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UUUUśśśściciciciśśśślenia Slenia Slenia Slenia Sęęęędziowskiedziowskiedziowskiedziowskie    
z dnia 5.10.2008 roku 

 
Measuring, General: 
 
W jaki sposób mierzymy różne odległości? 
 
-Zawsze mierzymy od podstawki do podstawki, oprócz strzelania, kiedy to mierzymy od głowy 
strzelającego do widocznej części ciała modelu. 
 
Phases 
 
-Jaka jest kolejność działań w konkretnych fazach gry? 
 
I. Recovery: 
 
1. Ewentualny Rout Test 
2. Ewentualne testy Głupoty 
3. Ewentualna Animozja 
4. Zbieranie uciekających 
5. Obracanie/ Podnoszenie leżących 
 
II. Movement: 
 
6. Deklaracje i wykonywanie szarż (tu jest możliwość ich przechwytywania) a następnie po 
deklaracji wszystkich wykonywanie testów strachu 
7. Szarże przymusowe wynikające z Frenzy do najbliższego modelu wroga jeśli nie zadeklarowano 
tego wcześniej 
8. Ruchy przymusowe uciekających modeli 
9. Ruchy przymusowe fanatyków i innych ruszających się losowo (squigi, łażenie w opcjonalnej 
mgle itp.) i Zwykłe ruchy 
 
III. Strzelanie i czary: 
 
10. Strzelanie i czarowanie w dowolnej kolejności po jednym modelu 
 
IV. Walka: 
 
11. Rozstrzygać najlepiej grupkami wg. zasad walki 
12. Ewentualne testy All Alone 
 
Recovery phase, Rally test: 
 
Czy w przypadku kilku uciekających modeli (w tym lidera) można sobie w fazie zbierania pozwolić na zebranie 
uciekającego lidera, a zaraz po tym innych modeli korzystając z jego cechy Ld w odpowiednim zasięgu? 
 
-Tak 
 
Movement phase, Interception Area 
 
Czy modele będące na piętrze mogą przejąć szarżę? 
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- Tak, jeżeli podstawka modelu, który ma przejąć szarżę znajduje się 2" od linii szarżowania. 
(Linia szarżowania przebiega po ziemi od podstawki do podstawki) 
 
Movement phase, run 
 
Liny i drabiny traktowane są jako otwarty teren... czy można po nich biegać? 
 
-Tak. 
 
Shooting phase, Blunderbuss: 
 
1. Czy garłacz musi strzelać do najbliższego modelu? 
 
-Tak. 
 
2. Czy można oddać strzał z garłacza (do modelu niezwiązanego walką wręcz), jeśli oznaczałoby to trafienie 
wzornikiem w modele walką wręcz związane i znajdujące się pod wzornikiem strzału? 
 
-Tak 
 
Shooting phase, Hits: 
 
Czy jest możliwość trafiania automatycznego np. strzelać do ogra na krótkim zasięgu, na otwartym terenie 
kapitanem z 5 BSa? 
 
-Tak, automatyczne trafienia są możliwe. 
 
Shooting phase, Magic 
 
1. Czy można użyć czarów trafiających najbliższy model np. Fires of U'Zhul, jeśli oznaczałoby to, że 
najbliższym modelem na linii jest model będący w walce wręcz? 
 
-Tak. 
 
2. Czy czar Silver Arrows of Arha dotyczą wszystkie zasady strzelania, np. przymus strzelania do najbliższego 
modelu? 
 
-Tak, czar ten dotyczą zasady strzelania co jest ujęte w jego opisie: "The spell summons D6+2 
arrows which the wizzard can use to shoot against one enemy model, following the rules for 
normal shooting." 
 
Hand to hand phase, Critical hits: 
 
1.Do jakich krytyków opcjonalnych zaliczamy 
I.Weeping blades 
II.Spiked gauntlet 
III.Steel Whip ? 
 
Ad I. Bladed weapons 
Ad II. Blundgeoning weapons 
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Ad III. Blundgeoning weapons 
 
2.Co sie dzieje kiedy wypadnie "krytyk" a sztylecie? 
 
-Ofiara trafiona "krytycznie" sztyletem nie otrzymuje +1 do rzutu obronnego. 
 
Hand to hand phase, Knocked down and stunned models. 
 
1. Czy przewrócony model liczy się jako wiążący walką wręcz? 
 
-Tak, dopóki przeciwnik nie zadeklaruje, że opuszcza walkę. 
 
2. Czy do stojącego modelu można wtedy strzelać i czy leżący stanowi osłonę? 
 
-Nie można, póki nie zadeklaruje, że opuszcza walkę. Kiedy to zrobi, można, ale leżący nie 
stanowi osłony. Byłoby to dość niezgodne z zasadami strzelania - wszak np. jeśli leżący jest 
pierwszym modelem na drodze, nie trzeba do niego strzelać [chociaż można]. Leżące modele nie 
są tak ważne, ponieważ nie stanowią zagrożenia. Z tego też powodu leżący nie jest osłoną. 
 
3. Czy stojący walczący musi uderzać w leżącego w swojej walce, czy może np. zaszarżować gdzie indziej? 
 
-Może zaszarżować. Jest to równoznaczne z deklaracją opuszczenia walki. 
 
Psychology 
 
1.Czy modele knocked down i stunned wzbudzają strach? 
 
-Tak 
 
2. Czy przyjazne modele knocked down i stunned mogą "pilnować" inne modele tego wymagające np. stunned 
goblin squiga? 
 
-Tak 
 
Heroes' serious injuries, Blinded in one eye 
 
Co się dzieje po otrzymaniu otrzymaniu dwukrotnego zranienia w oczy, po bitwie? 
 
-Dwa wyniki po oczach oznaczają wykluczenie z bandy, niezależnie od tego czy ten ktoś wg. 
fluffu widzi czy nie. A losowanie po którym oku się dostało to informacja dla posiadacza figurki, 
na które z nich może nałożyć łatkę 
 
Hired Swords 
 
Jakie są zalecane modyfikacje zasad Arabskiego Kupca? 
 
- Nie może on kupować następujących przedmiotów: Lamp of the Djinn, Monkey's Paw, Flying 
Carpet. 


