DANSKE REGLER

Warcraft
Brætspillet Warcraft er et spil for
to til fire spillere, der er kan spilles
på 60 til 90 minutter, baseret på det
prisbelønnede computer spil
WARCRAFT fra Blizzard
Entertainment.

Undead Scourge
Undead Scourge er sammensat af en række rædselsfulde skabninger, hvoraf mange er oprejst fra de døde for at tjene deres
frygtelige herskere. Ligesom Humans er Scourge en balanceret
og alsidig hær, der ikke har specialiseret sig i en speciel enhed.
Undead har lilla brikker.

Night Elfs
Night Elfs fra Kalimdor er en mægtig og ældgammel race, der
er allieret med skovens dyr. Night Elves har de bedste artilleri
enheder i spillet men har svage infanteri enheder. Night Elves
har grønne brikker.

Introduktion
I brætspillet WARCRAFT kontrollerer hver spiller en af fire
racer: Human Alliance, Undead Scourge, Orc Horde eller Night
Elfs. Spillerne forsøger igennem spillets gang at føre deres race
frem til sejr gennem militær magt, magiske kræfter og stræk
økonomi.

Scenarioer
Kernen i brætspillet WARCRAFT er scenarioerne. Før du spiller
Warcraft skal I vælge hvilket scenario I vil spille. Scenarioet vil
forklare hvordan I skal starte spillet, brikkernes opsætning,
specielle regler og hvordan man vinder. Der er flere scenarioer
oplistet i slutningen af disse regler. Forsøg endelig selv at lave
scenarioer med de komponenter der hører til spillet. Du kan også
klikke ind på www.fantasyflightgames.com for flere scenarioer
og spændende nye muligheder for dit Warcraft brætspil. For at
du kan komme i gang forklarer disse regler basis spillet, som
passer bedst for to eller fire spillere. (For et tre-spiller spil, kig
på "Elf Gate" i slutningen af disse regler.) Når først du har spillet
basis spillet kan det være du vil prøve scenarioerne der er oplistet i slutningen af disse regler.

De Fire Racer
De fire racer som spillere kan vælge imellem er oplistet nedenfor.

Human Alliance
Denne alliance består af mennesker, elvere og dværge. Det er
en af de mest alsidige racer i spillet med lige gode infanteri,
artilleri og flyvende enheder. Human Alliance har blå brikker.

Orc Horde
Orc Horde består af Orcs, Trolls og
Taurens, sammen med de bæster, som
de har tæmmet. Orc Horde har de
kraftigste infanteri enheder i spillet
men har svage flyvende styrker. Orc
Horde har røde brikker.

Infanteri-, Artilleri- og Flyvende Enheder

Komponenter
Infanteri enhed

13 dele til brættet
40 Infanteri Enheder i træ (10 per race)
28 Artilleri Enheder i træ (8 per race)
16 Flyvende Enheder i træ (4 per race)
4 By kerner (1 per race)
8 Forposter (2 per race)
32 Byninger (8 per race)
32 Arbejder Brikker (8 per race)
36 Enheds markører (9 per race)
84 Magi Kort (21 per race)
100 Ressource markører (50 Guld, 50 Tømmer)
18 Udtømt Ressource markører
14 Missions Brikker
4 Kamp terninger
1 Ressource terning

Human
By

Orc
By

Flyvende enhed

Arbejdere

Human
Arbejder

Night Elf
Arbejder

Før du spiler spillet den første gang, pres forsigtigt ud af rammerne af pap og vær opmærksom på de ikke rives i stykker.

Night Elf
By

Artilleri enhed

Disse enheder i træ repræsenterer dine kampstyrker på brættet.
Gennem spillets gang, kan en enkelt brik repræsentere flere
forskellige typer af enheder efterhånden som du opgraderer
dine styrker.

Basis Spillets formål
I to-spillers udgave af basis spillet vinder spilleren, der i slutningen af
hans tur først har 15 Sejrs Points. I basis spillet med fire deltagere vinder det første hold der har 30 Sejrs Points i slutningen af en af holdkammeraternes ture. Sejrs Points er samlet gennem Magi Kort,
opgradering af styrker og ved at kontrollere vigtige positioner på brættet. Alternativt hvis en spillers by er erobret af fjendtlige styrker er
spilleren straks elimineret. Fjern denne spillers arbejdere, enheder og
outposts fra brættet. Hvis man spiller et hold spil (som i basis spillet
med fire deltagere) er denne spillers holdkammerater også elimineret
fra spillet. Hvis dette efterlader en enkelt spiller eller hold tilbage i
spillet, slutter spillet og den tilbageværende spiller /hold vinder.

• Skov felt: Hvis du har arbejdere i dette felt kan du indhente
tømmer her.
• Guldmine felt: Hvis du har arbejdere i dette felt kan du
indhente guld her.
• Bjerg felt: Kun flyvende brikker må gå ind i disse felter.
• Destinations felt: Det antal Point, der står skrevet på feltet
bidrager til dit totale antal, hvis du har nogle enheder her.
• Tom felt: Dette felt har ingen effekt på spillet.

Orc
Arbejder

Undead
Arbejder

Arbejder
brik

Disse papbrikker repræsenterer dine civile/ ikke-militær enheder, der indhenter tømmer, guld samt bygger for dig. (bemærk at
i spillet er arbejdere ofte henvist til via arbejder brikken, som
illusteret ovenfor.)

By Kerner

Undead
By

Orc By Kerne
(hver race har deres egen By Kerne)
Guldmine
felt

Bjerg
felt

Strategisk
mål

Skov
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Brættets Dele
For at danne spillebrættet samles delene i forskelige formationer. Hver enkelt del af brættet er to-sidet med en forskellig
farve/nummer kode (som Cyan 7" eller Magenta 2") på hver
side. Hver del af brættet har to eller flere felter på:
• By Felter: Hver race har sit eget By Felt. Dine arbejdere og
enheder kommer i spil i dit By Felt. Hvis din By på noget
tidspunkt i løbet af spillet er besat af modstanderens styrker,
er du elimineret fra spillet. Dette felt er også værd 3 Sejrs
Points. Så længe du har mindst en enhed her har du 3 Sejrs
Points.

Disse pap platforme repræsentere den By hvor dine enheder er
trænet og bygninger konstrueret. Din By Kerne er ikke en del
af spillebrættet og er placeret foran dig.

Bygninger

Bygning for
Infanteri Enheder

Bygning for
Artilleri Enheder

Bygning for
Flyvende Enheder

Disse er bygninger i din By, hvor nye enheder bliver trænet.
Hver bygning er markeret med den type enheder den producerer (infanteri, artilleri eller flyvende) og denne enheds omkostning i tømmer og guld. Du skal bruge flere bygninger for at
kunne opgradere enheder eller træne mere end en enhed af gangen. (Opgradering og træning af enheder er beskrevet senere i
reglerne.) Bygninger er placeret foran dig ved din By Platform.

Forposter

Night Elf
Forpost

Orc
Forpost

Human
Forpost

I begyndelsen af spillet er alle dine brikker af den samme type
(infanteri, artilleri og flyvende) stablet i rækkefølge efter
niveau, så Niveau 1 er øverst. Brikken øverst i stakken giver
vigtig information for alle dine enheder i denne type. Når du
opgraderer dine enheder, kommer bedre evner op til toppen,
hvilket gør alle dine enheder mere effektive i spillet.

Magi Kort

Terninger
De fire mindre terninger er brugt under kampe, mens den større
terning kaldes "ressource terningen" og bruges til at bestemme hvor
mange guld eller tømmer du får ved at indhente ressourcer fra en
guldmine eller en skov.

Først skal du sammensætte brættets dele så det former
spillebrættet. For et fire eller to spiller spil skal brættet dannes
som beskrevet i diagrammerne på den næste side. Bemærk at
spillebrættet er opsat forskelligt for to spillere og for fire
spillere. For et spil med tre spillere, benyt brættet og
reglerne i "Elf Gate" scenarioet som er beskrevet i slutningen af disse regler.
Disse kort repræsenter evner din race lærer gennem kamp,
trolddom kastet af de enheder der benytter magi i din race og
din races andre usædvanlige egenskaber. Hver races magi kort
er forskellige. Hver spiller starter spillet med tre kort og
trækker yderligere kort under kamp.

