Muž přes palubu!
Kap’tán Tim Huckelbery vypráví příběh o tom, jak podlí piráti a bukanýři
připluli do do města prokletých.
Mordheim zpívá vábivou píseň o snadném
bohatství, a mnozí pirátští kapitáni slyšeli příběhy
o lodích putujících buď plných zlata do Mordheimu,
či naopak plných chaotitu vracejících se zpátky po
řece Stir vstříc srdci Říše. Ve věčné mlze, která
zahalila Mordheim, lodě jen těžko manévrují v již
tak úzkém korytu řeky. S naprostým překvapením se piráti zjevují a přepadají lodě, rabujíce
jakékoliv cennosti, které na lodi najdou. Někteří
pirátští kapitáni dokonce nalezli bezpečí v docích
a podnikají nejen přepady lodí, ale též výpravy
na suchou zem, do centra města. Tito piráti se
tak stávají dalšími rivaly v boji o chaotit, dalšími
dobrodruhy, kteří se odvážili vstoupit do města
prokletých.
Mé první přistání. První návštěva města. Ne,
města ne, Mordheim již není městem. Sigmare,
co provedli zdejší lidé, že si zasloužili takovýto
trest? Více napíšu jindy, hrůzou mi docházejí
slova.
Z deníku roztržitého Augusta Oděry, člena
posádky pirátské lodi Sestra mořského draka.

Speciální pravidla
Námořníci. Piráti sice občas ‚najmou‘ dobrovolníka, který touží po dobrodružství a pokladech,
většinu z posádky ovšem tvoří lidé, kteří jako
jedinou alternativu k možnosti stát se pirátem
dostali kráčet se zavázanýma očima po lávce
skrz oceánu… Piráti tedy mohou získat člena pro
svůj gang i výhružkama (viz odstavec níže), ale
takto mohou najmout pouze jiné lidi — ani ten
nejzvrácenější pirát by nedůvěřoval skavenovi nebo
bestii, případně některé rasy (trpaslíci, elfové) by
se nikdy nesnížily k tomu, aby se přidali k takovým
odpadlíkům. Tedy následující pravidla lze použít
pro získávání dalších lidských posil:
Zajatec! Lidským hrdinům, kterým padne jako
vážné zranění výsledek zajat (tedy 61 na D66),
může být ‚nabídnuta‘ jedna možnost přidat se
k pirátům (většinou se šavlí na krku). Jako
alternativu k výměně zajatců či vykoupení zajatých
hrdinů původním gangem se může pirátský kapitán
pokusit přemluvit zajatce k přidání se k posádce.
Oba hráči si hodí 2D6, hráč pirátů přičte k výsledku
morálku svého velitele, protivník přičte ke svému
výsledku morálku zajatého hrdiny. Ten hráč, který
bitvu vyhrál, si navíc přičte k výsledku +1.
Pokud je výsledek pirátů vyšší, pak se hrdina
rozhodl zapomenout na svůj dosavadní způsob

života a nechal se zlákat představami mořských
dálek. On (nebo ona) se buď přidá k existující
skupince posádky (neplatí se nic navíc za to, kolik
skupinka už má zkušenosti, ani není zapotřebí,
aby hrdina měl stejně nebo více zkušenosti, než
skupinka má; skupinka nesmí mít více jak 4 členy)
anebo vytvoří skupinku novou. Pokud byl přidán
do skupinky, pak je veškerá výbava, kterou hrdina
měl, povinně prodána a novému pomocníkovi je
nakoupena řádná pirátská výzbroj tak, aby měla
celá skupinka stejné vybavení. Pokud zajatec
vytvoří novou skupinu posádky, pak jsou jeho
charakteristiky, zkušenosti a schopnosti zrušeny
a nahrazeny prolem začínajícího člena posádky;
pokud se přidává k existující skupince, potom
pochopitelně budou jeho zkušenosti, schopnosti
atd. shodné s ostatními členy skupinky.
V opačném případě hrdina odolal vábení mořských
sirén a byl přinucen stát se námořníkem (jediná
alternativa ke smrti, a hrdina bude raději
nedobrovolně dělat námořníka, než by zemřel).
Hrdina je zbaven veškerých zbraní a výbavy
a kapitán pirátů může tuto výbavu použít dle
svého uvážení. Hrdinovi zůstávají jeho schopnosti,
zkušenosti a charakteristiky, avšak může být
vybaven pouze z výbavy dostupné námořníkům.
Pokud nepřítel v důsledku bitvy bojované proti
pirátům přijde o některého lidského pomocníka
(padne 1–2 na vážná zranění pro pomocníka),
i zde je možnost, že se pomocník přidá k pirátům.
Hráč pirátů hodí kostkou pro každého takového
pomocníka a na 4+ bylo pomocníkovo těžce zraněné
tělo odtaženo piráty na loď. Pirátský hráč může
pak pro tyto pomocníky také testovat, zda je
přemluví ke spolupráci, podle výše popsaného
postupu, pirát používá morálku svého kapitána,
protihráč morálku pomocníka. Pirát může takto
testovat na pomocníky jedině v případě, že bitvu
vyhrál, tedy v tomto případě vždy pirát dostane
navíc +1 ke svému hodu.
Žoldnéři a Dramatis Personae jsou příliš schopní
a zkušení a nikdy se pirátům nepodaří odtáhnout
jejich těla na loď. Tedy pirát nikdy nemůže získat
žoldnéře či speciální postavu jako nového člena
posádky či nového námořníka.
Neobvyklá místa. Hej, kamaráde, přemýšlel jsi
o kariéře u pirátů? Pokud pirátům padnou při fázi
průzkumu neobvyklá místa blázen (44) nebo vězni
(333), je možné, že piráti získají další posilu pro
svou loď. Následující pravidla se u pirátů používají
namísto normálních pravidel pro tato neobvyklá
místa.

