Hledači štěstí
Nick Kyme
‚Pokud je tam zlato, najdeš je tam. Pokud je na obzoru nějaký boj, číhají za rohem. Jsou
nebezpeční, ochotní pronajmout své služby těm, kteří dají nejvíc. Toulají se po tavernách
a žijí ve stínech ruin tohoto prokletého města. V mnohém jsou různí, ale v jednom
jsou všichni stejní: jejich loajalita je určena velikostí zaplacené částky. Profesionálové?
Většinou. Miláčci štěstěny? Pravděpodobně. Vyšinutí? Určitě... ale kdo není vyšinutý v těchto
prokletých místech?‘
Jednooký Brakk, obchodník, na téma žoldnéři
Žoldnéři jsou užitečným doplňkem gangů. Často slouží jako jediný způsob, jak získat schopnosti, které
jinak gangu chybí. Namyšlení elfí hraničáři a odvážní půlčíci–průzkumníci nabízejí vítanou přesnou
střelbu, zatímco mohutní zápasníci a zoufalí trolobijci se chlubí mohutnými svaly. Ať už jste v jakékoliv
situaci, určitě by se Vám nějaký žoldnéř hodil. Žoldnéřů je v okolí Mordheimu spousta a rozšířily se
zprávy, že další prodejní bojovníci dorazili do města prokletých, aby zvýšili konkurenci na trhu práce.

Zabiják

35 zlaťáku na najmutí + 15 zlaťáků na udržení
Zabijáci jsou lidé ze stínů, jejich reputace je temná
a krvavá. Jsou to muži ocelových nervů, kteří
zírají do tváře smrti pokaždé, když sahají pro své
pistole. Jsou ale experty nejen v užívání pistolí,
ale i v užívání mečů, jejich umění šermu již bylo
pro mnoho oponentů smrtelným. Ti, kteří hledají
služby zabijáka, musí navštívit nejtemnější aleje
nebo taverny, neboť tito žoldnéři se neradi ukazují
na světle. Avšak gang, jemuž se zabijáka podaří
najmout, získá pro další bitvy skvělou posilu.
Může být najmut: Jakýkoliv gang kromě skavenů
a nemrtvých může najmout zabijáka.
Hodnocení: Zabiják zvýší hodnocení gangu o +18
bodů, plus 1 za každý bod zkušenosti, který má.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Zabiják
4 4 3 3 3 1 4 2 7
Vybavení: Soubojová pistole, meč, dýka a plášť.
Plášť počítejte jako by se jednalo o pěstní štít.
Speciální pravidla
Rychlý šerm. Tento žoldnéř šermuje tak, že
oponent vidí jen rozmazané šmouhy čepele létající
vzduchem. Zabijákovi stačí k úspěšnému parírování
soupeřova útoku mečem či pěstním štítem hodit
stejně nebo více jak padlo protivníkovi na zásah,
nepotřebuje nutně hodit více, jak je to v normálních
pravidlech.
Schopnosti: Zabiják si může vybírat z bojových
a střeleckých tabulek schopností při svých
postupech.

Bard

20 zlaťáků na najmutí + 10 zlaťáků na udržení
V temných a depresivních uličkách Mordheimu
vášnivá melodie dokáže povznést náladu v gangu.
Může se zdát, že bard do města prokletých nepatří,
ale jsou takoví, kteří jsou ochotni zpívat v boji
píseň tomu, kdo zaplatí. Tito muži jsou často
i bojovníky, neboť jen nejodvážnější pěvci se odváží
do Mordheimu a jen ti, kteří to alespoň trochu umí
s mečem, v Mordheimu i nějaký pátek přežijí.
Může být najmut: Říšské gangy, Sigmarovy sestry
a lovci čarodějnic mohou najmout barda.
Hodnocení: Bard zvýší hodnocení gangu o +8 bodů,
plus 1 za každý bod zkušenosti, který bard má.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Bard
4 3 3 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Meč, dýka a lehké brnění.
Speciální pravidla
Pěvec: Bardovy kuráž dodávající písně zpevňují
odhodlání všech v bardově okolí. Jakýkoliv
přátelský model do 6 palců od barda si může
přehodit nepovedený test na morálku s bonusem
+1 k morálce. To zahrnuje i testy na prohru.
Schopnosti: Bard si může vybírat z akademických
a rychlostních tabulek schopností při svých
postupech.

