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Armie – Białe Pantery

HQ:
Kronikarz 1 1lev, force sword, bolt pistol, 
warlord
Kronikarz 2 2lev, force axe, bolter, auspex

Troops:
Tactical 1 – 5 marines, meltagun, melta bomb, 
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
Drop pod

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

Elites:
Dread – tw lascannon, heavy flamer

Chapter tactics:
Imperial Fists



Armie – Gwardia Śmierci
HQ:
Typhus

Troops:
7 Plague Marines - 2x Meltagun
Chaos Rhino - Combi-bolter, Havoc Launcher
10 Plague Zombies

Fast:
3 Chaos Bikers - Mark of Nurgle, Meltagun, Plasma Gun, Melta Bombs
5 Raptors - Mark of Nurgle, 2x Meltagun

Heavy:
Havocs - 3x Autocannon, Lascannon
Maulerfiend

Elites:
Chaos Terminators - Mark of Nurgle, [Combi-melta, Power Sword] , [2 * Lightning Claw], [Combi flamer, Power Axe]
Helbrute - Multi-melta, Power fist



Misja: tactical objectives nr. 6, noc w 1 turze

Deployment:
Moce psychiczne Panter:
Kronikarz 1 – Prescience
Kronikarz 2 – Prescience, 
Enfeeble

Warlord trait:
Sieję fear….

Pantery zaczynają.

****NIE POSSESED TYLO 
HELBRUTE!!!



Deployment cd…

Ukryty 
Mauler



Karty wylosowały mi się bardzo dobre. 
Poza Recon i Honour Your Chapter wszystkie do zrobienia.



Drop pod– scatteruje za 
krawędź, Wojtek ustawia w rogu 
z dala od wszystkiego.

Bajki jadą zająć objective 1(grav
amp)

Land Speeder leci na 
objective(scatter field)

Taktyczny 1 do tyłu – żeby mieć 3 
oddziały w 12 calach od krawędzi

Prescience na 5 kościach nie 
udaje ma Warlordzie…

Z ostrzału schodzą 3 havoki, 
panikują i uciekają całe 2 cale…



W strzelaniu Rhino wybucha 
od 1 nie obronionego 
strzału z lascanonna (3 
uratowane…)

Snajperzy zdejmują 2 bajki 
nurgla :D

Ciężkie boltery walą po 
zombiakach zabijając 3

Drednot trafia Hellbruta, ale 
nie przebija się przez 
pancerz…



Ostatni Bajk leci zająć Objective
3.

Helbrute leci do przodu.

Plagi lecą do przodu.

Zombiaki pełzną w kierunku 
budynku.

Mauler idzie do przodu.

W strzelaniu nic nie schodzi 
dzięki coverom+nocy lub 
pancerzom.

W assaulcie Mauler szarżuje na 
bajki – 2 trafienia z gravów w 
overwatchu i jedna 6 na 
penetrację i nieudany save! 
Mauler łapie immobila



Znów dobre losowanie 



Trochę szachów.

Speeder łapie objectva 4 
(punkt) i przy okazji robi 
recon

Taktyczny 1 wraca z misji 
zajęcia deploymentu



Centurioni i Scouci do przodu – jeśli uda się zabić bajka stojącego na 
objectivie 3 i Scouci pobiegną 6 cali kolejna misja zostanie spełniona

Wpadają wszystkie czary – effeble na bajka, przerzuty na 
Dewastatorów z lascannonami i Centuriony

Bajk spada od gravów, Scouci biegną 6 cali przez teren, Lascanonny
wbijają 2 peny na Helbruta(immobile i shaken)

Ciężkie boltery kasują kolejnych zombiaków



Gravy na motorach ściągają 
Havoki

Taktyczni 2 nic nie robią 
Plagom



O tak to 
wyglądało.



Tyfus wpada z Deep Strike 
IDEALNIE!!!

Terminatorzy tak samo!

W magii Tyfus rzuca zarazę na 
2 oddziały Devastatorów i 
Kronikarza. Ginie jeden ciężki 
bolter, reszta ratuje się 
coverem.

