Felčar

Tajemné umění a pokusy o lékařskou praxi v Mordheimu nám odhalí doktor
Daniel Carlson, pozdější profesor na Nulnské univerzitě.

Návštěva u lékaře
Ve starém světě je léčení velmi vzdálené našim
představám o studovaných doktorech v čistých
pláštích. Většina lidí ve starém světě má naopak
z doktorů panickou hrůzu. Nejčastější léčbou ve
starém světě je totiž pouštění žilou, amputace,
veškeré ošetřování bez umrtvení (pokud máte
štěstí, dostanete pár loků whisky), či ještě hůře
— a tomu se říká léčba. Ovšem občas dojde
i k zázraku: někdo odchází od lékaře v lepším
stavu, než v jakém k němu přišel. Lékařství není
hezké, ale občas bývá účinné… a je většinou jedinou alternativou k smrti či doživotní invaliditě.
Jestliže je však lékařství v tomto stavu v prosperujících říšských městech, ještě mnohem horší to je
rozpadajících se chatrčích obývaných lékařskými
samouky v osadách kolem Mordheimu. Žádný
uznávaný profesionál by nepracoval v takových
podmínkách, a tak zde lékařství praktikují různí
šarlatáni, zaříkávačky či nedostudovaní lékařští
učni. Ti všichni si přivydělávají poskytováním
naděje na uzdravení trpícím. V táborech okolo
města prokletých je návštěva felčara vždy
považována za zoufalou sázku do drsné loterie.

Tabulky léčení
Během vývoje kampaně se často stane, že některý
hrdina utrží zranění, které ho činí téměř nepoužitelným v dalších bojích a velitel přemýšlí, že by
možná bylo lepší bojovníka nahradit novou posilou.
Poslední pomocí bojovníkovi může být lékař. Pokud
si to přejete, může Váš hrdina místo výpravy do
obchodu a poptávání se po vzácných předmětech,

které gang potřebuje, ve fázi obchodování navštívit
lékaře. Dokonce i bojovník, který byl ve hře vyřazen
z boje může po bitvě návštěvu u lékaře podniknout (pravděpodobně to nutně potřebuje a některý
pomocník mu pomůže k lékaři dojít).
Jedna návštěva lékaře umožňuje vyléčit pouze
jedno vážné zranění. Pochopitelně, že lékaře mezi
bitvami může navštívit více vašich hrdinů, ale
žádný si mezi bitvami nemůže vyléčit dvě nebo
více svých vážných zranění. Cena za ošetření je
20 zlaťáků a je ji potřeba zaplatit ještě před
lékařským zákrokem. Mordheimští felčaři nejsou
žádní naivkové a vyžadují platbu předem, dokud je
pacient schopen zaplatit.
Následující vážná zranění nelze vyléčit: Poranění
hrudi, Slepý na jedno oko a Staré bojové zranění.
Tato zranění jsou trvalá a bojovník si je odnese až
do hrobu.
Při léčení vážných zranění z následujícího seznamu
použijte tabulku pro léčení končetin: Poranění
nohy, Rozdrcené chodidlo a Poranění ruky.
Následující vážná zranění naopak používají při
léčení tabulku pro léčení mozku: Šílenství
a Poškozené nervy.
Poznámka: ačkoliv se všude zmiňujeme o lidských
doktorech, pochopitelně všechny gangy mají přístup
ke svým vlastním léčitelům a tudíž hrdinové všech
gangů mohou používat tato pravidla pro léčení
svých bojovníků. I posedlí, nemrtví či skaveni mají
v okolí kontakty na různé sympatizující šílence či
jedince schopné pro peníze udělat cokoliv, včetně
zprostředkování lékaře i pro tyto bojovníky.

Léčení končetin

(hoďte 2D6)
Léčení končetin bývá jednoduché, ikdyž trochu brutální…
2–3 ‚Dojděte někdo pro kněze…‘ Nešťastný pacient ztratil příliš mnoho krve. Hrdina je mrtvý
a musí být vyškrtnut z rozpisu gangu, avšak jeho výbava gangu zůstala.
4
‚Tohle musí jít pryč.‘ Felčar rozhodl, že končetinu je potřeba amputovat, aby se hniloba
nerozšířila do zbytku těla. Pokud byla léčena noha, bojovník má nyní poloviční pohyb
(zaokrouhlujte nahoru); pokud byla léčena ruka, bojovník může od nynějška používat jen
druhou ruku, tedy jen jednu jednoruční zbraň (anebo štít či pěstní štít).
5–6 ‚Omlouvám se. Víc není v mých silách.‘ Léčba byla neúspěšná a bojovník musí vynechat
příští bitvu, než se jizvy zacelí.
7–8 ‚Nemáme štěstí.‘ Léčba byla neúspěšná.
9–10 ‚Říkal jsem, aby ses mi nehýbal!‘ Léčba byla úspěšná! Bojovník může odstranit vážné
zranění a jeho účinky ze svého záznamu v rozpisu. Bojovník ovšem musí vynechat příští
bitvu, než se jizvy zahojí.
11–12 ‚Shallaya buď pochválena!‘ Léčba byla úspěšná! Bojovník může odstranit vážné zranění
a jeho účinky ze svého záznamu v rozpisu.

Léčení mozku

(hoďte 2D6)
Léčení poruch v chování člověka zahrnuje mnoho metod, od vývarů z léčivých bylin přes
alchymistické elixíry až po fyzické otevření lebky a šťourání se uvnitř.
2–3 ‚Dojděte někdo pro kněze…‘ Felčar byl trochu příliš divoký se svým skalpelem v mozku
pacienta. Hrdina je mrtvý a musí být vyškrtnut z rozpisu gangu, avšak jeho výbava gangu
zůstala.
4–5 ‚Ééé… To není dobré.‘ Léčba pacientovi nejen že nepomohla, ale dokonce zhoršila jeho stav.
Hrdina se stává stupidním. Pokud už hrdina stupidním byl (případně byl léčen ze stupidity),
žádný extra efekt se nekoná, akorát hrdina ještě o trochu více slintá.
6
‚Není on tak trochu šílený?‘ Léčba byla neúspěšná a bojovník je ještě trochu více vyšinutý.
Bojovníkova iniciativa je snížena o −1 (avšak jen pokud byla 2 nebo více; v opačném případě
iniciativu nesnižujte); dále bojovník svým chováním způsobuje strach.
7–8 ‚Omlouvám se. Víc není v mých silách.‘ Léčba byla neúspěšná.
9–10 ‚Teď trochu odpočívej a budeš vpořádku.‘ Léčba byla úspěšná! Bojovník může odstranit
vážné zranění a jeho účinky ze svého záznamu v rozpisu. Bojovník ovšem musí vynechat
příští bitvu, než se z léčby trochu vzpamatuje.
11–12 ‚Shallaya buď pochválena!‘ Léčba byla úspěšná! Bojovník může odstranit vážné zranění
a jeho účinky ze svého záznamu v rozpisu.

„Pamatuj, mladíku: většina z těch, kteří
projdou Mordheimskou branou, se zpátky
vrátí šílená, zmrzačená, anebo se nevrátí
vůbec. A vstoupit těmito dveřmi znamená
úplně to samé.“
– Říšský kapitán ke svému nováčkovi
před felčarovou boudou.
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