Pomsta je věčná
Upíří Dramatis Personae

„Vládci noci nebudou drženi v zajetí nějakým fakanem!“
Vikomt Vusitch naštvaně udeřil pěstí do starobylého stolu
a ozvalo se řádné bouchnutí. Precizně broušená sklenice s vínem,
dosavad stojící na stole, se převrátila, spadla na dlážděnou
podlahu a roztříštila se. Upír si upomněl svou urozenost, uhladil
si ozdoby a ukázal ghúlím sluhům, aby přinesli novou sklenici.
Ti se pohnuli kupředu v symbolické parodii sloužících, oděni do
otrhaných a vybledlých pozůstatků služebnického šatstva. Vusitch
se dlouze napil krvavě zbarveného vína a pohlédl na Kelocha,
upíra schovaného v kápi, sedícího přímo proti němu.
Keloch nereagoval na Vusitchův pohled, místo toho se zeptal
hlubokým a resonujícím hlasem další noční stvůry sedíce
napravo od něj: „Co na to říkáš, Fridrichu?“
Fridrich byl neupravený, neurozený noční lovec, zahalený jen do
cárů, potřísněný temně hnědými skvrnami zaschlé krve. V jeho
očích se třpytil zvířecí odlesk a díval se na Vusitche se zjevným
opovržením.
„Ta upírka,“ začal, „ona loví svůj vlastní druh?“ Poslední slovo
bylo spíše chrčením než mluvou.
„Je to odpadlík,“ jemný a neobyčejně svůdný hlas odpověděl.
Hraběnka Isabette byla posledním z kvarteta. Seděla osaměle,
vzdálena od stolu, schována ve stínu. „Ukradla Serutat, mé
patronce, mocný artefakt. Drahokam, zvaný Noctu.“
„Tvá motivace je tedy zřejmá, Lahmijko,“ vpadl jí do řeči
Vusitch a nahnul se směrem k ní, „a všichni známe odměnu
vypsanou na její hlavu. Ale mnohem důležitější je teď její
vraždění našich bratrů zde, v Mordheimu,“ vysvětloval a široce
gestikuloval, naznačujíce ruiny zájezdního hostince, kde jejich
jednání probíhalo, kde se mrtvoly bez kapičky krve hromadily
v temných koutech, a kde je Vusitchovi gúlové ohlodávali
kdykoliv byla pozornost jejich pána obrácena jinam. „A naše
navrhovaná aliance...“
„Ve skutečnosti je temnou hrozbou pro naše operace v tomto
místě,“ přerušil ho Keloch.
„A také je nutné vykonat pomstu, Kelochu!“ Isabette vyžadovala
v netypickém výlevu emocí. „Má paní vyslala emisaře do města.
Během toho, jak zde mluvíme, oni se připravují v jihovýchodní
čtvrti, kde byla naposledy spatřena. A Serutat sama navštíví
tato místa během několika dnů, jelikož touží vykonat pomstu
osobně!“
„Jak zajímavé,“ zamumlal si Friedrich pod vousy.
„Takže aliance,“ navrhl Vusitch a jeho ghúlí služebník obešel na
pánův příkaz stůl a před každého z upírů položil sklenici, aby ji
další v zápětí naplnil krvavým vínem.
„Dohodnuto,“ řekl Keloch a natáhl se pro sklenici.
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Isabette kývla na souhlas. Spojí se při honu na tuto upírku
změněnou v lovce upírů a ona osobně jí vezme Noctu, aby ho
vrátila Serutat.
„Smrt té upíří čubce!“ Friedrich zasyčel a olizoval si jazykem rty,
když pozoroval ghúla nalévat sklenice rudou tekutinou.
„Smrt!“ Vusitch souhlasil a obrátil do sebe svou sklenici.
Keloch a Isabette se chtěli připojit, když se Vusitchovi sevřelo
hrdlo. Sklenice mu vypadla z rukou a na zemi se rozbila na
bezpočet drobných střípků. Jednou rukou sevřel stůl tak pevně,
že praskalo dřevo, z něhož byl vyroben. Mlhavý kouř vycházel
z Vusitchových úst jak se pokoušel nadechnout.
„Česnek,“ zachrčel skrz krev bublající z jeho hrdla.
Keloch vstal a odhodil svou číši. „Zrad...,“ začal, ale brzy přestal,
když spatřil dřevěný kolík vycházející ze své hrudi. Během
několika vteřin se rozpadl v prach.
„Nebude žádná aliance,“ Friedrich pronesl, jeho hlas byl
nyní zřetelně ženský, a zalovil v záhybech cárů, do něhož byl
oblečen. Vytáhl samostříl a zneškodnil jím dva blížící se ghúly.
Friedrich vyskočil na stůl, schoval samostříl a druhou rukou

