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Armie – Białe Pantery
HQ:
Kronikarz 1lev, force sword, bolt pistol, warlord
Kronikarz 2lev, force axe, bolter, auspex

Troops:
Tactical 1 – 5 marines, meltagun, melta bomb, 
drop pod
Tactical 2 – 6 marines, plasma gun, melta bomb
Scouts – camo, 4 snipers, missile launcher

Fast:
Bikes – 2 grav guns, melta bomb
Land speeder – heavy bolter, heavy flamer

Heavy:
Devastators 1 – 4 lascannons
Devastators 2 – 4 heavy bolters
Centurions – 3 grav, bolters

Elites:
Drednot– tw lascannon, heavy flamer

Chapter tactics:
Imperial Fists



Armie – Eldarzy HQ:
Farseer (120pts) [Ghosthelm, Runes of the Farseer, 
Shuriken Pistol, Singing spear (5pts), The Spirit Stone of 
Anath'lan (Remnant of Glory) (15pts)]

Troops:
10 Dire Avengers (Exarch), 
Wave Serpent - Ghostwalk Matrix, Holo-fields, Serpent 
Field, Shuriken cannon, Twin-linked brightlances

5 Rangers
5x Windriders - Scatter laser

Fast attact:
2*Vyper - Ghostwalk , Scatter laser, Shuriken cannon

Heavy support:
5 Dark Reapers (Exarch)

Fire Prism - Holo-fields, Prism cannon, Shuriken cannon

Wraithlord - 2x Flamer, Ghostglaive, 2x Scatter laser



Misja: dobieranie tyle objectivów ile ma się znaczników, noc w 1 turze

Deployment:
Moce psychiczne Panter:
Lev 1: PRESCIENCE, 
FOREBODING
Lev 2: PRESCIENCE, 
FOREBODING, FORWARNING

Moce psychiczne Eldarów:
Psyker: GUIDE, DOOM, 
ELDRITCH STORM, MIND WAR

Warlord trait Panter:
Odrzucenie kart i 
wylosowanie nowych raz na 
grę

Warlord trait Eldarów:
Dodatkowa 1 karta w 1 turze



Deployment cd…



Deployment cd…



Deployment cd…



1 tura Eldarów



Avengersi wyskakują z Wave
serpenta.

Znacznik koło Dark reapers
to bomba!



Windriders do przodu.



W magii idzie Guide na 
Windriders i Doom na moje 
scoutów.

Ostrzał na lewej flance 
powoduje zniszczenie Land 
speedera i śmierć 2 
Dewastatorów z oddziału z 
ciężkimi bolterami.



Windriders walą po 
Devastatorach z 
lascanonami, którzy po 
rzuceniu się na glebę mają 
2+ covera. I co ? Schodzi 
cała piątka!!!!

Moje motocykle tracą 
jednego i uciekają za 
krawędź od niezdanego 
testu na dowodzenie. 

Doskonały początek!



Spada Drop pod, 
Centurioni zbliżają się ku 
Windriders wywrzeć srogą 
zemstę.

1 tura Panter



Reszta idzie do przodu. 
Znacznik koło Kronikarza 
w bunkrze to skyfire
nexus.



Taktyczni idą do 
przodu, ale są nadal w 
terenie.

Znacznik na 
Dewastatorach to 
bomba!



W magii Grześ odbija 
prescience na 3 szóstkach, 
ale jak się okazuje wchodzi 
czar gry – FOREWARNING!

W strzelaniu Centurioni z 
auspexem od Kronikarza i 
night fightem z omniscopa
zdejmują cały oddział 
Windriders.

Drednot strzela w Prisma, 
trafia, penetruje, Grześ 
oblewa covera (3+!) i 
Prism eksploduje!

Schodzą pojedynczy 
Avengersi od ostrzału 
taktycznych i drop poda.



W wyniku ostrzał ze 
zwykłych i ciężkich 
bolterów ginie 2 Dark 
Reapersów, a Exarcha
dostaje ranę.



2 tura Eldarów



Phil idzie w kierunku 
Centurionów.
Vypery zbliżają się do 
oddziałów stojących 
na objectivie.



Serpent zajmuje 
znacznik(grav amp
generator).

Avengersi podchodzą, aby 
mieć jak największą liczbę 
modeli w zasięgu 
Centurionów.

Farseer rzuca Guide na 
Phila i Doom na 
Centuriony.



Na lewej flance w wyniku 
ostrzału Dark reaperów i 
Vyperów ginie jeden 
Devastator.



Na prawej flance 
wszystko wali po 
Centurionach, którzy 
w sumie tracą jedną 
ranę!

Gdyby nie inv z magii 
na 4+ zginęłoby co 
najmniej 2!



2 tura Panter



Wszystko w kierunku 
przeciwnika!



W magii wchodzi persience
na Centuriony.

Z ostrzału ginie Excharcha
Dark reapersów.

Vypery unikają obrażeń od 
ciężkich bolterów.



W wyniku zmasowanego 
ostrzału z oddziału 
Avengersów zostaje tylko 
Exarcha(wysejwował 6 ran na 
3+!!!) i Farseer. 
Ginie jeden Ranger.



3 tura Eldarów



CZAS NA REKLAMĘ!!!!!!

Po ostatnim koncercie nie możesz mówić?

Przez chrypę ziomki znów nie zrozumiały Twoich rozkazów?

Twoje wystąpienia nie przyciągają już tłumów?

Tabletki do ssanie Warp-pyzol rozwiąże Twoje problemy!!!

TERAZ BEZ CUKRU!!!!!



Wave serpent zeskakuje z 
budynku, ale już nie jest 
w stanie wchłonąć 
Avengersa i Farseera.

W magii nie dzieje się nic.

Strzelanie na tej flance 
nic nie robi.



Phil idzie do przodu, 
Vypery zbliżają się do 
Taktycznych i 
Dewastatorów.

Ostrzał Phila nieskuteczny.



Vypery wykańczają 
Dewastatorów.



3 tura Panter



Taktyczni biegną po punkt 
za objective 3 i nie udaje im 
się dobiec… (1 na bieg)

Reszta zaczyna 
przemieszczać się ku 
centrum.



Widok z góry



Wave serpent spada.

Podobnie jak Farseer i 
ostatni Avenger.



Drednot celuje i strzela. 
Trafienie, penetracja, 
nieudany cover i 5 na 
tabelce i Vyper robi bum!

Scouci ubijają 1 Dark 
reapera.



4 tura Eldarów i Panter



Phil się wycofuje, 
podobnie jak Vyper.

W ostrzale ginie 3 
taktycznych i Drednot 
dostaje 1HP.



Polowanie na Phila 
trwa.

Wszystko do przodu.

Ostatni taktyczny 
zajmuje objective
3(tageting relay).



Od 2 Centurionów ginie Phil, 
trzeci Centurion ubija 3 
Rangersów.

Reszta strzela do Dark 
reapersów i zabija jednego.



Wspólna 5 tura – Grześ poddaje grę.









KONIEC!!!!!!!!!
Wygrana Panter – poddanie 
przeciwnika (6:3 w punktach na 
koniec 4 tury)

Bitwa była rozegrana w warszawskim sklepie:

Który śmiało polecamy!

http://ebunkier.pl/
http://ebunkier.pl/

