
SAVAŞ EL KİTABI
WARHAMMER 40,000 OYUNUNU OYNAMAK IÇIN GEREKLI TEMEL



TEMEL KURALLAR
Warhammer 40,000 sizi kudretli savaşçıların ve savaş makineleri birliğinin 
komutasına koyuyor. Bu sayfalardaki temel kurallar, Citadel Minyatürleri 
koleksiyonuyla Warhammer 40,000 oyunlarını oynamak ve savaştan parçalanmış 
galakside görkemli bir savaş vermek için temel oluşturuyor.

MODELLER VE VERI 
SAYFALARI
Tüm modellerin kuralları ve özellikleri 
ile bazı arazi özellikleri, modelleri savaşta 
kullanmak için ihtiyacınız olacak veri 
sayfalarında sunulur.

ÜNITELER
Modeller bir veya daha fazla modelden 
oluşan üniteler halinde hareket eder 
ve savaşır. Bir ünite bir grup olarak 
kurulmalı ve modeller her türlü 
hareketlerini ünitelerinde bulunan en az 
bir diğer modelin yatay olarak 2" ve dikey 
olarak 6" mesafesi içinde grup olarak 
tamamlamalıdır. Buna ünite bütünlüğü 
denir. Bir savaş sırasında ünitenin 
bölünmesine neden olan herhangi bir şey 
olması halinde, bir sonraki hamlede ünite 
bütünlüğü yeniden kurulmalıdır.

Savaş Aletleri
Savaşmak için bir mezuraya ve 
birkaç zara ihtiyacınız var.

Warhammer 40,000 oyununda 
mesafeler, ölçtüğünüz 
modellerin tabanlarının en 
yakın noktaları arasında inç 
(") olarak ölçülür. Bir modelin, 
birçok araçta olduğu gibi, bir 
tabanı yoksa bunun yerine bu 
modelin gövdesinin en yakın 
noktasından ölçün. Mesafeleri 
istediğiniz zaman ölçebilirsiniz.

Warhammer 40,000 oyununda 
altı yüzlü zar kullanılır, bu 
bazen D6 olarak kısaltılır. 
Bazı kurallar bunu 2D6, 
3D6 ve benzeri olarak ifade 
eder – böyle durumlarda 
birçok D6 atarsanız sonuçları 
toplayın. Bir kural D3 
atmanızı gerektiriyorsa, bir 
zar atıp toplamı ikiye bölün. 
Herhangi bir zar atışını ikiye 
bölerken, sonuca değiştiricileri 
(varsa) uygulamadan önce 
fraksiyonları yuvarlayın. Tüm 
değiştiriciler kümülatiftir. Bir 
kural, örneğin 3 veya daha 
fazla zar atışını gerektiriyorsa, 
bu genellikle 3+ olarak 
kısaltılır.

Sadece aptallar görevlerinde başarısız olurlar.

SAVAŞ TURU 
Warhammer 40,000, bir savaş turu 
dizileri halinde oynanır. Her savaş 
turunda, her iki oyuncu sırayla 
oynar. Her savaş turunda her 
zaman aynı oyuncu ilk sırayı alır - 
oynadığınız görev size bunun hangi 
oyuncu olduğunu söyleyecektir. 
Her tur, sırasıyla çözülecek bir 
dizi aşamayı kapsar. Bu aşamalar 
şunlardır:

1. Hareket etme aşaması 
Bunu yapabilecek herhangi bir 
üniteyi hareket ettirin.

2. Pisişik aşaması 
Pisişikler güçlü zihinsel 
yetenekleri kullanabilirler.

3. Ateş etme aşaması 
Üniteleriniz düşman ünitelerine 
ateş edebilir.

4. Hücum etme aşaması 
Üniteleriniz düşman üniteleriyle 
yakın mücadeleye girebilir.

5. Savaş aşaması 
Her iki oyuncunun üniteleri 
toplanır ve yakın dövüş 
silahlarıyla birbirlerine saldırır.

6. Moral aşaması  
Tükenen ünitelerin cesareti test 
edilir.

Bir oyuncunun sırası sona 
erdiğinde, rakiplerinin sırası 
başlar. Her iki oyuncu da sıralarını 
oynadıktan sonra savaş turu 
tamamlanmış olur ve sonraki tur 
başlar ve savaş sonuçlanıncaya 
kadar bu böyle devam eder.
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Müzakere teslim olmaktır.

1. HAREKET ETME AŞAMASI
Ordular savaş meydanında ilerlerken ve avantajlı pozisyonlar için yarışırken rap rap 
yürüyen ayaklardan ve makinelerin gürlemelerinden yer sallanır.

Ünitelerinizden birini seçip istediğiniz 
tüm modellere hamle yaptırana kadar 
o ünitedeki her modelin hamlesini 
gerçekleştirmek kaydıyla Hareket etme 
aşamanızı başlatabilirsiniz. Daha sonra 
hamle yapmak üzere istediğiniz sayıda 
ünitenize hamle yaptırana kadar başka 
bir ünite seçebilirsiniz. Her hareket etme 
aşamasında hiç bir model bir kereden 
fazla hamle yapamaz.

Hamle Yapma
Bir model herhangi bir yönde, inç 
olarak veri sayfasında belirtilen Hamle 
karakteristiğine eşit veya daha az bir 
mesafeye hareket ettirilebilir. Modelin 
tabanının (veya gövdesinin) hiçbir kısmı 
bunun ötesine geçemez. Diğer modeller 
aracılığıyla veya örneğin duvarlar gibi 
arazi özellikleri aracılığıyla hamle 
yapamaz, ancak herhangi bir araziyi 
tırmanmak ya da geçmek için dikey 
olarak hareket ettirilebilir. 

Eğer veri sayfası bir modelin 
uçabileceğini (Fly) söylüyorsa, bu model 
diğer modellerin ve arazinin arasından 
sanki onlar orada değilmiş gibi hamle 
yapabilir.

Minimum Hamle
Uçabilen (Fly) bazı modeller iki değer 
içeren bir Hamle özelliğine sahiptir. İlki 
modelin minimum hızıdır– Hareket 
etme aşamasında, model tabanının tüm 
bölümleri, en azından başlamış oldukları 
yer kadar uzakta hamlesini tamamlar. 
İkincisi maksimum hızıdır – model 
tabanının hiçbir parçasına bundan daha 
uzağa hamle yaptırılamaz. Eğer bir 
model minimum hamlesini yapamazsa, 
veya minimum hızından dolayı savaş 
alanından çıkmak zorunda kalırsa, yok 
edilir ve savaş alanından çıkarılır - model 
ya durmuş ve çökmüş ya da savaşı 
bırakmaya zorlanmıştır.

Düşman Modelleri
Aynı ordudaki modellerin tümü dost 
modellerdir. Bir karşı oyuncu tarafından 
kontrol edilen modeller düşman 
modellerdir. Hareket etme aşamasında 
bir modele hamle yaptırdığınızda, 

herhangi bir düşman modelinin 1" 
mesafesi içinde hamle yapılamayabilir.

Geri Çekilme
Bir düşmanın 1" mesafesi içinde hareket 
etme aşamasını başlatan üniteler ya 
sabit kalabilir ya da geri hamle yapabilir. 
Geri çekilmeyi seçerseniz, ünite tüm 
düşman ünitelerinden 1"ten daha uzak 
mesafedeki hamlesini sonlandırmalıdır. 
Eğer bir ünite Geri Çekilirse, İlerleyemez 
(aşağıya bkz) veya bu turdan sonra 
hücum edemez. Ayrıca Geri Çekilen bir 
ünite uçamadığı (Fly) sürece bu turdan 
sonra ateş edemez.

İlerleme
Hareket etme aşamasında hamle yapmak 
için bir ünite seçtiğinizde, bu ünitenin 
İlerleyebileceğini bildirebilirsiniz. Bu 
Hareket etme aşaması için bir zar atın ve 
gelen sayıyı ünitedeki tüm modellerin 
Hamle karakteristiklerine ekleyin. 
İlerleyen bir ünite bu turdan sonra ateş 
edemez veya hücum edemez.

‘Aç kurdun önünde kuzgun 
kuzu gibi süklüm püklüm 

yatacak mıyız yoksa galaksinin 
bize bahşettiği gururlu 

itaatsizlikle bu dehşete karşı 
mı çıkacağız? ‘Başka dünyaların 

canavarlarının ve menfurlarının 
yaşamasına izin verilmeyecek 

ve imparatorluğumuzda ızdırap 
çekecekler!’

