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Co dostajesz?

Zestaw startowy Chainmail® zawiera:
Zasady
Ta książeczka, zawierająca podstawowe i zaawansowane zasady dla dwóch graczy, grup graczy, i do gry wieloosobowej, oraz gier “każdy na każdego”
Cztery figurki Thalos
Human Paladin, Gnom Infiltrator, Human Glavier, i Human Marine.
Cztery figurki Naresh
Demonic Gnoll Adept, Abyssal Mew, Gnoll Trooper i Hiena
Zestaw Startowy Thalos
Podstawowe zasady i informacje dla twojego pierwszego starcia figurkami Thalos.
Zestaw Startowy Naresh
Podstawowe zasady i informacje dla twojego pierwszego starcia figurkami Naresh.
Karty Figurek
Karty opisujące osiem figurek w zestawie startowym.
Książeczka z opisami figurek
Informacje o sześciu frakcjach walczących w Odłączonym Imperium, z opisami i radami jak grać dla pierwszych ośmiu figurek z każdej frakcji.
Cztery Karty Terenu
Karty używane do odzwierciedlenia terenu w potyczkach.
Dwudziestościenna kość
Jedyna kostka, której potrzebujesz do gry (w skrócie “d20”)
Żetony
Żetony używane do zaznaczania obrażeń zadanych twoim figurkom. Możesz ich też używać do oznaczania ich punktów i stanów.
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Czy zostaniesz Bogiem Wojny?
Bitwy toczą się w całym Odłączonym Imperium. Kiedy Bóg Wojny został zabity – rzucił na ten kraj przekleństwo niekończącego się przelewu krwi. Tylko nowy Bóg Wojny może zdjąć klątwę.
Kto ma moc, siłę i wolę by osiągnąć boskość i stać się Bogiem Wojny? Czy ty je masz?
Witaj na wojnie
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Rozdział 1: Wojna Bogów
Pięć lat walki pokiereszowało ziemie Odłączonego Imperium, a ognie wciąż płoną jasno. Armie przechodzą przez Zachodnie Przyziemie, miażdżąc życie pod swoimi stopami. Elfie Imperium Ravilli, stoi po środku tego wszystkiego, okrążone przez gnolle, demony, legion Nieumarłych i dziką hordę humanoidów. Ludzie prowadzący swą krucjatę i krasnoludy – rewolucjoniści, też są zagrożeniem, z powodu wielkiej siły, jaka tkwi w ich broni. To nie jest po prostu wojna Dobra ze Złem, ale wojna samych sił niebiańskich.
Korzenie Wojny Bogów, tkwią głęboko. Słuchaj, aby zrozumieć:
Śmierć Stratisa
Kiedy świat był młody, bogowie stąpali po ziemi. Nie żyli w Zewnętrznych Wymiarach, nie musieli przemawiać do nas przez duchownych. Bogowie byli tytanami przeznaczenia, którzy sterowali losami ludzkości przez pokolenia. Czasem pomagali śmiertelnikom, czasem zsyłali burze i zniszczenie. Po bólu Wojny Demonów, w większości opuścili świat, robiąc miejsce dla młodszych ras. Był tylko jeden wyjątek: Bóg Wojny.
Stratis, Bóg Wojny, nigdy nie potrafił spędzać swoich dni gnijąc na niebiańskich łąkach. Żył dla bitwy, chaosu walki, i dla zapachu krwi w swych nozdrzach. Przemierzał ziemię poszukując bitwy, a kiedy nie mógł znaleźć – używał swoich boskich mocy by ją sprowokować. Młode rasy były zaszczycone jego uwagą, w każdym razie na początku. Ale wojny nadchodziły jedna za drugą, bez przerwy, bez dłuższej przerwy na pokój, aż wreszcie, niektórzy zaczęli gardzić Bogiem Wojny. Czy brak pokoju wynikał z faktu, że młode rasy nie mogły się dogadać, czy tego chciały, czy Stratis by na to nie pozwolił?

“Wojownicy z Thalos, oto nadeszła dla was godzina przeznaczenia. Kontynent jest pogrążony w chaosie. Powrócimy do ziem naszych przodków i naprawimy, co zepsuli. Na krew Almiry, dopilnuję by tak się stało!”
– królowa almira XXI z thalos

Tym, który w końcu ośmielił się zareagować, był elfi bohater Marinn. Zebrał silną grupę bohaterów pośród wszystkich młodych ras. Poświęcili się oni wyzwalaniu tychże ras spod tyranii wojny. Zebrali razem artefakty o wielkiej sile w wpędzili Boga Wojny w zasadzkę. Walka trwała cały dzień, i Stratis powalił prawie wszystkich bohaterów. Kiedy zostało tylko trzech, Marinn dostrzegł szansę na którą czekał. Cios od topora wodza ogrów, Grencha, zrobił dziurę w zbroi piersiowej Stratisa. Na sygnał Marinna Grench i ludzki wojownik Braddock, przytrzymali broń Stratisa. Wtedy Marinn pochwycił starożytne elfie ostrze, by wepchnąć je przez dziurawą zbroję prosto w serce boga.
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Stratis zadrżał, gdy artefakt uderzył. Odrzucił Grencha i Braddocka, skręcając przy tym Grenchowi kark. Upadł na kolana, podtrzymywany przy życiu tylko z pomocą boskich energii płynących przez jego ciało. Spojrzał na Marinna i splunął z odrazą.
– Myślisz, że młode rasy są teraz wolne, elfie? – zawołał bóg- jesteś w błędzie i każdy śmiertelnik zapłaci za twój błąd. Dopóki nie narodzi się nowy Bóg Wojny, by zająć moje miejsce, młode rasy nie zaznają nawet chwili pokoju. Pamiętaj, coś uczynił tego dnia – i niech ta pamięć wzniesie się ku niebu jak stos trupów.
Bóg Wojny wstał i wyciągnął ręce ku niebu. Ognisty wir, uniósł go w powietrze. Gdy Stratis wznosił się ku niebu, rozrzucił swoje uzbrojenie pomiędzy młodymi rasami. Marinn i Braddock obserwowali jak część za częścią przelatują po nocnym niebie, jak ogniste meteory. Te potężne artefakty staną się zarzewiem konfliktu, który będzie rozdzierał świat w zemście umierającego boga, wywartej na aroganckich bohaterach młodych ras.
Matka Wojny
Sroga Alia, bardziej znana w Oddzielonym Imperium pod swoim przydomkiem – Matka Tarcza, jest boginią prawa i ochrony. Z mocy przypadku, lub przeznaczenia, jest także Matką Wojny, albowiem jej trzech synów reprezentuje trzy twarze bitwy. Heironeous jest bogiem wojny uczciwej i honorowej. Jego brat przyrodni, Hextor jest bogiem destrukcji i tyranii. Najmłodszy brat – Stratis jest bogiem sztuki wojennej. Matka Tarcza jest także opiekuńczą boginią ludu Thalos.
Świat w Płomieniach
Raport dla Jej Wysokości Królowej Almiry XXI z Thalos na temat wojsk i stosunków sił, sporządzony przez Bakałarza Elisa, pokornego sługę Prawdy.
Od śmierci Stratisa, w Zachodnim Przyziemiu dojrzewał konflikt. Niebiańskie artefakty dostarczyły iskry i wojna wybuchła, jak pożar. Niektórzy powiadają, że ten, kto pozbiera zbroję Stratisa, stanie się nowym Bogiem Wojny. Jeśli to prawda, mamy się czego obawiać. Choć nasze armie są silne, świat jest pełen sił zła. Przygotowałem ten skrótowy raport dla Jej Wysokości, by ukazać jak bardzo zmienił się nasz świat przez ostatnie pięć lat. Weszliśmy w nową erę. I obyśmy ją, z łaski Matki Tarczy, przetrwali.
Legion Ahmuta
Ahmut był wodzem nomadów terroryzujących Imperium Ravilli 300 lat temu. Bo zadaniu elfim armiom kilku bolesnych porażek, powalił go morderca Prisca, po czym pochowano go w nieoznaczonym grobie. Jeśli można wierzyć raportom, to włócznia Stratisa powróciła go do życia. Z pomocą wyznawców kultu śmierci, poświęconego bogowi Nerullowi, Ahmut stworzył armię odrażających nieumarłych. Ahmut może być ostateczną zemstę Stratisa na świecie, który się obrócił przeciwko niemu.
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Legion Ahmuta to przeciwnik, z którym należy się liczyć. Nieumarli nigdy nie uciekają, i są praktycznie odporni na wiele broni. Nasi żołnierze nie zniosą myśli o stanięciu twarzą w twarz z towarzyszami straconymi w boju, ani o znoszeniu magii nekromantycznej. Nieumarli nie potrzebują jedzenia, a uciążliwości pogody prawie nie zauważają. Nawet w czasie najmroźniejszej zimy nie przestają maszerować.
Horda Drazena
Humanoiy południowych krajów długo walczyły między sobą, a pojedyncze plemiona nigdy nie były na tyle silne, by zaznaczyć swoją obecność w cywilizowanych krajach. Zmieniło się to z pojawieniem się Drazena, hobgoblińskiego przywódcy o straszliwej reputacji. Stworzył przymierze orków, niedźwieżuków, ogrów i innych morderczych stworzeń. Pomimo swojej dzikości, Drazen i jego hobgobliny uformowali z tych kreatur zwartą armię.

“Widzieliśmy już wcześniej wycieczki orków, ale szybko ich wybijały nasze strzały i felldraki. Ale nigdy nie widziałem orków, niedźwieżuków, ogrów i hobgoblinów maszerujących razem. To zupełnie nowy rodzaj wojny.”
– Fellerin, KAPITAN SZARYCH ELFÓW

Hobgobliny dają hordzie dyscyplinę, a orkowi druidzi oferują wsparcie magiczne. Horda Drazena tworzy armię uderzeniową składającą się z wielu twardych jednostek jak ogry, czy nawet niedźwiedziesowy. Nawet pomimo faktu, że możliwości taktyczne Hordy są ograniczone przez naturę jej żołnierzy, i tak aż strach na nich patrzeć.
Mordengard
Krasnoludy Mordengardu obaliły swojego dziedzicznego króla nieco ponad 100 lat temu. Zamiast postąpić ckliwie, obierając sobie na władcę królową, Krasnoludy ogłosiły powstanie “Kraju Ludowego”. Są zadowoleni z tego, że każdy Krasnolud może mieć wpływ na sposób rządzenia krajem. Wiem, że to niedorzeczne, ale krasnoludy są oddane swojej sprawie.
Jak można się spodziewać po tak dzielnym narodzie, ich armia jest zdyscyplinowana i twarda. Ich broń i zbroja są najwyższej jakości i są mistrzami w walce z bliskiej odległości. Ostatnio, nauczyli się posługiwać bronią napędzaną przez żywioły i współpracować ze sprzymierzeńcami z Wewnętrznych Planów. Krasnoludy celują w taktykach obronnych, gdzie mniejszą przeszkodą jest brak broni dalekiego zasięgu i słaba mobilność.
Naresh
Gnolle podbiły górzysty region na północny wschód od Ravilli kilka stuleci temu. Od tego czasu potykali się z pobliskimi leśnymi elfami, ale aż do teraz nie dokonali mobilizacji do wojny na pełną skalę. Ich wódz Jangir, jest pół demonem, który rządzi w imię bóstwa gnolli – Yeenoghu. Janghir rządzi jako król-kapłan, uważając to za przeznaczenie, że w jego ręce wpadł cep Boga Wojny.
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“Nerull Który Wyrywa Mięso, przywiódł do nas Ahmuta. Pod jego dowództwem, wykosimy naszych wrogów, aż zapanuje Królestwo Śmierci!”
– Obregan, wyższy kapłan Nerull

Armia Naresh jest połączeniem piechoty gnolli i demonicznych oficerów. Rangerzy gnolli, są bardzo niebezpieczni. Szlifowali oni swoje zdolności walcząc z leśnymi elfami. Ale tym, co naprawdę czyni armię Naresh liczącą się siłą jest moc otchłani i patronat Yeenoghu.
Ravilla
Będąc imperium tylko z nazwy, Ravilla składa się z miast – państw zamieszkałych przez szare elfy, z enklawami leśnych elfów na północy. Reszta imperium została stratowana przez gnolle, nieumarłych, i humanoidów z rodzajów zbyt licznych by je wymieniać.
Elfy konsekwentnie powołują się na swoje posłannictwo od bogów, twierdząc, że tylko one mogą chronić świat przed nową, demoniczną inwazją. Nikt nie zaprzecza pomocy, jakiej udzieliły elfy w czasie Wojny Demonów, ale to starożytna historia.
Choć są osaczone ze wszystkich stron – z elfami nie można się nie liczyć. Ich magia nie ma sobie równych a ich armia jest profesjonalna i dobrze wyszkolona. Leśne elfy są prawdopodobnie najlepszymi szermierzami i strzelcami w tej wojnie, i mają po swej strony straszliwych sprzymierzeńców – felldraki. Elfia armia celuje w taktyce wojny podjazdowej, lecz lekka zbroja jej żołnieży, sprawia że są wrażliwe na ciosy otrzymane w bezpośrednim starciu.
Thalos
Moja królowa nie potrzebuje gryzmoł pokornego bakałarza, by dowiedzieć się o stanie Imperium. Zawołałaś i ludzie odpowiedzieli. Nasi dzielni paladyni i potężne maszyny bojowe są już na kontynencie, maszerując mila za milą w kierunku starożytnej ojczyzny. Przez krew Almiry i za błogosławieństwem Matki Tarczy odbierzemy to, co nasze.
Nasza armia nigdy nie była silniejsza, a nasza flota króluje na morzach. Z dzielną piechotą, natchnionym dowodzeniem i konstruktami naszych gnomich sprzymierzeńców, jesteśmy gotowi do spotkania z wrogiem.
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Rozdział 2: Zasady gry
Przegląd
Każdy gracz ma kilka figurek, które reprezentują dowódców i jednostki, albo żołnieży w twojej drużynie.
Na grę składają się serie rund, gdzie każda figurka ma swoją turę. Gracze rzucają dwudziestościenną kością (d20) i dodają odpowiednie modyfikatory żeby zobaczyć, czy ataki tych figurek albo inne czynności się powiodły.
Dwie drużyny rozpoczynają na dwóch przeciwległych końcach pola bitwy i walczą. Figurki, które otrzymują obrażenia mogą tracić morale i uciekać (rout), lub mogą stać i walczyć dopóki one, lub wrogie figurki nie zostaną zniszczone.
Cel Gry
Twoja drużyna wygrywa, kiedy twój przeciwnik nie ma już żadnych figurek na polu bitwy. Poszczególne scenariusze (zob. scenariusze, strona 54) mogą zmienić ten cel.
Statystyki figurek
Każda figurka posiada kartę figurki, która określa jej zdolności.
Nazwa
Określa figurkę, jak np.: “Human – Glavier”
Frakcja
Każda figurka należy do określonej frakcji. Początkowe sześć frakcji to: Legion Ahmuta (nieumarli i czciciele śmierci), Horda Drazena (dzicy humanoidzi), Mordengrad (krasnoludy), Naresh (gnolle i demony), Ravilla (elfy) i Thalos (ludzie)
Koszt
Punkty, które musisz “zapłacić” żeby mieć daną figurkę w swojej drużynie.
Typ
Niektóre istoty są dobre, inne złe, a jeszcze inne neutralne. Dobre figurki i złe figurki nie mogą być w tej samej drużynie, natomiast figurki neutralne mogą być w drużynie zarówno z dobrymi jak i ze złymi postaciami. Ponadto, każda figurka ma jeden z typów: zwierzę, bestia, konstrukt, smok, żywiołak, humanoid, olbrzymi humanoid, outsider lub nieumarły. Humanoidalne figurki mają podtypy w nawiasach, jak “(Krasnolud)”. Potrzebujesz znać typ figurki tylko w wypadku niektórych specjalnych zdolności, jak czary, lub różnych zdolności bojowych.
Poziom
Ogólna moc figurki.
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Prędkość
Cecha, która pokazuje o ile cali można przesunąć figurkę w ciągu tury nie tracąc możliwości ataku. Może się przesunąć o dwukrotność tej odległości i zaatakować, jeśli szarżuje (zobacz szarżowanie, strona 16). Jeśli nie szarżuje – może się przemieścić o dwukrotność swojej prędkości, o ile nie zrobi nic więcej. Czasem reguły mówią, że figurka musi się poruszać z pełną prędkością, np. kiedy figurka poza dowodzeniem, zbliża się do najbliższej figurki wroga. Pełna prędkość oznacza, że figurka nie może się zatrzymać, dopóki nie poruszy się dwukrotnie o swoją prędkość, lub dopóki nie osiągnie punktu przeznaczenia.
Zbroja
Wróg musi wyrzucić tą liczbę, lub większą, żeby atak na twoją figurkę się powiódł.
Zdrowie
Określa jak odporna jest figurka na zniszczenie. Kiedy figurka otrzymuje obrażenia, jej zdrowie jest zredukowane o tą liczbę. Kiedy zdrowie figurki spada do połowy, musi ona wykonać obronę morale (zobacz obrona morale strona 23) żeby uniknąć ucieczki z pola bitwy. Kiedy zdrowie figurki spada do 0, zostaje ona powalona (zobacz Powalenie, strona 21).Kiedy zdrowie figurki spada poniżej 0, zostaje ona zniszczona i musi zostać usunięta z gry.
Obrona
Oznacza jak łatwo figurka unika (lub udaje jej się przetrwać) określonych warunków lub czarów. Figurka musi wykonać udaną obronę by uniknąć ucieczki, kiedy jego zdrowie zostaje sprowadzone do połowy, by uniknąć efektów czaru, by się podnieść po tym jak została powalona, itd. Liczba, którą musisz wyrzucić, żeby się powiodło (poziom trudności) zależy od tego, przed czym figurka się broni.
Jeśli w rzucie d20 wypada 20, kończy się on automatycznym sukcesem, niezależnie od klasy trudności.
Atak wręcz
Określa jak dobra jest figurki w walce bezpośredniej. Dodaj tą liczbę do rzutu d20. Jeśli rezultat jest przynajmniej tak wysoki jak zbroja przeciwnika, uderzenie jest trafieniem.
Jeśli rzut ataku wręcz daje rzeczywiste 1, jest automatycznym pudłem. Jeśli rzut daje rzeczywiste 20, atak jest automatycznie udany, niezależnie od zbroi przeciwnika. Może to być również trafienie krytyczne (zob. trafienia krytyczne, strona 21)
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[Ryc. 12] Figurka może wykonać atak wręcz przeciwko figurce, z którą jest w kontakcie walki wręcz
Obrażenia w walce wręcz.
To ilość obrażeń, jakie zadaje figurka przy udanym ataku wręcz. Liczba ta, zostaje odjęta od zdrowia broniącej figurki.
Jeśli opis obrażeń zawiera słowo “obuchowy”, wtedy broń nie zadaje dodatkowych obrażeń przy trafieniach krytycznych, ale za to zadaje pełne obrażenia figurkom ze specjalną zdolnością Szkieletowy (zob. Szkieletowy, str. 39).
Atak na odległość
Oznacza jak dobra jest figurka w strzelaniu. Nie każda figurka może wykonać atak na odległość. Działa to tak samo jak atak wręcz.
Jest także wymieniona odległość strzału w calach. Figurka nie może strzelać do celu odległego bardziej niż o odległość strzału.
Jeśli opis zawiera znak [], wtedy ta figurka może wykonać tylko jeden atak z dystansu w czasie potyczki. Możesz używać znacznika, by zaznaczyć czy figurka wykonała już atak na odległość w tej potyczce.
Obrażenia ataku na odległość
To ilość obrażeń, jakie figurka zadaje przy udanym ataku na odległość. Działa to tak samo jak obrażenia wręcz.
Zdolności specjalne
Jeśli figurka ma specjalne zdolności, lub czary – tutaj są one wymienione (niektóre specjalne zdolności są raczej ograniczeniem, niż przewagą). Wszystkie specjalne zdolności i czary są opisane w rozdziale 3.: Specjalne zdolności i czary, strona 32. Niektóre figurki mają zdolność dowódcy. Prowadzą one działania innych figurek.
Specjalne czary, lub zdolności, mające jeden, lub więcej o w opisie, mogą być użyte tyko raz na każdy o w czasie potyczki
Zasady podstawowe
Niektóre z zasad opisanych tutaj, zmieniają się jeśli używasz zasad zaawansowanych (zob. Punkty dowodzenia: zaawansowane zasady, str. 26), które włączają punkty dowodzenia. Zasady, które są zmienione w zasadach zaawansowanych, są wyróżnione jako “Zasady podstawowe”
Tworzenie twojej drużyny: Zasady podstawowe.
Budujesz swoją drużynę, przez wybranie figurek, które chcesz w niej mieć.
Wybieranie figurek
Najpierw, określ wartość punktową swojej drużyny. Zależy to od tego, jak się umówisz z przeciwnikiem i łączny koszt wszystkich figurek w twojej drużynie nie może przekroczyć tej wartości. Typowa jest drużyna 50-o punktowa. Dla drużyny zawierającej wiele potężnych figurek – spróbujcie 100 punktów.
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[Ryc. 13] Figurka może wykonać atak z dystansu tylko przeciwko najbliższej wrogiej figurce. Infiltrator może zaatakować Troopera, ale nie Maw.
•	Możesz mieć w drużynie więcej niż jedną kopię danej figurki.
•	Wszystkie figurki muszą być z tej samej frakcji.
•	Gra się najszybciej, jeśli nie używacie więcej jak 15 figurek.
Limit dowodzenia.
Podsumuj łączną ilość punktów dowodzenia twoich dowódców. Ta liczba to ilość wojsk, jakie możesz mieć w swojej drużynie (dowódcy nie liczą się jako wojska). Figurka ze zdolnością “trudne wojsko” liczy się jako dwie jednostki. Figurka ze zdolnością “jednostka niezależna” nie liczy się do limitu dowodzenia, ale ciągle jest brana pod uwagę przy określaniu wartości punktowej twojej drużyny.
W rezerwie
Możesz mieć w rezerwie pojedynczą figurkę, która będzie w twojej drużynie tylko przez połowę czasu. Normalny koszt tej figurki nie może przekraczać 1/10 łącznej wartości punktowej twojej drużyny (zaokrąglij w górę). Na początku każdej potyczki rzuć d20. Jeśli wyrzucisz 11 lub więcej, ta figurka jest w twojej drużynie w tej potyczce. Na przykład, jeśli budujesz 50-o punktową drużynę, możesz zapłacić 3 punkty, żeby mieć w rezerwie Dwarf Legionaire (koszt 5).
