Brána se otevírá
Toto jsou propozice pro
kampaň ve hře Mordheim,
která probíhá od 9. června 2003 do 6. září
2003 v Ogřím doupěti Olomouc. Kampaně
se může zúčastnit každý hráč/gang, který dodrží
podmínky uvedené v těchto propozicích.
Hraje se podle pravidel hry Mordheim z roku 1999.
Dále lze používat nové gangy a další doplňky uvedené
níže. Přednost pravidel se řeší takto: nejvyšší přednost mají
úpravy napsané v těchto propozicích; poté mají přednost
úpravy z článku Otázky a odpovědi; teprve nakonec platí
původní pravidla v základní knížce a doplňcích. Pokud se
některý údaj liší v originálních pravidlech a českém překladu,
pak platí originál.
Hráč se může do kampaně připojit kdykoliv během jejího
trvání. Hráč může kdykoliv svůj stávající gang rozpustit
a založit nový. Hráč se nemůže zúčastnit kampaně se dvěma
či více gangy stejného druhu; jinak není množství gangů
hráče v kampani nijak omezeno.
Preferovaný den pro hraní her do kampaně je středa, která
je v Ogřím doupěti u figurek vyhrazena pro Mordheim. Je
však možné hrát do kampaně i v jiné dny. Hráč je omezen
maximálně dvěma hrami do kampaně za týden. Pokud toto
množství nevyčerpá, nevyužité hry propadají, nepřevádí se do
dalšího týdne. Omezení dvou her za týden platí na hráče, bez
ohledu na počet gangů, ze který hraje. Mimo kampaň může
hrát hráč libovolné množství her, avšak hry do kampaně
mají přednost, pokud bude málo stolů. Že se jedná o hru do
kampaně je nutné nahlásit předem, před započetím hry.
Pokud je hráč vyzván k bitvě, měl by výzvu přijmout
(pokud již v daném týdnu neodehrál dvě bitvy). Hráč může
odmítnout hrát proti hráči, se kterým sehrál předchozí bitvu.
Pokud odmítne hrát proti jinému hráči, přijde o jednu hru
v tomto týdnu (jako by ji odehrál, ale nijak se mu nezměnil
gang).
Hráč udržuje stav svého gangu na formuláři, který nazýváme
rozpisem. Prázdný formulář lze stáhnout z webu, např. ze
stránek http://www.honza.info. Nelze používat žádné cáry
papíru, gangy musí být napsány na rozpise! Dále vše musí
být napsáno čitelným tiskacím písmem, aby to po Vás mohl
kdokoliv zkontrolovat. Rozpisy zůstávají uloženy v prodejně
a jsou hráči zapůjčeny za účelem hry. Hráč si samozřejmě
může vést kopii svého rozpisu, kterou si může brát domů.
Všechny hody na průzkum, postupy apod. po bitvě bude
kontrolovat Váš soupeř, který ručí za jejich správnost.
Protože fáze průzkumu, nakupování apod. zabere nějaký
čas, a Ogří doupě nemá otevřeno neomezeně, pak pokud se
nedohodnete s prodejcem (Pepou) jinak (že bude mít kvůli
Vám déle otevřeno), platí stav, že pokud hra neskončí do 1830,
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dohraje se aktuální kolo a hra končí remízou. Zbytek času do
zavírací doby pak budete věnovat na průzkum, obchodování
apod. a pokud něco z toho nestihnete, propadá to.
Kampaně se je možné zúčastnit za tyto gangy: Říšské
gangy (Mercenary Warbands), Posedlí (Possessed), Lovci
čarodějnic (Witch Hunters), Sigmarovy sestry (Sisters of
Sigmar), Nemrtví (Undead), Skaveni (Skaven), Trpaslíci
(Dwarf Treasure Hunters, MA02), Orkové (Mob Rules,
MA02), Bestie (Beastmen Raiders, TC7), Bretonie
(Bretonnian Warbands, TC8), Piráti (Shiver Me Timbers,
TC9), Averlandeři (Averland Mercenary Warband, MA02),
Ostlandeři (Ostlander Mercenary Warband, MA02),
Kislevité (Kislevite Warband, MA02), Zápasníci (Pit Fighters,
TC21).
Dále lze v kampani používat tato pravidla: Lukrativní zboží
(Opulent Goods, MA02), Podivné události (Random
Happenings, TC3), Chaos v ulicích (Chaos in the Streets,
TC5), Peníze předem (Show Me the Money, TC6), Obchod
s kuriozitami (Ye Olde Curiosity Shop, MA02), Nikodemus
(Nicodemus, WD244), Ulrikův Vlčí kněz (Ulrik‘s Wolf
Priest, TC8), Felčar (Sawbones, TC8), Nespoutaná magie
(Wild Magic, WD247), Karavana, Otázky a odpovědi
(Questions & Answers, TC11, TC12, TC13), Morrův kněz
(Morr‘s Priest, TC12), Hledači štěstí (Fortune Hunters,
TC13), Ulli & Marquand (TC13), Blýskající se sedla
(Blazing Saddles, TC14), Smrt obchází městem (Death
Stalks the City, TC17), Komu zvoní zvěstovatel (For Whom
the Bell Tolls..., TC22), Pomsta je věčná (Revenge is Eternal,
TC22), Velký výprodej, nízké ceny! (Many Bargains, Much
Cheapness!, TC22).
Pokud se hráči dohodnou a budou hrát alespoň jeden
z doplňků Podivné události, Karta smrti (Smrt obchází
městem) či Zvěstovatel (Komu zvoní zvěstovatel), pak po
bitvě dostanou při průzkumu +1 úlomek chaotitu. Toto není
kumulativní, tedy dostanou +1 úlomek bez ohledu na to, zda
použili jeden, dva či všechny tři tyto doplňky.
Ve hrách budou hráči používat figurky; prázdné podstavce
ani papírky nejsou přípustné. Dále platí rasový WYSIWYG,
tedy člověk musí být reprezentován figurkou člověka, elf
figurkou elfa, trpaslík trpaslíkem, ogr ogrem a podobně.
Dále figurky musí být na podstavcích správné velikosti:
lidé, skaveni, skřeti apod. 20×20mm, orkové, bestie, posedlý
apod. 25×25mm, jízdní model, vlk 25×50mm, ogr, troll,
minoutaur apod. 40x40mm.