- Orthas Gregoran, 
Kilise Meclisi Baş Demagoğu

SALLANAN 
MODEL 
SENDROMU 
Bazen belli bir arazi 
parçası bir modeli tam 
olarak istediğiniz yere 
koymanızı zorlaştırabilir. 
Eğer özenle yerine 
yerleştirirseniz, birisi 
masaya hafifçe dokunur 
dokunmaz düşmesi ve 
boyalı modelinize zarar 
vermesi veya hatta kırması 
olasıdır. Böyle durumlarda, 
her iki oyuncunun da bunu 
kabul ettikleri ve ‘gerçek’ 
lokasyonunu bildikleri 
sürece, modeli daha 
güvenli bir pozisyonda 
bırakmayı tamamen kabul 
edilebilir buluyoruz. Eğer 
daha sonra düşmanınız 
modeli vurmayı 
düşünüyorsa, o zaman 
modeli tam yerinde tutmak 
zorunda kalacaksınız, 
böylece görülebilir olup 
olmadığını kontrol 
edebilirler.

TAKVİYE 
KUVVETLERİ
Birçok ünite ışınlanma, 
anti gravite paraşütleri 
veya daha ezoterik 
yollarla savaşın orta 
turunda kurulabilir. Tipik 
olarak bu, Hareket etme 
aşamasının sonunda olur 
ama ayrıca diğer aşamalar 
sırasında da olabilir. 
Bu tarzda oluşturulan 
üniteler hamle yapamaz 
veya ulaşılan turunda 
daha fazla İlerleyemezler 
– bunların tüm Hareket 
etme aşamaları savaş 
alanına yerleştirilmelerinde 
kullanılır - ama bunun 
dışında geri kalan oyun 
sıralarında (ateş etme, 
hücum etme vs.) normal 
şekilde hamle yaparlar. 
Takviye kuvvetleri olarak 
gelen üniteler, Ağır 
silahları ateşleme gibi tüm 
kural amaçları için Hareket 
etme aşamasına geçtikleri 
anlamına gelir. Savaşın 
sonunda savaş alanına 
henüz gelmeyen üniteler 
tahrip edilmiş sayılırlar.
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2. PSIŞIK AŞAMASI
Savaşçı mistik ve büyücüler, warp’ın tuhaf kuvvetini müttefiklerine yardım etmek ve 
düşmanlarını yok etmek için kullanırlar. Bununla birlikte, bu gücü kullanmak, risksiz 
değildir, en ufak bir hata yaparsanız, bu çaba yakındaki herkese zarar verebilir.

1. Psişik ve Gücü Seçme
Bazı modeller veri sayfalarında bir psişik 
(Psyker) olarak belirtilmiştir. Bu pisişikler 
dünyevi yeteneklerini ortaya koyabilir 
ve düşman büyülerine karşı koymaya 
çalışabilirler.  Bir psişiğin bildiği güçler ve her 
psişik aşamayı gerçekleştirmek veya bunlara 
karşı koymaya çalışabilecek güç sayısı, veri 
sayfalarında ayrıntılı olarak verilmektedir.

Psişik Güçler
Aksi belirtilmedikçe, bütün pisişikler 
aşağıdaki Smite pisişik gücünü bilirler. 
Bazıları Smite gücünün yerine veya bu 
güce ek olarak başka güçleri de bilirler – 
Modelin veri sayfaları ve kullandığınız diğer 
tamamlayıcı kurallar, her psişiğin hangi 
güçleri bildiğini açıkça gösterecektir. Bir psişik 
savaştan önce güçlerini üretirse, bunu her 
iki oyuncu da ordularını konuşlandırmaya 
başlamadan hemen önce yapın.

2. Psişik Testi Yapma
Psişikler, bir Psişik testi yaparak bildikleri 
bir psişik gücü oluşturmaya çalışabilir. Bunu 
yapmak için, 2D6 atın. Toplam, o güce ait 
warp charge değerine eşit veya daha büyükse, 
güç başarılı bir şekilde oluşur. Bir psişik, aynı 
psişik gücü bir oyun sırasında birden fazla 
oluşturmaya teşebbüs edemez.

3. Deny the Witch Testleri
Bir psişik, bir Deny the Witch testini almak 
suretiyle bir düşman modelinin 24" mesafesi 
içinde ortaya çıkarılmaya çalışılan bir psişik 
güce karşı koymaya çalışabilir - bu sizin oyun 
sıranız olmasa da hemen gerçekleşir. Bunu 
yapmak için, 2D6 atın. Eğer toplam, gücü 
ortaya çıkaran Psişik testinin sonucundan 
daha büyükse, direnilir ve etkileri ortadan 
kaldırılır. Psişik gücü ortaya çıkaran 
düşman modelinin 24" mesafesi içinde 
bulunan psişiklerin sayısına bakılmaksızın, 
her başarıyla ortaya çıkan psişik gücün 
engellenmesi için yalnızca bir teşebbüste 
bulunulabilir.

4. Psişik Gücü Çözme
Psişik testi başarılı olduğu sürece, psişik 
Warp Tehlikeleri nedeniyle ölmediyse 
ve teşebbüs bir Deny the Witch testiyle 
engellenmediyse, o zaman gücün 
kendisinde tanımlanacak olan psişik gücün 
etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.

Warp Tehlikeleri 
Eğer Psişik testini yaparken çift 
1 veya çift 6 atarsanız, psişik 
Warp Tehlikelerinden anında 
zarar görür. Daemon güçleri 
zihinlerindeki warp pençeyi 
lanetlediklerinden dolayı psişik 
D3 ölümcül yaralarından 
zarar görür Eğer psişik Warp 
Tehlikeleriyle öldürüldüyse, 
oluşturmaya teşebbüs ettikleri 
güç otomatik olarak başarısız olur 
ve 6" mesafesi içinde bulunan 
her bir ünite anında D3 ölümcül 
yaralardan zarar görür, zira 
psişik warpın içine sürüklenir 
veya başka bir şekilde empirik 
geribildirimde patlar.

PSIŞIK SIRALAMASI
1. Psişik ve gücü seçme
2. Psişik Testi Yapma
3. Düşman Deny the Witch 

testi alır
4. Psişik Gücü Çözme

Amaçsız bir zihin karanlık yerlerde dolaşacaktır.

Sıralama
Warhammer 40,000 
oyununu oynarken bazen 
iki veya daha fazla kuralın 
aynı anda çözülmesi 
gerektiğini göreceksiniz - 
normalde ‘Hareket etme 
aşamasının başında’ veya 
‘savaş başlamadan önce’. 
Oyun esnasında bunun 
olması durumunda, sırası 
gelen oyuncu sıralamayı 
seçer. Eğer bu olaylar 
oyundan önce veya sonra 
ya da bir savaş turunun 
başında veya sonunda 
gerçekleşirse, oyuncular 
final zarı atar ve kazanan 
kuralların hangi sırada 
olacağına karar verir.

Yeniden Zar 
Atma
Bazı kurallar tekrar zar 
atmanıza izin verir, bu 
zarların bazılarını veya 
hepsini tekrar atabilmeniz 
anlamına gelir. Asla birden 
fazla zar atamazsınız 
ve yeniden zar atma 
değiştiricilerin (varsa) 
uygulanmasından önce 
olur.

Smite 
Smite, warp charge 5 değerine 
sahiptir. Eğer oluşturulursa, psişiğin 
18" mesafesi içinde bulunan en 
yakın görüşteki düşman D3 ölümcül 
yaralardan zarar görür. Eğer psişik 
testinin sonucu 10’dan fazlaysa, hedef 
o zaman D6 ölümcül yaralardan 
zarar görür.

Final Zarı Atma
Bazı kurallar oyuncuların 
final zarı atmasını ister. 
Bunu yapmak için, her iki 
oyuncu da bir D6 atar ve 
en yüksek zarı atan kazanır. 
Berabere kalma durumu 
varsa, her iki oyuncu da 
D6’larını yeniden atar; bu, 
oyuncuların yeniden zar 
atabileceği tek zamandır – 
ikinci ve sonraki zarlar da 
berabere gelirse, bir galip 
gelene karar verilene kadar 
zar atılmaya devam ederler.
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3. ATEŞ ETME AŞAMASI
Silahlar gök gürültüsü gibi gürülder ve gökyüzünden şarapnel parçaları yağar. 
Namlulardan çıkan ateş kasvetin içinde patlamalarla parlar, las yangınlarının ışıltıları 
savaş sislerini aydınlatır ve cephane kartuşlarını harcar ve savaş alanında güç hücreleri 
atılıp bırakılır.

