Bretonské družiny
Sir Tom Merrigan
Nastal čas, ve kterém je Říše roztrhána na kusy.
Období bez císaře, půda je dále a dále dělena,
jednotlivá města se obracejí na své vlastní vládce a
kupecké cechy získavají neslýchanou moc skrz své
zlato. Korupce protéká řekou Reik a spiknutí jsou
uzavírána v této zemi každým dnem. Neuvěřitelný
přijde člověku kontrast se sousední zemí, Bretonií,
kde šťastně rozkvétá vláda rytířů, čest je nade vše
a Jezerní paní poskytuje svou přízeň všem, kteří ji
potřebují. Pro bretonské rytíře je město Mordheim hnusným místem, ve kterém ctnost a řád pozbyly platnosti. Tam, kde kdysi stálo hrdé město,
dnes ulicemi bloudí stvůry z nejhorších snů a
mísí se s lidmi, ve zkažených doupatech mrhání a
hříchů. Je tedy považováno za extrémně působivé a
hrdinské, když se bretonský rytíř vydá na výpravu
do Mordheimu, hledajíce a šíříce pokoru a čest
v boji a snažíce se získat přízeň samotné Jezerní
paní. V Mordheimu bude rytířova kuráž a čest
velmi dobře prověřena, ale čím více tím lépe,
protože taková zkušenost může výrazně zocelit a
proslavit odvážného rytíře.

smrt za čest a spravedlnost. Před hrou hoďte
test na morálku pro velitele družiny. Jestliže
byl test úspěšný, pak Jezerní paní vyslyšela modlitbu a žehná družině. Žehnání má formu silné
kletby nepřátelům, a to speciálně proti těm, kteří
používají nečisté zbraně hromadného ničení. Když
se jakýkoliv model z oponentova gangu pokusí
vystřelit ze zbraně na střelný prach, musí nejprve
hodit 4+ na kostce, jinak kletba způsobila, že
vystřelit nemůže. Modely vybavené ostatními
střelnými zbraněmi nemusí tento test házet,
pokud nestřílejí přímo proti noblesním bretonským rytířům (tedy pouze proti modelům bludných rytířů a aspirujících rytířů z družiny). Pokud
ovšem střílejí po rytířích, musí tento test házet
úplně stejně, jako by stříleli ze zbraní na střelný
prach.

Výběr bojovníků

Družina bludného rytíře musí obsahovat alespoň
tři modely. Máte 500 zlaťáků na najmutí vaší
počáteční družiny. Počet modelů v družině nesmí
Bludný rytíř se zřekne svého zámku a panství, nikdy překročit 12.
aby se vydal na cestu. Stává se svobodným, není Bludný rytíř: Vaše družina musí obsahovat právě
vázán povinností chránit zemi a vydá se na cestu jednoho bludného rytíře. Ani více, ani méně!
k novým dobrodružstvím. Bludný rytíř se vzdá
Aspirující rytíři: Vaše družina může obsahovat až
všech světských ambicí a je zaznamenán do knihy
2 aspirující rytíře.
jmenující slavnější hrdiny bretonské země, než
jsou nejmocnější zemští rytíři. Toto gesto je poklá- Panoši: Vaše družina může obsahovat až 3 panoše.
dáno za velice šlechetné a i jiní rytíři či prostí Nesmíte mít v družině více panošů než rytířů.
občané si poté považují za čest, když je bludný Zbrojnoši: Vaše družina smí obsahovat až
rytíř přizve do putující družiny. Obzvláště mladí 8 zbrojnošů.
rytíři často dychtí po dobrodružství a šanci proká- Lučištníci: Vaše družina smí obsahovat libovolný
zat čest a odhodlání hrdinským činem a připojují počet lučištníků.
se k bludným rytířům na jejich výpravách. Když
bludný rytíř opouští poctivou bretonskou zemi, má Počáteční zkušenosti
s sebou početnou družinu následovníků, ochotných
Bludný rytíř začíná kampaň s 20 body zkušenosti.
bojovat za čest své domovské země a pro přízeň
Aspirující rytíř začíná kampaň s 8 body
Jezerní paní.
zkušenosti.
Během výpravy mívá bludný rytíř často věštecké
sny, často jeho snění navštíví sama Jezerní paní. Panoš začíná kampaň s 0 body zkušenosti.
To ho nadále vede na cestě a dodává mu při Všichni pomocníci začínají kampaň s 0 body
putování kuráže. Rytíř doufá, že svými skutky a zkušenosti.
chrabrostí si vydobyde nejvyšší laskavost Jezerní
paní a bude se moci napít z Grálu života. To bývá Speciální výbava
nejvyšším oceněním rytíře, který se poté vrací do Čabraka (vzácná 11): Čabraka je brněním pro
své domovské země, aby sloužil při ochraně svého oře, válečného koně, je obdobobou lidského lehkého
lidu. Do toho okamžiku je však zavázán vyhledá- brnění. Čabraka chrání válečnému koni trup a
vat a bojovat proti nepřátelům lidstva a snášet v některých případech i hlavu. Čabraka dává
nespočetná příkoří.
modelu, který jede na oři, extra +1 hod na brnění,

