Nespoutaná magie
Vytváření vlastních scénářů je skvělým způsobem, jak přinést do Vašich her a do Mordheimu
další zajímavosti a pro hráče další novou zábavu. V tomto článku Mark Havener sepsal
několik odstavců o svém vytváření scénářů a doplnil je úplně novým scénářem, který můžete
také používat. V tomto scénáři se gangy pátrající po úlomcích chaotitu ocitly příliš blízko
kráteru, kde velké množství chaotitu má určité nepředvídatelné magické vlivy.
Nedlouho potom, co se hra Mordheim objevila,
mne celého vtáhla dovnitř a spolu se mnou i
další hráče z mého okolí. Naše gangy bojovaly
mezi sebou, uzavíraly pokoutné dohody a nestálé
aliance. Zorganizoval jsem kampaň, kde bitvy měly
probíhat každý druhý týden, ale již brzy probíhaly
každý týden a v současnosti je nás zapojených do
kampaně 30 hráčů. Můj gang ‚Lupiči kapitána
del Norte ze Solkanu‘ (lidský gang z Estalie, pro
který používám pravidla pro Marienburgy) si vede
docela dobře, ale to ještě důležitější je, že se všichni
velmi dobře bavíme.
Již z kraje kampaně jsem dostal nápad každý týden
mít pro hráče nějakou novinku, nějakou nečekanou
zajímavost. Rozdáváme hráčům namnožený leták
se statistikou, kdo vyhrál kolik bitev a jak si vede
v kampani — ale brzy jsem usoudil, že pouhá suchá
statistika si dlouho zájem neudrží. Aby se hráči
nenudili, rozhodl jsem se dělat dvě věci: pravidelně
ukončit kampaň a začít novou (to jsem dělal každý
měsíc, ale teď experimentujeme s šestitýdenním
intervalem) a připravovat hráčům nové scénáře,
které se budou lišit od těch standardních z pravidel
Mordheimu. Každý druhý týden jsem přinesl
nový scénář, a tak hráči v mé kampani se
utkali s hrůzostrašným kostěným obrem, přepadli
stánek místního obchodníka či stali se svědky
nemilosrdného vzájemného vyvraždění dvou
nepřátelských gangů. Nové scénáře se staly velmi
populárními a já doporučuji každému, kdo vede
kampaň v Mordheimu, dělat přesně to samé.
Na následujících stránkách se nachází jeden
z mých scénářů nazvaný ‚Nespoutaná magie‘ a
nové tabulky pro generování scénářů. Můžete
v kampaních tyto tabulky používat a případně můj
scénář nahradit svým vlastním scénářem.
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Tabulka pro bitvy jeden proti jednomu
2D6
2
3
4–5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledek
Hrajte nový scénář Nespoutaná magie
Hrajte scénář č. 2: Šarvátka
Hrajte scénář č. 3: Honba za chaotitem
Hrajte scénář č. 4: Proražení
Hrajte scénář č. 5: Pouliční boj
Hrajte scénář č. 6: Náhodné setkání
Hrajte scénář č. 7: Ukrytý poklad
Hrajte scénář č. 8: Okupace
Hrajte scénář č. 9: Překvapivý útok
Hráč s nižším hodnocením si může vybrat
scénář

Tabulka pro bitvy více hráčů
2D6 Výsledek
2
Hráč s nejnižším hodnocením si může vybrat
scénář
3
Hrajte scénář č. 1: Honba za pokladem
4–5 Hrajte scénář č. 2: Ztracený princ
6
Hrajte scénář č. 3: Jezírko
7
Hrajte scénář č. 4: Čarodějův dům
8
Hrajte scénář č. 5: Pouliční rvačka
9
Hrajte scénář č. 6: Přepad!*
10 Hrajte scénář č. 7: Hon na draka
11 Hrajte nový scénář Nespoutaná magie
12 Hráč s nejnižším hodnocením si může vybrat
scénář
*Poznámka ke scénáři Přepad!: V naší kampani
jsme zjistili, že přepadený hráč to má skutečně
špatné, obzvláště pokud není zadobře se svými
oponenty. Abychom situaci narovnali, zavedli jsme
tuto úpravu: Jakýkoliv model může zanechat
úlomek chaotitu ležet na stole na místě na kterém
stojí, úplně stejně, jak by tam úlomek zůstal,
kdyby model byl vyřazen z boje (viz pravidla
scénáře Přepad!). Žádný z modelů tohoto gangu
už tento úlomek nemůže zvednout — gang se
rozhodl přenechat bohatství silnějším. Jakýkoliv
hráč, jehož žádný model nenese chaotit, může
dobrovolně utéct z plochy, pokud by tak mohl
udělat podle normálních pravidel o dobrovolné
prohře. Tato úprava dává hráči šanci, že jeho gang
nebude zmasakrován.