Vítězství v kampani

Vítězství v kampani bude určeno součtem těchto čtyř
hodnot: závěrečné hodnocení gangu v kampani, počet
ušetřených úlomků chaotitu vynásobený pěti, celková

základní nákupní cena vybavení gangu vydělená číslem deset,
body za namalování gangu. Základní nákupní cena je cena,
za kterou lze předmět koupit, bez případných náhodných
faktorů (kostky zvyšující cenu o náhodnou sumu).
Za Dramatis Personae (speciální postavy) se do závěrečného
hodnocení kampaně počítá jen polovina bodů, kterou
přidávají do hodnocení gangu.
Bodování namalování gangu se provede až na konci kampaně
(tedy máte dostatek času malovat). Půjčené figurky jsou
považovány, jako by byly nenamalované. Bodů za namalování
může hráč získat maximálně 100 a to takovýmto způsobem:
Až 50 bodů může člověk získat podle přesně stanoveného
výpočtu: každá figurka v gangu získá 1 bod za:
• že je namalována alespoň třemi různými barvami
(podmalba nestačí)
• má stínování (tuš + suchý štětec jsou dostatečné)
• má namalované detaily (oči, vybavení, kontury).
• za zpracování podstavce
• za konverzi
Tedy 1 figurka získá maximálně 5 bodů. Deset figurek
z Vašeho gangu, které získají nejvíce bodů, určí v součtu
první část bodů za namalování.
Dalších až 25 bodů získá hráč ohodnocením od nezávislého
rozhodčího. Nezávislého rozhodčího vybere trojice Honza
Skýpala, Stěpan Stěpanov a Ondra Vítek a bude se jednat
o člověka, který se nezúčastní kampaně jako hráč.
Posledních 25 bodů získá jako speciální bonus jeden hráč,
kterého si hráči kampaně v tajném hlasování zvolí jako hráče
s nejlépe namalovaným gangem.
Kromě první části (50 bodů) se v obou dalších částech
hodnocení namalování (nezávislý rozhodčí a hlasování
hráčů) hodnotí celý gang včetně nenamalovaných figurek.