Lovec odměn

40 zlaťáků na najmutí + 15 zlaťáků na udržení
Padouši a psanci jsou dosti běžní ve Starém světě.
V Mordheimu jsou tito jedinci všudypřítomní,
stejně jako ruiny obklopující ulice. Mylně se tato
individua domnívají, že rozbořené městské zdi
jim poskytnou trochu anonymity a bezpečí před
potrestáním. V žádném případě, lovci odměn jsou
ochotni pro hlavu lumpa zavítat i do těchto míst
a pak si výlet nechat proplatit tučnou odměnou.
Lovci odměn se často nechávají najmout od různých
gangů a toulají se s nimi městem, doufají, že někde
narazí na stopu po hledaném zloduchovi.
Může být najmut: Jakýkoliv gang kromě posedlých,
nemrtvých, skavenů a orků může najmout lovce
odměn.
Hodnocení: Lovec odměn zvýší hodnocení gangu
o +20 bodů, plus 1 za každý bod zkušenosti, který
lovec odměn má.
Prol
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Vybavení: Meč, dýka, pistole, kuše, těžké brnění,
helma, lano a hák a lucerna.
Speciální pravidla
Zajmutí: Lovec odměn bude vždy hledat různé
psance a zloduchy. Takových případů je bezpočet,
speciálně v Mordheimu. Před bitvou určete jednoho
nepřátelského hrdinu jako cíl lovce odměn. Lovec
odměn má bonus +1 na hody na zásah vůči tomuto
modelu, musí se pohybovat směrem k němu (pokud
ho vidí), pokud nemůže na tento model střílet
(v tom případě si můžete vybrat). Pokud se lovci
odměn podaří úspěšně vyřadit z boje tohoto hrdinu,
lovec odměn získá tolik zlaťáků, kolik je hrdinova
cena při najímání do gangu, a z těchto peněz
dá polovinu veliteli gangu. Dále v tomto případě,
pokud zároveň lovec odměn nebude vyřazen z boje
a hráč gangu s lovcem odměn bitvu vyhraje, lovec
odměn získá navíc i +D3 body zkušenosti. Po bitvě
pro tohoto hrdinu neházejte na tabulce vážných
zranění, hrdina je automaticky zajat.
Schopnosti: Lovec odměn si může při postupech
vybírat schopnosti z tabulek bojových, střeleckých,
síly a rychlostních.

Čarodějnice

30 zlaťáků na najmutí + 15 zlaťáků na udržení
V Mordheimu se vyskytuje velké množství jedinců,
kteří praktikují magii. Není pro ně možné žít
v normální společnosti, jsou vyháněni, opovrhování,
udáváni lovcům čarodějnic, upalováni... Častými
praktikanty magických sil jsou čarodějnice, které
v Mordheimu nalezly útočiště v ruinách domů,
ukrývajíce se před deštěm a vaříce tajemné nápoje.
Čarodějnice používají mnohá stará a dávno