Guld og Tømmer markører

Enheds Markører
Disse markører giver dig vigtig information om dine enheder
på brættet. Disse er også brugt når en specifik enhed (infanteri,
artilleri eller flyvende) til et
stærkere nivaeu.
1. Type: Dette symbol indikerer hvilken type enhed
(infanteri, artilleri eller flyvende) brikken beskriver. (I
dette eksempel giver markøren
detaljer for den nuværende Orc
infanteri enhed)

1

Komplet

Disse markører bruges til at indikere at et felt med en
Guldmine eller en Skov er delvis eller komplet udtømt for dens
ressourcer. Den ene side af markørerne indikere "Delvis
Udtømt" mens den anden side indikerer "Komplet Udtømt".
(Udtømte Ressourcer er forklaret senere i disse regler.)

4

5

4. Betingelse for opgradering: Dette indikerer hvor mange og hvilke
typer bygninger du skal have for at opgradere denne enheds type til det
næste niveau.

Fire spillere: Alle racer bruges og brættet er sat op som illustreret i diagrammet. Spillerne, der kontrollerer Humans og Night
Elf Sentinels danner et hold, mens Orc Hordes og Undead danner et andet (se under "Hold Spil" senere i reglerne).
To Spillere: Udvælg tilfældigt to racer. De to andre racer
benyttes ikke. Brættet sættes op som beskrevet i diagrammet
"To-Spiller opsætning". Bemærk at, hvis du benytter Humans
eller Night Elf Sentinels skal du vende By delen af brættet (fra
Cyen siden til Magenta siden) for at opnå den korrekte By
lokation som illustreret i diagrammet.

Tømmer

Disse markører repræsenterer guld og tømmer ressourcerne i
spillet. Når dine arbejdere miner efter guld eller fælder tømmer,
ruller du ressource terningen og tager det indikerede guld og
tømmer for at vise hvor mange ressourcer du har indsamlet.

Delvis

2. Niveau: Dette nummer
indikerer hvor meget denne
enheds type er blevet
opgraderet.
3. Specielle Egenskaber:
Dette symbol indikerer hvilke
specielle egenskaber, hvis
nogen, enheden har (som
beskrevet i "Enheders Specielle
Egenskaber" på bagsiden af dette regelhæfte).

Guld

Udtømt Ressource Markører

2

Følg de trin der er opstillet nedenfor for at
forbedrede til basisspillet. Andre scenarioer til
WARCRAFT brætspillet har deres egen unikke
opstillinger og regler.

1. Opsætning af brættet

Undead
Forpost

Hvis du har en Forpost i spil, kan du indsætte enheder og arbejdere på brættet i det samme felt som din Forpost.

Opsætning

Andre brikker
De andre brikker du kan finde i dit WARCRAFT brætspil er
brugt i de specifikke scenarioer der ligger i slutningen af disse
regler.

5. Styrke: Dette nummer indikerer hvor effektiv denne type enhed er i
kamp. Jo højere nummeret er desto bedre kæmper den.

2. Opsætning af By Platformene
Vælg tilfældigt en race, som hver deltager skal spille.
Alternativt kan man, hvis alle spillere er enige, lade hver spiller
vælge den race, som han bedst kan lide.
Hver spiller tager hans By Platform, Magi Kort, enheder,
brikker og markører for hans race og placerer dem på bordet
foran ham. (Som illustreret i "Opsætning af Byer" diagrammet).

3. Ressourcer fra start
Ved spillets start separeres guld og tømmer markørerne fra hinanden og placeres i to separate bunker. Hver spiller modtager 5
tømmer og 5 guld markører fra disse bunker fra start.

4. Placering af brikker fra start
Hver spiller tager tre infanteri enheder og tre arbejder brikker fra
hans reserver (de brikker der ikke er i brug) og placerer dem på
hans by på spillebrættet.

5. Opstilling af enhedsmarkører
Hver spiller stabler sine enhedsmarkører i tre stakke, sorteret
efter type (artilleri, infanteri og flyvende) i rækkefølge efter
niveau, så de markører med Niveau 1 er øverst.

6. Træk kort
Hver spiller blander deres bunke med Magi Kort og trækker tre
kort. Spillerne må gerne kigge på kortene i deres hånd.

6. Sejrs Points: Hver af dine enheder giver 1 Sejrs Point når de er
opgraderet til det højeste niveau.

7. Vælg den Første Spiller
Udvælg en tilfældig spiller til at være den første spiller.
Basisspillet er nu klart til at spille.
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Spilbrættet: Fire Spillere

Byens Opsætning
Dette diagram viser en spillers opsætning af hans by ved spillet start.

1
2
3
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Sorter dine reserver af enheder, bygninger, Forposter og arbejdere i separate bunker og placer dem tæt
på din By Platform.
Disse er dine startbeholdning af guld og tømmer. Gennem spillets gang vil du tilføje indhentet guld og
tømmer til denne beholdning.
Når du konstruerer nye bygninger, kommer de i spil her.
Sorter dine enheds markører efter type (flyvende, artilleri, infanteri) og stabel dem i tre stakke efter
niveau, niveau 1 er øverst. Placer de tre stakke som illustreret.

Turens rækkefølge

som noteret nedenfor.

WARCRAFT er spillet over en række ture. Hver tur er opdelt i
fire trin, som er følgende:

Stablings begrænsning

Trin 1. Flytning
Trin 2. Indsamling af ressourcer
Trin 3. Indsættelse af enheder
Trin 4. Forbrug (Træning, Konstruktion eller opgradering)
Under hver tur skal hver spiller, startende med den første
spiller og forsættes med urets retning, gennemgå de handlinger
der ligger til hvert enkelt trin. Når først alle spillere har gennemgået et trin, er dette trin overstået og det næste trin starter.
Efter det sidste trin slutter turen. Når
turen er slut bliver spilleren til venstre for den første spiller den nye
første spiller og en ny tur starter.

Undead By

Human By

De 13 dele (de cyanfarvede dele inummerordningen fra 1 til 13)
fordeles som illustrationen viser, hvorefter du forsigtigt skal samles
så der ikke er nogen mellemrum.

Trin 1: Flytning

Flyvende Enheder og Arbejdere

Under dit flytnings trin, må
du flytte hver af dine enheder og arbejdere på brættet en
enkelt gang. Du kan flytte
hver Artilleri og Infanteri et
enkelt felt og hver flyvende
enhed eller arbejder to felter
i enhver retning, undtagen

Flyvende enheder og arbejdere må flytte op til to felter under
dit flytte trin.

I slutningen af dit Flytnings trin må du aldrig have mere end
tre af dine enheder i et felt. Ligeledes må du ikke have flere
end tre arbejdere i et felt i slutningen af dit Flytnings trin.
Disse begrænsninger er separate fra hinanden. Det betyder at
du kan have tre enheder og tre arbejdere i det samme felt, men
du må ikke overskride 3 af hver af de to slags i det samme felt.
Bemærk at disse stablings begrænsninger kun virker imod dine
egne enheder og arbejdere. For eksempel kan du flytte tre
enheder ind i et felt der er optaget af tre fjentlige enheder, så
der er seks enheder dette felt (hvilket resulterer i kamp i slutningen af dit Flytnings trin, som forklaret under "kamp" senere
i disse regler).
Se også "Hold Spil" for en beskrivelse af hvordan begrænsningen af stabling af brikker virker i et spil hvor der arbejdes sammen.

Side 4

Konfrontationer mellem enheder
Hvis en af dine enheder flytter flere felter (enten pga. det er en
flyvende enhed eller gennem brug af et "Hast"-kort) og den
flytter ind i et felt, der indeholder en fjendtlig enhed, arbejder
eller fjendtlig outpost, skal den straks stoppe og må ikke flytte
videre.

Begrænsninger for Arbejderes Flytning
Selv om dine arbejdere flytter ligesom enheder i de fleste
henseender, må de ikke flytte ind i felter der indeholder
fjendtlige enheder, arbejdere eller outposts med mindre en eller
flere af dine enheder allerede er i det felt (Det er også okay
hvis din enhed kun lige er flyttet ind i det felt i denne tur).

Bjerge og Flyvende Enheder

Kun flyvende enheder kan flytte ind i felter med bjerge (som
illustreret i "Eksempler på flytning" diagrammet).

Kontroller efter Kampe

Efter du har flyttet alle dine enheder under trinnet flyt, vil
enthvert felt der indeholder mindst en af dine enheder og
mindst en fjendtlig enhed bryde ud i Kamp (Se "Kamp",
senere i disse regler for detajler).

gang du kaster terningen indsamler du det
antal guldstykker som terningen viser.

