�Velký výprodej, nízké ceny! �

Nájemní kupci
v Mordheimu, sepsal
Nicodemus Kyme

„Říkáš padesát zlaťáků?“ Malik se podíval pochybovačně. V temných stínech místnosti jeho ‚obchodní partneři‘ byli
jen poloosvětlenými siluetami.
„Znáš mé ceny, kupče“, přišla sykavá odpověď.
Stín postavy v křesle se nahnul dopředu. Seděl kousek vzdálen od stolu, na kterém bylo vyloženo
několik mečů, seker a jiných zbraní.
„Estaliánská ocel,“ zdůraznil. „Výtečná kvalita.“ Poslední věta byla ostrým syčením, bledé
světlo lucerny odlesklo slinu na rozeklanutém jazyce a narýsovalo černý obrys groteskně
znetvořené tváře.
Malik věděl, že mutant Chalzak vždy zůstával schován v šeru, jeho deformace by
nepochybně přitahovaly nežádoucí zájem úřadů.
„Nejsem si tou kvalitou až tak jistý,“ vzdoroval Malik, bedlivě si všímaje
pohybujících se stínů dalších postav na temném pozadí.
„Předpokládal jsem, že se setkáme o samotě,“ dodal.
Chalzak se prudce vrhl do světla. Byl odporný. Dva malé rohy rašily
z jeho levé tváře, jeho rozeklaný jazyk se svíjel v dutině jeho úst jako
chapadlo. Byl hrbatý a jeho pravá paže byla neuvěřitelně malá,
bezcenná a nemohoucí, připomínala ruku dítěte napadeného
neštovicemi.
Malik se odtáhl od té hrůzy, pečlivě maskoval své záměry.
Divoce tvářící se rváči vstoupili do slabé světelné korony vyzařované
lucernou. „Lhal jsem,“ přiznal Chalzak zlomyslným tónem.
Chalzak se zastavil jen pár palců před Malikem; jeho dech páchnul
kazícím se masem.
Malik tentokrát neuhnul. „I já jsem lhal,“ zašeptal.
Ozval se zvuk ocele vytahované z pochvy a prudce se zablesklo.
O vteřinu později místnost explodovala bojovou vřavou.
Malik, schován pod stolem, naslouchal zvukům řinčící oceli nad
sebou. Do úkrytu se vrhl okamžitě, když boj začal. Byl kupcem,
a ne bojovníkem, a neměl zájem skončit na Chalzakově ostří.
Mutant měl na věc ale jiný názor.
Panika zalila Malikův žaludek, když se jeho dřevěná
ochrana nad ním rozletěla, třísky pršely jako déšť a zboží se
s řinčením sesypalo na zem.
„Za tohle mi zaplatíš!“ zařval Chalzak a napřáhl se
k smrtelné ráně. Instinkt přinutil Malika hrábnout kolem
sebe, kde jeho ruka našla estaliánský meč.
Chalzak nekontroloval svůj hněv. Byl rozrušený a udeřil
vedle. Byl zranitelný!
Bez přemýšlení Malik vrazil meč hluboko do
Chalzakova břicha. Mutant upadl a krev
pumpovala ven z čerstvé rány.
Okolo Malika byl boj dobojován, jeho
přátelé zvítězili.
„Dobrá ocel,“ uznale potvrdil umírajícímu
Chalzakovi. „A ty jsi za ni zaplatil,“ krutě
dodal, „tu největší cenu, jakou jsi mohl
dát.“

Arabský kupec
20 zlaťáků na najmutí + 10 zlaťáků na udržení
Přicházejí ze země nekonečné pouště, připlouvají přes moře
do Říše, hledajíce město o němž se mluví jen bojácným
šepotem a které se zjevuje dětem v temných nočních snech.
Mordheim — město prokletých.
Ne všichni, které lze najmout, jsou bojovníci, a arabští
kupci se nevyznačují bojovými uměními. Místo toho dokáží
poradit, vyznají se v hledání pokladů a sbírají starobylé
cennosti. Lze na ně narazit v temných bazarech úzkých
uliček, a jsou neobyčejně zruční v nalezení nejlepšího zboží
za tu nejlepší cenu. Vyznají se, mají kontakty a na černém
trhu dokáží sehnat prakticky cokoliv, co potřebujete a nelze
koupit jinde.
Jsou experty na poklady a starožitnosti, hledají své vlastní
štěstí v zapomenutých artefaktech pohřbených pod městem.
Potřebují však ochranu bojovníků. Tedy spolupráce je
výhodná pro obě strany. Ačkoliv se vyhýbají konfliktům,
ozbrojení přátelé vždy hlídají velmi blízko. Jemně hovořícím
kupcům nelze věřit, pokud je bohatství a sláva na dosah...
Může být najmut: Jakýkoliv „kladný“ gang může najmout
arabského kupce (tedy říšské gangy, trpaslíci, lovci čarodějnic
atd.)
Hodnocení: Arabský kupec zvyšuje hodnocení gangu o +10
bodů, plus 1 za každý bod zkušenosti, který má.
Profil
M WS BS S T W I A Ld
Kupec
4 2 2 3 3 1 4 1 7
Vybavení: Šavle (počítá se jako meč)
Schopnosti: Kupec si při svých postupech může vybírat
schopnosti z tabulky akademických schopností a ze svých
speciálních schopností (viz níže).
Speciální pravidla
Smlouvání (haggle): Kupec má tuto schopnost popsanou
v akademických schopnostech v základních pravidlech.
Zastavárník: Kupec dokáže mnohé lidi přemluvit o tom, jak
výhodné je koupit prakticky cokoliv. U každého předmětu,
který gang prodává, gang získá k poloviční ceně předmětu
navíc 2D6 zlaťáků, maximálně však v součtu standardní cenu
předmětu. Lze použít jen pokud kupec nebyl v bitvě vyřazen
z boje.
Trhovec: Kupec má mnoho užitečných obchodních kontaktů
a dokáže snáze sehnat mnohé vzácné předměty. Pokud nebyl
kupec v bitvě vyřazen z boje, může navštívit jedno ze tří
obchodních míst: černý trh, zboží z dovozu nebo šmelináře.
Vyberte si jedno místo a hoďte kostkou, který předmět je
kupec schopen sehnat.

