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WproWadzenie
Rozszerzenie Młot i Twierdza wprowadza do gry Warhammer: 
Diskwars trzy nowe rasy dla stronnictwa Porządku.

Krasnoludy (∞) z Gór Krańca Świata przetrwały wieki  
w swoich twierdzach, opierając się ciągłym atakom dzięki swojej 
wytrzymałej piechocie i potężnym machinom wojennym.

Tajemnicze Leśne eLfy (ê) z Athel Loren zaciekle bronią 
swoich świętych lasów dzięki pomocy pełnych gracji wojowników  
i kapryśnych duchów lasu.

Wreszcie, dzicy Jaszczuroludzie (ç) z Lustrii, broniący swoich 
starożytnych świątyń zastępami potwornych bestii i harcowników, 
uzbrojonych w zatrute pazury i strzały. 

GotoWe armie
Gracze mogą zbudować 1 regiment z dysków Leśnych Elfów 
lub Jaszczuroludzi zawartych w tym rozszerzeniu. Nowe dyski 
Imperium i Elfów Wysokiego Rodu stanowią wsparcie dla 
tych ras. Jeśli gracz nie chce tworzyć swojej własnej armii 
Krasnoludów, może skorzystać z gotowej armii, wybierając 
określoną liczbę regimentów opisanych poniżej według schematu 
Bohater: Jednostki; Karty dowodzenia. 

Grombrindal Biały Krasnolud: 1 Działo runiczne, 1 Posąg przodka, 
1 Mistrz-Inżynier, 1 Wojownicy z Karak Azul; Furia zrodzona z uraz, 
Ponura determinacja

Królowa Helga: 1 Działo płomieniowe, 1 Żyrokopter, 1 Górnicy 
z Karak Hirn, 1 Czcigodny kowal run; Runa rozpłatania, Runa 
Zdławienia Magii

Thorgrim Strażnik Uraz: 2 Młociarze z Karaz-a-Karak,  
2 Gromowładni z Karaz-a-Karak; Nieustępliwość, Ściana tarcz

Symbol rozSzerzenia
Każdy dysk i karta z tego rozszerzenia zostały 
oznaczone następującym symbolem.
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2 duże dyski

KrasnoludzKa Kuźnia

Wejście do Kopalni

Jeśli gracz kontroluje 
ten teren, sojuszniczy 
bohaterowie  
∞ otrzymują cechę 
kowal run.

Kiedy umieszczasz 
ten teren, możesz 
rozstawić 1 mały lub 
średni dysk, tak aby 
na niego nachodził.

• Obronny
• Zasłona

• Ufortyfikowany

1 karta 
terenu

Palisada

Dyski nachodzące na tę 
strefę otrzymują Mężny.3

1 karta rozstawienia

Należy odsłonić 1 dodatkową  
kartę rozstawienia na gracza.  
Każdy gracz musi stworzyć 

przynajmniej 2 strefy rozstawienia.

Przesunięcie szyku

cel: 
Otrzymujesz 5 punktów zwycięstwa 
za każdego gracza, na którego strefy 
rozstawienia nachodzą twoje dyski.

1 karta scenariusza

Walki W Podziemiu
Małe lub średnie dyski nachodzące na 
znaczniki terenu mogą wykonać akcję 

ruchu aby poruszyć się na dowolny inny 
teren. Gracz kontrolujący dysk umieszcza 

go w taki sposób, aby nachodził na 
wybrany, inny znacznik terenu.

Oprócz normalnego warunku zwycięstwa, 
gracz zostaje zwycięzcą jeśli na koniec 

rundy kontroluje więcej niż dwa tereny. 

1 karta 
scenariusza 
specjalnego

3 Runa Rozpłatania

Śmiała

Kowal run ∞: Do końca rundy 
wybrany dysk ∞ w bliskim 

zasięgu otrzymuje 2{ i 2| .

Ten efekt należy oznaczyć znacznikiem Runy rozpłatania.

10 kart dowodzenia
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zaSady
Poniższa część opisuje zasady, które mają zastosowanie podczas 
rozgrywki z wykorzystaniem elementów tego rozszerzenia.

Ogólne zasady
Dyski z wartościami „-”
Dysk z wartością „-” nie posiada tej wartości. Zdolności nie 
wpływają na wartości „-”. Wartości „-” nie mogą być zwiększane 
ani zmniejszane. Dysk z wartością ruchu „-” nie może być 
obracany.

Słowa kluczowe dysków
Ustawienie. Dysk posiadający słowo kluczowe Ustawienie może 
zostać rozstawiony w dowolnym miejscu poza obszarem stref 
rozstawienia przeciwnika, tak aby nie przyszpilał innego dysku. 
Jeśli dysk zostanie rozstawiony poza strefami rozstawienia gracza, 
nie wlicza się do limitu wartości rozstawienia.

Straszny. Kiedy dysk posiadający słowo kluczowe Straszny 
przyszpila wroga, podstawową wartość kontrataku (|) tego 
dysku traktuje się jakby miała wartość 1. Podstawowa wartość 
kontrataku to wartość wydrukowana na dysku. Może ona zostać 
zwiększona przez zdolności dysków, kart i żetony wzmocnienia 
kiedy dysk znajduje się pod wpływem zdolności Straszny.

Straż X. Dysk posiadający słowo kluczowe Straż zadaje obrażenia 
fizyczne, w liczbie równej wartości Straży, każdemu wrogiemu 
dyskowi, który przyszpila go po obrocie. Dysk nie może zadać 
obrażeń ze słowa kluczowego Straż dyskowi, który przyszpilał go 
przed wykonaniem obrotu. Obrażenia ze słowa kluczowego Straż 
nie są zadawane kiedy dysk posiadający słowo kluczowe Latanie 
porusza się nad dyskiem posiadającym słowo kluczowe Straż, ale 
nie kończy na nim swojego ruchu.

Trucizna. Kiedy dysk posiadający słowo kluczowe Trucizna zadaje 
obrażenia w walce wręcz lub swoim atakiem dystansowym, 
należy umieścić znacznik trucizny (ë) na dysku, który otrzymał 
obrażenia. Kiedy z dysku, na którym znajduje się znacznik 
trucizny mają zostać usunięte znaczniki obrażeń, zamiast nich 
usuwany jest 1 znacznik trucizny. Jeśli dysk otrzymuje ranę, 
należy z niego usunąć zarówno znaczniki obrażeń jak i trucizny.

Mężny. Dysk posiadający słowo kluczowe Mężny może zostać 
aktywowany kiedy jest przyszpilony, w celu użycia zdolności 
skupienia lub wykonania ataku dystansowego. Gracz nie musi 
aktywować przyszpilonego dysku posiadającego słowo kluczowe 
Mężny podczas rozpatrywania karty dowodzenia.
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