To Spillere
By Felt

By Felt

På samme måde ruller du terningen for hver
skovfelt hvor du har mindst en arbejder og
du indsamler det antal ressourcer som terningen viser.
Eksempel: Orc spilleren har en arbejder i
et felt med en guldmine og en anden i et felt
med en skov. Han ruller ressource terningen for arbejderen i guldminen og får en
"1", så han tager en guld markør fra
bunken med guld og lægger den i hans personlige reserver. Han ruller så ressource
terningen for hans arbejder i skoven og får
en "2". Han lægger så to tømmer markører
i hans reserver.
Dine ressourcer skal opbevares foran dig så
alle andre kan se dem. Hvis en anden
spiller spørger hvor mange ressourcer du
har, skal du svarer ærligt.
Hvis ressourcebunken hvorfra du skal
trække fra er tom, benyt så 25 ører eller en
anden for markører for at holde styr på dine
overskydende ressourcer eller skriv det ned
på et stykke papir.

Hvis der, efter du har flyttet dine enheder, er mere end en kamp
på brættet, må du afgøre kampene i en rækkefølge som du
bestemmer. Alle kampene skal være afgjort inden turen kan
fortsætte.
Bemærk: Flyttes en enhed ind i et felt med en fjendtlig
arbejder kommer der ikke kamp.

Forsvarsløse Arbejdere, Outposts og Byer
Efter alle kampe er blevet afgjort, er alle arbejdere, der befinder sig i et felt med fjendtlige enheder, automatisk tilintetgjort
og fjernes fra brættet.
Hvis alle spillere er færdige med deres Flytnings trin og efter
alle kampe er afgjort sætter alle spillere, der har en fjendtlig
enhed på feltet med deres by, en delvist udtømt ressource
markør på deres by. Denne markør kan ikke fjernes fra spillet
på nogen måde.
Hvis der allerede er en delvist udtømt ressource markør på
Byen, har denne spiller og alle hans holdkammerater tabt
spillet. Fjern disse spilleres arbejdere, enheder og Outposts fra
spillet. Hvis dette efterlader kun en enkelt spiller eller hold
tilbage i spillet har denne spiller eller holdet vundet.

Spillet fortsætter
Efter en spillers trin med flytninger er færdigt og de efterfølgende kampe er afgjort er denne spillers Flyt Trin slut. Det er
så den næste spillers Flyt Trin. Hvis alle spillere har færdiggjort deres Flytte Trin, bevæger spillet sig videre til
Indsamling.

Trin 2: Indsamling
Under dette trin, indsamler du guld og tømmer ressourcer fra
guldmine og skovfelterne hvor du har arbejdere.
Start med at indsamle Guld. Identificer hvert felt med en guldmine hvor du har mindst en arbejder og kast ressource terningen
en gang for hver arbejder du har i feltet med guldminen. Hver

Udtømning af Ressourcer
Guldminer og Skove varer ikke evigt. Hvis du ruller en "3",
når du ruller ressource terningen, skal du placere en delvist
udtømt ressource markør (Den udtømte ressource markør med
en enkelt streg på). Dette
viser at feltet er delvist
udtømt.
Hvis der allerede er en
delvist udtømt markør på
feltet, vend så markøren så
der er et kryds der vender
opad. Felter med en kryds
markør på er komplet
udtømte. Felter der er komplet udtømte producerer
ikke længere ressourcer
under Indsamling.
Bemærk: Når dine guldminer og skove bliver komplet udtømte, kan du flytte
væk og arbejde på nye
ressource felter for at kunne
bygge de ting du har brug
for.

Flere arbejdere
Du må have op til tre arbejdere i et enkelt felt med
en guldmine eller skov. Hvis du har flere arbejdere i
en skov eller guldmine som du indsamler fra, skal
du rulle terningen for hver arbejder. Men dette skal
dog gøres med en terning af gangen. Hvis et terningkast gør at feltet bliver komplet udtømt, får du ikke
lov til at kaste de resterende terninger for det felt.
Eksempel: Orc'erne har en arbejder i et felt med en skov, to
arbejdere på et andet felt med en skov og to arbejdere på et felt
med en delvist udtømt guldmine. Spilleren der styrer Orc'erne
ruller for den først skov og får en "2", ruller så for den anden
skov og får en "3", så han lægger en delvist udtømt ressource
markør på dette felt. Til sidst ruller han for anden gang for
skoven og får en "1". Totalt trækker han 6 tømmer markører
fra bunken med tømmer. Derefter ruller han en "3" for den
delvist udtømte guldmine og indsamler 3 guld markører. Han
vender så markøreren rundt så det fulde kryds vender opad
(indikerer at den nu er komplet udtømt). Hans resterende arbejder er så ubrugelig og kan ikke indsamle i denne tur. Det ville
så være smart at flytte arbejderen i det felt et andet sted hen i
den næste tur.

Spillet fortsætter
Efter en spiller har indsamlet ressourcer fra hver guldmine og
skov hvor han har arbejdere, er denne spillers Indsamlings Trin
overstået. Det er nu den næste spillers Indsamlings Trin. Hvis
alle spillere har færdiggjort deres Indsamlings Trin går spillet
videre til Indsættelse af Enheder.

Eksempler på Flytning
• Denne flyvende enhed kan flytte to felter,
men flytter ind i et felt med fjendtlige
enheder så den skal stoppe. En kamp vil så
ske i dette felt i slutningen af den aktive
spillers Flytte Trin.
• Et "hurtigt" kort er blevet spillet på
dette felt, hvilket tillader infanteri og den
flyvende enhed at flytte tre felter i denne
tur.
• Denne enhed kan ikke flytte ind i
feltet, da der allerede er tre
enheder(venligtsindede)
i feltet.

• Denne enhed
kan ikke flytte ind i
feltet til højre for den, da
dette er et felt med et bjerg.
Kun flyvende enheder kan flytte ind i felter med bjerge.

• Denne arbejder kan ikke
flytte ind i feltet til
højre for den, da feltet er
optaget af fjendtlige
arbejdere.

Trind 3: Indsættelse
For at anskaffe nye enheder, arbejdere, bygninger eller Outposts skal du
købe disse (som forklaret under "Trin 4:
Forbrug"), men de kommer ikke i spil
før din indsættelse i den efterfølgende
tur.

Indsættelse af enheder og arbejdere
Under din Indsættelse, må du tage enhver af dine enheder og
arbejdere der er i træning (som forklaret senere i disse regler)
og placere dem i din By og/eller Outpost felt. (se diagrammet
"Indsættelse af enheder"for et eksempel). Hvis enheder eller
arbejdere træder ind i en By, der er besat af fjendtlige enheder,
må ingen enheder eller arbejdere (uanset hvem de tilhører) forlade feltet og kampen er gennemført under Trinnet Flyt som
normalt.

Indsættelse af Enheder

Stablings begrænsning og frivillig forsinkelse
Når du indsætter enheder og arbejdere på brættet, må du ikke
overtræde stablingsbegrænsningerne (tre enheder og tre arbejdere per felt). Hvis du ikke har nogen legale placeringsmuligheder for en enhed eller arbejder, forbliver den i træning
og træder ikke ind i spillet.
Hvis en arbejder ville overtræde stablings begrænsningen fordi
han skulle vende tilbage til din By efter at have færdiggjort en
bygning, forbliver bygningen under opførelse og kommer ikke
i spil. Arbejdere der opfører bygninger må ikke returnere til en
af dine Forposter på brættet.
Du må altid frivilligt vælge at ikke færdiggøre en ny arbejder,
enhed, bygning eller Forpost.

Spillet fortsætter
Efter en spiller har indsat hans enheder, arbejdere, bygninger
og Forposter, er denne spillers Indsættelse færdig. Det er så
den næste spillers Indsættelse. Hvis alle spillere har færdiggjort
deres Indsættelse går spillet videre til Forbrug.

Trin 4: Forbrug

Færdiggørelse af Bygninger

Når en bygning færdiggøres, vend bygningen om for at vise
at den er færdiggjort. Fjern alle arbejdere på bygningen og
placer dem på feltet med din by.
I eksemplet illusteret ovenfor vender Orc spilleren to
bygninger om og fjerner arbejderne fra dem for at vise de er
færdiggjorte.

