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A KÚTA KÚTA KÚTA KÚT 
 
A kalózvezér értékes információkkal szolgált a 
győztes seregnek: a Kiválasztott útja sötét 
birodalmukba vezetett, ahol a földalatti tavakon és 
barlangokon át haladt ismeretlen célja felé, egy 
földalatti kút kürtőjén át. Hogy arannyal vagy 
acéllal szerezte-e meg információit Khaine 
követőitől, azt nem sikerült megtudni, mint ahogy a 
célját sem: a kalózvezér egy óvatlan pillanatban 
amulettjéhez kapott és holtan esett össze a testébe 
áramló méreg hatására. 
 
A Generális összehívta serege vezéreit, hisz a sötét 
birodalomba való behatolás komoly kockázatot 
rejtett magában, de a sereg egy emberként 
határozott az út folytatásáról, hiszen számukra a 
Kiválasztott istenük záloga volt a sikerre és a 
dicsőségre, akit nem akartak magára hagyni 
semmiképp. 
 
A földalatti birodalom sötét volt és zegzugos, a 
seregek nehezen haladtak a sötétben, melyet csupán 
varázstudóik enyhítettek néha. Rövidesen újabb 
veszéllyel találták magukat szembe: orgyilkos 
sötételfek csaptak le a sötétből, fejetlenséget és 
zűrzavart okozva, majd tűntek el a semmibe. És 
persze az üldöző sereg csapatai is megjelentek a 
Kút túloldalán, mikor odaértek… 
 

CSATATÉRCSATATÉRCSATATÉRCSATATÉR    
A földalatti birodalom sziklákkal és tavakkal 
tarkított. A csatatér közepén egy 4” átmérőjű kút. 
 

FELFEJLÕDÉSFELFEJLÕDÉSFELFEJLÕDÉSFELFEJLÕDÉS    
Az asztalt átlós irányban, saroktól-sarokig osztják 
ketté a játékosok. Mindketten dobnak egy-egy 
kockával. A nagyobbat dobó választhatja ki a két 
szemközti sarkot, és hogy melyik térfél, melyik 
játékos felállási zónája. 
Ezután felpakolja seregeit a saját felére legalább 6” 
távolságra az átlós felező vonaltól. Ha ezzel 
végzett, a másik játékos is felpakol a saját zónájába 
ugyanígy. 
 

 

KI KEZDI A JÁTÉKOT?KI KEZDI A JÁTÉKOT?KI KEZDI A JÁTÉKOT?KI KEZDI A JÁTÉKOT?    
A felfejlődés után a másodikként felpakoló játékos 
dob egy kockával. Hatos dobás esetén választhat, 
hogy melyik fél kezdje a játékot, egyéb esetben a 
felpakolást kezdő játékosé az első kör. 
 

A JÁTÉK HOSSZAA JÁTÉK HOSSZAA JÁTÉK HOSSZAA JÁTÉK HOSSZA    
A csata hat körig tart, vagy a fordulóra szánt idő 
leteltéig. Amelyik előbb bekövetkezik. 
 

SPECIÁLIS SZABÁLYOKSPECIÁLIS SZABÁLYOKSPECIÁLIS SZABÁLYOKSPECIÁLIS SZABÁLYOK    
Mélysötét 

Minden egység célzóértéke (BS) fele az eredetinek 
(lefelé kerekítve), hacsak nincs 5” közelben 
varázsló, seregzászlós (BSB) vagy zászlóvivő 
mágikus zászlóval. 
Sötételf Orgyilkos 

A másodiktól az ötödik körig minden rohamfázis 
elején megjelenhet egy orgyilkos. Az aktuális 
játékos minden egységére dob egy kockával 
(tetszőleges sorrendben). Amelyik egységre először 
4+-ot dob, azt az orgyilkos hátba támadja. A 
közelharci fázisban az ellenfél végzi a sötételf 
dobásait. Az orgyilkos nem üldöz, a kör végén az 
orgyilkos eltűnik. 
Sötételf Orgyilkos: 
M WS BS S T W I A Ld 
6 9 9 4 3 2 10 3 10 
Fegyverek: kézi fegyver 
Speciális szabályok: Örök gyűlölet (“Eternal 
hatered”), Elsőként üt (“Always strikes first”), 
Mérgező támadás (“Poisoned attacks”), Plusz kézi 
fegyver (“Additional hand weapon”). 
 

GYÕZELMI FELTÉTELEKGYÕZELMI FELTÉTELEKGYÕZELMI FELTÉTELEKGYÕZELMI FELTÉTELEK    
A csata győztese a szabálykönny 143. oldalán 
található győzelmi pontok („victory points”) 
számítása alapján dől el. Ha a csata végén csak egy 
játékosnak van talpkontaktusban serege az asztal 
középpontjában lévő kúttal, akkor ő +300 győzelmi 
pontot kap. 
 

Küldetés 

A küldetést az a játékos teljesíti, akinek a csata 
végén talpkontaktusban van egy egysége a kúttal – 
feltéve, hogy a másik félnek nincs ilyen egysége. 
 
 
 
A csatát követően a győztesek alászállnak a kút 
kürtőjébe, hősük nyomát követve…

 


