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Necron Speciális Szabályok 

Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

A Nekronok kifinomult javító rendszerekkel rendelkeznek, amelyek még a súlyosan sérült harcosokat is képesek újra harcképessé tenni. 

Ha egy ilyen szabállyal rendelkező modellt levesznek veszteségként, akkor megvan az esélye arra, hogy megjavítja magát és az adott fázis végén 

visszatér a játékba. Ha egy osztag elszenved egy vagy több veszteséget, akkor jelöld valahogy, hogy hány modellt vesztett abban a fázisban. Ha az 

osztag visszavonul (fall back), akkor vedd le a jelzőket – minden hátrahagyott Nekron inkább megsemmisíti magát, minthogy az ellenfél kezére 

jusson. 

A fázis végén, a Morál tesztek és a visszavonulások (fall back) után dobj D6-al minden Reanimációs Protokoll jelző után, amellyel az osztag 

rendelkezik. 1, 2, 3 és 4 dobása esetén a sérülés túl súlyosnak bizonyult és nem történik javítás. 5-ös vagy 6-os dobás esetén a Nekron megjavítja 

magát és tovább harcol – helyezz vissza egy elhullott modellt a játékba egyetlen sebponttal úgy, hogy koherenciába legyen azzal az osztaggal, 

amelynek a részét képezte még a halála előtt. Az így visszatérő modelleket az ellenfél modelljeitől legalább 1” távolságra kell elhelyezni. Ha a 

modell osztaga közelharcban van, akkor a modell automatán elvégez egy rámozgást (pile in). Ha egy modellt nem lehet elhelyezni, akkor nem tér 

vissza. 

A Reanimációs Protokoll dobást nem lehet megkísérelni, ha a modell osztaga teljesen megsemmisült – miután az utolsó modell is meghalt, vedd le 

az összes jelzőt. Megjegyzendő, hogy a karakterek nem számítanak az osztag részének ebből a szempontból. Miután megtetted a Reanimációs 

Protokoll dobásaidat (akár sikerült, akár nem), vedd le az összes jelzőt az osztag mellől. 

Örökéletű (Ever-Living) 

Ha egy ilyen szabállyal rendelkező modell meghal, akkor ne helyezz az osztaga mellé egy Reanimációs Protokoll jelzőt, hanem rakj oda egy 

Örökéletű jelzőt, ahol a modell meghalt. A fázis végén dobj ezután a jelző után ugyanúgy, mint a Reanimációs Protokoll jelzők után. 

Ha sikeres a dobásod és a modell egy osztag része volt a halálakor, akkor úgy kell visszahozni egy sebponttal a játékba, hogy koherenciába legyen 

az osztagával, pont, mint a Reanimációs Protokoll esetében. Ha a modell nem volt egy osztag része halálakor, akkor a jelzőtől legfeljebb 3”-re tér 

vissza a játékba egyetlen sebponttal. Mindkét esetben a modellt az ellenfél modelljeitől legalább 1” távolságra kell elhelyezni. Ha a modell 

közelharcban volt a halálakor és a harc még zajlik, akkor automatán elvégez egy rámozgást (pile in). Ha egy modellt nem lehet elhelyezni 

valamilyen okból kifolyólag, akkor nem tér vissza. Ha a dobás sikertelen, akkor vedd le a jelzőt. 

Entrópikus Csapás (Entrophic Strike) 

A Nekronok technológiája képes még a megerősített páncéllemezeket is atomjaira bontani. 

Ha egy modell elszenved egy sérülést egy ilyen szabállyal rendelkező modelltől, akkor a játék hátralévő részére elveszti a páncélmentőjét (armour 

save). 

Minden egyes találat után, amelyet egy jármű ellen okozol, dobj D6-al. Minden 4+ után csökkentsd 1-el a célpont jármű páncélértékét (Armour 

Value) minden oldalán. Ha a jármű bármelyik oldala 0-ra redukálódik, akkor az azonnal megsemmisül (wrecked). 

Élő Fém (Living Metal) 

A Nekron járművek részben érző ötvözetből állnak és hihetetlenül ellenállóak az önjavító rendszereiknek köszönhetően. 

Ha egy ilyen szabállyal rendelkező modell elszenved egy Megrendített Személyzet (Crew Shaken) hatást, akkor dobj D6-al: 1-es dobás esetén a 

hatás rendesen érvényesül, 2+-on ignorálhatod a hatást. Ha egy ilyen szabállyal rendelkező modell elszenved egy Kábult Személyzet (Crew 

Stunned) hatást, akkor dobj D6-al: 1-3-ig a hatás rendesen érvényesül, 4+-on ignorálhatod a hatást. 

  



Nekron Vezér és Fővezér 

Necron Lord and Overlord 

A rangjuknak megfelelően a Nekron királyságok nemesei sokkal jobban viselték 

a bio átültetést, mint az alsóbb osztályok. Nemcsak, hogy erősebbek és 

strapabíróbbak voltak az új testeik, de a nemesek tudatát tároló áramkörök is 

sokkal fejlettebbek voltak, mint az alsóbb rendű Nekrotyrok esetében. A legtöbb 

Nekron agymosott lényként ébredt a Hosszú Álomból és nem sokra emlékezett 

az egykori egyéniségével kapcsolatban. Ezzel ellentétben, hacsak nem 

szenvedtek sérüléseket a szunnyadásuk alatt, a Nekron Vezérek és Fővezérek 

megtartották minden tudásukat, megszállottságukat és rögeszméjüket, 

amelyekkel életükben rendelkeztek. 

Egy Sírvilág több tucat vagy akár több száz nemessel is rendelkezhet, de csak 

egynek van abszolút hatalma. A központi és a peremvilágok esetén általában 

egy Vezér, a koronavilágoknál és az igazán fontos központi világoknál pedig egy 

Fővezér tölti be ezt a szerepet. Továbbá minden ilyen Fáraó magának tud egy 

koronavilágot, ahonnan az egész dinasztiája felett uralkodik. 

A Sírvilágok nemesei között mindennaposak a politikai belharcok és mindig van 

egy folyamatban lévő ármány. Az android természetük révén a Nekronok inkább 

a kiszámító viselkedés felé hajlanak és egyikük sem lép nyíltan, ha a siker 

esélyeit ellensúlyozza a kudarc valószínűsége. Éppen ezért nem ritka, hogy egy 

kihívott Fővezér megadja magát egy alárendeltjének, ha nincs esélye azonnal 

nyerni. E helyett inkább évekig vagy évszázadokig vár a megfelelő pillanatra egy 

alsóbb pozícióban, mielőtt lecsapna. 

Viszont, ha elég nagy a jutalom, akkor a politikai belharcok nyílt 

összecsapásokba is átmehetnek. Amikor ez történik, akkor a Sírvilág többi 

nemese a hűségének és ambíciójának megfelelően szövetkezik az egyik féllel, 

habár néhányan az utolsó pillanatig várnak a döntéssel, amíg megtárgyalják a 

hűségük árát. Ezek a belső háborúk változatlanul azokat a formalizált 

törvényeket követik, amelyek az ősi Nekrotyrokat is kötötték. Ez olyan megrendezett csatákhoz vezet, ahol a felek előre megállapodnak az ütközet 

alatt érvényes szabályokról. A bio átültetés előtti időkben az ilyen események több millió ember lemészárlásával jártak néhány nap agy egy hét 

leforgása alatt. Manapság viszont, a Nekronok önjavító képességének 

köszönhetően, ezek a háborúk évekig vagy évszázadokig elhúzódhatnak anélkül, 

hogy bárki is győzedelmeskedni látszana. Ez elég ok a legkétségbeesettebb és a 

leginkább hatalom éhes Nekron nemesek kivételével mindenkinek arra, hogy 

elkerüljék az ilyen helyzetek kialakulását. 

Ha egy Nekron Vezér vagy Fővezér hadba vonul, akkor csak a legerősebb és 

legravaszabb ellenfelek remélhetik túlélni az összecsapást vele. A páncélozott 

formája ellenáll még a tankelhárító fegyvereknek is és a fém izmaiban elég erő van 

ahhoz, hogy porrá zúzzák a csontokat. Rendelkezésére áll az ősi civilizációja minden 

misztikus eszköze: a harci kaszák, a tachyon nyilak és más pusztító fegyverek. Ám 

egy Nekron nemes talán legerősebb fegyvere az elméje. Valóban, egy Fáraó olyan 

erős akarattal rendelkezik, hogy képes átönteni eltökéltségét a közeli alattvalóiba, 

jóformán megállíthatatlanná téve őket. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nekron Fővezér (Necron Overlord) 4 4 5 5 3 2 3 10 3+ 

Nekron Vezér (Necron Lord) 4 4 5 5 1 2 2 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: A fény botja (Staff of Light) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter 

(Independent Character) (csak a Nekron Fővezér [Necron Overlord]), Reanimációs 

Protokoll (Reanimation Protocols) 

Fejlesztés: 

Fáraó (Phaeron): A Fáraó és az osztaga megkapja a Rendíthetetlen (Relentless) 

szabályt. 

  



Pusztító Vezér 

Destroyer Lord 

 Nem minden Nekron ébred úgy a hosszú álomból, mint ahogyan az el lett 

tervezve. Némelyikük fizikai sérülést szenved az évezredek alatt. Általában egy 

stázis kripta meghibásodása miatt elkezd rozsdásodni a mechanikus testük és 

ezáltal megsérülnek az áramköreik. Másokat megfertőz a nyúzó vírus és a 

tudatukat teljesen elemészti a hús iránti csillapíthatatlan vágy. Ám vannak olyan 

Nekronok is, akik ép testtel, de menthetetlenül eltorzult tudattal ébrednek fel. 

Felbőszülve és elkeseredve a lélektelen mivoltuk miatt, ezek a Nekronok a 

nihilizmus felé fordulnak. Nem érdekli őket többé a rég elvesztett testük pótlása. 

Csak az élteti őket, hogy a halál karjaiba juttassanak minden más élőlényt. Ők a 

Pusztítók, a végzet önjelölt hírhozói. 

A Pusztító Vezérek a legmániákusabbak mind közül. Ez nagyban köszönhető 

annak, hogy sokkal intelligensebbek, mint a hétköznapi Pusztítók és mert  

minden ördögi tudásukat képesek felhasználni a galaktikus hódítás érdekében.  

Ezt a pusztítási kényszert tovább erősíti a Pusztító Vezér teljes erzéketlensége. 

Habár néhány Nekron ösztönszerűen még képes felfogni a kegyelem és a 

könyörület fogalmát és a legintelligensebbek még a jelentésükkel is tisztában 

van. Nem így a Pusztító Vezérek, ők már réges régen elvetették azon 

képességüket, hogy együtt érezzenek más lényekkel. Ha egy Pusztító Vezér egy 

foglyot ejt, akkor azt nem becsületből vagy sajnálatból, hanem pusztán a 

hatékonyság miatt teszi. Több ezer módon lehet csaliként használni a foglyokat 

és a Pusztító Vezérek mindegyiket szívből ismeri. Valóban, még egy olyan 

galaxisban is, amely csordultik van véres kezű  zsarnokokkal, a Pusztító Vezérek 

említésre méltóak szörnyű természetük miatt. Amíg mások élvezetből vagy egy 

gonosz isten nevében ölnek, addig a Pusztító Vezérek saját akaratukból követik 

véres útjukat. Az ő kalkuációjuk alapján az öröm egy újabb felesleges érzelem és 

az istenek jóindulata pedig csak egy mankó a törékeny hús vér lények számára. 

Az igazság az, hogy még a Fővezérek is nyugtalanítóknak találják a Pusztító vezéreket. Úgy látják, hogy túlságosan is önként adták át magukat a gépi 

létnek. Sokuk attól is tart, hogy ha minden szerves élet elpusztul a galaxisban, akkor nihilikus testvéreik a saját fajtájuk ellen fordul. Ebből kifolyólag 

sok Pusztító Vezér számkivetett. egfosztva minden címtől és rangtól, arra kényszerülnek, hogy a Nekron civilizáció peremén éljenek, nehogy 

fertőzőnek bizonyuljon az őrületük. 

A Pusztító Vezérek félelmetes harcosok, mert a fizikai erejük vetekszik a 

leghatalmasabb Fővezérekével. A legtöbbjük a harci kaszákat vagy az űrpengéket 

részesíti előnyben a távolsági fegyverekkel szemben. A saját szörnyű módján  

mindegyikük egy mesterember, aki a véres munkáját a harc sűrűjében képes 

leginkább elvégezni. Viszont nincs semmi művészi a csapásaikban, minden 

támadásukat a hatékonyságra való törekvés vezérli. Furcsa tény viszont, hogy 

pont ezért, még ha akaratlanul is, a legtöbb támadásuk felettébb látványos. Ha 

úgy kalkulálják, hogy három ellenfelet hamarabb meg lehet ölni egyetlen 

csapással, mint három különállóval, akkor csupán egyetlen csapás fog lendülni. 

Egy alsóbbrendű lény talán meghátrálna ilyen kockázat elől, de a Pusztító Vezér 

számára, aki a legapróbb részletik kiszámította a sikert, nincs olyan dolog, hogy 

kockázat, csakis a halálos bizonyosság. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Pusztító Vezér (Destroyer Lord) 4 4 5 6 3 2 3 10 3+ 

Egységtípus: Ugró Gyalogság (Jump Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Harci Kasza (Warscythe) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Preferált Ellenfél (Mindenki!) (Preferred Enemy 

[Everything!]), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

  



Kriptás 

Crypteks 

A Kriptások pán-galaktikus, technológusokból álló konklávé tagjai és az egyetlen 

céljuk a fajuk misztikus eszközeinek karbantartása és tanulmányozása. Ők a 

dimenzionális disszonanciának, a tér manipulálásának, az atomok és az elemek 

átalakításának és számtalan más, ép ésszel fel nem fogható technológiának a 

mesterei. Sok szempontból a Kriptások képességei a más fajok által használt pszi 

használókéhoz hasonlítható, egyetlen lényeges különbséggel: egy mutáns elme 

használata helyett, amely begyűjti a Hipertér energiáit, a Kriptás misztikus 

technológiát alkalmazva használja fel az univerzum alapvető erőit. 

Minden csoport egy bizonyos területre specializálódik a több százezer lehetséges 

techno-mágia közül. A konklávékat eredetileg azzal a céllal hozták létre, hogy a 

galaxis egyik végétől a másikig megosszák egymással a tudásukat és a 

tapasztalataikat. Azóta viszont sok idő telt el és a csoportok elszigetelődtek 

egymástól. A Kriptások a bio átültetés óta eltelt évezredek alatt éppolyan 

maradiakká és szétszórttá váltak, mint a Nekron társadalom többi rétege is. 

Manapság inkább hagyományból tartják karban őket, nem pedig azért, mert 

bármiféle gyakorlati hasznuk lenne. 

Habár a Kriptásoknak nincs hivatalos rangjuk a dinasztiák politikai 

szerkezetében, mégis nagy befolyással bírnak. A Nekrotyr nemességet ugyanis 

sosem érdekelte igazán az általuk felhasznált technológia működése és ez a 

hozzáállás az idő múlásával sem változott. A Kriptás ereje pedig pont ebből a 

tudatlanságból és a szolgálatában álló Kripta Pókok, Lidércek és Szkarabeuszok 

seregéből fakad. Habár kevés Nekron nemes gondol bele igazán, de a Sírvilág 

tömérdek rendszere állandó karbantartást igényel a hatékony működés 

érdekében és, hogy egy semmibe vett Kriptás bármikor hajlandó megakasztani a 

javítási folyamatokat csak azért, hogy emlékeztesse a feljebbvalóit. Akkor még a 

legbüszkébb Fővezér is összeszed magában egy bocsánatkérést, ha a harcosai és 

a fegyverei egyszer csak csődöt mondanak. 

Alkalmanként egy Nekron Fővezér elmegy egészen addig, hogy felfogad egy kimondottan megbízható és tapasztalt Kriptást, hogy szolgáljon a 

Tanácsában. Ez a cselekedet politikailag elég veszélyes a Fővezérre nézve, mert így lényegében az alatta szolgáló Vezérekkel helyezi egy szintre a 

Kriptást, elég nagy ellenszenvet váltva ki a követőiből. Az viszont, hogy egy Kriptás tudása és szakértelme egy karnyújtásnyira van, általában elég 

kompenzáció szokott lenne erre. 

Végső soron az egyetlen dolog, ami kordában tartja egy Kriptás nagyravágyását az egy másik Kriptás. Ha egy felfogadott Kriptás túlságosan 

felülemelkedik a pozícióján, akkor a Nekron Fővezér megpróbálja leváltani azzal, hogy elcsal egy riválistól egy ellenőrizhetőbb Kriptást. Viszont még 

ez is bonyodalmakhoz vezethet, mert ugyan egy azonos csoportból származó Kriptás sosem tenne keresztbe társának, addig egy rivális konklávéból 

származó szívesen megteszi ezt. Ezek a cselek és ellencselek elkerülhetetlenül is rivalizáláshoz vagy akár egy összecsapáshoz is vezetnek a 

különböző Kriptások és csoportjaik között. Ez pedig könnyen egy techno-mágusi párbajjal végződhet, amelyben a vesztes Kriptás sanyarú, ámbár 

tudományilag lenyűgöző, sorsra jut – például átváltoztatják folyékony adamantiummá, egy ezredmásodperccel kizökkentik az időből a galaxis 

maradékához képest vagy egy porszemnyi törpecsillaggá változtatják és átlövik a galaxis túloldalára. 

Egy Kriptás feladatai messze túlnyúlnak a Sírvilágon, miután elszegődött valaki 

mellé. Meglehetősen gyakori például az is, hogy egy Fővezér felajánlja egy 

Kriptásnak az elsőként való választás lehetőségét a nemesfémek, erőmagok és a 

fókuszáló kristályok zsákmányából egy kampányban való részvételéért cserébe. Az 

ilyen fajta csere mindkét fél számára előnyös. A Sírvilágok nyersanyagai végesek és 

a Kriptásnak folyamatos ellátásra van szüksége ahhoz, hogy zökkenőmentesen 

végezhesse munkáját. A maga részéről a Fővezér rendelkezésére áll a Kriptás 

techno-mágiájának teljes ereje. Ezek segítségével a Kriptás képes botjának egyetlen 

suhintásával megnyitni a földet ellenfelei talpa alatt, lángra lobbantani magát a 

levegőt, lélekszívó sötétséget megidézni vagy elé villámoknak parancsolni. Ilyen 

erőkkel csak az istenek rendelkeznek és csakis az istenek képesek szembeszállni 

velük. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Kriptás (Cryptek) 4 4 4 4 1 2 1 10 4+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: A fény botja (Staff of Light) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols)  



Nekron Harcosok 

Necron Warriors 

A Nekron harcosok alkotják Sírvilágok seregeinek gerincét. Megállíthatatlan, 

érzéketlen és félelmetes katonák ők – magának a halálnak a rendíthetetlen 

hírnökei. Közelibb megfigyelésnél viszont mégis észrevehetőek olyan jelek, 

amelyek az elkerülhetetlen kaszás képével ellentétesek. A reakcióik, habár 

precízek, mégis lassúak. A végtagjaik, habár vékonyak és erősek, mégis rozsdásak 

és kopottak. A mozgásuk egyenetlen és néha meg is botlanak, amikor egyes 

csatlakozások rosszul érintkeznek. Valójában a Nekron Harcosok majdhogynem 

szánalmasak lennének, ha nem lenne a szemükben az a kegyetlen csillogás és 

nem árasztanák azt az érzést, hogy inkább élő halottak, mintsem értelmes 

lények. 

A Fővezérek más katonáival ellentétben a Nekron Harcosok egyáltalán nem 

önállóak. Teljes egészében a parancsnokuk akaratának engedelmeskednek. Az 

egyszerű utasításokon túl a taktikai tudatosságuk szinte a nullával egyenlő. 

Komplex utasítások hiányában egy osztag Nekron Harcos azonnal védekező 

pozíciót vesz fel és csupán pontos gauss tűzzel hárítja el az ellenséges 

támadásokat. Mindezt síri csendben teszik, ugyanis a vokalizálás egy olyan luxus 

volt, amit szándékosan tagadtak meg tőlük a tervezésükkor.  Viszont, ha 

súlyosan megsérülnek, akkor a Nekron Harcosok egy fülsüketítő sikolyt 

hallatnak. Azt, hogy ez a halálsikoly egy jelzés más Nekronok számára, vagy egy 

félig elfeledett reakció, amelyet a végzet közelsége vált ki, nem lehet tudni. 

Ami viszont hiányzik a Nekron Harcosokból kezdeményezés terén, azt bőven 

pótolják az eltökéltségükkel és a szívósságukkal. Ha egyszer megkapták a 

parancsaikat, akkor kérdés nélkül teljesítik azokat. Továbbá egy Nekron 

Harcosok félelmetes mennyiségű sérülést képes elszenvedni, mielőtt 

működésképtelenné válna. Még a feldarabolás és a lefejezés sem garancia arra, 

hogy megfékezi egy Nekron Harcos előre menetelét, mert a kifinomult önjavító 

rendszerük pillanatok alatt újra harcképessé teszi őket. 

A valósággal való enyhe kapcsolata ellenére egy Nekron Harcos nem teljesen rettenthetetlen. Habár a legtöbb állati ösztönét kiölték belőle, a 

túlélési vágy még mindig ott lebeg az elméjük mélyén. Ennek ellenére egy ilyen reakció azt igényli, hogy felfogja a közelgő veszélyt, ez pedig 

egyáltalán nincs garantálva. Ha a túlélési ösztöne nem kapcsol be, akkor a Nekron 

Harcos szívbaj nélkül áthalad aknamezőkön, bombázásokon vagy más akadályokon, 

amelyek biztosan a vesztét okozzák. 

Lehetséges, hogy a Nekron Harcosok akaratlansága és személytelensége a bio átültetés 

következménye. A Hús Korszakában ugyanis nem katonák, hanem mesteremberek, 

kereskedők, farmerek, írnokok voltak, tulajdonképpen bármik, csak nem harci lények. 