Úpravy pravidel
Úpravy vzhledem k 6. edici hry Warhammer
Bojovník může používat v boji dvě zbraně najednou jen
pokud se jedná o dvě základní zbraně. Za základní zbraně
považujeme dýku, palici, sekeru, meč, trpasličí sekeru a
Sigmarovo válečné kladivo. Ostatní zbraně jsou speciality:
bojovník může nést dvě takové zbraně, ale nemůže je
používat zároveň.
Štít v boji na blízko v kombinaci se základní zbraní (viz výše)
přidává +2 (namísto +1) k hodu na brnění.
Napadající model vybavený obouruční zbraní v tomto kole
útočí první. Zůstává, že obouruční zbraň útočí poslední je-li
model napadnut či v dalších kolech boje. Obouruční zbraň
stojí 20 zlaťáků.
Pistole lze použít v boji na blízko jako palici. Dostřel pistole
je zvýšen na 8 palců. Pistole ignoruje postih za pohyb
a dlouhou vzdálenost.
Zběsilost přidává +1 útok namísto zdvojnásobení útoků.

Základní pravidla
Model může běžet i v případě, že je v 8 palcích od nepřítele,
ale nevidí ho.
Model nemusí stát u zdi na začátku svého kola u zdi, aby
mohl šplhat. Šplhání lze zahrnout jako součást napadení.
Šplhání lze kombinovat s běháním, avšak ubírá vždy základní
pohyb (1 šplhaný palec ubere 1 z charakteristiky M bez
ohledu na to, jestli model jde či běží).
Model zabraňující napadení bude napadnut místo původně
napadaného modelu. Zabránit napadení nemůže model,
který již je v boji na blízko nebo byl napaden. Model může
zabránit napadení pouze tehdy, je-li jeho vzdálenost od
napadajícího modelu menší než vzdálenost mezi napadajícím
a napadaným modelem.
Nelze se vyklánět z oken. Prostě nelze.
Odražená střela nemůže způsobit kritický zásah.
Modifikace brnění sílou zbraně je posunuta o 1, tedy síla 4
brnění nemodifikuje, síla 5 modifikuje o −1, síla 6 o −2 atd.
Stále platí pravidla příslušných zbraní o modifikaci brnění,
tedy např. pistole zasahuje se silou 4 a má extra modifikaci
−1 k brnění (tedy celkově původně −2 k brnění), po úpravě
má jen −1 k brnění.
Pokud model bojuje dvěma zbraněma, pro hody na zásah i
zranění druhou zbraní platí postih −1. Dále se zavádí bojová
zkušenost Boj se dvěma zbraněmi, která tento postih ruší.
Hod na parírování závisí na hodu na zásah: pokud útočník
zasahuje na 3+, protivník úspěšně paríruje na 6+. Pokud
útočník zasahuje na 4+, protivník úspěšně paríruje na 5+.
Pokud útočník zasahuje na 5+, útočník úspěšně paríruje na
4+. Pokud útočník zasahuje na 6+, útočník úspěšně paríruje
na 3+. Ruší se pravidlo, že výsledek 6 při hodu na zásah
parírovat nelze. Dále zavádíme novou bojovou schopnost
Mistr parírování, kdo tuto schopnost má, může k hodu
na parírovnání přičíst +1; tuto schopnost nemůže použít
gang, který má obdobnou schopnost ve svých speciálních
schopnostech (např. mistr čepelí u trpaslíků).
Prchající model, který byl úspěšně napaden, utrpí
automatický zásah od svého pronásledovatele, a teprve pak
prchá 2D6 palců k nejbližšímu kraji stolu.
Modifikaci výsledku kostky předmětem, schopností,
žoldnéřem apod. (tedy změnu typicky o +1/−1, ale i jiné
hodnoty) považujeme za ekvivalentní přehodu kostky, tedy
podle pravidla „druhý výsledek platí“ přehozenou kostku již
nelze modifikovat a také nelze na jednu kostku aplikovat více
modifikací.

Zbraně a předměty
Řemdih stojí 10 zlaťáků. Palice (kladivo, kyj) stojí 4 zlaťáky.
Samostříl stojí 20 zlaťáků. Hochlandská dlouhá ručnice stojí
120 zlaťáků (po úpravě pro selhání) a má sílu 6. Foukačka
stojí 5 zlaťáků.
Bugmanův mok stojí 25+3D6 zlaťáků. Kniha kouzel
stojí 100+D3x25 zlaťáků. Lucerna stojí 5 zlaťáků. Mapa
Mordheimu stojí 20+2D6 zlaťáků. Písmo svaté stojí
50+D3x10 zlaťáků. Králičí nožka stojí 15 zlaťáků.