Černý trh
Černý trh je doupětem zlodějů či ještě horších kriminálníků.
Zde lze zakoupit všechny zakázané substance a je proto místem
častých návštěv příslušníků zabijácké gildy...
D6
1
2
3
4
5
6

Předmět
Nic
Temná sněť nebo černý lotos (D3 flakonků)
Rudý stín (D3 flakonků)
Kořen mandragory nebo houbičky (D3 dávek)
Stilleto (je zapotřebí schopnost trénink souboje)
+1 útok, −1 k síle
Foukačka (je zapotřebí schopnost trénink
souboje)

Zboží z dovozu
Kupce ze všech koutů světa lze najít temných tavernách
v okolí prokletého města. Mají spoustu exotických a zázračných
předmětů, avšak za nemalou cenu...
D6
1
2
3
4
5
6

Předmět
Nic
Jedový prsten
Džinova lampa nebo opičí packa
Létající koberec nebo Tufenk
Elfí plášť
Kitajský hedvábný plášť

Šmelinář
Šmelináři nabízí velké množství zboží, na původ je ale lepší se
neptat. Zboží je nabízeno za neuvěřitelné ceny, ale šmelinářovu
slovo není dobré vždy věřit, jelikož jejich zboží mívá vady na
kráse...
D6
1
2
3
4
5
6

Předmět
Kuchařská kniha
Zbraň z ithilmaru
Zbraň z gromrilu
Kniha kouzel
Lovecká ručnice nebo elfí luk
Pár soubojových pistolí

Všechny předměty, které kupec sehnal přes své kontakty, jsou
za základ ceny (tj. nepřidávejte hody kostkami k jejich ceně).
Všechny předměty nakoupené u šmelináře stojí jen polovinu
ceny; avšak poté, co je předmět použit, hoďte kostkou:
pokud padlo 1, předmět se zlomil, rozpadl apod. a je dále
nepoužitelný — evidentní podvrh!

Kupcovy schopnosti
Kameník: Kupec je schopen vybrousit kámen, a tím mu
zvýšit hodnotu. Pokaždé, když gang prodává chaotit, může
kupec nejdříve kameny vybrousit. Hoďte kostkou, jak to
změní hodnotu chaotitu:
D6 Výsledek
12 Cena se sníží o 2D6 zlaťáků
35 Cena se zvýší o 2D6 zlaťáků
6 Cena se zvýší o 3D6 zlaťáků

Ochranka: Kupec si ‚pořídil‘ ochránce, aby se vyhnul riziku
boje v následujících bitvách. Ochránce bude pouze chránit
kupce a nelze ho použít k žádným jiným cílům scénářů
(prohledávání budov, sbírání chaotitu apod.) a vždy bude
muset zůstat do jednoho palce od kupce. Ochránce nezískává
zkušenosti a není ho zapotřebí platit (považujte to, že např.
jeden z kupcových kontaktů mu ochránce věnoval jako
protislužbu).
Profil
M WS BS S T W I A Ld
Ochránce
4 4 2 4 3 1 3 1 8
Vybavení: meč, lehké brnění, štít a helma.
Speciální pravidlo
Zastoupení: ochráce bude kupce bránit vlastním tělem,
proti střelbě i proti napadení. Jakákoliv střelba na kupce,
pokud zasáhne, pak zasáhne ochránce. Pokud je proti
kupci vyhlášeno napadení, pak ochránce vždy skočí do
cesty napadajícímu; postavte ochránce před kupce ze strany
napadajícího. Ochránce pochopitelně nemůže skočit do cesty
napadajícmu, pokud již je v boji na blízko. Ochránce nemůže
žádný model napadnout, pokud zároveň nenapadá kupec.

Arabský kupec

Figurku arabského kupce lze koupit v obchodech
Games Workshop, objednat z internetového obchodu
na http://www.games-workshop.com a nebo
objednat ze zásilkového oddělení Games Workshop
Mail Order.