vytáhl dlouhou dýku. Sťal dva další ghúly dvěma precizními
výpady, otočil se a uhnul čepeli, která vrazila do místa, kde před
okamžikem stál.
„To jsi ty!“ Isabette křičela s mečem v ruce a touhou po krvi
v očích.
Fridrich se zasmál na potvrzení, schoval dýku do pochvy
a gestikulárně si sňal masku.
„Prozrazení pohybu tvé paní bylo velmi užitečné,“ odpověděla
Marianna, upíří mordýřka. Po svém prozrazení bylo zřejmé,
že to byla celou dobu ona. Měla na sobě černé kožené jezdecké
kalhoty a přiléhavou kazajku. Kolem pasu jí viselo hojné
množství zbraní, z nichž jeden nyní vytáhla - dlouhý zahnutý
rapír. Zaujala šermířský postoj a zašklebila se na svou protivnici,
ceníce upíří tesáky.
„Váš tah, dámo,“ pobídla.
S řevem nepříčetné zlosti se Isabette vrhla kupředu, nadlidskou
rychlostí zasypala Mariannu údery. Zpočátku se zdálo, že
Isabettino běsnění bude slavit úspěch, neboť Marianna se musela
jen a jen bránit neustálým útokům. Ale ve skutečnosti právě
kvůli této zlobě a menšímu sebeovládání dokázala Marianna
v pravých chvílích způsobit malé ranky, v kterých nyní bublala
česneková esence nanesená na Marianninu čepel.
„Obracíš se proti svým vlastním používáním zbraní Sigmarových
přisluhovačů,“ obvinila Isabette Mariannu, a ustoupila dozadu,
neboť spalující bolest malých ran ji částečně oslepila. To bylo
vše, co Marianna potřebovala. Blokujíce neohrabaný sek
svým rapírem, vytáhla zpoza pasu svou dlouhou dýku a sťala
Isabette jediným rychlým a brutálním švihem. Zbytek těla padl
k podlaze, kde se proměnil v prach a popel.
„Když fungují...,“ Marianna odsekla a zachytila pohybující se
postavu vikomta Vusitche koutkem oka.

Plazil se po podlaze, držel se za hrdlo a druhou rukou se snažil
podpírat kusem dřevěného trámu, jak se zoufale snažil dostat ke
dveřím vedoucím ven ze zájezdního hostince.
Marainna se obrátila a mrštila svou dlouhou dýkou po plazící se
příšeře. Vusitche zachvátila bolest a explodoval v oblak prachu.
„Nebude žádná aliance,“ Marianna zopakovala sama sobě. Bez
jakéhokoliv čekání posbírala svoje zbraně a vydala se nahoru do
patra. Schována ve stínu pozorovala špinavce, zajisté jednoho
z Kelochových posluhovačů, jak vešel do místnosti a vyjeveně
civěl na hory prachu a popela, které ještě před chvílí byly upíry.
Potom si všiml v prachu se válející černé orchideje.
Spokojena s tím, že její ‚zpráva‘ se dostane k dalším takovým
paktům, Marianna se tiše vydala do noci, jelikož času nebylo
nazbyt, nějací Marienburgové si přáli mrtvého Reiklandského
kapitána do úsvitu, a každý věděl, že Marienburgové vždy platí
dobře...

Komtesa Marianna Chevaux, upíří mordýřka
Sága o pomstě

Marianna v Mordheimu

Původně nájemná vražedkyně a zlodějka, Marianniny ambice
ji přerostly. Během odvážné expedice do Arábie přišla do
kontaktu se starodávnou upírkou Serutat. Marianna uspěla
ve svém poslání, ukradla drahokam zvaný Noctu z krypty
Serutat, avšak upírka ji dostihla a poznamenala prokletím
upírství dříve, než mladá dobrodružka stihla uniknout.
Během jediného momentu se Marianna stala nočním
přízrakem, avšak nebyla úplně prokleta, stala se polo-upírem.
Ukojovala svou touhu po krvi na početných kurtizánách,
kapitánech a nápadnících, kteří se objevili, a uprchla před
pomstou Lahmijské upírky Serutat do Mordheimu. Uvnitř
města prokletých ji měla ochránit její relativní anonymita.
Marianna je pragmatička, neutrální v názorech, slouží pouze
svým vlastním zájmům, nabízí své zabíječské schopnosti,
avšak dává pozor, aby nebylo odhaleno její tajemství.
Dává si pozor před lovcemi čarodějnic a dalšími oddanými
služebníky Sigmara. Marianna je stvůra ze stínů, jejíž
zabijácké schopnosti umocňuje její upíří síla.
A přesto útěk do Mordheimu slouží skrytému učelu. Z upíra
se stal lovec upírů a Marianna, vyděděnec z temného podsvětí
nemrtvých, loví noční stvůry Mordheimu a mučí je pro
získání informací: sbírá znalosti o Serutat i o Noctu, černém
drahokamu ukradeném z její hrobky. Mariannina snaha
přinesla své ovoce v zjištění, že zaklínadlo spolu s kamenem
má moc ukrýt majitele do stínů jako černý éter.
Marianna plánuje navštívit Serutat v její kobce, jelikož tam
je sice nejmocnější, ale i nejzranitelnější. Chce se jí pomstít
za uvržení do temnoty. Ovšem donesly se jí zprávy, že upírka
cestuje Říší a hledá Mariannu, aby získala nazpátek Noctu.
Prozatím se Marianna úspěšně skrývá, ale jednou uprostřed
bitvy hluboko uvnitř města se z ničeho nic objeví nemrtví
služebníci Serutat, aby pomstili svou paní, jako naprosté
překvapení dosud soupeřících gangů. Marianna chodí
po velmi tenké hraně, ale prozatím platí, že teprve musí
uklouznout...

