Komu zvoní zvěstovatel
„Nevystrašil jsem tě, že ne?“, zasmál se Klauten, s tlustým
a bezzubým šklebem v tváři.
Mladík Rauter se oklepal, ale snažil se předstírat lhostejnost.
„N...ne,“ zakoktal a srovnal si nepohodlný pás ověšený zbraněmi
okolo svých boků.
Noc byla černočerná, nejtemnější jakou Rauter kdy zažil,
a prolezlá zimou, která mrazila až do morku kostí. Ruiny se jako
kostra tyčily svou siluetou proti slabému stříbřitému svitu měsíce
a stíny nabíraly podobu, alespoň v Rauterově mysli, přibližovaly
se, prohledávaly rozvaliny pro zapomenuté poklady. Bylo nejlepší
prozkoumávat v noci, temnota nabízela bezpečí před spatřením,
i když ne vše, co čeká ve stínech, potřebuje oči, aby vidělo...
Ohlušující ticho vládlo okolí, až se Rauterovy nervy měnily
v popel a chlapec zběsile mačkal Sigmaritský talisman, který
mu visel kolem krku. „Neboj se, chlapče,“ řekl mile Klauten,
„nic se ti nestane. Ostatní jsou poblíž, kdyby nás měly potkat
problémy.“
„Já se nebojím,“ zalhal Rauter.
„Samozřejmě že ne, chlapče. Další příběh?“
„A...ano,“ Rauter nechtěl, ale souhlasil, aby dokázal svou
odvahu, že se nenechá zastrašit temnými báchorkami. Klauten

Obávaný zvěstovatel,
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vyprávěl celou noc, tichým šeptem, aby čas lépe ubíhal a taky
trochu aby se bavil na účet mladíka, o kterého se měl postarat.
„Povídá se, že...“ Klauten začal.
Rauterův pohled byl upřen do hlubokých stínů vrhaných měsíční
aurou. Uvnitř si dokázal představit všechny pekelné stvůry
žíznící po jeho krvi a toužící po jeho duši, ale nechtěl prozradit
nic o svém strachu Klautenovi.
„...ulicemi našeho ‚očištěného‘ města v hlubokých nocích chodí
zvěstovatel.“
„Duch?“ zašeptal Rauter, otočil se na svého přítele, který s vážnou
tváří se soustředil na melodrama příběhu.
„Přízrak. Ale kdysi to byl skutečný člověk, jehož život ukončila
tragédie. Víš, byl obdařen druhým zrakem, schopností předvídat,
co se teprve stane. A uviděl zlobu Sigmarovu, která měla
postihnout toto místo. Ano, snažil se varovat městské koncily,
ale oni nedbali jeho slovům a tak jeho snaha byla marná. Setkal
se pouze s výsměchem, a tak je všechny proklel a když kometa
udeřila, čekal připraven v samém srdci její zloby, přísahal, že
se vrátí jako stín, který bude kráčet ulicemi po zbytek věčnosti a
přinášet zkázu a hoře všem, kteří budou zde dlít.“

Rauter se starostlivě rozhlédl a zkontroloval svůj meč; napůl
očekával, že se přízrak musí každým momentem objevit.
„Vyzváněním zvonu oznamuje svůj příchod a všichni, kteří
tento umíráček slyší, jsou odsouzeni k smrti či k šílenství, tak
příběh praví...“
Rauter naprosto zbledl a studený pot orosil jeho čelo.
„Je to jen příběh, chlapče,“ řekl Klauten. Chlapcův strach byl
nepřirozený. Rauter se nehýbal, jen stál a naslouchal. Klauten
viděl, jak se chlapcova ruka třese na jílci jeho meče, až to
Reiklandskými stříbrnými prsteny cinkalo o hlavici.
„Ve jménu Sigmara, co je špatně?“ se Klauten zeptal, jeho
rozčilení rostlo.
„Cožpak to neslyšíš?“ Rauter zašeptal tak slabě, až to bylo téměř
neslyšitelné.
„Co neslyš...“ Klauten se zarazil, jako by na něj sáhla smrt.
Byl starší než Rauter a jeho sluch již nebyl tak dobrý, ale teď
dokázal rozeznat hluboké a zlověstné zvonění, zesilující každým
okamžikem.
„Řekni mi, že je to vtip,“ žadonil Rauter a rozhlížel se všemi
směry.
„To není vtip, podívej!“ Klauten zašeptal a ukázal do průrvy
přímo před nimi. Stál tam zbytek školy, trámy ze střechy
obepínaly zdi jako dřevěná klec a uprostřed zářící postava
kráčela směrem k nim. Její tvář byla mrtvolně bledá, maso z ní
již odpadávalo, oblečení bylo potrhané v cáry a v levé ruce nesla
zvon, jehož zvonění znělo jak z jiného světa.
„To je Zvěstovatel, přišel si pro nás!“ zabědoval Rauter a obrátil
se na útěk do tmy.