Alacsonyabb osztályú lakosokként elkerülhetetlen volt számukra az, hogy az ő 

átültetésük nem lesz annyira alapos, mint a nemesek vagy a katonák esetében. Még 

megdöbbentőbb az a gondolat, hogy mi van akkor, ha a Nekron Harcosok 

önállóságának hiánya a kivitelezésük tervezett része volt? Lehetséges, hogy a bio 

átültetést felügyelő nemesek szándékosan megfosztották alattvalóikat az akaratuktól, 

hogy ezzel biztosítsanak maguknak lojális és megingathatatlan katonákat az 

elkövetkezendő, végtelen harcokban. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nekron Harcos (Necron Warrior) 4 4 4 4 1 2 1 10 4+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry)  

Felszerelés: Gauss nyúzó (Gauss flayer) 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

  



Nekron Halhatatlanok 

Necron Immortals 

Amikor a Nekronok először leigázták a galaxist, akkor azt a számtalan, 

Halhatatlanokból álló légiókkal tették. Ők voltak a Nekrotyr seregek elitje, 

harcedzett veteránok, akik fáradhatatlan fém testekben születtek újjá. 

Évszázadokon keresztül keserítették meg mindenkinek a létét, aki a Nekronok és 

a galaxis meghódítása közé merészelt állni. Manapság a Halhatatlan légiók 

csupán árnyékuk régi önmaguknak. Habár megszámlálhatatlan trilliónyian 

pusztultak el a Mennyei Háború végső napjaiban, még így is több milliárd túlélő 

maradt. Ők pedig csak arra várnak, hogy felébredjenek a kriptáikban és újra 

megkezdhessék a galaxis meghódítását. 

A Sírvilágok rohamosztagaként a Halhatatlanok sokkal szélesebb körű és 

mélyebb gondolkodásra képesek, mint a Nekron Harcosok. Ezt annak is 

köszönhetik, hogy a bio átültetés után sikeresen megőrizték taktikai és stratégiai 

tapasztalatukat. Ha úgy vesszük, akkor a gép testekbe és elmékbe való átültetés 

még javított is a harci képességeiken. Ha magukra vannak hagyatkozva, akkor 

egy osztag Halhatatlan minden taktikai és stratégiai ismeretét latba vetve tovább 

törekszik a győzelem kivívására. Ez viszont korán sem jelenti azt, hogy hibátlanok 

lennének. A leginkább szembetűnő hiányosságuk az, hogy nem képesek tanulni 

és alkalmazkodni a megváltozott harctéri helyzetekhez. Azokban a ritka 

esetekben, amikor egy olyan helyzettel találják szembe magukat, amelyet nem 

lehet az ősi taktikák egyikével megoldani, akkor ösztönösen a szükségeshez 

leginkább hasonlító ellenstratégiához folyamodnak, még akkor is, ha az nem 

éppen a legcélravezetőbb. Szerencsére nem túl gyakoriak az ilyen szituációk, 

mert a technológiai fejlődéstől függetlenül a háború nem sokat változott a 

Mennyei Háború napjai óta. 

A Halhatatlanok képesek beszélni, habár olyan monoton és érzéketlen hanggal, 

amely még a Fővezérek mély hangjánál is lélektelenebbnek hallatszik. Ez viszont 

nemcsak a precíz harctéri jelentések tételét teszi lehetővé nekik, hanem azt is, hogy parancsokat adjanak ki a Nekron Harcosoknak, ezzel pedig az 

egész frontvonal hatékonyságát növelhetik. Ezen szűk körön kívül a Halhatatlanok eléggé silány beszédpartnerek. Ugyanis, ha egy kérdéssel vagy 

egy számukra érthetetlen mondattal találkoznak, akkor egyszerűen nem reagálnak. Ez a tulajdonságuk viszont könnyen ahhoz vezethet, hogy a 

Fővezér harc előtti eligazítása szinte a végtelenbe nyúlik, ahogy a Halhatatlanjai lélektelen tekintetében fürkészi a megértés legapróbb szikráját, ők 

pedig a tudatlanságukból született türelmességükkel csak bámulnak vissza rá és várják a 

parancsot, amely újra harcba küldi őket.  

Ami hiányzik a Halhatatlanokból a rugalmasság terén, azt több mint pótolják a 

szívósságukkal és a tűzerejükkel. Sokkal vastagabb páncélzattal rendelkeznek ugyanis, mint 

a Nekron Harcosok és így akár egy nehéz bolter vagy egy rohamágyú tüzét is képesek 

legfeljebb pár karcolással átvészelni. Még ha el is hullana egy Halhatatlan, akkor sem múlt el 

a fenyegetés, mert az önjavító rendszere, ha csak egy hajszálnyival is, de fejlettebb az 

átlagos harcosokénál. Az utána következő sortüzet pedig nem sokan képesek túlélni. 

Ugyanis a gauss robbantójuk egyetlen lövése is elég erős ahhoz, hogy átüssön bármilyen 

páncélt és leválassza a húst a csontokról. És minél közelebb kerülnek a Halhatatlanok a 

célpontjukhoz, annál kevesebb idő telik el a lövések között. Ennél a pontnál az ellenfél 

csupán annyit tehet, hogy fedezékbe vonul, de ez sem javítja sokkal a túlélési esélyeit. Nincs 

menekvés a Halhatatlanok elől, a gauss robbantójuk szétbomlaszt mindent, amíg nem 

marad hátra más, csak a szélben kavargó hamu. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nekron Halhatatlan (Necron Immortal) 4 4 4 4 1 2 1 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry)  

Felszerelés: Gauss robbantó (Gauss blaster) 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

  



Korumák 

Lychguard 

Az ősi időkben a Korumák voltak a nemesek védelmezői és azt tartották róluk, 

hogy teljesen megvesztegethetetlenek és maximálisan hűségesek az urukhoz. 

Akkoriban azonban ez ugyanakkora mértékben volt valóság, mint amennyiben 

propaganda, mert ugyan a Korumák sokkal lojálisabbak voltak a hétköznapi 

katonákhoz képest, ők is csak halandók voltak. Most viszont tényleg olyanná 

váltak, amilyennek a legendáik leírták őket. Most már nem képesek elpártolni a 

mestereik mellől, akik a bio átültetéskor beépített áramköreik manipulálásával 

megbizonyosodtak erről. Mindegyikükbe bele van programozva egy bizonyos 

nemes vagy egy teljes dinasztia iránti töretlen hűség. Ez kombinálva azzal, hogy 

jóformán sértetlen maradt a személyiségük ideális hadnagyokká és küldöncökké 

teszi őket olyan helyzetekben, amelyek túl veszélyesek lennének egy Fáraó 

számára. 

Fizikailag a Korumák félelmetes látványt nyújtanak, mert ugyanolyan nehéz 

páncélzatú testük van, mint a legtöbb nemesnek. Ez leginkább a praktikusság 

miatt van így, elvégre mit ér egy testőr, ha nem elég erős és kitartó ahhoz, hogy 

megvédje a mesterét? Viszont van egy rejtett arrogancia is a Korumák 

kivitelezésében, ugyanis a megjelenésükkel ellenállhatatlan kihívásként akarnak 

feltűnni a nemesek ellenfelei előtt. Ehhez illően leggyakrabban a harc sűrűjében 

lehet megtalálni őket. Ennek viszont általában vagy az az oka, hogy a mesterük 

serege köréjük gyűlt vagy az, hogy az ellenfél a védencük és ezzel együtt a 

Korumák elpusztítását tűzte ki céljául. 

A Nekron sereg javához hasonlóan a Korumák felszerelését is javarész a 

hagyományok határozzák meg. A legtöbbjük nehéz harci kaszákkal van 

felszerelve, amelyet a mesterük saját fegyvertárából kaptak. Kombinálva a 

természetes 

erejükkel, 

kevés olyan dolog van, amit nem üt át ez a fegyver. A befolyásosabb Fővezérek 

által vezetett Korumák viszont inkább hiperfázis kardokat és oszlató pajzsokat 

viselnek, lemondva egy kis nyers erőről a pajzsok által nyújtott hihetetlen 

védelem javára. Habár egy ilyen osztag lassabban vágja át magát egy Űrgárdista 

seregen, az, hogy egy rohamágyútól egészen egy védelmi lézerig minden 

találatnak képesek ellenállni bőven elég kárpótlás. 

A felszerelésétől függetlenül egy Koruma mindig arra törekszik, hogy egyetlen 

csapással végezzen ellenfelével és nem pedig több vágásra kelljen hagyatkoznia. 

Az alsóbbrendű Nekronokkal ellentétben a Korumák büszkék a véres 

munkájukra. Számukra a tökéletes csapáson kívül minden más sajnálatra méltó. 

Némely Koruma egészen odáig megy, hogy uralkodója bocsánatáért esedezik, ha 

egy nem makulátlan csapást ejt. E miatt a viszont gyakran csak egy helyben 

állnak a harc hevében és a tökéletes pillanatra várnak a csapáshoz. Amikor 

elérkezik az a pillanat, akkor pedig megállíthatatlanul lesújtanak pengéikkel és 

fejeket metszenek le vagy testeket vágnak ketté velük. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Koruma (Lychguard) 4 4 5 5 1 2 2 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry)  

Felszerelés: Harci Kasza (Warscythe) 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Fejlesztés: 

Oszlató Pajzs (Dispersion Shield): Az oszlató pajzs által generált erőtér alkalmas a közelharci támadások elhárítására és a távolsági lövések 

visszaverésére is. 

Az Oszlató Pajzzsal felszerelt modell 4+-os sebezhetetlenségi mentővel rendelkezik. Ha ezt a mentőt sikeresen megdobja egy távolsági támadással 

szemben, akkor válassz ki egy nem közelharcoló, 6”-en belül lévő ellenséges osztagot. Az az osztag elszenved minden sikeres mentő után egy 

találatot a lövés eredeti erejével és AP értékével. Ha nincs megfelelő ellenséges osztag 6”-en belül, akkor is lementette a sebet, de a lövés nem lesz 

átirányítva. Ez a szabály nincs hatással a sablonos (blast vagy template) fegyverekre. 

  



Mortisok 

Deathmarks 

A Mortisok évezredekig mesterlövészekként és orgyilkosokként szolgálták a 

Nekronok nemeseit. Már akkor is híresek voltak a hidegvérű precizitásukról és a 

türelmükről, amikor még hús-vér lények voltak. Most, hogy fáradhatatlan fém 

testekkel rendelkeznek, a Mortisok halálosabbak, mint valaha. 

Habár a Mortisok is ugyanúgy részei egy Sírvilág seregének, mint a Harcosok és a 

Halhatatlanok, a szokások szorosan megszabják a használatukat. Az orgyilkos és 

rajtaütő természetük miatt ugyanis tilos bevetni őket a nemesek közötti 

harcokban és más „tiszteletre méltó” ellenféllel szemben. Szerencsére a legtöbb 

idegen faj mindennek számít, csak tiszteletre méltónak nem egészen addig, amíg 

nem volt lehetősége a harcmezőn másképp bizonyítani. Mivel viszont nem sok 

ellenséges vezér találkozik úgy a Mortisokkal, hogy utána még mesélni is tudjon 

róla, ezért csak a tradíciókhoz leginkább hű és a legmaradibb uralkodók 

visszakoznak attól, hogy bevessék őket szinte minden idegen fajjal szemben. 

A Mortisok ritkán lépnek a harcmezőre a csata kezdetekor. E helyett inkább 

kilépnek a valóságból és egy zseb dimenzióból figyelik a folyamatban lévő 

összecsapást. Képesek akár napokat is így eltölteni, amíg a csapáshoz megfelelő 

pillanatra várnak. Ugyan a sereg parancsnokának utasítására bármikor harcba 

szállhatnak, a legtöbb vezető mégis inkább rájuk bízza azt, hogy mikor csapnak le. 

A hiperűr rejtekükből ugyanis a Mortisok könnyen nyomon követhetik az 

ellenséges kommunikáció kiindulási és érkezési pontját, a teleport jelzéseket és 

még az orbitális leszállásokat is. Így maga az ellenfél árulja el nekik a vezetőik és 

az utánpótlásaik pontos helyét. 

Így bemérve a célpontjukat, a 

Mortisok kilépnek a 

zsebdimenziójukból és megjelennek 

egy szikla peremén vagy egy romban, amely zavartalan rálátást biztosít a prédájukra. Ezután pedig 

megjelölik a célpontjukat egy jellegzetes halovány zöld fénnyel, amely az áldozat feje körül látszik. Ez a 

fény öt dimenzióban is vakítóan ragyog, ezzel biztosítva, hogy bármilyen módon és bármilyen messze 

is meneküljön a kiszemelt áldozat, a Mortisok sosem fogják szem elől veszíteni. Természetesen egy 

ilyenfajta megjelölés nem tart örökké, legfeljebb egy óráig, de egy óra nevetségesen hosszú vadászati 

idő egy osztag Mortisnak. A célpont szerencsésnek mondhatja magát, ha pár másodpercig él mielőtt 

szétszaggatják a Mortisok hosszú csövű szinaptikus bomlasztói. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Mortis (Deathmark) 4 4 4 4 1 2 1 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry)  

Felszerelés:  

Szinaptikus bomlasztó (Synaptic desintegrator): Ez a fegyver egy sűrített leptonikus sugarat lő ki, amely szétbomlasztja a szerves anyagokat. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Szinaptikus bomlasztó (Synaptic desintegrator) 24” X 5 Rapid Fire, Sniper 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols), Becsapódás (Deep Strike), 

Éteri Lehallgatás (Ethereal Interception): Egyből az után, hogy egy ellenséges osztag megérkezett tartalékból, bármennyi Mortis osztag, amely 

Becsapódás tartalékban van, is játékba jöhet a Becsapódás szabályainak megfelelően. Bármely Mortis osztag, amely nem jön játékba a rendes 

tartalék szabályoknak megfelelőn dob tartalék dobást az elkövetkezendő körökben. 

Vadászok a Hiperűrből (Hunters from Hyperspace): Amikor egy Mortis osztag játékba jön jelölj ki egy ellenséges, nem jármű osztagot a harcmezőn 

(amely akár ülhet éppen egy szállítójárműben) prédájukként – helyezz egy ennek megfelelő jelzőt az osztag mellé. Bármely Mortis osztag, amely a 

kiszemelt célpontra lő, vagy közelharci csapást tesz 2+-on fog sebezni. 

  



Nyúzott Falkák 

Flayed One Packs 

A Nyúzottak egy szörnyű őrület áldozatai, amely a Mennyei Háború utolsó 

napjaiban vert gyökeret bennük. Az őket sújtó átok a C’tanok egyikének, 

Llandu’gor a Nyúzó utolsó ajándéka volt. Úgy tartják, hogy amikor a Nekronok 

szembeszegültek a C’tanokkal, akkor a Nyúzó testét nem számtalan szilárdra 

törték a testvéreihez hasonlóan, hanem teljes mértékben megsemmisítették. Ám 

a halál küszöbén állva szörnyű átkot szórt az árulókra és megfertőzte őket a 

csillapíthatatlan étvágyának egy részével. Az átok évmilliókig észrevétlen maradt, 

és amire elkezdett manifesztálódni, addigra a megfertőzött Nekronok már rég 

messze jártak és így akaratlanul is elterjesztették a fertőzést megszámlálhatatlan 

világon. 

Ha egy Nekront hatalmába kerít a nyúzó átok, akkor annak lassan és fájdalmasan 

leépül a tudata. Az egész azzal kezdődik, hogy örömét leli egy hús-vér ellenfél 

hullájának látványában és valami arra ösztönzi, hogy bőrből, izomból és csontból 

álló trófeákat gyűjtsön be áldozataitól. Az őrület előrehaladtával az áldozat 

ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy lakmározzon el elesettek maradványaiból. 

Habár nem tudja megemészteni vagy elfogyasztani a húst – a vér egyszerűen 

átfolyik rajta és kiszivárog a páncélja résein – mégis hajthatatlanul megpróbálja 

kielégíteni csillapíthatatlan étvágyát. Nem sokkal ezután pedig a fizikai változások 

is megjelennek és a Nekron testileg is ugyanolyan torzzá válik, mint amilyen 

szellemileg. Végső soron az átkozottak eltűnnek egy ismeretlen ösztöntől 

vezérelve elmennek egy zsebdimenzióba, hogy ott éljenek örökké a többi 

Nyúzottal együtt. 

Más Nekronok gyűlölik és félik a Nyúzottakat a magukban hordozott vírus miatt. 

Ebből kifolyólag elűzik vagy megsemmisítik azokat, akiket fertőzéssel 

gyanúsítanak, mielőtt átterjedhetne a kór másokra is. Viszont semmilyen 

elővigyázatosság sem gátolhat meg egy falka Nyúzottat, hogy csatlakozzanak egy 

zajló harchoz. Odavonzza őket a vér és a pusztítás szaga és bárhol képesek megjelenni. Általában mindenféle stratégia nélkül támadnak, habár 

néha lesz elég lélekjelenlétük ahhoz, hogy ne rohamozzanak egyből, hanem megvárják, amíg az áldozat sebezhetőbbé válik. Ha elérkezettnek látják 

az időt a csapáshoz, akkor a Nyúzottak habozás nélkül nekiesnek az áldozatuknak véres karmaikkal. Ha az ellenfél elmenekülne, akkor nem szokták 

üldözni őket, hanem inkább az áldozatok maradványaiból lakomáznak. Viszont, ha egy ellenfél 

kimondottan kemény falatnak bizonyul, akkor a Nyúzottak elkerülhetetlenül visszahúzódnak 

az árnyak közé és könnyebb préda után néznek. 

A kiszámíthatatlanságuk miatt a legtöbb Fővezér meg sem próbálja a Nyúzottakhoz igazítani a 

haditervét, hanem inkább csak egyszerűen elfogadja a jelenlétül által nyújtott előnyöket. 

Viszont a hasznosságuktól függetlenül gyakran elpusztítják őket a harc végeztével, ám csakis a 

legőrültebbeket lehet könnyedén leteríteni. A többiek egyszerűen visszavonulnak a saját 

dimenziójukba, hogy tovább gyarapítsák rothadó hús gyűjteményüket a friss 

szerzeményeikkel. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nyúzott (Flayed One) 4 1 4 4 1 2 3 10 4+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry)  

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols), Becsapódás (Deep Strike), Beszivárgás (Infiltrate) 

  



Praetorianusok 

Triarch Praetorians 

A Nekron dinasztiákban a Praetorianusok feladata volt a Triumvirátus 

törvényeinek betartatása, biztosítva ezzel azt, hogy a háborúk és a politika is az 

ősi törvényeknek megfelelően zajlottak. Ennek megfelelően kívül álltak a politikai 

struktúrán és megvoltak a jogaik és az eszközeik is arra, hogy érvényesítsék az 

akaratukat, ha egy Vezér, Fővezér vagy akár egy Fáraó is ellenszegült az ősi 

törvényeknek. A Praetorianusoknak viszont volt egy, még ennél is fontosabb 

feladatuk: biztosítani azt, hogy a Nekron dinasztiák nem bukjanak el, a törvényeik 

és a szokásaik sose merüljenek feledésbe. Ebből a szempontból elbuktak. Minden 

igyekezetük ellenére a Mennyei Háború a Nekron dinasztiák bukásával járt. A 

kudarc szégyene nem hagyta nyugodni a túlélőket és ezért nem éltek a 

hibernáció lehetőségével. Miután a Mennyei Háború utolsó szikrái is kihunytak, a 

megmaradt Praetorianusok visszavonultak az ősi Nekrotyr fővárosokba és 

megpróbáltál menteni a menthetőt az Eldák bosszújától. 

A rejtett erődítményeikből a Praetorianusok türelmesen várták azt a napot, 

bármennyire is messze volt, amikor a Nekronok újra feltűnnek és ismét az 

uralmuk alá hajtják a galaxist. Tudták viszont, hogy a le nem tesztelt stázis 

technológia jó eséllyel meghibásodhat és az alvó testvéreik sosem ébrednek fel. 

Így hát a Praetorianusok bejárták a galaxist, komor arcú istenekként látogatva el 

számtalan primitív bolygóra. Eljuttatták a Necrotyrek eszméit a hiszékeny 

fajokhoz és átalakították a kultúrájukat a saját képmásukra. Némely civilizáció 

teljesen átvette a Praetorianusok tanításait, sok másik pedig háborúnak, 

természetes járványnak vagy az Alaitoc Mestervilág bosszúállóinak esett 

áldozatul. Mindezektől függetlenül a Praetorianusok tanításainak és eszméinek 

töredéke még mindig megtalálható olyan világokon is, ahol több ezer év óta nem 

járt egyetlen Nekron sem. 

Most, hogy a Nekronok egyre inkább ébredeznek, a Praetorianusok lehetőséget 

látnak arra, hogy jóvátegyék hibájukat. Bejárják az egész galaxist, Sírvilágról Sírvilágra, hogy összekössék a darabokra szakadt Nekron dinasztiákat. 

Habár hosszú és lassú folyamat ez, mert a galaxis elképzelhetetlenül nagy és sok Nekron világ holléte is elveszett, a Praetorianusok elég türelmesek 

és elszántak ahhoz, hogy véghezvigyék tervüket. Miután kapcsolatba léptek egy Sírvilággal, egy osztag Praetorianus hátra marad, hogy felügyelje 

annak a világnak az integrálódását az újdonsült dinasztiák egyikébe és megvédelmezze, ha a szükség úgy hozná. Így lehet tehát, hogy egy 

Praetorianus formáció található a legtöbb harc élén, legyen szó akár betolakodók elleni védelemről vagy terjeszkedési háborúról. Még ha meg is 

tehetnék, akkor sem utasítaná el egyetlen nemes sem a Praetorianusok segítségét, mert az idő 

semmivel sem tompította az amúgy is páratlan harci képességeiket. 

A Praetorianusok ritkán szállnak harcba a csata kezdetekor. Inkább egy magaslati pozícióról figyelik a 

küzdelem menetét és figyelmesen várják azt a pillanatot, amikor a megjelenésük a legnagyobb 

hatással jár. Ezek mellett viszont az ellenfél reakcióit is figyelik, mert ugyan ők is ugyanúgy lenézik a 

többi fajt, mint a testvéreik, mégis mindig kíváncsian lesik egy olyan faj cselekedeteit, amelyet 

évezredekkel ezelőtt megjelöltek a befolyásukkal. Néha ez ahhoz is vezethet, hogy a harc menete 

közben a Praetorianusok tiszteletre méltónak kiáltják ki az ellenfelet, akivel szemben be kell tartani 

az ősi szabályokat. Ez kifejezetten frusztráló lehet a Nekron sereg vezérének, ugyanis az ilyen fajta 

kedveskedések nem illenek bele egy zajló harcba, de valóban ostoba vezér lenne az, aki ilyen nyers 

módon felülbírálja a Praetorianusok döntését. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Praetorianus (Triarch Praetorian) 4 4 5 5 1 2 1 10 3+ 

Egységtípus: Ugró Gyalogság (Jump Infantry)  

Felszerelés:  

Szövetségi Bot (Rod of Covenant): Ez a fegyver még egy Nekront is képes folyékony fémmé változtatni, a szerves lényeket pedig egyszerűen csak 

hamuvá égeti. 

