Potkaní ogr klanu Skryre
Nového žoldnéře zákeřných skavenů inkvizici nahlásil Stephanus Harburgh
Shrbená postava v plášti cupitala
plesnivými stokami do spojovacího
prostoru pod ruinami původně lidského
města. Zdejší zdi byly ohlodány zubem
času, podlaha byla pokryta zbytky
chlupů a vlhké slámy. Voda neustále
crčela po hrubě tesaných stěnách a stékala
dohromady v nespočtu louží na nerovné
podlaze. Zápach byl v těchto místech
nesnesitelný. Nic z toho ovšem nevadilo obyvatelům těchto míst,
neboť toto odporné doupě bylo jejich domovem.
Vstup dovnitř hlídali černě oblečení zmutovaní krysáci svírající
kopí s ošklivě vykovanými konci. Uprostřed slabě osvětlené
místnosti stáli dvě další takové příšery a zdálo se, že se o něčem
baví, i když rychlost jejich štěbetavého jazyka činila
jednotlivé zvuky téměř neodlišitelné.
„Moc-moc respektu ctěný zástupče mocného
klanu Skryre. Je nám potěšením, že
my můžeme přivítat černokněžníka
Kraskara...“ hovořil černě oděný
krysák v podivném jazyce a velkou
pozornost věnoval etiketě panující
mezi klany. Hluboce se klaněl,
tak jak je běžné v jeho klanu
pocházejícím z dalekého
východu, ale neustále
jeho slídívé červené
oči pozorovaly hosta
a jedna packa schovaná
hluboko v plášti svírala
rukojeť otrávené dýky.
„Klan Skryre také posílá
mnoho přátelských-přátelských
pozdravů klanu Eshin.“ Odpověděl
vyšší potkaní mutant s nenuceným
mávnutím své packy. Jeho zjevná apatie
znepokojovala druhého krysáka, který
pevněji stiskl svou jedovatou zbraň. Pouhý
prašivý čenich byl vším, co šlo vidět z těla
vyššího krysáka zahaleného do neskutečné
směsice těžkých látek a trubek, válců, pák
a jiných kovových částí, které jemně zářily
do okolního šera. Černokněžníkova
tvář byla zakryta podivnou kovovou
kápí pokrytou starodávnými runami
a jeho oči byli ukryty za obrovskými
brýlemi.

„Cena dvou set chaotitových žetonů za nejnovější zbraň klanu
Skryre přijatelná pro klan Eshin, ano-ano?“ černokněžník
vyprsknul. Druhý krysák hlasitě polknul, jeho nervozita byla
zjevná a musel se velmi snažit, aby nevypustil pižmo strachu.
„M... mocný pán Niskit nařídil cenu sto a padesát chaotitových
žetonů za novou-novou zbr...“ agent klanu Eshin byl přerušen
v půli věty křikem černokněžníka. „Dvě sta, ne méně, méně!“
Černě oděný krysák zavrčel, ukázal své polámané zažloutlé
řezáky. „Nová-nová zbraň moc-moc pomalá, moc-moc hlučná...
nedobrá pro klan Eshin.“ Eshinský agent odplivl. Překvapivě
se černokněžník zachichotal a klidně se zeptal: „Viděli-viděli
v boji?“ Ticho bylo odpovědí na černokněžníkovu otázku.
„Přiveď-přiveď své nepotřebné bojovníky... spatříš-spatříš jak

zbraň silná!“ maniakálně zařval černokněžník, zjevně rozrušený
možností živé ukázky svého výtvoru.
Eshinský agent vydal několik rychlých rozkazů krysákovi, který
právě vstoupil dovnitř. Rychle odcupital pryč. Po chvíli se vrátil
s tuctem pohublých otroků vybavených roztodivnou směskou
zbraní. Černokněžník pohnul jednou pákou a několika knoflíky
na nedaleko stojícím obřím stroji. Rezonující bzučení zaplnilo
vlhké prostory, jak se stroj probudil k životu, jeho
polorozpadlá lebka se otáčela ze strany
na stranu, jako by počítala obyvatele
podzemí.
Eshinský agent zapištěl
na otroky a ti se ostražitě
vydali vstříc válečnému
stroji, všímajíc si
mnoha
pohledů

z hluboké temnoty okolí, ze které je pozoroval nespočet
párů očí. Černokněžník ukázal na otroky a stroj
ogří velikosti vykročil vpřed trhavým pohybem
směrem ke kořisti. Rezavé meče a kopí udeřily do
kovového monstra, ale nezanechaly na něm více
než pár škrábanců. Bestiální výtvor se ohnal jednou
svou rukou a zanechal jen krvavou ruinu v místě, ve
kterém před chvílí ještě stál otrok. Zbylí otroci zpanikařili
a rozhodli se utéct. Odhodili své neúčinné zbraně a pižmo
strachu zaplnilo celé prostory, napovídajíce jaké hrůze čelí.
Mechanoid, zcela evidentně bez jakýchkoliv pocitů, zvedl svou
těžkou oválnou paži a vytryskl obrovský zelený plamen skrze
prchající protivníky. Zápach pálícího se masa a chlupů omámil
i jemné skavenské čichové smysly. Poté, co se kouř zvedl, všichni
spatřili ohořelá mrtvá těla otrků ležet na zemi.
„Dvě sta chaotitových žetonů?“ černokněžník
zopakoval svou nabídku, když se otočil na
ohromeného Eshinského agenta.
„D-dvě sta, plně-plně přijatelné...“