zapomenutá kouzla. Ačkoliv by se rády ostatním
vyhýbaly, odměny od gangů za jejich magické
schopnosti jim pomáhají přežít.
Může být najmuta: Jakýkoliv gang kromě lovců
čarodějnic a Sigmarových sester může najmout
čarodějnici.
Hodnocení: Čarodějnice zvýší hodnocení gangu
o +14 bodů, plus 1 za každý bod zkušenosti, kterou
čarodějnice má.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Čarodějnice 4 2 2 2 3 1 4 1 7
Vybavení: Hůl.
Speciální pravidla
Čáry a kouzla: Čarodějnice ovládá magii stejně jako
další kouzelníci. Když najímáte novou čarodějnici,
vygenerujte pro ni dvě kouzla podle seznamu Čáry
a kouzla uvedeného dále v tomto článku.
Samotářka: Čarodějnice jsou samotářská stvoření,
ostatním nedůvěřují a není snadné je jen tak
najmout. Když chcete najmout čarodějnici, musíte
ji přesvědčit, aby se k Vašemu gangu připojila,
a ne vždy zlaťáky mohou její rozhodnutí ovlivnit.
Hoďte kostkou. Pokud padlo 4+, čarodějnici jste
přesvědčili a ona se k Vám přidala. V opačném
případě se Vám to nepodařilo a můžete se pokoušet
(jinou) čarodějnici přemlouvat až po příští hře.
Lektvary: Čarodějnice je expertem v míchání
roztodivných lektvarů. Jeden hrdina ve vašem
gangu může před bitvou vypít nápoj, který mu
čarodějnice dá. Hoďte kostkou:
1 Vysílení. Lektvar byl pro hrdinu příliš silný
a měl opačný účinek — hrdinu oslabil. Hrdina
má pro příští bitvu −1 k odolnosti, dokud
nedokáže hodit na kostce šestku ve své
fázi zotavení, kdy účinek lektvaru přestane
působit.
2–3 Síla. Hrdina je naplněn sílou z lektvaru a pro
příští bitvu má +1 ke své síle, dokud nepadne
na hodu kostkou jednička v jeho fázi zotavení;
tehdy přestane lektvar působit.
4–5 Odolnost. Hrdinu lektvar zocelil a pro příští
bitvu má +1 ke své odolnosti, dokud nepadne
na hodu kostkou jednička v jeho fázi zotavení;
tehdy přestane lektvar působit.
6 Výdrž. Hrdinova výdrž je posilněna a hrdina
se cítí lépe, než kdykoliv předtím. Příští bitvu
hrdina začíná s +1 životem, avšak jakmile je
tento život ztracen, nelze ho znova doplnit,
ani léčivýma bylinkama či jiným způsobem.
Zdráhavá: Ačkoliv čarodějnice propůjčí gangu své
magické schopnosti, čarodějnice se jen nerada
zapojí sama do boje. Čarodějnice nikdy nikoho
nenapadne, avšak bude se bránit, pokud bude
napadena. Dále čarodějnice se bude vždy snažit
držet alespoň 8 palců od všech nepřátelských
modelů, pokud je to možné.

Čáry a kouzla

Čáry a kouzla jsou speciální magií, kterou používají čarodějnice. Vyžadují velké množstvý magických
přísad a bolestná zaklínadla, avšak dokáží zničit nepřítelovo tělo i duši či přiřknout přátelům neuvěřitelné
štěstí.
Předpověď
Obtížnost 6
Čarodějnice používá průzračné krystaly k předpovědění budoucnosti a ovlivnění příštích okamžiků ve
prospěch svých přátel.
Po zbytek tohoto kola jeden hrdina nebo pomocník si může přehodit D3 kostek a k přehozenému
výsledku přičíst +1 nebo odečíst −1.
Prokletí
Obtížnost 6
Čarodějnice prokleje jednoho z nepřátel ztrátou rozhodnosti a sebedůvěry.
Jeden z nepřátelských modelů do 12 palců si musí po zbytek tohoto a celé následující své kolo přehodit
všechny úspěšné hody, které hodil. Druhý výsledek vždy platí, bez ohledu na to, zda se povedl či ne,
a tato postava tudíž nemůže použít svých vlastních přehodů na nepovedené druhé výsledky.
Oslepující prach
Obtížnost 9
Čarodějnice vyhodí do povětří hrst prachu a popele a oslepí své nepřátele.
Jeden nepřátelský model do 16 palců od čarodějnice je oslepen. Nemůže střílet, napadat, běhat,
má poloviční WS a ve své fázi pohybu se bude pohybovat náhodným směrem. Slepota trvá, dokud
čarodějnice nesešle jiné kouzlo nebo se nepohne.
Doba kamenná
Obtížnost 8
Šeptajíce slova dávných věků čarodějnice způsobí nepříteli okamžité zestárnutí, což ho učiní slabým
a zranitelným.
Jeden nepřátelský model do 12 palců od čarodějnice je velmi vysílen a má všechny své charakteristiky
s výjimkou života (W) sníženy o −1 po zbytek tohoto a celé své následující kolo.
Bojovníkova zhouba
Obtížnost 7
Mručíc temná a zlomyslná zaříkadla čarodějnice oslabí bojovníkovy dlaně, takže ten neudrží zbraně
v rukou a tudíž nemůže zbraněma bojovat.
Jeden nepřátelský model do 18 palců od čarodějnice ztratí sílu v dlaních a prstech a zbraně mu vypadnou
z rukou na zem. Bojovník nemůže střílet a v boji na bízko může bojovat jen pěstmi (neozbrojený boj).
Zhouba trvá po zbytek tohoto a celé bojovníkovo následující kolo.
Léčba
Obtížnost 6
Slabá aura se vlní kolem čarodějničina těla. Všichni, kdo se jí dotknou, ucítí životodárnou sílu proudit
svým tělem.
Všechny spřátelené modely do 6 palců okolo čarodějky mají jeden ztracený život vyléčený. Dále všechny
sražené a omráčené modely mohou okamžitě vstát.