Azon túl, hogy közelharcban energia fegyvernek (power weapon) minősül, lőfegyverként is lehet használni a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Szövetségi Bot (Rod of Covenant) 6” 5 2 Assault 1 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols), Rettenthetetlen (Fearless) 

  



Lopakodók 

Triarch Stalkers 

Egy Praetorianus által irányítva, a Lopakodó egy nagy mechanikus pók módjára 

járja a harcmezőt. Amikor előre nyomul, akkor azt olyan sebességgel és 

magabiztossággal eszi, amely meghazudtolja a felépítését. Olyan fürgén és 

ügyesen képes ugyanis áthaladni mindenféle terepen, amire az alsóbbrendű 

fajok lépegetői nem igazán képesek. 

Habár a gyalogság és jármű ellenes fegyverek széles skáláját képes viselni, mégis 

leginkább dedikált tank vadászként alkalmazzák, amely messze a fő erők előtt jár. 

Mivel ugyanolyan egyszerűen átmozog az erdős és hegyes környékeken is, mint a 

nyílt terepen, a Lopakodó könnyen képes a nehézkesebb ellenséges járművek 

oldalába vagy hátába kerülni és onnan elpusztítani őket. Mivel az ilyenfajta 

támadások akkor a leghatékonyabbak, ha váratlanul érik az ellenfelet, ezért nem 

szívesen kötik le magukat hosszabb tűzpárbajokra, hanem inkább rajtaütés szerű 

támadások sorozatával morzsolják fel az ellenállást. 

Azokban az esetekben, amikor a Lopakodót a Nekron harci vonalak szívében 

helyezik el, akkor a fő feladata a támogatás és általában egy hősugárral van 

felszerelve. Ha egy ellenséges tank megakasztja a támadást, akkor elég egyetlen 

fókuszált lövés a hősugárral képes elhárítani az akadályt. Ugyanígy, ha egy 

beásott ellenséges gyalogsági osztag állja útját a Nekronok rohamának, akkor a 

Lopakodó pilótája átállítja a hősugarat szétszórt módra és elevenen süti meg az 

ellenfelet a saját fedezékében. 

Ha a Lopakodó ereje kevésnek bizonyul az adott feladathoz, akkor utasíthatja a 

közeli Nekronokat arra, hogy adják hozzá a tűzerejüket az övéhez. Annak 

érdekében, hogy ezek a lövések a lehető legpontosabbak legyenek képes 

megosztani a célzási adatait is másokkal. Csakis a legerősebb ellenfelek képesek 

kibírni egy ilyen zárótüzet – másik fejvesztve elmenekülnek vagy egyszerűen 

meghalnak a hajszálpontos sorozatoktól. 

Egy Lopakodó jelenléte akkor jelentőséggel bír, hogy a Nekronok gyakorlott ellenfelei elsőrendű céljukká teszik az elpusztítását. Ennek kivédése 

érdekében minden Lopakodó több rétegnyi kvantum pajzzsal van ellátva. Habár egy elég eltökélt támadás képes áttörni ezeket a pajzsokat, a 

Lopakodó mégis elég időt nyer ezzel ahhoz, hogy visszavonuljon. Ily módon kiegészítve a természetes szívósságukat, egyre gyakrabban helyezik el a 

Lopakodókat az előőrsök élén, hogy felfogják az ellenséges tűz javát addig, amíg a Nekron főerők oda nem érnek. 

 WS BS S F S R I A 

Lopakodó (Triarch Stalker) 4 4 7 11 11 11 2 3 

Egységtípus: Jármű (Vechicle), Nyitott (Open-topped), Lépegető (Walker)  

Felszerelés: Kvantum Pajzs (Quantum Shielding) 

Hősugár (Heat Ray): A hősugarat lehet fókuszált és szétszórt sugárban is lőni. Válaszd ki lövés előtt, hogy melyik módot használod: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Fókuszált Hősugár (Focussed Heat Ray) 24” 8 1 Heavy 2, Melta 

Szétszórt Hősugár (Dispersed Heat Ray) Template 5 4 Heavy 1 

Speciális szabályok: Élő Fém (Living Metal), Átmozgás Terepen (Move Trough Cover) 

Célzó Relé (Targeting Relay): Ha a Lopakodó rálő egy ellenséges egységre és legalább egy találatot elér, akkor helyezz egy jelzőt a célpont mellé. 

Minden más baráti osztag, amely ugyanebben a lövési fázisban ugyanerre a célpontra lő ikercsatoltnak (twin-linked) tekinti a fegyverét. 

  



C’tan Szilánkok 

C’tan Shards 

Az egykor hatalmas csillag istenekből mára már csak a C’tan Szilánkok maradtak. 

Csupán árnyékuk régi önmaguknak, energiamaradványok, amelyek túlélték a 

Nekronok árulását és rabszolga sorba jutottak. A legtöbbjük teljes mértékben 

egykori szolgáik akaratának van alárendelve és teljesen képtelen önálló 

cselekedetre. Ha valaha fellázadna egy C’tan Szilánk vagy kialakulna valamilyen 

hiba az irányító rendszerükbe, akkor a beépített biztonsági programjaik azonnal 

aktiválódnak és visszarepítik a kriptájába, hogy ott várjon évszázadokig, amíg 

újra igényt nem tartanak a szolgálataira. Még ezen biztonsági elővigyázatosságok 

mellett is félve vetik be a Nekronok a C’tan Szilánkokat a harcban. Mert legyen 

bármilyen csekély a szökés esélye, azért még mindig jelen van. Így tényleg sötét 

napnak kell lennie annak, amikor a C’tan Szilánkokat újra rászabadítják a 

galaxisra. 

Még ebben a megtépázott állapotukban is közel határtalan hatalommal 

rendelkeznek ezek a Szilánkok. Képesek energiarobbanásokat létrehozni, 

irányítani az alsóbbrendű lények elméjét, befolyásolni az idő folyását és más 

dimenziókba száműzni az ellenfeleiket. Valójában csupán két dolog szab határt a 

C’tan Szilánkok erejének: a képzelőerejük - amely hatalmas – és annak a lénynek 

a pislákoló emlékei, amelynek egykor a részét képezték. Habár egyik Szilánk sem 

emlékszik teljesen arra a mindenható lényre, amely egykor volt, mégis 

mindegyikükben megtalálható a korábbi énjük személyiségének töredéke. 

Például habár egy C’tan Szilánk képes lenne egy tankot egyetlen kézmozdulattal 

olvadt fémmé változtatni, lehet, 

hogy ez meg sem fordul a fejében, 

mert szellemi őse másképp 

kezelte volna a helyzetet, 

mondjuk elpusztította volna a 

személyzetet vagy a saját társaik 

ellen fordította volna őket. Az egyetlen módja egy ilyen lény megfékezésének az, ha feltörik az élő 

fém testét, amely a szellemét tartalmazza. Ha ez megtörténik, akkor a C’tan Szilánk felrobban és a 

benne lévő lény szelleme a galaktikus szeleken tovaszáll. 

Habár igaz, hogy a legtöbb C’tan Szilánk a Nekronok szolgálatában áll, ugyanez nem mondható el a 

teljes panteonra vonatkozóan. Szerte a galaxisban hallani C’tan szerű lényekről szóló pletykákat, 

habár sokuk egyszerűen csak olyan lényekről szól, amelyek a szemtanúknak felfoghatatlan erővel 

rendelkeznek. Valójában bármilyen ilyen lényt – legyen szó akár Hipertérbeli Démonról vagy egy 

fejlett technológiával rendelkező idegenről – könnyen összetéveszthetnek egy C’tannal ha a 

szemtanú primitív, hiszékeny vagy egyszerűen csak rosszul informált. Ezek az ellentmondásos adatok 

nagy zűrzavart okoznak a túlélő C’tanok pontos számával kapcsolatban még az Eldák között is. A 

Fekete Könyvtárban tárolt jegyzetek ellent mondanak az Ulthwé mestervilágon tároltakkal, amelyek 

megint csak szemben állnak az Alaitocbeli információkkal. A C’tanok száma így négy és négyezer 

között bármennyi lehet.  

 WS BS S T W I A Ld Sv 

C’tan Szilánk (C’tan Shard) 5 5 7 7 4 4 4 10 4+ 

Egységtípus: Szörnyeteg (Monstrous Creature) (Karakter [Character]) 

Felszerelés:  

Élő Fém Test (Necrodermis): A C’tan Szilánkok egy élő fém testbe vannak bezárva, amely egyszerre védi és tárolja a lelküket. 

A C’tan Szilánkok 4+-os sebezhetetlenségi mentővel (invulnerable save) rendelkeznek. Ha egy C’tan Szilánk elveszti az utolsó sebét, akkor a D6”-en 

belül lévő modellek elszenvednek egy 4-es erejű, AP 1 találatot. 

Speciális szabályok: Rettenthetetlen (Fearless), Örök harcos (Eternal Warrior) 

Immunis a Természet Törvényeire (Immune to Natural Law): A C’tan Szilánkokra nem hat a nehéz (difficult) és a veszélyes (dangerous) terep, amíg 

mozognak. 

  



C’tan Erők 

A C’tan Szilánkok természetfeletti képességekkel rendelkeznek. Egy C’tan Szilánk mindig két erővel rendelkezik az alábbiak közül, de egy erő nem 

szerepelhet kétszer ugyanabban a seregben. 

Entrópikus Érintés (Entropic Touch): A fém elporlad a C’tan Szilánk rothadó érintésétől. 

A C’tan Szilánk közelharci támadásai rendelkeznek az Entrópikus Csapás (Entropic Strike) szabállyal. 

Halálos Pillantás (Gaze of Death): Sötét energiával izzó pillantásával a C’tan Szilánk kiszívja a közelben lévő életerejét. 

A Roham fázisban, miután minden ütés lezajlott abban a közelharcban, amelyben a C’tan Szilánk részt vesz, helyezd el a nagy robbanás sablont 

(large blast marker) úgy, hogy a közepe a C’tan Szilánkon legyen. Minden más modell (baráti és ellenséges is), amely a sablon alatt van, elszenved 

egy 3-as erejű találatot, amely ellen nem tehető páncélmentő (armour save). Ha a C’tan Szilánk ilyen módon okoz egy vagy sebet, akkor begyógyít 

egy sebet magán, amelyet korábban szerzett. Ezek a sebek nem számítanak bele a harc eredményébe. 

Nagy Illúzió (Grand Illusion): A C’tan Szilánk egy illúzió lepellel fedi el a Nekron seregek valódi helyzetét az ellenfél elől. 

Miután minden egységet felhelyeztek és megtörténtek a Felderítő (Scout) mozgások dobj D3-al. Azonnal áthelyezhetsz ennyi baráti osztagot az 

adott küldetésnek megfelelő felrakási szabályoknak megfelelően. Ez az erő használható arra, hogy tartalékba rakjál, vagy onnan behozzál 

egységeket. 

A Tűz Ura (Lord of Fire): Ez a C’tan Szilánk élő tűzből áll és így képes az ellenség által használt tüzeket befolyásolni. 

Minden láng alapú (pontosabban olyan fegyverek, amelyek tartalmazzák a tűz [fire] vagy a lángot [flame] szavakat a hatásuk vagy a speciális 

szabályuk leírásában) és melta fegyver, amely 12”-en belül van a C’tan Szilánktól lehetségesen felrobban. Dobj D6-al minden alkalommal, amikor 

egy ilyen típusú fegyverrel a hatósugáron belül lőnek. 1-es dobása esetén a fegyver felrobban, és ha egy nem jármű modellnél volt, akkor a modellt 

is le kell venni veszteségként. Ha egy járművön van, akkor egyszerűen elpusztul a fegyver. Mindkét esetben elvesznek a lövések. 

Világok Formálója (Moulder of Worlds): A C’tan Szilánk hatalmas sziklákkal árasztja el ellenfeleit. 

Ez egy lövés, amely a következő profillal rendelkezik: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Világok Formálója (Moulder of Worlds) 24” 4 - Assault 1, Large Blast 

Tűzszilánk (Pyreshard): A C’tan Szilánk égő sötét anyagot idéz meg és az ellenfelei felé irányítja azt. 

Ez egy lövés, amely a következő profillal rendelkezik: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Tűzszilánk (Pyreshard) 18” 4 - Assault 8 

Élő Örvény (Sentient Singularity): A C’tan Szilánk jelenléte összezavarja a gravitációt, a motorokat, a teleport jelzőket és a háti rakétákat. 

Minden 6”-en belüli ellenséges jármű veszélyes terepként (dangerous terrain) kezel minden terepet (ha 6”-nél messzebbről indult, akkor azonnal 

tesztet kell dobnia, ha 6”-en belülre ér a C’tan Szilánktól). Továbbá azon becsapódó (Deep Strike) osztagoknak, amelyek a C’tan Szilánktól 6”-en 

belül akarnak leérkezni azonnal elszenvednek egy Becsapódási Hibát (Deep Strike Mishap), ha duplát dobnak szóródásra (függetlenül attól, hogy 

hitet dobtak-e vagy sem). 

Lélekpor Felhő (Swarm of Spirit Dust): Egy örvénylő sötétségből álló lepel veszi körbe a C’tan Szilánkot. 

A C’tan Szilánkot úgy kell kezelni, mintha fel lenne szerelve támadó és védelmi gránátokkal is és rendelkezne az Álcázás (Stealth) szabállyal. 

Az Idő Nyila (Time’s Arrow): Manipulálva a teret és az időt a C’tan Szilánk visszaveti az ellenfelét a sötétségbe, amikor az idő még nem is létezett. 

A Roham fázis elején, a rámozgások után, de még az ütések előtt jelölj ki egy ellenséges modellt, amely talpkontaktusban van a C’tan Szilánkkal. 

Annak a modellnek sikeres kezdeményezés (I) tesztet kell tennie különben le kell venni veszteségként mindenféle mentődobás lehetősége nélkül. 

Transzdimenzionális Villám (Transdimensional Thunderbolt): A C’tan Szilánk egy energianyalábot lő ki a kinyújtott tenyeréből.  

Ez egy lövés, amely a következő profillal rendelkezik: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Transzdimenzionális Villám (Transdimensional Thunderbolt) 24” 9 2 Assault 1 

Vonagló Világkép (Writhing Worldscape): A természetes világ fellázad a C’tan Szilánk jelenléte ellen, maga a talaj is megbomlik, ahogyan az őt 

összetartó fizikai törvények semmivé foszlanak. 

Amíg a C’tan Szilánk a harcmezőn van, addig minden nehéz terep (difficult terrain) egyben veszélyes terep (dangerous terrain) az ellenfél számára. 

Ha az adott terep alapból veszélyes terep volt, akkor a veszélyes terep tesztet az ellenfél 1-es és 2-es dobásnál is elrontja. 

  



Sírpengék 

Tomb Blades 

A Sírpengéket eredetileg űrközi harcokra tervezték a Mennyei Háború utolsó 

napjaiban. Több száz fős rajokba vergődve voltak hivatottak körbefogni az 

ellenséges hajókat és utána pontos tesla és gauss tűzzel megsemmisíteni 

azokat. Olyannyira hatékonynak bizonyultak ebben a szerepben, hogy nem 

sokkal később megjelentek a földi hadviselésben használt változataik is. Ez 

egyike volt azon ritka alkalmaknak, amikor változtattak a Nekron hadseregek 

maradi szokásain, hogy jobban kihasználhassanak egy felmerülő lehetőséget. 

A Sírpengék mozgása felettébb furcsának tűnhet a kivitelezésüknél fogva, mivel 

lemondanak a sugármotorok és harci gépek által alkalmazott egyenes támadási 

formákat. E helyett a dimenzionális taszító motorjaik biztosítják, hogy se a 

gravitáció, se a lendület ne legyen hatással a járműre. Ennek eredményeképpen 

a Sírpengék gyakran köröznek a harcmezőn ahelyett, hogy egyenesen 

nekirontanának az ellenfélnek. Így viszont meglehetősen nehézzé teszik azt, 

hogy becélozzák őket. Hús-vér pilóták nem is reménykedhetnének abban, hogy 

ájulás vagy rosszullét nélkül elviseljék az ilyen fajta manőverezést, de a gépekre 

nincsenek hatással ezek a veszélyek. 

Habár a látvány másról árulkodik, de a Sírpengék minden manőverét pontos 

számítások vezérlik. Ennek muszáj is így lennie, mert egy Nekron Harcos 

önmagában elég silány pilóta lenne. Ennek kompenzálására a támadó 

manőverek előre be vannak programozva és a pilóta nem változtathat rajtuk 

miután elindította őket, bár több fajta program közül is választhat, hogy jobban 

alkalmazkodhasson az új feladataihoz. 

A Sírpenge előre beprogramozott röppályája miatt elméletileg kiszámítható a 

halkadási iránya, de csakis egy zseniben merülne fel az, hogy egyáltalán 

valamiféle rendszer van a mozgásában. Még ha a szóban forgó lángelme be is 

tudná azonosítani az alkalmazott egyenleteket, akkor sem lenne olyan célzó 

rendszer, amely elég gyorsan fel tudná dolgozni ezeket az adatokat. Így a Sírpengék ugyanolyan nehezen elejthető zsákmányok, mint a 

legképzettebb halandók, holott a pilóták képességei között drasztikus különbség van. 

A Sírpengék általában a fősereg előtt haladva a könnyen védett pozíciókat, az ellátmányi vonalakat és más alkalmi célpontokat támadnak meg. 

Habár a földi változatok nem rendelkeznek ugyanazzal a pusztító fegyverzettel, mint az űrbéli testvéreik, az előrenyomuló gyalogság ellen általában 

azért az ikercsatolt tesla karabélyok és a gauss robbantók is elégségesek. Annyira kiszámíthatatlanok a rajtaütéseik, hogy általában az egyetlen jel, 

amit az ellenfél kap, az a Sírpengék motorjainak süvítése. Abban a pillanatban a talpraesettebbek azonnal fedezékbe vonulnak, a kevésbé 

talpraesettebbek pedig elpárolognak, ahogy a levegő megtelik körülöttük instabil energianyalábokkal. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Sírpenge (Tomb Blade) 4 4 4 4(5) 1 2 1 10 4+ 

Egységtípus: Sugármotor (Jetbike)  

Felszerelés: Ikercsatolt tesla karabély (Twin-linked tesla carabine) 

Speciális szabályok: Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Fejlesztés: 

Árnylepel (Shadowloom): Ez az apró generátor árnyékba burkolja a Sírpengét. 

Egy ilyen fejlesztéssel rendelkező modell megkapja az Álcázás (Stealth) szabályt. 

Dimenziócső (Nebuloscope): Ennek a szerkezetnek a segítségével a Sírpenge pilótája hét különböző dimenzión keresztül képes követni a élpontjár, 

ezzel sokkal pontosabb célzást téve lehetővé. 

Egy ilyen fejlesztéssel rendelkező modell BS értéke 5-re nő. 

Pajzsszárnyak (Shield vanes): Sok Sírpenge extra páncéllemezekkel van felszerelve, amelyek egy apró, de jelentős mértékben növelik az ellenálló 

képességét. 

Egy ilyen fejlesztéssel rendelkező modell 3+-os páncélmenővel (armour save) rendelkezik. 

  



Nekron Pusztítók 

Necron Destroyers 

A Pusztítók a halál hírnökei, akik létezésének egyetlen célja az élet tüzének 

kioltása. Nem törődnek semmivel és senkivel és nm is tesznek különbséget 

bűnösök és ártatlanok között – minden élet az ellenségük és minden élőlény a 

prédájuk. 

Nem az őrületük az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti a Pusztítókat a 

Sírvilágok többi lakójától. Ugyan sok más Nekront is hatalmába kerít valamiféle 

őrület, ez általában csak azzal jár, hogy tovább súlyosbítja az áldozat belső 

furcsaságait. Ám még a legalacsonyabb Nekron Harcos is visszavágyik a Hús 

Korszakába és mivel a teste az egyetlen dolog, ami legalább halványan hasonlít 

az egykori lényére, sosem lenne hajlandó tovább roncsolni azt. Ezzel ellenben a 

Pusztítók könyörtelenül módosítják a testüket, ha kell, hogy ezzel is 

hatékonyabban tudjanak életeket kioltani. Éppen ezért a lábaikat eltávolítják, és 

lebegő platformokra cserélik, a kezeiket pedig gauss ágyúkkal helyettesítik. Még 

az érzékszerveiket is átalakítják, hogy így jobban be tudják fogni a célpontjukat, 

még ha ezért az érzelmeikért felelős áramköröket kell kiiktatni. Ez viszont korán 

sem jelenti azt, hogy a Pusztítók nem éreznének félelmet. Habár 

megmagyarázhatják a visszavonulásukat azzal, hogy nyersanyagokat akartak 

megtakarítani, a visszavonulás akkor is egy olyan megfutamodás, amelyet az a 

túlélési ösztönük generált, amelyet sosem lesznek képesek igazán kiiktatni. 

Ami igazán félelmetessé teszi a Pusztítók felemelkedését, az az, hogy szinte 

minden Sírvilágon megtalálhatóak, a legszegényebb peremvilágtól egészen a 

koronavilágokig. Ez viszont arra utal, hogy ezt a fajta őrületet egy tudatalatti 

beültetés váltja ki, amelyet minden bizonnyal a C’tanok ültettek beléjük a bio 

átültetéskor. Ennek ellenére nem minden társadalmi réteg tagjai válnak 

Pusztítókká. Szükséges hozzá ugyanis egy bizonyos fokú gondolkodási szabadság 

és önállóság, amely nem adatott meg az alsóbb rendű Nekronoknak. Így tehát a 

legtöbbjük szinte kivétel nélkül a Halhatatlanok, a Korumák és néha a Mortisok soraiból kerülnek ki. A legtöbbjüket száműzik a Sírvilág 

peremvidékeire, ahol a Pusztító Vezérek által uralt, elszigetelt 

erődítményekben laknak. 

A Pusztítók eltökélt gyilkolási szándéka nagy előny a Nekron seregek számára. 