Przewaga taktyczna.
Możesz przeznaczyć swoje punkty, na zyskanie przewagi taktycznej. Za każdy punkt, który wydajesz na przewagę taktyczną, dodaj +1 do swojego rozpoznania. Te punkty muszą zostać “zaoszczędzone” z budowania drużyny.
Teren
Wybierz dwa fragmenty terenu, jako część twojej drużyny.
Rozstawienie (setup)
Potyczka ma miejsce na polu bitwy cztery na cztery stopy. (około 1,2 metra). Najpierw gracze ustawiają teren (np. karty zawarte w Zestawie Startowym) i figurki w polu zgodnie ze scenariuszem Standardowa Potyczka na str. 55. Kiedy masz już wprawę, możesz zacząć stosować rozmaite warianty potyczek, które są też opisane w Rozdziale 5: Scenariusze – (początek na stronie 54).
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[Ryc. 14] Figurka pod dowodzeniem, może dowolnie manewrować
Możesz użyć linijki by zmierzyć odległości dla celów ruchu, ataków, itd. Możesz też użyć taśmy mierniczej, która jest użyteczna, ponieważ w czasie mierzenia możesz ją zagiąć wokół rogów.
Kolejność w rundzie.
W każdej rundzie, gracze wykonują następujące czynności:
Rzut inicjatywy
Każdy gracz rzuca d20, żeby określić, kto ma inicjatywę. Gracz z największą inicjatywą decyduje, kto zaczyna. Jeśli jest 3 lub więcej graczy, ten, który wygra rzut, decyduje o kolejności.
Aktywacja figurek
Gracze na zmianę aktywują swoje figurki. Liczba figurek, jakie aktywujesz za jednym razem zależy od wielkości twojej drużyny na początku rundy.
Tabela 2–1: Aktywowanie figurek
Wielkość drużyny	Aktywowane figurki
1–4	1 za jednym razem
5–8	2 za jednym razem
9 lub więcej	3 za jednym razem
Aktywowanie figurki, pozwala jej wykonać turę. Każda figurka ma 1 turę w trakcie każdej rundy. Każda figurka kończy swoją turę (włączając w to ataki) zanim kolejna zostanie aktywowana (nawet, jeśli aktywujesz wiele figurek). Runda się kończy, kiedy wszystkie figurki wykonały swoje tury.
Sprawdzając rozmiar drużyny, weź pod uwagę również powalone i uciekające figurki.
Co może zrobić figurka?
Zasady podstawowe: te zasady zakładają, że figurka:
•	Jest w promieniu 24˝ sprzymierzonego dowódcy i ma go w polu widzenia (zobacz pole widzenia, strona 48)
•	Jest w promieniu 6˝ od sprzymierzonego dowódcy (niezależnie od pola widzenia), albo
•	Sama jest dowódcą.
Figurka, która spełnia te kryteria jest uważana za będącą pod dowództwem. Jeśli figurka nie jest dowódcą, nie ma dowódcy w promieniu 6˝, i nie ma w polu widzenia dowódcy, w promieniu 24˝, wtedy jest poza dowodzeniem (zobacz czynności, w czasie bycia poza dowodzeniem, strona 17), i jej możliwości są ograniczone.
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Czynności
W każdej rundzie każda figurka ma swoją turę i może wykonać następujących 5 czynności:
Manewr: Przesunąć się ze swoją prędkością i zaraz zaatakować, rzucić czar, lub przesunąć się o swoją prędkość w calach ponownie.
Szarżować: przesunąć się, co najmniej o 2˝ z pełną prędkością i po prostej linii w kierunku najbliższej wrogiej figurki i wykonać atak wręcz, jeśli to możliwe.
Stać: Trzymać pozycję; zaatakować, jeśli to możliwe.
Przegrupować się: próbować przerwać ucieczkę.
Podnieść się: Podjąć próbę obrony przed byciem powalonym.
Czynności
W każdej rundzie każda figurka ma swoją turę i może wykonać następujących 5 czynności (możliwości figurek poza dowodzeniem są ograniczone).
Manewry
Figurka może się przesunąć w dowolnym kierunku lub kombinacji kierunków ze swoją prędkością. Następnie może wykonać jedną z następujących czynności:
•	Wykonać atak wręcz. Figurka może zaatakować wrogą figurkę, z którą jest w kontakcie walki wręcz.
•	Wykonać atak na odległość. Figurka może zaatakować najbliższą wrogą figurkę (tylko). Figurka nie może wykonać ataku na odległość na figurkę, z którą znajduje się w kontakcie walki wręcz.
•	Rzucić czar. Figurka może rzucić czar zaczepny na najbliższą wrogą figurkę (tylko) albo korzystny czar na najbliższą sprzymierzoną figurkę(lub na siebie). Jeśli wroga figurka jest w kontakcie walki wręcz z figurką, która rzuca czar (z zasięgiem 6˝ lub większym), ta figurka musi wykonać udaną obronę, albo stracić czar. Poziom trudności tej obrony to 15 + poziom czaru. Figurka rzucająca czar nie z dystansu (osobisty, lub dotknięcia) nie musi wykonać tej obrony.
•	Użyć specjalnej zdolności. Niektóre specjalne zdolności, jak Odpędź Nieumarłego +4, liczą się jako część manewru, podobnie jak wykonanie ataku.
•	Poruszyć się powtórnie. Po przesunięciu się o swoją prędkość, figurka może się przesunąć o swoją prędkość jeszcze raz. W tym wypadku wyczerpuje swoją turę.
Jeśli figurka jest w kontakcie walki wręcz z wrogą figurką, a następnie próbuje się odsunąć z jej zasięgu, musi wykonać obronę morale albo rozpoczyna ucieczkę (zobacz ucieczka str. 24.) Ponadto, wroga figurka, która była w kontakcie walki wręcz z tą figurką, wykonuje pojedynczy atak okazji (zobacz poruszanie się i ataki okazji, str. 22.)
Figurka, która opuści pole walki, jest poza grą.
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[Ryc. 16] Szarżująca figurka może zaatakować tylko najbliższą wrogą figurkę. Musi się poruszać po prostej i nie może szarżować, jeśli cokolwiek ją zwolni.
Figurka nie może przejść nad inną figurką, chyba, że jest ona powalona. Figurka może przejść nad powaloną figurką, ale dostaje przez to ograniczenie ruchu o 1˝ (jak przy poruszaniu się przez zasłonę terenową), i figurka nie może się zatrzymać na figurce powalonej.
Szarżowanie
Figurka może poruszać się z pełną prędkością w kierunku najbliższej wrogiej figurki. Musi się poruszać po prostej linii, która łączy najbliższe części podstawek.
Figurka nie może szarżować, jeśli zaczyna swoją turę będąc w kontakcie wręcz z wrogą figurką.
Jeśli figurka wkracza na teren, który zwalnia jego poruszanie się (zobacz koszty ruchu, strona 48), musiałby przejść między innymi figurkami (zobacz przechodzenie między przeszkodami, strona 30), albo w inny sposób zostałaby zwolniona – nie można uważać, że szarżuje.
Szarżująca figurka nie może przechodzić między przeszkodami, albo zmieniać kierunku w inny sposób.
Szarżująca figurka może się poruszać tylko z pełną prędkością, chyba że wchodzi w kontakt walki wręcz z inną figurką.
Jeśli szarżująca figurka wchodzi w kontakt walki wręcz z wrogą figurką, przesunąwszy się przynajmniej o 2˝, wchodzi w kontakt walki wręcz z premią +2 do rzutu. Jeśli przesunęła się o mniej, niż 2˝, nie dostaje premii do ataku.
Stanie
Figurka może stać w bezruchu. Może także zaatakować, albo rzucić czar, jak opisano przy manewrach (możesz myśleć o staniu jako o “manewrze 0”).
Przegrupowanie
Uciekająca figurka wykonuje swoją akcję, przegrupowując się. W tym celu, wykonuje obronę morale. Jeśli się uda, nie robi nic innego w tej turze, tylko przestaje uciekać. Jeśli się nie uda, porusza się z pełną prędkością w kierunku najbliższego brzegu mapy. Figurka, która opuści pole bitwy jest poza grą.
Podnoszenie się
W czasie swojej tury, powalona figurka musi w ramach swoich czynności spróbować się podnieść. Poziom trudności obrony to 20.
Jeśli obrona jest skuteczna, zdrowie figurki rośnie z 0 do 1 (figurka otrzymuje 1 punkt zdrowia, tylko, jeśli ma 0. Na przykład figurka, której udaje się podnieść po tym, jak została powalona przez truciznę, nie zyskuje 1 życia).
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Jeśli wypada rzeczywiste 1, figurka zostaje zniszczona i należy ją natychmiast usunąć z gry.
Jeśli figurka zostaje powalona przez specjalną zdolność, i jej zdrowie nie spada do 0, sprawdź zasady dla tej zdolności.
Na przykład powalony zostaje Gnom Infiltrator. Jego kontroler w swojej turze rzuca d20, żeby go podnieść. Wypada 18. jako że obrona Infiltratora wynosi +2, przybywa mu 1 życie. Nie może on już nic zrobić w swojej turze.
Czynności, kiedy figurka znajduje się poza dowodzeniem.
Bez dowódcy, czynności figurki są ograniczone.
Podstawowe zasady: Zasady dla pięciu wyżej wymienionych czynności, zakładają, że figurka jest dowodzona.
Figurka jest pod dowodzeniem, jeśli:
•	Jest dowódcą,
•	W promieniu 6˝ jest sprzymierzony dowódca (niezależnie od pola widzenia), albo
•	Jest w zasięgu 24˝ sprzymierzonego dowódcy, i ma go w polu widzenia.
Figurka nie jest dowodzona, jeśli
•	Jeśli nie jest dowódcą,
•	Nie ma sprzymierzonego dowódcy w promieniu 6˝, i
•	Nie ma sprzymierzonego dowódcy w promieniu 24˝ i w polu widzenia.
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[Ryc. 18] figurka jest poza dowodzeniem, jeśli nie ma dowódcy w promieni 6”, i nie ma dowódcy w promieniu 24” i w polu widzenia. Marine i Glaiver są poza dowodzeniem. Hammerer i Infiltrator są pod dowodzeniem.
Uciekający i powaleni dowódcy nie liczą się przy określaniu, czy figurka jest dowodzona, (chociaż uciekający dowódcy wciąż mogą sami siebie przegrupować).
Szarżowanie, Stanie i Powstawanie
Figurka poza dowodzeniem, może normalnie szarżować i się podnosić.
Manewruj z pełną prędkością tylko w kierunku wrogiej figurki.
Jeśli figurka poza dowodzeniem manewruje, musi poruszać się z pełną prędkością w kierunku najbliższej wrogiej figurki. Pełna prędkość czy maksymalnie dwa razy prędkość figurki. Figurka, która porusza się z pełną prędkością, zatrzymuje się jedynie, jeśli weszła w kontakt walki wręcz z wrogą figurką, lub kiedy przebyła maksymalną odległość.
Figurka z atakiem na odległość musi się poruszać w kierunku najbliższej wrogiej figurki (o ile w ogóle się porusza) ale nie musi tego robić z pełną prędkością. W szczególności, jeśli miałby opuścić obszar, skąd mógłby wykonać atak na odległość w kierunku wrogiej figurki.
Na przykład, jeśli nie dowodzony Gnom Infiltrator będący o 26˝ od Gnoll Troopera (najbliższej wrogiej figurki) może przesunąć się o 2˝ i strzelić z kuszy (zasięg 24˝) do Troopera. (W praktyce gracz decyduje gdzie zatrzymać figurkę, bez mierzenia dystansu do Gnoll Troopera. Dla pewności, gracz przesunie Infiltratora raczej o 3˝ żeby się upewnić, że jest w odległości 24˝ od Troopera.)
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Jeśli nie ma wrogich figurek w polu widzenia, manewrująca figurka bez dowódcy musi się poruszać z pełną prędkością w kierunku punktu skupienia pola bitwy (na ogół ten punkt znajduje się w środku pola bitwy.)
Brak przegrupowania
Będąc poza dowodzeniem, uciekająca figurka nie może się przegrupować. Tak jakby wykonała nieudaną obronę morale, porusza się z pełną prędkością w kierunku najbliższego brzegu pola bitwy.
Walka
Walka to wymiana ataków. Ranne jednostki mogą spanikować i uciec, zostać powalone, lub zniszczone.
Atak i obrażenia
Kiedy figurka atakuje, rzuć d20 i dodaj modyfikator ataku odpowiednio walki wręcz lub na odległość tej figurki.
Jeśli rezultat jest co najmniej tak wysoki jak zbroja przeciwnika – atak się powiódł. Atakującą figurka zadaje obrażenia (odpowiednio) wręcz lub na odległość i zostają one odjęte od zdrowia broniącej figurki. Zaznaczaj obrażenia, jakich doznała figurka, przez umieszczanie znaczników obrażeń na podstawce, albo gdzieś obok (ewentualnie możesz kłaść znaczniki na karcie figurki, albo notować na papierze.)

Znaczniki obrażeń
Żetony pomagają ci znaczyć poziom twojego życia. Możesz nimi także zaznaczać inne rzeczy. Mogą to być na przykład punkty dowodzenia, jednorazowe ataki na odległość, które figurki miały swoją turę w rundzie, gdzie jest środek pola bitwy itd.
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[Ryc. 20] Figurka poza dowodzeniem, nie może dowolnie manewrować. Jeśli się porusza, musi się poruszać z pełną prędkością w kierunku najbliższej wrogiej figurki.
Jeśli rzut ataku daje rzeczywiste 20, jest on automatycznie sukcesem, niezależnie od zbroi obrońcy. Może to być także trafienie krytyczne. Jeśli rzut ataku daje rzeczywiste 1, wtedy automatycznie chybia, niezależnie od premii ataku atakującego.
Jeśli zdrowie broniącej figurki spada do połowy lub niżej wykonuje ona obronę morale. Jeśli już raz figurka wykonała udaną obronę morale, nie musi tego robić ponownie, (zatem figurka, która wykonała udaną obronę morale, i została uleczona również nie musi wykonywać obrony morale).
Jeśli zdrowie figurki spada dokładnie do 0, zostaje ona powalona.
Jeśli zdrowie figurki spada poniżej 0, zostaje zniszczona. Usuń ją z gry.
Modyfikatory ataku
Oprócz modyfikatorów ataku wymienionych w statystykach pewne dodatkowe warunki mogą wpłynąć na wartość rzutu ataku. Niektóre z nich mogą wpłynąć także na wartość zbroi obrońcy, jak wymienione niżej modyfikatory ataków wręcz i z dystansu:
Modyfikatory ataku wręcz:
•	Atak z góry: +1 do ataku.
•	Obrońca powalony: automatyczne trafienie, podwójne obrażenia.
•	Wielu atakujących: +2 do ataku
Figurka otrzymuje premię +2 do swojego ataku wręcz, jeśli trzy lub więcej wrogich figurek jest w kontakcie walki wręcz z wrogą figurką, włączając w to atakującego (powalone, oszołomione, i uciekające figurki się nie liczą, bo nie są traktowane jako będące w kontakcie walki wręcz z wrogą figurką).
•	Przygwożdżony atakujący: –2 do ataku
•	Przygwożdżony obrońca: –2 do zbroi
Modyfikatory ataku na odległość
•	Atak z góry: +1 do ataku
•	Obrońca za zasłoną: +4 do zbroi (zobacz zasłona, strona 49)
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[Ryc. 21] Jeśli przynajmniej 3 wrogie figurki (włączając atakującą), są w kontakcie walki wręcz z obrońcą, atakujący otrzymuje premię +2 do ataku. Adept, Trooper i Maw otrzymują +2 przeciwko Paladinowi.
•	Interweniujące figurki: +1 do zbroi dla broniącego za każdą interweniującą figurkę.
Figurka “interweniuje”, jeśli jej podstawkę przecina linia poprowadzona od środka podstawki atakującej, do środka podstawki broniącej figurki.
•	Obrońca styka się z wrogą figurką:* –4 do ataku
•	Obrońca powalony:** brak modyfikatora

*Atakujący otrzymuje tą karę, jeśli podstawka obrońcy jest w kontakcie, z co najmniej jeszcze jedną figurką (zwykle sprzymierzeńcem atakującego). Znokautowane wrogie figurki się nie liczą.
**Zobacz Powalenie, poniżej- ograniczenia przy celowaniu w powalone figurki.

Trafienia krytyczne
Jeśli rzut ataku daje rzeczywiste 20, atak automatycznie kończy się powodzeniem. Ponadto atakujący wykonuje kolejny rzut ataku (tak jak pierwszy). Jeśli drugi rzut jest sukcesem, obrońca otrzymuje podwójne obrażenia (jakby otrzymał je dwa razy).
Konstrukty, żywiołaki, i nieumarli są odporni na krytyczne obrażenia. Rzeczywiste 20 wciąż jest automatycznym sukcesem, ale atakujący nie rzuca po raz kolejny żeby sprawdzić czy trafienie było krytyczne.
Bronie obuchowe, nie dają trafień krytycznych. Rzeczywiste 20 wciąż jest automatycznym sukcesem, ale atakujący nie rzuca po raz kolejny żeby sprawdzić czy trafienie było krytyczne.
Powalenie
Figurka, której zdrowie zostaje zredukowane do 0, zostaje powalona. Połóż powaloną figurkę na boku. Ma ona ograniczone możliwości i jedyne, co może zrobić to spróbować się podnieść.
Każdy atak wręcz przeciwko powalonej figurce jest automatycznym sukcesem (bez rzutu) i zadaje podwójne obrażenia. Ten automatyczny sukces i podwójne obrażenia nie stosują się przy atakach z dystansu.
Powalona figurka nie jest uważana za będącą w kontakcie walki wręcz, nie wykonuje ataku okazji, nie może uciekać, i nie wykonuje obron morale.
W celu wyłonienia najbliższej figurki, należy zignorować powalone figurki, chyba że żadne inne nie znajdują się w polu widzenia (figurka, która szarżuje, lub wykonuje atak z dystansu, zawsze namierza najbliższą wrogą figurkę, ignorując powalone, nawet gdy znajdują się bliżej)
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Podstawowe zasady: Znokautowany dowódca nie liczy się jako dowódca przy określaniu czy dany figurka jest dowodzona.
Niektóre specjalne zdolności mogą powalić figurkę nawet, gdy jej zdrowie nie spada do 0.
Poruszanie się i ataki okazji
Obszar 1˝ od figurki to jej strefa zagrożenia. Jeśli figurka jest w strefie zagrożenia wrogiej figurki i się porusza – wtedy wroga figurka wykonuje w jej kierunku atak okazji. Wyjątkiem od tej reguły jest, że figurka może się poruszać w kierunku wrogiej figurki nie będąc narażona na atak okazji.
Figurka może wykonać tylko jeden atak korzyści na rundę. Figurka musi wykonać atak okazji, kiedy ma taką szansę.
Figurka prowokuje atak okazji, kiedy wychodzi ze strefy zagrożenia wrogiej figurki. Ponadto, poruszająca się figurka musi wykonać obronę morale, albo uciec (uciekających i powalonych figurek nie uważa się za będące w kontakcie walki wręcz z innymi figurkami).
Kiedy zajdzie atak okazji
Figurka wykonuje atak okazji w odpowiedzi na pewne posunięcia wroga. Atak okazji zachodzi, kiedy wróg zamierza się poruszyć, ale jednak za nim to zrobi.
Dla przykładu, Abyssal Maw odchodzi od Human Paladina (w zasięgu 1˝ od Paladina), i Paladin wykonuje w jego kierunku atak okazji. Atak ma miejsce, kiedy Maw jest w promieniu 1˝ od Paladina, – kiedy pierwszy raz wchodzi w kontakt ze strefą zagrożenia, a nie, kiedy jest najbliżej Paladina, albo kiedy opuszcza strefę zagrożenia. Analogicznie, kiedy Paladin jest w kontakcie z Maw a ten próbuje wyjść ze strefy zagrożenia, Paladin wykonuje atak natychmiast – tak naprawdę zanim Maw zdąży się poruszyć. Jeśli ten atak powala Maw, upada on tam gdzie jest, bez przesunięcia się i ciągle jest w kontakcie z Paladinem. W czasie swojej tury, Paladin może zaatakować Maw bez uprzedniego poruszania się.
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[Ryc. 23 (góra)] Jeśli figurka przesuwa się w zasięgu 1’ od wroga, ten ostatni wykonuje atak okazji. Tutaj, Maw atakuje Paladina.
[Ryc. 23 (dół)] Figurka może uniknąć ataku okazji, poruszając się prosto w kierunku najbliższej wrogiej figurki. Tutaj, Paladin nie może wykonać ataku okazji przeciwko Maw.
Jeśli więcej niż jedna figurka ma wykonać atak okazji, ich kontroler określa kolejność, w jakiej to zrobią. Wykonują swoje akcje jedna za drugą, i wykonują je nawet, jeśli poruszająca się figurka została znokautowana, lub zniszczona. Jeśli figurki kontrolowane przez więcej niż jednego gracza (jak w grze dla wielu graczy) wykonują atak okazji, gracz, którego jest tura wykonuje ataki jako pierwszy, i szansa na takie ataki przechodzi na graczy po lewej ręce.
Morale
Wojsko może czasem stracić morale i uciec z pola walki, choć dowódca może czasem przegrupować uciekające jednostki.
Obrona morale
Obrona morale to obrona, jaką wykonuje figurka, żeby uniknąć ucieczki. Działa to jak każda inna obrona, zgodnie z zasadami z tego rozdziału. Figurka musi wykonać obroną morale, kiedy
•	Jej życie po raz pierwszy spada poniżej połowy lub
•	Oddala się od wrogiej figurki, z którą jest w kontakcie walki wręcz (uciekające i powalone figurki nie są brane pod uwagę przy określaniu kontaktu walki wręcz.)
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Figurka wykonująca obronę morale musi wygrać rzut lub uciec. Poziom trudności zależy od tego, jak wiele strat poniosła drużyna tej figurki. Martwe, powalone i uciekające figurki liczą się jako straty, podobnie jak figurki, które już uciekły z pola walki.