I dette trin må du vælge at forbruge dine tømmer og guld
ressourcer på en af de følgende tre muligheder:
• Træne enheder og arbejdere
• Opføre bygninger eller Forposter
• Opgrader en type enheder
Du må vælge at lade være med at bruge nogle ressourcer på
nogen af disse muligheder, men du må ikke bruge ressourcer
på mere end en.
Når der indsættes en enhed, fjern enheds markøren fra
bygningen hvor den har trænet og placer den på brættet i et
felt med enten din By eller en Forpost.
I eksemplet illustreret ovenfor, fjerner Orc spilleren artilleri
og Infanteri enheder fra bygninger, hvor de har trænet og
placerer dem i hans By felt.

Bygninger
Dernæst må du færdiggøre alle dine bygninger som er under
opførelse (som forklaret senere i disse regler) ved at vende dem
så forsiden vender op i din Bykerne. Flyt alle dine arbejdere på
disse bygninger til feltet med din by. (Se diagrammet
"Færdiggørelse af Bygninger for et eksempel.)

Forposter
Endelig kan du færdiggøre alle dine forposter som er under
opførelse (som forklaret senere i disse regler) ved at vende dem
så forsiden vender op på brættet. Placer de arbejdere på disse
forposter tilbage på feltet hvorpå Forposten er placeret. Disse
arbejdere kan nu frit flytte, indsamle eller bygge andre
bygninger. (Se diagrammet "Færdiggørelse af Forposter" for et
eksempel.)
Under Indsættelse, må enheder og arbejdere, der lige er færdiggjorte, placeres på brættet, enten i feltet med din By eller i et
felt med en af dine forposter. Enheder og
arbejdere må gerne
placeres på nyopførte Forposter, der
er færdiggjort i den samme
Indsættelses Trin.

Mulighed 1: Træning af Enheder og Arbejdere
For at kunne sætte nye enheder og arbejdere i spil under din
Indsættelse skal du først træne dem. Træning foregår i de følgende tre trin:
1. Vælg en bygning i din By der kan producere den ønskede
type enheder. Bygningen skal være færdiggjort (dvs. ikke under
opførsel) og der må ikke være enheder der træner i bygningen
allerede. Hvis du ikke har en bygning der kan producere den
enhed, må du ikke træne denne enhed.
2. Forbrug ressourcerne der skal til for at træne enheden.
Denne omkostning er vist på bygningen, der producerer
enheden. (For eksempel viser bygninger, der kan træne infanteri enheder, 1 guld og 1 tømmer. Derfor skal du bruge 1 guld
og 1 tømmer for at begynde at træne en artilleri enhed.) Når du
bruger ressourcer, lægges de ganske simpelt tilbage i deres
respektive bunker.

Begrænsning for Træning
Når du træner må du træne så mange enheder og arbejdere som
dine bygninger og ressourcer tillader. Dog må du ikke træne
flere enheder eller arbejdere end du har komponenter i spillet.
Derfor kan du kun have 4 flyvende enheder, 7 artilleri enheder
og 10 infanteri enheder i spil på en gang. Hvis de alle er i spil,
skal nogle af disse enheder gå tabt før du kan træne flere.

Bygninger og Bykernen
Bemærk at din Bykerne har to bygninger, som er printet på den:
en arbejderbygning (der producerer arbejdere) og en barak (som
producerer infanteri enheder). Hvis du vi træne flere end en
infanteri enhed af gangen, skal du opføre flere barakker. Hvis
du vil træne andre typer enheder, skal du opføre de tilsvarende
bygninger. Du må aldrig opføre flere arbejderbygninger eller
træne mere end en arbejder af gangen.

Færdiggørelse af Forposter

3. Tag enheden fra dine reserver og placer den på toppen af
bygningen for at vise at denne enhed er i træning.
Se diagrammet "Eksempel på træning" for et eksempel på
træning af enheder.

Træning af arbejdere
Arbejdere trænes og sættes i spil på samme måde som enheder.
Arbejdere er trænet på Arbejderbygningen, som er printet på
din Bykerne. Du må ikke lave flere arbejderbygninger, så du
kan kun træne en arbejder af gangen.
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Når en Forpost er færdiggjort vendes markøren om for at
vise den er færdig. Flyt arbejderen fra at stå oven på
Forposten til at stå ved siden af Forposten (stadig i samme
felt) for at vise at arbejderen er færdig med at bygge.
I eksemplet ovenfor, vender Orc spilleren sin Forpost om og
fjerner arbejderen fra den for at vise at den er færdiggjort.

Eksempel på Træning

2. Brug 2 guld og 2 tømmer (som beskrevet under "træning", ovenfor) for at betale omkostningen for opførselen.
(Denne omkostning er oplistet på din Bykerne for nemhedens
skyld.)
3. Placer Forposten på brættet. Tag Forposten fra dine
reserver og læg den med forsiden nedad på det valgte felt for
at vise at den er under opførsel. Placer den tildelte arbejder på
toppen af forpost brikken. Hvis arbejderen foretager sig noget
(flytter, indsamler, deltager i en kamp, dræbes, mm) før
Forposten er færdiggjort, er Forposten tilintetgjort. Ellers vil
Forposten blive færdiggjort under din næste Indsættelse med
mindre du vælger anderledes.

I dette eksempel har Orc spilleren tre barakker (en i
Bykernen og to som han har bygget) og en bygning for flyvende enheder.
Han vil træne to infanteri enheder, så han bruger 2 guld og to
tømmer (omkostningen er oplistet på barakker) og placerer
en infanteri enhed fra hans reserver på to af hans barakker.
Til sidst vil han gerne træne en artilleri enhed, men har ingen
bygninger der producerer dem, så det kan han ikke før han
opfører en sådan bygning

Eksempel: Orc spilleren ønsker at opføre en infantri bygning
og en Forpost. Først bruger han 4 guld og 4 tømmer for at
betale for både bygningen og forposten. Derefter tager han
infanteri bygningen og Forpost brikken fra hans reserver. Han
placerer bygningen med forsiden nedad i hans By og tager så
en arbejder fra feltet med byen og placerer denne på brikken.
Til sidst vælger han et felt på brættet, hvorpå der er en af
hans arbejdere. Han placerer Forposten med forsiden nedad
på det felt og sætter arbejderen fra det felt på forposten.

Begrænsninger for Opførsel
Når du bygger, må du opføre så mange bygninger og Forposter
som dine ressourcer og arbejdere tillader. Dog er antallet af
bygninger og forposter begrænset af antallet af spillets komponenter. Derfor kan du højst opføre 2 barakker, 3 artilleri
bygninger, 3 bygninger til Flyvende enheder og 2 Forposter.

Mulighed 2: Opførsel af bygninger og Forposter

Mulighed 3: Opgrader

For at kunne bruge bygninger og Forposter i spillet skal du
først opføre dem. Dette koster ikke bare dine guld og tømmer
ressourcer men binder også dine arbejdere. (Arbejdere, der
opfører bygninger kan ikke indhente ressourcer.)

Når du vælger at opgradere, må du opgradere en eller flere af
dine enheder hvis du har de rigtige krav til bygninger og
ressourcer. Enheds markørene for hver enheds type oplister
hvilken bygning, der kræves for at opgradere denne enhedstype
til dens næste niveau. Hvis du har mindst lige så mange
bygninger som nødvendigt, må du bruge 2 guld og 2 tømmer
for at opgradere denne enhed. Du må vælge at opgradere så
mange typer af enheder som du har bygninger og ressourcer til,
men du må ikke opgradere en enkelt enheds type mere end
et trin ad gangen.

Opførsel af Bygninger
Opførsel af en bygning er gjort over tre trin:
1. Tildel en arbejder. For hver bygning du ønsker at opføre,
skal du have en arbejder i feltet med din By. For at opføre en
bygning, fjern en arbejder fra feltet. Dette er den tildelte arbejder, der opfører den nye bygning. (Hvis du ikke har en arbejder
i feltet med din By, kan du ikke opføre en bygning.)
2. Brug 2 guld og 2 tømmer (som beskrevet under "træning",
ovenfor) for at betale omkostningen for opførselen. (Denne
omkostning er oplistet på din Bykerne for nemhedens skyld.)
3. Tilføj bygningen til din By. Tag bygningen fra dine reserver
og læg den med forsiden nedad for at vise at den er under
opførsel. Placer den tildelte arbejder på toppen af bygnings
brikken og læg bygningen op til din Bykerne for at tilføje den
til din by. Denne bygning vil være færdiggjort under din næste
Indsættelses Trin, med mindre du vælger anderledes.

Opførsel af Forposter
Opførsel af en Forpost er opdelt i tre trin:
1. Tildel en arbejder. For hver Forpost du ønsker at opføre,
skal du have en arbejder i feltet hvor du har bestemt at opføre
en Forpost. For at opføre en forpost, fjern en arbejder fra feltet.
Denne er den tildelte arbejder, der opfører den nye Forpost.
(Hvis du ikke har en arbejder i feltet, kan du ikke opføre en
forpost.)