A legtöbb hadjárat során a hatékonyságuk bőven kárpótolja a folyamatos 

tiszteletlenségüket, amivel minden más Nekront kezelnek. A legravaszabb 

hadvezérek inkább a Pusztítók köré építik a stratégiájukat a helyett, hogy 

megpróbálnák rájuk erőltetni a saját terveiket. Ugyanis amíg életjeleket 

érzékelnek a közelben, addig a Pusztítók teljesen a gyilkolásra koncentrálnak, 

és nem tudnak olyan lényegtelen dolgokkal törődni, mint a parancsok vagy a 

stratégia. Ha egyszer megpillantják az ellenfelet, akkor onnantól kezdve már a 

társaikkal sem törődnek, hanem átváltanak optimalizált és önellátó pusztító 

üzemmódba; messziről elpusztítva az ellenséges formációkat és utána 

kifüstölve a túlélőket a kráterből. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nekron Pusztító (Necron Destroyer) 4 4 4 5 1 2 1 10 3+ 

Nehéz Pusztító (Heavy Destroyer) 4 4 4 5 1 2 1 10 3+ 

Egységtípus: Ugró Gyalogság (Jump Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Gauss ágyú (Gauss cannon) (csak a Pusztító [Destroyer]), nehéz gauss ágyú (heavy gauss cannon) (csak a Nehéz Pusztító [Heavy 

Destroyer]) 

Speciális szabályok: Preferált Ellenfél (Mindenki!) (Preferred Enemy [Everything!]), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

  



Lidércek 

Canoptek Wraiths 

Amíg egy Sírvilág lakói mély álomban vannak, a Lidércek vigyázzák álmaikat. 

Csendesen lebegnek végig a poros folyosókon, betolakodók és rendszerhibák 

után kutatva. A Lidércek elsődlegesen észlelő egységek, amelyek folyamatos 

jelentéseket küldenek a Kriptapók irányítóiknak a helyett, hogy önállóan 

cselekednének. Ha viszont parancsot kapnak, akkor azt rendíthetetlenül 

végrehajtják. Legyen szó akár arról, hogy támadjon meg egy betolakodót vagy, 

hogy hajtson végre javításokat egy összeomló kripta szívében, a Lidérc minden 

parancsát addig követi, amíg véghez nem viszi, vagy el nem pusztul. 

A legjellegzetesebb vonásuk talán a dimenzionális destabilizáló mátrixuk – egy 

fázisváltó, amelynek segítségével képesek kilépni a valóságból. Ez a szerkezet 

eredetileg arra lett kitalálva, hogy a Lidérc úgy tudja megjavítani a gépek belső 

részeit, hogy ahhoz ne kelljen eltávolítani a külső burkolatot. Ám ugyanolyan 

hatékony eszköz ez a betolakodókkal szemben is. Ha jól időzít, akkor a Lidérc 

képes egy ellenfél belsejébe juttatni a valóságon kívüli karmait és ott újra 

megszilárdítva őket idegközpontokat, ütőereket és más fontos szerveket 

elmetszeni mindenféle külső jel nélkül. Továbbá az ellenfélnek is jól kell 

időzítenie a válaszcsapásait különben a fegyvere csak úgy átsiklik a Lidérc éteri 

testén.  

Habár az elsődleges funkciójuk az alvó mestereik felügyelete, gyakran bevonják 

őket a harcokba felderítőkként. A dimenzionális destabilizáló mátrixuk ugyanis 

lehetővé teszi nekik, hogy bármilyen terepen könnyedén átmozogjanak és el is 

rejti őket az ellenséges szemek és szenzorok elől. Sok ellenséges sereg haladt 

már át úgy egy Sírvilágon, hogy nem is sejtették, hogy minden mozdulatukat 

figyelik, rögzítik 

és jelentik a 

szellemszerű 

Lidércek. Csakis a legfigyelmesebbek remélhetik felfedezni a szellemtestüket és 

meghallani az adásaikkal járó elektromos zajt. Általában viszont ilyen esetekben is 

csupán képzelgésnek tekintik a látottakat és hallottakat a megfigyelők. 

Amikor megkezdődik az elkerülhetetlen ütközet, akkor a Lidérceket azzal bízzák 

meg, hogy terrorizálják az ellenfeleiket. Ezt azzal érik el, hogy lecsapnak az 

ellenséges vezetőkre, a támogató egységekre, az utánpótlási vonalakra, 

lényegében minden olyan célpontra, amelyet egy hétköznapi csapat csak nagyon 

nehezen érne el. Nagyon sok ellenséges vezér járt már úgy, hogy el sem érte a 

frontvonalat, mert az azt megelőző este álmában végzett vele egy Lidérc, akinek 

sem az őrök, sem az ajtók, de még az energia mezők sem jelentenek akadályt. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Lidérc (Canoptek Wraith) 4 4 6 4 2 2 3 10 3+ 

Egységtípus: Ugró Gyalogság (Jump Infantry)  

Felszerelés: Fázisváltó (Phase shifter) 

Speciális szabályok: Rettenthetetlen (Fearless) 

Fázis Támadás (Phase Attacks): A Lidércek közelharci támadásai rendelkeznek a Hasítás (Rending) szabállyal. 

Lebegés (Wraithflight): A Lidércekre nincs hatással a nehéz (difficult) és a veszélyes (dangerous) terep. 

Fejlesztés: 

Ostortekercs (Whip coils): Némely Lidércek mechanikus csápokkal vannak felszerelve, amelyek körülölelik az ellenfelet és helyhez kötik, amíg a 

többi fegyverük teszi a dolgát. 

Amíg egy ellenséges modell talapzatkontaktusban van egy ilyen fejlesztéssel rendelkező Lidérccel, addig a kezdeményezési értéke (I) 1-nek számít, 

függetlenül az eredeti értéktől. 

  



Szkarabeuszok 

Canoptek Scarabs 

 A Szkarabeuszok olyan gépezetek, amelyek feladat az, hogy a szeves és nem 

szerves anyagokat lebontsák és energiává alakítsák át. Az így nyert energiát az 

irányítójuk pedig újabb alakok formálására fordítja. Egy kriptában ez általában 

azt jelenti, hogy lebontják a károsodott alkatrészeket, hogy azok 

pótalkatrészekként, esetleg további Kriptapókokként, Lidércekként vagy 

Szkarabeuszokként születhessenek újjá. Szinte minden előállítható ilyen módon, 

ha a rendelkezésre álló energia elegendő a feladathoz. Egy sereg Szkarabeuszok 

például idővel képes lenne egy egész Bolyvárost és minden lakóját felfalni és 

utána felhasználni az így nyert energiát egy egész hadsereg vagy akár egy 

benépesítésre váró Nekron kripta létrehozására. 

Mivel lényegében ész nélküli falógépek, ezért álalában egy Kriptapók vagy egy 

Kriptás irányítja őket. Ha az ő jelüket megzavarja valami, akkor a Szkarabeuszok 

visszaváltanak a legalapvetőbb funkciójukra, azaz felfalnak mindent, ami a 

közelükben van, beleértve más Szkarabeuszokat és Nekronokat is. Viszont 

szerencsére az őket irányító jeleket nagyon nehéz bemérni és még annál is 

nehezebb zavarni, ha pedig az irányítójuk semmisül meg, akkor automatikusan 

valaki más lép a helyébe. Ha az ellenfélnek valahogy sikerül minden irányítót 

megsemmisítenie, akkor ezzel átalában az eredetinél sokkal nagyobb problémát 

okoz saját magának. Ugyanis, ha a Szkarabeuszok teljesen irányítás nélkül 

maradnak, akkor az alapprogramjuk értelmében minden többletenergiát még 

több Szkarabeuszok előállítására fordítanak. Ezzel viszont egy olyan 

önreprodukáló rajjá válnak, amelyet csakis egy teljes értékű bombázás képes 

megsemmisíteni. 

A Fővezérek gyakran azzal kezdik meg a harcot, hogy Szkarabeuszok hordáit 

szabadítják rá az ellenfélre, remélve, hogy az fontos lőszert fecsérel a kiirtásukra 

mielőtt megindulna a valódi roham. Egy felettébb ravasz Fővezér képes felmérni 

a különböző ellenséges formációk elhatározottságát abból, hogy hogyan reagálnak erre a taktikára. A harcedzett katonák fegyelmezett sortűzzel 

hárítják l a Szkarabeuszokat, mert nem tartják őket nagyobb fenyegetésnek, mint amilyenek valójában. Más ellenfeleket viszont elönt a félelem a 

végeláthatatlan rajok láttán. Bárhogy is legyen, a Fővezér fontos információkhoz 

juthat azzal kapcsolatban, hogy hol a legerősebb az ellenállás és képes ennek 

megfelelően alakítani a stratégiáját. 

Viszont a Szkarabeuszok a járművek ellen vannak igazán elemükben. Ha egyszer 

rákapaszkodtak a külső lemezekre, akkor egyből elkezdenek enni és 

sérülékennyé teszik az ellenfél páncélzatát más támadásokkal szemben. Ha nem 

kergetik vagy pusztítják el őket elég hamar, akkor akár a jármű belsejébe is 

bejuthatnak, így átalakítva egy hatalmas hari gépezetet egy mozgó és 

borzalmakkal teli börtönné a hamarosan elfogyasztandó legénység számára. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Szkarabeuszok (Canoptek Scarabs) 2 2 3 3 3 2 4 10 5+ 

Egységtípus: Bestiák (Beasts) 

Speciális szabályok: Rettenthetetlen (Fearless), Raj (Swarms), Entrópikus Csapás (Entrophic Strike) 

  



Kriptapókok 

Canoptek Spyders 

A Nekron mestereikkel ellentétben a Kriptapókok sosem alszanak, hanem a 

Sírviláguk szerkezeteit felügyelik évezredek óta. Még a fénykorukban is 

folyamatos karbantartást igényeltek ezek a rendszerek, különben javíthatatlan 

szintre degradálódtak. A századok múlása pedig csak gyorsított ezen a 

természetes folyamaton. De legyen bármeilyen végeláthatatlan és hálátlan a 

feladat, a Kriptapókok végtelen türelmükkel az idők végezetéig elvégzik a 

dolgukat. 

Habár lényegében automatizált drónok, a Kriptapókok mégis jelentős 

fenyegetést tudnak jelenteni, ha a helyzet úgy hozza. A számtalan javító és 

tartalék rendszere, amelyek elengedhetetlenek a feladatai elvégzéséhez, 

jelentős védelmet biztosítanak az ellenséges fegyverekkel szemben. Ezzel 

egyidőben, ha valaki olyan ostoba, hogy túl közel kerül hozzájuk, akkor azt 

gyorsan szétkapják a hatalmas karmaikkal és a tucatnyi fúró és vágó 

eszközükkel. Ha még ez sem lenne elég, akkor mindegyik Kriptapók további 

fegyverekkel szerelhető fel a funkciójuktól függően. Azok például, amelyek fő 

feladata a megfigyelés, nem pedig a kötbavatkozás, Szkarabeuszok armadáját 

képesek legyártani a testük belsejében, hogy utána azokat szabadítsák rá az 

ellenfélre.  

Ugyan nem rendelkeznek valódi intelligenciával, a Kriptapókok összetett 

programozása felettébb ellenállóvá és alkalmazkodóképessé teszi őket. Ha 

például egy 

csapat 

Kriptapók 

összehangolja 

magát, akkor 

az egyikük 

átveszi az irányítást és a többiek számítási kapacitását is kihasználva egy felettébb 

hatékony hálózatot hoz létre. Ezt pedig képes megosztani a közelben lévő 

Lidércekkel és Szkarabeuszokkal, így téve lehetővé koordinált választ mindn 

fenyegetésre. E miatt van az, hogy a legtöbb betolakodó már azelőtt meghal a 

Szkarabeuszok vagy a Lidércek által, ielőtt akár egyetlen Nekront is megpillantana. 

Mindez pedig az örökkön éber Kriptapóknak köszönhető, amely mindig őrzi alvó 

mestereit. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Kriptapók (Canoptek Spyder) 3 3 6 6 3 2 2 10 3+ 

Egységtípus: Szörnyeteg (Monstrous Creature) 

Felszerelés: 

Szkarabeusz kaptár (Scarab hive): Minden Nekron mozgási fázis elején, ha nincs közelharcban, akkor a Kriptapók megpróbálhat létrehozni egy 

Szkarabeusz Rajt. 

Jelölj ki egy 6”-en belül lévő Szkarabeusz osztagot és dobj D6-al. 2+-on adj az osztaghoz még egy talpnyi Szkarabeuszt (akik rendesen 

cselekedhetnek ebben a körben). Ettől az osztag létszáma fölé emelkedhet a kezdőlétszámuknak. 1-es dobása esetén minden ugyanígy történik, de 

a Kriptapók túlterhelte magát és e miatt elszenved egy páncél- és fedezékmentő nélküli sebet. Ha a Szkarabeusz talpat valamiért nem tudod 

lerakni, akkor az elpusztul. 

Speciális szabályok: Rettenthetetlen (Fearless) 

Fejlesztés: 

Szerelő karmok (Fabricator claw array): Ez egy közelharci fegyver. Továbbá ha a Kriptapók talapzatkontaktusban van egy sérült járművel a lövési 

fázis folyamán, akkor megpróbálhatja megjavítani azt lövés helyett. Dobj egy D6-al. Ha a végeredmény 4 vagy több, akkor sikerült megjavítani a 

jármű mozgásképtelenségét vagy egy elpusztított fegyverét (a jármű tulajdonosa választja ki). Ha egy fegyver lett megjavítva, akkor az a következő 

lövési fázisban tud majd először lőni. A Kriptapók nem tud javítani ha a földön fekszik (gone to ground). 

Homály prizma (Gloom prism): A homály prizma egy olyan mezőt hoz létre, amely védve van a hiperűr kártékony erőivel szemben. 

Minden alkalommal, amikor egy ellenfél megcéloz egy Kriptapókot, vagy egy tőle 3”-en belül lévő baráti osztagot egy pszi erővel, akkor dobj D6-al, 

ha sikeres a pszi tesztje az ellenfélnek. 4+-on sikerült semlegesítened az ellenfél pszi erejét. 

  



Nekron Monolit 

Necron Monolith 

Semmi sem példázza jobban a Nekronok engesztelhetetlenségét, mint a Monolit. 

Minden más szerkezetükhöz hasonlóan ez is teljes egészében élő fémből van 

feléptve, egy olyan intelligens anyagból, amely egy szempillantás alatt képes 

megjavítani önmagát. Ha ezt kombináljuk a jármű karnyi vastagságú 

páncélzatával, akkor egy minden szempontból félelmetes fegyvert kapunk, amely 

képes szinte minden fegyvernek ellenállni. Az egyetlen módja egy ilyen 

monstrum megfékezésének az, hogy hosszas ás fókuszált tűzzel áttörik a külső 

páncélzatát és így megsemmisítik a sérülékeny belső rendszereit. Viszont nagyon 

kevés olyan katona van, aki elég fegyelmezett ahhot, hogy harc közben ilyen 

pontos tudjon lenni. Azonban még nekik is sietniük kell mülönben elporlasztják 

őket a Monolit fegyverarzenálja. 

Akár egyetlen Monolit is képes annyi tűzerőt felmutatni, hogy könnyen 

tekinthető egyszemélyes hadseregnek. A legdrámaibb darab az arzenáljában a 

részecske ostor, amelyet a tetején lévő kristályon keresztül szabadít a 

harcmezőre. Az ostor egyetlen csapása is elég ahhoz, hogy füstölgő romhalmazzá 

változtassa a járműveket vagy elhamvassza a gyalogsági katonákat. Még ha 

szerencsével túl is éli az ellenfél a csapást, akkor még a Monolit gauss fluxus 

íveivel is szembe kell néznie. Ezek az automatizált védelmi fegyverek előre 

programozott rendszer 

alapján tisztítják meg a 

jármű körüli területet. 

Ám a Monolith 

legfélelmetesebb és 

legerősebb fegyvere az 

örökkévalóság kapuja. 

Ez a fénylő 

energiamező nem más, mint egy fogjul ejtett féregjárat, amelyet a szerkezet szívébe 

zártak. A személyzet pedig képes ezt a kaput egy mentális paranccsal száműző portállá 

alakíttani és azok, akik nem képesek ellenállni a vonzásának, azok mindörökké egy 

transzdimenzionális börtönbe kerülnek, ahonnan nincs menekvés. Viszont a Monolit 

képes ezt a járatot egyfajta dimenzionális folyosóként is használni és ezzel olyan 

Nekronokat a közelébe hozni, amelyek máshol, akár egy másik bolygón, tartózkodnak. 

Így hát jogosan tartják a Monolitot a végzet előfutárának, mert ahol megjelenik, ott nincs 

messze a megszálló Nekron sereg sem. 

 Típus BS F S R 

Monolith (Necron Monolith) Heavy*, Skimmer, Fast 4 14 14 14 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

*Heavy: A jármű nem mozoghat gyorsabban harci sebességnél (combat speed), de mindig mozdulatlannak számít lövés szempontjából. 

Felszerelés: 4 gauss fluxus ív (gauss flux arcs), részecske ostor (particle whip) 

Örökkévalóság Kapuja (Eternity Gate): Az örökkévalóság kapuját két módon is lehet használni mindegyik körödben. Az örökkévalóság kapuját nem 

lehet a Monolittól külön elpusztítani. 

Dimenzionális folyosó (Dimensional Corridor): A mozgási fázisod elején válassz ki egy baráti, nem közelharcoló, nem jármű osztagot a harcmezőn 

vagy tartalékban. Az az osztag azonnal kiteleportál a jelenlegi helyéről és „kiszáll” a Monolitból. Ha valamely modelleket nem lehet elhelyezni, 

akkor azok megsemmisülnek, de ezt leszámítva úgy kell kezelni az osztagot, mintha most szállt volna ki egy harci sebességgel mozgott járműből. 

Száműző portál (Portal of exile): A száműző portált távolsági támadásként kell kezelni. Amikor használod, akkor minden ellenséges modellnek 

(nem osztagnak), amely D6”-en belül van a Monolittól azonnal sikeres erő (S) tesztet kell tennie vagy mindenféle mentő nélkül le kell venni 

veszteségként (az erővel nem rendelkező modelleknek automatikusan sikerül a tesztje). Dobj külön minden érintett modellnek. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Száműző portál (Portal of exile) D6” X - Heavy 1, Speciális 

Speciális szabályok: Becsapódás (Deep Strike)*, Élő Fém (Living Metal) 

* Ha a Monolit tartalékban marad, akkor onnan csakis Becsapódással jöhet játékba. 

  



Végítélet Bárka 

Doomsday Ark 

Bármilyen személyes hóbortjaik is legyenek, minden Fővezér sziklaszilárdan hisz 

abban, hogy a győzelmet elsöprő tűzerővel lehet e legkönnyebben elérni. 

Némely komor ellenfél ezt a hozzáállást annak tudta be, hogy a Nekronok 

android testei nem éppen kiemelkedő teljesítményűek a közelharc 

forgatagában. A valóság visznt az, hogy a Nekronok mindig is a fejlettebb 

technológiájuk bevetésével nyerték meg a háborúikat. Mivel az ilyen háborúkat 

elkerülhetetlenül messziről nyerik meg, ezért minden Nekron harci 

programozása a távolsági harcot preferálja. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 

Végítélet Bárka, a Nekron fegyverek legfélelmetesebbike. 

A Végítélet Bárka minden szempontból sebezhetőnek tűnik, a külseje 

csontvázszerű és hiányoznak róla a harci gépekre oly jellemző páncéllemezek is. 

Viszont ha valaki túlságosan fennakad ezeken a hiányosságokon, akkor az 

átsiklik a jármű valódi funkcióján. Ez ugyanis nem egy harci tank, amely a 

forntvonalon van és nagy mennyiségű sérülést bír és oszt ki. E helyett a 

Végítélet Bárka nem más, mint egy hatalmas, önmeghajtású végítélet ágyú – 

egy olyan fegyver, amely egyetlen lövéssel képes eldönteni a csata kimenetelét. 

Minden rendszere, amely nem az ágyú üzemeli, az a motorjának vagy a védelmi 

pajzsának a fenntartásával törődik. Az összes ilyen másodlagos rendszer 

ugyanonnan nyeri az energiát, mint a végítélet ágyú és a pilóta figyelmének 

nagy részét az köi le, hogy az energiaelosztás megfelelő legyen az adott feladat 

elvégzéséhez. 

Maga a végítélet ágyú egy technológiai csóda, amely egyszerű 

gyerekjátékokként tünteti fel a Birodalom lézer fegyvereit. Még ha alacsony 

energiaszinten is sütik el, akkor is félelmetes pusztítást képes okozni, ha viszont 

teljes erővel lőnek vele, akkor a fénylő energianyalábja ezerszer forróbb, mint a 

hétköznapi plazma fegyverek lövedéke. Ha gyalogság kerül a lövés útjába, akkor 

azok azonnal porrá égnek, a járművek pedig olvadt maszlaggá változnak 

pillanatok alatt. A végítélet ágyú lövése ellen egyedül talán egy Titán pajzsai 

remélhetik, hog kitartanak, de ez is inkább csak reménykedés, mint bizonyosság a 

kezelőszemélyzete részéről. 

Más járművekkel ellentétben a Végítélet Bárka nem támaszkodik sem a 

sebességére, sem a kitartására a túlélésért. E helyett a pilótájának a teljes 

védelmi taktikája egy megelőző csapásból áll – elvégre az ellenfeleg sokkal 

kevésbé fenyegetőek, ha hamuvá porladtak. Így egy teljes értékű frontális 

támadást leszámítva minden támadás pusztulásra van ítélve a Végítélet Bárka 

ellen, mert a támadók már azelőtt megsemmisülnek, hogy a fegyvereikkel 

lőtávba érnének. A megkerülés sem hoz jobb eredményt, mert habár lassan 

halad előre, mégis figyelemreméltó fürgeséggel képest irányt változtatni a 

Végítélet Bárka, miközben az energianyalábjaival tömegesen pusztítja el az 

ellenfeleit. 

 Típus BS F S R 

Végítélet Bárka (Doomsday Ark) Open-topped, Skimmer 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Felszerelés: Kvantum pajzs (Quantum shielding) 

Két gauss nyúzó sor (gauss flayer array): A Végítélet Bárka mindegyik oldalán van egy 5 gauss nyúzóból álló sor. Mindegyik sor lőhet más 

célpontra, mint a másik sor vagy a végítélet ágyú, de az adott sor minden fegyverének ugyanazt a célpontot kell lőnie. 