Speciální pravidla
Před bitvou bretonští rytíři pokleknou a modlí se
k Jezerní paní, přísahají bojovat na život a na

(tedy celkově +2 za oře a čabraku dohromady).
Navíc, oř s čabrakou vyřezený ze hry zemře pouze
pokud padne 1 (místo standardních 1–2). Čabraku
lze koupit pouze pro oře.
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Vybavení

Následující seznamy užívá bretoská družina pro své počáteční vybavení.

Vybavení bretonských rytířů

Vybavení zbrojnošů

Zbraně pro boj zblízka
Dýka.......................................... první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Obouruční zbraň ............................................. 15 zl.
Řemdih............................................................. 15 zl.
Dřevec .............................................................. 20 zl.
Střelecké zbraně
Žádné
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Těžké brnění.................................................... 50 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.
Válečný oř ........................................................ 80 zl.
Čabraka ........................................................... 30 zl.

Zbraně pro boj zblízka
Dýka.......................................... první zdarma, 2 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Kopí.................................................................. 10 zl.
Halapartna ...................................................... 10 zl.
Obouruční zbraň ............................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Žádné
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.

Vybavení panošů
Zbraně pro boj zblízka
Dýka.......................................... první zdarma, 2 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Kopí.................................................................. 10 zl.
Střelecké zbraně
Luk................................................................... 10 zl.
Dlouhý luk ....................................................... 15 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Pěstní štít .......................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.
Kůň .................................................................. 40 zl.

Vybavení lučištníků
Zbraně pro boj zblízka
Dýka.......................................... první zdarma, 2 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Střelecké zbraně
Luk................................................................... 10 zl.
Dlouhý luk ....................................................... 15 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.

Historické upřesnění
Ve skutečnosti se bretonští rytíři nikdy nevydali
na tu neskutečně dlouhou cestu do chaosem
zaplaveného města Mordheim, které považovali
za doupě pohanů odsouzené k zapomnění
ALE! Protože jsou bretonci tolik populární,
rozhodli jsme se uveřejnit pravidla pro takovou
družinu. Tedy ač jsou pravidla nesprávná
z historického hlediska, umožní vám hrát
Mordheim s dalším typem bojovníků.

Hrdinové
1 Bludný rytíř

0–3 Panoši

80 zlaťáků
Bludný rytíř je velmi zkušeným bojovníkem, je velmi
cnostný a boj chápe jako šíření cti a službu Jezerní
paní. Trestá pokleslost a hříchy nepřátel Bretonie
a dodává statečnost a udatnost svým druhům.
Někteří bludní rytíři se vydávají na výpravy do
Mordheimu.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Bludný rytíř 4 4 3 4 3 1 4 1 8
Vybavení: Bludný rytíř může být vybaven ze
seznamu vybavení pro bretonské rytíře.
Speciální pravidla
Velitel: Jakýkoliv model družiny v dosahu 6 palců
od velitele může použít jeho morálku pro své psychologické testy.
Rytířská ctnost: Bludný rytíř je čestným bojovníkem, jež dokáže ovládat své emoce mnohem
lépe než nezkušení druhové. Bludný rytíř nikdy
nepanikaří a neutíká z boje a tak nepotřebuje
házet test na osamocení v souboji.