Marianna Chevaux je Dramatis Personae a jako taková
následuje stadardní pravidla pro takové postavy podle
pravidel Mordheimu.
Poplatek: 150 zlaťáků na najmutí; 75 zlaťáků na udržení
(může být jinak, viz níže).
Může být najmuta: Jakýkoliv gang kromě lovců
čarodějnic, Sigmarových sester, nemrtvých, elfů
a jiných gangů vírou oddaných Sigmarovi může
najmout Mariannu (poznámka: členové říšských
gangů jsou poměrně nedbalí ve své víře, proto mohou
Mariannu najmout).
Hodnocení: Marianna zvyšuje hodnocení gangu o +90 bodů.
Profil
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Vybavení: Marianna má rapír (viz doplňek Obchod
s kuriozitami), dýku, sadu vrhacích nožů a samostříl. Šipky
do samostřílu a čepel rapíru jsou potřeny výtažkem z česneku,
který proti upírům působí jako černý lotos. Kromě toho má
šaty z velmi drahého bretonského hedvábí.
Schopnosti: Marianna má schopnosti mistr souboje, úkrok,
skok, akrobat, rychlý reflex, úhyb, výskok a horolezec.
Speciální pravidla
Imunní na psychologii: jakožto upír je Marianna naprosto
imunní na účinky psychologie a nikdy neopustí boj.
Imunní vůči jedům: jakožto upír je Marianna naprosto
imunní vůči účinku jedů.
Necítí bolest: Marianna používá výsledek omráčen na tabulce
vyřazení jako sražen (poznámka: vzhledem k tomu, že díky
schopnosti výskok Marianna nemůže být ani sražena, jediným
způsobem, jak ji zastavit, je přímo ji vyřadit z boje!)
Způsobuje strach: Marianna sice skrývá svou identitu upíra,
stále ovšem nahání strach, i když spíše více svou reputací než
svým vzhledem.

‚Nikdy neutečeš své minulosti...‘: V posledním kole hry,
ve kterém je Marianna na ploše, případně v okamžiku, kdy
hra končí testem na prohru, hoďte kostkou:
1–3 Marianna zjistila, že Serutat se blíží a po této bitvě
opustí gang.
4–5 Marianna objevila důležitou stopu a má zájem s gangem
spolupracovat dále, pokud jí gang zaplatí udržovací
poplatek.
6 Skupina pomocníků Serutat ji dostihla! Budete hrát
D3 dalších kol tak ,jako kdyby gang, který prohrál,
neprohrál. Náhodně určená skupina pomocníků Serutat
se objeví 2D6 palců od Marianny, protivník si vybere
kde. Marianna má první kolo a poté pomocníci; pak hra
pokračuje v normálním pořadí kol přičemž pomocníci
se počítají jako extra hráč. Pomocníci budou útočit jen
na Mariannu a musí se k ní pohybovat nejrychleji, jak

je to možné, avšak zaútočí také na každého, kdo jim
bude stát v cestě. Pokud gang pomůže Marianně v boji
proti pomocníkům Serutat (tím, že alespoň jednoho
pomocníka vyřadí z boje) a Marianna přežije, příští
bitvu bude s gangem bojovat zadarmo; jinak odejde od
gangu.
Náhodné určení pomocníků Serutat:
D6 Pomocníci
1–2 D3+1 zombií
3–4 D3+1 ghúlů
5–6 upír (meč a lehké brnění) + 2 ghůlové
Boj proti nemrtvým: Vzhledem k tomu, že se z upírky stal
lovec upírů, všichni upíři nenávidí Mariannu.
Noctu: Drahokam ukradený Serutat slouží ke skrývání —
závoj stínů, který produkuje, postihuje střelbu, všechny hody
na zásah proti Marianně u střelby mají postih −1.

Marianna Chevaux

Figurku Marianny Chevaux 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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