
1. Bój spotkaniowy 

Przemarsz ekspedycji poszukujących Starego Młota czasem wymaga przedłożenia szybkości ponad 

ostrożność. Gdy dwóch wrogich dowódców zaniedba, bądź świadomie porzuci zwiad, może dojść do 

bardzo niespodziewanych starć, zwłaszcza jeśli teren ogranicza widoczność. 

 

Kto wybiera stronę: 

O wyborze swojej strony pola bitwy decyduje gracz, który wyrzuci więcej na 2k6. 

Zasady wystawienia: 

Przed bitwą obydwaj gracze przygotowują swój Ordre de Bataille. Odpowiada on kolejności, w jakiej 

jednostki wchodzą na pole walki, oddziały z góry listy najpierw, oddziały z dołu listy na końcu. 

Wszelkiej maści czempioni maszerują w kolumnie razem ze swoimi ludźmi (względnie innymi 

humanoidami). Bohaterowie i magowie mogą dołączyć do jakiegoś oddziału, chyba że ich rumakiem 

jest jakiś ogromny potwór. Wszyscy bohaterowie, którzy są zbyt wyniośli, żeby podróżować ze 

zwykłymi żołnierzami oraz ci, którzy jeżdżą na potworach formują sztab – należy ich wpisać jako 

jedną pozycję na samym dole listy. Nie mogą zostać wtedy wystawieni dołączeni do oddziału na 

początku bitwy, będą musieli się przyłączyć w swojej pierwszej fazie ruchu. Wszelkie "powiązane" 

elementy, takie jak imperialne oddziały wsparcia, skaveńscy szaleni mnisi z tymi ich kadzielnicami, 

dzwony zagłady itp. należy wpisać jako jedną pozycję do Ordre de Bataille. Wszystkie maszyny, 

rydwany oraz rzeczy maszyno- i rydwano- podobne należy wpisać zbiorczo jako jedną pozycję, inną 

niż pierwsza na liście (nikt normalny nie puści artylerii na czele kolumny). 

Gdy obydwie listy są już gotowe, gracz, którego lista liczy więcej wpisów wystawia jako pierwszy 

pierwszą jednostkę ze swojego Ordre de Bataille, umieszczając ją tak, żeby nie znalazła się bliżej niż 

6 cali od linii dzielącej stół na pół, ani 12 cali od bocznych krawędzi. Drugi gracz wystawia swoją 

pierwszą jednostkę trzymając się tych samych zasad, dodatkowo jednak nie może ustawić się bliżej 

niż 18 cali od jednostek wroga – pozwala to przejąć kontrolę nad istotnymi taktycznie formacjami 

terenu. Park maszynowy i sztab wystawia się jako jedną pozycję, lecz oczywiście nie trzeba ustawiać 

ich w tym samym miejscu – można rozproszyć je w swojej strefie rozstawienia.  



 

Zasady specjalnie 

Jednostki posiadające specjalnie zasady wystawienia, takie jak zwiad, nie mogą z nich skorzystać w 

tym scenariuszu. 

Jednakże jeżeli na pierwszej pozycji Ordre de Bataille, jako awangarda, znajdzie się oddział lekkiej 

kawalerii, zwiadowców, latających harcowników, rynsztokowców lub krasnoludzkich górników może 

on już po zakończeniu wystawienia, ale przed podjęciem decyzji o tym która strona poczyna bój, 

wycofać się w stronę własnych linii o 2k6 cali, zachowując dotychczasowe ustawienie.  

Oddziały, które mogą walczyć w formacji rozproszonej (skirmish), muszą wystawić się w zwykłej 

formacji. Mogą się rozproszyć bez negatywnych konsekwencji w pierwszej fazie ruchu. 

Kto zaczyna 

O tym kto zaczyna decyduje ten z graczy, który pierwszy rozstawił wszystkie swoje wojska na polu 

walki. Decyzja zostaje podjęta po zakończeniu wystawienia przez obydwie strony i po 

wybraniu/wylosowaniu czarów. 

Ile trwa bitwa  

Bitwa zaczęła się niespodziewanie i cholera wie, kiedy się zakończy – czynników jest wiele – 

zapadający zmrok, zmęczenie, nadchodzące posiłki dla którejś ze stron… 

Po zakończeniu 3 tury drugiego gracza należy rzucić K6 – przy wyniku 1-2 następna, tj 4 tura będzie 

ostatnią, natomiast przy wyniku 3-6 – gracze grają jeszcze 5 turę. Wtedy pod koniec 4 tury 

sprawdzają, czy grają 6 turę, ale już tylko na 5-6. (mam nadzieję, że ten mój bełkot jest zrozumiały?) 

Kto wygrywa 

Zwycięzcę określa się na podstawie punktów zwycięstwa wg zasad z podręcznika. 

 

Nagroda  

Generał zwycięskiej strony może przypiąć do swojej piersi Medal Arcytaktyka.  

Do końca imprezy pozwala mu to docenić wartość szpiegów i zwiadu – przekłada się to na 

możliwość wglądu do rozpiski przeciwnika przed i w trakcie bitwy. Przedmiot roboczo 

wyceniony jest na 50 punktów, gdyby ktoś go chciał zniszczyć Pierścionkiem Corina czy czymś 

takim. W przypadku zniszczenia Medalu Arcytaktyka rozpiska przeciwnika przestaje „być do 

wglądu” do końca bitwy. W przypadku bitwy 2x2 jeden medal pozwala podejrzeć rozpiskę 

jednego przeciwnika. 