15 zlaťáků
Rytířům často slouží jejich panoši, neurození lidé,
kteří provází svého pána na honech i ve válkách.
Bývají vybráni z nejudatnějších mladíků v rytířově
družině a bludný rytíř je často sám trénuje v boji.
Pokud panoš vykoná nějaký udatný skutek pro
svého pána, může být dokonce povýšen do rytířského
stavu!
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Panoš
4 2 2 3 3 1 3 1 6
Vybavení: Panoš může být vybaven ze seznamu
vybavení pro panoše. Žádný panoš nemůže jet na
koni, pokud alespoň jeden z rytířů nejede na oři.

Pomocníci

Najmutí ve skupinkách po 1–5 bojovnících

0–8 Zbrojnošů

25 zlaťáků
Zbrojnoši tvoří základ bretonské armády. Každý
50 zlaťáků
z rytířů si drží malou ozbrojenou družinu, která se
Aspirující rytíři jsou syny šlechticů, touží po tom pod jeho vedením k němu připojuje na výpravách.
dokázat svou chrabrost pomocí síly a zbraní a Zbrojnoši jsou odhodlaní bojovníci, ochotni oddaně
vydobýt si zaslouženou pozici v rytířských řádech bojovat za čest a spravedlnost po boku svého pána.
Bretonie. Aby se tomu tak stalo, musí vykonat
M WS BS S T W I A Ld
hrdinský čin a tak se často připojují k bludným Prol
Zbrojnoš
4 3 3 3 3 1 3 1 7
rytířům, aby snáze přišli k dobrodružství a naplnili
Vybavení: Zbrojnoš může být vybaven ze seznamu
své přání.
Prol
M WS BS S T W I A Ld vybavení pro zbrojnoše.
Aspirující rytíř 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Lučištníci
Vybavení: Aspirující rytíř může být vybaven ze
20 zlaťáků
seznamu vybavení pro bretonské rytíře. Aspirující
rytíř nemůže jet na koni, pokud zároveň nejede Lučištníci jsou vybráni z prostého lidu, který
často cvičí střelbu, aby se dokázal sám ubránit
Bludný rytíř na koni.
bandám loupežníků, nejčastěji smečkám skřetů,
Speciální pravidla
které přepadávají jejich vesnice. Když se bludný
Rytířská ctnost: Aspirující rytíř je čestným bojov- rytíř vydá na výpravu, většinou se k němu připojí
níkem, jež dokáže ovládat své emoce mnohem několik lučištníků.
lépe než nezkušení druhové. Aspirující rytíř nikdy
Prol
M WS BS S T W I A Ld
nepanikaří a neutíká z boje a tak nepotřebuje
Lučištník
4 3 3 3 3 1 3 1 6
házet test na osamocení v souboji.
Vybavení: Lučištník může být vybaven ze seznamu
vybavení pro lučištníky.

0–2 Aspirující rytíři

Na Mordheim! Vydejme se kupředu a napravme
hříchy a tisíce hrůz a naše činy budou pamatovány jako skutky cti a spravedlnosti!
Poslední slova sira Juliana de Tyrosse,
bludného rytíře z Montfortu

Bretonské ctnosti

Ctnosti jsou vzácné schopnosti, které bretonští rytíři mohou získávat při svých postupech stejně jako
standardní schopnosti.