Kiedy figurka ma więcej niż połowę życia wykonując obronę morale (np. wychodząc z kontaktu walki wręcz z wrogą figurką), otrzymuje premię +5 do swojej obrony morale (jako dodatek do swojej normalnej obrony).
Tabela 2–2: Obrona Morale – trudność
Straty Drużyny*	Poziom trudności
Mniej niż połowa		13
Połowa lub więcej	18

*Martwe, powalone i uciekające figurki liczą się jako straty, podobnie jak figurki, które już uciekły z pola walki.
Ucieczka
Figurka, której nie powiodła się obrona morale, natychmiast zaczyna się poruszać z pełną prędkością (dwukrotność jego prędkości) od wroga, który zmusił go do wykonania obrony morale. Znajduje się teraz w stanie ucieczki.
Wychodzenie z kontaktu walki wręcz z wrogą figurką, prowokuje ją do ataku okazji. Wyjątek następuje, kiedy wroga figurka zaatakowała twoją figurkę, (zmuszając ją do ucieczki) – wtedy nie następuje atak okazji.
Uciekająca figurka omija przeszkody, by skuteczniej oddalić się od wrogiej figurki, która zmusiła ją do ucieczki, ale robiąc to, nie może zrobić nic, co ją zbliży do wrogiej figurki. Uciekająca figurka porusza się wolniej niż z pełną prędkością, jeżeli takie ograniczenia stwarza teren, po którym się porusza, ale nadal oddala się tak daleko jak to możliwe (jest możliwe, że uciekająca figurka nie może się w ogóle poruszyć, np. kiedy zostanie w odpowiedni sposób “przyszpilona”.)
Uciekająca figurka nie może atakować (ani nawet wykonywać ataków okazji). Zatem nigdy nie jest rozpatrywana, jako będąca w kontakcie walki wręcz z innymi figurkami. Figurka, która zaczyna swoją turę uciekając, może się przegrupować, chyba że nie jest dowodzona – wtedy automatycznie porusza się z pełną prędkością w kierunku najbliższego brzegu mapy. Figurka, która opuszcza pole bitwy jest poza grą.
Powstawanie i morale
Czasem zdrowie figurki spada do 0, nie spadając uprzednio do połowy. W takim wypadku zostaje powalona, zanim zdąży zrobić obronę morale z powodu sprowadzenia do połowy życia. Jeśli figurka później się podniesie, albo zostaje wyleczona do przynajmniej 1 zdrowia, nie musi robić retrospektywnej obrony morale z powodu spadnięcia do połowy życia (uważa się, że już to zrobiła).
Podobnie, jeśli z jakiegoś powodu figurka nie może uciec przy spadnięciu do połowy życia, nie musi później wykonywać tej obrony.
Figurka, która uciekała, kiedy została znokautowana, ucieka nadal po tym jak się podniesie.
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[Ryc. 25] Poruszanie się “do” najbliższej wrogiej figurki, oznacza poruszanie się najkrótszą drogą, która do niej prowadzi. Tutaj, Trooper porusza się do Paladina.
Ogólne Zasady
W grze stosuje się kilka ogólnych zasad:
Zaokrąglanie
Zaokrąglaj zawsze w dół. Jeśli figurka otrzymuje pół obrażenia od Fire Bomb, która w innym wypadku zadałaby 1 obrażenie – nie otrzymuje obrażeń.
Najbliższa figurka przeciwnika
Najbliższa figurka przeciwnika, to ta, który znajduje się w polu widzenia i odległość do niej jest najmniejsza. Na przykład, na potrzeby poruszania się, figurka znajdująca się w odległości 4˝ jest “bliżej” niż figurka odległa o 3˝ ale w drzewach (poruszanie się przez nie kosztuje 2˝), bo efektywnie kosztowałoby to figurkę 5˝ żeby przejść przez drzewa, więc figurka odległa o 4˝ jest uważana za “bliższą”.
Figurka, której nie można dosięgnąć (nie istnieje trasa, która do niej prowadzi) musi być zignorowana przy określaniu najbliższej figurki.
Na przykład figurka znajdująca się w rogu dwóch ścian i otoczona przez inne figurki, nie może być dosięgnięta. Niezależnie od tego, jak daleko się znajduje, nie może być uważana za “najbliższą”.
Ponieważ ataki z dystansu ignorują koszty ruchu, nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu odległości przy strzale na odległość. W pierwszym przykładzie, wroga figurka to ta w drzewach (oddalona o 3˝), nawet, jeśli drzewa stanowią osłonę dla obrońcy.
Zbliżanie się i oddalanie od wrogiej figurki.
Figurka zbliża się do innej figurki, kiedy zmniejsza dystans do niej przesuwając się po najkrótszej trasie, która je łączy. Ta trasa, nie musi być prosta, na przykład, jeśli figurka musi ominąć bagno by dosięgnąć wroga.
Figurka oddala się od wrogiej figurki, kiedy posuwa się po trasie, która maksymalnie ją od tej figurki oddali. Ta trasa nie musi być prosta, np. kiedy figurka musi ominąć przeszkodę. Rzadziej, figurka może być zapędzona w ślepy zaułek, lub znaleźć się w trudnym terenie odsuwając się od wroga.
Jeśli zasady mówią, że figurka przesuwa się “prosto” do lub od innej figurki, oznacza to, że figurka porusza się po prostej linii, która je łączy. Na przykład szarżująca figurka porusza się prosto do wrogiej figurki.
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Mierzenie
Mierz odległości miedzy figurkami, pomiędzy najbliższymi częściami podstawek. Technicznie, powinieneś mierzyć odległości, określając jak bardzo przesuwa się środek podstawki. Oznacza to, że figurka będąca w rogu, jest ograniczona w swoim ruchu tym, jak można przesunąć środek, a nie brzegi podstawki.
Nie możesz mierzyć odległości, żeby sobie pomóc zdecydować, jaką akcję wykona twoja figurka. Na przykład musisz zdecydować czy rzucić czar, czy wykonać atak na odległość przed zmierzeniem odległości do wybranej figurki. Jeśli potem okaże się, że namierzona figurka jest poza zasięgiem – atak jest nieudany.
W rzadkich wypadkach, żądny zwycięstwa przeciwnik może “mieć problemy” z określaniem odległości, żeby zyskać przewagę. Wtedy możesz zażądać, żeby przeciwnik mierzył odległości, zamiast je szacować.
Obracanie figurek
Figurka może się obracać dowolnie. Rotacja musi się odbywać wokół środka figurki. Kierunek figurki, nie ma wpływa na grę.
Remisy
Kiedy remisujecie rzut (jak np. rzut inicjatywy), rzućcie ponownie kością. W grze dla wielu graczy każdy z nich rzuca ponownie kością, jeśli dwóch lub więcej graczy otrzymało taki sam wynik.
Kiedy remis zachodzi przy określaniu miar, np. przy mierzeniu odległości do najbliższej figurki – rzuć kością a by określić która jest uważana za bliższą. Ponieważ mierzysz po zdecydowaniu, co zrobisz – akcja może być inna niż zamierzałeś.
Kiedy na przykład figurka szarżuje, a inna figurka okazuje się być bliżej – figurka musi zmienić cel swojej szarży. W tym wypadku specjalne rozkazy, które kazałyby figurce zignorować najbliższy cel, nie mogą jej do tego zmusić. Jeśli gracz nie jest pewien, która figurka jest najbliżej, może dla pewności wcześniej wydać rozkaz o zignorowaniu najbliższej figurki. W ten sposób figurka może szarżować na cel twojego wyboru, nawet jeśli mierzenie wykaże, że figurka ta jest druga w kolejności.
Statystyki figurek
Jeśli gracze nie umówią się inaczej, można oglądać statystyki figurek przeciwnego gracza.
Punkty dowodzenia: zasady zaawansowane
W zaawansowanych zasadach, dowódcy otrzymują punkty dowodzenia, by wydawać rozkazy. Na początku każdej rundy każdy dowódca ma ilość punktów dowodzenia równą swojemu wskaźnikowi dowódcy. Nie przechodzą one z tury na turę (zobacz Dowódca, str. 32.)
Tworzenie swojej drużyny
Używaj podstawowych zasad, z następującymi zmianami:
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Punkty dowodzenia
W zaawansowanych zasadach, możesz budować drużynę, bez limitu punktów dowodzenia. Jeśli drużyna ma więcej wojska niż punkty dowodzenia, możesz wybrać w każdej rundzie wojska, które nie będą dowodzone. Tak naprawdę, możesz zbudować drużynę pozbawioną dowódców (wyjątkiem od tej zasady jest figurka ze zdolnością Wild Troop (Dzika Jednostka). Musisz mieć 1 punkt dowodzenia dla każdego dzikiego oddziału w swojej drużynie.
Krzyżowanie frakcji
Możesz zbudować drużynę z figurek różnych frakcji. Dobre figurki nie mogą być w drużynie ze złymi, ale poza tym możesz dowolnie łączyć figurki. Jednak twoja drużyna musi mieć dowódców, jeśli łączysz w niej różne frakcje. Ostatecznie, frakcja drużyny jest określana przez figurki z największą ilością punktów dowodzenia. Wszystkie figurki z innych frakcji, są uważane za “skrzyżowane”. Potrzebujesz 1 punkt dowodzenia na “skrzyżowaną figurkę”, a punkty dowodzenia “skrzyżowanych” dowódców się nie liczą. Każdy “skrzyżowany” dziki oddział, liczy się jako dwie jednostki. Niezależne oddziały i dowódcy nie liczą się do tego limitu.
Jeśli ilości punktów dowodzenia różnych frakcji są równe – ty określasz frakcję. Jeśli twój oddział nie ma punktów dowodzenia – wszystkie figurki muszą być z tej samej frakcji.
Na przykład pierwotnie krasnoludzka drużyna z Centaur Trooperem (Trudny oddział, frakcja Ravilla) w Wood Elf Scoutem (Ravilla) musi mieć przynajmniej 3 punkty dowodzenia wśród swoich dowódców (2 dla Troopera i 1 dla Scouta).
Inicjatywa wyzwań (dwóch graczy)
Jeśli tracisz inicjatywę, możesz zużyć 1 punkt dowodzenia, żeby ponowić rzut. Jeśli znów się nie udało – możesz operacje powtórzyć.
Jeśli ci się uda – drugi gracz może zrobić to samo, żeby odzyskać inicjatywę. Jeśli mu się uda – znów twoje kolej, i tak dalej, aż jeden z graczy zdecyduje nie podejmować inicjatywy, albo wyczerpie swoje punkty dowodzenia i nie może więcej walczyć o inicjatywę.
Jeśli wykonujesz rzut o inicjatywę, osiągając wynik przeciwnika, tracisz ją. (w czasie powtórnego rzutu (reroll), remis jest uważany za przegraną).
Wyzwanie inicjatywy (trzech lub wiej graczy)
Przy większej ilości graczy, kolejność wyzwań o inicjatywę jest inna:
1.	Wszyscy gracze wykonują rzut inicjatywy (powtarzając aż nie będzie remisów)
2.	Każdy gracz, zaczynając od posiadacza najgorszego wyniku w rzucie decyduje czy rzucać ponownie
3.	Gracz, który rzuci ponownie i nie przekroczy maksymalnego wyniku, nie może rzucać jeszcze raz.
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4.	Gracz, który przebił w powtórnym rzucie najlepszy wynik, przejmuje prowadzenie.
5.	Ten, kto wygra – decyduje kto zaczyna i w jakiej kolejności biegnie inicjatywa.
Pod dowództwem
Jak w podstawowych zasadach, dla dowodzonej drużyny musisz mieć ją w zasięgu 24˝ od sprzymierzonego dowódcy, lub w zasięgu 6˝ niezależnie od pola widzenia. Ponadto, dowódca musi zużyć 1 punkt dowodzenia dla każdej figurki, żeby mieć ją pod dowództwem w każdej rundzie. Jeśli dowódca nie zużyje punktu dowodzenia, figurka jest traktowana jakby nie była dowodzona.
Dowodzenie Trudnym Oddziałem kosztuje 2 punkty. (Zobacz trudny Oddział, str. 33.)
Na przykład, Human Paladin zaczyna rundę z 5 punktami dowodzenia. Najpierw, Human Glaiver przesuwa się naprzód, by zająć pozycję defensywną pozycję naprzeciwko Gnome Infiltratora. Ponieważ ten manewr nie został wykonany z pełną prędkością, Glaiver może go wykonać tylko będąc pod dowództwem. Paladin, musi zużyć 1 punkt dowodzenia, by umożliwić ruch Glaivera.
Następnie drugi gracz aktywuje Gnoll Troopera, który szarżuje na Glaivera (Glaiver wykonuje atak okazji na Troopera, zanim został zaatakowany, ponieważ osiągnął on zasięg 1˝.)
Następnie Infiltrator strzela w najbliższą wrogą figurkę, którą jest Trooper. Ponieważ ta akcja jest legalna nawet dla nie dowodzonej figurki, Paladin nie musi zużywać punktu dowodzenia. Paladin ciągle ma 4 punkty dowodzenia. Może także wydać punkty na ten rozkaz. (Zobacz Tabela 2–3: Rozkazy, strona 29.)
Wydawanie rozkazów
Oprócz umożliwienia jednostkom zachowań typowych dla bycia pod dowództwem, dowódca może wykorzystać punkty dowodzenia, by polepszyć możliwości jednostek.
Raz na rundę, dowódca może wydać rozkaz jednostce w promieniu 24˝ w polu widzenia, lub w promieniu 6˝ niezależnie od pola widzenia. Niektóre rozkazy mają specjalne ograniczenie do 6˝. Możesz wydać rozkaz figurce, za każdym razem, kiedy może ona zrobić coś, na co ten rozkaz by wpłynął, jak wykonanie rzutu lub akcji. Nie możesz wydać rozkazu, kiedy twój przeciwnik ma coś zrobić – na przykład, kiedy zamierza wykonać rzut. Dowódcy mogą wydawać rozkazy sobie samym i innym dowódcom.
Na przykład, Human Glaiver otrzymał od Gnoll Troopera 1 obrażenie, co sprowadziło go z 2 życia do 1. Teraz Glaiver musi wykonać obronę morale, albo uciec. Od tego momentu, gracz decyduje czy Paladin ma wydać rozkaz Glaiverowi, zużywając 2 punkty dowodzenia, żeby dać Glaiverowi +4 do obrony morale.
Jeśli dowódca może wydać tylko 1 rozkaz na rundę, może go wydać kilku figurkom w ciągu rundy, zakładają że ma wystarczającą ilość punktów dowodzenia. Dowódca, który wydał określony rodzaj rozkazu w rundzie, może wydać ten sam (tylko) typ rozkazu innym figurkom w ciągu rundy, za każdym razem płacąc za to punkty dowodzenia. Na przykład Paladin zużyła punkt dowodzenia, żeby dać Glaiverowi +2 do rzutów ataku, może potem żyć kolejne dwa punkty dowodzenia, żeby wydać ten sam rozkaz innej figurce.
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Tabela 2–3: Rozkazy
Rozkaz
Figurki objęte
Koszt dowodzenia
Rzuty ataku +2

Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Obrana morale +2
Każda inna sprzymierzona figurka w kontakcie z dowódcą
0
Obrona morale
+4
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Obrona morale +8
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
3
Obrona w celu powstania +4
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Figurka otrzymuje miejsce na polu bitwy, jako swój “punkt skupienia.” Dopóki dowódca nie da nowego, figurka traktuje ten punkt jako swój punkt skupienia.
Dowolny
2
Figurka jest “pod dowództwem” (I może dowolnie manewrować się przegrupowywać).
Dowolny
1*
Możesz wybrać drugi najbliższy figurka jako cel szarży, strzału, lub czaru (zamiast najbliższej wrogiej figurki).
Dowolny
2
Figurka może wybrać dowolną wrogą figurkę jako cel szarży, strzału lub czaru (zamiast najbliższej wrogiej figurki).
Dowolny
4
Figurka może się poruszyć po ataku lub rzuceniu czaru, zamiast przed.
Dowolny
2
Figurka może zaniechać wykonania ataku okazji.
Dowolny
2
*Nie liczy się do limitu rozkazów wydanych przez dowódcę, albo otrzymanego przez figurkę w rundzie.
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Niektóre rozkazy wpływają na wyniki rzutów kostką. Dotyczy to tylko rzutów wykonanych po rozkazie. Nie możesz rzucić kością, sprawdzić rezultat, a potem decydować czy wydać rozkaz który by wpłynął na wynik rzutu.
Dowódcy nie mogą wspólnie wydawać rozkazów, których nie mogliby wydać indywidualnie, (bo nie starczyło by im punktów dowodzenia).
Uciekający, lub powalony dowódca, nie może zużywać punktów dowodzenia.
Figurka może otrzymać tylko 1 rozkaz na rundę. (rozkaz aby figurka przestała być dowodzona, nie liczy się do tego limitu.)
Rozkazy wydane w danej rundzie, zwykle trwają do jej końca.
Wydawanie rozkazów figurkom skrzyżowanych frakcji
Dowódcą trudniej jest dowodzić figurkami z innych frakcji. Każdy rozkaz kosztuje o 1 więcej, jeśli dowódca i jednostka dowodzona są z innych frakcji.
Na przykład, jeśli Human Paladin ma Dwarf Shock Troopera w swojej drużynie, będzie ją to kosztowało 2 punkty dowodzenia, nie 1, żeby Shock Trooper działał pod jej dowództwem.
Jeśli oddział o skrzyżowanych frakcjach, jest także Trudnym Oddziałem, dodaj koszt +1 za należenie do skrzyżowanej frakcji, przed podwojeniem rezultatu.
Zasady eksperckie
Te zasady rzadko są potrzebne, ale jeśli pograsz wystarczająco długo – w końcu się przydadzą.
Przechodzenie między przeszkodami
Figurka może “przecisnąć się” pomiędzy dwoma innymi figurkami, jeśli odległość między nimi wynosi przynajmniej pół promienia podstawki tej figurki. Poruszając się w ten sposób, przebywa o 2˝ mniej, i może się zatrzymać dopiero tam, gdzie jest miejsce na podstawkę. Jeśli nie ma wystarczającej ilości punktów ruchu, nie może się “przeciskać”
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Analogicznie figurka może się przeciskać między dwoma fragmentami terenu które blokują drogę, lub między fragmentem terenu a wrogą figurką.
“Przypadkowe” spotkanie z wrogimi figurkami
Czasem, w czasie poruszania się, figurka napotyka wrogą figurkę, chociaż nie zmierzała prosto na nią.
Szarżująca figurka musi zatrzymać się tam, gdzie wchodzi w kontakt walki wręcz z wrogą figurką. Może być w stanie zaatakować figurkę, która napotkała, ale jego ruch nie jest już rozważany jako szarża. Nie może więc zaatakować jeśli poruszyła się o więcej niż połowę maksymalnej prędkości i nie otrzymuje premię +2 do ataku.
Szarżująca figurka musi się zatrzymać, kiedy wejdzie w kontakt podstawka-w-podstawkę z wrogą figurką. Może być w stanie zaatakować figurkę, którą napotkała, ale jej ruch nie jest już rozważany jako szarża. Nie może więc zaatakować jeśli poruszyła się o więcej niż połowę maksymalnej prędkości i nie otrzymuje premii +2 do ataku.
Szarżująca figurka, nie może jednak zatrzymać się wchodząc w strefę zagrożenia wrogiej figurki, a więc jest narażona na atak okazji o ile ma minąć wrogą figurkę.
Manewrująca figurka będąca poza dowodzeniem, może się zatrzymać wchodząc w strefę zagrożenia wrogiej figurki, ale nie musi tego robić.
Figurka manewrująca w kierunku punktu skupienia potyczki, musi się zatrzymać wchodząc w kontakt ze strefą zagrożenia wrogiej figurki.
Figurka manewrująca w kierunku obszaru wyznaczonego przez scenariusz (jeśli scenariusz takowy przewiduje), będąc poza dowództwem, (jak przy granicy strefy obronnej w scenariuszu Przebicie Się – Brakethrough), może się zatrzymać wchodząc w strefę zagrożenia wrogiej figurki, ale nie musi.
Manewrująca figurka, która jest dowodzona, może się zatrzymać lub nie, zależnie od życzenia swojego gracza.
Atakowanie sprzymierzonych figurek
Figurka nie może atakować sprzymierzonych figurek. W niektórych rzadkich przypadkach, atakowanie sprzymierzonych figurek byłoby opłacalne, ale taka opcja jest zwykle używana by pomóc spełnić jakieś warunki zwycięstwa i nie miałaby sensu w świecie gry.
Nakładanie się stanów i efektów.
Stany nie są kumulatywne. Na przykład zamrożona figurka, która zostaje znowu zamrożona, zostaje po prostu zamrożona. Uciekająca figurka, która normalnie musiałby wykonać obronę, lub uciec, nie robi tego, bo już ucieka.
Specjalne zdolności nie kumulują się ze sobą. Figurka w odległości 2˝ od dwóch sprzymierzonych Human Paladinów, otrzymuje tylko +4 do brony morale i obrony przeciwko efektom Strachu (Fear), a nie +4 za każdego Paladina.
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Rozdział 3: Specjalne zdolności i czary
Niektóre figurki mają specjalne zdolności, a niektóre także dostęp do czarów. Pewne specjalne zdolności przynoszą więcej problemów, niż pożytku.
Specjalne zdolności
Czasem, specjalna zdolność, kłóci się z ogólną zasadą. Na przykład zasady mówią, że figurka mająca 0 zdrowia jest powalona, ale specjalna zdolność Nieumarłego Stworzenia mówi, że kiedy spada do 0 zdrowia– zostaje zniszczone. W takich przypadkach, specjalna zdolność ma przewagę. Możesz traktować specjalne zdolności jako “sposób, w jaki figurka łamie zasady”.
Wskaźniki
Wiele specjalnych zdolności ma liczby, albo wskaźniki pokazujące rozpiętość pewnych efektów. Na przykład czar Magiczny Pocisk 1 zadaje 1 obrażenie wybranej figurce a czar Tarcza Wiary +2 dodaje +2 do zbroi wybranej figurki. Wskaźnik “[#]” zamiast konkretnej liczby dla danej specjalnej zdolności pokazuje, że stopień tej zdolności jest różny w zależności od posiadającej go figurki. Specjalna zdolność z jednym lub wieloma symbolami [] może być używana tylko raz na [] w czasie potyczki.