1. Ateş Ettireceğiniz Üniteyi Seçme

Ateş etme aşamanızda, menzilli silahlarla 
donatılmış modellerle ateş edebilirsiniz. 
İlk olarak ateş ettireceğiniz ünitelerinizden 
birini seçin. Bu oyun sırasında İlerleyen 
veya Geri Çekilen ya da düşman ünitesinin 
1" mesafesi içinde bulunan bir ünite 
seçmeyin. Aksi belirtilmedikçe, ünitedeki 
her model kuşandığı menzilli silahların 
tümüyle saldırır. Ünitedeki tüm modellerin 
ateş etmesinden sonra, ateş etmesini 
istediğiniz tüm üniteler ateş edinceye kadar 
ateş edecek başka bir birlik seçebilirsiniz.

2. Hedefleri Seçme

Bir ateşleme ünitesini seçtikten sonra, 
saldırılar için hedef üniteyi veya ünitelerini 
seçmeniz gerekir. Bir düşman ünitesini 
hedeflemek için, o üniteden bir model, 
kullanılan silahın Menzilinde (profilinde 
listelendiği gibi) ve ateş eden model 
tarafından görünür olmalıdır. Emin 
değilseniz, aşağı doğru eğilin ve hedefin 
herhangi bir bölümünün görünür olup 
olmadığını görmek için ateşleyen modelin 
arkasından bir göz atın. Görüş mesafesini 
belirlemek için, saldıran bir model, 
ünitesindeki diğer modellerin arasından 
görebilir.

Modeller, dost modellerin 1" mesafesi içinde 
bulunan düşman ünitelerini hedefleyemez; 
kendi birliklerine çarpma riski çok yüksektir.

3. Menzilli Silahları Seçme

Bir modelin sahip olduğu silahlar veri 
sayfasında listelenir. Bir modelin birkaç 
silahı varsa, hepsini aynı hedefe ateş 
edebilir veya her birini farklı bir düşman 
ünitesine ateş etmek için kullanabilir. 
Benzer şekilde, eğer ünitede birden fazla 
model varsa, seçtiğiniz şekilde aynı veya 
farklı hedeflere ateş edebilirler. Her iki 
durumda da, zar atılmadan önce ateş etme 
ünitesinin ateşlemelerini nasıl böleceğinizi 
ve bir sonrakine geçmeden önce bir hedefe 
karşı tüm ateşlemeleri nasıl çözeceğinizi 
açıklayın.

Saldırıların Sayısı

Her model bir menzilli silahı ateşlediğinde, 
bir dizi saldırı yapacaktır. Yapılan her 
saldırı için bir zar atacaksınız. Bir modelin 
bir silahla yapabileceği saldırıların sayısı 
ve dolayısıyla atabileceği zar sayısı, silahın 
türüne göre silahın profilinde bulunur. Bir 
silahın türü, yapabileceği saldırı sayısını 
etkiler (Arka sayfaya bkz.).

Karakterler
Bazı modeller veri sayfalarında bir 
karakter (Character) olarak 
belirtilmiştir. Bu kahramanlar, 
subaylar, peygamberler ve 
savaş lordları, savaşın gidişatı 
üzerinde büyük etkisi olabilecek 
güçlü kişilerdir. Ancak,savaş 
alanının dönen girdabı, bu tür 
bireyleri hedef olarak seçmeyi 
zorlaştırabilir. Bir Character 
sadece eğer ateş eden modele 
en yakın görünen düşman 
ünitesinde bulunursa hedef olarak 
seçilebilir. Bu, tam boyutlarından 
dolayı Yaralar 10 özelliğine 
sahip Characters için geçerli 
değildir.

Hızlı Zar Atma
Saldırıların çözümüne 
ilişkin kurallar, onları 
birer birer uygulayacağınız 
varsayılarak yazılmıştır. 
Ancak, benzer saldırılar 
için zarları birlikte atarak 
savaşlarınızı hızlandırmak 
mümkündür. Bir seferde 
birden fazla saldırı yapmak 
için tüm saldırıların aynı 
Balistik Becerisi (eğer 
atış yapılıyorsa) veya aynı 
Silah Becerisi (eğer yakın 
bir dövüş saldırısı ise) 
olmalıdır. Ayrıca, aynı 
Güç, Zırh Penetrasyonu 
ve Hasar özelliklerine 
sahip olmalı ve aynı ünite 
içinde yönetilmelidirler. 
Durum buysa, önce tüm 
vuruş zarlarını aynı anda 
atın, daha sonra tüm yara 
zarlarını atın. Daha sonra 
rakibiniz, uygun görüldüğü 
şekilde korunma atışları 
yaparak ve her seferinde 
zarar görmesini sağlayarak 
yaraları birer birer tahsis 
edebilir. Unutmayın, 
eğer hedef ünitede zaten 
herhangi bir yarayı 
kaybetmiş bir model varsa, 
bu model öldürülünceye 
kadar veya tüm yaralar 
kurtarılıncaya ya da 
çözümleninceye kadar bu 
modele başka yaralar tahsis 
etmelidirler.

Aura 
Yetenekleri
Bazı üniteler 
genellikle karakterler 
(Characters) – 
verilen bir aralıktaki 
belirli modelleri etkileyen 
yeteneklere sahiptir. Söz 
konusu yetenek aksini 
belirtmediği sürece, 
böyle bir kurala sahip bir 
model daima etki alanı 
dahilindedir.

Örneğin, bir Kontajiyon 
Lordu , 7" mesafesi içinde 
bulunan tüm Death 
Guard modellerini 
etkileyen Nurgle’un 
Hediye yeteneğine sahiptir. 
Kontajiyon Lordu bir 
Death Guard modeli 
olduğu için o da bu 
yetenekten yararlanıyor.

Analiz inancın cezasıdır.

ATEŞ ETME 
SIRALAMASI

1. Ateş edeceğiniz üniteyi 
seçme

2. Hedefleri seçme  
3. Menzilli silahları seçme
4. Saldırıları Çözme

• Vuruş zarı atma
• Yara zarı atma
• Düşman yaranın yerini 

belirler 
• Düşman korunma atışı 

yapar
• Hasar verme
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İmparatorun Eserlerine bakın ve titreyin!

Silah Türleri
Beş tür menzilli silah vardır: Taarruz Silahı, 
Ağır Silah, Seri Ateşli Silah, El Bombası ve 
Tabanca. Bu silahlardan birini vuran bir 
model, tipine göre profilinde yazılı olan 
rakama eşit sayıda saldırı yapabilir. Örneğin, 
‘Taarruz 1’ silahını ateşleyen bir model bu 
silahla 1 saldırı yapabilir; ‘Ağır 3’ silahını 
ateşleyen bir model 3 saldırı yapabilir vs.

Eğer bir silah birden fazla saldırıya sahipse, 
tüm saldırılarını aynı hedef üniteye karşı 
yapmalıdır. 

Duruma bağlı olarak,ayrıca her menzil 
silahı için silahın doğruluğunu veya ne 
zaman ateşlenebileceğini etkileyebilecek ek 
bir kural bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Taarruz (Assault) 
Taarruz silahları o kadar hızlı veya sınırsız 
ateş eder ki savaşçılar dövüşte ileriye 
doğru fırlarken kalçadan vurulabilirler.

Taarruz silahlı bir model, o turdan önce 
İleride bile olsa ateş edebilir. Öyleyse, o 
turda bu silahı ateşlediğinde atılan vuruş 
zarlarından 1’i çıkarmanız gerekir.

Ağır (Heavy)
Ağır silahlar, savaş alanındaki en büyük 
ve en ölümcül silahlardır, ancak yeniden 
yükleme, dikkatli kurulum veya tam etkili 
bir şekilde ateşlemeyi gerektirir.

Ağır silahlı bir model, önceki Hareket 
etme aşamasında hamle yaptıysa, bu oyun 
sırasında bu silahı ateşlediğinde yapılan 
vuruş zarlarından 1’i çıkarmanız gerekir.

Seri Ateşli (Rapid Fire)
Seri Ateşli Silahlar uzun menzillerde tek 
atış veya yakınlarda ateş kontrollü atış 
yapabilen çok yönlü silahlardır. 

Seri Ateşli silahı kullanan bir model, 
hedefi silahın maksimum menzilinin yarısı 
içindeyse, yaptığı saldırı sayısını iki katına 
çıkarır.

El Bombası (Grenade)
El bombaları, bir savaşçı düşmana 
atılırken, takım arkadaşlarının koruma 
ateşi sağladığı elde taşınan patlayıcı 
cihazlardır.

Bir ünite her atış yaptığında, bu ünitedeki El 
bombalı silahlarla donatılmış tek bir model, 
başka herhangi bir silahla ateş etmek yerine 
bir tane el bombası atabilir. 