Následovně vyjmenované předměty stojí stejně, jako je
uvedeno v pravidlech, za tuto cenu však kupec obdrží D6
dávek. Tyto předměty není možné prodávat zpět (v žádném
případě). Drogy, jedy, Shallayiny slzy, kvalitní střelný prach,
houbičky šílené čepičky.
Puška má sílu 5. Dlouhá ručnice má sílu 6.
Talisman štěstí nefunguje automaticky, ale na 5+.
Při pořizování mazlíčka nelze použít žádný bonus ke snížení
vzácnosti předmětu, jedná se o magický rituál.
Mapa Mordheimu může být prodána pouze v případě, že
gangem nebyla použita.
Léčivé bylinky mohou být použity jen jednou za bitvu, ale
nevyčerpávají se.

Magie
Kouzelník si při najmutí hodí na kouzlo dvěma kostkami.
Pokud jsou výsledky různé, může si vybrat z takto určených
kouzel, se kterým začne kampaň. Pokud jsou výsledky stejné,
je to osud, začne kampaň s tímto kouzlem. Tato výhoda
neplatí pro žoldnéře.
Kouzlící model musí vidět cíl svého kouzla, pokud není u
kouzla napsáno jinak. Nelze kouzlit do boje na blízko, pokud
není u kouzla napsáno jinak.
Kouzlo Štít víry působí na spřátelené modely do 2 palců a
hod na zmizení se provádí na začátku kola sesílatele.
Vlčí kněz: kouzlo Hammerschlag má obtížnost 8.
Obtížnost kouzla Představy utrpení je snížena na 9.

Gangy
Posedlí: Posedlý začíná s 20 body zkušenosti, Mutant začíná
s 8 body zkušenosti, Temná duše stojí 30 zlaťáků, Bestie má
W1 a stojí 30 tlaťáků. Mutace Černá krev způsobuje zásahy
o síle 2.
Lovci čarodějnic: Blázen stojí 15 zlaťáků, ohař stojí 20
zlaťáků. Hrdinové si své počáteční vybavení mohou koupit
za polovinu ceny.
Nemrtví: Upír začíná s 28 body zkušenosti. Upír nemůže
používat schopnost výskok (jump up).
Skaveni: Foukačka stojí 5 zlaťáků. Plačící čepele stojí 35
zlaťáků. Zabijácký adept stojí 70 zlaťáků. Černý skaven
stojí 50 zlaťáků. Havěť má BS2. Kouzlo Zvrácený oheň má
obtížnost 10. Schopnost Černá žízeň způsobuje zásahy silou
2. Pokud gang používá Veskita a dobrovolně uteče z plochy,
rozhněvaný Veskit bude bojovat proti veliteli gangu. Ten
z modelů, který bude vyřazen z boje, si musí házet vážná
zranění a nemůže se zúčastnit průzkumu, obchodování apod.
jako každý hrdina vyřazený z boje v bitvě.
Orkové: Šaman začíná s 11 body zkušenosti. Silák začíná
s 11 body zkušenosti. Zbraně animozních modelů určuje
protihráč. Kouzlo Gorkův oheň má obtížnost 10. Kritické
zranění trolími zvratky způsobí 2 zranění. Houbák se
pohybuje 2D6 palců v jednom směru a nemůže žádným
způsobem kličkovat. Houbák nemůže přeskakovat svoje
nebo nepřátelské modely. Houbák se může vyhnout

(oběhnout) svému modelu jen v případě, že díky tomu
napadne nepřátelský model.
Bestie: Náčelník bestií má W1 a stojí 70 zlaťáků, šaman má
W1 a stojí 45 zlaťáků, Gor má W1 a stojí 35 zlaťáků, Ungor
stojí 20 zlaťáků, šelma Chaosu stojí 40 zlaťáků. Minotaur je
velký cíl, lze po něm střílet, ikdyž se nejedná o nejbližšího
nepřítele.
Trpaslíci: Mechanik začíná s 11 body zkušenosti.
Bretonie: Při nákupu nového rytíře lze pro něj zakoupit
„sadu“ rytířského vybavení za 75 zlaťáků. Sada obsahuje
válečného oře, těžké brnění, štít, helmu, dřevec a čabraku.
Jedná se o speciální cenu za sadu, na nákup jednotlivých
předmětů žádná sleva není.
Piráti: Puška stojí standardní cenu, žádná sleva.
Ostlandeři: Dvojhlavňová pistole stojí 24 zlaťáků (48 za
pár) kvůli používání pravidel o selhání zbraní. Dvojhlavňová
lovecká ručnice stojí 180 zlaťáků a má sílu 6.