Opisy specjalnych zdolności
Oto specjalne zdolności umieszczone w kolejności alfabetycznej:
Aura Odwagi (Aura of Courage +4)
Wszystkie sprzymierzone figurki w promieniu 2˝ od tej figurki, dostają +4 do obron morale i obron przeciwko efektom typu Fear.
Zaciętość (Cleave)
Potężne ciosy tej figurki, mogą czasem uderzyć w więcej niż jednego wroga. Raz na rundę, jeśli ta figurka zabije lub powali wrogą figurkę, może ona natychmiast wykonać atak wręcz przeciwko kolejnej wrogiej figurce, z którą jest w kontakcie walki wręcz. Nie pozwala użyć tej zdolności zniszczenie figurki, która była powalona.
Dowódca (Commander) [#]
Ta figurka jest dowódcą, nie jednostką. Ma punkty dowodzenia zależne od [#] w swojej zdolności.
Podstawowe zasady: kiedy budujesz swoją drużynę, ilość punktów dowodzenia twoich dowódców, musi być przynajmniej równa ilości jednostek.
Zaawansowane zasady: dowódcy zużywają swoją określoną ilość punktów dowodzenia w każdej rundzie: powalony, lub uciekający dowódca nie może używać swoich punktów dowodzenia.
Konstrukt (Construct Creature)
Ta figurka jest maszyną, lub animowanym obiektem. Nie jest żywą figurką. Posiada Niewrażliwość na Obrażenia Krytyczne, Niewrażliwość na czary Wpływające na Umysł, Niewrażliwość na Paraliż, Niewrażliwość na Truciznę, Niewrażliwość na Sen, Niewrażliwość na Ataki Z Zaskoczenia, Niewrażliwość na Zamrożenie, i specjalne zdolności Nieustraszony. Jeśli spada do 0 zdrowia, jest zniszczona, zamiast zostać powalona.
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Tchórzostwo (Cowardly)
Pod koniec każdej tury tej figurki, jeśli zaczęła ją ponad 6˝ od sprzymierzonych figurek, musi wykonać obronę morale, lub uciec. Dopóki figurka jest o 6˝ od sprzymierzonych figurek na początku swojej tury – nie musi wykonywać tej obrony. (Pamiętaj, że figurka, która ma ponad połowę zdrowia – ma +5 do obrony morale.)
Powalone i uciekające figurki nie są brane pod uwagę pod kątem określania czy figurka jest w promieniu 6˝ od sprzymierzeńca.
Figurka, która zaczęła swoją turę będąc powalona lub uciekając, musi wykonać tę obronę, o ile wydostała się ze stanu ucieczki, czy powalenia.
Dotknięcie Śmierci 1 (Death Touch 1)
Figurka wykonuje Dotknięcie Śmierci, wykonując atak przeciwko zbroi 11, zamiast prawdziwej zbroi obrońcy. Jeśli atak się powiedzie, a obrońca ma najwyżej 1 życia – zostaje zniszczony. Liczy się obecne zdrowie (biorąc pod uwagę obrażenia). Dotknięcie Śmierci 1 nie wpływa na figurki, mające 2 lub więcej zdrowia.
Na przykład, a Human Death Cleric ma Dotknięcie Śmierci 1. Jeśli powiedzie jej się atak wręcz (przeciwko zbroi 11), może niszczyć figurkę mającą 1 życia.
Dotknięcie Śmierci 1 działa tylko na żywe figurki.
Trudna Jednostka (Difficult Troop) x2
Tą figurkę, trudno kontrolować.
Podstawowe zasady: Przy określaniu ile figurek może bć w twojej drużynie, ta figurka liczy się jako dwie.
Zaawansowane zasady: Kiedy ta figurka jest pod dowództwem, zużywa podwójną ilość punktów dowodzenia (jeśli dowodzenie już kosztuje więcej punktów (np. dlatego że figurka jest z innej frakcji) dokonaj mnożenia już po uwzględnieniu tych punktów.
Żywiołak (Elemental Creature)
Ta figurka ma specjalne zdolności: Niewrażliwość na Obrażenia Krytyczne, Niewrażliwość na Paraliż, Niewrażliwość na Truciznę, Niewrażliwość na Sen, Niewrażliwość na Ataki Z Zaskoczenia, i Niewrażliwość na Zamrożenie. Ponadto, jako że Żywiołak nie ma określonego przodu, lub tyłu, nie można do niego stosować premii wielu atakujących.
Unik (Evasion)
Ta figurka ma zdolność unikania opartych na obrażeniach zdolności, które dotknęłyby mniej zwinne figurki. Kiedy taka figurka wykonuje udany rzut obrony który normalnie zredukowałby obrażenia do połowy – zamiast tego obrażenia są zredukowane do 0. Na przykład Human Swiftwing Disciple nie otrzymuje żadnych obrażeń, jeśli wykona udaną obronę przeciwko bombie ogniowej Dwarf Scorchera.
Ekstra Atak Wręcz (Extra Melee Attack)
Jeśli taka figurka się nie poruszy, może wykonać dodatkowy atak wręcz (jak pierwszy atak wręcz). Ta specjalna zdolność nie pozwala figurce wykonać dodatkowego ataku okazji.
—  34  —
[Ryc. 34] Diagram podziału: jeśli figurka nie trafi bombą ogniową, ta ostatnia ląduje o 1” w losowym kierunku. Rzuć d20.
Dodatkowy Atak z Dystansu (Extra Ranged Attack)
Analogicznie jak Ekstra Atak Wręcz, ale dotyczy ataków na odległość.
Nieustraszony (Fearless)
Ta figurka zawsze wykonuje udane obrony morale, i jest odporna na efekty Strachu (Fear).
Walka z Krasnoludem –4 (Fight Dwarf –4)
Ta figurka otrzymuje karę –4 do rzutów ataku przeciwko Krasnoludom. Tą karę stosuje się nawet do ataków na odległość (niezależnie od dystansu).
Walka (Fight) RODZAJ +1
Ta figurka otrzymuje premię +1 przeciwko stworzeniom wymienionego rodzaju. Tą premię stosuje się do figurek odległych o maksymalnie 6˝od atakującego i do ataków wręcz. Nie stosuję się jej, jeśli obrońca jest dalej, niż o 6˝ bo atakujący nie może uderzyć aż tak precyzyjnie z większej odległości.
Bomba Ogniowa 2 (Fire Bomb 2)
Ta figurka wykonuje atak na odległość przeciwko zbroi 11, zamiast przeciwko zbroi obrońcy. Jeśli się powiedzie, Bomba Ogniowa uderza w obrońcę (w punkt na środku podstawki). W innym wypadku, ląduje o 1˝ w losowym kierunku, możliwie na innej figurce (wykonaj rzut, używając diagramu podziału, poniżej). Jeśli Bomba Ogniowa uderzy w figurkę, zadaje jej 2 obrażenia. Ponadto, zadaje 1 obrażenie każdej figurce w jaką nie uderzyła i która jest o najwyżej 3˝ od centrum uderzenia (czyli środka trafionej figurki, lub miejsca gdzie wylądowała bomba) Każda figurka w zasięgu, otrzymuje tylko połowę obrażeń (zaokrąglonych w dół) jeśli się jej powiedzie obrona (Poziom Trudności 13). Obrażenie są zaliczane do ogniowych, więc figurki z niewrażliwośćem na ogień nie otrzymują obrażeń, a odporne na ogień otrzymują mniej, niżby to wynikało z normalnego rozdziału obrażeń.
Ukrycie 13 (Hide 13)
Jeśli ta figurka jest w jednym ukryciu z wrogą figurką, wroga figurka nie ma jej w polu widzenia. Wroga figurka może spróbować ustanowić pole widzenia niezależnie od tej zdolności. Żeby to zrobić, musi wykonać udaną obronę (Poziom Trudności 13). Przeciwnik wykonuje ten rzut po zdecydowaniu że to tura tej figurki, ale przed określeniem co będzie robić ta figurka.
—  35  —
Niewrażliwość (Immune ATTACK)
Ta figurka ma niewrażliwość na wymienione efekty.
•	Niewrażliwość na Obrażenia Krytyczne: Krytyczne trafienia nie doją dodatkowych obrażeń tej figurce.
•	Niewrażliwość na Czary Wpływające na Umysł: Czary wpływające na umysł, nie dotykają tej figurki.
•	Niewrażliwość na Paraliż: Paraliż nie dotyka tej figurki.
•	Niewrażliwość na Truciznę: Trucizna nie dotyka tej figurki.
•	Niewrażliwość na Sen: Czar snu nie może dotknąć tej figurki, i nie można jej nawet wybrać jako cel tego czaru.
•	Niewrażliwość na Ataki Z Zaskoczenia: Ataki z Zaskoczenia nie zadają dodatkowych obrażeń tej figurce.
•	Niewrażliwość na Zamrożenie: Efekty zamrożenia nie mogą wpłynąć na tą figurkę.
Niezależna Jednostka 0 (Independent Troop 0)
Ta figurka może manewrować i przegrupowywać się tak ja dowódca. Dowódca nie musi takiej jednostce wydawać rozkazu, żeby działała jakby była dowodzona.
Podstawowe zasady: ta figurka nie liczy się do limitu figurek, kiedy budujesz swoją drużynę. (Niektóre figurki mają wskaźnik Niezależna Jednostka 2 lub więcej, co pozwala im na wydawanie rozkazów samym sobie). Tych figurek, nie ma jednak w Starter Set.
Dodanie Odwagi +2 (Inspire Courage +2)
Ta figurka śpiewa, lub wydaje okrzyki, dodając odwagi sprzymierzeńcom. Wszystkie figurki z jej frakcji, będące w promieniu 6˝ dostają premię +2 do rzutów ataku, obron morale, i obron przeciwko efektom typu Strach, jeśli taka figurka jest powalona, lub ucieka Dodaj Odwagi +2 nie działa.
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Morale –2
Ta figurka otrzymuje karę –2 do obron morale i obron przeciwko efektom typu Strach.
Strzał w Dziesiątkę (Point Blank Shot +2)
Ta figurka dostaje premię +2 do ataków na odległość, przeciwko figurkom w promieniu 6˝.
Trucizna (Poison) [#]
Figurka zaatakowana przez figurkę z atakiem trucizny w zależności od wymienionego wskaźnika, (który jest Poziomem Trudności) albo zostać zatruty. Zatruta figurka jest traktowana jak powalona, z następującymi wyjątkami:
•	Jej zdrowie nie jest brane pod uwagę. Nie zyskuje zdrowia, kiedy się podnosi, i nie podnosi się zyskując zdrowie, (jak przy ulecz rany1);
•	Ulecz rany 0 mu nie pomaga; i
•	Jeśli jego zdrowie jest 0 (albo spada do 0), natychmiast umiera; rozkazy nie dają mu premii do jego obrony przy powstaniu.
Konstrukty, żywiołaki, nieumarli, i niektórzy outsiderzy mają niewrażliwość na truciznę.
Potężne Szarżowanie +2 (Powerful Charge +2)
Kiedy ta figurka szarżuje, i zadaje obrażenia wręcz, atak zadaje +2 obrażeń.
Dodatkowe obrażenia od Potężnego Szarżowania +2, nie są podwajane, kiedy podstawowe obrażenia są podwojone.
Celny Strzał (Precise Shot)
Ta figurka może wykonywać ataki na odległość przeciwko wrogiej figurce w kontakcie z wrogimi figurkami, bez otrzymania kary –4 do rzutu ataku.
Zasięg (Reach 1˝)
Ta figurka ma długą broń do walki wręcz, lub długie ramiona, co pozwala na atak wręcz z większej odległości. Zasięg 1˝ ma następujące efekty:
•	Strefa zagrożenia tej figurki jest w promieniu 2˝ (normalnie jest to 1˝.)
•	Zasięg walki wręcz tej figurki to 1˝. Może atakować wręcz figurki odległe o 1˝ (normalny zasięg to 0˝). Ta figurka jest w kontakcie walki wręcz z figurkami odległymi o 1˝. Na przykład wroga figurka odległa o pół cala musi wykonać obronę morale i prowokuje ataki okazji takiej figurki, przy wychodzeniu ze strefy kontaktu walki wręcz (normalnie stałoby się to, gdy figurka traci kontakt podstawka-w-podstawkę).
•	Szarżując, figurka poza dowodzeniem, musi się zatrzymać wchodząc w zasięg walki wręcz (1˝). Kiedy ta figurka jest dowodzona może zatrzymać się dopiero kiedy podstawki się stykają.
•	Teren pomiędzy tą, a atakującą figurką (jeśli jest) daje premię ukrycia (+4 do zbroi) tak jakby broniąca figurka była zaatakowana z dystansu (jeśli figurki stykają się podstawkami, premii terenu się nie stosuje, bo nie ma terenu pomiędzy nimi). Podobnie, interweniujące figurki dają premię +1 za każdą, do zbroi obrońcy, jak przy atakach z dystansu.
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[Ryc. 37] Paladin wykonuje atak okazji przeciwko Maw, kiedy Maw wchodzi w kontakt z nią. Glaiver jest w kontakcie walki wręcz z Trooperem i może go zaatakować. Jeśli Adept poruszy się (w kierunku innym niż najbliższej wrogiej figurki), Glaiver również wykona przeciwko niemu atak okazji.
•	Jeśli wroga figurka wchodzi w kontakt podstawek z tą figurką, może ona wykonać przeciw temu wrogowi atak okazji (figurka bez zdolności Zasięg nie ma tej zdolności) Wroga figurka unika jednak tego ataku, jeśli przesunęła się o 1˝ lub mniej, wchodząc w kontakt z figurką.
Rozdzieranie +3 (Rend +3)
Jeśli taka figurka wykona udane uderzenie na wroga za pomocą obu ataków wręcz, drugi atak zadaje +3 obrażeń (wszystkie figurki z Rozdzieranie mają też specjalną zdolność Dodatkowy Atak Wręcz).
Specjalne obrażenia dodatkowe, jak od Rend +3, nie są podwajane, przy podwojeniu podstawowych obrażeń, jak przy trafieniu krytycznym.
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Resist Acid, Cold, Electricity, Fire 4
Ta figurka otrzymuje 4 obrażenia mniej od obrażeń typu acid, cold, electricity, i fire. Odejmij wymienioną ilość obrażeń od każdego takiego ataku (minimum 0).
Na przykład Demonic Gnoll Adept ma w praktyce niewrażliwość na specjalną zdolność Dwarf Scorchera Fire Bomb 2, bo posiada zdolności Resist Acid, Cold, Electricity, Fire 4.
Figurki znajdujące się w Starter Set nie zadają obrażeń acid, cold, or electricity, ale będą je miały przyszłe figurki.
Scary [#]
Żywe figurki, o poziomie równym lub niższym od wskaźnika zdolności Scary takiej figurki mogą zostać tą zdolnością potraktowane.
Pod koniec tury tej figurki, wszystkie podatne figurki w kontakcie walki wręcz, muszą wykonać udaną obronę morale, lub uciec. Jeśli w kontakcie walki wręcz jest więcej niż jedna figurka, gracz, którego jest tura, decyduje w jakiej kolejności mają one wykonywać obronę (zobacz Obrona Morale, strona 23.)
Kiedy podatna figurka wchodzi w obszar kontaktu walki wręcz z figurką ze Scary, musi natychmiast wykonać obronę morale, lub uciec.
Figurka pod wpływem specjalnej zdolności Scary, niezależnie od tego czy uda jej się obrona morale czy nie, nie jest już podatna na tą zdolność do końca potyczki.
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Na przykład, Battered Skeletal Troll (Scary 2) wchodzi w zasięg 1˝ Dwarf Clerica, atakuje ją (bo ma zdolność Reach 1 ˝), i nie trafia. Pod koniec tury Trolla, Cleric (poziom 2) wykonuje obronę morale, nie udaje mu się, i ucieka. Odsunięcie się od Trolla, prowpkuje jego atak okazji.
Węch (Scent)
Zmysły tego stworzenia (szczególnie powonienie i słuch) są tak wyczulone, że może zlokalizować pobliskich przeciwników nawet, jeśli ich nie widzi. Przy określaniu najbliższej figurki dla celów ruchu tej figurki, wszystkie figurki w promieniu 6˝ są brane pod uwagę, nawet jeśli figurka nie ma ich w polu widzenia.
Na przykład figurka oddalona od takiej figurki o 3˝ drzew nie jest wyłączona z puli potencjalnych najbliższych figurek, nawet jeśli nie jest w polu widzenia. Traktuj normalnie pole widzenia opd kątem innych celów (jak szarżowanie).
Zwiadowca +4 (Scout +4)
Ta figurka dodaje +4 do rozpoznania, wykonywanego przed potyczką. Za kążdą figurkę z tą zdolnością w twojej drużynie, otrzymujesz +4 do swojego rozpoznania. Na przykład jeśli masz dwa Wood Elf Scouty w swojej drużynie, dodajesz +8 do swojego rozpoznania.
Szkieletowy (Skeletal)
Kiedy tea figurka otrzymuje obrażenia od dowolnego ataku, rzuć d20 za każdy punkt obrażeń. Dla każdego rzutu, jeśli wypadnie 11 lub więcej, 1 punkt obrażeń jest unieważniony. Jednak ta figurka otrzymuje pełne obrażenia od broni obuchowych, czarów, ognia i innych specjalnch zdolnoci.
Spowolniony Atak na odległość (Slow Ranged Attack)
Ta figurka nie może wykonać ataku na odległość w tej samej turze w której się porusza (nie ma czasu naładować broni).
Miażdżenia Zła +1 (Smite Evil +1)
Atakując złą figurkę, taka figurka otrzymuje +1 do obrażeń. Musisz zadeklarować, że używasz Smite Evil +1, zanim wykonasz rzut ataku. Smite Evil +1 się marnuje, jeśli atak się nie uda. Jeśli figurka próbuje użyć Smite Evil +1 atakując figurkę, która nie jest zła, atak nie ma efektu.
Specjalne dodatkowe obrażenia od Smite Evil +1, nie są podwajane, kiedy podwaja się podstawowe obrażenia, jak przy trafieniu krytycznym.
Atak z Zaskoczenia +1 (Sneak Attack +1)
Ta figurka potrafi manewrować tak, aby wykonać śmiertelny atak przeciwko rozproszonemu przeciwnikowi. Istnieją tu trzy specjalne zasady:
1.	Ta figurka dostaje premię wielu atakujących +2 do swojego ataku wręcz, jeśli broniąca figurka jest w kontakcie z przynajmniej dwoma wrogami (włączając atakującą figurkę). Figurka bez Sneak Attack +1 otrzymuje tą premię tylko jeśli wrogów jest trzech lub więcej.
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2.	Taka figurka, zadaje +1 obrażeń w walce wręcz przeciwko żywym figurkom, o ile ma tą premię.
3.	Ta figurka zadaje dodatkowo 1 obrażenie przeciwko żywej, powalonej lub zamrożonej figurce, o ile jest ona w promieniu 6˝ (ta figurka zadaje tylko jedno dodatkowe obrażenie, nawet jeśli zaistnieją również warunki 2 i 3).
Specjalne dodatkowe obrażenia od Sneak Attack +1, nie są podwajane, kiedy podwaja się podstawowe obrażenia, jak przy trafieniu krytycznym.
Czarnoksięstwo (Sorcery)
Ta figurka nie ma ograniczenia ilości osiągalnych dla siebie czarów. Zamiast tego, dana ilość określonego czaru dla takiej figurki jest zależna od poziomu czaru. Za każdym razem, gdy figurka rzuca czar, traci jedno miejsce dla czaru określonego poziomu (lub jeśli żaden nie został – dla poziomu wyższego).
Na przykład Human Sorcerer zna pięć czarów pierwszego poziomu. Może rzucić magic missile 1 cztery razy, i mage armor +4 raz. (nie ma sensu rzucać mage armor +4 więcej niż raz.)
Spontanmiczne Leczenie (Spontaneous Cure)
Ta figurka może przeznaczyć miejsce na czar, by rzucić zamiast tego czar cure wounds.
•	Miejsce na czar poziomu 0: cure wounds 0
•	Miejsce na czar 1 poziomu: cure wounds 1
Jeśli używa się przeciwko nieumarłemu stworzeniu, którego rzucający czar nie trafił, pierwotne miesce na czar nie jest podmienione.
Spontaniczne Zadawanie (Spontaneous Inflict)
Ta figurka może przeznaczyć miejsce na czar pierwszego poziomu 1, by rzucić czar inflict wounds 1.
Na przykład, Human Death Cleric może spróbować zamienić cause fear (czar 1 poziomu) by zamiast tego rzucić inflict wounds 1.
Jeśli Death Cleric nie uderzy obrońcy, pierwotny czar nie jest zamieniony.
Mrożący Atak (Stunning Attack 12)
Przed wykonaniem ataku wręcz, atakujący może zadeklarować że będzie to atak mrożący. Jeśli atak zakończy się sukcesem, zadaje normalne obrażenia a zaatakowana figurka zostaje zamrożona do następnej czynności. Zaatakowana figurka może uniknąć zamrożenia, wykonując udaną obronę (Poziom Trudności 12). Można zamrozić tylko żywe figurki.
Zamrożona figurka nie może wykonać żadnych działań oprócz stania, lub powstania, jeśli została powalona. Nie może używać ataków, czarów, ani opcjonalnych zdolności specjalnych, jak Odpędź Nieumarłego. Nie może wykonać ataków wręcz, ani ataków okazji ani używać punktów dowodzenia i (jak figurka powalona) nie może być traktowana jako będąca w kontakcie walki wręcz z innymi figurkami. Zamrożona figurka nie może uciekać ani wykonywać obron morale.
Inne figurki dostają premię +3 do rzutów ataku, przeciwko zamrożonej figurce.
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Thrown Weapon (Broń Miotana)
Broń do ataku na odległość tej figurki może służyć do rzucania, jak np. włócznia. Ta figurka może wykonać atak na odległość z premią +2 na końcu szarżowania. Jeśli figurka jest dowodzona, może się zatrzymać przed końcem szarżowania, ale ciągle musi się przesunąć o przynajmniej 2˝ by otrzymać premię +2 do ataku. Musi zaatakować wrogą figurkę na którą szarżuje. Rozkaz może zmienić figurkę na którą twoja figurka szarżuje, ale nie może pozwolić na zaatakowanie innej figurki niż ta, na którą szarżuje.