Tabanca (Pistol)
Tabancalar tek elle taşınır ve yakın 
vuruş menzilinde atış yapmak için yakın 
dövüşlerde bile kullanılabilir. Birçok 
savaşçı, birincil silahlarının yanında yan 
silah olarak birini taşır. 

Bir model kendi ünitesinin 1" mesafesi 
içinde düşman üniteleri olsa bile bir 
Tabanca ateşleyebilir, ancak en yakın 
düşman ünitesini hedef almalıdır. Bu 
gibi durumlarda, diğer dost üniteler aynı 
düşman ünitesinin 1" mesafesi içinde olsa 
bile, model Tabancasıyla ateş edebilir.

Hem bir Tabanca hem de başka bir tür 
menzilli silah (örn. Tabanca ve Seri Ateşli 
silahı) ile donatılmış bir model her ateş 
ettiğinde, ya Tabancasıyla/Tabancalarıyla 
ya da diğer tüm silahlarıyla vurabilir. 
Vuruş zarını atmadan önce hangisiyle 
ateş edeceğinizi (tabancalar veya tabanca 
olmayan silahları) seçin.

En Önemli Kural
Warhammer 40,000 gibi 
detaylı ve çok çeşitli bir 
oyunda, oyun sırasında 
ortaya çıkan bir durumun 
nasıl çözüleceğinden pek 
emin olmadığınız zamanlar 
olabilir. Böyle bir durum 
olduğunda, rakibinizle 
hızlıca görüşün ve her 
ikinize de en mantıklı 
gelen (ya da en eğlenceli 
görünen!) çözümü 
uygulayın. Eğer tek bir 
çözüm kendini göstermezse, 
siz ve rakibiniz bir final 
zarı atmalısınız ve kim 
en yüksek zarı atarsa ne 
olacağına karar verir. 
Böylece savaşmaya devam 
edebilirsiniz!

‘Vücutlarımız çok sert zırhlı olduğu için,  
Ruhlarımız sadakâtla korunur.

İmparatorun düşmanları için mekanizmalı silahlarımız ölümle 
yüklüyken, düşüncelerimiz bilgelikle yüklüdür. 

Uzay Denizcileri değil miyiz?,  
Saflarımız ilerlerken,bağlılığımız da ilerler. 

İmparatorun ölene kadar sadık kulları  
seçilmişleri değil miyiz?’
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Günün düşüncesi: Bilgiden korkulur!

4. Saldırıları Çözme
Saldırılar birer birer yapılabilir veya 
bazı durumlarda çoklu saldırılar 
için birlikte zar atabilirsiniz. 
Aşağıdaki sıralama birer birer 
saldırı yapmak için kullanılır:

1.  Vuruş Zarı Atma: Bir model 
her saldırı düzenlediğinde bir 
zar atın. Gelen zar saldıran 
modelin Balistik Beceri 
karakteristiklerine eşit veya daha 
büyükse, kullandığı silahla vuruş 
yapar. Değilse, saldırı başarısız 
olur ve saldırı sırası sona erer. 
Uygulanabilecek herhangi bir 
değiştiriciye bakılmaksızın 1 
gelen bir zar daima başarısız olur.

2.  Yara Zarı Atma: Eğer bir 
saldırı bir vuruş puanı verirse, 
saldırının hedefi başarılı bir 
şekilde yaralayıp yaramayacağını 
görmek için başka bir zar 
atmanız gerekecektir. Gerekli 
olan zar, aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibi, saldıran silahın 
Güç karakteristiği ile hedefin 
Dayanıklılık karakteristiğinin 
karşılaştırılması suretiyle 
belirlenir:

Eğer gelen zar gerekli sayıdan daha 
azsa, saldırı başarısız olur ve saldırı 
dizisi sona erer. Uygulanabilecek 
herhangi bir değiştiriciye 
bakılmaksızın 1 gelen bir zar daima 
başarısız olur.

3.  Yara Tahsis Etme: Bir saldırı 
hedefi başarıyla yaralıyorsa, 
hedef üniteye komuta eden 
oyuncu yarayı ünitedeki 
herhangi bir modele tahsis eder 
(seçilen model, saldırı yapan 
ünitenin menzili içerisinde 
veya bu üniteye görünür olması 
gerekmez). Hedef ünitedeki bir 
model herhangi bir yarayı zaten 
kaybetmişse, hasar o modele 
tahsis edilmelidir.

4.  Korunma Atışı: Hedef üniteye 
komuta eden oyuncu daha sonra 
bir zar atarak ve hasara neden 
olan silahın Zırh Penetrasyon 
karakteristiğiyle zarı modifiye 
ederek bir korunma atışı yapar. 
Örneğin, silahın Zırh Penet-
rasyonu -1 ise, o zaman atılan 
korunma zarından 1 çıkarılır. 
Sonuç, yaranın tahsis edildiği 
modelin Korunma karakteris-
tiğine eşit veya daha büyükse, bu 
durumda hasar önlenir ve saldırı 
dizisi sona erer. Sonuç, modelin 
Korunma karakteristiğinden 
küçükse, korunma atışı başarısız 
olur ve model zarar görür. Uygu-
lanabilecek herhangi bir değiş-
tiriciye bakılmaksızın 1 gelen bir 
zar daima başarısız olur.

5.  Hasar verme: Verilen hasar 
saldırıda kullanılan silahın 
Hasar karakteristiğine eşittir. Bir 
model, zarar gördüğü her bir 
hasar için bir yara kaybeder. Bir 
modelin yaraları 0’a düşerse, o 
model ya öldürülür ya da imha 
edilir ve oyun dışı bırakılır. Bir 
model, tek bir saldırıda birkaç 
yara kaybederse ve imha edilirse, 
o saldırıda meydana gelen aşırı 
hasar kaybolur ve hiçbir etkisi 
olmaz.

Sağlam Korunmalar
Bazı modeller aşırı doğaüstü reflekslere 
sahiptir veya kendilerine sağlam bir 
korunma sağlayan kuvvet alanları 
tarafından korunmaktadır. Bir yaranın yeri, 
sağlam bir korunması olan bir modelde 
belirlendiğinde, onun ya normal Korunma 
karakteristiğini ya da sağlam korunmayı 
kullanmayı seçebilirsiniz, ancak ikisini 
birden kullanamazsınız. Bir modelde birden 
fazla sağlam korunma varsa, bunlardan 
yalnızca bir tanesini kullanabilir; hangisini 
kullanacağını seçin. Bir modelin sağlam 
korunmasını kullanırsanız, asla bir silahın 
Zırh Penetrasyon değeri tarafından 
değiştirilmez.

Ölümcül Yaralar
Bazı saldırılar ölümcül yaralar verir - ne zırhlar 
ne de kuvvet alanları bunların öfkelerine 
dayanacak kadar güçlüdür. Her ölümcül yara 
hedef üniteye bir puan hasar verir. Ölümcül bir 
yaraya karşı bir yara zarı veya korunma atışı 
(sağlam korunmalar dahil) atmayın - yukarıda 
tarif edildiği gibi hedef ünitedeki bir modele 
yapacağınız yara veya hasar verme şeklinde 
tahsis edin. Normal saldırılardan farklı olarak, 
ölümcül yaralar veren saldırılardan gelen fazla 
hasar kaybolmaz. Bunun yerine, hasarın tümü 
tahsis edilinceye veya hedef ünite yok edilinceye 
kadar hedef ünitedeki başka bir modele hasar 
vermeye devam edin.

Arazi ve Örtü
Uzak gelecekteki savaş alanları kalıntılar, 
kraterler ve kıvrımlı koruluklar gibi arazi 
özellikleriyle doludur. Modeller, silahların 
ateşine karşı korunma sağlamak için bu arazi 
özelliklerine sığınabilir.

Üniteler tamamen veya herhangi bir arazi 
özelliğinin üzerinde bulunuyorsa, araziden 
alınan örtüyü temsil etmek için atış saldırılarına 
karşı modellerinin korunma atışlarına 1 ekleyin 
(sağlam korunmalar etkilenmez). Üniteler, Savaş 
aşamasında örtüden faydalanmazlar.

YARA ZARI

SALDIRININ 
GÜÇLÜLÜĞÜNE 
KARŞI HEDEFIN 
DAYANIKLILIĞI

D6 ZARI 
GEREKLI

Güçlülük 
Dayanıklılıktan İKİ 
KAT (veya çok kez) 

fazla mı?