Pokud piráti potkali blázna, pirátský kapitán se
ho pokusí přemluvit k pirátskému životu. To se
mu podaří, pokud kapitán úspěšně hodí test na
morálku. Blázen se v takovém případě přidá ke
gangu jako nový námořník (je příliš vyšinutý, aby
se stal členem posádky).
Pokud piráti našli vězně, hoďte D3, kolik vězňů
piráti ve skutečnosti osvobodili. Pokud kapitán
hodí test(-y) na morálku (házejte pro každého
vězně zvlášť), vězeň se nadšeně přidá ke svým
osvoboditelům jako člen posádky, buď vytvoří
novou skupinu posádky anebo se přidá k existující
skupině, pokud ta má 4 nebo méně členů. Pokud
začne novou skupinu posádky, pak budou jeho
charakteristiky rovny začínajícímu členu posádky
a bude mít 0 bodů zkušenosti. Pokud se přidává
k existující skupince, není zapotřebí platit za
toto přidání nic navíc, nový člen posádky bude
mít prol a zkušenosti jako ostatní členové této
skupiny, pouze je pochopitelně třeba vybavit ho
stejně jako zbytek posádky. Pokud kapitán svůj
test na morálku nezvládne, pak vězeň není příliš
přesvědčen o výhodách života na moři a je pouze
přinucen přidat se k posádce jako námořník.
Žoldnéři a vybavení. Pokud to není u žoldnéře
či vybavení specicky uvedeno, pro dostupnost
a použití žoldnéřů a předmětů pirátským gangem
platí, jako by se jednalo o říšský gang. Avšak pokud
piráti najmou zároveň trpaslíka a elfa, musí platit
navíc +20 zlaťáků pro udržení, jelikož loď není
příliš velká a každý z těchto žoldnéřů vyžaduje 10
zlaťáků navíc za pobyt v takové blízkosti svého
věčného nepřítele.
V samostatných hrách (mimo kampaň) pirátský
gang nemůže používat žádné námořníky.

Nástupnictví. Pokud je pirátský kapitán zabit,
pak jeden z hrdinů převezme velení standardně
podle příslušných pravidel Mordheimu.

Výběr bojovníků
Gang pirátů musí mít minimálně tři modely. Máte
500 zlaťáků na nakoupení a vybavení vašeho gangu
na začátku v kampani. Maximální počet bojovníků
v gangu je 15 (toto číslo reprezentuje maximální
počet k vylodění, na lodi ještě zůstane několik
jedinců, aby ji bránili v případě útoku nějakého
mořského vlka).
Kapitán lodi: každý pirátský gang je veden jedním
kapitánem. Ani více, ani méně!
Lodní důstojníci: váš gang může mít maximálně
2 lodní důstojníky.
Lodní seržanti: váš gang může mít maximálně
2 seržanty.
Posádka: velikost posádky lodi není nijak
omezena.
Dělostřelci: váš gang může mít maximálně
7 dělostřelců.
Loďmistři: váš gang může mít maximálně
5 loďmistrů.
Námořníci: váš gang může mít maximálně 5 námořníků. Dále váš gang nemůže nikdy mít více
námořníků než členů posádky.

Počáteční zkušenosti
Kapitán začíná s 20 body zkušenosti.
Lodní důstojníci začínají s 8 body zkušenosti.
Lodní seržanti začínají s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Vybavení pirátů

Následující seznamy vybavení používají piráti pro počáteční vybavení svého gangu.

Vybavení pirátů
Zbraně na boj na blízko
Dýka.......................................................1. zdarma/2 zl.
Palice/kladivo ......................................................... 3 zl.
Sekera ..................................................................... 5 zl.
Lodní hák................................................................ 8 zl.
Devítiocasá kočka....................8 zl. (pouze pro hrdiny)
Šavle (meč) ........................................................... 10 zl.
Obouruční zbraň .................................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Dřevěné kolíky ....................................................... 3 zl.
Kuše ...................................................................... 25 zl.
Pistole ........................................... 15 zl. (30 zl. za pár)
Soubojová pistole.......................... 30 zl. (60 zl. za pár)
Brnění
Helma ................................................................... 10 zl.
Kožená kazajka ...................................................... 5 zl.

Lehké brnění ........................................................ 20 zl.
Pěstní štít ............................................................... 5 zl.

Vybavení mořeplavců
Zbraně na boj na blízko
Dýka.......................................................1. zdarma/2 zl.
Palice/kladivo ......................................................... 3 zl.
Sekera ..................................................................... 5 zl.
Lodní hák................................................................ 8 zl.
Šavle (meč) ........................................................... 10 zl.
Obouruční zbraň .................................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Dřevěné kolíky ....................................................... 3 zl.
Luk........................................................................ 10 zl.
Brnění
Kožená kazajka ...................................................... 5 zl.
Pěstní štít ............................................................... 5 zl.

Vybavení dělostřelců
Zbraně na boj na blízko
Dýka..................................................1. zdarma/2 zl.
Palice/kladivo .................................................... 3 zl.
Sekera ................................................................ 5 zl.
Šavle (meč) ...................................................... 10 zl.
Střelecké zbraně
Puška ............................................................... 15 zl.
Pistole .......................................15 zl. (30 zl. za pár)
Soubojová pistole......................30 zl. (60 zl. za pár)

Trombón........................................................... 35 zl.
Falkonet........................................................... 65 zl.
Střelivo pro falkonet
Koule.................................................................. 5 zl.
Koule spojené řetězem ...................................... 2 zl.
Sekané olovo...................................................... 2 zl.
Brnění
Helma .............................................................. 10 zl.
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Kožená kazajka ................................................. 5 zl.

„Ty máš ale štěstí, chlapče… tví vlastní kamarádi by tě nechali tady umřít. Mohli bychom
ti podříznout krk a odnést si tvou výbavu, anebo bychom tě mohli prodat do otroctví. Takže,
chlapče… přemýšlel jsi někdy o tom stát se pirátem?“
Nabídka kapitána Drakena zraněnému nepříteli.
Z deníku roztržitého Augusta Oděry, člena posádky pirátské lodi Sestra mořského draka.

