a siê wygrana, koboldy
ponownie wychynê³y ze swoich nor w wielkiej
liczbie zaledwie 50 lat pó�niej. O ile ludzie
mogliby pokonywaæ koboldy na powierzchni, byli
po prostu zbyt duzi by wytropiæ je w podziem-
nych legowiskach. By rozwi¹zaæ problem,
Królowa Almira II pozwoli³a osiedliæ siê w Thalos
du¿ej spo³eczno�ci gnomów. Toczy³y one
bezlitosn¹ podziemn¹ wojnê, która doprowadzi³a
do ostatecznej zag³ady koboldów. Od tego
czasu, gnomy by³y cenionymi obywatelami
Thalos. Gnom Infiltrator jest w armi szermierzem
i strzelcem. Jego diabelnie pomys³owa,
powtarzalna kusza produkuje grad ognia,
którego boj¹ siê szczególnie gobliny i im
podobni.

Gra: O ile Human Marine najlepiej trzymaæ na
dystans, Gnom Infiltrator daje bliskie wsparcie.
Jego dobra zbroja (16) i zdrowie (2) chroni¹ go
wzglêdnie dobrze, i mo¿e strzelaæ do walki wrêcz
bez kar. Ponadto, mo¿e poruszyæ i strzeliæ ze
swej kuszy, wiêc celuje w taktyce wojny
szarpanej.
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Human Glaiver (Ludzki Mieczownik)
Armie Thalos wybieraj¹ miecz w walce. Jest

jednakowo przydatny na ziemi i na morzu i jest
równie potrzebny pojedynczej jednostce, co
oddzia³owi. Human Glaiver jest �wietnie
wytrenowanym ¿o³nierzem, bieg³ym w u¿ywaniu
tej broni w ataku i obronie.

Gra: Ta figurka ma specjaln¹ zdolno�æ Reach
1 i zadaje 2 obra¿enia � paskudna kombinacja.
Nawet, kiedy nieprzyjaciele dojd¹ wreszcie do
Human Glaivera, wykonuje on wcze�niej atak
okazji przeciwko nim, chyba ¿e te¿ maj¹ tê
zdolno�æ. Dobre zdrowie (2) i atak walki wrêcz
(+4) sprawiaj¹, ¿e jest twardym ¿o³nie¿em.

Human Swiftwing Disciple (Ludzka
Nowicjuszka Braci Szybkich)

W centrum wyspy Thalos, znajduje siê
niewielki ³añcuch górski. Podczas lat pokoju, po
drugiej wojnie z koboldami, ludzcy asceci
wêdrowali w góry by szukaæ duchowego
o�wiecenia. Kilka sekt wybudowa³o klasztory na
niedostêpnych szczytach. Najstarsza z nich to
Sekta Szybkich. Jej cz³onkowie rozwinêli swój
w³asny styl walki wrêcz, obserwuj¹c ptaki.
Human Swiftwing Disciple jest nowicjuszk¹ tej
sekty, która zesz³a z gór by odpowiedzieæ na
wo³anie Królowej.

Gra: Human Swiftwing Disciple ma wiele
zdolno�ci. Jest bardzo mobilna (szybko�æ 6),
i niezale¿na, co sk³ada siê na fakt, ¿e
skutecznie przyczynia siê do dawania premii
wielokrotnych atakuj¹cych. Jej specjalna
zdolno�æ Tumble � Czo³ganie, pozwala
prze�lizgn¹æ siê pomiêdzy twardszymi
przeciwnikami, by dobraæ siê do wrogich
czarodziejów lub ³uczników, a jej Mro¿¹cy Atak
mo¿e zmieniæ losy walki. Atakuje nag¹ piê�ci¹,
zadaj¹c obuchowe obra¿enia, posiada tak¿e
jednorazowy atak z dystansu.
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Human Marine (Ludzka Piechota
Morska)

Thalosi kontroluj¹ drogi morskie za pomoc¹
swojej potê¿nej floty. Na ka¿dym okrêcie
wojennym znajduje siê kontyngent Human
Marines, wytrenowanych w u¿ywaniu kuszy.
W czasie dzia³añ blisko wybrze¿a, armia czêsto
wspomaga siê ma³ymi jednostkami Human
Marines. Ich szybko�æ i daleki zasiêg broni
strzeleckiej, by³y kluczowe w wielu walkach.
Human Marine jest twardym bojownikiem,
mog¹cym walczyæ w ka¿dym terenie.

