
8. W kamiennym kręgu 

Na Zieloną Wyspę dotarli w pradawnych czasach Mówcy Prawdy z Albionu. Postawiono tu kilka 

kręgów, które oczywiście nie dorównują rozmiarami tym z Wyspy Mgieł, ale również mają wielka 

moc i swoją rolę w stabilizacji linii mocy, oplatających planetę. W tym scenariuszu dwie wrogie armie 

spróbują wykorzystać moc monolitów w trakcie bitwy. 

 

Kto wybiera stronę: 

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

Zasady wystawienia: 

Pierwszy jednostkę musi wystawić gracz, który wybierał stronę. Następnie wystawiane są na zmianę 

jednostki, zgodnie z metodą opisaną w podręczniku. 

Zasady specjalnie 

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

scenariuszu. 

Części kamiennego kręgu to potężne bazaltowe lub granitowe kolumny – należy je traktować jako 

nieprzekraczalny element terenu. Krąg reguluje i wzmacnia przepływ wichrów magii - każdy 

czarodziej lub czarodziejopodobny zawodnik (np. krasnoludzki kowal run) otrzymuje dodatkową kartę 

magii, o ile na początku fazy magii znajduje się wewnątrz kręgu.  

Dziwna spirala wiatrów wywoływana nad kręgiem sprawia, że nie można wylądować wewnątrz kręgu 

z wysokiego lotu – da się wskoczyć tylko lotem ślizgowym. 

Dodatkowo uświęcona moc menhirów uniemożliwia wskrzeszanie nowych modeli nieumarłych 

wewnątrz kręgu.  

Kto zaczyna 



O tym kto rozpocznie grę decyduje gracz który wyrzucił więcej na 2k6. Dodatkowo gracz, który 

pierwszy zakończył rozstawienie może dodać do wyniku swojego rzutu 2. 

Ile trwa bitwa  

Bitwa trwa 10 tur, chyba że spełnione zostaną warunki nagłej śmierci.  

Kto wygrywa 

Zwycięża gracz, który na początku dowolnej swojej tury, późniejszej niż tura 4, ma wewnątrz kręgu co 

najmniej jeden model, podczas gdy nie ma w kręgu modeli wroga. Nie są brane pod uwagę uciekające 

modele obydwu stron.  

Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony przez dziesięć tur, zwycięża strona, która ma więcej modeli 

wewnątrz kręgu na koniec 10 tury – znowu nie liczymy modeli uciekających. 

Nagroda  

Po zakończeniu bitwy do zwycięskiego generała zgłosi się tajemnicza postać – w przypadku „dobrych” 

armii, które uporządkują teren wokół kręgu i zachowają szacunek będzie to wdzięczny akolita Mówców 

Prawdy. W przypadku „złych” armii, bezczeszczących święte miejsce – będzie to początkujący 

Wysłannik Mroku (w przypadkach spornych przeciwnik wybiera odpowiedniego maga). Obydwaj 

oferują swoją pomoc i dołączają się do zwycięskiej armii do końca wyprawy po Zielonej Wyspie. Każdy 

z nich ma charakterystyki ludzkiego czarodzieja I poziomu, przy czym Wysłannik Mroku posługuje się 

Magią Mroku (Dark Magic), a Mówca Prawdy Wielką Magią (High Magic). 