Slovník

Bard Bard
Čarodějnice Witch
Lovec odměn Bounty Hunter
Zabiják Duelist

Dictionary

Bard Bard
Bounty Hunter Lovec odměn
Duelist Zabiják
Witch Čarodějnice

Překlad:
Honza Skýpala
Olomouc
Czech Republic
Honza.Skypala@atlas.cz

Figurky pro nové žoldnéře
Většinu z těchto nových žoldnéřů lze snadno reprezentovat gurkami od Citadel Miniatures / Games
Workshop. Zde je stručně popsáno, co a jak lze pro jednotlivé soupeře použít:
Zabiják. Pro zabijáky jsou ideální gurky z armády
Proslulých regimentů (Regiments of Renown /
Dogs of War) z jednotky nazvané Vesperova
krevní msta (Vespero’s Vendetta), pouze je potřeba
malý doplněk. Tyto modely nemají pistole, takže
z rámečku s doplňky pro Mordheim vezmětu jednu
pistoli a přilepte ji příslušnému modelu za pás.
Bard. Pro Barda jsem použil z Bretonské armády
speciální postavu Tristan le Troubadour, které
jsem uřezal nohy (Tristan sedí na koni), nahradil je
nohami od bojovníků říšských gangů z Mordheimu,
a z ruky jsem mu odstranil dřevec a nahradil
ho loutnou, která se Tristanovi normálně dává
na záda. Případně můžete požít staré Citadelské
gurky, které Games Workshop našel ve svých
archivech a jejich fotky jsou zde.

Lovec odměn. Pro lovce odměn se skvěle hodí
někteří velitelé regimentů z Proslulých regimentů.
Já osobně používám Braganzu, ale i Maximillian
Damark nebo Roderigo Delmonte jsou velmi vhodní
jako gurky reprezentující tohoto žoldnéře.
Čarodějnice. Bohužel Games Workshop nemá
žádnou gurku vyloženě staré a ošklivé Baby
Jagy. Takže jsem musel udělat konverzi. Za
základ jsem si vzal Middenheimskou novicku,
na rozdíl od Bretonských čarodějek nevypadá
uhlazeně, ale má roztrhanou sukni a pokud ji
namalujete jako špinavou, myslím, že Vám bude
věrně reprezentovat čarodějku. Do ruky jí místo
kladiva dejte nějakou hůl: tu můžete udělat ze
špejle nebo nějaké jiné vhodné věci. Případně,
aby vaše čarodějnice vypadala skutečně tajemně,
můžete jí pořídit černou kočku, gurku od speciální
postavy upíří armády, Neferaty.

Zabiják

VESPERO’S ARM – 50p
021403402

DUELIST 2 – £2
021403403

VESPERO – £4
021403401

Bard

LUTE PLAYER
020203808 +
020304204 – £3

PIPE PLAYER
074102/40 – £2

Lovec odměn

COMPLETED
MAXIMILLIAN
DAMARK – £4

COMPLETED
RODERIGO
DELMONTE – £4

DUELIST 3 – £2
021403404

DUELIST 4 – £2
021403405

Čarodějnice

MIDDENHEIMER
YOUNG BLOOD 2
BODY – £2
110202202

BASTET – £2
020708102