Scénář: Nespoutaná magie
Úlomky chaotitu leží roztroušeny celým městem,
ale kolují pověsti, že poblíž kráteru se nachází
bohaté naleziště této vzácné substance. Gangy, které
se přiblíží ke kráteru, riskují odhalení služebníky
Vládce stínů, a i ti, kteří těmto obludným monstrům
uniknou, zjistí, že velké množství chaotitu může mít
zvláštní vliv na realitu. Delší přítomnost v blízkosti
kráteru může pokřivit duši i tělo a blázni, kteří se
vydávají na průzkum do této oblasti, brzy podléhají
šílenství či mutacím. Dokonce i krátká chvíle strávená v těchto místech může být hazardem, čarodějové
zjišťují, že chaotit jim občas brání ve seslání kouzla
anebo že zaklínadla mají neočekávané účinky.

Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku terénu
na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací plocha
měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca. 30 cm).
Gangy
Pro normální hry (jeden proti jednomu), každý
z hráčů hodí kostkou. Ten, komu padlo více, si může
vybrat stranu stolu a rozmístí všechny své modely do
8 palců od tohoto kraje. Poté si oponent rozmístí svůj
gang do 8 palců od protější strany stolu. Pro hry více
hráčů použijte standardní rozmisťování pro tyto hry.
Začátek hry
Každý z hráčů hodí kostkou. Ten, komu padlo nejvíc,
začíná, ostatní jej následují ve směru podle pohybu
hodinových ručiček.
Konec hry
Hra končí v okamžiku, kdy všechny gangy kromě
jediného nezvládly test na prohru a utekly. Takové
gangy hru prohrály. V případě, že na stole zbyly
pouze gangy spojené v alianci, mohou se dohodnout
na společné výhře.
Chaotit
Vzhledem k bohatému výskytu úlomků chaotitu
v těchto místech si každý z gangů může po bitvě
přidat +2 úlomky chaotitu k úlomkům nalezeným
během průzkumu terénu.
Zkušenosti
+1 za přežití. Pokud hrdina nebo skupina pomocníků
přežila bitvu, získává +1 bod zkušenosti.
+1 vítězný velitel. Velitel vítězného gangu získává
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení nepřítele ze hry. Hrdina získá +1 bod
zkušenosti za každého nepřítele, kterého vyřadil ze
hry.
Speciální pravidla
Pokaždé, když se jakýkoliv čaroděj snaží seslat
kouzlo, určete kouzlo a cíl normálním způsobem,
ale než budete házet proti obtížnosti kouzla, hoďte
nejdříve dvěma kostkama a konzultujte součet
výsledků s následující tabulkou, abyste zjistili, jaký
efekt na seslání tohoto kouzla má velké množství
chaotitu v těchto místech.