Kapitán
Lodní důstojník
Lodní seržant

Schopnosti pirátů

Bojové
a
a
a

Střelecké
a
a
a

Akademické
a

Síly
a
a

Rychlostní
a
a

Speciální
a
a
a

Hrdinové
Lodní kapitán
60 zlaťáků
Pouze nejdrsnější a nejpřísnější mořští vlci se
dokáží stát kapitány lodě. Dobrý kapitán musí
být chytrý a dělat rychlá avšak dobrá rozhodnutí
v boji a musí být schopen udržet svou neposlušnou
posádku na uzdě. Ačkoliv u pirátů bývá většinou
kapitán „demokraticky“ zvolen posádkou, musí
se naučit poroučet, musí si získat respekt, často
i vybudovat strach v posádce, a hlavně musí udržet
loajalitu svých mužů dostatečně velkým platem,
jak zlaťáky tak rumem.
Prol
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Vybavení: Kapitán může být vybaven ze seznamu
vybavení pirátů.
Speciální pravidla
Velitel: Jakýkoliv model v pirátském gangu do
6 palců od kapitána může použít kapitánovu
morálku pro své testy na morálku.

0–2 Lodní důstojníci
35 zlaťáků
Každá loď má několik lodních důstojníků, kteří
zajišťují, že jsou kapitánovy rozkazy skutečně
plněny. Také potajmu pečlivě pozorují kapitána
i náladu posádky, jelikož každá kapitánova slabá
chvilka či vzpoura posádky by mohla právě je

vynést na nejvyšší místo, a právě o tom každý
lodní důstojník sní. Do toho dne ovšem budou plnit
kapitánovy příkazy, pečlivě dohlížet na posádku
a na loď a stát po boku svého kapitána při
přepadech a plundrování.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Lodní důstojník 4 4 3 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Lodní důstojník může být vybaven ze
seznamu vybavení pirátů.

0–2 Lodní seržanti
15 zlaťáků
Mořské dálky často lákají mladé chlapce, kteří
se rozhodnou odvrhnout svůj nudný pevninský
život a vydat se vstřic vzrušujícímu dobrodružství.
Někteří bývají mladšími šlechtickými syny, kteří
dobře vědí, že nikdy dědit nebudou, nebo jejichž
rodina upadla do nepřízně či bídy. Jiní jsou
obyčejnými kluky, jež nelákala představa života
v poddanství. Ať tak či onak projevili určitý talent
a kapitán se rozhodl z nich udělat své seržanty,
díky čemuž se naučí nejen obyčejnému pirátskému
životu, ale také jak velet lodi. Neboť jednou, až
budou mít více zkušeností, určitě přijde jejich čas
a i oni budou obávanými kapitány vlastních lodí!
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Lodní seržant 4 2 2 3 3 1 3 1 6
Vybavení: Lodní seržant může být vybaven ze
seznamu vybavení pirátů.

Pomocníci

(najmutí ve skupinkách po 1–5)

Posádka
25 zlaťáků za jednoho člena
Základ pirátské lodi vždy tvoří posádka, míchanice
dobrodruhů, jež zlákala představa moře a plundrování.
Posádka je cvičena v ovládání lodi, ale také v ovládání
zbraní! Oblíbenými zbraněmi pirátů bývají meče, šavle
a zbraně na střelný prach. Říká se, že dobrý pirát
umí předvídat počasí a vítr, ale hlavně náladu svého
kapitána.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
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Vybavení: Posádka může být vybavena ze seznamu
vybavení pirátů.

0–7 Dělostřelců
25 zlaťáků
Dělostřelci pečují o artilerii a střelivo na lodi.
Jejich dobrá znalost střelného prachu je nezbytná ke
správnému ládování lodních děl, aby se dělo výstřelem
neroztrhlo, ani příliš nepřehřálo, či zpětnou ránou
neprorazilo díru v některé z lodních stěn. Na souši
jsou střelci nejužitečnější, pokud je kapitán vybaví
pistolemi či jinými zbraněmi na střelný prach.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Dělostřelec
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7
Vybavení: Dělostřelec může být vybaven ze seznamu
vybavení dělostřelců.
Speciální pravidla
Falkonet je nebezpečný, kamaráde! Dělostřelci bývají
nejodvážnějšími piráty a těší se úctě mezi zbytkem
posádky, neboť ne každý se odváží zahrávat si se
střelným prachem. Ale i mezi dělostřelci se najde
jen pár takových, kteří se odváží používat falkonet
— ani dělostřelci nedokáží odhadnout, kdy falkonet
vybouchne! Proto se dělostřelci takových šílenců raději
straní. Gang pirátů může mít pouze jeden falkonet,
nikdy více. Protože celá skupina pomocníků musí
být vybavena stejně, pak můžete falkonetem vybavit
buď samostatného dělostřelce (který je ve skupině
o jednom členu), anebo můžete od vícečlené skupiny
jednoho dělostřelce oddělit a toho falkonetem vybavit.
U druhé možnosti oddělenému pomocníkovi zůstávají
veškeré zkušenosti a postupy, které získal.

0–5 Loďmistrů
32 zlaťáků
Loďmistři jsou na lodi zodpovědní za výstroj lodi
a plachtoví, za to, že pomocí tisíce lan, která na
lodi jsou, lze loď správně ovládat. Jsou experty na
šplhání a pohyb po lanech ve výškách mezi stěžni.
V Mordheimu využívají tuto svou obratnost při pohybu
v ruinách, kde mnohem obratněji šplhají a skákají
mezi patry pobořených domů.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Loďmistr
4
3
3
3
3
1
3
1
7
Vybavení: Loďmistr je vybaven lanem a hákem (cena
je zahrnuta v ceně za loďmistra) a může být dále

vybaven podle seznamu vybavení pirátů. Loďmistr
nikdy neprodá ani nikomu nedá své lano a hák, neboť
je to pro něj nezbytný předmět.
Speciální pravidla
Provazolezec. Loďmistr je velmi zkušený v užívání
lan, neboť právě on se na lodi o její složité lanoví
stará. Loďmistr si může přehodit nepovedený test
na iniciativu pro skákání dolů, napadení seskokem
a horizontální skákání, navíc k přehazování které mu
umožňuje lano a hák (pro šplhání nahoru a dolů).

