
3. Wyścig po skarb!

Nawet ci opętani chęcią odnalezienia Starego Młota pamiętają że na świecie jest pełno skarbów. Z 
Młotem może wrócić tylko jeden, ale z pełnymi kieszeniami wielu. Niestety każdy jest świadomy 
tego faktu więc jak tylko dotrze do kogoś plotka o czymś wartym złupienia w okolicy to 
rozpoczyna się wyścig po skarb.

Zasady specjalne:
1. wyścig - obie strony ustalają tempo z jakim chcą dotrzeć do skarbu wybierając liczbę od 2 do 11. 
Gracz który wybrał wyższą wartość dociera na miejsce pierwszy i zaczyna grę ze skarbem. W 
przypadku wybrania tej samej liczby losowo wybiera się gracza który zaczyna grę ze skarbem.
2. kto zdąży - po ustaleniu tempa marszu gracze sprawdzaja kto jest w stanie je utrzymać. Za każdą 
swoją jednostkę(regimenty,maszyny,rydwany itp), potwory, oraz characterów gracze rzucają 2k6. 
Jeżeli wynik jest wyższy niż narzucone tempo to jednostka dociera normalnie na pole bitwy, przy 
wyniku równym lub niższym jednostka znajduje sobie lepsze zajęcie(coś do splądrowania, albo 
budkę z piwem i kiełbaskami). Nie trzeba rzucać za generała, tylko jemu tak naprawdę zależy.
3. 'Mój sssskarb!' - skarb jest oznaczony w grze jako token, lub mała figurka. Na początku bitwy 
skarb znajduje się w rękach generała armii i pozostaje w jego rękach dopóki nie zginie, lub zostanie
zmuszony do ucieczki. W takim przypadku skarb zostaje porzucony w miejscu gdzie była niosąca 
go osoba i zostaje tam aż ktoś go podniesie. Może to zrobić dowolna postać, albo regiment. Skarb 
jest tak cenny że ten kto go ma nie zaryzykuje lotu z nim i nie może poruszać się ze swoim 
podwojonym ruchem(nawet przy szarży). Pogoń rozpatruje się normalnie. Jeżeli osoba która go 
posiada zginie w walce wręcz to skrab jest podnoszony przez najbliższy regiment, lub postać w tej 
walce po stronie która wygrała tą rundę. 
4. Bądźmy poważni - Nie da się w żaden sposób unieruchomić lub przesunąć magią posiadacza 
skarbu, ani samego skarbu. Nie można także całkowicie uniemożliwić magią przeciwnikowi 
zdobycia go. Chodzi o fair play i tak jest to rozpisane w pierwotnej wersji scenariusza. Ta zasada 
dotyczy czarów i magicznych przedmiotów.
5. scenariusz - w zależności od tego jak późno po pierwszej armii pojawi się druga dobiera się 
scenariusz pod bitwę. Z wyjątkiem zasad opisanych tutaj wszystkie zasady bierze się z 
odpowiedniego scenariusza. Scenariusz determinuje róznica w dobranym tempie obu armii:

– 0-1: armie docieraja na miejce w podobnym czasie. Rozgrywacie bój spotkaniowy. 
Wystawianie zaczyna strona ze skarbem.



– 2-3: pierwsza armia dociera na miejsce z wyraźnym wyprzedzeniem i ma czas się 
przygotować. Rozgrywanie klasyczną bitwę (pitched battle). Wystawianie zaczyna strona ze
skarbem.

– 4+ : pierwsza armia całkowicie przekonana że nikt inny nie zjawi się po skarb zostaje 
zaskoczona w chwili wymarszu. Rozgrywana jest zasadzka na trakcie opisana niżej.

Zasadzka na trakcie:
Zaskoczona armia wystawia się w całości pierwsza wzdłuż ścieżki na otwartym terenie łączącej 
boczne krawędzie stołu. Nie może wystawiać jednostek w formacji szerszej niż trzy modele. 
Wszystkie jednostki muszą być skierowane w tą samą stronę bokiem do wroga. Wszelkie maszyny 



nie mogą wykonywać jakichkolwiek akcji(poza przymusowymi) w pierwszej turze, chyba że uda 
sie wyrzuciść 6 na k6. W drugiej każda maszyna jest w pełni gotowa na 3+(każda rzuca osonbo). W
trzeciej wszystkie są automatycznie gotowe.

Armia atakująca wystawia się normalnie.

Żadna ze stron nie może korzystać ze specjalnych zasad wystawiania, takich jak scout.

Kto zaczyna:
Pierwszą turę dostaje strona bez skarbu.

Ile trwa bitwa
Bitwa trwa sześć tur.

Kto wygrywa
Punkty zdobywa się standardowo za wyjątkiem kontrolowania ćwiartek, za które nie ma punktów. 
Do tego strona która posiada skarb na koniec gry podwaja zdobyte punkty.

Nagroda
Zwycięska armia zdobywa skarb którym jest jajo wielkiego orła. Gracz może natychmiast 
zdecydować czy chce dołączyc do swojej armii wielkiego orła, albo wymienić go w lokalnym 
schronisku na dowolnego innego potwora dostępnego dla swojej armii do 75 punktów. Może być to 
wierzchowiec i nie obowiązują go normalne zasady kompozycji armii.