2+

Güçlülük 
Dayanıklılıktan 

DAHA BÜYÜK mü?
3+

Güçlülük 
Dayanıklılığa EŞİT 

mi?
4+

Güçlülük 
Dayanıklılıktan 

DAHA DÜŞÜK mü?
5+

Güçlülük 
Dayanıklılığın 

YARISI (veya daha 
azı) mı?

6+
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Zafer İmparator Komutanının vaadidir.

4. HÜCUM ETME 
AŞAMASI
Savaşçılar bıçak, çekiç ve pençelerle katletmek için 
kendilerini savaşa atıyorlar.

1. Ateş Ettireceğiniz Üniteyi Seçme
Hücum etme aşamanızda düşmanın 12" mesafesi içinde 
bulunan herhangi bir üniteniz hücum hamlesi yapabilir. Bu 
oyun sırasında İlerleyen veya Geri Çekilen ya da düşman 
ünitesinin 1" mesafesi içinde başlayan bir ünite seçmeyin. 

2. Hedefleri Seçme
Uygun bir üniteyi seçtikten sonra, hücumun hedef(ler)i olarak 
onlardan 12" mesafesi içinde bir veya daha fazla düşman ünitesi 
seçin. Daha sonra her hedef ünitesi Overwatch’a ateş etme 
girişiminde bulunabilir.

3. Overwatch
Bir üniteye karşı bir hücumun yapıldığı her seferde hedef 
ünite olası saldırgana hızla Overwatch’ı ateşleyebilir. Bir hedef 
ünitesi, potansiyel olarak bir oyun sırasında Overwatch’ı birkaç 
kez ateşleyebilir, ancak 1" mesafesi içinde herhangi bir düşman 
modelinin bulunması durumunda ateşleyemez. Overwatch 
normal bir ateş etme saldırısı gibi (düşmanın Hücum etme 
aşamasında çözülmüş olsalar da) çözülür ve ateş eden 
modelinin Balistik Becerisine veya herhangi bir değiştiriciye 
bakılmaksızın, başarılı bir vuruş atışı için her zaman bir 6’nın 
gerekli olması hariç, tüm normal kuralları kullanır.

4. Hücum Hamlesi Yapma
Herhangi bir Overwatch’ın çözülmesinden sonra 2D6 atın. 
Hücum ünitesindeki her model, bu sayıdaki inçe kadar hamle 
yapabilir - bu, onların bu oyun sırasındaki hücum mesafesidir. 
Hamle yaptırdığınız ilk model, hedef ünitelerden birindeki 
düşman modelinin 1" mesafesi içinde hamlesini bitirmelidir. 
Hücum ünitesinde hiçbir model, hücumun hedefi olmayan bir 
düşman ünitesinin1" mesafesi içinde hamle yapamaz. Eğer bu 
mümkün değilse, hücum başarısız olur ve hücum ünitesindeki 
hiçbir model bu aşamada hamle yapamaz. Hücum ünitesindeki 
tüm modellere hamle yaptırdıktan sonra, uygun bir başka 
ünite seçin ve hücum yaptırmak istediğiniz tüm uygun üniteler 
hücum hamlelerini yapana kadar yukarıdaki prosedürü 
tekrarlayın. Her hücum etme aşamasında hiç bir birlik birden 
fazla hücum için seçilemez.

5. SAVAŞ AŞAMASI
Muhalif ordular birbirini paramparça ederken, kıyım 
savaş alanını yutar.

1. Savaşılacak Üniteyi Seçme
Hücum eden veya bir düşman birliğinin 1" mesafesi içinde 
bulunan modelleri olan herhangi bir ünite savaş aşamasında 
savaşmak için seçilebilir. Bu, sadece sırası gelen oyuncu 
tarafından kontrol edilenleri değil tüm üniteleri içerir. İlk 
önce bu turda hücum eden tüm üniteler dövüşür. Sırası 
gelen oyuncu ünitelerin hangi sırada dövüşeceğine karar 
verir. Hücum eden tüm ünitelerin savaşmasından sonra 
oyuncular, her iki taraftaki tüm uygun üniteler bir kez 
savaşıncaya kadar savaşacakları uygun ünitelerin seçimini 
sırayla yaparlar. Her Savaş aşamasında hiç bir ünite birden 
fazla savaş için seçilemez. Eğer bir oyuncunun uygun 
üniteleri tükenirse, diğer oyuncu kalan savaşların hepsini 
birer birer tamamlar. Bir savaş aşağıdaki adımlarda çözülür:

2. Toplanma
Her modele ünite içinde en fazla 3"e kadar hamle 
yaptırabilirsiniz- bu hamle, model en yakın düşman 
modeline yaklaşana kadar herhangi bir yönde olabilir.

3. Hedefleri Seçme
İlk önce, saldırılar için hedef ünitesini veya ünitelerini 
seçmeniz gerekir. Bir düşman ünitesini hedeflemek için 
saldıran modelin ya o ünitenin 1" mesafesi içinde, ya da 
o düşman ünitesinin 1" mesafesi içinde bulunan kendi 
ünitesinden bir diğer modelin 1" mesafesi içinde olması 
gerekir. Bu, iki kademede savaşan üniteyi temsil eder. 
Bu oyun sırasında hücum eden modeller, sadece önceki 
aşamada hücum ettikleri düşman ünitelerini hedefleyebilir.

Bir model birden fazla yakın dövüş saldırısı yapabilirse 
(sağa bakınız), onları uygun hedef üniteler arasında 
istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Benzer şekilde, bir ünite 
birden fazla model içeriyorsa, her biri farklı bir düşman 
ünitesini hedefleyebilir. Her iki durumda da, zar atılmadan 
önce yakın dövüş ünitesinin saldırılarını nasıl böleceğinizi 
ve bir sonrakine geçmeden önce bir hedefe karşı tüm 
saldırıları nasıl çözeceğinizi açıklayın.

SAVAŞ SIRALAMASI
1. Savaşılacak üniteyi seçme  

2. 3"e kadar toplanma   

3. Hedefleri seçme    

4. Yakın dövüş silahlarını seçme

5. Yakın dövüş saldırılarını çözme
• Vuruş zarı atma
• Yara zarı atma
• Düşmanın yara yerini belirlemesi
• Düşmanın korunma atışı yapması
• Hasar verme

6. 3"e kadar konsolide etme

HÜCUM SIRALAMASI
1. Ateş ettiereceğiniz üniteyi seçme

2. Hedefleri seçme

3. Düşmanın Overwatch’ı çözmesi

4. 2D6 atın ve hücum hamlesi yapın

Kahramanca Müdahale
Düşman tüm hücum hamlelerini tamamladıktan sonra, düşman 
ünitesinin 3" mesafesi içinde bulunan karakterlerinizden 
(Characters) herhangi biri Kahramanca bir Müdahale 
gerçekleştirebilir. Bunu yapacak olan, en yakın düşman modeline 
yaklaşacak şekilde, 3"e kadar hamle yapabilir.
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Sadece ölümün kesin olduğuna eminiz.

Saldırıların Sayısı
Bir modelin hedefine karşı yaptığı yakın dövüş 
saldırılarının sayısı Saldırlar karakteristiği tarafından 
belirlenir. Yapılan her yakın dövüş saldırısı için bir zar 
atarsınız. Örneğin, bir model 2 Saldırı karakteristiğine 
sahipse, bu model 2 yakın dövüş saldırısı yapabilir ve bu 
nedenle 2 zar atabilirsiniz.

4. Yakın Dövüş Silahlarını Seçme
Bir model her bir yakın dövüş saldırısında, bir yakın dövüş 
silahı kullanır - bir modelin donandığı silahlar modelin veri 
sayfasında tanımlanır. Bir veri sayfası herhangi bir yakın 
dövüş silahını listelemezse, modelin aşağıda profili olan 
yakın dövüş silahıyla savaştığı varsayılır:

Bir model birden çok yakın dövüş silahına sahipse, zar 
atmadan önce hangisini kullanacağını seçin. Bir model 
birden çok yakın dövüş silahına sahipse ve birkaç yakın 
dövüş saldırısı yapabilirse, saldırılarını bu silahlar arasında 
bölebilir, ancak isterseniz herhangi bir zar atılmadan önce 
saldırıları nasıl böleceğinizi açıklayabilirsiniz.

5. Yakın Dövüş Saldırılarını Çözme
Yakın dövüş saldırıları birer birer yapılabilir veya bazı 
durumlarda birlikte yapılacak birkaç saldırı için zar 
atabilirsiniz. Yakın dövüş saldırıları yapmak için verilen 
saldırı sıralamaları, ateşleme saldırıları yapmak için 
kullanılanla -vuruş zarı atmak için Balistik Becerisi yerine 
modelin Silah Becerisi karakteristiğini kullanmanız 
dışında- aynıdır.