„U Sigmara, vždy jsem to považoval jenom za pohádku,“ šeptal
nevěřícně Klauten. „Sigmare, chraň nás!“ zavzlykal a následoval
Rautera.
Rauter běžel, jako by měl v patách celé peklo, měnil směr tu
a zase tam v šílené změti ruin. Ohlédl se zpátky a ke své hrůze
zjistil, že je sám.
„Klautene!“ zakřičel, slzy mu tekly po tváři a srdce zběsile
hlasitě tlouklo až v jeho krku. „Kde jsi, Klautene!“ Jeho hlas se
v ozvěnách nesl nocí, a to byla jediná odpověď na jeho volání.
A nadále zvon zvonil jako hlas konce a smrti.
Běžel skrze zavalené ulice a rozbořené domy, často zakopnul
a upadl, tvář a ruce podřené a krvácející. Když zabočil do aleje,
spatřil před sebou postavu. Jeho srdce pookřálo, byl to Klauten.
„Díky Sigmarovi, Klautene,“ popadal dech a objal kamaráda.
„Myslel jsem, že jsi...“
Klauten se nehýbal a když Rauter vzal jeho ruku, ta byla
studená a ztuhlá jako led. Klautenova tvář byla pokřivaná do
strašného výrazu prožité hrůzy, jeho srdce se zastavilo zděšením
z toho, co spatřil.
Mladíkův žaludek vyskočil vzhůru, když zjistil, že za ním
někdo stojí. Skrze drkotající zuby se rychle pomodlil ke svému
bohu a otočil se.
Spatřil tvář smrti, zářící bledou a nepřirozenou aurou, kostěnou
tvář a prořídlé zelené vlasy padající ze Zvěstovatelovy kápě.
„Slyšte, slyšte,“ zadunělo Rauterovou hlavou jako ozvěna
zemětřesení. „Hodina dvanáctá až odbije, smrt všechny živé
navždy prokleje.“

Zvěstovatel
Zvěstovatel je přízrakem, který prochází Mordheimskými
ulicemi v temných nocích. Jedná se o speciální
událost/postavu, kterou lze použít v jakémkoliv scénáři, když
se na tom hráči dohodnou.
Nečekané zjevení
Přízrak se nečekaně zjevuje dobrodruhům ve svém
strašidelném vzezření a se svými proroctvými. Hoďte 2D6 na
začátku kola každého hráče. Pokud jedna, nebo obě kostky
v součtu odpovídají číslu kola, které právě je, Zvěstovatel se
zjeví. Objeví se 2D6 palců od náhodně vybraného hrdiny
hráče, jehož kolo je, a zmizí pouze je-li zahnán (viz níže),
odejde ze stolu nebo po D6 kolech.
Přízrak smrti
Zvěstovatel se pohybuje vždy před hráčem, v jehož kole se
zjevil. Pohne se 2D6 palců náhodným směrem (použijte
směrovou kostku) kromě případu, kdy se živý model
nachází do 6 palců od něj, v tom případě se bude pohybovat
přímo k němu. Zvěstovatel se bude vždy pohybovat plnou
vzdálenost a bude procházet skrz objekty. Pokud se pohne
ven ze stolu, zmizí. Pokud se Zvěstovatel dotkne živého

modelu, ten prostoupí smrtelný chlad: dotčený model si
musí hodit test na morálku, pokud testem neprojde, má
postih −1 k morálce a síle až do okamžiku, kdy Zvěstovatel
zmizí či je zahnán.
Prokletí na hlavy Vás všech!
Pokud se bojovník nachází do 6 palců od Zvěstovatele poté,
co Zvěstovatel dokončí svůj pohyb, Zvěstovatel pronese
varující předzvěst, která může znamenat prokletí! Prokletí
vždy aplikujte na nejbližší model ke Zvěstovateli. Hoďte 2D6
na následující tabulce pro zjištění, co modelu Zvěstovatel
předpověděl.