0–5 Námořníků
Nelze koupit
Ne všichni členové posádky jsou na lodi dobrovolně.
Někteří jsou zajatci z přepadených lodí, případně když
v docích kapitán zjistil, že potřebuje ještě pár mužů
navíc a nemá na jejich zaplacení peníze, posádka
v některém temném koutu obstoupí nešťastníka
a nabídne mu výběr: smrt nebo plavbu na pirátské
lodi. Pod bedlivým dohledem důstojníků a seržantů
těmto jedincům nezbývá, než pečlivě plnit zadané
úkoly, protože jinak je čeká přivázání na kýl či ještě
něco horšího. Většina námořníků se smířila se svým
osudem, ale pokud se jim naskytne jakákoliv šance
na útěk, bez váhání ji využijí, i kdyby to mělo být
v prokletých ruinách města Mordheim.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
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Vybavení: Námořník může být vybaven ze seznamu
vybavení námořníků.
Speciální pravidla
Nelze koupit: Námořníky nelze najmout za peníze,
jediným způsobem, jak je získat, je nedobrovolné
přinucení ke spolupráci, viz speciální pravidla v úvodu
tohoto článku.
Nezískávají zkušenosti: Námořníci většinou nemají
zájem, aby lépe sloužili svým pánům, a tak se odmítají
cokoliv naučit. Jediné co je zajímá, je přežít a využít
první šanci na útěk!
Sebranka: Námořníci mohou být vybaveni sice každý
jinak, ale pouze ze seznamu pro vybavení námořníků.
Nikdy jim není možné dát jiné vybavení, nikdy nebudou
sesílat kouzla ani používat jiné schopnosti, které před
svým nedobrovolným vstoupením do pirátského gangu
měli.
Hrome, oni zdrhli! Pokud pirátský gang uteče ze
stolu (ať dobrovolně nebo nedobrovolně) všichni
námořníci, kteří opustili stůl (vyřazením ze hry či
jinak) v předchozích kolech, úspěšně pirátům utekli
a již nebudou nikdy spatřeni. Vyškrtněte je z rozpisu,
tak jako kdyby zemřeli.
Nevšímejte si jich, kamarádi, to nejsou skuteční piráti!
Zbytek gangu nehledí na to, když jsou námořníci
vyřazeni z boje nebo utíkají. Po bitvě je stejně chytí
a vyřídí si to s nima. Námořníci vyřazení z boje
se nepočítají do počtu vyřazených modelů vzhledem
k testům na prohru.

Speciální schopnosti pirátů

Hrdinové v pirátském gangu mohou používat následující schopnosti navíc k standardním schopnostem
při svých postupech.

Proslulý mořský pěvec

Mohutný hlas

Pirát proslul po všech mořích jako jeden z nejlepších
pěvců. Dokáže dodat posádce kuráže strhujícím
procítěním písní „Šalupa Johan Vosa“, „Co uděláme
s ožralým půlčíkem“ a dalších pirátských
odrhovaček. Na začátku fáze boje na blízko ve
svém kole může znenadání pirát začít zpívat, což
odvede pozornost jednoho z nepřátelských modelů,
jenž je v doteku podstavců se zpěvákem (pokud se
zpěvák dotýká více nepřátel, pak si může vybrat).
Bojovník musí hodit test na morálku, pokud v testu
neuspěje, ztrácí 1 útok. Tato schopnost nepůsobí
na nemrtvé či jinak magicky ovládnuté tvory, jako
jsou např. posedlí.

(Pouze pro kapitána) Kapitán už prošel mnoha
bitvami jak na moři tak na souši a dokáže překřičet
bitevní vřavu. Jednou za kolo může kapitán zařvat
rozkaz (nejspíš výhružky) jednomu členovi gangu
do 8 palců, který neprošel testem na osamocení
v boji, či prchá. Tento pirát může přehodit svůj
nepovedený test na morálku. Tuto schopnost
kapitán dokáže použít pouze pokud sám stojí na
nohou a navíc sám není v souboji na blízko.

Bezpečná chůze
Pirát se naučil udržet rovnováhu na nohou i za
těch nejprudších mořských bouří. Pokud v bitvě
spadne, pak může ignorovat D3 zásahů na 4+
(házejte zvlášť pro každý zásah). Dále, pokud je
sražen nebo omráčen v blízkosti 1 palce od kraje,
může si přehodit nepovedený test na Iniciativu,
jestli spadnul.

Mistr šavlí
Tyto krátké meče s čepelí jen po jedné straně jsou
oblíbenou pirátskou zbraní a v rukou cvičeného
bojovníka se stávají ideální zbraní pro boj na blízko.
Pokud je pirát vybaven mečem a má tuto schopnost,
pak mu k úspěšnému parírování stačí hodit stejně
nebo více, jak hodil oponent, není zapotřebí hodit
více. Tuto schopnost lze použít jen tehdy, když
pirát nestojí na otevřeném prostranství, tedy je
do 2 palců od nějaké překážky — zdi, barikády,
stromu apod.

Vytrvalý
Dlouhé měsíce na moři a hlavně dlouhé měsíce
pouze o sucharech zocelily pirátovo tělo tak, že je
schopen vydržet situace, v nichž by se kdokoliv jiný
fyzicky zhroutil. V bitvě, pokud pirát utrží kritický
zásah, pak hoďte kostkou. Na 5+ se kritický zásah
nepovedl (stále platí normální zranění, je pouze
zrušeno to, že se jedná o kritický zásah).

Odskok z boje
Pirát téměř tancuje před oponentem, šerm míchá
s akrobatickým pohybem a doplňuje to jadrnými
poznámkami. Dokonce i ti nejhorší zlosyni
v Mordheimu uznávají (a proklínají) jeho schopnost
uniknout soupeři ze spárů. Když je pirát v souboji
na blízko, může na konci fáze boje na blízko hodit
test na morálku. Pokud se test zdařil, může se
okamžitě pohnout o vzdálenost své charakteristiky
M (ale nemůže běžet ani napadat) a protivník ho
nemůže zasáhnout. Pokud se test nezdařil, model
zůstává v boji, který pokračuje v následujícím
kole.