6. Konsolide Etme
Her modele ünite içinde en fazla 3"e kadar hamle 
yaptırabilirsiniz- bu hamle, model en yakın düşman 
modeline yaklaşana kadar herhangi bir yönde olabilir.

6. MORAL 
AŞAMASI
Savaşın dehşeti büyük kayıplara yol açtığında en cesur 
yürekler bile korkuya kapılır.

Moral aşamasında, oyuncular sırası gelen oyuncudan 
başlayarak, tur esnasında modelleri katledilen orduların 
üniteleri için moral testini yapmak zorundadır.

Moral testini yapmak için, bir zar atın ve gelen sayıyı bu turda 
öldürülen ünitelerdeki modellerin sayısına ekleyin. Moral 
testinin sonucu ünitenin en yüksek Liderlik karakteristiğini 
aşarsa, test başarısız olur. Testin başarısız olduğu her bir 
puan için o ünitenin bir modeli kaçar ve oyundan çıkarılır. 
Hangi modellerin komuta ettiğiniz ünitelerden kaçacağını siz 
seçersiniz.

Taşıtlar
Bazı modeller, veri sayfalarında bir taşıt (Transport) olarak 
geçmektedir- bu taşıtlar, savaşçıları cepheye götürerek hız ve 
koruma sağlar. Aşağıdaki kurallar, ünitelerin taşıtlara nasıl inip 
binebileceklerini ve yolcularını savaş alanında taşımak için nasıl 
kullanılacaklarını açıklamaktadır. Bir ünitenin aynı turda hem 
binip hem de inemeyeceğini unutmayın.

Taşıt Kapasitesi: Tüm taşıtların veri sayfalarında listelenmiş 
taşıma kapasiteleri vardır. Bu, kaç adet ve ne tür dost modellerini 
taşıyabileceklerini belirler. Bir modelin taşıt kapasitesi asla 
aşılamaz. 

Bir taşıtın kurulumunu yaptığınızda, üniteler ayrı olarak 
kurulmak yerine bindirilmiş olarak savaşa başlayabilir - kurulumu 
yaptığınızda hangi ünitelerin taşıt içinde bindirilmiş olduğunu 
bildirin. 

Bindirme: Bir ünitedeki tüm modeller, dost bir taşıtın 3" 
mesafesi içinde hamlelerini tamamlarsa, bu taşıta binebilirler. 
Üniteyi savaş alanından çıkarıp yana bırakın- şimdi taşıta binmiş 
bulunmaktadır.

Bindirilen üniteler normalde herhangi bir şey yapamaz ya da 
yola çıktıklarında herhangi bir şekilde etkilenmezler. Özellikle 
belirtilmediği sürece, belirli bir aralıktaki diğer üniteleri etkileyen 
beceriler, ünite bindirilirken etkili değildir.

Bir taşıt yok edilirse, taşıt uzaklaştırılmadan önce içindeki 
üniteler hemen çıkartılır (aşağıya bakın), ancak savaş alanına yeni 
kurduğunuz her model için bir zar atmanız gerekir. Atılan her 1 
zarı için, (sizin seçtiğiniz) bir model öldürülür.

İndirme: Hareket etme aşamasına bir taşıta bindirilmesiyle 
başlayan herhangi bir ünite, taşıt hareket etmeden önce 
indirilebilir. Bir ünite indirildiğinde, bu üniteyi savaş alanına 
kurun böylece bu ünitenin tüm modelleri herhangi bir düşman 
modelinin 1" mesafesi içinde değil de taşıtın 3" mesafesi içinde 
olur - indirilen her model bu şekilde kurulmazsa model ölür.

İndirilen üniteler, turlarının geri kalanında normal şekilde (hamle 
yapma, ateş etme, hücum etme, savaşma vb.) hamle yapabilir. 
İndirilen ünitelere daha sonra Hareket etme aşamasında hamle 
yaptırmamanız halinde bile, ağır silahlar ateşleme gibi kurallar 
doğrultusunda hamle yaptıkları varsayılır.

SILAH RANGE TYPE S AP D
Yakın dövüş silahı Melee Melee Kullanıcı - 1
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Kontajiyon Lordu

PROFILLER
AD M WS BS S T W A Ld Sv

Kontajiyon Lordu 4" 2+ 2+ 4 5 6 4 9 2+

ÜNITE KOMPOZISYONU
Kontajiyon Lordu tek bir modeldir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER Infantry, Character, Lord of Contagıon

YETENEKLER
Bıktırıcı Bir Şekilde Dirençli

Nurgle’in Hediyesi: Kontajiyon Lordunun 7" mesafesinde bulunan tüm Death Guard 
modelleri, ölümcül veba salgınları ve hastalıklarla çevrilidir. Turunuzun başlangıcında böyle bir 
modelin 1" mesafesi içinde bulunan her düşman ünitesi için bir zar atın. 4+’lık bir zarda, bu ünite 
ölümcül bir yaraya maruz kalır.

Zırh Kataförü: Kontajiyon Lordu 4+ sağlam korunmaya sahiptir, ancak bu modelin İlerlemesini 
belirlerken atılan zarların sonucunu ikiye bölmeniz gerekir.

Teleport Grevi:  Konuşlandırma sırasında bir Kontajiyon Lordunu, savaş alanı yerine teleportaryum 
odasına yerleştirebilirsiniz. Böyle yapılması durumunda, Kontajiyon Lordu herhangi bir Hareket 
Etme aşamasının sonunda savaş alanına ulaşmak için bir teleport saldırısı yapabilir; bunu yapması 
halinde Onu herhangi bir düşman modelinden 9"ten daha uzakta bir yere yerleştirin.

SILAHLAR
SILAH RANGE TYPE S AP D YETENEKLER

Plaguereaper Melee Melee +2 -3 3 Salgın Silahı

SAVAŞ EKIPMANI
Kontajiyon Lordu, bir 
Plaguereaper ile silahlanır.

power

8

GRUP ANAHTAR KELİMELERİ  Chaos, Nurgle, Heretıc Astartes, Death Guard

18

VERI SAYFALARI
Galaksiyi kontrol etmek için savaşan savaşçılar, canavarlar ve savaş makineleri inanılmaz derecede 
çeşitlidir, her birinin kendine ait savaşma tarzı vardır. Her ünitenin sahip olduğu modellerin 
karakteristiklerinin, savaş araçlarının ve becerilerinin listelendiği bir veri sayfası vardır. Burada, 
bunlardan bazılarının ne anlama geldiğini açıklayacağız. Daha önce sunulan temel kurallar ise bunların 
oyunda nasıl kullanıldığını açıklamaktadır.

1. Ünite Adı
Modeller bir veya daha fazla 
modelden oluşan üniteler halinde 
hareket eder ve savaşır. Burada bu 
ünitelerin adlarını göreceksiniz.

2. Savaş Alanı Rolü
Bu, tipik olarak bir Şekillendirilmiş 
savaş ordusunu kurarken kullanılır 
(Warhammer 40,000 kural kitabına 
bakın).

3. Güç Derecesi
Bu ne kadar yüksekse, ünite o 
kadar güçlüdür! Ordunuzdaki 
tüm ünitelerin Güç Derecelerini 
toplayarak, tüm ordunuzun Güç 
Seviyesini belirleyebilirsiniz.

4. Profiller
Bunlar, ünitedeki modellerin ne kadar 
güçlü olduğunu size anlatan aşağıdaki 
karakteristikleri içerir:

Hamle (M): Bu, bir modelin savaş 
alanını geçtiği hızdır.

Silah Becerisi (WS): Bu size bir 
modelin göğüs göğüse mücadele 
becerisini anlatır. Eğer bir modelin 
‘-’ Silah Becerisi varsa, yakın mesafe 
dövüşünde savaşamaz ve hiçbir 
şekilde yakın dövüş saldırıları 
yapamaz.

Balistik Beceri (BS): Bu, bir modelin 
menzilli silahlarla ateş ederken ne 

kadar hatasız olduğunu gösterir. Eğer 
bir modelin ‘-’ Balistik Becerisi varsa, 
menzilli silahlarda uzmanlığı yoktur 
ve hiçbir şekilde ateş etme saldırıları 
yapamaz.

Güçlülük (S): Bu, bir modelin ne 
kadar güçlü olduğunu ve göğüs 
göğüse dövüşte hasar verme 
ihtimalini gösterir.

Dayanıklılık (T): Bu, modelin 
fiziksel hasara karşı direncini yansıtır.