Når du opgraderer en type enheder, placer den
øverste markør i bunden af bunken. Alle dine
enheder på brættet som er af denne type er med det
samme opgraderet til den styrke og egenskaber som
er vist øverst i bunken.
Eksempel: Orc spilleren vil opgradere hans infanteri
enheder. Han ser på hans Infanteri informations markør og
ser at den øverste markør er Niveau 1 og behøver en infanteri
bygning for at opgradere. Orc spilleren har mindst en infanteri
bygning, så han bruger 2 guld og 2 tømmer for at opgradere hans
infanteri enheder. Han tager den øverste markør (level 1) og lægger
denne i bunden af bunken af infanteri enhederne. Dette afslører en ny
markør i toppen (Niveau 2). Niveau 2 infanteri enheden behøver 2
infanteri bygninger for at opgraderes. Hvis Orc spilleren har to infanteri bygninger, kan han i den næste tur betale 2 guld og 2 tømmer for
at opgradere hans infanteri enheder igen, men i denne tur skal må han
ikke og bliver nød til at vente.

Hvis der i stedet for et krav til opgradering vises et Sejrs Point
på enhedes markøren, så har du opgraderet den enhedstype så
meget som muligt. Du kan optjene 3 Sejrs Points på denne
måde ved at opgradere dine enheder (1 point for infanteri, 1 for
artilleri og 1 for flyvende enheder).
Bemærk også at mange enheder har specielle egenskaber.
Forklaringerne og reglerne for disse egenskaber findes på
bagsiden af disse regler.
Vigtig Note: Vælg nøje hvilke enheder du opgraderer. Det er
svært at opføre nok bygninger til at opgradere alle dine enheder
til deres maksimale potentiale og dine valg indenfor opgradering vil betyde meget for din strategi og taktik.

Turens afslutning

Når alle spillere har været igennem Forbrug er turen ovre.
Spilleren til venstre for den første spiller, bliver nu den nye
første spiller og en ny tur starter.

Opgradering af en enhed
Enhedens
nuværende
niveau

Specielle
egenskaber

Ny styrke
Opgraderings krav
For at opgradere en enhed skal du
have antallet og typen af bygninger
oplistet som krav.I dette eksempel skal
Orc spilleren have 3 barakker for at
opgradere denne niveau 3 infanteri
enhed til niveau 4.

Når du opgraderer en
enhed, tag det øverste
enheds informations
markør og placer den i
bunden af bunken.

Den nye afslørede markør angiver den nye styrke og
de specielle egenskaber for alle dine enheder i denne
type.
I dette eksempel er Orc spillerens infanteri enheder
nu på niveau 4. De har alle styrken 5 og Strategisk
Angreb egenskaben.

Angriberen og
Forsvareren
Den angribende part i en
kamp er spilleren, hvis flytning udløste kampen. I holdspil er angriberens holdkammerater også regnet som
angribere, hvis de har en
eller flere enheder der deltager i kampen. Forsvarerens
holdkammerater er også regnet som forsvarer, hvis de
har en eller flere enheder
som deltager i kampen.

Kampplads Eksempel Et
I vores første eksempel har Night Elves (grønne) gået
ind i feltet 1 under Night Elves spillerens
Flytning. Efter al flytning er ovre, skal alle
kamppladser på brættet afgøres.

3

2

Undead og Night Elves enheder, der vil
deltage i kampen er enhederne på kamppladsen(1), plus de Undead og Elves
enheder på flankerne (alle felterne der
omkranser kamppladsen, markeret med
hvidt i diagrammet).

1

Kampens
Rækkefølge

Orcernes flyvende enhed i felt 2, deltager
ikke i kampen selv om den er på en flanke, da
deltagerne i kampen kun er Undead og Night
Elves. Undead enheded på felt 3 deltager heller ikke i
kampen, da dette ikke er en flanke.

Kampen foregår i en specifik
rækkefølge, da nogle enheder
er hurtigere end andre.
Rækkefølgen er beskrevet
nedenfor.

Kampplads Eksempel To

Fase 1: Artilleri
Enheder angriber

I vores andet eksempel, har Night Elves
spilleren flyttet ind i to separate,
sideliggende felter, der indeholder
Undead enheder. Når Night Elves
spilleren har gennemørt alle hans
flytninger, skal kamppladserne på
brættet afgøres.

1

A

B
Da der er to kamppladser - A og
B - skal Night Elves spilleren (det
er hans tur) vælge hvilken af de to
2
kamppladser, der skal afgøres først.
Hvis Kampplads A afgøres først, må
alle enheder i kampplads B deltage, siden
de er på en af Kampplads A's flanke (og
modsat). Hvis, under kamp, der tages skade fra en
sideliggende endnu ikke afgjort kamp, kan denne kamp muligvis slet ikke foregå, hvis der
fjernes nok enheder efter den første kamp, så kun en spillers enheder er tilbage i feltet hvor
kampen skulle have foregået.

Artilleri enheder, der deltager
i angrebet, angriber i begyndelsen af kampen (se
"Angreb" nedenfor). Begge
siders artilleri enheder
angriber samtidig. Enheder,
der går tabt som følge af
artilleri angrebet er døde og
fjernes fra brættet. Effekter
fra Magikort, der varer en
fase er nu ovre.

Fase 2: Flyvende
Enheder angriber

Efter artilleri enhedernes
angreb er blevet afviklet,
angriber alle deltagende flyEnhederne i felt 1 og 2 deltager i begge kampe, siden de er i flanken på både felt A og felt B.
vende enheder (Se under
"Angreb" nedenfor). Begge
siders flyvende enheder
angriber samtidigt. Enheder, der går tabt som følge af de flyvende enheders angreb er døde og fjernes fra brættet. Effekter
fra Magikort, der varer en fase er nu ovre.
Kamp
Når enheder, der er kontrolleret af to forskellige spillere (eller
to forskellige hold i et holdspil) befinder sig i det samme felt i
slutningen af en spillers Flytning, resulterer det i Kamp. Feltet
hvori kampen begynder kaldes Kamppladsen. Alle felterne der
støder op til kamppladsen kaldes flanker.
Alle enheder i en kampplads og på flankerne må deltage i
kampen, forudsat at de er kontrolleret af en af de to spillere,
hvis enheder er i kamppladsen eller deres holdkammerater.
Når en kamp begynder, trækker alle spillere, der har en eller
flere deltagende enheder i kampen, et erfaringskort fra deres bunker. Hvis en
spiller på noget tidspunkt løber tør
for kort i bunken, skal han blande
de brugte kort for at danne en ny
bunke.
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Fase 3: Infanteri Enheder angriber
Til sidst angriber alle deltagende infanteri enheder (Se
"Angreb" nedenfor). Begge siders infanteri enheder angriber
samtidig. Enheder der går tabt under angrebet er døde og
fjernes fra brættet. Effekter fra Magikort, der varer en fase er
nu ovre.
Bemærk: Under infanteri enhedernes angreb (fase 3) kan
Flyvende enheder ikke vælges som tab for nogen af
spillerne. Hvis en spiller kun har flyvende enheder tilbage i
en kamp, ignoreres de tab der ville have være sket i denne
fase. Med andre ord kan infanteri enheder ikke dræbe
flyvende enheder.

En Ny Runde Begynder
På dette tidspunkt udløber Magikort, der varer en runde, og en
ny runder begynder, startende med Fase 1 igen. Kampen fortsætter på denne måde indtil en spiller får tilkæmpet sig kontrollen over kamppladsen (Se "Afslutning på kampen" nedenfor).

Angreb
Et angreb er lavet ved at optælle det antal enheder du har af
den angribende type (artilleri, flyvende eller infanteri) du har i
kampen. Derpå ruller du det antal terninger. For eksempel, hvis
du har 2 infanteri enheder på kamppladsen og yderligere 4
infanteri enheder på falnkerne. Så skal du rulle 6 terninger.
Du volder et tab på din modstander for hver af dine terninger
der viser et tal der er lig med eller mindre end dine enheders
styrke (som oplistet på enhedens informations brik). Hvis du
har flere angribende enheder end du har terninger, læg mærke
til resultaterne og rul igen for de ekstra enheder. For eksempel
angriber du med 6 infanteri enheder og dine infanteri enheder
har styrken 2. Du ruller en 4,3,1 og 3, ruller så to terninger om
hvilket giver en 2 og 6. Samlet giver du din modstander et tab
på to enheder.