Ceník

Následující tabulka udává ceny a dostupnosti speciálních předmětů dostupných pirátským gangům.
Pravidla pro tyto předměty jsou na následujících stranách

Zbraně a vybavení

Rozličná výbava

Předmět
Cena
Dostupnost
Dřevěné kolíky
3
Běžná
Lodní hák
8
Běžná
Devítiocasá kočka
8
Běžná
(pouze pro hrdiny)
Falkonet
65
Vzácná 8
(pouze pro dělostřelce; max. 1 falkonet v gangu)
Kožená kazajka
5
Běžná

Předmět
Kompas
Suchary
Hák na ruku
Pirátská vlajka
Papoušek
Dřevěná noha
Lodní dalekohled
Mapa pokladů

Cena
45+2D6
5
4
40+2D6
15
8
20
75+4D6

Dostupnost
Vzácná 8
Běžná
Běžná
Vzácná 9
Vzácná 8
Běžná
Vzácná 8
Vzácná 10

Pirátské zbraně a brnění

Piráti nejsou omezeni na nákupy na souši. Občas obchodují s jinými loděmi, občas jiné lodě přepadnou.
Piráti se tak dostanou i k některým exotickým předmětům, které nejsou dostupné jiným gangům.
Předměty, které nejsou uvedeny v cenících pirátů, dělostřelců a námořníků, nemohou být nakoupeny na
začátku kampaně, ale až během kampaně.

Lodní hák
Dlouhé lodní háky se používají na vytahování lan
či jiných věcí z vody, ale jejich ostrý zahnutý konec
z nich činí i zajímavou zbraň.
Síla: jako uživatel −1
Speciální pravidla
Útočí první, obouruční zbraň. Lodní háky se
požívají v boji na blízko. Lodní hák umožňuje
v prvním kole souboje bojovníkovi zaútočit jako
prvnímu, bez ohledu na to, zda napadl či byl
napaden. V dalších kolech pořadí útočení určuje
iniciativa a ostatní standardní pravidla. Lodní
hák vyžaduje držení oběma rukama, tedy modely
bojující v boji nablízko lodním hákem nemohou
zároveň používat druhou zbraň, štít, pěstní štít
apod.

Devítiocasá kočka
Na lodi často není jiné cesty udržet pořádek,
než exemplárně potrestat provinilce. Nejčastějším
trestem je bičování devítiocasou kočkou. V bitvách
se lze s devítiocasou kočkou také setkat, v nich je
ovšem nejčastěji trestán nepřítel.
Speciální pravidla
Podobně jako ocelový bič Sigmarových sester,
devítiocasá kočka nemůže být parírována, má
dosah 4 palce, a uštědří nepříteli zásah silou rovnou
síle užívajícího modelu. Protože je ale devítiocasá
kočka vyrobena provazů či kůže, a ne z oceli,
zasažený cíl má na zásah touto zbraní +1 k hodu
na brnění (tedy 6+ pokud žádné brnění nemá),
podobně jako u zásahu pěstí či dýkou. Kromě
této výjimky platí pro devítiocasou kočku stejná
pravidla jako pro ocelový bič.

Dřevěný kolík
Typická loď obsahuje stovky zaostřených dřevěných
kolíků. Na lodi jsou na tyto kolíky přivazována
lana. Kolíky lze ovšem použít i jako provizorní
vrhací zbraň.
Dosah: 6 palců

na brnění (tedy má hod 6+, pokud žádné brnění
nemá), stejně jako by byl zasažen pěstí v boji na
blízko.

Falkonet
Pirátští dělostřelci občas vyrábějí a do bitev nosí
menší a lehčí variantu skutečného lodního děla, jíž
říkají falkonet. Ačkoliv je tedy falkonet o něco menší
a lehčí, stále je mnohem větší než puška, a tak
těžký, že při střelbě je nutné mít hlaveň položenou
na dřevěném nosníku. Falkonety jsou nespolehlivé,
špatně vyrobené a protože vypálit z takové zbraně
spotřebuje i solidní množství střelného prachu, ten
se v nich většinou používá méně kvalitní. Většina
dělostřelců se ovšem shodne, že falkonet je skvělou
zastrašovací zbraní pro svou neuvěřitelnou ničivou
sílu.
Speciální pravidla
Falkonet používá většinu standardních pravidel
pro zbraně na střelný prach, tedy příprava výstřelu
a pohyb nebo střelba, ale má některé výjimky
zmíněné níže. Pirátský gang může vlastnit jen
jeden falkonet, neboť i lodnímu mistrovi–dělostřelci
dosti dlouho trvá, než jeden falkonet sestrojí. Dále
falkonet je velmi těžký, takže model používající
tuto zbraň má postih −1 k pohybu (M) a −1
k iniciativě (I). Dále z falkonetu nelze v žádném
případě vystřelit dvakrát za kolo či střílet z něj
ve stejném kole, ve kterém se model nesoucí
falkonet pohnul, bez ohledu na to, jaké má bojovník
schopnosti. Pro falkonet také používejte standardní
tabulku pro selhání střelných zbraní, protože…
falkonety prostě nejsou spolehlivé.
Speciální střelivo
Falkonet používá ne-standardní střelivo, které
musí být pro zbraň dokupováno. Každá dávka
vydrží jen na jeden výstřel, a ještě před hodem na
zásah musí dělostřelec určit, který druh střeliva
použil, pokud má u sebe více druhů.

Koule

Síla: Jako uživatel −1

Z falkonetu lze vystřelit těžkou olověnou kouli, která
dokáže zastavit i napadajícího ogra!

Speciální pravidla

Dosah: 36 palců

Vrhací zbraň, Zasažený model má +1 k hodu na
brnění. Model vrhající dřevěný kolík nemá žádný
postih za dlouhou vzdálenost, ale stále má postih
−1, pokud se ve svém kole pohnul. Zásah dřevěným
kolíkem není příliš silný, a tak síla zásahu je o 1
menší než uživatelova síla a cíl má +1 k hodu

Síla: 5
Modikace hodu na brnění: −2
Speciální pravidla
Tvrdý zásah. Zásah tímto nábojem omráčí
bojovníka na 2–4, namísto standardního 3–4.

