Morrův kněz

Pokud máte problémy s nežádoucími ghúly a duchy, pak váš gang nutně potřebuje služby
Morrova kněze. Nová posila od Todda Estabrooka.
„Přestože nabízíme motlitby k odcházející duši,
aby ji Morr umožnil vstup do svého království,
duše není naším zájmem. Duše náleží Morrovi.
Naším zájmem je tělo. Naše rituály zajišťují,
aby tělo zůstalo takovým, jakým je — posvátně
zapečetěným, aby nikdo nemohl vstoupit do
mrtvolné schránky a poškodit ji... anebo ještě
hůře.“
Ve starém světě je spousta náboženství, lidé uctívají
mnoho bohů. Morr, bůh smrti, není výjimkou. Většina
lidí v Říši se bojí Morrových knězů — neboť se
mnozí obávají neznámého. Smrt, bez ohledu na to,
jak člověk silně věří, je neznámým osudem, kterému
nikdo neunikne a Morrovi kněží každému připomínají
jeho dočasný pobyt mezi živými. Připomenutí, které
mnozí nechtějí slyšet. Tedy ačkoliv nejsou vítáni
se svými předpověďmi a radami, Morrovi kněží
jsou nepostradatelní z hlediska služeb poskytujících
mrtvým.
O milované je po jejich smrti potřeba postarat se
a dokonce i těm, kteří nemají žádné přátele, je po
jejich smrti mírumilovně poskytnuta péče. Každý
si uvědomuje důležitost pohřebních rituálů. Neboť
na zemřelé, o které bylo postaráno, můžeme již jen
vzpomínat, zatímco u těch, o něž se nikdo nepostaral,
se můžeme obávat, že vstanou z mrtvých a začnou
strašit. Tedy ačkoliv meč či kladivo ukončí něčí život,
teprve služby Morrova kněze dopraví jeho duši do
bezpečí Morrova království a i tělo bude odpočívat
v pokoji.
Není divu, že i představitelé Morrova chrámu
vyslali své kněze do města prokletých. Doprovázeni
ozbrojenými skupinkami či ve společnosti stráží
a šlechticů, Morrovi kněží přicházejí do těchto
zatracených míst. Sigmarův rozsudek ukončil životy
mnohých a tvrdí se, že v Mordheimu i dnes umírá
spousta jedinců. Pro Morrova kněze to znamená, že
jeho přítomnost v Mordheimu je nezbytná.

Říšský hrdina
Morrův kněz je novým hrdinou, kterého mohou
použít říšské gangy, a mohou ho použít tak, že kněz
nahradí jednoho z hrdinů (tedy např. u říšských
gangů ze základních pravidel Mordheimu nahradí
buď šampiona nebo nováčka, gang nemůže nikdy mít
zároveň 2 šampiony, 2 nováčky a ještě Morrova kněze).
Je velmi nepravděpodobné, že by lovci čarodějnic
nebo Sigmarovy sestry měly zájem o služby Morrova
kněze, proto ho ani jeden z těchto gangů nemůže
používat.

Zkušenosti a schopnosti
Morrův kněz začíná s 8 body zkušenosti.
Morrův kněz může užívat tabulky akademických
a rychlostních schopností.
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Oblečen v jednobarevném černém plášti, plášti barvy
své víry, Morrův kněz přichází do Mordheimu, aby
zajistil, že duše mrtvých bezpečně vstoupí do Morrova
království, ale hlavně, že těla mrtvých zůstanou
pokojná.
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Zbraně a brnění: Morrův kněz se jen výjimečně
zabývá bojem. Morrův kněz může být vybaven pouze
dýkou a kosou, žádnými jinými zbraněmi. Morrův
kněz nikdy nepoužívá žádné brnění.
Speciální pravidla
Samotář: Málo lidí zůstává s Morrovými knězi delší
dobu, ikdyž je potřebují, raději se kněžích straní
a stýkají se s nimi co nejméně je to nutné. Z tohoto
důvodu Morrův kněz je zvyklý na osamění a velmi
pravděpodobně bude dokonce samotu vyhledávat.
V boji si Morrův kněz nikdy neusí testovat na
osamocení v souboji na blízko.
Pohřební rituály: Morrův kněz sice není kouzelníkem
podle běžného chápání významu tohoto slova, ale
praktikuje řadu pohřebních rituálů. V Mordheimu
může Morrův kněz používat níže uvedené pohřební
rituály stejně jako jiní knězi používají modlitby, na
rituály se vztahují všechna pravidla pro modlitby
(rituály stejně jako modlitby nejsou pokládány za
kouzla). Morrův kněz začíná s jedním rituálem a platí
pro něj všechna standardní pravidla o magii z pravidel
Mordheimu.