Végítélet ágyú (Doomsday cannon): Ahhoz, hogy a végítélet ágyú teljes erővel lőhessen mozdulatlannak kell maradnia. Minél többet mozog, annál 

több energiát kell átcsoportosítani az ágyútól a motorokhoz. 

Ennek megfelelően a végítélet ágyú két profillal rendelkezik: egy ara az esetre, ha nem mozdult, egy pedig arra, ha megmozdult: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Végítélet ágyú (Doomsday cannon) (álló helyzetből) 72” 9 1 Heavy 1, Large Blast 

Végítélet ágyú (Doomsday cannon) (mozgás után) 24” 7 2 Heavy 1, Blast 

Speciális szabályok: Élő Fém (Living Metal) 

  



Pusztító Bárka 

Annihilation Barge 

 

A Pusztító Bárkák a Nekronok legkedveltebb gyalogság elleni eszközei. 

Mindegyikük egy ikercsatolt tesla pusztítóval van felszerelve – olyan hatalmas 

energia ágyúk, amelyek halálos villámnyalábokat lőnek ki. Alapból ezek a Bárkák a 

Nekron Sírok legmélyén vannak elrejtve arra az esetre, ha egy betolakodónak 

sikerül átjutnia a caspdákon, a szolgarobotokon és a leselkedő Nekron 

Harcosokon. Ezek után ugyanis át kell haladnia az elrejtett Pusztító Bárkák előtt. 

Egyetlen villanással később pedig ő is csak por a kripta makulátlan padlóján. Ha 

egy Fővezér hadba vonul, akkor újra feléleszti ezeket az ősi gépezeteket, hogy 

azok tovább növeljék seregének tűzerejét. 

A Pusztító Bárkák általában nem elég gyorsak ahhoz, hogy lépést tartsanak akár a 

Nekronok lassú menetoszlopával. Épen ezért leginkább stratégiai fontosságú 

pontok őrzésével bízzák meg őket. Innen könnyen elháríthatják az ellenség 

felderítőit anélkül, hogy egy összehangolt támadástól kellene tartaniuk. Ez 

nemcsak azt biztosítja, hoy a harcmező egyes részei biztosítva vannak a 

legelszántabb rohamokat leszámítva bármilyen ellenséges támadás ellen, hanem 

azt is, hogy a Pusztító Bárkák biztos találnak maguknak áldozatokat. A legtöbb 

Fővezér ezek mellett még egy osztag Harcost vagy Halhatatlant is ki szokott jelölni 

a Bárkák őrzésére. Ez a fajta együttműködés általában mindkét fél számára 

kifizetődő, mert a jármű védelmet élvez társai által az ellenséges rohamokkal 

szemben, a testőrsége pedig a Bárka tűzerejét kamatoztathatja. 

A Pusztító Bárka fő fegyvere, a tesla pusztító, főként az ellenséges gyalogság ellen 

hatásos ugyan, de a legkeményebb tankok is joggal félhetnek a haragjától. Ez a 

fegyver ugyanarra a technológiára alapul, mint a kisebb tesla ágyúk és karabélyok. 

A villámai viszont 

gyakran ugranak 

egyik célpontról a 

másikra mielőtt véglek eltűnnének, ezzel szörnyű pusztítást hagyva maguk mögött a 

harcmezőn. 

Sehol sem használják gyakrabban a Pusztító Bárkákat, mint az Akannazad Dinasztia 

északi határbolygóin. Ezek a planéták ugyanis folyamatos támadás alatt vannak a 

Charodoni Orkok által, akiknek a technológiában gazdag és rendezett szervezetű 

Nekron bolygók mind zsákmány, mind anarchia szempontjából ellenállhatatlan 

célpontok. A Bárkák használata nélkül sok ilyen világ már rég elesett volna. Kevés olyan 

fegyver van ugyanis, amely ekkora károkat képes okozni az előrenyomulő Orkok 

hordáiban. Az elsődleges robbanás könnyedén elpusztítja a Kocsikat és a Lopott 

Járgányokat, a vadul cikázó villámok pedig felperzselik azokat a Skacokat, akik éppen 

mellettük haladtak. 

 Típus BS F S R 

Pusztító Bárka (Annihilation Barge) Open-topped, Skimmer 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Felszerelés: Kvantum pajzs (Quantum shielding), tesla ágyú (tesla cannon). ikercsatolt tesla pusztító (twin-linked tesla destructor) 

Speciális szabályok: Élő Fém (Living Metal) 

  



Végzetes Kaszák 

Doom Scythes 

A Végzetes Kaszák a terror és a pusztítás hírnökei, amelyek messze a Nekron 

seregek előtt szárnyalnak. Más egységekkel ellentétben viszont ők akár önállóan 

is képesek cselekedni. A gép belsejében ugyanis tucatnyi adathordozó található, 

amelyek tele vannak különböző támadási tervekkel, stratégiákkal és taktikákkal. 

Ha pedig netán olyan helyzettel kerülne szembe, amely kívül esik az ismert 

paramétereken, akkor a pilóta egy szempillantás alatt képes átfésülni az 

adatbázisát a megfelelő ellencsapás kikeresésére. 

A Végzetes Kaszákat általában már a harc kezdete előtt előreküldik, hogy 

megtépázzák az ellenfél elszántságát, ugyanis a jelenlétük 

megmagyarázhatatlan félelmet vált ki minden élőlényből. Ez abból adódik, hogy 

ugyanazt a dimenzionális tasító motort használják, mint a Sírpengék. Viszont 

amíg azokon a gépeken a meghatjójuk hangja egyszerűen csak zavaró és 

kellemetlen. A nagyobb Végzetes Kaszán viszont több százszor erősebb a motor 

hangja és így mélyen az élőlények primitív agyában rezonál, összezavarva az 

emlékeiket, a látásukat és az ítélőképességüket. Aki hallja a közeledtüket, az 

gyakran halucinációktól szenved vagy magatehetetlenül bámul maga elé. Nem 

csoda hát, hogy hallani olyan veterán seregekről, amelyek fejvesztve 

menekülnek egy Végzetes Kasza közeledtekor, különben a saját szemüket 

próbálják hiábavalóan kikaparni, hogy eltűntessék a fejükben lévő látomásokat. 

Ha az ellenfél nem adná meg magát a Végzetes Kasza első elhaladásakor, akkor 

a pilóta rászabadítja gépezete tűzerejét. Életre kelnek a tesla pusztítók, 

villámokkal szórva meg a harcmezőt és azonnal felperzselve mindenkit, aki nincs 

fedezékben. A páncélozott járművek talán még képesek ezt a csapást átvészelni, 

de ők sem állhatak ellen a Végzetes Kasza fő fegyverének – a találó nevű és 

jogosan félt halálsugárnak. 

Nagyon ritkán van bármi előjele annak, hogy a halálsugár lőni fog, mert 

bármilyen hangot is hallasson, az elveszik a Halálos Kasza motorjának zajában. Az egyetlen intő jel, amire az ellenfél netán felfigyelhet az a 

fókuszáló kristály körül összegyűlő energianyaláb vagy a légnyomás hirtelen megváltozása, de általában már túl későn veszik észre ezeket. A 

fénynyaláb még egyszer utoljára felvillan és utána egy olyan vakítóan fehér fénycsóva hagyja el a gép alját, amely a gyalogságot és a járműveket 

egyaránt azonnal elporlasztja. Egyetlen Halálos Kasza képes egy teljes járműoszlopot megsemmisíteni, amíg a halálsugara működőképes, egy egész 

osztag pedig egy óra alatt atomjaira bont egy bolyvárost. 

 Típus BS F S R 

Halálos Kasza (Doom Scythe) Fast, Skimmer 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Felszerelés: Ikercsatolt tesla pusztító (twin-linked tesla destructor) 

Halálsugár (Death ray): A halálsugár elsütéséhez jelölj ki bárhol a pályán egy pontot, amely a fegyver hatótávolságán belül van és utána jelölj ki egy 

másik pontot, amely 3D6”-re van az elsőtől. Utána kösd össze a két pontot egy egyenes vonallal. Minden osztag (baráti és ellenséges is), amelyen 

áthalad a vonal annyi találatot szenved el, ahány modellje a vonal alatt van. Ha a jármű többi fegyvere is lő ugyanabban a fázisban, akkor egy olyan 

osztagra kell lőniük, amelyet eltalált a halálsugár. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Halálsugár (Death ray) 12” (speciális) 10 1 Heavy 1 

Speciális szabályok: Élő Fém (Living Metal), Becsapódás (Deep Strike) 

Légi Támadás (Aerial Assault): Az ilyen szabállyal rendelkező jármű akkor is képes az összes fegyverével lőni, ha teljes gázzal (cruising speed) ment. 

Szuperszónikus (Supersonic): Az ilyen szabállyal rendelkező jármű 36”-et mozoghat akkor, ha padlógázzal (flat out) megy. 

  



Éji Kaszák 

Night Scythes 

Az Éji Kaszák a Nekronok kedvenc inváziós eszközei. Ezek a Végzetes Kaszák olyan 

változatai, amelyek lemondanak egy kis tűzerőről a szállítókapacitásuk javára. Ez 

viszont nem jelenti azt, hogy védtelenek lennének, sőt, pont ellenkezőleg. A saját 

tesla pusztítójával és a motorjai idegtépő hangjával az Éji Kasza önmagában is 

figyelemre méltó ellenfél. 

Ha egy Fáraó szeretné visszahódítani valamelyik korábbi bolygóját, akkor a 

megszállásának első hulláma biztosan tartalmaz egy osztagnyi Éji Kaszát. Elég 

mozgékonyak ugyanis ahhoz, hogy kitérjenek a védelmi lövegek támadásai elől 

és elég gyorsak ahhoz, hogy lehagyják az összegyűlő védelmi erőket. Így képesek 

átsiklani a külső védelmi vonalakon és egyből a főbb ellenséges pontokhoz és 

létesítményekhez szállítani a megszálló csapatokat.  

Más páncélozott szállítójárművekkel ellentétben az Éji Kazsa nem rendelkezik 

kimondott utastérrel. E helyett egy olyan befogott féregjáratot használ 

szállításra, amelynek a másik vége egy távoli Sírvilágon található. Habár ez 

kevésbé rugalmas, mint a Monolit örökkévalóság kapuja, mégis lehetővé teszi az 

Éji Kaszának, hogy ellássa egy harctéri szállítójármű feladatát anélkül, hogy 

veszélyeztetné a rábízott csapat épségét. Ha a jármű elpusztul, akkor az utasai 

egyszerűen elszigetelődnek a harcmezőtől egészen addig, amíg nem válik 

elérhetővé másfajta szállítási mód. Habár ez azt jelenti, hogy nem tudnak 

azonnal résztvenni a harcokban, ez mégis sokkal kedvezőbb annál, mintha egyből 

elpusztultak volna, mert később még csatlakozhatnak a csatákhoz. 

Az Éji Kaszákat gyakran használják hosszú távú felderítőkként, amelyek 

kapcsolatba lépnek más Sírvilágokkal vagy olyan világokat kutatnak fel, amelyek 

alkalmasak a visszahódításra. Az olyan világokon, amelyeken a betolakodók kis 

létszámban vannak csak jelen vagy elég primitívek, ott az Éji Kaszák hajtják végre 

a leigázást. Az olyanokon viszont, ahol az idegen életformák kemény gyökerekkel 

rendlkeznek, az Éji Kaszák pilótái titkon méréseket és teszteket hajtanak végre a lakosokon. Az elszigetelt lakóközösségekre vagy konvojokra 

csapnak le és azt kutatják, hogy mennyire alkalmas az adott faj a megvilágosodásra. Ezek a tesztek hosszúak és fárasztóak és a pilótának néha egy 

város teljes lakosságát fel kell boncolnia ahhoz, hogy elegendő információhoz jusson. Egy kimondottan ígéretes bolygó esetében még az is  

előfordulhat, hogy az Éji Kasza élő egyedeket szállít haza a Sírvilágjára, hogy ott aztán a Kriptások vizsgálhassák meg őket. Ezeket a vizsgálatokat 

általában nem élik úl az alanyok, mert atomról atomra lebontják őket. Néhány foglyot viszont hazaengednek, de csak azután, hogy beléjük ültettek 

valamiféle irányító szerkezetet, ezzel téve őket megfelelő kémekké és szabotőrökké. Ezek az egyének azok, akik előkészítik a terepet a közelgő 

invázió számára. 

 Típus BS F S R 

Éji Kasza (Night Scythe) Fast, Skimmer 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Felszerelés: Ikercsatolt tesla pusztító (twin-linked tesla destructor) 

Transzport: Az Éji Kasza szállítási kapacitása 15 modell. Képes ugró gyalogságot (jump infantry) (mindegyik modell 21 helyet foglal el), valamint 

sugármotorokat (jetbike) (mindegyik modell 3 helyet foglal el) is szállítani. Ha az Éji Kasza elpusztul, akkor a benne ülők nem tudnak kiszállni, 

hanem tartalékba kerülnek (amikor megérkeznek onnan, akkor nem használhatják a becsapódás [Deep Strike] szabályukat). 

Lőrés: nincs 

Beszállási pont: Tekintsd az Éji Kasza alján lévő féregjáratot beszállási pontnak. Ki és beszállás szempontjából mérjél az Éji Kasza talpától. 

Például: Ha egy osztag be akar szállni az Éji Kaszába, akkor megteheti azt, ha a mozgási fázis végén minden modellje 2”-en belül van az Éji Kasza 

talpától. 

Speciális szabályok: Élő Fém (Living Metal), Becsapódás (Deep Strike) 

Légi Támadás (Aerial Assault): Az ilyen szabállyal rendelkező jármű akkor is képes az összes fegyverével lőni, ha teljes gázzal (cruising speed) ment. 

Szuperszónikus (Supersonic): Az ilyen szabállyal rendelkező jármű 36”-et mozoghat akkor, ha padlógázzal (flat out) megy. 

  



Katakomba Parancsnoki Bárkák 

Catacomb Command Barges 

Az agresszívebb Nekron Fővezérek nem gyalogszerrel, hanem egy Katakomba 

Parancsnoki Bárka fedélzetén közlekednek. Ezek a lebegők az ősi időkben 

magasan a harcmezők felett szálltak, hogy a Nekrotyrok láthassák a vezérüket és 

erőt meríthessenek a jelenlétéből. Habár a Fővezérek manapság már nem tudják 

ugyanúgy inspirálni a csapataikat, mint egykoron, de a technika talált megoldást 

a hiányosság pótlására. A manapság használt parancsnoki bárka lényegében egy 

hatalmas adóvevő, amely lehetővé teszi a Fővezérnek, hogy azonnal kiadhassa 

parancsait a közelben lévő katonáinak. Habár a hatékonyságát nem befolyásolja 

a láthatóság, a vezér általában mégis magasan a harcmező felett repül, hogy 

onnan jobban megfigyelhesse az ellenség mozgását. 

A parancsnoki bárka önmagában egy gyors és mozgékony jármű – annak is kell 

lennie, mert a Fővezérnek lépést kell tudnia tartani a harc menetével. Habár a 

Fővezér a bárka vitathatatlan ura, mégsem ő irányítja azt. Az ilyen munka a 

nemesség alatt van, főleg az olyan személyek számára, mint ő. A jármű 

irányításáért e helyett két Nekron szolga fele, akik egyben pilóták és az alsó 

fegyverek lövészei. Ezek a Nekronok össze vannak kötve a Fővezérrel a bárkán 

keresztül és így egy másodperc töredéke alatt képesek reagálni a parancsaira. Ez 

viszont nem gátolja meg a Fővezért abban, hogy verbális utasításokat adjon ki – 

némely régi szokásokat nem képesek elhagyni. Elég gyakran hallhatóak is a 

Fővezér tekintélyes parancsai vagy a szidalmai, ahogy megpróbálja a végsőkig, és 

néha még azon is túl, hajszolni a csapatait. Ugyan nagy megtiszteltetés egy 

parancsnoki bárkán szolgálni, mégsem veszélytelen. Ugyanis nemcsak, hogy 

garantálva van 

az, hogy a 

bárka mindig a 

harc sűrűjében 

lesz, de ha a 

Fővezér elesik – vagy akármilyen kellemetlenség éri -, akkor a pilótákat vonják 

felelősségre. 

Mivel a szolgálói kezelik a járművet, a Fővezér szabadon használhatja a harci 

kaszáját az ellenségeivel szemben. Néha előbb kiszáll, hogy szilárd talajon állva 

nézzen szembe áldozatával. Néha pedig benne marad a bárkában és akkor csap le 

nagy ívben az ellenségeire, amikor elszáguld mellettük. Valóban, sok ellenfél 

utolsó pillanatai azzal teltek el, hogy hallották egy idegen jármű közeledtét, de 

mire megfordultak, már ott is volt a hideg penge a nyakuknál. 

 Típus BS F S R 

Katakomba Parancsnoki Bárka 

(Catacomb Command Barge) 
Fast, Skimmer, Open-topped 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Transzport: A Katakomba Parancsnoki Bárka egy egyedülálló karakter (independent character) szállítására képes. 

Felszerelés: Kvantum pajzs (Quantum Shielding), tesla ágyú (tesla cannon) 

Speciális Szabályok: Élő Fém (Living Metal) 

Elsöprő Támadás (Sweeping Attack): Amíg a karakter a bárkában van, addig minden körben tehet 3 speciális „elsöprő” támadást. Ezeket a 

támadásokat a mozgási fázis folyamán teheti meg egy olyan ellenséges osztag ellen, amely felett áthaladt a parancsnoki bárka. Minden támadást 

ugyanarra az osztagra kell mérni. 

Dobjál külön találatra (to hit) és sebzésre (to wound) mindegyik támadásnál. Ha a parancsnoki bárka harci sebességgel (combat speed) ment ebben 

a körben, akkor 3+-ra, minden más esetben 4+-ra találsz. Minden sikeres dobás után az ellenséges osztag elszenved egy találatot a karaktertől 

(amibe beleszámít a fegyvere által adott esetleges módosítók is). A járműveket mindig a hátsó páncéljukon éri a találat. Ha a találati dobásod egy 6-

os, akkor te döntheted el, hogy melyik modell szenvedi el a bekövetkező sebet (ha lesz). Ezek ellen a támadások ellen nem lehet fedezékmentőt 

(cover save) tenni. 

Szimbiotikus Javítás (Symbiotic Repair): Ha a parancsnoki bárka elszenved egy immobilis (immobilised) vagy egy elpusztult fegyver (weapon 

destroyed) hatást, akkor a benne ülő karakter csökkentheti 1-el a hátralévő sebpontjainak (wound) a számát a hatás semlegesítésére. Ezt nem 

teheti meg akkor, ha ez a halálát okozná. 

  



Szellem Bárkák 

Ghost Arks 

A Szellem Bárkák már a Nekrotyr civilizáció kezdete óta jelen vannak. Akkoriban 

még fából készültek és igásállatok húzták, ahogy eljuttassák velük az elhunytakat 

az otthonaiktól a végső nyughejükig. Ezer évvel később, a bio átültetés idején, az 

akkorra már motorizált bárkál sötétebb feladatok ellátására lettek befogva. 

Immár nem a halottakkal, hanem az élőkkel foglalkoztak, mert velük vitették az 

ellenszegülő lakosokat a nagy átalakító üzemekbe. 

Habár a Nekrotyr vezetők hűséget fogadtak a C’tanoknak, a hétköznapi emberek 

nem kértek az eljövendő változásokból. Így eshetett meg, hogy a Szellem Bárkák 

gyakran szállítóttak olyan testeket, amelyeket majdnem halálra vertek a kormány 

behajtói. A bio átültetéshez ugyanis elég volt egy szikrányi élet és néhány emlék 

is. Ahogy nőtt az ellenállás, úgy cserélték le a bárkák élő vezetőit a frissen 

átalakított Nekronok első hullámával és ezzel megszűnt mindenféle látszólagos 

kegyelem és eggyüttérzés is. A bárkák hírneve pedig minden szállítmánnyal egyre 

sötétebb és baljóslatúbb lett. Mire majdnm véget ért a bio átültetés, addigra egy 

Szellem Bárka puszta látványa is félelmet keltett azokban, akik még képesek 

voltak az ilyen érzésekre. 

Sok minden változott a Nekronok számára az évezredek alatt és ezzel együtt a 

Szellem Bárka feladatai is módosultak. Ma már nem az élő mészárosai, hanem az 

elesettek megváltói, akik a harcmezőket járják és olyan Nekronok után kutatnak, 

amelyek már nem képesek megjavítani magukat. Miután összegyűjtötték őket, 

egy csapat építő szkarabeusz neki is lát a javításoknak, ha lehetséges, ha nem, 

akkor pedig lebontják az alkatrészeket felhasználható energiává. A megjavított 

katonákat 

ezek után 

stázisban 

tartják addig, 

amíg a bárka meg nem telik ami után vagy visszatér rakományával a Sírvilágára 

vagy egyből szabadjára engedi őket a harcmezőn. 

A Szellem Bárkák gyakran hasznos szállítójárműként is szolgálnak, mert képesek 

utánpótlást biztosítani a harmező fontos részeinél vagy lehetővé teszik a 

Nekronoknak, hogy egy szokatlan irányból támadjanak. Az ellenfeleik félelmét 

pedig csak tetézi az a felismerés, hogy az így szállított Nekronokat minden 

szempontból egy mobil javítóműhely kíséri. Egyedül a Szellem Bárka 

elpusztításával reménykedhetnek az ilyen ellenfelek a győzelemben. 

 Típus BS F S R 

Szellem Bárka (Ghost Ark) Open-topped, Skimmer 4 11 11 11 

Egységtípus: Jármű (Vechicle) 

Felszerelés: Kvantum pajzs (Quantum Shielding) 

Két gauss nyúzó sor (gauss flayer array): A Szellem Bárka mindegyik oldalán van egy 5 gauss nyúzóból álló sor. Mindegyik sor lőhet más célpontra, 

mint a másik sor vagy a végítélet ágyú, de az adott sor minden fegyverének ugyanazt a célpontot kell lőnie. 

Transzport: A Szellem Bárka 10 modell szállítására képes. Csakis Nekron Harcos (Necron Warrior), Nekron Vezér és Fővezér (Necron Lord and 

Overlord), Kriptás (Cryptek) modellek és a nevesített Nekron karakterek szállítására képes. 

Speciális Szabályok: Élő Fém (Living Metal) 

Javító Bárka (Repair Barge): A Nekron játékos minden mozgási fázisának elején a Szellem Bárka megpróbálhat megjavítani néhány elesett Nekront. 