Koule spojené řetězem
Tato střela je tvořena dvěma menšími koulemi spojenými řetězem. Ačkoliv nedokáže napáchat tolik
škody jako koule, může obmotat zasažený cíl a srazit
ho k zemi.
Dosah: 24 palců
Síla: 4
Modikace hodu na brnění: −1
Speciální pravidla
Obtočení. Nepřítel, který byl zasažen koulemi
spojenými řetězem, ale nebyl zraněn, bude sražen
na 4+, a to i v případě modelů, které nemohou být
normálně sraženy.

Sekané olovo
Velmi malé broky, kamínky, úlomky kovů, anebo
dokonce i sůl kamenná je nacpána do hlavně a tato
směs je vystřelena proti nepřátelské lodi, aby se
zametlo na palubě.
Dosah: 24 palců
Síla: 3
Speciální pravidla
Rozptyl. Pokud se podařilo zasáhnout, D6 dalších
nepřátelských modelů do 4 palců v okolí zasaženého
cíle je také zasaženo. Střílející model musí vidět
i tyto ostatní zasažené cíle, modely, které nevidí,
zasáhnout nemůže (ignorujte je). Pokud byl původní
cíl na volném prostranství (nebyl v krytu), pak
také ostatní zasažené modely musí být na volném
prostranství (ignorujte modely v krytu); modely
v krytu lze tedy rozptylem zasáhnout pouze když
je i původní model v krytu. Nejbližší nepřátelský

model k původnímu cíli schytá první rozptýlený
zásah, potom druhý nejbližší atd. Tímto výstřelem
lze zasáhnout i schované modely, pokud jsou
dostatečně blízko k původnímu cíli. Zásah sekaným
olovem nijak nemodikuje hod na záchranu
brněním. V momentu, kdy dělostřelec zapálí
doutnák svého falkonetu, ostatní piráti poznají
nebezpečný zvuk hoření doutnáku a odskočí od
případné cesty vystřeleného náboje; proto piráti
nebudou nikdy zasaženi výstřelem z falkonetu,
který odpálil dělostřelec z jejich gangu.

Zpevněná kožená kazajka
Nic nedokáže vytvrdit kůži tak jako měsíce na
slaném mořském vzduchu. Správná kazajka je
pokryta vrstvou soli, potřísněna rumem a jinými
méně voňavými věcmi, čímž se piráti mezi sebou
rádi chlubí. Překvapivě taková procedura kazajce
dodá i určité pevnosti a lze ji potom použít jako jednoduché brnění v boji.
Speciální pravidla
Zpevněná kožená kazajka funguje stejně jako lehké
brnění, tedy dává bojovníkovi hod na brnění 6+, ale
nemůže být kombinována s žádným jiným brněním
kromě helmy a pěstního štítu. Toto omezení
znamená, že koženou kazajku nelze kombinovat
ani se štítem.
Hej kámo, ta ale smrdí! Kazajka používaná jedním
člověkem brzy načichne a nikdo jiný ji už nebude
chtít. Proto když nějakému modelu dáte koženou
kazajku, nemůžete mu ji později vzít a dát ji
někomu jinému ani ji nemůžete prodat zpátky
kupcům. Můžete ji maximálně vyhodit, ona fakt
hrozně zapáchá.

Rozličná výbava
Kompas
Kompas dokáže být obrovskou pomocí na dalekých
cestách, a dokonce i na pevnině v Mordheimu
dokáže pomoci pirátům orientovat se v jinak jakoby
stále stejných ruinách. U jakéhokoliv scénáře,
v kterém si gangy házejí o to, kdo se bude
dříve rozmisťovat, si gang vlastnící kompas může
přehodit svůj výsledek. Tento přehod lze ale použít
jen tehdy, když pirát s kompasem nevynechal
minulou hru. I když má více modelů v gangu
kompas, lze přehazovat výsledek jenom jednou,
a pokud mají oba gangy kompas, nemůže
přehazovat ani jeden z gangů.

Suchary
(jen na jedno použití, max. jedny suchary na jeden
model)

Jakýkoliv pirát si může vzít s sebou tuto potravinu
do bitvy, aby se v pravý čas posilnil. Na začátku
kteréhokoliv svého kola může model suchary sníst,
pokud není v boji na blízko. Odolnost modelu bude
dočasně zvýšena o +1, toto zvýšení potrvá po toto
kolo a po následující kolo soupeře, poté odezní.
Po tomto soupeřově kole (tedy na začátku dalšího
kola tohoto modelu) znova hoďte kostkou: pokud
padlo 1, suchary byly zkažené a byly v nich
červi. Poznačte toto u modelu v rozpise — model
musí vynechat příští bitvu, neboť se zotavuje
(a také věnuje lodnímu kuchaři, co že to od něj
dostal). Pokud by měl pirát vynechat příští bitvu
i z nějakého dalšího důvodu (např. vážné zranění
způsobující vynechání příští bitvy), pak se tyto
účinky sečtou a pirát bude muset vynechat dvě
bitvy.

Hák na ruku
(max. jeden pro jeden model)
Pirát, který přišel o svou ruku kvůli vážnému
zranění poranění ruky či poranění paže, si může
na zbývající pahýl nechat nasadit protézu ve formě
kovového háku. Nositel tohoto nového módního
doplňku sice stále nemůže používat zbraně, které
vyžadují držení oběma rukama, ale počítá se, jako
by v této ruce měl další zbraň. Pro útoky hákem
používejte pravidla, jako by model útočil dýkou.
Když najímáte nového hrdinu do gangu, můžete
rovnou najmout piráta, který bude mít místo ruky
hák. Když totiž kdykoliv dále během kampaně
model s hákem utrží vážné zranění poranění ruky
nebo poranění paže, může tento výsledek na 4+
ignorovat (jako kdyby padlo úplné uzdravení),
neboť zásah šel do háku a bojovník vyvázl ve
skutečnosti nezraněn.