Prohra, útěk z bitvy
Pro účely určení celkového počtu modelů a následujícího
určení počtu modelů pro útěk se počítají modely, které
se objevily na hrací ploše od začátku bitvy do příslušného
okamžiku.
Pokud gang přišel o 50% modelů či více, musí projít dvěma
testy na prohru, aby pokračoval. Pokud přišel o 75% či více,
musí projít třemi testy.
Pro dobrovolný útěk z bitvy nestačí 2 modely bez ohledu na
velikost gangu, ale množství se určuje podle této tabulky:
Počet bojovníků
Minimální počet
v gangu
vyřazených bojovníků
3–6
2
7–8
3
9–11
4
12–14
5
15–18
6
19+
7

Žodlnéři a speciální postavy
Maximální hodnota T pro elfa je 3. Při najímání čarodějnice
je nutné zaplatit najímací poplatek dříve, než se háže kostkou,
zda má čarodějnice zájem.
Najmutí Aenura stojí 75 zlaťáků. Nikodema nemohou
najmout Lovci čarodějnic a Sigmarovy sestry.
Kdo koho může najmout
Bestie: Ogr, Čaroděj, Čarodějnice
Bretonci: Arabský kupec, Bard, Zabiják, Trpaslík–trolobijce,
Elf–hraničář, Půlčík, Mezkař, Tileánský střelec, Zápasník
Kislevité: Arabský kupec, Bard, Lovec odměn, Zabiják, Trpaslík–
trolobijce, Elf–hraničář, Rytíř, Půlčík, Říšský nájemný vrah,
Mezkař, Ogr, Zápasník, Tileanský střelec, Čaroděj, Čarodějnice
Lovci čarodějnic: Arabský kupec, Bard, Lovec odměn, Zabiják,
Trpaslík–trolobijce, Elf–hraničář, Rytíř, Půlčík, Mezkař, Ogr,
Zápasník, Tileanský střelec
Nemrtví: Říšský nájemný vrah, Ogr, Čaroděj, Čarodějnice
Orkové: Ogr, Zápasník, Čaroděj

Piráti: jako říšské gangy
Posedlí: Zabiják, Říšský nájemný vrah, Ogr, Zápasník,
Tileanský střelec, Čaroděj, Čarodějnice
Ostlandeři: Ogr
Říšské gangy (Averlandeři, Marienburgové, Middenheimeři,
Reiklandi, bez Ostlanderů): Arabský kupec, Bard, Lovec
odměn, Zabiják, Trpaslík–trolobijce, Elf–hraničář, Rytíř,
Půlčík, Říšský nájemný vrah, Mezkař, Ogr, Zápasník,
Tileanský střelec, Čaroděj, Čarodějnice
Sigmarovy sestry: Arabský kupec, Lovec odměn, Zabiják,
Půlčík, Mezkař, Ogr, Zápasník, Tileanský střelec, Bard
Skaven: Čaroděj, Čarodějnice
Trpaslíci: Arabský kupec, Lovec odměn, Zabiják, Trpaslík
Trolobijec, Rytíř, Půlčík, Říšský nájemný vrah, Mezkař, Ogr,
Zápasník, Tileanský střelec
Zápasníci: Arabský kupec, Lovec odměn, Zabiják, Trpaslík–
trolobijce, Rytíř, Půlčík, Říšský nájemný vrah, Mezkař, Ogr,
Zápasník, Tileanský střelec, Čaroděj, Čarodějnice, Bard

Scénáře
Nelze se dohodnout na scénáři
Scénáře pro hry dvou hráčů
2D6
Výsledek
2
Scénář Karavana
3
Scénář 5: Pouliční boj
4
Scénář 7: Ukrytý poklad
5
Scénář 3: Honba za chaotitem
6
Scénář 8: Okupace
7
Scénář 2: Šarvátka
8
Scénář 4: Proražení
9
Scénář Nespoutaná magie
10
Scénář 6: Náhodné setkání
11
Scénář 1: Obrana naleziště
12
Scénář Rivalská skrýš z jízdních pravidel
Scénáře pro bitvy více než dvou hráčů
2D6
Výsledek
2–3
Scénář 7: Hon na draka
4
Scénář 4: Čarodějův dům
5–6
Scénář 1: Honba za pokladem
7
Scénář 2: Pouliční rvačka
8–9
Scénář 6: Přepad!
10
Scénář 5: Jezírko
11–12 Scénář 3: Ztracený princ
Scénář Ukrytý poklad: za každý dům se test na najití
pokladu sníží o 1, tedy první dům na 12, druhý na 11+, třetí
na 10+ atd. Každý hráč má tuto řadu vlastní. Přesnou polohu
pokladu v domě určí protihráč.