Jelölj ki egy osztag Nekron Harcost, amely 6”-en belül van tőle (vagy benne ül) és dobj D6-al. 2+-on adj hozzá D3 modellt az osztaghoz – ezek a 

modellek rendesen mozoghatnak és cselekedhetnek már ebben a körben is. Ez nem viheti az osztagot az eredeti létszáma fölé. Ha nem tudod 

elhelyezni valamelyik modellt bármilyen okból kifolyólag, akkor az a modell elpusztul. 1-es dobása esetén is megtörténik mindez, de e mellett a 

Szellem Bárka elszenved egy lecsúszó (galncing) találatot, ami ellen semmilyen mentő sincs. 



Imotekh a Villámok Ura 

A Sautekh Dinasztia Fáraója 

Nemesor Imotekh a Hosszú Álomból felébredve kaotikus állapotban találta Sírvilágát. 

Mandragóra ugyan javarészt érintetlenül vészelte át az évmilliók múlását, de végezetül 

megfertőzte a zabolátlan nagyravágyás mocska. A koronavilág fáraója azon kevesek egyike 

volt ugyanis, aki elpusztult a hibernálás alatt és ezek után, és miután leverték az aktuális 

idegen fenyegetéseket, a megmaradt nemesek maguknak akarták a trónt. Ez több évtizedes 

véres polgárháborúval járt, amely során egyik fél sem volt képes felülkerekedni ellenfelein. 

Ez idő alatt a magas rangú nemesek felélesztését felfüggesztették, mert egyik oldal sem 

akart újabb versenytársakat felébreszteni. Ha így folytatódtak volna a dolgok, akkor Imotekh 

valószínűleg addig aludt volna, amíg a polgárháború szét nem zúzza Mandragórát. Viszont az 

egyik nagyravágyó előállt azzal az ötlettel, hogy maga mellé állítja a híres tábornokot – 

elvégre egy ilyen támogatóval a győzelem is biztosan az övé lesz.  

Amikor Imotekh felébredt, egyszerre volt felháborodva és megdöbbenve az őt körülvevő 

anarchián. Megértve azt, hogy Mandragóra helyreállításának egyetlen módja a polgárháború 

gyors befejezése, egyik felet sem volt hajlandó támogatni. E helyett saját sereget toborzott, 

elpusztította a legfőbb ellenlábasait és magának követelte a trónt. A frissen megkoronázott 

Fáraó ezek után megtiltott mindenféle belső harcot, mondván az idő, energia és nyersanyag 

pocsékolása. Ezt a törvényt először sok támadás érte, de mindenki megbékélt vele, miután a 

Fáraó bebizonyította, hogy nem fél példát statuáltatni azokkal, akik megkérdőjelezik a 

hatalmát. Ezzel az acélos irányítással és a közeli bolygókon elért gyors katonai 

sikersorozatával Imotekh hatalma hamar megingathatatlanná vált. Valójában manapság az 

egyetlen igaz riválisa a híres Nemesor Zahndrekh a Gidrim koronavilágról, de mivel az öreg 

tábornok hűsége éppoly megkérdőjelezhetetlen, mint amennyire bomlott az elméje, csekély 

fenyegetést jelent. 

Imotekh hatalmas stratéga, talán a legnagyobb, akit valaha is ismert a galaxis. A hadjáratai 

nemcsak egyes világokon, hanem egész csillagrendszereken és szektorokon ívelnek át. Ha 

támadásba lendül, akkor lehetetlen megmondani, hogy az a terve fő csapása, vagy 

egyszerűen csak egy elterelő hadművelet, amely arra hivatott, hogy fontos ellenséges 

egységeket vonjon el a még elkövetkezendő ütközetektől. Minden ilyen támadás finoman ki 

van egyensúlyozva arra, hogy lerohanja a már helyben lévő ellenséges erőket, ezzel arra 

kényszerítve a másik felet, hogy vagy feláldozza a csapatait, vagy erősítést küld nekik – és mivel Imotekh több lépéssel előre tervez, képes bármely döntésből előnyt 

kovácsolni. Ezek a tervek tele vannak ugyanis áltámadásokkal, ellen stratégiákkal és más készenléti intézkedésekkel, amelyek azonnal életbe lépnek, amint bizonyos 

követelmények teljesülnek. A külső szemlélő számára szinte misztikusnak tűnhet Imotekh gondolkodása, mert hát hogy tudná másképp ilyen pontosan megjósolni az 

ismeretlent? Valójában viszont nincs szó másról, csak a lehetőségek és a logika megfelelő alkalmazásáról, amelyet Imotekh az ellenfél gondolkodásának behatós 

ismeretével vegyít. 

Olyannyira kifogástalanok a Villámok Ura stratégiái mögött rejlő logikai módszerek, hogy az egyetlenreménye az ellenfélnek a győzelemre az, hogy ha saját maga 

lemond mindenféle logikáról. Habár a legtöbb faj azt felettébb nehezen teszi meg önszántából, az Orkok anarchista társadalma számára ez ugyanolyan természetes 

dolog, mint a légzés. Éppen ezért Imotekh az Orkokat gyűlöli a legjobban az alsóbbrendű fajok közül, mert sosem képes maradandó győzelmet kivívni ellenük. Ám 

muszáj tartós győzelmeket kiharcolnia ellenük, mert a célja az, hogy eltörölje őket a galaxis felszínéről. Imotekh megingathatatlan ugyanis abban a hitében, hogy a 

Nekronok uralma csakis akkor kezdődhet meg igazán, ha a galaxist tisztára mosták az alsóbb rendű fajok vérével. 

A Sautekh Dinasztia Fáraójaként Imotekh hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik, mert az egész dinasztia teljes serege a rendelkezésére áll. Viszont tisztában van azzal, 

hogy az ellenfeleit – minden értelmes élőlényt – nem győzheti le pusztán nyers erővel. Így Imotekh számára a terror is ugyanolyan fegyver, mint bármi más a 

Nekronok arzenáljában és ezért maximálisan ki is használja. A seregei a viharfelhők leple alatt menetelnek, az égből pedig smaragdzöld villámok csapnak le az 

ellenségeire. Azok a seregek, amelyek bemerészkednek a viharba egyszerűen eltűnnek, elszigetelődnek mindenkitől a harcok végéig. Bármely harcos, amely 

kimenekül az örvény fogságából csak pánikot és félelmet kelt társaiban. Néhány ilyen túlélőben ezek mellett még nano-szkarabeuszok is találhatóak a vérében, 

amelyek ellenállhatatlan jelként szolgálnak a közelben ólálkodó Nyúzott Falkáknak. 

Ha Imotekhnek van gyengepontja, akkor az az, hogy büszkeségből kötelesnek érzi magát arra, hogy bizonyítsa fölényességét azokkal az ellenséges parancsnokokkal 

szemben, amelyek voltak olyan ostobák, hogy szembeszegültek vele. A magas rangú ellenfeleit gyakran szabadon is engedi vereségük után, hogy a saját 

alkalmatlanságuk tudatával kelljen tovább élniük. Ezt a leckét pedig fizikai csonkítással is erősíti – általában egy végtag levágásával. Ám minden összecsapás után ezek 

a túlélők tanulnak egy kicsit Imotekh módszereiről és ezért a legjobbak közülük még elszántabban küzdenek tovább azért, hogy mindörökre véget vessenek a 

hadjáratainak. A Fekete Templomosok Fő Tábornagya, Helbrecht már többször is közel került Imotekhhez, de a győzelem idáig mindig kicsúszott a markából. 

Az a tény, hogy Imotekh ilyen katonai önteltséggel rendelkezik erős ellentétben áll a stratégiái kidolgozásánál mutatott elemző és érzelemmentes viselkedésével. 

Lehetséges, hogy a stázis a felelős, de akkor melyik tulajdonságért? Imotekh egy mesteri stratéga, aki egy apró gépi hiba miatt személyes dicsőséget keres vagy egy 

eltökélt harcos, aki a sors fintora által stratégiai zsenialitásra tett szert? Végső soron lényegtelen ez. Ha eljön Imotekh bukásának ideje, akkor az nem egy jobb 

stratéga, hanem egy hatalmasabb harcos által fog majd bekövetkezni. 

És adódik is majd bőven lehetőség a bukásra. Imotekh birodalma ugyanis minden más Nekron dinasztiáénál gyorsabban növekszik. Négy tucat Sírvilág tartozik az 

uralma alá és még ötször ennyi idegen kézben lévő bolygó fizet neki közvetlenül vagy közvetetten adót. Ez a terület semminek tűnhet ugyan a Galaxist átívelő 

Birodalom vagy a Nekron dinasztiák területéhet a fénykorukban, de akkor is figyelemre méltó szimpla kétszáz év munkája után. 

Az ilyen terjeszkedés nagy árral jár viszont és Imotekh dinasztiája más hatalmaknak is kezd feltűnni. Macraggeon eljutottak Marneus Calgarhoz olyan jelentések, 

amelyek Nekron tevékenységekről számolnak be Ultramar északi határainak közelében. Iyanden Látnokai olyan fenyegetést érzékeltek a mesterviláguk előtt, amely a 

saját módján ugyanolyan nagy, mint a mögöttük álló Tiranida veszedelem. Még a Tau Birodalmat is elérték azok a pletykák, amelyek egy gonosz erő meneteléséről 

szólnak, ám ők ezt, mint mindig, lehetőségként, nem pedig fenyegetésként értelmezik. Csak idő kérdése, hogy mikor kerül összetűzésbe a Sautekh Dinasztia ezen 

hatalmak egyikével és, ha egyszerre többükkel is háborút kell vívnia, akkor bizony Imotekh zsenialitása erősen próbára lesz téve. 
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Imotekh a Villámok Ura 4 4 5 5 3 2 3 10 2+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Tűz Kesztyűje (Gauntlet of Fire), fázisváltó (phase shifter), éltető ereklye (phylactery), örökkévalóság szövete (sempiternal weave) 

Véráram nano-szkarabeuszok (Bloodswarm nanoscarabs): Az első kör elején jelölj ki véletlenszerűen egy ellenséges (nem jármű) osztagot. A 

becsapódó (deep strike) Nyúzott Falka osztagok nem szóródnak, ha a kiválasztott osztag 6”-es körzetén belülre érkeznének. 

A Pusztító Botja (Staff of the Destroyer): Ezt az ősi és díszes botot Zehet, a Sautekh Dinasztia alapítója forgatta először és azóta minden utódja 

kezében megfordult. A bot képes egy halálos energianyalábot kibocsátani. Miután aktiválták kell neki egy kis idő, amíg feltöltődik. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

A Pusztító Botja (Staff of the Destroyer) *2D6” 6 1 Assault 1, Egyszer használható 

*A lövésnél határozz meg egy irányt. Abba az irányba húzz egy 2D6”-es vonalat a modell talpától. Minden osztag (baráti is), aki a vonal alatt van 

elszenved annyi találatot, ahány modellje a vonal alatt van. 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Fáraó (Phaeron) (lsd a Nekron Fővezér 

bejegyzésénél), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Megalázó Vereség (Humiliating Defeat): Ha egy karakter ettől a nekrontól hal meg, akkor Imotekhet úgy kell kezelni a harci eredmény 

szempontjából, mintha D3 extra sebet okozott volna. 

Hiperlogikai Stratégia (Hyperlogical Strategy): Imotekh 4+-on veszi el a kezdeményezést. Orkok ellen viszont sosem veheti el a kezdeményezést, 

mert a zöldbőrűeknek valahogy mindig sikerül összezavarniuk a terveit. 

A Villámok Ura (Lord of the Storm): Ha Imotekh a seregedben van, akkor az első körben automatikusan él az éjszakai harc (Night Fight) szabály. A 

későbbi körökben csak akkor marad ez így, ha D6-al nagyobbat dobsz, mint az adott kör száma (te döntöd el, hogy akarsz-e dobni). Továbbá amíg él 

az éjszakai harc, addig minden lövési fázisod elején dobj minden (nem közelharcoló) ellenséges osztag után D6-al. 6-os esetén az osztag kap D6 S8 

AP5 találatot (a járműveket az oldalukon találja el). Megjegyzendő, hogy a Fénybot (Solar Pulse) által előidézett az éjszakai harc nem generál 

villámokat.  

  



Illuminor Szeras 

Lehet, hogy a C’tanok voltak azok, akik biztosították a bio átültetéshez szükséges 

tudást, de Szeras volt az, aki átültette azt a valóságba. Már akkor is úgy tekintett 

erre, mint a végső evolúcióhoz vezető út első lépcsőjére, amely végén nem hús 

vagy fém lényként, hanem tiszta energiából álló istenként létezhetne. Amíg 

elérkezik az a nap, addig Szeras eltökélte, hogy teljes mértékben kihasználja az 

android teste által nyújtott előnyöket. Elvégre nem kell már többet aludnia vagy 

azzal az ezernyi apró zavaró tényezővel foglalkoznia, amely a hús testtel együtt 

jár. 

Szeras azon fáradozik, hogy feltárja az élet rejtelmeit, mert attól fél, hogy 

semmirekellő isten lenne belőle, ha nem ismeri a létezés titkait. Már évszázadok 

óta a teljes megértés küszöbén áll ugyan, de a végső megvilágosodás valahogy 

mindig elkerüli. Lehet, hogy vannak olyan dolgok a világegyetemben, amelyek 

nem fedik fel magukat a logikának vagy lehet, hogy az élet megértéséhez a 

szemlélőnek is az élők soraiban kellene lennie, nem pedig az élőhalottakéban. 

Bármi is legyen az oka, az igazság az, hogy a lélek rejtelmei mindig is Szeras 

felfogóképességén túl lesznek majd. Ezt a tényt viszont nem hajlandó elfogadni. 

Ám időnként muszáj felhagynia munkájával és mások érdekét szolgálnia. 

Folyamatos utánpótlásra van ugyanis szüksége élő tesztalanyokból és a 

leghatásosabb módja a beszerzésüknek az, hogy felajánlja a szolgálatait foglyokért 

cserébe. 

Habár Szeras megszállottan kutatja az élet titkait, a Nekron test és fegyverek 

terén szerzett tapasztalatai páratlanok. Megannyi élőlény formáját és működését 

tanulmányozva ugyanis rájött, hogy hogyan tudná fejleszteni szinte bármelyik 

Nekron gépezetet. A Vuzsalen Arachtoid összetett szemeinek felboncolása 

pontosabb célzó rendszerekhez, az Ambull kitines bőrének molekuláris lebontása 

pedig egy sokkal erősebb páncél fejlesztéséhez vezette, hogy csak kettőt 

említsünk a több száz felfedezése közül. 

Néha akkora szükség van Szeras képességeire, hogy ő maga szabhatja meg az árat – amely általában egy betakarító portya egy általa megnevezett 

világ ellen. Az Elda alanyokat kedveli a leginkább, mert sokkal érdekesebb eredményeket produkálnak, mint bármely más faj a galaxisban. Viszont 

kevés Fővezér merészkedik önként Elda területre anélkül, hogy katonai előnyük is származna belőle, így Szeras felettébb nehezen jut hozzá ilyen 

egyedekhez. Általában az első hullámokat kíséri, hogy jobban kiválaszthassa a fizetségéül szolgáló alanyokat, és hogy biztosítsa azt, hogy nem veri 

át a megbízója. 

Miután a birtokába kerültek, Szeras alanyaira egy fájdalommal teli, ám nem kötelezően rövid, élet vár Zantragora véres és sötét laborjaiban. Szeras 

kevés kísérletet végez a holtakon, mert úgy véli, hogy a tudás, amit keres, csakis az élőkben található meg. Stázis gépek sora tartja életben az 

egyedeket a beavatkozás során, ám ezek semmit sem tesznek a fájdalom csillapításáért. Az alanyok fájdalmas sikoltása pedig egyáltalán nem 

zavarja Szerast, mert nem érez együtt az ilyen alsóbbrendű lényekkel. Egyszerűen kikapcsolja az audio vevőit, amíg meg nem szűnik az irritáló zaj, 

miközben az eszközeivel molekuláról molekulára lebontja az alanyt. 
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Illuminor Szeras 4 4 4 4 2 2 4 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Eldritch lándzsa (Eldritch lance), tűzpillantás (gaze of flame) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Gépi Kiegészítés (Mechanical Augmentation): A játék elején, még felrakás előtt, válassz ki egy Nekron Harcos vagy Nekron Halhatatlan osztagot, 

amely megkapja a fejlesztéseket. D6-al dobd ki, hogy mit kapnak. 

1-2  Megerősített Páncél (Hardened Carapace): Az osztag T értéke 5 lesz a játék idejére. 

3-4  Javított Optika (Improved Optics): Az osztag BS értéke 5 lesz a játék idejére. 

5-6  Fejlesztett Szervók (Enhanced Servomotors): Az osztag S értéke 5 lesz a játék idejére. 

  



Orikan a Jós 

Orikan the Diviner 

Orikan egy figyelemre méltó csillagász, aki képes a csillagok állásából kiszámítani a jövő eseményeit. Így lehet, hogy ő már több ezer évvel a 

bekövetkezésük előtt tudott az Eldák Bukásáról, az Emberek felemelkedéséről, a Hórusz Eretnekségről és a Tiranidák eljöveteléről. Aprólékos 

tanulmányozással és kutatással Orikan apróbb eseményeket is meg tud jósolni: csapatok mozgását, bizonyos egyének sorsát vagy akár a hadjáraton 

lévő seregek stratégiáját. habár ezek olyan dolgok, amelyek nem elég fontosak ahhoz, hogy megváltoztassák a galaxist, az ismeretük mégis sokat 

segíthet az ismerőjüknek. 

Habár sokan felhasználják a tanulmányait, kevesen bíznak meg Orikanban. Ez nem a képességei miatt van, mert minden Kriptás képes olyan 

dolgokat végrehajtani, amely ép ésszel fel sem fogható. Az ellenszenv, amit kivált inkább abból a gúnyos megvetésből származik, amivel minden 

nemes kezel, és a szemében csillogó tudásból, amely azt sugallja, hogy tud valamit, amit senki sem sejt. Sok Fővezér szívesen megbüntetné ezért, 

viszont ez nemcsak politikailag helytelen – Orikan képességei bőven kárpótolják a modorát -, hanem egyszerűen lehetetlen is lenne. Orikan ugyanis 

már jóval rosszakarói előtt tudja azok terveit, és így gyermeteg könnyedséggel képes azokat a maga javára fordítani – ez pedig általában halálos 

végkimenetelű a terv eredeti kitalálójának. 

Viszont bármennyire képzett csillagász is, Orikan jóslatai sem hibátlanok. Az előre nem látott események ugyanis könnyen keresztülhúzhatják a 

számításait és semmissé tehetik a megjósolt idővonalát. A hiperűr ugrások például folyamatos fejtörést okoznak neki, mert az örvényeik és a 

kaotikus energiáik látszólag előszeretettel cáfolják meg a jóslásait. Ilyen körülmények mellett a tervei és a hírneve megtartása érdekében 

Orikannak muszáj bevetnie egy sor kronológiai képességet. Visszautazva a saját idővonalán megérkezhet a múlt azon pontjára, ahol egyenesbe 

hozhatja a megjövendölt jövőjét általában úgy, hogy elpusztítja a zavaró tényezőt. 

Orikan jóslata szerint például a Birodalmi Flotta dokkjainak a Helios VI körül nem szabadott volna túlélnie a Skullkrak orkok támadását, amit csakis 

az Ezüst Koponyák 4. századának közbelépésének köszönhettek. Azzal, hogy visszamenőleg megszervezte az Űrgárdisták megtámadását és kiirtását 

Nekron csapatok által néhány héttel korábban, Orikan biztosította azt, hogy a Helios VI körüli pusztítás pont úgy zajlott le, ahogyan azt megjósolta. 

Így a Nekronok képesek voltak a környező szektorok nagy részét visszahódítani és az ő hírneve is makulátlan maradt. 

Ám Orikan ritkán folyamodik ilyen cselekedetekhez, mert a közbeavatkozása számos, előre nem látott eseményt szülhet. A Helios VI incidens 

következményeképpen például nem kevesebb, mint öt Űrgárdista Rendház, köztük az Ezüst Koponyák túlélői, csapott le a Lazar rendszerre, hogy 

bosszút álljon, ezzel teljesen elpusztítva az Orikant megbízó Sírvilágot. Ebben az esetben a jós szerepe a katasztrófában rejtve maradt, de ez 

könnyes alakulhatott volna másképp is.  

Orikan mindent megtesz azért, hogy titokban tartsa a munkálatait a feljebbvalói elől. Habár a kronomágiát több Kriptás is űzi, egyikük sem tudja 

akár csak megközelíteni az ő szintjét, ez pedig százszorosára is növelhetné a már jelenleg is hatalmas bizalmatlanságot, ami iránta éreznek.  És a 

bizalmatlanság az utolsó dolog, amire most Orikannak szüksége van.  Az évmilliók óta tartó előkészületek hamarosan meghozzák ugyanis a 

gyümölcsüket, amint a csillagok megfelelő állásba érnek és akkor Orikan végre beteljesíti a sorsát… 
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Orikan 4 4 4 4 2 2 2 10 4+ 

*Felerősített Orikan (Orikan Empowered) 5 5 7 7 4 4 4 10 4+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Fázisváltó (Phase shifter), transz dimenzionális sugár (transdimensional beamer) 

A Holnap Botja (Staff of Tomorrow): Orikan botja egy fél másodperccel a „most” előtt létezik, így egy pillanattal előbb találva el az ellenfelet, mint 

hogy az védekezésre emelné a fegyverét. 

Orikan újradobhatja a rontott találati dobásokat közelharcban. Ez ellen a fegyver ellen nem tehető páncélmentő (armour save). 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Az Idő Ura (Lord of Time): Ezt a képességet játékonként egyszer, a köröd elején használhatod. A kör hátralévő részében minden sikertelen reserve 

dobást újra kell dobnod. 

*A Csillagok a Helyükön Vannak (The Stars Are Right): Orikan az első profilját használva kezdi a játékot. Dobj D6-al minden köröd elején. Ha 

kisebbet vagy ugyanannyit dobsz, mint az adott kör száma, akkor Orikan átvált a második profiljára. Dobj D6-al továbbra is minden köröd elején. Ha 

kisebbet vagy ugyanannyit dobsz, mint az adott kör száma, akkor Orikan visszaváltozik és nem tehető több átalakuló dobás. Az elszenvedett sebek 

természetesen megmaradnak az átváltozások között. 