Pirátská vlajka
Ó, pirátská vlajka vějící ve větru nenechá žádného
správného piráta chladným. Kterýkoliv hrdina
může nést pirátskou vlajku v jedné ruce. Cena
odráží náklady na vyrobení menší verze toho, co
visí na nejvyšším stěžni lodě. Piráti v dosahu
12 palců od vlajky nikdy nemusí testovat na
osamocení v boji. Nesení vlajky zaměstná jednu
ruku, tedy model v této ruce nemůže používat
žádnou zbraň, štít, pěstní štít ani jiný předmět,
ani nemůže používat zbraně, které vyžadují dvě
ruce k ovládání. Nedobrovolně do gangu přinucení
námořníci nemají z pirátské vlajky žádný pozitivní
dojem, a tak oni nemohou používat výše zmíněnou
výhodu ignorování testů na osamocení.

Papoušek
Zlato, pirrráti, chaotit! Zlato, pirrráti, chaotit!
Pestrobarevný mluvící papoušek dokáže skvěle
upoutat pozornost nepřítelových bojovníků, ať už
svými řečmi anebo poletováním nad jejich hlavami.
Každý nepřátelský model, který se dostane do
souboje na blízko s majitelem papouška, si musí
hodit test na morálku. Pokud v testu neuspěl, pak
v prvním kole souboje má postih −1 na hody na
zásah.

Dřevěná noha
(max. jedna na jeden model)
Jakýkoliv pirát, který utržil vážné zranění poranění
nohy nebo rozdrcené chodidlo, si může nechat
nohu nahradit dřevěnou protézou. To sice sníží
jeho pohyb (a také maximum charakteristiky M)
o −1, ale zase je šance, že zásahy v dalších bojích
půjdou do dřevěné nohy a bojovníka ve skutečnosti
nezraní. Dřevěná noha propůjčí bojovníkovi extra
hod na záchranu 6+ (jedná se o extra hod, který
se nesčítá s ostatním brněním, ale hází zvlášť).

Házejte tento hod až poté, co selhaly ostatní hody
na záchranu, které model měl. Tuto záchranu
lze použít proti všem zásahům ze střelby a boje
na blízko. Tento hod na záchranu není možné
modikovat sílou zbraně a lze jej aplikovat i tehdy,
když zásah ruší veškeré hody na zranění. Když
gang najímá nového piráta, může zrovna najmout
piráta s dřevěnou nohou. Pokud model s dřevěnou
nohou následovně během kampaně utrží vážné
zranění poranění nohy nebo rozdrcené chodidlo,
může toto zranění na 4+ ignorovat, zásah šel do
dřevěné nohy a bojovník zůstal nezraněn.

Lodní dalekohled
Pirát může použít svůj dalekohled a hledat, kde
se kdo schovává. Na začátku svého kola se pirát
může pokusit odhalit jeden schovaný nepřátelský
model, z nějž alespoň něco vidí (tedy model
není vůči pirátovi s dalekohledem úplně za
nějakou překážkou). Hoďte kostkou a na 4+
tento model přestává být schovaným. Pokud
model s dalekohledem takto pátral svým zrakem
v ruinách, může se v tomto kole normálně
pohybovat, avšak nemůže běhat ani napadat.

Mapa pokladů
(na jedno použití)
Piráti mohou použít mapu pokladů místo
normálního prozkoumávání ruin. Mapa obsahuje
zakreslený bod, v němž se má skrývat bohatý
poklad, jež tam zakopala jiná výprava pirátů před
nějakou dobou, do bezpečí, než ho budou moci
vyzvednout. Hoďte ve fázi průzkumu D6 a zjistíte,
kam vás mapa ve skutečnosti zavedla.
1 Mapa se ukázala jako podvrh! Avšak podařilo se
Vám najít toho chlápka, co Vám mapu prodal,
a poté, co jste mu trochu pohrozili (přivázáním
na kýl apod.), Vám dal D6×5 zlaťáků jako formu
omluvy.
2 Mapa zavedla vaši výpravu k malému pokladu.
Po nějakém kopání jste nalezli malou truhličku
a když jste ji otevřeli, nalezli jste v ní 1 úlomek
chaotitu a 2D6×10 zlaťáků
3 Mapa sice nevedla k žádné truhle plné zlaťáků,
zato jste ale nalezli zakopané sudy s pivem, které
tu zbyly po nějakém hospodském, jenž zajisté
zahynul při dopadu komety. Prozkoumáním
obsahu sudů jste zjistili, že jeden obsahuje
slavný Bugmanův mok, který můžete použít
podle pravidel Mordheimu. Ostatní soudky sice
neobsahují tento zázračný nápoj, ale podařilo se
vám je prodat za 2D6×10 zlaťáků.
4 Hluboko ve sklepení jednoho z domů jste nalezli
několik beden z nádherným oblečením plus
několik zápisníků dokládající vydírání zdejších
kupců. Z poznámek v zápisníků jste brzy přišli
na to, že patří Faciovi, známému Tileánskému

šlechtici a překupníkovi. Vybaveni těmito oděvy
a informacemi můžete při své příští návštěvě
obchodu jeden předmět ze základního vybavení
v pravidlech Mordheimu koupit jako by byl běžný,
i když se jedná o předmět vzácný. Pochopitelně
musíte na tento předmět mít peníze a nemůžete
koupit žádné speciální vzácné předměty z těchto
pravidel pro gang pirátů či z jiných doplňků,
pouze předměty ze základních pravidel. Poté,
co je tato transakce ukončena, můžete Faciovy
zápisníky prodat jeho konkurenci, která je zajisté
ráda použije jako důkazní materiál; za zápisníky
dostanete 2D6×10 zlaťáků. Dále můžete provádět
nakupování podle standardních pravidel.
Navíc, pokud po své příští bitvě během fáze
průzkumu narazíte na blázna nebo na vězně, vaše
zatím ne příliš poničené oblečení z Fabiových
beden vám pomůže trochu snáze je přesvědčit:
k morálce kapitána si můžete přičíst +1 pro testy
na přesvědčení pro přidání se k posádce.
5 Nalezli jste truhlici, která zajisté skrývá solidní
poklad. Jenže zámek je zajištěn jednoduchou
pastí. Vyberte jednoho z vašich hrdinů, který se