W strzelaniu niemobilny 
Helbrute wali z melty w 
Drednota i wysadza go!

Miotacz płomieni i melta z 
Terminatorów wali po 
Kronikarzu. Płomień nic, 
melta instantuje….



CZAS NA REKLAMĘ!!!!!!

Czy Twój Bolter pamięta czasy Imperatora?
Czy Twój Autocannon częściej się zacina niż strzela?
Czy Twój Rhino odpala tylko na pych?
Czy Twój Land Raider zbudowany jest głównie ze szpachli?
Czy marzy ci się nowy Lascannon, ale twojej warbandy chaosu na 
niego nie stać?

Jeśli tak, to mamy ofertę specjalnie dla CIEBIE!!!!

LEASING BRONI I POJAZDÓW JUŻ OD 110%!!!!

Przyjmujemy w rozliczeniu stary sprzęt i niewolników!

Przyjdź i spotkaj się z doradczą, który przygotuje ofertę 
SPECJALNIE DLA CIEBIE ZGODNĄ Z TWOIM WYZNANIEM!!!!

NIE CZEKAJ NA REALIZACJĘ MARZEŃ DO 
NASTĘPNEJ KRUCJATY!!!!



Raptory lądują idealnie 
tak, że mają zasięg z 2 
melt w bajki.

Strzelamy dalej!

Plagi zdejmują cały 
oddział Taktyczny 1 
strzelając z 2 melt i 4 
bolterów!

2 bajki schodzą z ostrzału 
Raptorów.

A to oznacza 3 oddziały 
zabite i overhelming
firepower zrealizowane. 
Na  moje szczęście D3 
wynik 1…

Zombiaki szarżują na 
Speedera i nic mu nie 
robią



Bajk musi zostać na 1, bo 
tak każe objective….
Także ten pan na pewno 
pożegna się z nami w 
turze Chaosu….

Reszta taktycznie odsuwa 
się od Tyfusa

Land Speeder skacze za 
Plagi i będzie smażyć 
frytki.

Wojtek zdispellował
Persience na 
Centurionach



Centurioni podchodzą do 
przodu jak i Scouci, żeby 
mieć bliżej do Tyfusa w 
następnej rundzie

Lascannony walą w Tyfusa, 
wszystkie trafiają, 
wszystkie ranią i zdejmują 
całą 1 ranę….

Land Speeder nic nie robi 
Plagom 

Centurioni ściągają 
Terminatorów

Bolce nie robią nic Plagom

i zrobiło się dość ciepło…



Raporty podlatują do bajka i 
go rozwalają zdobywając 
objective

Plagi rozwalają z bolerów
speedera

Tyfus rzuca czar get’s hot na 
Centuriony z perilem numer 
1 i szarżuje na devastatorów
z bolterami. 

Potrzebuje 7 cali.

Kostki się turlają i …
4 i 2 !!!!!!

TERAZ ZOBACZYMY CO 
POTRAFISZ ZDRAJCO!!! 
HAHAH!!!!!



Dożynki czas zacząć.

Centurioni do przodu, 
taktyczni idą do przodu.

Persience na Centurionów i 
jedziemy!

Tyfus pada od grav canonnów

Helbrute dostaje 2 hull pointy 
z lasek (wcześniej 
zregenerował się drań!) tracąc 
power fista

Ciężkie boltery ubijają 3 Plagi



Wojtek próbuje 
się odgryźć.

Strzelaniem 
niestety nie robi 
nic.



Lascanonny kończą 
Helbruta

Devastatorzy z 
ciężkimi   bolterami
kończą Plagi (dostały 
wcześniej efeeble)

1 centurion i taktyczni 
wybijają Raptory –
zostaje 1.

Rzut czy będzie yura
numer 6 nieudany i 
kończymy!



KONIEC!!!!!!!!!
Wygrana Panter 15:8

Bitwa była rozegrana w warszawskim sklepie:

Który gorąco polecamy!

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