Překlad
Honza Skýpala
Olomouc
Czech Republic

honza@honza.info

Vzácné zboží z daleké Arábie

Tyto předměty není možné koupit podle standardních pravidel. Gang je může získat jen skrze arabského obchodníka.

Džinova lampa

50+2D6 zl./vzácná 12

Jedná se o neuvěřitelně vzácný předmět, jehož původ se datuje až
k období sultána Jaffara. Pověst říká, že sultán používal kouzla
a temné rituály ke spoutání podivných démonických entit do
pozemských, každodenních předmětů tak, aby mohl vyvolat
jejich schopnosti, ale ukryl jejich původ. Vyjímečně se jeden
takový předmět objeví ke koupi, a natáhne se po něm mnoho
rukou těch, kteří jsou dostatečně nerozumní či lehkomyslní, aby
vyzkoušeli sílu obávaného džina.
Pokaždé, když se hrdina pokusí lampu použít, budou mu
splněna tři přání. Každé přání však může mít i svou negativní
stránku. Obojí reprezentují následující tabulky: pro každé
přání si musíte hodit i na tabulce újmy.
D6
1
2
3
4
5
6
D6
12
3
4
5
6

Přání
Hrdina získá +D6 bodů zkušenosti
Hrdina získá jednu schopnost z tabulek
schopností jemu dostupných
Hrdina získá D6×10 zlaťáků
Hrdina získá 1 náhodně zvolený předmět (ze
všech předmětů, které může koupit)
Hrdina si může vybrat 1 předmět (ze všech
předmětů, které může koupit)
Hoďte dvakrát na této tabulce
Újma
Nic se nestalo
Hrdina přijde o D6×10 zlaťáků
Hrdina přijde o D6 zbraní
Hrdina přijde o lampu
Hoďte dvakrát na této tabulce

Tufenk

15 zl./vzácný 10

20+2D6 zl./vzácná 10

Prsten užívají hlavně cvičitelé hadů, ale magie do něj zanesená
ho činí užitečným i pro další zájemce.
Jedový prsten propůjčuje nositeli imunitu vůči účinku všech
jedů.

50+D6 zl./vzácná 10

Oblíbená během podivných náboženských obřadů kočovných
Tuaregů, tento předmět má obdobné schopnosti jako džinova
lampa. Podobně jako u lampy, i packa může kromě obdarování
uživateli i něco vzít.
Pokaždé, když hrdina použije opičí packu, hodí si třikrát na
tabulce přání a jednou na tabulce újmy. Pokud hrdina opičí
packu má, avšak nepoužívá ji, musí si po každé druhé bitvě
hodit jednou na tabulce újmy. Opičí packy se hrdina nemůže
sám dobrovolně zbavit, nemůže ji např. prodat; o opičí packu
hrdina přijde jedině tak, že mu na tabulce újmy padne, že
o packu přijde, případně po třech použitích, po kterých se
opičí packa rozpadne na prach.
D6

Přání

1

Hrdina získá +D6 bodů zkušenosti

2

Hrdina získá jednu schopnost z tabulek
schopností jemu dostupných

3

Hrdina získá D6×10 zlaťáků

4

Gang získá extra jednoho hrdinu, i když je to
nad povolené maximum

5

Gang získá extra jednoho pomocníka, i když je
to nad povolené maximum

6

Hoďte dvakrát na této tabulce

D6

Jedná se o trubici, z níž je možné chrlit alchymistický oheň až na
osm sáhů a způsobovat tak popálení.
Dosah: 8 palců
Síla: 2
Speciální pravidla: Může být použita každé druhé kolo; Pokud
úspěšně zasáhnete, hoďte D6 a na 4+ zasažený cíl vzplál. Ten
si pak háže v každé své fázi zotavení kostkou a na 4+ se mu
podaří oheň uhasit; jinak utrží zásah silou 4 a může se jen
pohybovat. Přátelské modely se mohou pokusit pomoci
s uhašením — pokud jsou v kontaktu podstavců s hořícím
modelem, pak se jim na 4+ podaří oheň uhasit.

Jedový prsten

Opičí packa

Újma

1

Hrdina přijde o D6 bodů zkušenosti

2

Hrdina přijde o jednu náhodně zvolenou
schopnost

3

Hrdina přijde o D6×10 zlaťáků

4

Gang přijde o jednoho hrdinu

5

Gang přijde o jednoho pomocníka

6

Hrdina přijde o opičí packu

Létající koberec

50+4D6 zl./vzácný 12

Tento zázračný předmět z dávno zapomenutých časů je ještě
vzácnější, než džinova lampa a říká se, že pochází ze vzdálených
a dávno opuštěných Čarodějnických ostrovů.
Létající koberec je ve skutečnosti — koberec,
který létá! Z herního hlediska se považuje za
ekvivalentní jízdnímu zvířeti s pohybem 16
palců, zároveň ignoruje veškeré postihy za
terén. Můžete vyletět až na střechy budov
či jiná vysoko položená místa bez jakýchkoliv
postihů. Koberec udrží tři muže anebo jednu velkou
příšeru a jednoho muže. Jeden z cestujících musí být hrdina.
Vzhledem ke svému magickému původu létající koberec
nemůže být zničen.

