Rytíři kuchyňského stolu
Družinu z provincie Moot popisuje Tom Sambles

Půlčíci v Mordheimu

Speciální pravidla

Ačkoliv se tak stává jen velmi výjimečně, i půlčíci
občas vytvoří družiny a vydají se na výpravu do
Mordheimu. S romantickými sny o zmrzlinových
vrcholcích hor a řekách plných šumivých nápojů
nebojácně vstoupí do města prokletých, hledají
zlato, chaotit a opuštěné kuchyně.

Křehcí. Půlčíci rozhodně nepatří k odolným
jedincům a i malá rána je může připravit o smysly.
Proto pro půlčíky výsledek 2 na tabulce na vyřazení
znamená omráčen.

Legenda o rytířích kuchyňského stolu
Hrabě Karlík Dobrovědro je skrz celý Moot
znám nejen pro svůj majetek a zkaženost, ale
také pro výjimečnou schopnost v zacházení s
lukem (pochopitelně, že k všeobecné znalosti toho
dopomohla i jeho vlastní chvástavost). Jednou
jedinkrát byl přemožen ve střelecké soutěži, a
to tehdy, když se se svým otcem dohadovali
o kus borůvkového koláče. Naprosto zahanben
touto skutečností Karlík sestavil družinu podobně
excentrických půlčíků a vydal se směrem na
Mordheimu, přičemž jeho otec za ním zvolal
pouze „A kup cestou zpátky nějaké čokoládové
bonbónky, synu!“ Jeho družina dostala název
‚Rytíři kuchyňského stolu‘. Ke družině se dokonce
připojil i Karlíkův bratr Šípko, což se stalo
naprostou tragédií, protože Šípkovo pečlivě střežené
tajemství na výrobu jahodových lívanců bylo
nepřekonatelné.

Stařešina
Mistr kuchař
Zloděj

Bojové
ü
ü

Výběr bojovníků
Družina půlčíků musí mít alespoň 3 bojovníky. Máte
500 zlaťáků na své počáteční útraty. Maximální
počet modelů v gangu nesmí být nikdy více jak 20.
Stařešina: Každá družina musí mít jednoho
stařešinu.
Mistr kuchař: Družina může mít jednoho mistra
kuchaře.
Zloději: Družina může mít maximálně dva zloděje.
Průzkumníci: Družina může mít maximálně pět
průzkumníků.
Válečníci: Družina může mít jakékoliv množství
válečníků.

Počáteční zkušenosti
Stařešina začíná s 20 body zkušenosti.
Mistr kuchař začíná s 8 body zkušenosti.
Zloději začínají s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Schopnosti půlčíků
Střelecké
ü
ü
ü

Akademické
ü
ü
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ü
ü
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Vybavení půlčíků

Následující seznamy používá družina půlčíků pro své počáteční vybavení

Zbraně pro boj na blízko

Brnění

Dýka..................................................1. zdarma/2 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Kopí.................................................................. 10 zl.
Hůl ..................................................................... 3 zl.

Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Kuchařský kotlík............................................... 8 zl.

Střelecké zbraně
Luk................................................................... 10 zl.
Krátký luk ......................................................... 5 zl.
Prak ................................................................... 2 zl.

Vybavení Mistra kuchaře
Tyto zbraně může používat jen mistr kuchař.
Kuchyňský nůž.................................................. 2 zl.
Sekáček.............................................................. 3 zl.
Naběračka ......................................................... 2 zl.
Palička na maso ................................................ 3 zl.

Hrdinové
1 Stařešina
55 zlaťáků
Stařešina je nejodvážnější, nejodolnější a také
obvykle nejtlustší z celé družiny. Obvod v pase
je velmi respektovanou veličinou mezi půlčíky,
podobně jako schopnost střílet z luku.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Stařešina
4 3 5 2 2 1 6 1 9
Vybavení: Stařešina může být vybaven ze seznamu
vybavení pro půlčíky. Navíc můžete na začátku
kampaně koupit stařešinovi za 15 zlaťáků jednu
pistoli, pravděpodobně dědičný rodinný klenot.
Speciální pravidla
Velitel: jakýkoliv model z družiny do 6 palců může
použít stařešinovu charakteristiku Ld pro své testy
na morálku.

0–1 Mistr kuchař
35 zlaťáků
Žádný rozumný stařešina by se nevydal na výpravu
bez mistra kuchaře. A čím lépe budou půlčíci
bojovat, tím více zlaťáků za jídlo budou moct
utratit, tedy tím více jídla jim kuchař bude moci
připravit.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Mistr kuchař 4 3 4 3 2 1 5 1 9
Vybavení: Mistr kuchař může být vybaven ze
seznamu vybavení pro kuchaře.
Speciální pravidla
Inspirující osobnost: jakýkoliv půlčík do šesti palců
od kuchaře si jednou za kolo může přehodit hod na
zásah v boji na blízko.

