
5. Bitwa we mgle 

Zielona Wyspa to matecznik druidów i Starej Wiary. Wszędzie są trzebiszcza poświęcone Bogini 

Matce (w Starym Świecie zwanej Rhya, przez elfy – Isha) oraz chramy Boga Jelenia (utożsamianego z 

Taalem albo Kurnousem). W związku z tym, ze ludzi jest tam jak na lekarstwo, drzew dużo i bagien 

dużo, a mgły starczyłoby na dziesięć tej wielkości wysp, łatwo wpakować się niechcący po uszy w 

problemy religijne. Ten scenariusz odpowiada starciu dwóch sił, z których jedna zajęła i zbezcześciła 

trzebiszcze Święte Świerki, a druga na prośbę druidów stara się je odbić 

 

Kto wybiera stronę: 

O tym która strona się broni, a która atakuje decyduje kolejność z mapy strategicznej. 

Zasady wystawienia: 

Broniący wystawia wszystkie swoje jednostki gdziekolwiek na swojej (północnej) połowie stołu jako 

pierwszy. 

Następnie atakujący wystawiają się w strefie rozstawienia na południu nie bliżej niż 12 cali od 

krawędzi bocznych i 12 cali od środka stołu. 

Zasady specjalnie 

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

scenariuszu. 

Teren „wody” na mapce to tak w rzeczywistości mokradła (traktowane jako trudny teren). 

Z tych mokradeł wraz z rozpoczęciem bitwy zaczyna wydobywać się dziwna nienaturalna mgła 



ograniczająca widoczność. Wszystkie jednostki armii broniącej się otrzymują -1 do trafienia w trakcie 

strzelania. Mało tego… wszyscy bohaterowie armii atakującej, którzy wejdą w mokradła zostają 

natychmiast uleczeni (dzięki mocy Taala) do początkowej liczby woundów. Każdy bohater może 

skorzystać z tej zasady tylko raz. 

 

Kto zaczyna 

Strona broniąca się w zbezczeszczonym gaju po zakończeniu wystawienia rzuca k6 – na 2+ 

dowodzący nią generał decyduje, która strona rozpoczyna bitwę. Jeżeli jednak wypadnie jedynka – 

jego armia straciła orientację we mgle i inicjatywa przechodzi na atakujących – wtedy dowódca 

atakujących może zdecydować, kto zaczyna. 

Ile trwa bitwa  

Bitwa trwa sześć tur, chyba że spełnione zostaną warunki nagłej śmierci.  

Kto wygrywa 

Jeżeli generał strony atakującej zginie, bądź ucieknie z pola bitwy, wygrywają broniący się. 

Jeżeli pod koniec którejś z tur na wyspie pomiędzy mokradłami nie ma żadnej nie uciekającej 

jednostki broniącego, wygrywają atakujący. 

Jeżeli nie zostaną spełnione te warunki obowiązują zasady liczenia VP z Battle Book str. 40. 

 

Nagroda  

Druidzi za odbicie Świętego Gaju wręczają Amber Amulet (At start of his turn, bearer recovers 

1 wound suffered, until dead). Amuletu może używać dowolny bohater wybrany przez gracza. 

Nawet jeżeli przekracza to limit przedmiotów. 

Jeżeli broniącemu uda się obronić w Świętym Gaju, kradnie z ołtarza Chalice of Sorcery ( At 

start of bearer’s magic phase, may draw 1 extra WoM card, suffering 1 wound (no save) on a 1 

on D6). Przedmiotu może używać dowolny czarodziej wybrany przez gracza. Nawet jeżeli 

przekracza to limit przedmiotów. 

Oba przedmioty zostają w armiach na wszystkie następne bitwy weekendu. 

 