Tabte Enheder
Når du får tab i en kamp, skal du fjerne en af dine deltagende
enheder (på kamppladsen eller på flankerne) for hvert tab du
modtager. Du vælger hvilken af dine enheder der er dræbt og
fjernes fra brættet og returneret til dine reserver. Du må ikke
vælge dine arbejdere som tab.
Forsvareren skal fjerne det første tab (antaget at han har mistet
mindst en enhed), så fjerner angriberen en tabt enhed, og sådan
forsættes der indtil alle tabene er fjernet. Kort, der reducerer
tab skal spilles før den første tabte enhed fjernes.
Bemærk: Der er strategiske valg, der kan træffes når der
fjernes tab. For der første er det ofte mest logisk at fjerne dine
billigste, svageste enheder først. Dernæst kan du afslutte en
kamp tidligt (effektivt "retræte") ved at fjerne tab fra kamppladsen, selv om du stadig har enheder på flankerne (dog skal
du stadig fjerne alle resterende tab inden kampen slutter).
Endelig kan du undgå at en anden kamp vil forekomme (Se
"Flere Kampe", nedenfor) ved at fjerne tab fra flanker, hvori
der findes fjendtlige enheder før disse felter bliver kamppladser.

Kampens Afslutning
Kampen forsætter indtil kamppladsen kun indeholder enheder
der er kontrolleret af en race eller er fuldstændig tom. Enheder
på flankerne skal ikke inkluderes når der kontrolleres om kampen fortsætter. Derfor kan en kamp afsluttes hurtigt ved at
fjerne tab fra kamppladsen.
Vinderen af hver kamp trækker straks et Magikort fra hans
bunke som en belønning for sejren.

Kort
Et kort kan spilles når kortet tillader det. (se de individuelle
beskrivelser på bagsiden af reglerne), men kort spillet under en
kamp kan kun spilles hvis du har mindst en enhed, der deltager
i kampen. Hvis spillere på begge sider af kampen ønsker at
spille kort, så skal angriberen tillade forsvareren at spille hans
kort først. Angriberen kan ombestemme sig og vælge at spille
et andet kort eller slet ikke spille noget efter at have set det
kort som forsvareren spiller ud. I holdspil har hver forsvarer en
mulighed for at spille et kort, og derefter må hver angriber
spille et kort.

afgøres. Bemærk at hvis du har to sideliggende kamppladser kan enhederne deltage i begge kampe, da enhederne på den ene kampplads er på flanken til den anden
kampplads. (Se diagrammet "Eksempler på Kamppladser"
for eksempler.)

Eksempler på kamp
Night Elf spilleren har flyttet hans enheder ind i felter
hvori der befinder sig Humans og Orcs, så to kampe
vil komme til at foregå i slutningen af hans
Flytning. Night Elf spilleren vælger at afgøre kampen med Humans først. Alle Night Elf og
Humans enheder på kamppladsen og på
flankerne deltager i kampen. Orc enhederne
deltager ikke, selv om de befinder sig på en
flanke. (Dette eksempel er ikke et holdspil.)

Spillets Afslutning og Vinderen
I to-spiller versionen af basisspillet, vinder den spiller der
i slutningen af hans tur kontrollerer 15 Sejrs Points . I
spillet med fire deltagere, vinder det første hold der kontrollerer 30 Sejrs Points i slutningen af en af holdkammeraternes tur. Sejrs Points kan indhentes på de følgende
måder:
• Kort: Hver bunke med erfaringskort har tre Sejrs Points,
hvilke hver især er 1 Sejrs Points værd, når de er placeret
med forsiden opad foran dig.

Artilleri angreb
Først angriber artilleri enhederne. Night Elf
spillerne har en artilleri enhed (styrke 2) i kampen
og Human spilleren har to (styrke 3). Night Elf
spilleren ruller en "4" (misser) og Human spilleren ruller
en "5" og en "2", hvilket betyder at Night Elf spilleren skal
vælge en tabt enhed. Han vælger en af hans infanteri enheder
på flankerne og fjerne denne enhed fra brættet.

• Opgraderinger: Hver af dine tre enhedstyper værd Sejrs
Points når de opgraderes til deres kraftigste form.
• Kontrol over Brættet: Mange felter på brættet er værd
Sejrs Points for enhver spiller med enheder på feltet i slutningen af turen. Hver af disse felter viser hvor mange
point de er værd. By felter er de mest værdifulde med 3
point hver, og andre objektive felter er kun værd 1 eller 2
Sejrs Points. Så længe du kontrollerer din egen By (Du
har mindst en enhed i byen) vil du mindst have 3 Sejrs
Points.

Angreb med flyvende enheder
Dernæst angriber de flyvende enheder. Night Elf
spilleren har en enhed (styrke 3) og Human
spilleren har to (også styrke 3). Night Elf
spilleren ruller en "3", og forvolder et enkelt
tab, og Human spilleren ruller en "2" og en
"6", hvilket også skaber et enkelt tab. Night
Elf spilleren fjerner endnu en infanteri enhed
fra flankerne og Humans spilleren vælger
hans eneste infanteri enhed fra kamppladsen.

Spillere og deres holdkammerater kan blive elimineret ved
at deres By felt bliver erobret af fjendtlige enheder. Hvis
kun en spiller er tilbage i spillet, afsluttes spillet og denne
spiller/hold vinder.

Bemærkninger til Holdspil

Infanteri Angreb

I versionen af basisspillet for 4 spillere, skal spillerne danne
to hold. Humans og Night Elves danner et hold, mens Orc og
Undead spillerne danner et andet hold. Spillere på det samme
hold har flere fordele og begrænsninger:

Til sidst angriber Infanteri enhederne. Night Elf spilleren
har fire infanteri enheder (styrke 2) og Humans har ikke
nogen. Night Elf spilleren ruller en "5", "2","3" og en
"2", hvilket resulterer i to tab til modstanderen. Humans
ruller ingen terninger (da han ikke har nogen infanteri
enheder i kampen), og bliver nød til at afslutte kampen ved at fjerne hans to artilleri enheder fra
kamppladsen. (Spillere kan ikke vælge flyvende
enheder som tab under infanteri fasen.)

• Deling af Ressourcer: Holdkammerater kan låne
ressourcer fra hinanden på ethvert tidspunkt, selvom
spillere ikke er tvunget til at udlevere de ønskede
ressourcer.
• Stablingsbegrænsning og venligtsindede enheder:
Du må flytte dine enheder og arbejdere ind i felter,
hvor der er enheder der tilhører din holdkammerat,
uden dette resulterer i en kamp. Dog tæller din holdkammerats enheder og arbejdere imod din stablingsbegrænsning (3 enheder og 3 arbejdere i et felt).

Siden Night Elf spilleren er den eneste spiller
med enheder på kamppladsen er kampen nu
ovre. Da arbejderen fra Humans er efterladt uden forsvar, er det dræbt og fjernet fra
brættet. (Hvis Humans spilleren var i stand
til at vælge en eller begge af hans flyvende
enheder som tab, ville kampen have fortsat i en
ny runde, der ville starte forfra med artilleri enheder
igen.)

• Kampe og Tab: Din holdkammerats enheder må gerne
deltage i kampe sammen med dine enheder, hvis din
holdkammerat ønsker det. Dog ruller din holdkammerat
for hans egne enheder i kampen. Når der skal fjernes
tab skal du og din holdkammerat, som hold bestemme
hvordan tabene skal fordeles mellem jeres enheder.

Bjerge og Flyvende Enheder

Flere Kampe

Kun flyvende enheder må flytte ind i felter med bjerge.
Flyvende enheder i felter med bjerge deltager som normalt
under kampe. Hvis selve kamppladsen er i et felt med
bjerge må enheder på flankerne stadig gerne deltage som
normalt.

Du skal afgøre hver enkelt kamp separat. Siden det er din
tur skal du vælge hvilken rækkefølge kampene skal
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Hvis du i slutningen af dit Flyt Trin har flyttet dine enheder ind i flere felter med fjendtlige enheder, skal du
udkæmpe flere kampe (en kampe for hvert felt).

• Deling af Kort: Du må vise din holdkammerat dine
kort, men du må ikke give ham nogle af dem. Du må
også kun spille kort hvis du har en eller flere enheder der
deltager i kampen.