0–2 Zloději
25 zlaťáků
Zloději mají většinou za úkol proniknout do
nepřátelského tábora a ukrást tam jakékoliv
zásoby, na které se jejich krátkým rukám podaří
dosáhnout.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Zloděj
4 3 4 2 2 1 5 1 9
Vybavení: Zloděj může být vybaven ze seznamu
vybavení pro půlčíky.
Speciální pravidla
Splynutí: Zloději se dokáží schovat v tom nejmenším
stínu či za nepatrným krytem. Střelba na zloděje
má extra postih −1, navíc ke všem dalším
modikacím.

Pomocníci

Najmutí ve skupinkách 1–5 bojovníků

Válečníci
15 zlaťáků
Půlčíci sice nejsou nejlepšími bojovníky, ale jejich
odvaha hraničí s šílenstvím a jsou to mistři luku.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Válečník
4 2 4 2 2 1 5 1 8
Vybavení: Válečník může být vybaven ze seznamu
vybavení pro půlčíky.

0–5 Průzkumníků
20 zlaťáků
Půlčíci bývají těmi nejlepšími průzkumníky, kteří
najdou uplatnění v každé družině bojovníků.
Někteří lidé tvrdí, že půlčíci se v průzkumu
vyrovnají pověstným lesním elfům.
Prol
M WS BS S T W I A Ld
Průzkumník 4 2 4 2 2 1 5 1 8
Vybavení: Průzkumník může být vybaven ze
seznamu vybavení pro půlčíky.
Speciální pravidla
Ostrý zrak: průzkumníci dokáží odhalit schovaného
nepřítele na dvojnásobek vzdálenosti své
iniciativy.

Nové zbraně a brnění
Kuchyňský nůž

Sekáček na maso

Obyčejný kuchyňský nůž lze použít i jinak než
na krájení zeleniny. V rukách obratného mistra
kuchaře to může být nebezpečná zbraň!
Síla: jako uživatel
Speciální pravidlo:
−1 modikace na hod na brnění.

Sekáček je jedním z nejužitečnějších kuchyňských
nástrojů, je poměrně lehký a díky svému ostří
prorazí i brnění.
Síla: jako uživatel
Speciální pravidlo:
−1 modikace na hod na brnění.

Naběračka

Palička na maso

Naběračkou se málokdy podaří nepřítele zabít, ale
pokud jí dobře máchnete, rána přes protivníkovy
prsty může snížit jeho schopnost bojovat.
Síla: jako uživatel −1.
Speciální pravidla:
Rána přes prsty: Pokud se mistru kuchaři podaří
při boji na blízko hodit pro úder naběračkou šestku
na zásah, přetáhl protivníka přes prsty a ten
upustil svou zbraň!
Téměř žádné brnění: Mistr kuchař dobře ví, kam
strčit svou naběračku, a tak přilby ani prsní pláty
neochrání před naběračkou. Jedinou záchranu,
kterou lze proti naběračce uplatnit, je štít a
schopnosti propůjčující hod na brnění.

Ačkoliv někdo se vám může posmívat, když vyrazíte
do boje s paličkou na maso či s kuchyňským
válečkem, jedná to skvělé omračující zbraně. Však
ten dotyčný posměváček brzy pozná!
Síla: jako uživatel
Speciální pravidlo:
Omráčení na 2–4 na tabulce na vyřazení

Kuchařský kotlík
Každý kuchař hodný své soli sundá svou
kuchařskou čepici a nasadí na hlavu kotlík, pokud
se mu zdá, že v boji přituhuje. Možná bude vypadat
neuvěřitelně hloupě, ale takové věci se přece řeší
až po bitvě.
Půlčík s kotlíkem na hlavě bude mít speciální
záchranu 5+ proti výsledku omráčen na tabulce na
vyřazení — pokud se záchrana povedla, model je
pouze sražen. Tuto záchranu není možno jakkoliv
modikovat.

Slovník

Dictionary

Kuchařský kotlík Cooking Pot
Kuchyňský nůž Kitchen Knife
Mistr kuchař Master Chef
Naběračka Ladle
Palička na maso Tenderiser
Průzkumník Scout
Sekáček Cleaver
Stařešina Elder
Válečník Warrior
Zloděj Thief

Cleaver Sekáček
Cooking Pot Kuchařský kotlík
Elder Stařešina
Kitchen Knife Kuchyňský nůž
Ladle Naběračka
Master Chef Mistr kuchař
Scout Průzkumník
Tenderiser Palička na maso
Thief Zloděj
Warrior Válečník
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