Potkaní ogr klanu Skryre
Černokněžničtí mechanici klanu Skryre jsou proslavení svými
ďábelskými vynálezy spojujícími nečistou magii s podivnými
mechanickými konstrukcemi. Potkaní ogr klanu Skryre je
vrcholem jejich zlostného vynálezectví, používá tělo mrtvého
potkaního ogra, na které je připevněna mechanická vnější kostra
poháněná zpracovaným chaotitem. Klan pronajímá několik
prvních exemplářů, aby byly dobře oterstovány v boji. Jedná se
o strašnou, i když poněkud nespolehlivou stvůru.
Poplatek: 100 zlaťáků na najmutí, 1 úlomek chaotitu na
udržení.
Může najmout: Pouze skavení gangy smí najmout Potkaního
ogra klanu Skryre.
Hodnocení: Potkaní ogr klanu Skryre zvýší hodnocení gangu
o +25 bodů.
Profil
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Zbraně a brnění: Kusadla a pařáty! Navíc je Potkaní ogr
vybaven malým chaotitovým plamenometem připevněným
ke své levé mechanické ruce. Zčásti–mechanické tělo
potkaního ogra je velmi pevné a má 4+ hod na brnění.
Speciální pravidla
Zkušenosti: Potkaní ogr klanu Skryre je bio–mechanický
výtvor, který je plně ovládán temnou magií mechaniků klanu
Skyre a tak nezískává žádné zkušenosti.
Velký: Potkaní ogr klanu Skryre je obrovské
monstrum trčící do velké výšky okolo zbylých
skavenů v gangu, či lidí nebo jiných tvorů. Jakýkoliv
model smí střílet na potkaního ogra, i když se
nejedná o nejbližší cíl.
Strach: Potkaní ogr klanu Skryre je hrůzné
monstrum, které nahání strach.
Bio–mechanika: Potkaní ogr klanu Skryre není
živým tvorem, ale jedná se o kombinaci mrtvých
svalů, podivné skavení technologie a temných
kouzel. Potkaní ogr klanu Skryre je imunní na
psychologii a nikdy neopustí boj.
Poháněný chaotitem: Potkaní ogr klanu Skryre
je nemyslící stroj a nevyžaduje žádnou platbu
— ale vyžaduje „palivo“ ve formě chaotitu, který
ho pohání. Potřebuje jeden úlomek chaotitu před
každou bitvou, aby „fungoval“.
Nemůže běhat: Potkaní ogr klanu Skryre je
obrovským nemotorným strojem, jemuž chybí
mrštnost a rychlost žijícího potkaního ogra. Potkaní
ogr klanu Skryre nemůže běhat.
Imunní vůči jedům: Potkaní ogr klanu Skryre je
imunní vůči všem jedům.

Chaotitový plamenomet
Potkaní ogr klanu Skryre má k jedné ze svých rukou
připevněnu malou variantu obávaného skaveního
chaotitového plamenometu.
Dosah: 6 palců
Síla: 4
Modifikace brnění: −1
Speciální pravidla
Proud plamenů: použijte šablonu 6 palců dlouhou a 2 palce
širokou. Všechny modely pod šablonou budou zasaženy
na 4+ bez jakýchkoliv dalších modifikací. Navíc zásah
plamenů může způsobit vzplanutí modelu (viz pravidla pro
koš na oheň z doplňku Obchod s kuriozitami).
Nespolehlivý: Bio–machanická technologie je teprve
v plenkách a podobně jako s většinou vynálezů klanu Skryre
ani Potkaní ogr klanu Skryre není příliš spolehlivý; dokonce
se může stát pro vlastní gang přímo nebezpečným! Na začátku
každého kola skaveního hráče si tento hráč musí hodit
kostkou, aby aktivoval potkaního ogra. Pokud padlo 2–6, vše
je v pořádku, potkaní ogr klanu Skryre se může pohybovat
a jednat normálně. Pokud padlo 1, něco se pokazilo — hoďte
na tabulce selhání na následující straně.

Tabulka selhání potkaního ogra
D6 Výsledek
1 Výbuch! — něco velmi špatného se přihodilo s chaotitovým generátorem uvnitř potkaního ogra, ten vybuchl a pokryl
celé okolí nazelenalým masem a kovovými součástkami! Všechny modely do 6 palců od potkaního ogra utrží jeden
zásah o síle 5. Potkaní ogr je naprosto zničen, neházejte pro něj na zranění po konci bitvy.
2 Šílenství — Od teď až do konce bitvy není skavení gang schopen Potkaního ogra ovládat! Na začátku každého kola
skaveního hráče zjistěte, zda se v dosahu napadení pro potkaního ogra nachází jakýkoliv model (kteréhokoliv hráče);
pokud ano, potkaní ogr napadne nejbližší model, pokud ne, pohne se o plnou vzdálenost směrem k nejbližšímu
modelu.
3 Vypnutí — chaotitový generátor se vypnul a potkaní ogr se zastavil až do konce bitvy. Všechny útoky proti němu
v boji na blízko automaticky zasáhnou.
4 Dočasné vymknutí se kontrole — Potkaní ogr se pohne náhodným směrem a pokud se dostane do kontaktu
s jakýmkoliv modelem (kteréhokoliv hráče), napadne ho (bude považován za napadajícího). Pokud nenapadne
žádný model, ale bude se v dosahu jeho chaotitového plamenometu vyskytovat nějaký model, vystřelí po nejbližším
modelu.
5–6 Zamrznutí — Potkaní ogr zůstal stát na místě po toto kolo. Všechny útoky proti němu v boji na blízko automaticky
zasáhnou.

Potkaní ogr klanu Skryre

Figurku potkaního ogra klanu Skryre 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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