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Starożytna potęga powstaje...
Legiony Śmierci, rozszerzenie do gry Warhammer  
40 000: Podbój, wprowadza do gry frakcję Nekronów.  
Ta unikatowa frakcja działa inaczej niż te 
zaprezentowane w zestawie podstawowym do gry 
Warhammer 40 000: Podbój i korzysta z nowych zasad, 
które zostały opisane poniżej. Niniejszą instrukcję należy 
traktować jako dodatek do zasad zawartych w zestawie 
podstawowym do gry Warhammer 40 000: Podbój.

Składanie talii
Podczas składania talii Nekronów gracz może w swojej 
talii zawrzeć powszechne karty jednostek z dowolnej 
liczby frakcji przedstawionych na kole sojuszy. 
Jednostkami powszechnymi są jednostki nie-sygnowane 
oraz nie-lojalne. Gracz nie może w swojej talii umieścić 
żadnych kart dodatków, wydarzeń ani wsparcia z frakcji 
innej niż Nekroni. W talii Nekronów nie można zawrzeć 

żadnej karty Tyranidów. W talii Nekronów 
można używać kart neutralnych 

wszystkich rodzajów.

W celu stworzenia talii Nekronów gracz najpierw wybiera 
lidera Nekronów. W swojej talii zawiera:

 E 8 kart pochodzących z sygnowanego oddziału 
wybranego lidera Nekronów (obowiązkowo),

 E Maksymalnie po 3 kopie dowolnych  
nie-sygnowanych karty Nekronów,

 E Maksymalnie po 3 kopie dowolnych powszechnych 
kart z dowolnej liczby frakcji z koła sojuszy,

 E Maksymalnie po 3 kopie dowolnych kart 
neutralnych,

 E Talia musi składać się z co najmniej 50 kart, nie 
licząc lidera.

Wskaźnik zniewolenia
W celu wystawienia jednostek z innych frakcji gracz 
korzystający z talii Nekronów używa wskaźnika 
zniewolenia. Kiedy rozpoczyna się pierwsza faza 
wystawiania, gracz Nekronów ustawia swój wskaźnik 
zniewolenia na dowolną frakcję z koła sojuszy,  
a następnie ujawnia ten wybór przeciwnikowi. Wybrana 
w ten sposób frakcja jest określana mianem „zniewolonej 
frakcji”. Postępując zgodnie ze standardowymi zasadami 
wystawiania oraz treścią dowolnych kart, gracz Nekronów 
może wystawić lub umieścić w grze karty jednostek ze 
zniewolonej frakcji. Jest to dodatek do kart Nekronów 
oraz kart neutralnych, które może normalnie wystawić 
lub zagrać. Jednostki z nie-zniewolonych frakcji, inne 
niż jednostki Nekronów lub jednostki neutralne, nie 
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mogą w danej rundzie wejść do gry pod kontrolą gracza 
Nekronów. Raz ustawiony wskaźnik zniewolenia nie 
może być przestawiany podczas danej rundy, chyba że 
treść karty stanowi inaczej. Na początku każdej kolejnej 
fazy wystawiania gracz Nekronów może wybrać nową 
zniewoloną frakcje na swoim wskaźniku zniewolenia,  
a następnie ujawnić go przeciwnikowi. Jeśli obaj gracze 
używają frakcji Nekronów, to w tajemnicy wybierają 
zniewoloną frakcję, a następnie równocześnie je ujawniają.

Liczba frakcji
Niektóre karty Nekronów odnoszą się do liczby frakcji 
pośród jednostek, kontrolowanych przez gracza. Podczas 
ustalania liczby frakcji, z których pochodzą jednostki 
kontrolowane przez gracza, należy nie uwzględniać 
jednostek neutralnych.

Symbol rozszerzenia
Na wszystkich kartach z tego 
rozszerzenia znajduje się symbol 
Legionów Śmierci.

Składanie wskaźnika
Wskaźnik zniewolenia Nekronów należy 
złożyć korzystając z plastikowych 
łączników, przy pomocy których należy 
połączyć cyferblat z tarczą – dokładnie tak, 
jak pokazano to na poniższym rysunku.