pokusí truhlici otevřít. Hrdina musí hodit test
na iniciativu. Pokud se test podařil, podařilo se
zámek otevřít tak, že past sklapla naprázdno,
a hrdina v bedně našel Talisman štěstí (který
okamžitě nárokuje pro sebe) a 3D6×10 zlaťáků.
Pokud se test nezdařil, hrdina byl pastí chycen
a musí vynechat příští hru, neboť si léčí ránu
pastí způsobenou. Truhlice je ovšem otevřená
a zbytek posádky v ní nalezl zlaťáky tak, jak
je popsáno výše. Jen talisman štěstí chybí —
zapadl do úschovné štěrbiny a bude čekat na
zdatnější hledače pokladů.
6 Vaše posádka šepotem děkuje prozřetelnosti, že
mapu koupili. Zavedla je totiž do místa úkrytu
pirátského krále Černého zubu, největšího piráta,
který do Mordheimu zavítal. Černý zub byl
známý tím, že si vplétal úlomky chaotitu do
vlasů a vousů a potom chaotit zapálil, a ten
prskal jiskry nečistého ohně, což nahánělo
hrůzu mnohým bandám jak na souši tak na
moři. V úkrytu se sice nachází jen malá
truhlička, ale s jejím obsahem jste plně spokojeni.
Obsahuje totiž 2+D3 úlomky chaotitu a Mapu
Mordheimu.

Poznámky pirátského hráče
Když jsem sestavoval vlastní gang pirátů, snažil
jsem se najít dobrý mix bojovníků vybavených
střelnými zbraněmi a zbraněmi pro boj na blízko.
Také jsem chtěl, aby můj gang byl dosti pohyblivý.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro „klasického
pirátského kapitána“ vybaveného mečem a pistolí,
plus lehkým brněním, což je rozhodně dobrá
kombinace pro boj na blízko. Nakonec jsem
ovšem pistoli nahradil soubojovou pistolí, jelikož
kapitán má nárok na tu nejlepší výbavu. Osobní
stráž kapitánovi tvořili dva lodní seržanti, jejichž
vybavení z této skupiny činilo vražednou kombinaci.
Devítiocasá kočka dovolovala jednomu seržantovi
útočit ikdyž nebyl v doteku podstavců, druhý
měl zase lodní hák, což znamenalo, že napadající
protivník mohl zemřít dříve, než dokázal sám
zaútočit. Hlavním úkolem v několik prvních bitvách
je totiž přežít, modely potřebují několik postupů,
aby mohly podnikat osamocené výpady.
Jednoho důstojníka jsem najal přímo s dřevěnou
nohou a vybavil ho kuší. Většinu času bude zezadu
zajišťovat můj gang a s největší pravděpodobností
se nikdy nedostane do souboje na blízko. Společnost
mu bude dělat jeden člen posádky vybavený lukem.

V ideálním případě si hned na začátku bitvy najdou
dobrou střeleckou pozici a nebudou potřebovat se
příliš pohybovat.
Další dva dělostřelci se ovšem budou potřebovat
pohybovat, jelikož jsem je vybavil trombóny a tudíž
je nutné nejprve je dostat do výhodné střelecké
pozice. Jelikož mohou vystřelit jen jednou za bitvu,
musí to být úspěšný výstřel!
Nakonec jsem se rozhodl pro ještě dva bojovníky
pro boj na blízko. Jeden člen posádky dostal jako
výbavu meč a pistoli a bude schopen pomoci
tam, kde to právě bude zapotřebí. Loďmistr je
také vybaven mečem a měl by fungovat jako
záškodník — rychle se pohybovat skrz místa, kde to
jiným činí problémy, skákat ze střechy na střechu
a z vhodného místa seskokem napadnout, nejlépe
protivníkova kouzelníka či jinou citlivou postavu.
Tak mi zbylo ještě 22 zlaťáků na útratu po
první bitvě. Pokud budu mít štěstí, třeba získám
zadarmo nějakého námořníka, nebo možná dokonce
nového člena posádky. Také budu pomalu šetřit
na falkonet, protože si myslím, že každý pirátský
gang by měl nějaký mít.
Překlad:
Honza Skýpala
Olomouc
Czech Republic
Honza.Skypala@atlas.cz

Poznámky překladatele
Když pravidla pro gang pirátů vyšla v časopise Town Cryer 9, byly u toho rmou Games Workshop jako
modely pro piráty doporučovány plastové modely říšských bojovníků pro Mordheim (dnes prodávány též
jako říšská domobrana pro Warhammer), plus pár dalších Warhammerových kovových gurek. Já ale
nejsem nijak svázán s rmou Games Workshop, můžu dělat reklamu i jiným, a tak Vám nabídnu něco
(podle mého názoru) lepšího, tedy gurky pirátů od jiných rem.
Velmi se mi líbí gurky od další Nottinghamské rmy, která se jmenuje Foundry. Dokonce tato rma
sdílí několik tvůrců gurek s rmou Games Workshop (namátkou dvojčata Alana a Michaela Perry)
a tak je i styl gurek velmi podobný. Fotky některých (skutečně jen zlomek z obrovského množství)
gurek pirátů od rmy Foundry se pro inspiraci vyskytují na této stránce a lze si je objednat přímo
z webu této rmy, přičemž adresa je: http://www.wargamesfoundry.com/. Piráty na tomto webu hledejte
pod termínem Cutthroats, neboli hrdlořezové.
Další možností je australská rma Eureka Miniatures, na jejíž gurky pirátů jsem na webu narazil.
Nikdy jsem je neviděl na vlastní oči (to tedy ani gurky od Foundry), ale na první pohled vypadají docela
dobře. Eureka navíc dělá v měřítku 25mm i model pirátské lodi a pro méně majetné model jedné paluby,
pokud byste chtěli vašemu gangu pirátů vymodelovat jejich „doma“. Figurky se opět dají objednat přímo
z webu této rmy, a adresa je: http://www.eurekamin.com.au/
Dále vím, že některé kluby převzaly naši úpravu pro parírování (tedy vlastně úplně nová pravidla
pro parírování). Pokud tedy naši úpravu používáte, doporučujeme schopnost Mistr šavlí aplikovat jako
bonus +1 k hodu na parírování.

Honza