Spillerne begynder med 5 guld og 5
tømmer hver. Placer en komplet
udtømt markør på alle guldminer og
skove undtagen, dem der støder op
til felter med byer. Den første spiller
udvælges tilfældigt, som i basisspillet.

Elf Gate Scenarioet

Enheder fra Start: Hver spiller
starter med 3 infanteri enheder og 3
arbejdere i felterne med deres byer.
Placer derudover 2 Night Elves
artilleri enheder og 1 Night Elves
infanteri enheder på hver af felterne
A, B og C og 3 flyvende enheder på
felt D. (Se diagrammet for placering
fra start.)

C
A

Specielle Regler: Guldminer og
Skove ved siden af byer bliver ikke
udtømte. (Hvis du ruller en "3", så
du indsamler ressourcer fra disse
felter ignoreres den normale effekt
med at det bliver udtømt.

D
B

Night Elves enheder på brættet er
neutrale og flyttes ikke. De begynder
spillet opgraderet til Niveau 2. Når
en spiller kæmper imod dem ruller
spilleren til venstre for Night Elves,
men må ikke spille kort for dem.
Disse Night Elves forsvarer porten
"Elf Gate" og når de er dræbt,

Scenarioer

fjernes de fra spillet.

Efter at have spillet basisspillet flere gange kan det være at du
har lyst til at spille et af disse scenarioer eller bruge dem som
inspiration til at skabe dine egne.

Betingelser for Sejr: Du vinder, hvis du har mindst en enhed i
felt D og der er mindre en totalt 3 fjendtlige enheder (inklusiv
Night Elves) i alle de felter der støder op til Felt D. Alternativt
vinder du også hvis de andre to spillere er udryddet fra spillet.

Disse Scenarioer er opsat forskelligt fra basisspillet.
Opsætningen og sejrsbetingelserne for hvert scenario er forklaret under hvert enkelt scenario nedenfor.
Spillere bør være opmærksomme på at Sejrs Points ikke betyder noget i nogle af disse scenarioer.
WARCRAFT: BRÆTSPILLET indeholder en række scenario
brikker, der bruges i scenarioerne nedenfor. De har dog ikke en
overordnet effekt for spillet, så du kan bruge dem som du har
lyst når du laver dine egne scenarioer.

Elf Gate
Undead Scourge, Humans og Orc'erne kæmper imod hinanden
og en lille styrke af neutrale Night Elves over kontrollen af en
mægtig port, der vil gøre det muligt at på få sekunder flytte
tropper over større afstande.
Dog skal hærene gøre mere end blot nå frem til porten for at
kontrollere den - de skal også forsvarer deres position og holde
deres rivaler væk længe nok til at sikre sig porten.
Spillere: 3
Racer: Alle undtager Night Elves
Specielle Brikker: Ingen
Opsætning: Brættet er opsat som
illustreret i opsætningsdiagrammet.

den første spiller.
Enheder fra Start: Undead spilleren starter spillet med de to
Necromancer brikker i felterne indikeret i diagrammet.
Humans starter spillet med 3 arbejdere og 3 infanteri enheder i
feltet med deres By.
Undead Spilleren: Når Undead skal indhente ressourcer, og
har en Necromancer i felt A, må han straks placere en gratis
Undead infanteri enhed på det felt. Hvis han har en
Necromancer i felt B, må han straks placere en gratis Undead
artilleri enhed på det felt. Hvis han har en Necromancer på felt
C, må han straks placere en gratis Undead flyvende enhed på
det felt. Når der placeres gratis enheder skal Undead spilleren
overholde de normale begrænsninger for stabling i et felt. Når
Undead spilleren opgraderer, hvis han har en Necromancer på
felt D eller E, må han opgradere en af hans enheders type
gratis (eller to typer hvis han har Necromancers på begge felter). Hvis en af disse specielle felter (A - E) mister dets
specielle brik (som et resultat af Humans ødelægger den), så
har det felt ikke længere nogen speciel egenskab. Undead
spilleren kan ikke vælge at træne eller bygge under hans trin
for Indsættelse af Enheder.
Humans Spilleren: Humans tur spilles som normalt, med den
undtagelse at guldminerne og skovene tilstødende feltet med
hans By ikke bliver udtømt.
Specielle Regler: Necromancer enheder bruger de samme
regler som for arbejdere: De kan flytte to felter og bliver dræbt
hvis de er alene med fjendtlige enheder i slutningen af et Flyt
Trin. Ligeledes bliver specielle brikker (i felterne A - E) ødelagt hvis Humans enheder i slutningen af en tur befinder sig i
et felt med disse specielle brikker. Til sidst, to Necromancers
kan ikke være i det samme felt.
Vinderen: Undead spilleren vinder hvis han elliminerer
Humans spilleren ved at indtage hans By (som i basisspillet).
Humans spilleren vinder spillet ved at dræbe begge
Necromancers eller ved at ødelægge alle de specielle brikker
felterne A, B og C.

Necromancers March
Necromancerne fra Undead Scourge plyndrer igennem landskabet og deres styrke vokser med oprejste døde mens de marcherer frem. Humans må stoppe Necromancerne inden de får samlet deres hær og hele regionen falder
i deres hænder.
Spillere: 2

Necromancers March Scenarioet

Racer: Human og Undead
Specielle Brikker: I dette scenario
har du brug for de to Necromancer
brikker og de andre specielle brikker
som illustereret i opsætnigsdiagrammet.
Opsætning: Brættet sættes op som
vist i opsætningsdiagrammet. Placer
brikkerne på felt A til E som illustreret og placer de to Necromancers
som vist. Humans opsætter deres By
som normalt og modtager 5 guld og
5 tømmer fra spillets start. Undead
spilleren har ikke nogen by, reserver
eller bygninger.
Undead spilleren starter spillet som
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Fangerne Scenarioet

denne frygtelige plan. Disse tre grupper skal
arbejde sammen for at beskytte Nordrassil
mens Furion Stormrage, den øverste Night
Elves druide, bruger magi for at besejre
Undead legionerne en gang for alle.
Spillere: 4
Racer: Alle
Specielle Brikker: 1 Nordrassil markør
Opsætning: Brættet er opsat som illustreret i
opsætningsdiagrammet. Placer Nordrassil
markøren på felt A. Spillere har ingen reserver.
Alle spilleres enheds typer starter spillet
opgraderet til det stærkeste niveau. Humans,
Orc'erne og Night Elves er på et hold, der
kæmper imod Undead spilleren. Alle regler for
holdspil fra basisspillet følges.
Night Elves spilleren begynder spillet som den
første spiller.

Fangerne

Medlemmer af Orc'erne har taget Night Elf kommandøreen
Tyrande Whisperwind til fange. Som svar på dette har Night
Elf fanget Orc'ernes hærfører Thrall. Hver side håber nu at
redde deres tilfangetagede feltherre.
Spillere: 2
Racer: Orc og Night Elf
Specielle Brikker: 4 mur-markører, 2 fangebrikker (Orc og
Night Elves siden opad som vist ovenfor)
Opsætning: Brættet er sat op som illustreret i opsætningsdiagrammet. Hver spiller begynder med 3 arbejdere og 3 infanteri
enheder i deres By. Placer de 4 mure på brættet som vist i diagrammet. Placer fangebrikkerne som vist på felt A og B.
Specielle Brikker: Mure kan ikke krydses af infanteri eller
artilleri enheder. Endvidere kan artilleri og infanteri enheder,
der er på den ene af en mur ikke deltage i (som en flankerende
enhed) i en kamp, der udkæmpes på den anden side af muren.
Det er kun kanten, hvorpå den er placeret, der påvirkes sådan
af en mur. Flytning og flankering gennem andre af feltets kanter er ikke påvirkede.
Enhver enhed må flytte en fangebrik af dens egen race med når
enheden flytter. En fange kan ikke flytte med mindre den er i
følgeskab med en enhed af dens egen race.
Vinderen: Spillerne vinder ved at enten eliminere den anden
spiller eller ved at flytte den fangen ind i deres by og dermed
redde ham.