2D6 Kletba Zvěstovatele
2–3 Zatracení — „O hodině druhé, když prokletí se blíží, slabí srdcem zemřou, smrt ulicí se plíží!“ Bojovník si musí hodit
test na morálku: pokud v něm neuspěje, každé jeho zranění se počítá za dvě zranění; po každém zranění si může
znova hodit test na morálku, pokud uspěje, kletba zmizí.
4 Oslepnutí — „K čemu tvůj meč je v hodině třetí, vždyť slepota zve se tvé prokletí!“ Bojovník musí projít testem na
odolnost, jinak oslepne! Slepý bojovník se pohybuje D6 palců náhodným směrem, jeho WS je 1, nemůže střílet
ani parírovat; pokud utrží úspěšný zásah, jeho slepota zmizí.
5 Předtucha — „Truchlí smutní přátelé tví o hodině prvé, nedbáš-li na slova má, varování osudové!“ Bojovník si musí
hodit test na iniciativu. Pokud testem projde, může si přehodit svůj příští nepovedený hod kostkou. Pokud
testem neprojde, musí si přehodit svůj příští povedený hod kostkou.
6 Závrať — „O hodině čtvrté hlavy chladné třeba jest, svět zatočí se v pád a náraz tvrdý je jak pěst!“ Bojovník je
okamžitě přemístěn do nejvyššího patra nejvyšší budouvy na ploše; dále si model okamžitě hodí test na iniciativu,
pokud jím neprojde, pak spadne.
7 Zkáza oceli — „Čepel meče zlomí se v hodině páté, život brzy končí v krajině zaváté!“ Bojovník musí projít testem
na sílu; pokud se to nezdaří, jakmile mu padne výsledek 1 při hodu na zásah, jeho zbraň se mu zlomí a je
nepoužitelná.
8 Prokletí samoty — „Tichu vůkol naslouchá hodina šestá, vůli sužuje pustá ulice temná!“ Bojovník musí projít
testem na morálku s postihem −1, jinak „zmizí“ všichni přátelé; v takovém případě si bojovník v každém kole
musí házet test na osamocení.
9 Koroze — „V brnění obranu statečný důvěřuje, leč o hodině sedmé nechť kov zkoroduje!“ Bojovník musí projít testem
na odolnost, jinak se veškeré jeho brnění stane nepoužitelným až do konce bitvy.
10 Zděšení — „Osmou hodinou zběsile srdce též buší, kdo strach nepřekoná již osud svůj tuší!“ Hrdina musí projít
testem na morálku. Pokud to nezvládne, dá se na útěk a má postih −2 k morálce pro následující testy na morálku,
dokud se nezastaví.
11–12 Stárnutí — „Objetí stáří v hodině desáté, není útěku, jen město prokleté!“ Bojovník si musí hodit test na odolnost.
Pokud v testu neuspěje, má postih −1 na všechny charakteristiky kromě životů a útoků. Dále si musí dělat test na
odolnost na začátku každého dalšího kola. Pokud projde, vrátí se do normálu. Pokud neprojde, získá další postih
−1 atd. Pokud je některá charakteristika rovna nule, bojovník je vyřazen z boje.

Skromní
budou ušetřeni
Bojovník
si
může zvolit, že
nebude dělat test
na charakteristiku,
ale místo toho
„zariskuje“,
že
Zvěstovatel ho ušetří
jeho
osudu.
Hoďte 2D6: pokud
je výsledek roven
hodině zmíněné v kletbě,
bojovník je ušetřen a prokletí
neplatí. Pokud je výsledek jiný,
bojovník je proklet a kletba
platí automaticky, bez házení
testu na charakteristiku.
Vyhnání
Jakožto duch je Zvěstovatel nehmotný
a tak je nezranitelný všemi běžnými
zbraněmi. Může být zraněn pouze magií
či modlitbami, které způsobují fyzickou

újmu, ale bojovník
se také může pokusit
zahnat Zvěstovatele čistou
vůlí a vírou: v boji na blízko
se Zvěstovatelem, před hodem na zásah,
si bojovník hodí test na morálku s postihem
−3. Pokud v testu neuspěl, má postih −1
k morálce po zbytek bitvy. Pokud uspěl,
může na Zvěstovatele útočit normálně, bez omezení. Pokud
Zvěstovatel ztratí poslední život, zmizí a již se nezjeví.
Profil
M WS BS S T W I A Ld
Zvěstovatel 2D6 3 – – 4 3 – – –
Strach: Jakožto přízrak Zvěstovatel způsobuje strach.
Psychologie: Zvěstovatel je naprosto neovlivnitelný jakoukoliv
psychologii a automaticky projde jakýkoliv test na morálku,
který je zapotřebí.
Nehmotný: Zvěstovatel není materiální, je to jen přízrak
pohybující se mezi světy živých a mrtvých. Nemůže být
nikdy sražen ani omráčen a je imunní vůči veškerým jedům.

Zvěstovatel (Town Cryer)

Figurku Zvěstovatele lze koupit v obchodech Games
Workshop, objednat z internetového obchodu na
http://www.games-workshop.com a nebo objednat ze
zásilkového oddělení Games Workshop Mail Order.
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