Időhurkok (Temporal Snares): A játék első körében minden ellenséges osztagot úgy kell kezelni, mintha nehéz terepen mozogna. Ha viszont 

tényleg nehéz terepen mozog, akkor a két kockából a kisebbiket mozoghatja le a nagyobbik helyett. 

  



Trazyn a Végtelen 

A Solemnace Galériák Őrzője 

Trazyn a történelem, az ereklyék és az események megőrzője. A Solemnace 

Sírvilágon található temérdek és hatalmas termek ugyanis tele vannak olyan ritka 

és fenséges technológiákkal, amelyek kapcsán egy Adeptus Mechanicus Techno 

Pap több közeli szaktársa életét is feláldozná csupán azért, hogy egyáltalán 

tudjon ezeknek a létezéséről. Az elsüllyedt termeket mindenféle ereklye ékesíti: 

Altansar híres lidérccsont kórusa, Sebastian Thor konzervált feje, egy Leigázó 

megcsontosodott héja és egy hatalmas, barokk erőpáncélba bújtatott ember, 

akinek az arca örök sikoly ült ki – hogy csak néhányat említsünk. A gyűjtemény 

viszont folyamatosan növekszik, mert a történelem megállíthatatlanul halad 

előre és Trazyn eltökélten lépést tart vele. Viszont sajnos kevés világ mond le 

önként azokról az ereklyéiről, amelyek után Trazyn érdeklődik. Inkább makacsul 

ragaszkodnak a civilizációjuk néhány lényeges dolgához a helyett, hogy 

felajánlják őket arra, hogy az idők végezetéig megőrizzék őket. Ilyen esetekben 

Trazynnak nincs más választása, mint összegyűjteni a seregeit erővel elvenni őket 

– ha ennek eléréséhez el kell pusztítani egy várost, egy bolygót vagy egy egész 

rendszert, akkor úgy legyen. 

Solemnace legszebb csodája viszont mégis a prizmatikus galériák, hosszú termek, 

ahol a történelem azon pillanatai vannak megszobrosítva, amelyeket Trazyn 

méltónak talált erre. Megtalálható közöttük az Idharae Mestervilág utolsó nagy 

gyűlésétől kezdve a Targusi véres mészárlásig mindenféle esemény. Viszont 

nemcsak szobrok, hanem élőlények is vannak a galériában, akiket kemény fény 

hologrammá alakítottak ősi technológiákkal. Némely ezen szobrok közül maga 

az, aki előidézte az általa megörökített történelmi eseményt. Alkalmanként 

néhány szobor megsemmisül, mert összetöri egy hibás Lidérc vagy ráomlik a tető 

vagy, ahogy egyszer történt, elpusztul egy tűzpárbajban Trazyn harcosai egy 

Inkvizítor túlságosan kíváncsi kísérete között (akiknek a java maga is kiállításra 

került az egyik felsőbb galériában). Az ilyen események felettébb felbőszítik Trazynt mert ilyenkor fel kell hagynia a friss szerzemények utáni 

kutatással, hogy pótolja a megsemmisült darabokat. 

Természetesen kevés az olyan szobor, amit helyettesíteni lehet, de Trazyn galériáira csakis azok a szabályok vonatkoznak, amelyeket ő maga talál 

ki. Ha úgy véli, hogy a kemény fény tablók egyike teljesíti a feladatát a pótlásokkal – függetlenül a pontosságuktól – akkor, megszerzi őket. Például a 

„Solar Macharius Halála” nevezetű galériájának egy tizede tele van olyan Birodalmi Gárdisták hologramjával, akiknek az egyenruhája háromszáz 

évvel eltér a történelmi esemény időpontjától, de Trazyn csak a látvánnyal törődik, nem pedig a cipőfűzők és a gomblyukak részleteivel. Ha egyszer 

elhatározza magát, hogy frissíti a kiállítását, akkor azt nagy sietséggel teszi, felkutatva hadjáraton lévő seregeket, sebezhető helyőrségeket vagy 

gyenge védelemmel rendelkező bolygókat. A veszteségektől függően lehet, hogy elég néhány alászálló Éji Kasza által elkövetett emberrablás is, de 

gyakran egész seregeket kell mozgósítania, hogy megfelelően feldolgozhassa és katalogizálhassa a lakosságot. 

Viszont a Sírvilágok sem mentesek Trazyn figyelmétől. Az ő szemében a Nekronok sem sokkal megbízhatóbbak az idegeneknél, ha az általuk 

dédelgetett ereklyék megszerzéséről van szó. Éppen ezért nem sok különbséget tesz az idegen világokon és a fajtársai által őrzött értéktárgyak 

között. Az ezek miatt bekövetkezett indiszkrét „beszerzései” nem kívánatos személlyé tették sok Sírvilágon. A Mandragóráról például teljesen ki 

van tiltva azért, mert régen megpróbálta megkaparintani a Pusztító Botját, a Moebiuson pedig csak akkor látják szívesen, ha a jelenléte valahogy 

segíti az uralkodó Nekthyst Dinasztiát. 

Ezek az események nagyban megmagyarázzák, hogy Trazyn miért utazik ritkán a saját neve helyett egy álnév alatt. Viszont amíg ezeket mesteri 

elterelésnek véli, addig valójában mindegyik csupán egy mitológiai vagy irodalmi Nekron név, mint például Nemesor Koschai vagy Thantekh a 

Haláltalan. Az tehát, hogy Trazyn ritkán lepleződik le még az előtt, hogy megtenné a lépését inkább árulkodik a többi Nekron nemes 

tudatlanságáról, mint a saját rejtőzködési képességeiről. Még azokon a bolygókon, ahol legfőképp agybilincselt bábokon keresztül intézi ügyeit  is 

nagyon ügyel arra Trazyn, hogy a kiléte titokban maradjon. Teljesen tisztában van ugyanis azzal, hogy a tevékenységei felkeltették bizonyos Szabad 

Kereskedők és Inkvizítorok figyelmét. Ennek ellenére habár bízik abban, hogy képes kijátszani az egyszerű emberek csapdáit, Trazyn paranoiája elég 

erős ahhoz, hogy bizonyos mértékű óvatosságra adjon okot. 

Trazyn általában helyetteseken keresztül végez felderítést és hadjáratokat – olyan testeket használva, amelyekbe bele tudja ültetni a lelkét. Ha a 

test túlságosan megsérülne, akkor Trazyn lénye egyszerűen visszatér az „igazi” testébe vagy egy másik helyettesbe. 

Nem mindegyik helyettesét lehet azonnal felismerni. A legtöbbjük olyan Nekron Vezér vagy Fővezér, amely nincs is tisztában azzal, hogy a testüket 

átalakította Trazyn. Ha meg kell szállni egy ilyen testet, akkor azt ugyanolyan könnyedén képes megtenni, mint bármelyik másikat. Az előző lakót 

egyszerűen elnyomja addig, amíg a testét használja és a külseje egyből át is alakul a fő formájának megfelelő másává. Így védve a galaxis 

veszélyeitől, Trazyn oda megy, ahová csak akar. 

Ám az óvatossággal és cselszövéssel teli napoknak hamarosan vége. A háború zaja egyre hangosabban hallható a galaxis minden sarkából, 

elpusztítva templomokat, városokat, világokat és egész fajokat még azelőtt, hogy Trazyn katalogizálhatta és „megmenthette” volna mindazt, ami 

arra érdemes. Így évmilliók óta először Trazyn mozgósította Solemnace minden erejét azért, hogy megóvhasson egész bolygókat a barbár 

támadásokkal szemben, amíg elvégzi kellő alapossággal a szükséges felméréseket. Már egy tucatnyi Birodalmi bolygó áll Trazyn seregeinek 

irányítása alatt, de Solemnace légió jelét sem mutatják annak, hogy itt megállnának. 
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Trazyn a Végtelen (Trazyn the Infinite) 4 4 5 5 3 2 3 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Idegbilincs szkarabeuszok (Mindshackle Scarabs) 

Empatikus Eltörlő (Emphatic Obliberator): Ennek a botnak a pontos működése rejtély Trazyn kivételével mindenki számára, de a szóbeszéd alapján 

a rég eltűnt Ősök technológiáját is tartalmazza. Ha az Empatikus Eltörlő megöl egy ellenfelet, akkor az áldozat testéből egy olyan lökéshullám terjed 

szét, amely minden hasonló lényre hatással van. Így ez a fegyver kiváló választás Trazyn számára, aki elítéli a hosszas fizikai harcot és inkább az egy 

jó időben leadott ütést részesíti előnyben. 

Ha Trazyn megöl egy vagy több ellenséges modellt közelharcban, akkor az Empatikus Eltörlő egy lökéshullámot bocsát ki. Ez az összes ütés után, de 

még a harci eredmény meghatározása előtt történik. 

A lökéshullám hatására dobj D6-al minden ugyanolyan nevű modell (baráti és ellenséges) után, mint Trazyn áldozata. 4-es vagy nagyobb dobás 

esetén a modell elszenved egy sebet (amely ellen rendesen tehet páncélmentőket). 

Az így okozott sebek beleszámítanak a harc végeredményébe. 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Fáraó (Phaeron) (lsd a Nekron Fővezér 

bejegyzésénél), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

„Kiváló! Egy újabb darab a gyűjteménybe.” („Excelent! Another piece for the collection.”): Trazyn foglaló egység és ugyanúgy képes objektívákat is foglalni. 

valójában nem foglalja el a katonailag fontos objektívákat, hanem csak egy közelben lévő ereklye után kutat – minden katonai előny, amely ezzel 

jár csupán a véletlen műve (ám nem kevésbé hasznos a Trazynt irányító játékos számára). 

Helyettes Test (Surrogate Host): Ha Tarzyn meghal, akkor dobj D6-al. 2+-on Tarzyn egy véletlenszerűen kiválasztott baráti Koruma (Lychguard), 

Kriptás (Cryptek), Nekron Vezér vagy Fővezér testébe költözik (a speciális karakterekkel nem kell számolni). Vedd le veszteségként a kiválasztott 

modellt és rakd a helyére Tarzynt (annyi sebe, lesz, amennyivel a levett modell rendelkezett). Tarzyn csak akkor ér pontot (kill point), ha végleg 

meghal. Az újjászületése miatt levett modellek rendesen adnak pontokat (kill point).  

 

 

  



Nemesor Zahndrekh & Vargard Obyron 

Nemesor Zahndrekh egykoron a dinasztiák egyik legnagyobb tábornokaként volt 

számon tartva. Az ő hódításai nyomán vált ugyanis Gidrim egy kicsiny és 

jelentéktelen bolygót uraló nemzetből egy keménykezű, tucatnyi csillagrendszert 

magáénak tudható birodalommá. Ugyan Gidrim azóta a Sautekh Dinasztia 

részévé vált, Zahndrekhet még ma is az egyik legnagyobb hősnek tartják. Ezt a 

hírnevet ki is érdemelte magának, mert Gidrim az egyik legterjeszkedőbb a 

frissen felébredt koronavilágok közül és Zahndrekh seregei folyamatos 

fenyegetést jelentenek a galaxis keleti részére. 

Ám minden katonai zsenialitása ellenére Zahndrekh nem úgy látja a valóságot, 

mint ahogyan mások. Az elméje ugyanis megsérült a Hosszú Álom alatt és ennek 

következményeképpen a múlt fogja. A tudata még mindig a régmúlt háborúit 

vívja, ahogyan azt még hús-vér lényként tette, leverve a lázadó királyokat és 

rendre utasítva az ellenszegülőket. Ő nem Orkokat, Eldákat vagy Embereket lát, 

hanem lázadó honfitársakat, akik megpróbálják megdönteni szeretett dinasztiáit. 

E miatt Zahndrekh az egyetlen Nekron Fővezér, aki teljes mértékben alkalmazza 

a becsületes harc szabályait minden ellenféllel szemben. Teljes mértékben el is 

ítéli a Mortisok, az orgyilkos Lidércek és a többi olyan stratégiát, amelyet tiltanak 

a harc szabályai – mondjuk, ez nem jelenti azt, hogy az alárendeltjei sem 

alkalmazzák őket. Amikor csak lehetséges, akkor Zahndrekh biztosítja azt, hogy 

az ellenséges parancsnokokat elfogják, ne pedig megöljék. Ilyenkor viszont 

tiszteletreméltó vendégekként kezeli őket – a tanácsadói legnagyobb 

felháborodására. 

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy sokan Zahndrekh tanácsadói közül 

örülnének annak, ha a tábornok távozna a hatalomból, mert úgy vélik, hogy a 

félresiklott érzékelése több mint ellensúlyozza a harci eredményeit. Viszont, a 

rangjához illően Zahndrekh is rendelkezik szükséges védelemmel az ilyen 

kísérletek ellen. A személyes síremléke ugyanis csak úgy hemzseg a csapdáktól, a személyes testőrsége pedig három teljes Koruma légiót is 

magában foglal, arról nem is beszélve, hogy négy tucat előkóstolót is alkalmaz – habár évmilliók óta nem érintette igazi étel az ajkait. Ám 

Zahndrekhnek van valamilyen, ami minden védelemnél hatékonyabb, a segédje és védelmezője, Vargard Obyron. 

Obyron már Zahndrekh első hadjáratában is a nemest szolgálta és azóta is az oldalán áll, a harcmezőn és azon kívül is. A mesterével ellentétben ő 

viszont teljesen tisztában van a létezésüket ért változásokkal, de már rég felhagyott minden próbálkozással, hogy felébressze urát – bármi is legyen 

mestere elméjének a baja, a hiba túl mélyen van. Így, jó szolgálóhoz illően, Obyron törődik azokkal az elvarratlan szálakkal, amelyeket Zahndrekh 

különcségei okoznak. Ilyenek például a „tiszteletreméltó” foglyok „szökés közbeni elhalálozása” és a feltörekvő tanácsadók elhallgattatása vagy 

likvidálása. 

Obyron érzéke Gidrim politikájához éppoly kifinomult, mint Zahndrekhé a harcokhoz. Jóformán lehetetlen ugyanis úgy előállni egy cselszövéssel, 

hogy annak a híre előbb-utóbb ne jusson el a fülébe. Ha pedig tudomást szerez egy ilyen tervről, akkor azonnal tesz róla, hogy az ott és akkor véget 

is érjen a kitalálójával együtt. Az, hogy ezt hogyan éri el nagyban függ attól, hogy Obyron mit gondol a leginkább hatásos üzenetnek. A nyílt párbaj a 

kedvenc módszere, mivel már a bio átültetés előtt is legendás kardforgató volt, a képességei pedig semmit sem koptak az idő múlásával. Máskor 

viszont úgy véli, hogy egy cselszövő eltűnése által keltett csendes terror mélyebb nyomot hagy a többiekben. A módszertől függetlenül Obyron már 

több százszor bizonyította rátermettségét, ám még így is van évtizedenként egy-két ostoba, feltörekvő nemes, aki felemeli a kezét Gidrim Fővezére 

ellen, aki viszont hagyja szabadon intézkedni a segítőjét. Más világokon, Nekronon és máson egyaránt, Obyront tartanák a trón mögött álló igazi 

hatalomnak, ám a hűsége Zahndrekh felé megingathatatlan és mindenféle fortélytól mentes. Nem kíván más jutalmat, csak azt, hogy tovább 

szolgálhasson és sosem érzett akár egy szikrányi hajlandóságot arra, hogy a mesterén keresztül uralkodjon. 

A hadjáratok során Zahndrekh és Obyron szinte legyőzhetetlen párosnak bizonyul. Zahndrekh ugyan ritkán alacsonyodik le a fizikai összecsapások 

szintjére, de e helyett fegyverként forgatja az összes harctéri tapasztalatát, amely mit sem halványult a memóriazavara ellenére. Az ő irányítása 

alatt Gidrim Nekron seregei szinte azonnal képesek reagálni bármilyen ellenséges stratégiai lépésre és pillanatok alatt képesek támadóból 

védekező állásba váltani. Néhány jól megválogatott paranccsal a csapatai elszigetelik és elpusztítják a megkerülő ellenfeleket, eloszlatják az 

ellenséges rohamhullámokat és megsemmisítik a tűztámogató állásokat. Zahndrekh olyannyira tökéletesen képes megfigyelni a harc alakulását, 

hogy még az ellenség veteránjait is kétbalkezes amatőröknek tünteti fel, ahogyan minden taktikájukat és képességüket előre megjósolja és 

ellensúlyozza. A maga részéről, Obyron a frontvonalon küzd, ahol olyan pontossággal forgatja a harci kaszáját, ahogyan azt egy több ezer 

hadjáratot megjárt harcostól el lehet várni. Ám függetlenül attól, hogy milyen messze van tőle, mindig rajta tartja a szemét Zahndrekhen – a testőri 

kötelessége ugyanis messze túlszárnyal minden más feladatot. Ha mesterét veszély fenyegetné, akkor azonnal ott terem mellette, készen arra, 

hogy megbüntesse azokat, akik ostoba módon kezet mertek emelni urára. 

  



 WS BS S T W I A Ld Sv 

Nemesor Zahndrekh 4 4 5 5 3 2 3 10 2+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Fázisváltó (Phase shifter), újjáélesztő gömb (ressurection orb), örökkévalóság szövete (sempiternal weave), a fény botja (staff of 

light) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Alkalmazkodó Taktikák (Adaptive Tactics): Minden olyan köröd elején, amelyben Zahndrekh a pályán van, válassz ki egy baráti osztagot. A kijelölt 

osztag megkapja a következő speciális szabályok általad kiválasztott egyikét a következő köröd kezdetéig: Ellentámadás (Counter-attack), Ádáz 

Roham (Furious charge), Rajtaütés (Hit and Run), Éjszakai Látás/Éles Érzékek (Night Vision/Acute Senses), Lopakodás (Stealth) vagy Tank Vadászok 

(Tank Hunters). 

Ellentaktika (Counter Tactics): Minden olyan köröd elején, amelyben Zahndrekh a pályán van, válassz ki egy ellenséges osztagot. A kijelölt osztag 

elveszíti a következő speciális szabályok általad kiválasztott egyikét (ha rendelkezik vele) és nem is kaphatja meg őket a következő köröd kezdetéig: 

Ellentámadás (Counter-attack), Ádáz Roham (Furious charge), Rajtaütés (Hit and Run), Éjszakai Látás/Éles Érzékek (Night Vision/Acute Senses), 

Lopakodás (Stealth) vagy Tank Vadászok (Tank Hunters). 

Azonnali Erősítés (Phased Reinforcements): Ha Zahndrekh a pályán van, akkor bármely osztagod, amely becsapódási tartalékban (deep strike 

reserve) van, dönthet úgy, hogy az ellenfél körében jön be egyből azután, hogy egy ellenséges osztag megérkezett tartalékból. 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Vargard Obyron 6 4 5 5 3 2 3 10 2+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Örökkévalóság szövete (Sempiternal weave), harci kasza (warscythe) 

Szellem Köpeny (Ghostwalk Mantle): A mozgási fázisban használható. A használó és az osztaga eltűnik a pályáról és összeáll máshol a Becsapódás 

(Deep Strike) szabályoknak megfelelően. A Sötétség Leplével (Veil of Darkness) ellentétben Obyron és az osztaga akár közelharcból is ki 

teleportálhat. 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols) 

Halálos Ellencsapás (Cleaving Counterblow): Minden sikertelen találat után (a sikeresen újradobott mellécsapások nem számítanak), amely 

Obyron ellen irányul közelharcban Obryon egy extra támadást tehet a saját I-jénél (max +6-ot). A számláló minden közelharci körben újra indul. 

Testőri Kötelesség (The Vargard’s Duty): Ha Obyron használja a Szellem Köpenyét, akkor nem szóródik, ha Zahndrekh 6”-es körzetén belülre akar 

érkezni. Továbbá, ha egy ellenséges osztag megrohamozza Zahndrekhet, akkor Obyron azonnal kiválik az osztagából és csatlakozik ahhoz a 

közelharchoz (oda teleportál). Minden ellenséges osztag, amely e miatt kikerül a közelharcból azonnal konszolidálhat. Ha Obyron egy szállító 

járműben ül, amikor aktiválódik ez a szabály, akkor hagyd figyelmen kívül a kiszállásról vonatkozó szabályokat – egyszerűen vedd le Obyront a 

jelenlegi helyéről és helyezd őt Zahndrekh közelharcába. 

  



Anrakyr az Utazó 

Kevés Nekron ébred fel úgy a Hosszú Álomból, hogy teljes épségben van a tudata. A legtöbbjük úgy tér magához, hogy az elméjük össze van 

zavarva a hibernációtól és ezért a reakcióik – fizikai és mentális is – le vannak lassulva. Viszont nem így történt Anrakyr esetében. Ő teljesen tiszta 

tudattal és maximális eltökéltséggel ébredt fel: azzal, hogy újra egyesíti a dinasztiákat. Elfogadva ezt sorsaként lemondott minden felelősségéről a 

saját Sírvilágával kapcsolatban és a csillagok közé vezette a seregét. 

Ám a galaxis sokat változott Anrakyr utolsó látogatása óta és az ősi térképei már rég nem voltak összhangban az eléje táruló valósággal. Bolygók 

pusztultak el vagy lettek elzárva Hiperűr viharok által, amelyek akár térben és időben is áthelyezhették őket. Még ha a bolygó a helyén is maradt, 

akkor is lehetséges volt az, hogy a felszíne alatt található sír megsemmisült tektonikus mozgások, meteor becsapódások vagy más, előre nem látott 

katasztrófák miatt. Viszont Anrakyr számára a legszörnyűbb az, amikor egy alvó Sírvilágra lépve azt tapasztalja, hogy azt megfertőzték az 

alsóbbrendű létformák. 

Anrakyr nem kíván ugyan nyílt ütközetekbe kerülni – a csapatai túlságosan kis létszámúak ehhez -, de az a látvány, hogy egy alvó Sírvilág 

katakombái megsemmisültek és a nyersanyagaikat ellopták elég ahhoz, hogy a betolakodókra nézve halálos dühbe guruljon. Legyen szó akár egy 

Ork bandáról, egy Tau felfedező csapatról vagy az Adeptus Mechanicus világméretű gyárairól, csupán egyetlen megoldás létezik: gyors és totális 

háború a Sírvilág túlélői mellett, ha vannak, vagy az ő nevükben. Viszont nem minden Sírvilág van ilyen szörnyű állapotban, vannak olyanok is, 

amelyeket teljesen elkerült a fiatal fajok figyelme. Viszont egy olyan galaxisban, amely tele van kíváncsi élettel, sajnos elég ritkák az ilyen világok. 