Nová zbraň
Kosa
Síla: jako uživatel +1
Speciální pravidla: obtížná k užívání, obouruční.
Kosy jsou v běžném životě zemědělským nástrojem
používaným farmáři. Je výjimkou vidět kosu jako
zbraň v boji. Avšak kosa s sebou nese také symbol
smrti. Je to obraz pochmurného žatce, kosícího lidské
životy, obraz hladomoru, neúrody a nemocí. Morrovi
kněží, pokud to potřebují, mohou používat kosu jako
zbraň. Kosa kněžích bývá masivnější konstrukce,
vhodná na sekání oponentů, a ne pšenice. Z tohoto
důvodu je kosa také těžší, musí být užívána dvěma
rukama a nelze spolu s ní užívat štít nebo pěstní štít.

Pohřební rituály

Morrův kněz užívá pohřebních rituálů, aby zajistil pokoj zemřelému tělu a bezpečnou cestu zemřelé duše
do Morrova království.
Morrova ochrana
Obtížnost 6
Morrův kněz vzývá svého boha, aby ho ochránil před nečistými magickými silami.
Jakýkoliv magický útok od nekromanta, magistra nebo démona, který by byl seslán na kněze, nebude
fungovat, pokud se tento rituál zdařil.
Smrt nezná strachu
Automatické seslání
Morrův kněz se nenechá ovládnou city, hledí vstříc svému osudu a nebojí se podívat do tváře smrti.
Morrův kněz je od tohoto okamžiku imunní vůči strachu, až do konce bitvy. Poznámka: tento rituál se
nesesílá automaticky před bitvou, ale je nutné ho v nějakém kole provést, pokud ho kněz neprovede,
imunní není.
Posvátnost mrtvých
Obtížnost 7
„Ti, kteří padnou, budou posvěceni a jejich duše osvobozena, ve jménu Morra, boha smrti.“
Morrův kněz se může pokusit provést tento rituál na jeden model (přátelský či nepřátelský), který byl
vyřazen z boje. Morrův kněz musí být do 6 palců od místa, kde byl model vyřazen z boje. Pokud se rituál
zdařil a model po bitvě zemřel, nemůže být oživen nekromantem jako zombie.
Ruka Morrova
Obtížnost 9
„A rukou Morrovou se všichni nemrtví rozpadnou v prach a popel.“
Morrův kněz musí být v doteku podstavců s nemrtvým modelem. Pokud se rituál zdařil, model je
okamžitě vyřazen z boje (platí pro zombie, vlky hrůzy a upíry). Ghúlové a modely posedlých při úspěšném
seslání tohoto rituálu okamžitě prchnou plnou vzdálenost své charakteristiky M od kněze.
Víš ty, kdo jsem já?
Obtížnost 7
„Zírej na mne, sprostoto, neboť já jsem Morrův kněz.“
Tento rituál má dosah 6 palců a pokud je to možné, musí být směrován k nejbližšímu nemrtvému
modelu, pokud není žádný nemrtvý model v dosahu, tak k nejbližšímu lidskému služebníkovi nemrtvých
(špinavci, ghúlové, nekromanti), pokud ani to není možné, tak k jakémukoliv modelu. Pokud se rituál
podařilo seslat, model je okamžitě omráčen. Pokud model nemůže být omráčen, je sražen.
Já jsem smrt!
Obtížnost 8
„Já jsem kněz boha Morra, boha smrti!“ Je známé, že Morrovi kněží netrénují boj. Jejich povinností
je pečovat o mrtvé, ne zprovázet živé z tohoto světa. Ale mohou nastat případy, že kněz požádá Morra
o pomoc v boji, a koho by se měl protivník bát více než boha smrti?
Tento rituál dá Morrovu knězi hod na brnění 6+ a buď zvýší knězovu WS o +1 či učiní knězovu WS 4,
podle toho, co bude větším (tedy pokud má kněz WS 3 nebo menší, bude mít WS 4, jinak bude mít WS
zvýšenu o +1).
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