Enheder fra Start: Hver spiller starter med et
sortiment af hans enheder i spil. (Se diagrammet for hvilke enheder, der starter i spil og
hvor de er placeret.) Placer en Human forpost
på felt B. Placer en
Orc forpost på felt C. Placer en Night
Elves forpost på felt D. Placer en
Undead forposter på felt E og F.
Undead spilleren: Undead spilleren
spiller ikke under indsamling, indsætning af enheder og under Forbrug.
Alle Undead enheder der dræbes i
kamp, fjernes ikke fra brættet, men er
i stedet straks placeret på det
nærmeste felt med en Undead forpost
eller By, og begrænsningen for stabling ignoreres her. Når disse enheder
flytter væk fra forposten eller Byen
gælder stablings begrænsningen igen.
Humans, Orc og Night Elf
spillerene: De allierede styrker spiller
ikke under indsamling, indsætning og
under Forbrug. I slutningen af hver
tur trækker Night Elf spilleren et
Magikort, hvilket repræsenterer
Furion Stormrage's arbejde med hans
magi. Dog lægges disse kort til side
og kan ikke spilles som normale kort
trukket i spillet.

tropper må gerne flytte ind i eller igennem felt
A efter behov.
Vinderen: Undead spilleren vinder ved at eliminere
Night Elf forposten eller ved at slutte sin tur med
en enhed på feltet A. De allierede tropper vinder
hvis Night Elf spilleren trækker det sidste kort fra
hans bunke med Magikort, hvilket dermed færdiggør
Furion Stormrage's mægtige trolddom.
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Nordrassil Scenarioet

F
E
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Specielle Regler: Human, Orc og
Night Elf Forposter regnes for at være
deres byer i dette scenario. De tomme
område inde på brættet er ufremkommelige for alle enheder. De allierede

Nordrassil
Undead Scourge, kontrolleret af demonen Archimonde, er
kommet for at ødelægge Nordrassil, træet der er kilden til
meget af Azeroths magi. Hvis det lykkedes, vil verdenen blive
indvaderet og ødelagt af Undeads legioner. Humans, Orc
Hordes og Night Elves har slået sig sammen for at stoppe

For yderligere scenarioer eller for at indsende dine egen
WARCRAFT scenarioer, besøg os på:
www.fantasyflightgames.com eller
www.midgaardgames.com

Enheders specielle egenskaber
Strategisk Angreb: Hvis en enhed med denne
egenskabruller en 1 for dens angreb, tilføjer den
2 tab til modstanderen i stedet for 1.
Helbredelse: Når der fjernes tabte enheder i
slutningen af en fase, reducer dine tab med 1
hvis du har en eller flere enheder med denne
egenskab der deltager i kampen.
Gift: I begyndelsen af hver runde af en kamp,
vælg en fase for hver enhed med denne egenskab du har der deltager i kampen. Dine enheder
angriber og tildeler tab først i disse faser i stedet
for at angribe samtidigt. Hvis du har tre eller
flere enheder med denne egenskab der deltager i
kampen, så angriber og tildeler dine enheder
først i hver fase.
Blodtørst: Når du under en fase ruller terninger
for dine angreb rul 1 ekstra terning, hvis du har
en eller flere enheder med denne egenskab, der
deltager i kampen. Du kan ikke bruge denne
egenskab i en fase hvor du ikke allerede skulle
rulle for mindst et angreb.
Vækkelse af de Døde: Hvis du har en eller flere
enheder med denne egenskab, der deltager i en
kamp, så får du for hver 1, du ruller når du angriber,
må du tilføje en infanteri enhed fra dine reserver til
kamppladsen. Dette sker i tilføjelse til det normale
tab du tilføjer. Når du placerer en infanteri enhed
ved denne egenskab må du ignorere begrænsningerne for stabling. Når kampen slutter skal du
dog returnere alle infanteri enheder, der overskrider
begrænsningen for stabling, til dine reserver.

Turens Rækkefølge
Trin 1. Flyt: Flyt dine enheder og arbejdere rundt på
brættet og start kampe.
Trin 2. Indsamling af ressourcer: Indsaml guld og
tømmer ressourcer fra de felter med guldminer og skove
hvor du har arbejdere.
Trin 3. Indsættelse af enheder: Indsæt arbejdere og
enheder der er i træning i spil og fuldfør bygninger og
forposter, der er under opførsel.
Trin 4. Forbrug: Brug dit guld og tømmer til at
foretage et af de følgende:
• Træn arbejdere og enheder (der vil komme i spil
under Trin 3 i din næste tur).
• Opfør nye bygniger og Forposter (der vil komme i
spil under Trin 3 i din næste tur).
• Opgrader en eller flere af dine enheder med et
niveau.

Kort
Effekterne af de forskellige kort er listet nedenunder efter race.

Humans

Night Elf

Mobilisering: Spil dette kort når en fjendtlig enhed
flytter ind i et felt der indeholder en eller flere af dine
arbejdere. Disse arbejdere fungerer som infanteri
enheder indtil slutningen af dette Flytnings trin.

Alfer: Spil dette kort under en kamp før du ruller for
dine angreb i en fase. Træk 1 fra hvert angreb du
ruller i denne fase.

Afvis Magi: Spil dette kort under en kamp for at
annullere effekten af et kort, der lige er spillet og
endnu ikke er blevet gennemført.
Usynlighed: Spile dette kort under en kamp, før der
fjernes tab for at reducere en spillers tab med 1.
Passivitet: Spil dette kort under en kamp i begyndelsen af en runde. Vælg en fjendtlig enhed, der deltager i kampen. Denne enhed kan ikke angribe denne
tur.

Orcs

Elite Skytter: Spil dette kort under en kamp
ummidelbart før din modstander fjerner en enhed som
tab som du har forvoldt i denne fase. Du vælger
hvilken enhed din modstander mister, efter de normale
regler for tab.
Måne Sværd: Spil dette kort under en kamp, efter du
har rullet for rundens angreb. Rul et ekstra angreb
med din enheds styrke for hver tab du påførte.
Forny: Spil dette kort i begyndelsen af din
Indsamling for at fjerne en delvist eller komplet
Udtømt Ressource markør fra en Skov felt efter dit
valg.

Fortær: Spil dette kort under en kamp i begyndelsen
af en runde. Fjern en fjendtlig infanteri eller artilleri
enhed fra kampen indtil kampen er slut. Hvis du vinder kampen, er denne enhed dræbt. Ellers forbliver
den hvor den var.

Undead

Fælde: Spil dette kort under en kamp i begyndelsen af
Infanteri fasen. I resten af kampen kan din modstander
tage hans flyvende enheder som tab under infanterifasen.

Forbandelse: Spil dette kort under en kamp efter din
modstander har rullet for hans angreb i en fase. For
hver terning han rammer med ruller du en terning. Du
forhindrer et tab for hver 3 eller mindre du ruller.

Forgiftede Spyd: Spil dette kort under en kamp, før
du ruller for dine angreb i en fase. Rul alle de angreb
der ikke rammer om, Dette må du kun gøre en gang.
Det resultat du får ved det nye rul skal du beholde.

Hidkald Bygning: Spil dette kort under dit Forbrug
når du opfører en bygning i din By (ikke en Forpost)
for at begynde opførselen af bygningen uden at bruge
en arbejder.

Plyndring: Spil dette kort under en kamp efter en
fjendtlig spiller har fjernet en enhed som tab fra kampen. Tag den enheds omkostning i guld og tømmer fra
den spiller. Hvis spilleren ikke har nok guld eller tømmer til at betale dig, så tager du alt i den ressource
som han har fra spilleren.

Net: Spil dette kort under en kamp i begyndelsen af
infanteri fasen. Din modstander kan tage flyvende
enheder som tab under infanteri fasen under resten af
kampen.

Paralysering: Spil dette kort i begyndelsen af en
modstanders Flytning og vælg et felt på brættet. Alle
fjendtlige enheder og arbejdere i dette felt flytter et
mindre felt i denne tur (minimum 0).

Alle Racer
Hast: Spil dette kort i begyndelsen af dit Flyt Trin og
vælg et felt på brættet. Dine arbejdere og enheder i det
felt kan flytte op til 2 ekstra felter i denne tur, op til et
maksimum af 3 felter. En enhed skal stoppe med at
flytte hvis den går ind i et felt med en fjendtlig enhed,
arbejder eller Forpost.

Portal: Spil i slutningen af enhver spillers Flytning,
før nogen kampe. Flyt straks alle dine enheder fra et
felt til din By eller Forpost. Enheder der overskrider
stablings begrænsningen i dette felt skal placeres i felter der støder op til din By eller Forpost. Du kan ikke
vælge at efterlade enheder i det valgte felt.

Ressourcer: Spil dette kort i begyndelsen a dit
Forbrugs Trin for at tage enten 2 Guld eller 2 Tømmer
som om du lige havde indsamlet dem.

Sejrs Point: Dette kort kan holdes i din hånd indtil du
vælger at spille det foran dig. Hvis det er spillet er det
værd 1 Sejrs Point.
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