Anrakyr minden felébresztett vagy felszabadított világtól fegyvereket és harcosokat követel hálaként. Ha ezt megtagadják tőle, akkor hajlandó akár 

erővel vagy cselszövéssel is elvenni a jussát. Egy frissen ébredt Sírvilág elég kaotikus állapotban van ahhoz, hogy ezt könnyedén elintézze. Ez viszont 

nagyban megmagyarázza azt, hogy miért is van olyan kétes híre az általa látogatott Sírvilágokon. Egyesen szemében Anrakyr a nemesség 

megtestesülése, aki feladott minden személyes rangot a népe érdekében. Mások számára viszont ő a legrosszabb, mester nélküli zsivány, aki 

majdnem ugyanakkora fenyegetést jelent egy alvó Sírvilág számára, mint a galaxis többi veszélye. A saját részéről Anrakyr jobban szereti, hogy ha 

önkéntesen támogatják, de a szükség nagy úr. A csapatai mindig az összeomlás szélén állnak a folyamatos hadjáratok miatt és erősítés nélkül 

bizony hamar véget érne az álma. 

A harcmezőn állandóan mellette vannak az Örök Pyrrhiaiak – azon hatalmas Halhatatlan légiónak a maradványai, amellyel nekilátott az álma 

megvalósításához. Ezek a kortalan veteránok megingathatatlanul hűségesek a mesterükhöz és halálos hatékonyságukkal segítik őt céljai 

elérésében. Ám még ők is csupán apró veszélyforrások magához Anrakyrhoz képest. Ugyanazt az erős akaratot, amellyel kordában tartja a seregeit 

arra is használhatja ugyanis, hogy átvegye az irányítást az ellenséges célzó berendezések felett, ezzel irányítása alá vonva az ellenség fegyvereit egy 

rövid időre. Éppen ezért jobban teszi az az ellenfél, aki Anrakyr ellen sorakozik fel, ha ugyanolyan éberséggel figyel a mögötte lévő fegyverekre, 

mint az előtte állókra… 

 WS BS S T W I A Ld Sv 

Anrakyr az Utazó (Anrakyr the Traveler) 4 4 5 5 3 2 3 10 3+ 

Egységtípus: Gyalogság (Infantry) (Karakter [Character]) 

Felszerelés: Tachyon nyíl (Tachyon arrow), harci kasza (warscythe) 

Speciális szabályok: Örökéletű (Ever-Living), Egyedülálló Karakter (Independent Character), Reanimációs Protokoll (Reanimation Protocols), 

Ellentámadás (Counter-attack), Ádáz Roham (Furious Charge) 

Gépbe Zárt Elme (Mind in the Machine): A lövési fázisod elején válassz ki egy 18”-en belül lévő ellenséges járművet. 3+-on átveszed az irányítást 

felette és azonnal lőhetsz vele úgy, mintha a tied lenne. A jármű nem változtathatja meg az irányát és úgy kell kezelni, mintha nem mozgott volna. 

Ezeknél a lövéseknél semmibe veheted a Megrendített Személyzet (Crew Shaken) és a Kábult Személyzet (Crew Stunned) hatásokat (de az 

elpusztult fegyverekkel nem lőhetsz). A lövések után a jármű visszakerül a másik játékos irányítása alá. 

Örök Pyrrhiaiak (Pyrrhian Eternals): Az Anrakyrt tartalmazó sereg tartalmazhat egy osztag Örök Pyrrhiaiakat is. Ezek olyan Necron Halhatatlanok, 

amelyek rendelkeznek az Ádáz Roham (Furious Charge) és az Ellentámadás (Counter-attack) szabályokkal. 

  



Nekron Felszerelések 

Fegyverek és Felszerelések 

Tűz Kesztyűje (Gauntlet of Fire): Ez egy olyan kesztyű, amelynek a felületén zöldes lángok láthatóak. A kesztyű mechanikája olyannyira kifinomult, 

hogy a viselője ugyanolyan pontosan tudja őket irányítani, mint a saját kezét. 

Ez egy közelharci fegyver, amellyel újra lehet dobni a rontott találati és sebző dobásokat közelharcban. Továbbá lőni is lehet vele az alábbi profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Tűz Kesztyűje (Gauntlet of Fire) Template 4 5 Assault 1 

Gauss Fegyverek (Gauss Weapons) 

A Gauss típusú fegyverek a leggyakoriabbak a Nekron katonaság által használt fegyverek közül. A hétköznapi energia fegyverekkel ellentétben 

viszont ezek nem egy erőnyalábot, vagy egy hasító energiasugarat lőnek ki, hanem egy olyan molekuláris lebontó sugarat, amely képes atomjaira 

bontani a húst, a csontot és a páncélokat is. 

„Gauss” típus 

Minden páncélátütő (armour penetration) dobás, amelyet egy Gauss fegyverrel tesznek automatikusan egy lecsúszó (glancing) hatást okoz 6-os 

dobása esetén (kivéve, ha ezzel már alapból egy átütő [penetrating] találatot ért volna el). 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Gauss Nyúzó (Gauss Flayer) 24” 4 5 Rapid Fire, Gauss 

Gauss Robbantó (Gauss Blaster) 24” 5 4 Rapid Fire, Gauss 

Gauss Ágyú (Gauss Cannon) 24” 5 3 Assault 2, Gauss 

Nehéz Gauss Ágyú (Heavy Gauss Cannon) 36” 9 2 Assault 1, Gauss 

Gauss Fluxus Ív (Gauss Flux Arc) 24” 4 5 Heavy 3, Gauss* 

* A Gauss Fluxus Ív (Gauss Flux Arc) lőhet más célpontra is, mint a jármű többi fegyvere (beleértve a többi ilyen fegyvert). 

Hiperfázis Kard (Hyperphase Sword): A hiperfázis kard energia pengéje több dimenzióban is képes vibrálni és így könnyedén áthatol a páncélon és 

a húson, hogy szétvágja a testen belüli szerveket. 

Ez egy energia fegyver (power weapon). 

Agybilincs Szkarabeuszok (Mindshackle Scarabs): Ezek az eszközök a Nekronok fő módja az idegen lények irányítására. A viselőjük egyetlen 

parancsára a parányi szkarabeuszok befúrják magukat az áldozat agyába és átveszik az irányítást az agyi funkciók felett, ezzel lényegévé egy bábbá 

alakítva az áldozatot, akit a szkarabeuszok mestere irányít. 

A roham fázis elején, miután megtörténtek a rámozgások, de még az ütések előtt, válassz ki véletlenszerűen egy ellenséges modellt, amely talapzat 

kontaktusban van a viselővel. Annak a modellnek tennie kell egy Ld tesztet 3D6-on. Ha elrontja, akkor a modell a saját társait fogja megtámadni. A 

normál támadásai helyett D3 támadást intéz a saját osztaga ellen, amikor rá kerül a sor. Ezek a támadások az áldozat saját statisztikáit használják és 

érvényesek rájuk az általa forgatott fegyver módosításai is (ha több is van nála, akkor a szkarabeuszok gazdája dönti el, hogy melyiket használja). 

Ha még mindig él, akkor az áldozat újra normális lesz a harc végén, miután minden ütés lezajlott. 

Részecske Fegyverek 

Ezek a fegyverek egy miniatürizált részecskebontó sugarat lőnek ki, amely felrobban, ha valamilyen anyaggal érintkezik. Felettébb megbízhatóak és 

csupán annyi energiát igényelnek, amennyi a részecskebontó anyag tárolásához szükséges. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Részecske szóró (Particle caster) 12” 6 5 Pistol 

Részecske sugár (Particle beamer) 24” 6 5 Heavy 1, Blast 

Részecske bontó (Particle shredder) 24” 7 4 Heavy 1, Large Blast 

Részecske ostor (Particle shredder) 24” 8 3 Ordnance 1, Large Blast 

Fázis Váltó (Phase Shifter): A fázis váltó képes egy pillanatra kiléptetni a viselőjét a fizikai síkból. Ha jól időzítik ezt, akkor lehetséges, hogy a viselő 

ellen irányuló lövések és csapások csupán az üres tere találják el. 

Az ilyen felszereléssel rendelkező modellnek 3+-os sebezhetetlenségi mentője (invulnerable save) van. 

Éltető Ereklye (Phylactery): Ez a jelentéktelennek tűnő eszköz valójában egy felettébb hatékony javító eszköz, amely tucatnyi apró javító pókkal 

van tele, amelyek elfedik és megjavítják viselője sérüléseit. 

Csak egyszer használható. Az ilyen felszereléssel rendelkező modell D3 sebbel kel fel az első alkalommal, amikor megdobja a Reanimációs Protokoll 

vagy az Örök Életű dobását. 

Quantum Pajzs (Quantum Shielding): A Nekronok quantum pajzsait lehetetlen megvizsgálni, mert csak a becsapódás pillanatában léteznek – 

máskor egyszerűen semmi jele a jelenlétüknek. 

A jármű elülső és oldalsó páncélja 2-vel nagyobbnak számít. Ezt a hatást viszont az első átütő (penetrating) találat megszünteti véglegesen. 

  



Újjáélesztő Gömb (Resurrection Orb): Ez a világító gömb extra energiával látja el a közeli Nekronok önjavító áramköreit, ezzel gyorsítva a 

felépülésüket. 

A gömb viselője (és az osztaga) 4+-on tesz sikeres Reanimációs Protokoll és Örök Életű dobásokat. 

Örökkévalóság Szövete (Sempiternal Weave): Némely Nekron Vezér testét megerősítik azzal, hogy más anyagokkal is átitatják, ezzel nagyban 

megnövelve a kitartásukat. 

A viselő 2+-os páncélmentővel (armour save) rendelkezik. 

A Fény Botja (Staff of Light): Ez nemcsak egy fegyver, hanem a hatalom jelképe is egyben. A nyele valójában egy erős energia generátor, a fejdísze 

pedig egy kifinomult fókuszáló eszköz. Így lehetővé válik a viselőjének, hogy pusztító energianyalábot bocsásson az ellenfeleire. 

A fény botja képes lőni a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

A Fény Botja (Staff of Light) 12” 5 3 Assault 3 

Tachyon Nyíl (Tachyon Arrow): A tachyon nyíl egy érdekes, csuklóra szerelt eszköz. Amikor aktiválják, akkor átváltoztat egy éllettelen fém nyilat 

egy olyan erejű villámcsapássá, amely képes akár egész hegyeken áthatolni. 

A viselője játékonként egyszer tehet egy ilyen profilú lövést: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Tachyon Nyíl (Tachyon Arrow) Végtelen 10 1 Assault 1 

Tesla Fegyverek (Tesla Weapons) 

Egy tesla fegyver ez adag élő villámot enged szabadjára, amelyek egyik célpontról a másikra ugranak át, megégetve a húst és elolvasztva a 

páncélokat. Ezek a villámok a pusztításuk által keltett energiából táplálkoznak és így minden egyes átugrással egyre erősebbek lesznek. 

„Tesla” típus 

A tesla fegyvereknek megvan az esélye arra, hogy egy lövéssel több célpontot sebezzenek meg. Minden 6-os találati (to hit) dobás után a célpont 

automatikusan elszenved 2 újabb találatot. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Tesla karabély (Tesla carabine) 24” 5 - Assault 1, Tesla 

Tesla ágyú (Tesla cannon) 24” 6 - Assault 2, Tesla 

Tesla pusztító (Tesla destructor) 24” 7 - Assault 4, Tesla, Ív (Arc) 

Ív (Arc): Miután lezajlott a Tesla pusztító (Tesla destructor) eredeti lövése, dobj D6-al minden olyan osztag után (baráti és ellenséges, közelharcoló é 

szabadon lévő), amely az eredeti célpont 6”-es körzetén belül van. Ha 6-ost dobsz, akkor az az osztag elszenved automatikusan D6 S5 AP- találatot. 

Tesseract Labirintus (Tesseract Labyrinth): A tesseract labirintus a fizikai megtestesülése egy zsebdimenzionális börtön kapujának. Ha egyszer 

magába szippant, akkor már nincs menekvés. 

Csak egyszer használható. A viselője a közelharci támadásai helyett használhatja a labirintust. Válassz ki egy olyan karaktert (character9 vagy 

szörnyeteget (monstrous creature), amely talapzat kontaktusban van a viselővel. A célpontnak azonnal egyenlő vagy kisebb számot kell kdobnia 

D6-al, mint amennyi a hátralévő W értéke vagy mindörökké a labirintus foglya lesz. Ha elrontja, akkor vedd le a pályáról mindenféle mentő 

lehetősége nélkül. 

Transzdimenzionális Sugár (Transdimensional Beamer): habár eredetileg a nem kívánatos romok és gépek eltüntetésére használták úgy, hogy 

azokat egy zsebdimenzióba küldik, a transzdimenzionális sugár éppoly hatékony az ellenfelekkel szemben is. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Transzdimenzionális Sugár (Transdimensional Beamer) 12” X - Heavy 1, Száműző Sugár (Exile Ray) 

Száműző Sugár (Exile Ray): Ha ez a fegyver talál, akkor válassz ki véletlenszerűen egy modellt a célpont osztagból. Annak a modellnek azonnal 

sikeres S tesztet kell tennie, vagy le kel venni a pályáról mindenféle mentő dobás lehetősége nélkül. Az S értékkel nem rendelkező modellek 

automatikusan átmennek a teszten. 

Űrpenge (Voidblade): Az űrpenge fekete pengéje ki és be lép a valóságból, megszakítva ezzel áldozatainak molekuláris kötéseit. 

Az űrpenge egy közelharci fegyver, amely rendelkezik a Hasítás (Rending) és az Entrópikus Csapás (Entropic Strike) szabályokkal. 

Harci Kasza (Warscythe): A harci kaszák energia pengével ellátott harci botok – a Nekron Fővezérek és a testőreik kedvenc fegyvere már több ezer 

éve. A harci kasza felettébb nehéz, ezért egy alsóbb rendű lény kezében alig jelentene fenyegetést, de a Nekronok fáradhatatlan izmaival karöltve 

félelmetes fegyver. 

A harci kasza egy kétkezes közelharci fegyver. A vele intézett támadásoknál a viselője +2 S-t kap. Továbbá az általa bevitt találatok után 2D6-al 

dobhat a viselő páncélátütést. Páncélmentő (armour save) nem tehető a harci kasza okozta sebek ellen. 

  



Kriptás Felszerelések 

A Kétségbeesés Hírnökei 

A tehetséges pszichomágusok a legképzettebb Kriptások. Ha jól használják a képességeiket, akkor az ellenfél morálja egy pillanat alatt megtörik. 

Feneketlen Bot (Abyssal Staff): Ha valakit magával ragad a feneketlen bot által előidézett sötétség, akkor az azonnal megőrül. 

Ez egy távolsági fegyver a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Feneketlen Bot (Abyssal Staff) Template 8 1 
Assault 1, 

Kétségbeesés Leple (Shroud of Despair) 

Kétségbeesés Leple (Shroud of Despair): A Feneketlen Bot által okozott sebző dobásokat a célpont Ld értéke ellen kell dobni a T értéke helyett. Ez a 

fegyver nincs hatással a járművekre. 

Rémálmok Leple (Nightmare Shroud): Szétterítve a rémálmok leplét, az ellenfeleket olyan szörnyű látomások támadják meg, amelyek éppolyan 

hatásosak, mint bármely fizikai fegyver. 

Ezt az eszközt a lövési fázisban lehet használni lövés helyett. Válassz ki egy nem közelharcoló ellenséges osztagot, amely a Kriptás 18”-es körzetén 

belül van. Annak az osztagnak azonnal morál tesztet kell tennie. 

Sötétség Leple (Veil of Darkness): A Kriptás megidézhet egy sötét leplet, amely körbe öleli őt és a társait. Miután a sötétség szétoszlik a Kriptásnak 

és társainak azonban már nyoma sincs, mert máshol materializálódtak időközben. 

Ez az eszközt a mozgási fázisban lehet használni mozgás helyett. A Kriptást és az osztagát le kell venni a pályáról és azonnal el kell helyezni őket 

valahol a csatatéren a becsapódás (deep strike) szabályainak megfelelően. A lepel nem használható, ha a Kriptás és az osztaga közelharcban van. 

A Pusztítás Hírnökei 

A plazmamágusok nem finomkodnak, mert az energiákat nyersen használják, nem pedig valamilyen másik formába erőltetve. A Pusztítás 

Hírnökeiként ismerik őket, mert ezt hozzák a galaxisra. 

Eldritch Lándzsa (Eldritch Lance): Ez a bot olyan energianyalábot enged útjára, amelynek hatására még a levegő is sikítani kezd. 

Ez egy távolsági fegyver a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Eldritch Lándzsa (Eldritch Lance) 36” 8 2 Assault 1 

Tűzpillantás (Gaze of Flame): Boszorkányos tűz árad a Kriptás szeméből, megakasztva még a legelszántabb ellenfelek rohamát is. 

A Kriptást és az osztagát úgy kell kezelni, mintha fel lennének szerelve védelmi gránátokkal. Az osztag elveszti ezt a hatást, ha a Kriptás meghal. 

Fénybot (Solar Pulse): A Kriptás botja egy hatalmas villanást generál, amely elvakítja az ellenfeleit és megvilágítja a harcmezőt. 

Csak egyszer használható. A fénybotot bármely játékos körének elején lehet használni. Ha érvényben vannak az éjszakai harc (night fight) szabályai, 

akkor annak a játékos körnek a végéig azok megszűnnek. Ha viszont nincsenek érvényben az éjszakai harc (night fight) szabályai, akkor arra a 

játékos körre érvénybe lépnek. 

Az Örökkévalóság Hírnökei 

Az időmágusokat az Örökkévalóság Hírnökeiként is ismerik, mert minden cselekedetüket átjárja a jövő ismerete. Nem nagyon bíznak bennük, mert 

valahogy mindig sejtik, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. 

Időbot (Aeonstave): Az időbot tetején lévő eszköz egy hatalmas időtöltetet tartalmaz, amely képes egy lassított idő ketrecbe zárni áldozatát. 

Ez egy közelharci fegyver. Minden ellenfél, aki elszenved egy sebet tőle elveszti a Fürge (Fleet) szabályát (ha volt neki) és a WS, BS, I és A értéke is 

1-re csökken a játék hátralévő részére. 

Kronométer (Chronometron): A kronométer lehetővé teszi viselőjének, hogy az idő rendes folyásán kívül cselekedhessen. Ezzel lehetősége nyílik 

arra, hogy apró, de gyakran fontos változtatásokat tegyen a sorsával kapcsolatban. 

A kronométerrel felszerelt modell minden fázisában újradobhat egy D6-os dobást. Ha a modell egy osztag része, akkor az osztag bármely D6-os 

dobásainak egyikét újradobhatja minden saját fázisban. 

Időszakító Köpeny (Timesplitter Cloak): A Kriptást egy kristályosított időből álló réteg veszi körbe.  

A viselő 3+-os sebezhetetlenségi mentővel (invulnerable save) rendelkezik. 

  



A Vihar Hírnökei 

A Vihar Hírnökei étermágusok, akik a dühöngő égboltnak parancsolnak. Képesek villámokat idézni és süvítő szelet küldeni ellenfeleikre. 

Éteri Kristály (Ether Crystal): Az éter kristály jelenlététől az álló levegő süvítő viharrá változik, villámokkal és pusztító nyomással nehezítve meg a 

Kriptás ellenfeleinek életét. 

Ha egy ellenséges osztag egy éter kristályt viselő modell 6”-es körzetén belül csapódik be (deep strike), akkor az az osztag elszenved D6 S8 AP5 

találatot. Ha az ellenséges osztag több éteri kristály hatósugarában is bent van, akkor növeld meg a találatok számát minden további kristály után 

1-el (az osztag nem szenved el D6 találatot kristályonként). 

Villámmező (Lightning Field): Zöldes villámok cikáznak a Kriptás és a társai között, megcsapva mindenkit, aki túl közel merészkedik. 

Ha valaki sikeresen berohamozza a Kriptást (vagy az osztagát), akkor a rohamozó osztag azonnal elszenved D6 S8 AP5 találatot. Az osztag elveszti 

ezt a képességet, ha a Kriptás meghal. 

Galván Bot (Voltaic Staff): Ahogyan az étermágus irányítja a galván botot, úgy irányítja a galván bot a villámot. 

Ez egy távolsági fegyver a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Galván Bot (Voltaic Staff) 12” 5 - Assault 4, Zavaró (Haywire) 

Zavaró (Haywire): Azok a járművek, amelyeket eltalál a galván bot 2-5-ig egy lecsúszó (glancing) 6-ra pedig egy átütő (penetrating) találatot 

szenvednek el. 

Az Átalakítás Hírnökei 

Az Átalakítás Hírnökei a geomágia űzői és az egykoron alkímiaként ismert tudomány mesterei. Arra specializálódnak, hogy átalakítsák az egyik 

anyagot valamilyen másikká és, hogy életet leheljenek az élettelenbe. 

A Disszonancia Hárfája (Harp of Dissonance): Ez az eszköz képes egyetlen hanggal átalakítani a legkeményebb páncélt is üveggé. 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

A Disszonancia Hárfája (Harp of Dissonance) Végtelen 6 - Assault 1, Entrópikus Csapás 

Szeizmikus Tégely (Seismic Crucible): A szeizmikus tégely viselője képes helyi földrengéseket előidézni a földben, a fémben vagy akár a puszta 

levegőben is. 

Az ellenséges roham fázis elején dobj D3-al és jelölj ki egy ellenséges osztagot. Ha a kijelölt osztag megpróbálja berohamozni a Kriptást vagy az 

osztagát, akkor csökkentsd a rohamtávját a kidobott értékkel abban a fázisban. 

Rengőbot (Tremorstave): A rengőbot lövése hatalmas darabokat szakít ki a földből, ezzel ledöntve a lábukról a túlélőket. 

Ez egy távolsági fegyver a következő profillal: 

Fegyver Hatótáv Erő AP Típus 

Rengőbot (Tremorstave) 36” 4 - Assault 1, Blast, Rengés (Quake) 

Rengés (Quake): Minden ellenséges osztag, amelyet eltalált egy ilyen típusú fegyver úgy kezeli a következő mozgási fázisában a nyílt terepet, 

mintha az nehéz terep (difficult terrain) lenne. 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