Odskok 13 (Tumble 13)
Za każdym razem, kiedy wroga figurka wykonałaby atak okazji przeciwko tej figurce, wroga figurka musi wykonać obronę (Poziom Trudności 13). Jeśli się nie uda, wroga figurka nie może wykonać ataku okazji przeciwko tej figurce (niepowodzenie w obronie nie powoduje wykorzystania limitu jednego ataku okazji na turę).
Odpędź Nieumarłego +4 (Turn Undead +4)
Figurka może (jako działanie specjalne) odpędzić nieumarłego.
Kiedy ta figurka próbuje odpedzić nieumarłego, rzuć d20 i dodaj +4. Porównaj tą liczbę z wykresem odpędzania w tabeli 3-1: odpędzanie nieumarłych, by sprawdzić poziom dotkniętego tym działaniem stworzenia. Najbliższa wroga figurka z tym poziomem, lub niższym (i w promieniu 6˝ i w polu widzenia) ucieka (jeśli dwie wrogie figurki są równie blisko, odpędzanie Nieumarłego dotyka tą z niższym poziomem). Uciekająca wroga figurka może być przegrupowana tylko przez złego dowódcę kleryka. Inni dowódcy nie mogą jej przegrupować.
Nieumarła figurka w promieniu 6˝ od złego dowódcy kleryka, może użyć poziomu tego kleryka jako własnego, by obronić się przed odpędzeniem (o ile poziom tego kleryka jest wyższy niż od poziomu nieumarłej figurki)
Tabela 3–1: Odpędzanie nieumarłych
Wskaźnik odpędzania	Poziom
Do 9			brak
10–12			1
13–15			2
16–18			3
19–21			4
22–24			5
Nieumarłe Stworzenie (Undead Creature)
Ta figurka nie jest żywa. Posiada zdolności: Immune Critical Damage, Immune Mind-Affecting Spells, Immune Paralysis, Immune Poison, Immune Sleep, Immune Sneak Attacks, i specjalną zdolność Fearless. Przy sprowadzeniu do 0 zdrowia zostaje zniszczona, zamiast być powalona.
Nieprzegrupowywalna Jednostka (Unreliable Troop 11)
Za każdym razem, kiedy aktywujesz tą jednostkę, albo dajesz jej wykonać atak okazji, spróbuj wyrzucić 11+ na d20. Jeśli się uda – figurka zachowuje się normalnie. W przeciwnym wypadku – nie wykonuje żadnej akcji.
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Nieprzeszkolona Jednostka (Untrained Troop)
Podstawowe zasady: Ta figurka jest traktowana jako będąca poza dowodzeniem.
Zaawansowane zasady: Ta figurka nie może otrzymywać rozkazów.
Dzika Jednostka (Wild Troop)
Ta figurka nie może używać inteligentnych strategii, ani nawet wykazać uwagi. Rzuca się na wroga, albo przybywa do dowódcy, jeśli zostanie zawołana i to wszystko.
Podstawowe zasady: Dzika jednostka nie może stać, jeśli ma jakiekolwiek wrogie jednostki w polu widzenia (chyba że już jest w kontakcie walki wręcz z wrogą figurką) Musi szarżować na wrogą figurkę, albo udać się w jej kierunku z pełną prędkością. Ponadto nie może się udać w kierunku punku skupienia (jak inne jednostki, jeśli nie ma wrogich figurek w polu widzenia).
Wyjątkiem od tych zasad jest, że dzika jednostka, która jest dowodzona, może poruszać się w pełną prędkością w kierunku najbliższego dowódcy. Jeśli zmierzając do dowódcy wejdzie w strefę zagrożenia wrogiej jednostki, musi zbliżyć się do niej, aż do wejścia w kontakt walki wręcz, albo wyczerpania punktów ruchu. Następnie, musi zaatakować, jeśli to możliwe.
Dzika jednostka, która nie jest dowodzona i nie ma wrogów w polu widzenia, musi stać. Dzikie jednostki podnoszą się i przegrupowują normalnie.
Zaawansowane zasady: jak wyżej.
Ponadto, jedyny rozkaz, jaki może zaakceptować dzika jednostka, to przejście pod dowództwo. Jedyny manewr, jaki może wykonać, to poruszanie się z pełną prędkością w kierunku dowódcy który nią dowodzi (a nie najbliższego dowódcy)
Leśny Krok (Woodland Stride)
Ta figurka może poruszać się przez roślinność (zarośla, rząd drzew, las) bez płacenia dodatkowych kosztów ruchu. Osłona i pole widzenia wciąż działają normalnie.
Woodland Stride nie pomaga figurce objętej przez czar oplątania (ectangle). Zdolność tę posiadają Wood Elfy oraz druidzi poziomu co najmniej drugiego.
Czary
Czary są rodzajem specjalnej zdolności. Każdy czarodziej może rzucić ograniczoną ilość czarów w trakcie potyczki.
Rzucanie czarów
Czary mają ograniczenia, jak np. odległość, w jakiej rzucający może być od celu, figurki, które mogą być celem, itd. Te odległości i inne warunki są wymienione poniżej.
Czary dalekosiężne: czary działają jak ataki na odległość, jeśli mają zasięg 6˝, 24˝, lub “pole widzenia.” Oznacza to miedzy innymi, że trzeba je rzucać na najbliższą wrogą figurkę.
Rzucający czar może spróbować rzuci czar będąc w kontakcie walki wręcz z wrogą figurką. Jest to jednak trudne. Jeśli figurka tego próbuje, musi wykonać obronę. (Poziom Trudności 15 + poziom czaru) albo traci czar (tak, jakby został rzucony bez efektu).
Jeśli czar na odległość jest korzystny, traktuj sprzymierzone figurki jak wrogie (ignorując wrogie) by określić, na jakie figurki można rzucić czar. Rzucający czar ma także możliwość rzucenia go na siebie.
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Jeśli zasięgiem czaru jest pole widzenia, rzucający czar potrzebuje tylko linii wzroku by go rzucić.
Czary bezpośrednie: to takie czary, których zasięg wyznacza możliwość dotknięcia. Działają one jak ataki wręcz. Rzucanie takiego czaru, nie prowokuje ataku okazji, rzucający może rzucić taki czar na każdą figurkę, z którą jest w kontakcie walki wręcz, lub na siebie. Jeśli zasięg czaru jest osobisty, rzucający może go rzucić jedynie na siebie.
Żaden czar, niezależnie od zasięgu, nie może być użyty jako część szarżowania.
Obrony
Większość czarów zaczepnych umożliwia obronę. Jeśli cel wykona obronę w zakresie wymienionej liczby, czar nie zadziała. Niektóre czary, zamiast tego mają ograniczone efekty, w wyniku wykonania udanej obrony (zobacz opisy poszczególnych czarów).
Poziom czaru
Poziomy czaru określają, jaki rzucający ma do niego dostęp i w jakiej ilości. Poziom czaru prawie nigdy nie wpływa bezpośrednio na grę.
Przegląd klas
Poziom czaru jest związany z poziomem czarnoksiężnika, jaki może go rzucić. Na przykład wpis czaru Sleep mówi Adp 1, Sor/Wiz 1. Oznacza to, że jest to czar pierwszego poziomu, który może być rzucony przez adeptów, czarnoksiężników i magów.
Zróżnicowanie poziomu rzucającego czar to: Adp (adept), Brd (bard), Clr (kleryk), Drd (druid), Pal (paladyn), Rgr (rangerr), Sor (czarnoksiężnik), Wiz (magik).
Wielokrotne modyfikatory czarów
Kiedy dwa czary dają premie do tej samej statystyki, stosuje się tylko większą z nich. Na przykład, jeśli Dwarf Cleric rzuca Shield of Faith +2 na Gray Elf Wizarda, ten ostatni dostaje premię +2 do zbroi. Jeśli następnie Wizard rzuca Mage Armor +4, zamiast tego dostaje premię +4. Nie może użyć i +2 od jednego czaru i +4 od drugiego.
Premie od dowolnych dwóch różnych rozkazów, specjalnych sytuacji bojowych, i specjalnych zdolności kumulują się ze sobą i z premiami od czarów.
Opisy czarów
Poniższe opisy są rozmieszczone w porządku alfabetycznym.
Cause Fear (Wywołaj strach)
Wybrana figurka ucieka, tak jakby nie powiodła się jej obrona morale.
Ten czar jest wpływającym na umysł efektem strachu. Działa tylko na żywe figurki poziomu 5-egu lub niższych.
Poziom: Clr 1
Zasięg: 6˝
Obrona: 13
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Rozkaz (Command)
Rzucający wymawia jedno słowo, którego cel musi posłuchać. Rozkaz zmusza wybraną figurkę do zrobienia czegoś i w ten czy inny sposób powoduje że traci ona swoją turę, Rzucający ten czar, używa jednego z trzech rozkazów:
“Zbliż się!” (“Approach!”) – cel porusza się ze swoją prędkością (a nie z pełną prędkością) w kierunku rzucającego. Przechodzenie koło wrogich figurek, prowokuje ich ataki okazji, ale wychodzenie z ich zasięgu nie powoduje konieczności wykonania obrony morale. Następnie cel traci swoją następną turę (na swój sposób, zużył ją przed czasem).
“Padnij!” (“Fall!”) – Cel pada. Traktuj go, jakby został powalony, z tym, że w następnej turze automatycznie się podnosi (bez rzutu). Jeśli figurka jest już powalona z jakiegoś innego powodu, (jak trucizna), ten czar nie wywołuje żadnego efektu.
“Uciekaj!” (“Flee!”) – Cel porusza się z pełną prędkością od rzucającego. Przechodzenie koło wrogich figurek, prowokuje ich ataki okazji, ale wychodzenie z ich zasięgu nie powoduje konieczności wykonania obrony morale. Następnie cel traci swoją następną turę (na swój sposób, zużył ją przed czasem).
Rzucający, może rzucić ten czar na sprzymierzoną figurkę. W tym wypadku, określ dozwolone cele, ignorując wrogie figurki i traktując sprzymierzone figurki, jak wrogie figurki. Nawet mimo tego że figurka jest sprzymierzeńcem, nadal wykonuje obronę przeciwko czarowi.
Rozkaz, to czar wpływający na umysł. Nie działa na jednostki dzikie, (które nie zrozumiałyby rozkazu, oraz powalone, oszołomione, zamrożone, które nie mogą słuchać rozkazów. Wpływa tylko na żywe figurki.
Poziom: Clr 1
Zasięg: 6˝
Obrona: 13
Uleczenie Ran 0 (Cure Wounds 0)
Jeśli cel ma 0 życia, cure wounds 0 pozwala wykonać natychmiastową obronę, aby się podnieść. Figurka nie jest niszczona w wypadku wypadnięcia rzeczywistej jedynki w tym rzucie.
Poziom: Adp 0, Drd 0
Zasięg: Dotknięcie
Uleczenie Ran 1 (Cure Wounds 1)
Cel odzyskuje 1 punkt zdrowia stracony na skutek obrażeń. Nie można podnieść zdrowia powyżej normalnego poziomu.
Uleczenie Ran 1 nie działa na Konstrukty.
Przeciwko nieumarłym, Ulecz Rany 1 działa jak Zadaj Rany 1.
Poziom: Adp 1, Clr 1, Drd 1, Pal 1 [errata dodaje Clr 1]
Zasięg: Dotknięcie
Obrona: brak (13 w wypadku nieumarłych figurek)
Oszołomienie (Daze)
Następnym działaniem figurki musi być wydostanie się ze stanu oszołomienia. Oszołomienie działa tylko na żywe figurki poziomu czwartego lub niższego.
Oszołomiona figurka nie wykonuje ataków okazji, nie daje premii wielu atakujących, ani nie wydaje rozkazów, dopóki nie wyzwoli się ze stanu oszołomienia. Figurka może uciec, jeśli zostanie do tego zmuszona, ale nadal musi poświęcić turę, by wydostać się ze stanu oszołomienia.
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Poziom: Sor/Wiz 0
Zasięg: 6˝
Obrona: 12
Oplątanie (Entangle)
Wybrana figurka i wszystkie figurki w promieniu 8˝ od jej środka zostają oplątane przez otaczające rośliny, które “ożywają” i owijają się wokół nich. Oplątana figurka nie może się poruszyć. Za każdym razem, kiedy próbuje się poruszyć, musi wykonać obronę. Jeśli się powiedzie, nie jest już oplątana. Jeśli nie – nie może się poruszyć w danej turze. Oplątanie nie wpływa na zdolność ataku, rzucania czarów, używania zdolności, wydawania rozkazów itd.
Poziom: Drd 1
Zasięg: Wzrok
Obrona: 13
Dźwięk Ducha (Ghost Sound)
Ten czar wywołuje rozpraszające dźwięki, które otaczają wroga. Cel nie może dawać ani otrzymywać rozkazów do następnej tury. Dowódca objęty Dźwiękiem Duchów nie może nawet wydawać rozkazów sobie samemu.
Poziom: Adp 0, Brd 0, Sor/Wiz 0
Zasięg: 6˝
Obrona: Brak
Przewodnictwo +1 (Guidance +1)
Wybrana figurka może dodać +1 do swoich rzutów ataku lub obrony. Gracz musi zadeklarować użycie tego czaru, przed wykonaniem rzutu.
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[Ryc. 46] Czar Sleep (Sen), uderza w Paladina. Łapie też Infiltratora, ale nie Glaivera.
Poziom: Clr 0, Drd 0 [errata zmienia czar barda na czar druida.]
Zasięg: Dotknięcie
Zadanie Ran 1 (Inflict Wounds 1)
Ta figurka wykonuje atak wręcz przeciwko zbroi 11 zamiast przeciwko zbroi obrońcy. Jeśli atak się powiódł zadaje 1 obrażenie obrońcy. Figurka nie otrzymuje obrażeń, jeśli wykonała udaną obronę.
Zadanie Ran nie działa na konstrukty. Przeciwko nieumarłym, Zadanie Ran 1 leczy obrażenia, podobnie jak Uleczenie Ran 1.
Poziom: Clr 1
Zasięg: Dotknięcie
Obrona: 13 (brak obrony przy użyciu na nieumarłych figurkach)
Zbroja Maga +4 (Mage Armor +4)
Rzucający dostaje premię +4 do zbroi do końca potyczki.
Poziom: Sor/Wiz 1
Zasięg: Osobisty
Magiczny Pocisk 1 (Magic Missile 1)
Pocisk czystej energii uderza z ręki rzucającego i uderza w cel. Czar zadaje 1 obrażenie celowi, bez możliwości obrony.
Poziom: Sor/Wiz 1
Zasięg: 24˝
Odporność +1 (Resistance +1)
Cel zyskuje +1 do wszystkich swoich obron do końca potyczki.
Poziom: Brd 0, Clr 0
Zasięg: Dotknięcie
Tarcza Wiary +2 (Shield of Faith +2)
Cel otrzymuje +2 do zbroi do końca potyczki
Poziom: Clr 1
Zasięg: Dotknięcie
Sen (Sleep)
Czar wpływający na umysł uderza w figurki w promieniu 3˝ od środka efektu (zwykle środek najbliższej wrogiej figurki). Wpływa na figurki, których suma poziomów, równa się, ale nie przekracza 4. Rzucający nie wybiera, które figurki są dotknięte. Zamiast tego, czar wybiera figurkę automatycznie. Najpierw wybiera figurkę z najniższym poziomem (albo bliższą, jeśli są dwie z takim samym), następnie figurkę z kolejnym najniższym poziomem, i tak dalej aż do wyczerpania figurek, lub do mementu, kiedy najniższy poziom jest wyższy od czwartego.
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Na przykład, jeśli są dwa gobliny pierwszego poziomu, dwa gnolle poziomu drugiego, i jeden ogr czwartego poziomu w promieniu 3 cali od środka efektu, czar zadziała na dwa gobliny i tego gnolla, który byłżej centrum czaru. Jeśli w promieniu 3 cali są tylko goblin i ogr, czar zadziała tylko na goblina.
Każdą zaatakowana figurka musi wykonać udaną obronę lub zapada w sen. Śpiąca figurka jest traktowana jak powalona i może wykonać w każdej rundzie obronę, by się podnieść z następującymi wyjątkami:
•	Zdrowie śpiącej figurki nie jest brane pod uwagę. Nie odzyskuje zdrowia podnosząc się, ani nie podnosi się, odzyskując zdrowie, np. od Ulecz Rany 1
•	Figurka, która kończy swój ruch w kontakcie ze śpiącą figurką, może ją automatycznie obudzić. Śpiąca figurka automatycznie się podnosi. Powalone, zamrożone, lub oszołomione figurki nie mogą obudzić śpiącej figurki.
•	Śpiąca figurka podnosi się pod koniec każdej tur w której otrzymuje obrażenia
•	Nawet w wypadku wyrzucenia rzeczywistej jedynki przy obronie przeciwko powaleniu, śpiąca figurka nie jest zniszczona.
•	Rozkazy nie dają śpiącej figurce premii przy obronie do powstania.
•	Ulecz Rany 0 nie pomaga śpiącej figurce (podobnie, jak przy zatruciu)
Powalone figurki nie mogą być celem tego czaru, ale mogą nim być figurki uciekające.
Poziom: Adp 1, Sor/Wiz 1
Zasięg: 24˝
Obrona: 13
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[Ryc. 48] Teren, który blokuje pole widzenia, robi to, jeśli blokuje linię od środka jednej podstawki do drugiej. Shock Trooper i War Ape, nie mają się w polu widzenia.
Rozdział 4: Teren
Drzewa, ściany, i inne czynniki terenowe wpływające na grę dają przewagę taktyczną drużynom, które potrafią ich użyć. Poniższe zasady opisują teren znajdujący się w Zestawie Startowym i zestawach frakcji, jak również teren, który mógłbyś stworzyć sam.
Karty terenu
Teren znajduje się na kartach dołączonych do Zestawu Startowego i opakowaniach frakcji.
Tylko ta część karty, która odzwierciedla teren, wpływa na grę. Reszta to tło, i nie wpływa na figurki.
Koszty ruchu
Czasem teren (jak zarośla) kosztuje dodatkowe cale by przejść przez, do, lub wyjść z niego. Figurka, musi ten koszt zapłacić, jeśli jej trasa w danej rundzie przebiega w takim terenie. Odległość przebyta przez figurkę jest ograniczona o odpowiednią liczbę.
Drzewa, zarośla mają koszt ruchu określony jako “max.” Oznacza to, że figurka poruszając się przez ten teren płaci tylko maksymalną karę. Nie płaci kary za każdą część tego terenu (jak w wypadku niskich ścian, żywopłotów i innych terenów z określeniem “per”).
Niezależnie od tych kosztów ruchu, figurka może się zawsze poruszyć o 1˝ (jeśli poruszanie się przez ten teren jest w ogóle dozwolone).
Przez inne rodzaje terenu (jak bagna) w ogóle nie można się poruszać.
Pole widzenia
Niektóre tereny (jak wysokie ściany) blokują pole widzenia. Linia widzenia jest zablokowana, jeśli prosta linia przeprowadzona pomiędzy środkiem figurki, a środkiem innej figurki przechodzi przez taki teren. jeśli ten teren nie blokuje pola widzenia, wciąż może dawać osłonę.
Kiedy taki teren nie blokuje pola widzenia, ciągle może dostarczać osłony (może się to zdarzyć ze ścianą chaty, ścianą mauzoleum i wysoką ścianą, których opisy zawierają stwierdzenie “jeśli jest pole widzenia”). Jeśli dowolna linia do podstawki atakującej do podstawki broniącej figurki przechodzi przez taki rodzaj terenu, daje on osłonę o ile równocześnie nie blokuje pola widzenia (teren dokładnie pod podstawką broniącej figurki nie dostarcza osłony). Osłona to +4 do zbroi przeciwko atakom na odległość.
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[Ryc. 49 (góra)] Cel ataku z dystansu, otrzymuje “premię osłony” (premia +4 do zbroi), jeśli jakakolwiek linia, poprowadzona przez środki podstawek atakującego i obrońcy, przechodzi przez teren, który daje osłonę, lub blokuje pole widzenia. Wysoka ściana daje War Ape premię osłony przeciwko atakowi Shock Troopera.
[Ryc. 49 (dół)] Figurka wykonująca atak na odległość, może zignorować osłonę, która jest bliżej niego niż obrońcy. Tutaj, Shock Trooper jest na tyle blisko wysokiej ściany, że nie daje ona osłony War Ape.
Las jest specjalnym przypadkiem. Jeśli 2˝ lub więcej lasu jest pomiędzy figurkami, drzewa blokują pole widzenia. Jeśli jest mniej niż 2˝ lasu – dają one osłonę, lecz nie blokują pola widzenia.
W odróżnieniu od terenu który daje osłonę, atakujący nie mogą ignorować pobliskiego terenu, kiedy blokuje on pole widzenia (zobacz Osłona, poniżej)
W przeciwieństwie do mierzenia, możesz sprawdzić pole widzenia w każdej chwili.
Figurka nie może wykonać ataku okazji, przeciwko figurce której nie ma w polu widzenia.
Osłona
Czasem teren (jak niskie ściany) daje osłonę. Oznacza to premia +4 do zbroi dowolnego stworzenia namierzonego przez atak na odległość o ile:
•	Ten atak przechodzi przez teren, i
•	Broniąca figurka jest bliżej terenu niż atakująca (czyli atakujący ignoruje osłonę, jeśli teren jest bliżej niego niż obrońcy).
Atak na odległość jest rozpatrywany jako przecinający teren, kiedy przez ten teren przechodzi dowolna linia poprowadzona od podstawki atakującej do podstawki broniącej figurki.
Teren który dostarczy osłony stojącej figurce, zamiast tego blokuje pole widzenia w wypadku figurki powalonej.