Volitelná pravidla
Používají se všechna volitelná pravidla. Ceny střelných zbraní
se upravují takto:
Dlouhá ručnice 120 zl., Trombón 24 zl., Soubojová pistole/
pár 24/48 zl., Puška 28 zl., Pistole/pár 12/24 zl.
Říšské gangy mají cenu soubojové pistole na začátku
kampaně 20/40 zlaťáků.

Model dobrovolně prchající z boje se i po úspěšném testu na
morálku pohne 2D6 palců přímo od útočníka. Utíkat z boje
nemůže sražený či omráčený model.

Další úpravy
Zajatec: Minimální cena, za kterou lze prodat zajatce zpět
původnímu gangu, je rovna ceně nového stejného typu
bojovníka, plus 2 zlaťáky za každý postup, který má, plus
prodejní cena jeho vybavení. Zajatce je možné okrást (a až
poté prodat zpátky původnímu gangu), v tom případě se
minimální výkupní cena snižuje o ukradené předměty.
Gang, který zajatce rituálně zabije, si může nechat jeho
vybavení. Jeden hrdina gangu získá +1 bod zkušenosti.
Lovci čarodějnic upálí zajaté čaroděje, Sigmarovy sestry
a zlé mutanty (posedlé, bestie, skaveny, orky). Sigmarovy
sestry pohřbí v temné kobce všechny zajaté členy zlých
gangů (posedlé, bestie, chaos, orky). Kislevité bez okolků
zabijí zajatce spojené s Chaosem (posedlé, bestie, skaveny).
Trpaslíci zabijí všechny zajaté orky. Bestie zabijí všechny
zajaté lidi.
Schopnosti: schopnost si lze vzít podruhé až pokud jsou
gangem vyčerpány všechny schopnosti příslušné tabulky
(bez ohledu, který model v gangu má kterou schopnost
z tabulky). Totéž obdobně pro třetí použití schopnosti, až
je každá z tabulky v gangu dvakrát apod. Toto omezení platí
na všechny tabulky včetně speciálních tabulek schopností
gangů, které je mají. Toto omezení se nevztahuje na
žoldnéře. Výjimkou z tohoto omezení jsou nově zavedené
bojové schopnosti Mistr parírování a Boj dvěma zbraněmi:
pokud je gang nechce používat, nemusí je modelům dávat,
aby jiné modely mohly mít nějakou jinou bojovou schopnost
podruhé; pokud je však gang začne používat, schopnosti se
přiřadí do bojových schopností a toto omezení pro ně začne
platit také. Obdobná výjimka platí i pro nové akademické
schopnosti zavedené doplňkem Obchod s kuriozitami.
Schopnost dvojitá střelba přidává +1 výstřel. Tedy u opakovací
kuše to budou buď dva výstřely bez postihu anebo 3 výstřely
s postihem −1. U praku to budou 3 výstřely na krátkou
vzdálenost.
Pokud gang dobrovolně prohraje a jeho modely nesou
chaotit, pak každý takový model při útěku na 1–3 na hodu
kostkou o úlomek přijde. Házejte za každý úlomek (ne za
každý model).
Nově najmuté modely si nakupují vybavení podle tabulky
uvedené u svého gangu, ale musí s tímto vybavením
absolvovat alespoň jednu bitvu, než ho mohou předat jinému
modelu.
Pomocníci a žoldnéři s charakteristikou W2 nebo více si při
vážných zraněních hážou na tabulce vážných zranění pro
hrdiny.
Jízdní pravidla: všechny jízdní modely mají automaticky
schopnost jezdec (není ji zapotřebí získat). Nepoužívá
se tabulka „Prr!, hochu“, ale standardní tabulka na
vyřazení. Všechna jízdní zvířata jsou zlevněna na polovinu
(zaokrouhluje se nahoru).
Léčení u Felčara stojí 5 zlaťáků.