2D6 Efekt
2
Čaroděj je přetížen magickou sílou a nemůže
v tomto kole sesílat kouzla.
3
K obtížnosti každého kouzla sesílaného
v tomto kole se přičítá +1.
4
Dosah jakéhokoliv kouzla, které kouzelník
v tomto kole sesílá, je poloviční. Tento
výsledek nemá žádný efekt na kouzla, která
nemají určený dosah.
5
Kouzlo je sesláno, ale je slabé a lze se mu
vzepřít. Pokud si to cíl kouzla přeje, může
se pokusit bránit kouzlu hozením testu na
morálku na 2D6. Pokud se test zdařil, kouzlo
nemá žádný účinek. Bránění se kouzlům
je volbou, není povinné a bojovník si může
zvolit, že se kouzlu bránit nebude.
6
Čaroděj neúmyslně způsobil vedlejší efekt
kouzla. Vyhodnoťte kouzlo normálním
způsobem a poté hoďte na tabulku náhodných událostí (uveřejněnou ve WD240/TC3),
abyste viděli, jaký vedlejší efekt kouzlo má.
Pokud hráči nemají tuto tabulku, vedlejším
efektem kouzla je poranění čaroděje. Hoďte
jednou na tabulku vyřazení, co se s kouzelníkem stalo.
7
Role se obrací! Pokud se kouzlo normálně
sesílá na přátelský model, pak bylo místo
toho sesláno na nejbližší nepřátelský model
do 12 palců (vyřešte všechny následky jako
extra pohyb nebo útoky během kola oponenta). Opačně, pokud se kouzlo sesílá na
nepřátelský model, pak bude sesláno na
nejbližší přátelský model do 12 palců od
čaroděje.
8
Od obtížnosti každého kouzla sesílaného
v tomto kole se odečítá −1.
9
Dosah jakéhokoliv kouzla, které čaroděj
v tomto kole sesílá, je dvojnásobná. Tento
výsledek nemá žádný vliv na kouzla, která
nemají denovaný dosah.
10 Čaroděj může toto kouzlo seslat na dva
cíle zároveň! Kouzla, která působí pouze na
čaroděje, dokáže čaroděj seslat zároveň na
ještě jeden přátelský model do 6 palců.
11 Kouzlo je automaticky sesláno. Není třeba
házet proti obtížnosti kouzla na jeho seslání.
12 Čaroděj je naplněn magickou silou! Pokud
umí čaroděj více jak jedno kouzlo, pak může
v tomto kouzle seslat dvě kouzla! Druhé
sesílané kouzlo ovšem musí být různé od
prvního seslaného kouzla, čaroděj nemůže
seslat v jednom kole stejné kouzlo dvakrát.

Reinhold už byl v prokletém městě pěkně dlouho.
Už nedokázal jít, aniž by kulhal, a jeho levé oko
přestalo vidět po nešťastné střele z trpasličí kuše.
Zatracený šprček — Reinhold si myslel, že na něj
na tu vzdálenost už nedostřelí! Po těch týdnech
a měsících, které zde bojoval, dospěl k názoru,
že už spatřil vše, co zde člověk spatřit může a
zůstane přitom živý. Už ho máloco překvapilo.
Jistě, nebezpečí smrti číhalo stále za každým
rohem, ale vše mu už připadalo stejné, včera jako
zítra. Už vymizel ten pocit, že zde je na rozdíl
od každodenní šedé nudy na otcově farmě pořád
něco nového. Když z krytu rozvalin kaple vyhlédl
naproti na druhý konec ulice, spatřil bandu
posedlých, jako by čekala právě na Reinholdovu
družinu. Další pouliční bitka, pomyslel si bojovník
ironicky. Bylo to jen zdání, anebo i ten druhý gang
vypadal znuděně a otráveně? Jak dával signály
svým mužům, přemýšlel, jestli ho může ještě dnes
něco překvapit, anebo to bude den jako každý
jiný. Když se přiblížili k nepřátelům, Prut, jak
se nechal nazývat čaroděj, kterého Reinhold už
před dávnou dobou najal, začal spřádat magické
proudy a připravovat kouzlo kterým začínala
každá jejich bitva — Stříbrné šípy... nebo byly to

snad Šípy světla? Reinhold si nemohl vzpomenout
na jméno, kterým čaroděj své kouzlo označoval...
vše co věděl, že už viděl Pruta nesčetněkrát
seslat toto kouzlo a viděl i účinky na bezpočtu
nepřátel. Na druhém konci ulice se zdálo, že
magistr posedlých připravuje své vlastní kouzlo.
Ve stejný okamžik oba kouzelníci dokončili svůj
rituál — kouzla byla připravená k seslání. Se
zábleskem světla vyletělo půltuctu jiskřivých šípů
z Prutových prstů vstříc k nepřátelům. Na druhé
straně se před magistrem začala mihotat záře,
sesílal asi kouzlo zvané Oko boží. Najednou se
vzduch zkroutil a prohnul a začalo se dít nevídané.
Prutovy stříbrné šípy se v půli cesty otočily a
zamířily na Gunnara, jednoho z Reinholdových
kopijníků. Chudák byl zasažen třemi šípy a
v bolestech se svalil na zem. Naproti se před
magistrem rozevřela realita a z průrvy do
skutečnosti vystoupil krvechtivec, prokletý
Khornův démon. Rozhlédl se urychleně kolem
sebe a zaútočil na gang uctívačů Chaosu.
Proklatě!, pomyslel si Reinhold, naprosto vyvedený
z míry děním kolem sebe. I na ostříleného
veterána zde může čekat pěkné překvapení!