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Tabela 4–1: Teren
Teren
Koszt ruchu
Pole widzenia
Osłona
Specjalne
Zarośla
–2˝ max
—
Osłona
—
Żywopłot
–2˝ per
—
Osłona
–2 do ataku i zbroi
Wzgórze
–1˝ per (specjalne)
Specjalne
—
Daje podwyższenie
Chata (ściana)
Bez poruszania się
Blokuje pole widzenia
Jeśli jest pole widzenia
—
Chata (okno)
–2˝ per
—
Osłona
–2 do ataku i zbroi
Mauzoleum (ściana)
Bez poruszania się
Blokuje pole widzenia
Jeśli jest pole widzenia
—
Bagno
Bez poruszania się
—
—
—
Rząd głazów
–1˝ per
—
Osłona
—
Rząd drzew
–2˝ max
2˝ lub więcej blokuje pole widzenia
Osłona
—
Ostrokół
–1˝ per
—
—
Zadaje obrażenia wchodzącym figurkom
Ściana, wysoka
Bez poruszania się
Blokuje pole widzenia
Jeśli jest pole widzenia
—
Ściana, niska
–2˝ per
—
Osłona
–2 do ataku i zbroi
Drzewa
–2˝ max
2˝ lub więcej- blokują pole widzenia
Osłona
—
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Specjalne efekty terenu
Kilka rodzajów terenu zasługuje na specjalną wzmiankę
Żywopłot, Chata (Okno), i Niska Ściana
Te obiekty są łatwe do obrony. Każda figurka za nimi (lub w oknie) otrzymuje –2 do ataku i zbroi. Podczas kiedy figurka jest fizycznie na takim obiekcie, tak naprawdę ta pozycja reprezentuje opieranie się o ścianę, lub wychylanie się przez okno.
Jak wyjaśniono wcześniej, posuwająca się naprzód figurka z atakiem dalekosiężnym, będąca pod dowodzeniem, może się zatrzymać może się zatrzymać wchodząc w zasięg. Jeśli zrobienie tego sprawia, że figurka znajdzie się w żywopłocie, w chacie, lub oknie, lub za niską ścianą figurka może kontynuować poruszanie się aż wyjdzie zza osłony (nawet gdyby normalnie się tam zatrzymywała) by uniknąć kar –2. Ta specjalna zasada nie pozwala figurce przesunąć się w innym kierunku, lub przesunąć się dalej niż na to pozwala jego prędkość
Wzgórze
Wzgórze dostarcza wyniesienia. Figurka na wzgórzu jest wyżej niż figurka na ziemi. Wyższe wzniesienia blokują pole widzenia. Wyższe wzniesienia blokują pole widzenia, jeśli znajdują się pomiędzy figurkami, które są niżej, choć nie blokują pola widzenia w górę lubw dół wzniesienia. Przy określaniu pola widzenia, figurka na wzgórzu, może zignorować przeszkody terenowe w promieniu 24˝. Poza 24˝, takie same wyniesienia blokują pole widzenia tak jakby figurka była na ziemi.
Figurka w kontakcie z brzegiem wzgórza, uważana jest za będącą na wzgórzu (myśl o granicy wzgórza, jako o linii konturowej reprezentującej środek a nie początek stoku).
Przy określaniu pola widzenia i osłony, od jednej wyniesionej figurki do drugiej, zignoruj odnośne zarośla, żywopłoty, wzgórza, niskie ściany i rzędy głazów.
Figurka płaci koszt ruchu –1˝ tylko poruszając w kierunku szczytu wzgórza. Zignoruj ten koszt schodząc ze wzgórza, lub poruszając się wokół niego. Istnieje jednak kara –1˝ dla wysokich wzgórz (zobacz Wysokie Wzgórza, strona 53).
Figurki na wzgórzu są traktowane jako będące o 1˝ dalej, kiedy zostaną zaatakowane przez niższe figurki (ale nie na potrzeby czarów, rozkazów, itd.).
Wyniesiona figurka otrzymuje premię +1 do ataku na niższą figurkę. Jeśli ta figurka styka się z granicą wzgórza (“linią obrysu”), a druga nie, ta która się styka jest uznawana za będącą odpowiednio niżej lub wyżej.
Na przykład, figurka stykająca się z granicą wzgórza jest “wyżej” niż figurka nie będąca ani na wzgórzu, ani nie stykająca się z jego granicą. I na odwrót – figurka stykająca się z granicą wzgórza jest “niżej” niż figurka będąca w całości na wzgórzu i nie stykająca się z jego granicą. Figurki, które stykają się z tą samą krawędzią wzgórza są na tym samym poziomie.
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Rząd Drzew
Rząd drzew działa identycznie jak las, ale jest węższy, więc łatwiej go przejść. Zatem rząd drzew daje osłonę łucznikowi, który za nim stoi, ale nie blokuje pola widzenia.
Ostrokół
Jeśli figurka przechodzi przez ostrokół z kierunku, na który wskazuje ostrokół, “atakuje” go on. Rzut ataku wynosi d20+5 i zadaje 1 obrażenie przy trafieniu.
Figurka (nie będąca dziką, ani uciekającą jednostką) może traktować ostrokół jako niemożliwą do przejścia barierę, na potrzeby określenia najbliższej wrogiej figurki, lub najkrótszej drogi do niej (lub dowolnego innego punktu)
Własny teren
Możesz dokupić lub stworzyć teren, aby użyć go na polu bitwy. Może on być prosty (jak kawałki papieru), lub wykonany by dokładnie odwzorować rzeczywiste miejsca. Może się też składać z trójwymiarowych, pomalowanych modeli budynków, ruin, i innych.
Najprostszą metodą radzenia sobie z własnym terenem jest praca w oparciu o porady zamieszczone poniżej. W innym wypadku możesz wynaleźć własny dowolnie fantastyczny teren, póki ty i twój przeciwnik zgadzacie się na niego i co do jego interpretacji.
Ustawianie własnego terenu.
Ponieważ własny teren jest bardziej złożony niż karty terenu, możesz użyć odmiennej metody ustawienia go. Na przykład w scenariuszu standardowej potyczki dla dwóch graczy możesz najpierw ustawić planszę, a dopiero po wykonaniu rozpoznania, zwycięski gracz (a potem inni gracze) decydują, kto z której strony chce zaczynać.
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Wyższe Wzgórza
Możesz odzwierciedlić wzgórza wieloma liniami konturowymi, z których każda reprezentuje wyniesienie 5-u stóp. Możesz budować teren z kolejno mniejszych, wyższych, czy jaśniejszych kawałków kartonu, albo z 1-o calowej wysokości kawałków trójwymiarowego terenu.
Przecięcie linii konturowej “w górę” kosztuje dodatkowe –1, ale w dół nie (ta kara stosuje się dodatkowo, oprócz ograniczeń ruchu typowych dla danego terenu). Przy atakach na odległość, figurki które są wyżej od innych liczą się jako będące 1˝ dalej dla każdej linii konturowej przecinanej przez atak. Linia konturowa, nawet reprezentowana przez trójwymiarowe wyniesienie 1 cala, nie zapobiega kontaktowi walki wręcz. Wyższe figurki, dostają +1 do ataku w walce wręcz przeciwko niższym figurkom. Jeśli jedna figurka styka się z linią konturową, ta figurka jest uważana za odpowiednio wyższą lub niższą.
Dla określania pola widzenia, od wyższej figurki do tej na mniejszej wysokości, zignoruj mniejsze i równe wyniesienia w promieniu 24˝ od wyższej figurki.
Te zasady dla wzgórz, dotyczą takich, z płaskimi szczytami, gdzie żadna figurka w całości na wzgórzu, nie ma przewagi nad innymi figurkami, które także są w całości na wzgórzu. By wyrazić ostry szczyt wzniesienia, użyj symbolu wierzchołka. Figurka na wzgórzu jest wyżej, niż od innej, jeśli jej środek jest bliżej wierzchołka niż tej drugiej. Ruch, który zbliża figurkę do szczytu wzgórza, kosztuje ją dodatkowe –1˝.
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[Ryc. 54] Ustawienie dla Standardowej Potyczki
Rozdział 5: Scenariusze
Na polach bitwy całego Odłączonego Imperium siły różnych frakcji ścierają się raz za razem. Gra Chainmail skupia się raczej na dynamicznych walkach pomiędzy elitarnymi grupami uderzeniowymi niż na starciach mas piechoty. Często, potyczka jest po prostu walką na śmierć i życie. Często jednak jest kombinacją walki z koniecznością osiągnięcia innych celów. Ta część przewodnika, opisuje różne scenariusze, z których każdy ma swoje własne zasady i warunki zwycięstwa.
Ten rozdział opisuje scenariusze dla dwóch graczy, czteroosobowych zespołów graczy i scenariuszy wieloosobowych dla trzech, lub więcej osób.
Zwykle, gracze budują drużyny (włączając teren) nie wiedząc jeszcze jaki scenariusz rozegrają, ani jakie są drużyny przeciwników. Taki system losowego wyboru scenariuszy faworyzuje elastyczne drużyny.
Scenariusze dla dwóch graczy
Rzuć d20, by sprawdzić, który scenariusz rozegracie. Różne drużyny są lepsze lub gorsze w różnych scenariuszach. Rozgrywanie różnych scenariuszy, pomaga przetestować pełne zdolności twojej drużyny.
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Tabela 5–1: Różne scenariusze dla dwóch graczy
Rzut d20 	Scenariusz dla dwóch graczy
1–8	1. Standardowa potyczka
9–11	2. Oskrzydlenie
12–14	3. Zabij Lidera
15–17	4. Zajmij i utrzymaj
18–20	5. Przebicie się
1. Standardowa potyczka
Ten scenariusz jest najprostszy i służy jako podstawa do wszelkich wariacji.
Pole bitwy
Cztery na cztery stopy, z każdym graczem z innej strony (jeśli nie masz pola takiej szerokości, możesz użyć węższego, zadbaj tylko by pole bitwy zapewniało 4 stopy odległości między drużynami).
Drużyny
Każdy gracz ma drużynę. Może to być drużyna z Zestawu Startowego, lub dowolną inną której łączny koszt dowodzenia nie przekracza 50 albo jakiegoś innego limitu, na który zgadzają się gracze. (Zobacz Budowanie Drużyny: Podstawowe Zasady, strona 12.)
Rozpoznanie
Każdy gracz wykonuje rozpoznanie. Rzuć d20. Jeśli twoja drużyna ma przewagę taktyczną, dodaj tą premię do rozpoznania (zobacz przewaga taktyczna, strona 13.) Zwycięzki gracz, to gracz zwiadowca.
Umiejscowienie terenu
Gracz wykonujący zwiad, jako pierwszy wybiera część terenu (swój, lub należący do innych graczy) i umieszcza go w dowolnym miejscu na polu bitwy. Gracze zmieniają się wybierając i umieszczając teren, aż jego części się skończą.
Dwie karty terenu mogą leżeć na sobie (karty terenu mogą leżeć na sobie, nie odwzorowane elementy terenu.)
Czary predefiniowane
Każdy rzucający czary w drużynie gracza wykonującego zwiad, może rzucić predefiniowany czar na siebie lub innego członka drużyny. (Czarodzieje strony przeciwnej muszą zaczekać z rzucaniem czarów aż gra się zacznie.)
Umieszczanie terenu nie do przejścia.
Generalną zasadą jest nie umieszczanie takich fragmentów terenu mniej niż 2˝ od końca pola bitwy lub innego fragmentu nieprzekraczalnego terenu. W ten sposób nawet figurki o dużych podstawkach, przejdą pomiędzy dwoma fragmentami terenu, lub między terenem a polem bitwy.
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Rozmieszczenie
Gracz-zwiadowca pierwszy umiejscawia swoje jednostki, albo decyduje, że zrobi to przeciwnik. Gracz, który umiejscawia jednostki jako pierwszy, kładzie je w odległości 8˝od swojego skraju pola bitwy (wszystkie figurki muszą znajdować się w całości w strefie 8˝ od brzegu.) Następnie gracze na zmianę ustawiają figurki, aż do ich wyczerpania.
Jeśli masz pięć do ośmiu figurek, umieszczaj pod dwie (zamiast po jednej) za każdym razem. Jeśli masz dziewięć, lub więcej, umieszczaj po trzy.
Zwycięstwo
Wygrywasz, jeśli wszystkie wrogie figurki są zniszczone, lub uciekną z pola bitwy.
Jeśli bitwa się kończy, a figurki wciąż są na polu bitwy, wygrywa gracz którego figurki są bliżej punktu centralnego. Gracz może zadeklarować koniec bitwy, jeśli żadna z jego figurek nie odniosła obrażeń, nie została zaatakowana i nie wykonywała obron przez pięć kolejnych rund.
2. Oskrzydlenie
Tak jak scenariusz Standardowa potyczka, z następującymi wyjątkami:
Środkowa Drużyna i Podzielona Drużyna
Rzućcie d20. Zwycięzca decyduje czy chce dowodzić środkową drużyną, czy drużyną podzieloną.
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[Ryc. 57] Ustawienie dla Oskrzydlenia
Rozmieszczenie
Gracz środkową drużyną musi rozmieścić figurki w odległości 18˝ od dwóch końców pola bitwy (czyli w 12˝-szerokońci pasie biegnącym przez środek pola bitwy). Gracz podzieloną drużyną musi rozmieścić połowę jednostek w jednym pasie biegnącym 6˝ od skraju pola, a drugą połowę w pasie 6˝ od przeciwległego skraju pola.
3. Zabij lidera
Tak, jak scenariusz Standardowa potyczka, z następującymi wyjątkami:
Drużyny
Figurka z najwyższym wskaźnikiem dowodzenia, jest “Liderem”. Bierze ona normalny udział w grze, tyle że wygrywa się przez eliminację lidera przeciwnika.
Jeśli kilka figurek ma ten sam wskaźnik, lub nie ma żadnych dowódców, wtedy Liderem jest figurka z najwyższym kosztem. Jeśli i takich jest więcej – wybierzcie losowo.
Każdy gracz zna lidera przeciwnika.
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Alternatywne rozmieszczenie terenu
Zamiast używać standardowych reguł, gracze mogą użyć innego rozmieszczenia terenu, lub użyć innych rodzajów terenu.
Jeśli chcesz rozegrać scenariusz asymetryczny (w którym gracze mają inne rozmieszczenie i zasady terenu), ustaw teren, zanim będziesz wiedział który gracz gra po której stronie. Na przykład przy scenariuszu Przebicie się, zdecydujcie wcześniej, która krawędź będzie należeć do obrońcy. Teren powinien faworyzować atakującego. Potem rzućcie d20, by stwierdzić kto będzie atakował, a kto się bronił.
Jeśli rozgrywacie symetryczny scenariusz, ustawcie najpierw planszę. Obaj gracze wykonują kontrolę zwiadu, a potem zwycięzca wybiera jeden z czterech skrajów pola, a drugi gracz – przeciwległy.
Różnicowanie używanych rodzajów terenu i ich rozmieszczenia wpływa na względną siłę figurek. Przekonasz się, że niektóre figurki robią się silniejsze lub słabsze, zależnie od rozmieszczenia terenu. Na przykład dzikie jednostki, i jednostki z dobrymi atakami na odległość gorzej sobie radzą na polu bitwy z wieloma elementami terenu blokującego pole widzenia.
Zwycięstwo
Wygrywasz w momencie, gdy wyeliminujesz wrogiego lidera – zabijając go, lub zmuszając do ucieczki z pola bitwy.
4. Zajmij i utrzymaj
Tak, jak scenariusz Standardowa potyczka, z następującymi wyjątkami:
Zwycięstwo
Zwycięzcą zostaje ten gracz, który jako jedyny posiada figurkę w promieniu sześciu cali od środka pola bitwy, przez trzy kolejne rundy. To nie musi być ta sama figurka w każdej rundzie. Jeśli obaj gracze mają w jakiejś rundzie figurki w tym rejonie, odliczanie zaczyna się od nowa, aż tylko jeden gracz opanuje ten rejon na 3 kolejne rundy.
Poruszanie się w kierunku środka.
Nawet nie dowodzona drużyna może się kierować ku centrum pola bitwy, nawet jeśli wroga figurka jest w polu widzenia (co odbiega od zasady punktu skupienia). Tutaj, figurka porusza się z pełną prędkością w kierunku środka pola bitwy.
Wyjątek: Dzika jednostka nie może wykonać takich manewrów (tak samo jak nie mogłaby manewrować w kierunku punku skupienia).
5. Przebicie się
Tak, jak scenariusz Standardowa potyczka, z następującymi wyjątkami
Atakujący i obrońca
Rzućcie d20. Zwycięzca decyduje czy będzie atakować, czy bronić.
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Rozmieszczenie terenu
Obrońca kładzie tylko jedną kartę terenu. Kiedy to zrobi, atakujący kładzie resztę.
Zwycięstwo
Atakujący nie musi eliminować figurek przeciwnika. Wygrywa przez przeprowadzenie przynajmniej połowy swoich jednostek na krawędź pola bitwy przeciwnika. Uciekające figurki są brane pod uwagę, o ile uciekają przez broniony brzeg pola bitwy.)Obrońca wygrywa zapobiegając zwycięstwu atakującego (zwykle przez wyeliminowanie więcej niż połowy jego figurek)
Jeśli obrońca jest wyeliminowany, a połowa jednostek atakującego jest ciągle przy życiu, atakujący wciąż może przegrać; jeśli pośród jego wojsk są dzikie jednostki, a nie ma dowódcy, nie ma sposobu doprowadzenia dzikich jednostek na odpowiedni brzeg pola bitwy.
Jeśli bitwa kończy się z figurkami obu stron wciąż na polu bitwy, obrońca wygrywa. Obrońca może zadeklarować koniec bitwy, jeśli przez pięć kolejny rund żadna z jego figurek nie została zaatakowana, nie odniosła obrażeń i nie musiała wykonywać obron, i jeśli żadna z atakujących figurek nie opuściła w tym czasie pola bitwy przez bronioną krawędź pola bitwy.
Poruszanie się w kierunku brzegu obrońcy
Nawet nie dowodzona drużyna może się kierować ku (i przez) brzeg pola bitwy, nawet jeśli wroga figurka jest w polu widzenia (co odbiega od zasady punktu skupienia). Tutaj, figurka porusza się z pełną prędkością w kierunku środka pola bitwy.
Wyjątek: Dzika jednostka nie może wykonać takich manewrów. Dzika jednostka ma dwa sposoby dostanie się na broniony brzeg pola bitwy:
•	Jeśli dzika jednostka zaczyna rundę w kontakcie ze sprzymierzonym dowódcą, i ten dowódca schodzi w pola bitwy, dzika jednostka może manewrować w kierunku- i przez krawędź pola bitwy obrońcy, jak normalna jednostka. Jednak jeśli dzika jednostka już wykonała działanie w tej rundzie, ta zasady nie daje dodatkowej tury na przejście przez krawędź pola bitwy obrońcy.
•	Jak zwykle, dzika jednostka może opuścić pole bitwy na skutek ucieczki.
Scenariusze grupowe
Czterech graczy może grać grupami, dwóch na dwóch. Każda drużyna wnosi od gry jedną część terenu
1. Standardowa potyczka (Grupa)
Tak jak scenariusz Standardowa potyczka dla dwóch graczy, z następującymi wyjątkami:
Pole bitwy
Każdy gracz otrzymuje róg pola bitwy. Gracze z jednej drużyny siedzą naprzeciwko siebie
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Drużyny
Figurki twojego partnera liczą się jako neutralne. Nie są ani wrogie, ani sprzymierzone.
Rozmieszczenie terenu
Każda drużyna dostarcza jeden fragment terenu, zamiast dwóch. Gracz zwiadowca umieszcza teren jako pierwszy, a potem kolejność przechodzi z prawej na lewą, lub z lewej na prawą stronę, w zależności od jego wyboru.
Czary przygotowawcze
Tylko rzucający czary w drużynie gracza zwiadowcy mogą rzucać czary przygotowawcze. Figurki jego partnera nie mogą tego robić.
Rozmieszczenie
Gracz zwiadowca jako pierwszy rozmieszcza figurki i decyduje czy kolejność biegnie w prawą czy w lewą stronę. Gracze muszą ustawić figurki w obrębie 10˝ od obu końców pola bitwy, wyrażonych przez ich rogi.
Zwycięstwo
Ty i twój partner wygrywacie, jeśli obie wrogie drużyny są pokonane.
2. Oskrzydlenie (Grupowo)
Tak, jak scenariusz Standardowa potyczka (Grupowo), z następującymi wyjątkami:
Rozmieszczenie
Obaj gracze stanowiący grupę środkową muszą się rozstawić przynajmniej 18˝ od obu brzegów, (czyli w 12-o calowej szerokości pasie biegnącym przez środek pola bitwy). Partnerzy podzieleni rozstawiają się w pasach w 6-o calowych pasach na przeciwległych brzegach. Partnerzy wciąż siedzą naprzeciwko siebie.
3. Zabij lidera (Grupa)
Tak jak scenariusz Standardowa potyczka (Grupa), z następującymi wyjątkami:
Lider
Każda drużyna ma pojedynczego Lidera, jak w Zabij Lidera dla dwóch graczy.
Zwycięstwo
Twoja grupa wygrywa w momencie, gdy obaj liderzy grup przeciwnych są wyeliminowani.
4. Zajmij i utrzymaj (Grupa)
Tak jak Standardowa potyczka (Grupa), z następującymi wyjątkami.
Zwycięstwo
Jak Zajmij i Utrzymaj dla dwóch graczy. Wygrywasz, kiedy ty, lub członek twojej drużyny utrzymacie centrum (figurki członka twojej drużyny nie liczą się na poczet określenia czy utrzymujesz centrum).
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[Ryc. 61] Ustawienie dla grupowej Standardowej Potyczki
5. Przebicie się (Grupowo)
Tak jak scenariusz Standardowa potyczka (Grupa), z następującymi wyjątkami:
Pole bitwy
Członkowie zespołu siedzą naprzeciwko siebie (jeśli to możliwe), albo grają na zmianę w ośmiokącie, tak, aby dwóch graczy jednej grupy nie brało tur jeden za drugim. Każda grupa ma krawędź zamiast brzegu (jak w Przebiciu się dla 2 graczy)
Rozmieszczenie terenu
Kiedy już jedna osoba z broniącej drużyny umieściła fragment terenu, atakujący na zmianę umieszczają resztę.
Rozmieszczenie
Każda figurka musi być w całości w strefie 8˝ od swojego końca planszy (jak w Przebiciu się dla dwóch graczy).
Zwycięstwo
Atakująca grupa wygrywa przez przeprowadzenie połowy swoich figurek (łącznie)na kraniec obrońcy pola bitwy. Drużyna atakującego gracza może zostać całkowicie wyeliminowana, a wciąż może on wygrać, jeśli członek jego grupy przeprowadzi dosyć figurek na drugą stronę.
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Potyczka dla wielu graczy
Ten scenariusz jest dla trzech lub więcej graczy, walczących “każdy na każdego”
Tak samo jak scenariusz Standardowa potyczka, z następującymi wyjątkami:
Kolejność graczy
Gracze umawiają się, w jakiej kolejności będą siedzieć wokół pola bitwy. Jeśli gracze nie mogą dojść do porozumienia, wybierzcie kolejność losowo.