Yaralar  (W): Yaralar, yaralanmalarına 
yenik düşmeden önce bir modelin ne 
kadar hasar alabileceğini gösterir.

Küçük bir zihinde şüphe yer bulamaz.

1 2 3

4 5

7
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Umut bir lükstür.

WARHAMMER 40,000 CODEXES
Artık ana kurallarla birlikte (ayrıca Citadel Minyatürleriniz, savaş alanı, zar ve mezurayla 
birlikte tabii ki!) bir veri sayfasının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını biliyorsunuz, 
Warhammer 40,000 oyunlarını oynamaya başlamak ve epik savaşa dalmak için ihtiyacınız 
olan her şeye sahipsiniz.

Ama veri sayfalarını nerede bulabilirsiniz? Bir kutu Citadel Minyatürleri satın aldığınızda 
veri sayfalarını kutunun içinde bulacaksınız ve ayrıca kodekslerde de (codexes) varlar. Bir 
codex, belirli bir Grubun parçası olan tüm minyatürlerin veri sayfalarını içeren, seçilen 
ordunuz (veya ordular!) için en iyi kaynaktır. Ancak hepsi bu kadar da değil - kodekslerde 
(codex) ordu karakterini, heyecan verici Savaş Lordu Özelliklerini, Savaş taktiklerini 
, savaş ekipmanları ve hatta eşsiz kalıntıları yansıtan orduya özgü olan özel kuralları 
bulacaksınız.

Her bir codex, aynı zamanda bir Grubun Warhammer 40,000 evreninde nasıl çalıştığının 
içeriğini veren ilham verici arka plan materyali, organizasyon bilgisi, çarpıcı sanat ve 
minyatür fotoğraf, renk rehberleri ve arma zenginliğiyle doludur. Daha fazlasını öğrenmek 
için games-workshop.com adresine gidin.

Karakter-
istikleri 
Değiştirme

Modelin hasar görmesi 
nedeniyle bazı büyük 
modellerin karakteristikleri 
değişebilir - böyle bir 
modelin kalan yaralarına 
bakabilir ve mevcut 
karakteristiklerini 
belirlemek için veri 
sayfasındaki ilgili sıraya 
bakabilirsiniz.

Ayrıca, bir karakteristiği 
değiştiren yetenek 
ve kurallarla da 
karşılaşabilirsiniz. Tüm 
değiştiriciler kümülatif 
olmasına rağmen, herhangi 
bir toplama veya çıkarma 
işlemi uygulamadan 
önce karakteristik için 
bir çarpma veya bölme 
(kesirleri yuvarlama) 
uygulamanız gerekir.

Bir sayı yerine rastgele bir 
değer olan bir özellikle 
karşılaşabilirsiniz. Örneğin, 
bir Hamle karakteristiği 
2D6" olabilir veya Ataklar 
değeri D6 olabilir. Hamle 
yapmak için rastgele 
Hamle karakteristiğine 
sahip bir ünite seçildiğinde, 
belirtilen sayıda zar atarak 
tüm ünitenin hamle 
mesafesini belirleyin. 
Diğer tüm karakteristikler 
için, ünitenin saldırıda 
bulunduğu, hasar 
verdiği vs.her seferinde, 
bireysel olarak – model 
başına– değeri belirlemek 
için zar atın. Kaynağa 
bakılmaksızın ‘-’ 
karakteristikleri hiçbir 
zaman değiştirilemez ve 
bir modelin Güçlülük, 
Dayanıklılık ve Liderlik 
karakteristikleri asla 1’in 
altında değiştirilemez.

Saldırılar (A): Bu, size bir modelin göğüs 
göğüse dövüşte kaç kez darbe vurabileceğini 
gösterir.

Liderlik (Ld): Bu, bir modelin ne kadar 
cesur, kararlı veya kendinden kontrollü 
olduğunu ortaya koyar. 

Korunma (Sv): Bu, bir modelin zırhının 
verdiği korumayı gösterir.

5. Ünite Kompozisyonu
Bu, size ünitenin içinde hangi modellerin 
olduğunu söyler.

6. Savaş Ekipmanı
Bu, modellerin donatıldığı temel silahları ve 
teçhizatları içerir.

7. Yetenekler
Birçok ünite, temel kurallar kapsamına 
girmeyen heyecan verici özel yeteneklere 
sahiptir; bunlar burada açıklanacaktır.

8. Silahlar
Ünitenin donatıldığı silahlar, aşağıdaki gibi 
bir dizi karakteristiklerle tanımlanır:

Menzil (Range): Silah ne kadar uzağa 
ateş edebilir. ‘Melee’ çeşitleri içeren 
silahlar yalnızca göğüs göğüse dövüşlerde 
kullanılabilir. Diğer tüm silahlara menzilli 
silahlar denir.

Tür (Type): Bunların tamamı Ateş Etme 
ve Savaş aşamalarının temel kurallarında 
açıklanmıştır.

Güçlülük (S): Silahın hasara uğraması 
ne kadar muhtemeldir. Bir silahın Gücü 

‘Kullanıcı’ olarak listelendiyse, bu, 
kullanıcının mevcut Gücüne eşittir. Bir 
silah ‘+1’ veya ‘x2’ gibi bir değiştiriciyi 
listeliyorsa, silahın Gücünü belirlemek için 
kullanıcının mevcut Güç karakteristiğini 
gösterildiği gibi değiştirmelisiniz. Örneğin, 
bir silahın Gücü “x2” ise ve kullanıcı bir 
Güç 6 karakteristiğine sahipse, o silahın 
Gücü 12’dir.

Zırh Penetrasyonu (AP): Zırhtan 
geçmesinin ne kadar iyi olduğunu gösterir.

Hasar (D): Başarılı bir vuruşla verilen 
hasarın miktarıdır.

Diğer silahlar, örneğin, bir ünitenin isteğe 
bağlı bir seçenek olarak alabileceği diğer 
silahlar, tipik olarak, bir codex gibi başka 
yerde açıklanmaktadır.

9. Anahtar Kelimeler
Tüm veri sayfalarında, bazen Grup anahtar 
kelimeleri ve diğer anahtar kelimeler olarak 
ayrılmış bir anahtar kelime listesi bulunur. 
İlki, hangi modellerin ordunuza dahil 
edileceğine karar vermenize yardımcı olacak 
bir kılavuz olarak kullanılabilir, ancak aksi 
takdirde her iki anahtar kelime grubu da 
işlevsel olarak aynıdır. Bazen bir kural, belirli 
bir anahtar kelimeye sahip modeller için 
geçerli olduğunu söyler. Örneğin, bir kural, 
‘tüm Adeptus Astartes modelleri’ için 
geçerli olduğunu söyleyebilir. Bunun anlamı 
sadece veri sayfasındaki Adeptus Astartes 
anahtar kelimesine sahip modeller için 
geçerlidir.
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Görevinizi yapmanız gerekir!

SAVAŞ MÜCADELESI
GÖREV
Warhammer 40,000 oyununda savaşa 
başlamadan önce bir görev seçmelisiniz. 
Temel kurallar, hızlı bir şekilde 
başlatılmak için ideal olan tek bir görevi 
– Sadece Savaşı – içerir. Warhammer 
40,000 kural kitabı gibi diğer yayınlarda 
daha fazlası bulunabilir veya kendi 
yarattığınız bir görevi oynayabilirsiniz. 
Eğer siz ve rakibiniz hangi görevi 
oynayacağınız üzerinde anlaşmaya 
varamazsanız, her iki oyuncu da bir zar 
atmalı, berabere gelmesi halinde yeniden 
zar atılmalıdır ve en yüksek sayıyı atan 
göreve karar verir.

Savaş Alanı
Uzak gelecekte, savaş felaketinin 
her toprağına dokunduğu sonsuz 
çeşitlilikteki garip ve yabancı gezegenler 
boyunca savaşlar yapılmaktadır. Kristal 
aylar, terkedilmiş uzay enkazları, 
etçil ölüm dünyaları ve kabus gibi 
Daemon dünyalar, Warhammer 40,000 
oyununu her oynadığınızda yeniden 
yaratabileceğiniz fantastik manzaraların 
sadece birkaçıdır.

Bir savaş alanı, modellerin üzerinde 
durabileceği herhangi bir yüzey olabilir 
- örneğin bir yemek masası veya zemin. 
Genellikle bir savaş alanının 6' x 4' 
olduğunu varsayarız, (ancak bazı görevler 
başka boyutları belirtiyor olsa da), her 
zaman tüm modelleri barındıracak 
kadar geniş olmalıdır. Eğer değilse, savaş 

alanının boyutunu artırabilirsiniz.