Gra: Ludzki Marynarz daje Thalosom wsparcie
ognia z dystansu. Choæ najchêtniej u¿ywa kuszy,
chêtnie zakrada siê te¿ do wrogów, którzy s¹
ods³oniêci. Ponadto, Human Marine jest
jednostk¹ neutraln¹, wiêc mo¿na go ³atwo
spotkaæ w innych dru¿ynach, w³¹czaj¹c w to z³e.
Zaiste, ¿ycie na morzu rzuca marynarza do
ró¿nych portów.

�  31  �

Human Conscript (Ludzki Poborowy)
O ile wysoce umotywowane jednostki s¹

najbardziej po¿¹dane w ka¿dej armii, czasem
Thalosi potrzebuj¹ po prostu �wie¿ego miêsa do
uzupe³nienia swych szeregów. Kiedy Królowa
Almira og³osi³a wielk¹ krucjatê, na jej wo³anie
odpowiedzia³y tysi¹ce. Jako ¿e liczba ochotników
spad³a, i wojna wci¹¿ nie by³a rozstrzygniêta,
królowa po cichu poleci³a rozpocz¹æ pobór, by
utrzymaæ si³ê armii. Human Conscript to s³aby
ch³op, zabrany z jakiej� bezimiennej wsi. Je�li
przetrwa kilka bitew, mo¿e nauczyæ siê jak
u¿ywaæ w³óczni.

Gra: Ludzcy Rekruci mog¹ byæ niewprawnymi
ch³opami, ale zdolny gracz mo¿e u¿ywaæ ich by
rozproszyæ, zwi¹zaæ walk¹, czy choæby opó�niæ
przeciwnika. Rekrut nie mo¿e otrzymywaæ
rozkazów, ale pamiêtaj ¿e zawsze mo¿e wybraæ
stanie (w odró¿nieniu od dzikich jednostek).
A najwa¿niejsze, ¿e prawie nic nie kosztuje
(¿a³osne 2 punkty!).
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Spis figurek Chainmail

Figurki z C# to dowódcy z # punktami dowodzenia.

Legion Ahmuta
Nazwa Koszt
o Human Death Cleric (C4) 14
o Half-Orc Fighter (C2) 13
o Battered Skeletal Troll 22
o Slaughterpit Zombie Gnoll 15
o Halfling Sneak 10
o Zombie Troglodyte 10
o Skeletal War Dog 7
o Skeletal Orc 6

Horda Drazena
Nazwa Koszt
o Hobgoblin Fighter (C3) 15
o Orc Druid (C2) 12
o Owlbear 27
o Ogre Trooper 20
o War Ape 14
o Orc Berserker 10
o Goblin Scout 6
o Goblin Trooper 3

Mordengard
Nazwa Koszt
o Dwarf Fighter (C3) 16
o Dwarf Cleric (C3) 14
o Stone Spike 16
o Dire Badger 15
o Dwarf Raider 11
o Dwarf Shock Trooper 6
o Dwarf Legionnaire 5
o Dwarf Scorcher 5

Naresh
Nazwa Koszt
o Demonic Gnoll Adept (C3) 15
o Gnoll Ranger (C1) 16
o Abyssal Ravager 25
o Abyssal Maw 8
o Abyssal Skulker 7
o Gnoll Archer 7
o Gnoll Trooper 5
o Hyena 4

Ravilla
Nazwa Koszt
o Gray Elf Wizard (C2) 15
o Wood Elf Ranger (C1) 12
o Horned Felldrake 21
o Centaur Trooper 19
o Gray Elf Warsinger 9
o Wood Elf Scout 9
o Gray Elf Duelist 8
o Crested Felldrake 6

Thalos
Nazwa Koszt
o Human Paladin (C5) 17
o Human Sorcerer (C2) 22
o Hammerer 22
o Gnome Infiltrator 8
o Human Glaiver 8
o Human Swiftwing Disciple 7
o Human Marine 5
o Human Conscript 2

T³umaczenie i prawa z tego wynikaj¹ce
nale¿¹ do ISA Sp. z o.o.

tel. (0-pref-22) 846-27-59
e-mail: isa@isa.pl

www.isa.pl