Rozmieszczenie terenu
Każda drużyna dostarcza jeden fragment terenu. Gracze umawiają się jak teren będzie rozmieszczony. (jeśli nie mogą dojść do porozumienia, każdy rzuca d20. Zwycięzca decyduje, kto jako pierwszy umieści swój fragment, i czy kolejność dalszych graczy będzie przechodzić na prawo czy na lewo.)
Rozpoznanie
Gracz-zwiadowca wybiera rejon wzdłuż skraju pola bitwy, jako swój rejon macierzysty Inni gracze otrzymują adekwatne rejony wzdłuż swoich brzegów (Pole bitwy ma 192˝ obwodu; podziel 192˝ przez ilość graczy, by określić ile ma być macierzystych punktów.)
Rozmieszczenie
Gracz-zwiadowca decyduje, kto jako pierwszy się rozmieszcza, i czy kolejność dalszych graczy będzie przechodzić na prawo czy na lewo. Gracze rozmieszczają jednostki w promieniu 6˝ od swoich punktów macierzystych.
Zwycięstwo
Grajcie, dopóki na stole nie zostaną tylko siły jednego gracza. Ale zwycięstwo nie musi należeć właśnie do niego. Zamiast tego – wygrywa gracz, który walczył najciężej przeciw swoim wrogom.
Podstawowe punkty zwycięstwa: Każda figurka jest warta tyle punktów zwycięstwa, jaki jest jej koszt, dla gracza, którego figurki ją wyeliminują. Dla tych celów, spowodowanie że figurka ucieka z pola bitwy, oznacza wyeliminowanie jej.
Dodatkowe punkty zwycięstwa dla szybkich śmierci: pierwsza połowa strat z drużyny każdego gracza daje podwójne punkty zwycięstwa graczowi który daną figurkę wyeliminował. “Połowa” drużyny jest zależna od ilości figurek w drużynie, a nie sumy ich kosztu. Zaokrąglaj w dół. Drużyna trzech figurek daje podwójne punkty zwycięstwa tylko przy pierwszej stracie śmiertelnej. Drużyna składająca się z czterech i pięciu figurek daje podwójne punkty zwycięstwa tylko przy pierwszych dwóch stratach śmiertelnych, itd.
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[Ryc. 63] Ustawienie dla wielu graczy
Eliminacja własnych figurek: jak zwykle, figurki nie mogą atakować sprzymierzeńców. Jeśli na skutek jakichś dziwnych okoliczności (jak bomba ogniowa Dwarf Scorchera) wyeliminujesz własną figurkę – nie otrzymujesz za to punktów, za to otrzymają je wszyscy twoi przeciwnicy. Podwójne punkty zwycięstwa wciąż mają zastosowanie.
Stracona sprawa: gracz może uzbierać tyle punktów zwycięstwa, żaden inny nie może go już prześcignąć. Wygrywa on w tym samym momencie, choć inni gracze mogą chcieć kontynuować, by określić kto zajął drugie miejsce.
Scenariusz dowolny
Scenariusz Standardowa potyczka i inne scenariusze pozwalają zacząć szybko z drużyną o dowolnym składzie. Jeśli chcesz sam zbudować scenariusz, także możesz to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc polega to na tym, że jeden gracz określa warunki, a drugi, po której stronie zagrać. Ten format pozwala Ci odtworzyć pewne wydarzenia, czy konkretne bitwy z historii Odłączonego Imperium. Jedyną granicą jest tu twoja wyobraźnia.
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Gracze
Dwóch. Jeden przejmuje rolę twórcy (gracz określający).
Pole bitwy i schemat rozmieszczenia
Dowolny zaproponowany przez gracza określającego, choć 4 na 4 stopy, to standard. Ten gracz określa też zasady rozmieszczenia, ale standardem jest rozmieścić je w strefie 8˝ od brzegu pola bitwy tego gracza.
Rozmieszczenie terenu
Gracz określający wybiera fragmenty terenu
Drużyny
Gracz określający wybiera figurki dla obu stron
Zwycięstwo
Gracz określający określa warunki zwycięstwa.
Wybór Drużyny
Po obejrzeniu pola bitwy, schematu rozmieszczenia, terenu, drużyn, i warunków zwycięstwa ustanowionych przez ustawiającego gracza, drugi gracz decyduje, którą zagrać drużyną. Gracz określający gra drugą drużyną.
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Rozdział 6: Konwersja Dungeons&Dragons
Gra figurkowa Dungeons&Dragons Chainmail jest mocno oparta na grze fabularnej Dungeons&Dragons, tak, że można wziąć potwory, postacie, czary i inne elementy z gry fabularnej i przełożyć je do użycia w Chainmail. W tym rozdziale powiemy ci jak to zrobić.
Zanim zaczniesz używać charakterystyk z D&D do tworzenia postaci z Chainmail, zadaj sobie pytanie co wolisz:
•	wykorzystać system fabularny D&D jako źródło pomysłów do stworzeń w Chainmail czy
•	wykorzystać grę Chainmail do odtworzenia stworzeń i walk z D&D.
Gra Chainmail bardziej wychodzi naprzeciw pierwszej z tych opcji. Bierze stworzenia, specjalne zdolności i czary z gry D&D i zamienia je tak, że ich charakter zostaje taki sam, ale są szybsze i łatwiejsze w użyciu. Jeżeli chcesz by twoja sesja w Chainmail przebiegała sprawnie i szybko, nawet po tym jak dodasz nowe stwory, powinieneś podejść w ten sam sposób. Jeżeli wolisz zachować wszystkie specjalne zdolności i szczegółowe zasady związane z postacią D&D lub potworem (to ta druga możliwość), będziesz musiał zawrzeć o wiele więcej szczegółów niż w normalnej figurce do Chainmail i będziesz musiał używać zasad D&D do rozstrzygania tych zasad. W tym rozdziale pomagamy ci zamienić postać lub potwora w figurkę ze statystykami Chainmail. Jeżeli będziesz chciał zachować więcej elementów D&D, będziesz sam musiał odnaleźć równowagę pomiędzy cechami D&D a Chainmaila.
Tworzenie charakterystyk Chainmaila
Aby stworzyć charakterystyki Chainmaila, będziesz musiał zacząć od charakterystyk D&D. Najlepiej jakbyś zaczął od zdolności (i specjalnych cech), ponieważ mogą mieć one wpływ na pozostałe charakterystyki. Specjalne zdolności i koszt figurek mają poniżej osobne rozdziały.
Imię (name)
Nazwij figurkę tak by miało to jakiś sens. W Chainmail, figurki nazwane nazwą swojej klasy (np. Dwarf Fighter) to zazwyczaj dowódcy. Figurki które nie są dowódcami mają bardziej opisowe imiona, nawet te figurki, które należą do standartowych klas D&D (np. Dwarf Shock Trooper, który jest wojownikiem). Wyjątkiem od tego jest “Warrior”, który używany jest do wojsk (troops), a nie dowódców. Figurki bez klasy zazwyczaj nazywane są “Troops”, tak jak Gnoll Trooper, chyba ze stwór w ogóle nie należy do żadnej klasy tak jak Hiena.
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Frakcja (Faction)
Figurka może być członkiem jakiejś frakcji. Możesz mu także dać wszystko obejmującą etykietkę najemnika – będzie to znaczyło, że może należeć do każdej frakcji.
Koszt (cost)
Koszt figurki oblicz na końcu (o ile w ogóle). (Patrz Tworzenie kosztu nowych figurek, str. 71)
Typ (type)
Figurka jest odpowiednio: dobra, zła lub neutralna. Zachowuje typ D&D jak np. “aberration”.
Poziom (level)
Odpowiednik Hit Dice w grze D&D.
Szybkość (speed)
Szybkość figurki z D&D podzielona jest na 5 (1 cal = 5 stóp). Postacie z D&D ze zdolnościami “burrowing” i “flying” sprawiają kłopoty w Chainmail, szczególnie w specjalnych scenariuszach. Przy czym zasady “burrowing” i “flying” są opisane w zestawie podstawowym.
[Czysta karta postaci]
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Pancerz (Armor)
Jest to Klasa Pancerza z D&D (zmodyfikowana, w zależności od punktów trafienia i zdrowia).
Zdrowie (Health)
Są to punkty trafień z D&D, podzielone przez 5. Zaokrąglij w dół albo w górę, tak by bardziej pasowało do stworzenia. Jeżeli stworzenie ma 1 lub 2 punkty trafień, dodaj mu zdrowia, ale odejmij od pancerza, aby to zrekompensować.
Walka Wręcz (Melee Attack)
To “melee attack bonus” z D&D (zmodyfikowany, w zależności od zadawanych obrażeń i liczby ataków).
Obrażenia w walce wręcz (Melee Damage)
To średnia obrażeń w walce wręcz z D&D, dzielona przez 5. Jeżeli zaokrąglisz w górę lub w dół o 0,4 czy 0,5, powinieneś zmniejszyć lub zwiększyć Melee Atack aby to wyrównać.
Np. w grze fabularnej wojownik krasnolud zadaje średnio 7,5 obrażeń. Jeżeli podzielisz to przez 5, dostajesz 1,5. Możesz zaokrąglić to w dół do 1 i dodać figurce +1 do melee attack, ale my zaokrągliliśmy to do 2 i obniżyliśmy melee attack o 1.
Jeżeli broń postaci zadaje mniejsze obrażenia niż inne bronie tego samego rozmiaru, ale ma specjalną cechę, która równoważy jej niskie obrażenia, w grze Chainmail możesz przydzielić obrażenia tak jakbyś używał broni, która zadaje więcej obrażeń.
Np. Human Death Cleric ma kosę, która zadaje 2k4 zwykłych obrażeń i x4 obrażeń krytycznych. Ponieważ w grze Chainmail nie ma różnych mnożników krytycznych, obrażenia broni Death Cleric wzięte zostają ze standardowej broni dwuręcznej (w tym przypadku 2k6 z wielkiego miecza).
Ataki i obrażenia z dystansu
Tak jak w walce wręcz i obrażeniach. Dla broni rzucanych figurka ma zasięg 6”. Dla broni miotanych zasięg jest 24”. Daj figurce ograniczenie jednego strzału lub niech nie ma żadnych ograniczeń (zaznaczanie zużytej amunicji jest kłopotliwe, a zapamiętanie, czy postać zużyła swój jeden atak jest łatwiejsze).
Rzut obronny
To średnia z trzech rzutów obronnych z D&D (fortitude, reflex, will). Dla dowódców, zaokrąglij od 33 w górę. Dla krasnoludów dodaj +2 (już do obliczonej średniej) by uwzględnić ich odporność na trucizny czary, ich ogólną twardość i dobre morale.
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Specjalne
Patrz następny akapit
Specjalne Zdolności
Zabawa ze specjalnymi zdolnościami z D&D wymaga odrobiny wyczucia. Poniższe zasady obejmują podstawy, ale niektóre ze specjalnych zdolności będą wymagały podejścia nie opisanego tutaj. Kieruj się swoim osądem.
Rodzaj oddziału
Rodzaj oddziału to cecha charakterystyczna dla Chainmaila i nie ma odpowiednika w D&D.
Potężne stworzenia mają zazwyczaj specjalną zdolność Difficult Troop. Nie lubią poddawać się rozkazom, a podwyższony koszt dowodzenia nimi wyrównuje zyski z ich posiadania.
Postacie graczy mają zazwyczaj zdolność Idependent Troop. Wykorzystuje się ją do podejmowania własnych decyzji w bitwie.
Stworzenia, których inteligencja wynosi 1 lub 2 zazwyczaj mają zdolność Wild Troop. Brak im rozumu by pojąć skomplikowane rozkazy w stylu “skręć w prawo i powoli”.
Postacie mogą być dowódcami. Generalnie im wyższy poziom postaci, większa Inteligencja, Mądrość i Charyzma tym lepszy dowódca. Specjalne zdolności dowódcy odzwierciedlają jego rangę, która nie ma odpowiednika w charakterystykach D&D, np. jak dobrze postać współpracuje z innymi na polu bitwy.
Tylko postacie nieprzyzwyczajone do pola bitwy, jak commoners, mają zdolność Untrained Troop.
Cechy
Niektóre cechy z D&D pojawiają się jako specjalne zdolności w Chainmailu. Stworzeniu z taką cechą daj odpowiednią zdolność. Np. Cleave w grze fabularnej to odpowiednik Cleave (czyli Zaciętości) w grze Chainmail.
Niektóre z cech polepszają charakterystyki postaci. Te ulepszenia są odzwierciedlone w charakterystykach Chainmailowych. Np. Toughness zwiększa hit points, więc może zwiększyć zdrowie w Chainmailu. Jeżeli postać albo stworzenie ma cechy, które ciężko oddać np. Combat Casting, zignoruj taką cechę lub wybierz inną dla figurki.

[ramka]
Wzory Szkieletów i Zombie
Szkielety i Zombie w Chainmailu są wzorowane na opcjonalnych schematach zombie i szkieletów umieszczonych na stronie Wizards of the Coast www.wizards.com. Te schematy pozwalają na zachowanie części cech z ich poprzednich, żywych postaci.
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Niektóre z cech działają inaczej w Chainmailu. Np. w Chainmailu Dodge po prostu daje +1 do pancerza; nie musisz deklarować określonego przeciwnika, przed którym się uchylasz.
Power Attack daje figurce +1 obrażeń, ale – 5 do ataku w walce wręcz. Jest dostępny tylko stworzeniom o podstawowym ataku +3 lub więcej, (ponieważ +1 czy +2 do obrażeń w grze fabularnej nie liczy się tak, jak w Chainmailu).
Point Blank Shot +2 zapewnia +2 do ataku zasięgowego postaci, a nie +1 do ataku i obrażeń, jak w grze fabularnej.
Dla Ambidexterity, Two-Weapon fighting, Rapid Shot – patrz Multiple attacks, niżej.
Multiple Attacks
Jeżeli postać ma wielokrotny atak (multiple attacks), automatycznie dostaje zdolność Extra Melee Attack lub Extra Ranged Attack (w Chaimailu postać może mieć wielokrotnie dodatkowe ataki, choć żadna z figurek w zestawie podstawowym ich nie ma). Popraw liczby tak, by każdy z ataków miał taką samą premię do ataku i obrażeń.
Jeżeli postać z D&D dostaje dodatkowy atak kosztem –2 do wszystkich ataków, jak np. postać walcząca dwoma mieczami, lub mnich zadający lawinę ciosów, po prostu odejmij 1 od premii ataków postaci. Jeżeli postać podejmie się jednego ataku, ma mniejszą premię do ataku niż w grze fabularnej, ale jeśli weźmie zwielokrotnione ataki jej premia jest większa.
Dla stworzeń, które zadają różne obrażenia różnymi atakami, użyj średniej wszystkich ataków. Jeżeli stwór z gry fabularnej ma przy jednym z ataków o wiele większą premię do ataku niż przy innych, ustal obrażenia z tego ataku większymi niż z innych mniej ważnych ataków.
Jeżeli to sprawi, że figurka będzie łatwiejsza do konwersji i kontroli, możesz potraktować wielokrotne ataki, jako jeden atak i połączyć obrażenia. Np. atak oboma kopytami centaura, który normalnie zadałby 1 obrażenie za każde kopyto – może być potraktowany jako pojedynczy atak zadający 2 obrażenia.
Nazywanie specjalnych zdolności
Jeżeli stworzenie D&D ma specjalną zdolność, która pojawia się w grze Chainmail, np. Sneak Attack, użyj zdolności z Chainmaila.
Do odpędzania umarłych, daj figurce zdolność Turn Undead +3 za każdy poziom powyżej 1 dodając modyfikator charyzmy. (Tak więc drugopoziomowy kleryk z charyzmą 12 będzie miał zdolność Turn Undead +4.)
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[ramka]
Postacie graczy w grze Chainmail
Postacie graczy mogą dołączać do każdego frakcji bez względu na rasę (ale ograniczenia charakteru wciąż mogą obowiązywać).
Postacie graczy z D&D mogą zostać przeniesione do Chainmaila jako dowódcy. To pozwoli zagrać graczom swoimi własnymi postaciami, a oprócz tego jeszcze całym oddziałem.
Jeżeli konwersja postaci do Chainmaila oznacza utratę zbyt wielu szczegółów, jedną z możliwości jest pozostawienie postaci bez zmian. Ta opcja najlepiej działa, jeżeli postać gracza jest jedyną postacią w potyczce, jak zwykle bywa w grze D&D. Postać gracza uważana jest za oddział niezależny (lub dowódcę). Jeżeli postać gracza zada obrażenia figurce z Chainmaila, podziel obrażenia przez 5, zanim je przypiszesz. Jeżeli postać gracza otrzymuje obrażenia od figurki z Chainmaila rzuć 1k10 za każdy punkt obrażeń, który straciła.
Postacie graczy mogą być zbyt mobilne i wszechstronne by dobrze działać w Chianmailu, a przynajmniej tak jak to opisano w zasadach podstawowych. W D&D wiele bitew dzieje się w murach, gdzie ściany i drzwi przeszkadzają w ruchu. W Chainmailu, większość bitew odbywa się na otwartej przestrzeni, a zasady dowodzenia i poruszania się ograniczają ruchy. Jako niezależne oddziały (lub dowódcy), postacie graczy będą bardzo ruchliwe i raczej potężne. Tak jak mistrz gry w D&D dobiera bitwy odpowiednio do postaci graczy, tak i w Chainmailu musisz uważnie dobierać znaczące potyczki, jeżeli chcesz używać takich szczególnych przypadków, jak postacie graczy z D&D.

Czary
Dla czarów wymienionych w Chainmailu, używaj opisów z Chainmaila. Dla wszystkich innych podmień je na czar opisany lub stwórz prosty opis jego użycia w Chainmailu.
Chainmail pozwala klerykom używać domain spells aby spontanicznie rzucać czary leczenia i ranienia, bo tak jest prościej.
Obrażenia
Ponieważ mała premia do obrażeń w grze fabularnej (np. +1 dla określonego wroga dla rangera) nie liczy się tak w Chainmailu, zamień to na premię do ataku. Dlatego Point Blank Shot +2 w Chainmailu da postaci +2 do ataku z dystansu, a nie +1 do ataku i +1 do obrażeń.
Ilość użyć
Jeżeli specjalna zdolność ma ograniczoną liczbę użyć, ale więcej niż dwa lub trzy, rozważ usunięcie tego ograniczenia. W ten sposób nie będziesz musiał pamiętać ile razy figurka wykorzystała daną zdolność. Dla wyrównania możesz osłabić trochę taką zdolność. Dlatego w Chainmailu dobry kleryk nie ma ograniczenia, co do ilości odpędzenia umarłych, ale jego efekt nie jest tak silny jak w D&D.
Trwanie
Zaznaczanie długości trwania jakiejś zdolności spowalnia grę. Jeżeli to możliwe spraw by zdolność trwała “do końca potyczki, lub ustal, że co rundę efekt ma się szansę skończyć. Np. furia barbarzyńcy w D&D trwa sześć rund lub więcej (w zależności od wartości jego Constitution). Sześć rund to prawie cała potyczka (lub całe życie figurki w tej potyczce), dlatego w Chainmailu barbarzyńca (np. Ork Berserker) traktowany jest jakby był cały czas pod wpływem furii i jego cechy są odpowiednio do tego zmienione.
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Efekty Morale
Gra fabularna D&D pozwala mistrzowi gry i graczom określić jak bohaterska lub tchórzliwa jest postać czy stworzenie. W Chainmailu to kości i zasady określają czy figurka się przerazi i zacznie uciekać. Przydziel figurkom zdolności Morale –2 i Cowardly aby to dopasować. Dużym stworzeniom daj zdolność Scary o poziomie o 4 mniejszym niż ich hit dice.
Ignorowanie pomniejszych cech
Mniejsze premie, drugorzędne ataki nisko obrażeniowe z małymi premiami do ataku, lub pomniejsze efekty mogą zostać pominięte. Lepiej załapać styl stworzenia i stworzyć figurkę łatwą do użytkowania, niż próbować oddać każdy szczegół stworzenia i skończyć z figurką, która spowalnia grę.
Ustalanie kosztu nowych figurek
Nie ma żadnego wzoru na obliczenie kosztu figurki. Różne cechy i charakterystyki współdziałają ze sobą w bardzo różny sposób, sprawiając że figurka staje się silniejsza lub słabsza w sposób w który wzór nie jest w stanie oddać. Każdy wzór byłby na tyle nie szczegółowy, że zdrowy rozsądek jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Tak więc przydzielanie kosztu do nowej figurki zależy wyłącznie od ciebie i twoich przyjaciół.
Pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić to porównać ją do innych figurek, których koszt znasz i odpowiada on ich mocy.
Jako umowną zasadę przyjmuje się, że figurka zadająca dwa razy więcej obrażeń niż inna figurka powinna kosztować około czterdziestu procent więcej niż ta do której się porównuje (jeżeli pozostałe rzeczy są równe). Podobnie figurka, która jest w stanie wytrzymać dwa razy więcej obrażeń niż inna figurka, powinna kosztować około czterdziestu procent więcej (jeżeli pozostałe rzeczy są równe). Taka, która potrafi zadać dwa razy więcej obrażeń i wytrzymać dwa razy więcej obrażeń powinna kosztować podwójnie.
Jeżeli grasz w grupie, najprostszą metodą przydziału kosztu jest pozwolenie graczom “przebijać stawkę” na figurkę. Ten z graczy, który zapłaci najwięcej za nową figurkę, którą stworzyłeś, może nią grać.
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Konwersja charakterystyk Chainmaila na D&D
Jeżeli chcesz wykorzystać postacie i stworzenia z Chainmaila w grze D&D masz trzy możliwości.
Pierwsza, system szybkiej konwersji charakterystyk zdrowia i obrażeń. Za każdy punkt zdrowia, rzuć 2k4 dla hit points, a na każdy punkt obrażeń (w walce wręcz lub zasięgowej) rzuć 1k10. Wyniki te nie będą perfekcyjne odzwierciedlać tego co możesz znaleźć w D&D, ale będą wystarczająco bliskie. Jeżeli jesteś w twórczym nastroju, możesz poprawić niektóre z rzutów obronnych stworzeń zamiast używać pojedynczego rzutu.
Druga, możesz rozpisać stworzenie zupełnie w formacie D&D, używając zdolności, umiejętności itd. Ten dogłębny system oznacza stworzenie postaci od zera, wykorzystując wskazówki z Chainmaila jako podstawę.