Oynadığınız görev sizin için başka 
türlü talimat vermediği takdirde, 
koleksiyonunuzdan dilediğiniz arazi 
özelliklerini kullanarak heyecan verici 
bir savaş alanı yaratmaktan çekinmeyin. 
Genel olarak, her 2' x 2' alanda bir veya 
iki özelliğiniz olmasını öneririz. Savaş 
alanınız bu gerekliliklerle uyuşmuyorsa 
endişelenmeyin, ancak çok küçük 
veya çok büyük savaş alanlarında 
veya çorak boş bir arazide veya arazi 
özellikleriyle dolup taşan alanlarda 
oynamanın taraflardan birine avantaj 
sağlayabileceğini unutmayın.

Savaş Bölgeleri ve 
Genişletmeleri
Belli bir savaş bölgesinde savaşıyorsanız 
veya belirli bir genişletme 
kullanıyorsanız, savaş alanını kurmakla 
ilgili ek kurallar ve bazı arazilerin 
savaşçılarınızla nasıl etkileşime girdiğini 
değiştiren özel kurallar olabilir. Savaş 
alanınızı oluştururken bunları göz 
önünde bulundurun.

SAVAŞ LORDU
Ordunuzu bir araya getirdikten sonra, modellerinizden birini Savaş 
Lordunuz olarak adlandırın.

Savaş Lordunuzun bir Character olması durumunda, emsalleri 
arasında tercih edilen bir taktik veya kişisel yetenekleri olarak 
farklı kılan bir Savaş Lordu Özelliğini kullanabilir. Her iki oyuncu 
ordularını dağıtmaya başlamadan hemen önce, burada Savaş 
Lordunuzun sahip olduğu Savaş Lordu Özelliklerini belirlemek 
için Savaş Lordu Özellikleri Tablosu üzerinde bir zar atabilirsiniz. 
Alternatif olarak, Savaş Lordunun mizacına veya savaş tarzına en 
uygun olan özelliği seçin.

SAVAŞ LORDU ÖZELLIKLERI
D3 SAVAŞ LORDU ÖZELLIĞI

1
Efsanevi Savaşçı: Eğer bu Savaş Lordu Hücum Etme aşamasında 
hücum ederse, devam eden Savaş Aşamasının sonuna kadar Saldırılar 
karakteristiğine bir puan ekleyin.

2
İlham Veren Lider: Savaş Lordunun 6" mesafesi içinde bulunan dost 
üniteleri Liderlik karakteristiklerine 1 ekleyebilir.

3
Azimli Olayzede: Bu Savaş Lordu her yara kaybettiğinde bir zar atın. 
6’da, Savaş Lordu hasarı silkeler ve yarayı kaybetmez.

‘Bir savaşta hayatta 
kalma mücadelesi 
için seyirciler olamaz. 
Yanınızda savaş-
mayacak olan herkes 
ezmeniz gereken bir 
düşmanınızdır.’

- Scriptorus  
Munificantus
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İhanete karşı gerekli olan tek tepki intikamdır.

SADECE SAVAŞ

BIRINCIL HEDEFLER
D3 ZAFER KOŞULLARI

1

Öldür ve Ele Geçir: Savaşın sonunda, her bir hedef 
belirteci, onu kontrol eden oyuncunun 2 zafer puanına 
sahiptir. Savaş sırasında karşı ordunun Savaş Lordu 
öldürüldüğü takdirde oyuncular ayrıca D3 zafer puan 
kazanırlar.

2

Eski Kalıntı: İlk savaş turunun başlangıcında, ancak 
ilk oyun başlamadan önce, rastgele bir hedef belirtecini 
seçin; savaş alanındaki diğer hedef belirteçlerini kaldırın. 
Savaşın sonunda, kalan hedef belirteci, onu kontrol eden 
oyuncunun 6 zafer puanına sahiptir. 

3
Hakimiyet: Her turunun sonunda, her hedef belirteci, 
onu kontrol eden oyuncunun 1 zafer puanına sahiptir. 
Her tur sırasında müsabaka cetveli tutun.

ORDULAR
Bu görevi oynamak için, ilk önce koleksiyonunuzdaki 
minyatürlerden ordunuzu toplamalısınız. Ordunuza 
herhangi bir modeli ekleyebilirsiniz.

Bazen, minimum boyutlu bir üniteyi dolduracak yeterli 
modeliniz olmadığını göreceksiniz (bu, her ünitenin 
veri sayfasında bulunabilir); böyle bir durumda, orduya 
halihazırda sahip olduğunuz kadar çok modelle birlikte bu 
tür bir üniteyi hala ekleyebilirsiniz.

SAVAŞ ALANI
Savaş alanını oluşturun ve araziyi kurun. Daha 
sonra oyuncular bir veya iki ordunun güvence altına 
almaya çalıştıkları taktiksel veya stratejik öneme sahip 
olan alanlarını temsil etmek için hedef belirteçleri 
yerleştirmelidir. Hedef belirteçleri, herhangi bir uygun 
belirteç veya arazi parçası ile temsil edilebilir. Her oyuncu, 
herhangi bir hedef belirtecinden en az 10" uzakta oldukları 
sürece, savaş alanının herhangi bir yerine iki adet hedef 
belirteci yerleştirmelidir. Bunları, hangi oyuncu zarı 
kazanırsa onun başlaması suretiyle, sırayla yerleştirmelerini 
öneririz. Bir oyuncu, kendi ordusunun 3" mesafesi içinde 
bulunan modelleri düşman modellerinden (belirtecin 
merkezine doğru ölçün) daha fazlaysa, hedef bir belirteci 
kontrol eder.

BIRINCIL HEDEFLER
Ordularını kurmadan önce iki oyuncu da final zarı atar. 
Daha yüksek zarı atan oyuncu, görev sırasında hangilerinin 
kullanıldığını belirlemek için birincil hedefler tablosunda 
zar atar (sağa bkz.).

KONUŞLANDIRMA
Zafer koşulları belirlendikten sonra, birincil hedefler 
tablosunda zar atmayan oyuncu, savaş alanını iki eşit 
parçaya böler. Rakipleri, daha sonra hangi yarının kendi 
konuşlandırma bölgesi ve hangi yarının diğer oyuncunun 
konuşlandırma bölgesi olduğuna karar verir.

Oyuncular daha sonra, konuşlandırma bölgelerini 
seçmeyen oyuncudan başlayarak, birer birer ünitelerini 
konuşlandırırlar. Modeller, kendi konuşlandırma 
bölgesinde, düşman konuşlandırma bölgesinden 12"den 
uzağa kurulmalıdır. Her iki oyuncu da ordularının 
ünitelerini kuruncaya kadar veya daha fazla üniteyi kurmak 
için yeriniz kalmayıncaya kadar üniteleri kurmaya devam 
edin.

GÜÇ SEVIYESI
Savaş başlamadan önce, orduda kurulan tüm ünitelerin 
Güç Derecelerini toplayarak her ordunun Güç 
Seviyesini belirleyin; Hangi oyuncununki en düşükse 
o oyuncu avantajsız durumdadır. Her ikisi de aynı Güç 
Seviyesine sahipse, konuşlandırma bölgelerini atayan 
oyuncu avantajsız durumdadır.

İki ordunun Güç Seviyeleri arasındaki fark 10 ila 19 
arasında çıkarsa, avantajsız durumda olan oyuncu 
bir yeniden Komuta zarı atabilir; eğer fark 20 ila 29 
arasında çıkarsa, avantajsız durumda olan oyuncu iki 
kez yeniden Komuta atabilir vb. Herbir yeniden Komuta 
zarı, savaş sırasında herhangi bir noktada bir kez 
yeniden tek zar atmak için kullanılabilir.

BIRINCI TUR
Avantajsız oyuncu kimin ilk turu oynayacağını seçer.

SAVAŞIN UZUNLUĞU
Savaş beş savaş turu veya bir ordu düşmanlarının 
hepsini öldürene kadar sürer.

ZAFER KOŞULLARI
Eğer bir ordu düşmanlarının hepsini katlederse, hemen 
büyük bir zafer kazanır. Aksi takdirde, savaşın sonunda, 
en çok zafer puanına sahip olan oyuncu büyük bir zafer 
kazanır. Her iki oyuncu da savaşın sonunda aynı sayıda 
zafer puanına sahipse, avantajsız durumda olan oyuncu 
küçük bir zafer kazanır.

Galaxy’deki en büyük savaş lordu olarak değerinizi kanıtlamanın zamanı geldi! Sizinle nihai zaferiniz arasında 
duran şey, yıkımınıza karar vermiş bir düşman ordusudur.
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