Ctnost čistoty (virtue of purity)

Ctnost disciplíny (virtue of discipline)

Rytíř bojuje výhradně pro Jezerní paní. Čistota
jeho srdce a jeho disciplína mu propůjčují zvláštní
moc proti nepřátelským kouzlům. Jakékoliv kouzlo
seslané na rytíře bude rozptýleno, pokud na kostce
padne 4+. Jedná se o přirozené rozptýlení jako
důsledek naprosté zbožnosti.

Rytíř má nezlomnou víru v rytířský řád a je
naprosto odhodlán dosáhnout svého cíle, stůj co
stůj. Jednou během bitvy, pokud rytíř není vyřazen
z boje, omráčen nebo sražen, můžete přehodit hod
na prohru. Druhý výsledek vždy platí.

Ctnost chrabrosti (virtue of valour)
Rytíř je odhodlán utkat se s největšími a
nejstrašnějšími nepřáteli. Čím silnější jeho nepřítel
je, tím chrabřejší je odhodlání rytíře. Pokud bojuje
v souboji na blízko proti modelu s vyšší silou než
je jeho, může přehodit nepovedené hody na zásah.
Druhý výsledek vždy platí.

Ctnost pohrdání (virtue of noble disdain)
Rytíř naprosto pohrdá všemi nepřáteli, kteří se
skrývají za nečestnými zbraněmi. Rytíř nenávidí
všechny modely se střelnými zbraněmi.

Ctnost vášně (virtue of impetuous)
Rytíř se nemůže dočkat, až se srazí s nepřítelem
v boji. Rytíř může přidat D3 palců ke své
vzdálenosti pro napadení nepřítele. Hažte kostkou
zvlášť pro každé napadení, které rytíř provádí.

Otázky a odpovědi
1. Pravilda Mordheimu uvádějí, že pouze jeden hrdina z družiny může jet na koni, oři či jiném sedlaném tvoru.
U Bretonců není nikde napsáno expicitně, že tak může činit více modelů, ale vypadá to, že ano. Je tomu
skutečně tak?
Ano, v Bretonské družině může jet více hrdinů na ořích a koních.
2. Pravidla pro aspirujícího rytíře uvádějí, že může jet na oři pouze pokud jede na oři bludný rytíř. Ale co když
bludný rytíř během kampaně padne? Znamená to, že poté nemůže žádný rytíř jet na oři a v tom důsledku také
žádný panoš nemůže jet na koni?
Ne, pokud bludný rytíř zahyne, aplikujte pravidlo tak, že velitel družiny musí jet na oři. Jednoduše níže postavený musí předat svého koně výše postavenému (bludnému rytíři, veliteli, či panoši aspirujícím rytířům).
3. V originálních pravidlech je u ctností asi zcela evidentní nesmysl. Větu, že cnosti mohou užívat bretonští
hrdinové následuje úplně stejná věta o tom, že ctnosti může používat bludný rytíř. Navíc se v popisu ctnosí
všude vyskytuje slovo rytíř (a nikoli hrdina), což by mohlo evokovat dojem, že ctnosti mohou získávat pouze
rytíři; avšak u seznamu který hrdina může které schopnosti používat je uvedeno, že i panoš může užívat
ctnosti. Jak je to tedy?
Pouze rytíři mohou používat ctnosti. Nikdo jiný, ani pomocník povýšený na hrdinu, nemůže používat ctnosti.
4. V původních anglických pravidlech, která vyšla v časopise Town Cryer 8, má meč u Bretonské družiny uvedenu
cenu 5 zlaťáků, v tomto překladu je napsáno 10 zlaťáků. Co je správně?
5 zlaťáků za meč nám bylo velmi podezřelých a po konzultaci v Mordheim konferenci serveru e–groups byl
vznesen ociální dotaz. Podle odpovědi z Games Workshopu / Fanatic Games (steveh@games-workshop.co.uk)
se jak u tlupy bestií, tak u družiny Bretonců jedná o chybu a tyto zbraně mají stát standardních 10 zlaťáků.
Tom Merrigan, tlm@start.com.au
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