Trzecia, wiele nowych stworzeń do Chainamila pojawi się w Dragon® Magazine wraz z opisami do D&D, więc nie będziesz musiał się wysilać aby użyć ich w grze fabularnej.
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Rozdział 7: przygotowanie figurek do malowania
W zestawie podstawowym (starter set) znajdują się jedne z najładniejszych figurek na rynku. Staraliśmy się dostarczyć figurki o dynamicznych pozach, starannie wyrzeźbione i w końcu stworzyć figurki najwyższej jakości. Mimo iż wyglądają one doskonale od razu po wyjęciu z pudełka, możesz sprawić by wyglądały jeszcze lepiej, jeżeli poświęcisz im chwilę, oczyścisz je i nałożysz podkład. Oprócz tego, wieloczęściowe figurki trzeba poskładać. Jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, nie martw się, to proste. Poprowadzimy cię przez cały ten proces, aż do momentu rozpoczęcia malowania.
Czego potrzebujesz
•	skalpel modelarski
•	mały pilniczek
•	klej (może być superglue, albo szybkoschnący klej epoksydowy)
•	podkład w spray’u (primer)
Usuwanie zalewek
Na figurkach często znajdują się kawałki zbędnego metalu. Są to tak zwane zalewki, a są one efektem ubocznym odlewania figurek. Usunięcie ich to pierwszy krok przygotowywania figurek, więc dobądź swojego skalpela modelarskiego i obetnij wszystkie niepotrzebne kawałeczki.
Przypiłowanie linii łączeniowych
Czasem, na styku dwóch części formy tworzą się niewielkie krawędzie. Są to linie łączeniowe, które trzeba opiłować. Zazwyczaj są niewielkie i ich opiłowanie zajmuje tylko chwilę.
Spasowanie
Większe figurki dostarczane są zazwyczaj w kilku częściach. Niektóre po prostu nie mogą być odlane w jednym kawałku, więc ich formy są uważnie cięte i poszczególne fragmenty odlewane są osobno. Zanim spróbujesz skleić fragmenty takiej figurki, oczyść je tak jak opisano wyżej. Sprawdź teraz czy części pasują dobrze do siebie. Jeżeli nie przypiłuj je tak by pasowały. Aby klej związał mocno, części muszą być dobrze spasowane.
Składanie figurek
Wszystkie figurki z zestawu podstawowego wymagają złożenia, zanim będą gotowe do pomalowania. To bardzo łatwy proces i nie zabierze zbyt wiele czasu. Główną zasadą jest, że klej na jednej sklejonej części musi wyschnąć zanim zacznie się kleić następną część. Wiele osób używa superglue, gdyż schnie on bardzo szybko. Inni wolą szybkoschnące kleje epoksydowe. Mimo iż epoksydowe kleje są bardziej pracochłonne, wymagają przytrzymania klejonych części razem przez kilka minut, jednak ich spoina jest silniejsza i wskazane są przy większych figurkach.
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Figurki Naresh
Deamonic Gnoll Adept
1.	Przyklej ciało Adepta do podstawki.
2.	Przyklej prawe ramię (z korbaczem) do ciała.
3.	Przyklej tarczę do wypustki na wierzchu lewej dłoni Adepta.
4.	Przyklej ogon do dziury z tyłu Adepta. Ogon może być ustawiony tak, że można go przykleić do goleni Adepta, żeby trzymał się mocniej.
Abyssal Maw
1.	Sklej lewą i prawą połowę ciała Maw’a razem. Upewnij się, że ma otwarte usta.
2.	Przyklej ciało do podstawki, tak żeby tylna noga była w kontakcie z powierzchnią podstawki.
3.	Przyklej lewe ramię do lewej połowy ciała.
4.	Przyklej prawe ramię do prawej połowy ciała.
Gnoll Trooper
1.	Przyklej ciało Trooper’a do podstawki.
2.	Przyklej głowę Trooper’a do ciała.
3.	Przyklej tarczę i dłoń do nadgarstka Trooper’a. Tarczę można ułożyć tak, że jej dół może zostać przyklejony do stopy Trooper’a.
Hyena
Przyklej hienę do podstawki.
Figurki Thalos
Human Paladin
1.	Przyklej paladyna do podstawki.
2.	Przyklej jego miecz do ręki.
Gnome infiltrator
1.	Przyklej Infiltratora do podstawki.
2.	Przyklej łęczysko do kuszy.
Human Glavier
1.	Przyklej Glavier’a do podstawki.
2.	Przyklej halabardę i ręce do ciała Glaviera. Uwaga: może będziesz musiał przekręcić halabardę względem rąk, aby pasowało.
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Human Marine
1.	Przyklej Marine’a do podstawki.
2.	Przyklej łęczysko do kuszy.
Gruntowanie
Teraz gdy twoje figurki są już oczyszczone (i złożone jeżeli zaszła taka potrzeba), możesz na nie nanieść podkład. Podkład gruntuje figurkę i dając dobrą powierzchnię do naniesienia farby na nią.
Podkłady są dostępne w różnych kolorach, ale najpowszechniejsze są białe i czarne. Użyj białego jeżeli masz zamiar malować na jasne kolory, a czarnego jeżeli wolisz bardziej stonowany wygląd. W sklepach modelarskich dostępne są podkłady w sprayu różnych firm. Można także zagruntować figurkę ręcznie, ale zajmuje to więcej czasu.
Gdy skończysz gruntować figurki, są one już gotowe do malowania!
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Słownik
Aktywowanie figurki (activate a model): Aktywowanie figurki, pozwala jej wykonać swoją turę, i każda figurka dostaję jedną turę w każdej rudzie. Każda figurka musi zakończyć swoją turę, włączając wszystkie ataki, zanim następna zostanie aktywowana (nawet, jeśli aktywujesz wiele figurek). Runda się kończy, kiedy wszystkie figurki zostały aktywowane.
Atak okazji (attack of opportunity): Pojedynczy atak białą bronią jest dozwolony dla figurki, kiedy wroga figurka jest w zasięgu trafienia i porusza się. Figurka może wykonać tylko 1 atak okazji na rundę. Figurka musi wykonać atak okazji, jeśli ma taka możliwość. Wyjątkiem od tej reguły jest, ze figurka może poruszać się w kierunku najbliższej wrogiej figurki bez otrzymania ataku okazji.
Atak wręcz (melee attack): cecha figurki, która mierzy jak dobra jest ona w walce oko w oko. Kiedy figurka atakuje, dodaj tą liczbę do rzutu d20.
Atak z dystansu (ranged attack): cecha figurki, która określa, jak dobra jest ona w atakowaniu na odległość za pomocą kuszy, strzałki, broni palnej itd. Nie wszystkie figurki mogą wykonywać ataki na odległość. Ataki na odległość są rozpatrywane analogicznie do normalnych.
Czar przygotowawczy (preparatory spell): każdy czarnoksiężnik w zwiadowczej drużynie może rzucić czar przygotowawczy na siebie lub inną figurkę w drużynie (figurki innych graczy muszą czekać, aż gra pozwoli na rzucanie czarów).
d20: dwudziestościenna kość.
Dowódca (commander): figurka ze specjalna zdolnością Dowódcy.
Drużyna (warband): Figurki i teren, które wyrażają siły gracza na polu bitwy.
Figurka w rezerwie (in-reserve model): pojedyncza figurka, która jest w twojej drużynie tylko przez połowę zwykłego czasu. Koszt takiej figurki nie może być większy niż dziesiąta część kosztu całej drużyny.
Inicjatywa (initiative): na początku każdej rundy, gracze rzucają d20 aby określić, kto ma inicjatywę. Jeśli jest 3 lub więcej graczy, ten, który wygrywa określa czy kolejność gry przechodzi na prawo czy lewo w tej rundzie.
Kontakt walki wręcz (melee contact): figurka są w kontakcie walki wręcz z inną figurką, jeśli może bezpośrednio ją zaatakować. Zwykle oznacza to kontakt podstawek. Zwykle wroga figurka jest w kontakcie z twoja, jeśli twoja jest w kontakcie z nią. Są dwa wyjątki od tej reguły: po pierwsze niektóre figurki nie mogą atakować i dlatego nie są w kontakcie z figurkami, z którymi się stykają. Dotyczy to na przykład figurek, które uciekają, lub są powalone. Ponadto figurki ze specjalną zdolnością Zasięg `1 mogą zaatakować figurkę odległą do cala od nich, jednak atakowana figurka ciągle nie jest w kontakcie wręcz, chyba, że styka się podstawką, lub sama ma zdolność Zasięg `1.
Koszt (cost): statystyka figurki, która określa ile punktów musisz "zapłacić" żeby mieć figurkę w swojej drużynie.
Koszt ruchu (movement cost): czasem teren (jak drzewa) "zabiera dodatkowe cale", jeśli chcemy do niego wejść, przejść po nim, lub z niego wyjść. Figurka, musi zapłacić ten koszt, jeśli ruch odbywa się po takim terenie. O ten koszt jest zmniejszona odległość przebyta przez figurkę.
Krzyżowanie frakcji (cros-faction model): w zaawansowanych zasadach, możesz zbudować drużynę z figurek różnych frakcji. Jeśli drużyna ma figurki pochodzące z różnych frakcji, frakcją drużyny jest ta z największą ilością punktów dowodzenia (Musisz mieć dowódcę, w drużynie składającej się z różnych frakcji. Wszystkie figurki z innych frakcji są uznawane za skrzyżowane. Aby mieć w drużynie figurki skrzyżowane, musisz mieć określone minimum punktów dowodzenia. Ponadto wydanie rozkazu figurce z innej frakcji niż dowódca, kosztuje więcej punktów dowodzenia.
Limit dowodzenia (commander limit): W podstawowych zasadach maksymalna ilość jednostek, jakie możesz mieć w drużynie (dowódca nie liczy się jako jednostka). Liczba jednostek nie może przekroczy łącznej ilości punktów dowodzenia twoich dowódców. To ograniczenie nie istnieje w zaawansowanych zasadach.
Pole widzenia (line of sight): niektóre rodzaje terenu (jak wysokie ściany) blokują linię widzenia. Jest ona zablokowana, jeśli prosta poprowadzona między środkami podstaw figurek przechodzi przez taki teren.
Manewr (maneuver): czynność, gdzie figurka porusza się ze swoją szybkością i od razu atakuje, rzuca czar, wykonuje czynność specjalną, albo porusza się ze swoją prędkością po raz kolejny.
Mierzenie (measuring): mierz odległości miedzy najbliższymi częściami podstaw. Musisz wybrać czy używasz ataku na odległość (w tym czaru) zanim zmierzysz odległość do wybranej figurki.
Najbliższa wroga figurka (closest enemy model): Najbliższa wroga figurka, to ta, do której jest najkrótsza odległość i znajduje się w polu widzenia. Przy określaniu najbliższej figurki, należy wziąć pod uwagę rodzaj terenu i/lub inne figurki.
Nazwa (name): cecha określająca typ figurki (np. Człowiek Palladyn)
Obrażenia na odległość (ranged damage): cecha, która określa ile obrażeń figurka zadaje przy udanym ataku na odległość. Działa to tak samo jak obrażenia w walce wręcz.
Obrażenia walki wręcz (melee damage): cecha figurki, która pokazuje ile obrażeń zadaje ona przy udanym ataku wręcz. Ta liczba jest odejmowana od zdrowia broniącej figurki.
Obrona (save): Cecha figurki, która mierzy jak łatwo unika ona określonych zagrożeń albo specjalnych ataków. Żeby uniknąć ucieczki przy otrzymaniu obrażeń do połowy zdrowia, efektów czarów, podnieść się po byciu powalonym lub przetrwać inne zagrożenia figurka musi wykonać udaną obronę. Dodaj tą liczbę do rzutu d20., Jeśli wynik przewyższa klasę trudności, obrona jest udana. Liczba, jaką musisz wyrzucić, zależy od tego, przed czym się bronisz.
Obrona morale (morale save): obrona, którą wykonuje figurka, by uniknąć ucieczki. Działa jak każda inna obrona.
Obszar zagrożenia (threatned area): Obszar w promieniu 1` od figurki. Jeśli wroga figurka jest w obszarze zagrożenia i porusza się – następuje atak okazji. Wyjątek: figurka poruszająca się w kierunku figurki przeciwnika nie powoduje ataku okazji ze strony tejże.
Obuchowy (blunt): rodzaj broni, który nie powoduje dodatkowych obrażeń przy trafieniach krytycznych. Obuchowa broń zadaje jednak pełne obrażenia istotom o zdolności: szkieletowy.
Odsuwać się (away from): figurka odsuwa się od wrogiej figurki, jeśli porusza się po trasie, która może go możliwie najbardziej oddalić od wrogiej figurki w czasie bieżącej tury.
Osłona (cover): teren (jak niska ściana) czasem dostarcza naturalnej osłony. Daje to premię +4 do zbroi dowolnej figurki, w którą jest wymierzony atak z dystansu, o ile osłona jest na linii tego ataku. Stosuje się to tylko, jeśli figurka atakowana jest bliżej przeszkody niż atakująca. Oznacza to, ze atakująca figurka ignoruje osłonę, jeśli jest bliżej niej niż broniąca.
Pełna prędkość (full speed): figurka poruszająca się z pełną prędkością nie może się zatrzymać, dopóki nie poruszy się dwukrotnie o odległość równa swojej prędkości, lub nie osiągnie punktu docelowego. Jednostka bez dowódcy, która się porusza – musi się poruszać z pełna prędkością.
Pod dowództwem (under command): W podstawowych zasadach, figurka jest pod dowództwem, jeśli jest sprzymierzony dowódca z zasięgu 6", lub jest sprzymierzony dowódca w promieniu 24" w polu widzenia figurki. Figurka dowodzona ma większą ilość opcji niż pozbawiona dowództwa. Zaawansowane zasady przypominają tu podstawowe, ale tutaj, figurka jest też poza dowodzeniem, jeśli żaden dowódca nie zużyje punktu dowodzenia, żeby wziąć figurkę pod dowodzenie.
Podnieść się (get up): czynność polegająca na tym, ze wykonuje rzut obronny (poziom trudności 20) żeby zakończyć bycie powalonym. Figurka nie może zrobić nic więcej w turze w której się podnosi z powalenia, niezależnie od tego czy próba zakończy się powodzeniem czy nie.
Podstawowe zasady (basic rules): zasady, które nie biorą pod uwagę punktów dowodzenia w zakresie wydawania rozkazów, inicjatywy wyzwań, i tworzenia drużyn z kilku frakcji.
Pole bitwy (battlefield): Obszar bitwy (zwykle cztery na cztery stopy), gdzie drużyny walczą ze sobą.
Powalony (knocked down): figurka, której zdrowie spadło do 0 jest powalona. Połóż powaloną figurkę na boku. Jedyne, co może zrobić taka figurka, to się podnieść.
Poza dowodzeniem (out of command): w podstawowych zasadach, figurka jest poza dowodzeniem, jeśli nie ma sprzymierzonego dowódcy z zasięgu 6", i nie ma sprzymierzonego dowódcy w promieniu 24" w swoim polu widzenia. Figurka poza dowodzeniem, może podjąć ograniczoną ilość czynności. Zaawansowane zasady przypominają podstawowe, ale tutaj, figurka jest także poza dowodzeniem, jeśli żaden dowódca nie zużyje punktu dowodzenia, żeby umieścić jednostkę pod swoim dowództwem.
Poziom czaru (spell level): poziom czaru określa, który czarnoksiężnik ma do niego dostęp i w jakiej ilości.
Poziom trudności (difficulty class): liczba, której figurka musi dosięgnąć lub przekroczyć, aby rzut obronny (d20 + modyfikatory obronne) się powiódł.
Poziom (level): Parametr, określający ogólną moc figurki.
Prędkość (speed): cecha, która pokazuje o ile cali może się przesunąć figurka w ciągu tury nie tracąc możliwości ataku. Może się przesunąć o dwukrotność tej odległości i zaatakować, jeśli szarżuje. Jeśli nie szarżuje, może się przemieścić o dwukrotność swojej prędkości, ale nie może zrobić nic więcej.
Przegrupowanie (rally): Czynność polegająca na tym, że figurka próbuje przestać uciekać. Uciekająca figurka wykonuje obronę morale żeby się przegrupować. Jeśli się uda – nie robi już nic innego w tej turze, ale już nie ucieka. Jeśli się nie uda, porusza się z pełną prędkością w kierunku najbliższej krawędzi mapy. Figurka, która opuści mapę – jest poza grą. Jednostki nie dowodzone, nie mogą się przegrupowywać.
Przewaga taktyczna (tactical advantage): przewaga rozpoznania, osiągnięta przez użycie punktów "pozostałych" z budowania drużyny. Dla każdego zaoszczędzonego punktu, dodaj +1 do swojego wskaźnika rozpoznania.
Punkt skupienia (focus point): Normalnie, środek pola bitwy. Niektóre scenariusze (i rozkazy) mogą zmienić tą regułę. Figurka bez dowódcy, która nie ma wrogich figurek w polu widzenia, porusza się z pełną prędkością w kierunku punktu skupienia (o ile może się poruszać)
Rozpoznanie (scouting check): rzut d20, wykonany dla sprawdzenia, kto się pierwszy rozstawia. Rzuć d20, aby sprawdzić czy masz przewagę taktyczną.
Rzeczywiste 1 (natural 1): rzut kością, kiedy wypada 1. Oznacza to automatyczną porażkę.
Rzeczywiste 20 (natural 20): rzut kością, kiedy wypada 20, niezależnie od modyfikatorów. Oznacza to automatyczny sukces.
Specjalne zdolności (specials): część statystyk figurki, która wymienia jej dodatkowe możliwości – jeśli takie posiada (niektóre z nich są raczej ograniczeniem, niż korzyścią)
Stanie (Stand): Czynność, w której figurka zachowuje swoją pozycję. Możesz także zaatakować, lub rzucić czar, jeśli to możliwe (możesz o tym myśleć, jako o "manewrze 0").
Szarżować (charge): czynność polegająca na tym, ze figurka porusza się z pełną prędkością po prostej linii, łączącej go z najbliższą częścią podstawy wrogiej figurki.
Teren nie do przejścia (impassable terrain): teren, po którym poruszanie się, nie jest dozwolone.
Teren (terrain): Fizyczne warunki i przeszkody pola bitwy, które wpływają na grę.
Trafienie krytyczne (critical hit): jeśli rzut ataku da rzeczywiste 20, atak automatycznie kończy się sukcesem. Dodatkowo, atakujący wykonuje kolejny rzut ataku (taki jak pierwszy). Jeśli drugi rzut również się powiedzie, broniący otrzymuje podwójne obrażenia (jakby został trafiony dwukrotnie). Tylko żyjące figurki są podatne na krytyczne uderzenia, a bron obuchowa nie zadaje krytycznych obrażeń, chociaż naturalna 20 jest ciągle automatycznym sukcesem.
Typ (type): cecha, w statystykach figurki, która opisuje jej orientację (dobra, zła lub neutralna) oraz naturę (jak zwierzę, humanoid, lub nieumarły)
Ucieczka (routing): Stan, w którym figurka oddala się z pełną prędkością od wrogiej figurki, która spowodowała u niej nieudaną obronę morale. Uciekająca figurka, nie może atakować, ani nawet wykonywać ataków okazji, i nie może być w kontakcie walki wręcz z innymi figurkami.
W kierunku (toward): figurka porusza się w kierunku innej figurki, gdy porusza się po najkrótszej linii pomiędzy nimi. Ta droga nie zawsze musi być prosta, np., gdy figurka musi przeciąć bagno, by dosięgnąć wroga.
Wskaźnik (rating): Numer pokazujący rozciągłość specjalnej zdolności albo efektu czaru. Np. +4 w "Aura of Courage +4" jest wskaźnikiem tej specjalnej zdolności.
Zaokrąglanie (rounding): zaokrąglaj ułamki w dół. Na przykład, jeśli figurka otrzymuje pół obrażenia od bomby ogniowej, która zadaje 1 obrażenie, ta figurka otrzyma 0 obrażeń.
Zasady zaawansowane (advanced rules): Zasady, które biorą pod uwagę punkty dowodzenia, wiążące się z wydawaniem rozkazów, inicjatywą wyzwań, i budowanie drużyny składającej się z kilku frakcji.
Wielu atakujących (multiple attackers): Figurka otrzymuje premię +2 do swojego ataku wręcz, jeśli jest w kontakcie z trzema lub większą ilością wrogich figurek, włączając atakującą (nie liczą się figurki uciekające, lub powalone).
Zbroja (Armour): część statystyk, która określa jak trudno trafić określoną figurkę. Figurka przeciwnika musi wyrzucić ta liczbę lub wyższą, przy swoim rzucie ataku, by trafić.
Zdrowie (Health): Współczynnik figurki, który określa ile obrażeń trzeba jej zadać, aby ją powalić. Kiedy figurka otrzymuje obrażenia – jej zdrowie spada o odpowiednią liczbę. Kiedy zdrowie figurki spada do połowy, musi wykonać rzut morale by uniknąć ucieczki. Kiedy zdrowie figurki spada poniżej 0, zostaje zniszczona i musi być usunięta z gry.
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Rozkazy
Rozkaz
Figurki objęte
Koszt dowodzenia
Rzuty ataku +2

Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Obrana morale +2
Każda inna sprzymierzona figurka w kontakcie z dowódcą
0
Obrona morale
+4
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Obrona morale +8
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
3
Obrona w celu powstania +4
Każda inna sprzymierzona figurka w promieniu 6˝
2
Figurka otrzymuje miejsce na polu bitwy, jako swój “punkt skupienia.” Dopóki dowódca nie da nowego, figurka traktuje ten punkt jako swój punkt skupienia.
Dowolny
2
Figurka jest “pod dowództwem” (I może dowolnie manewrować się przegrupowywać).
Dowolny
1*
Możesz wybrać drugi najbliższy figurka jako cel szarży, strzału, lub czaru (zamiast najbliższej wrogiej figurki).
Dowolny
2
Figurka może wybrać dowolną wrogą figurkę jako cel szarży, strzału lub czaru (zamiast najbliższej wrogiej figurki).
Dowolny
4
Figurka może się poruszyć po ataku lub rzuceniu czaru, zamiast przed.
Dowolny
2
Figurka może zaniechać wykonania ataku okazji.
Dowolny
2


