Anthony Reynolds a Pete
Haines sepsali následujcí
scénář pro začínající hráče.
Dokáží říšští vojácí zadržet
útok bestií dostatečně
dlouho, než dorazí posily?

B

estie vyráží na své přepady
z hlubokých lesů, šíří krveprolití
a zkázu, zasévají strach do srdcí
lidí žijících v okolí Drakwaldské oblasti.
S nástupem bestiálního vládce Chazraka
výrazně přibylo nájezdů na osady a přepadů
konvojů. Nikdo není před těmito útoky
v bezpečí...
„A tak na poctivou vesnici Sternburg
dopadl nenávistný lačný pohled bestií.
Zjevně neměl útok odporných bestií
jiného cíle než krveprolití, vypálení domů
a povraždění všeho živého. Snad toužili po
potravě, ale ve skutečnosti věřím, že to je
příliš na jejich zvířecí schopnost myšlení.
Byla to noc hrůzy a tragédie pro obyvatele
Sternburgu...“
Artuš Reinhold, písař
na Middenheimském dvoru

Rok 2517 byl temným obdobím pro lidi
v Drakwaldském lese. Města a vesnice byla
často napadána odpornými obyvateli lesa
a strach visel ve vzduchu celým krajem.
Válečná stáda bestií zaplavila okolní lesy,
vraždila lovce a dřevorubce a ponechávala
jejich těla zohavená viset na větvích
stromů. Jagerhausen a Arenburg byly tento
rok vypáleny a srovnány se zemí, stejně
jako bezpočet dalších menších osad. Celá
populace byla masakrována. Drakwald byl
vždy temným místem, ale tento rok bylo
přepadeno více karavan a cestujících, než
za předchozích pět let dohromady. Lidé
byli vystrašení a ani dobytek v noci nespal
klidně. Bezpočet obětí za ochranu byl
uskutečněn k Ulrikovi a Taalovi, ale útoky
neustávaly.
Stovky rodin žijící v odlehlých oblastech
sbalilo svůj majetek a vydalo se na
náročnou cestu do Middenheimu, v naději
že najdou bezpečí za velkými městskými
hradbami. To ale ve skutečnosti přineslo
mnohem více problémů, neboť městské
ulice se začaly plnit zoufalými lidmi. Zločin
a nemoci dramaticky narostly a městská
věznice byla více než plná, bez ohledu na
to, kolik kriminálníků bylo namačkáno
do malých cel. Mnoho vystrašených
a strádajících lidí bylo vykázáno ven a tak
za hradbami velkého města vyrostlo chudé
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nuzácké předměstí, přiléhající k úpatí
skalnatých zdí.
Jak nájezdů postupně přibývalo, začaly se
šířit pověsti o tom, co nebo kdo za nimi
stojí. Ačkoliv nájezdy bestií na lidská
obydlí vždy sužovaly Drakwald, poslední
útoky se zdály více vražedné a rozhodně
mnohem častější.
Smečky obrovských divokých šelem
zabíjejících lidi se potulovaly v lesech,
a mnozí věřili tomu, že tyto smečky jsou
přímo naváděny na určitá místa, že jejich
útoky rozhodně nebyly náhodnými.

„Silná v postavě, s dlouhými
a kroucenými rohy a s nenávistí
a prohnaností v očích, žhne do noci.
Práskla dlouhým bičem, jehož dotek
zařezával a trhal. Se řevem ukázala na mě
a smečka hrůzných psovitých
šelem se ke mně otočila. Želbohu, ač
jsem chtěl zůstat a bojovat, můj
zbabělý kůň se splašil a já byl odnesen
pryč, nedobrovolně připoután k jeho
hřbetu. Může stát tato odporná bestie za
jejich neustálými nájezdy? To nevím.“
Markus Renkler, šlechtický syn jmenovaný jako
venkovský šlechtic a pistolník
Middenheimský. Později zbaven titulu a poslán
domů pro zbabělost.

Bestie se vyvalily z krytu lesa, aby zahájily útok na nepřítele.
Dunění rohů se ozvěnou neslo mezi stromy
a lidé uvěřili tomu, že nový bestiální vládce
začal vládnout bestiím v Drakwaldu.

STERNBURG
Vesnice Sternburg byla malou komunitou
v hloubce Drakwaldského lesa. Nacházela
se přibližně čtyřicet mil jihozápadně od
Middenheimu, nedaleko Middensvegské
cesty, která vede přes Horní zášť. Ve dnech
následujících po vypálení Jagerhausenu
nedaleko odsud na východ, lidé v této
vesnici žili v naprosté hrůze. Vždy jak padla
tma, zamkli dveře svých domů a i okna
zavřeli na petlice, a mnozí strávili celé noci
v modlitbách.

„Všude kolem mě mluví, šeptají.
Vypíchneš jim oči a vytrháš jejich jazyky,
ale budou dál mluvit, dál se posmívat.
Hýkají po polích, kují pikle a přicházejí
v noci. Každý den blíž! Už jsou tady!“
– blouznění šíleného Schwaltze,
Sternburgského obecního blázna.

chyběla hlava, byla v noci vymrštěna na
střechu vesnické kovárny. Pro mnoho
vesničanů bylo toto poslední kapkou do
přetékajícího kalichu, neboť v té hrůze
spatřili znamení neodvratitelné zkázy.

Každé ráno vesničané ze Sternburgu
ostražitě procházeli vesnicí, očekávajíce
znamení o pohromě, jež by potkala jejich
domov během příští noci.

Někteří obyvatelé prchli, v naději dojít
po Middensvegské cestě do Horní záště.
Někteří měli v úmyslu cestovat až do
samotného Middenheimu. Jiní v obavách,
že ani Horní zášť či Arenburg nejsou
v bezpečí, utíkali v zoufalství hlubokým
lesem na západ v naději, že v bezpečí
budou v Jagerišti. Kupec Alher, který již
jednou takovou cestu uskutečnil, zrazoval
ostatní od bezhlavého úprku, ale v nastalé
hystérii jen málo rodin naslouchalo radám
ostatních. O těch, kteří se pokusil o tento
zoufalý průchod hlubokým lesem, již
nikdo nikdy neslyšel a noc byla naplněna
hřměním loveckých rohů. Ti, kteří zůstali
ve vesnici, se ukryli ve svých domovech.

Jedno ráno z hrůzou zjistili, že jejich
nejhorší obavy se potvrdily. Jejich
malé stádo krav a koz bylo povražděno
— končetiny odtrhány od těl a rozesety
po pastvině. Povražděný dobytek ležel na
trávě zohaven, hrdla a žaludky rozpárány
hrubými břity či drápy. Jedna koza, které

Ze všech obyvatel vesnice pouze švec
Martrud Wilhelm zachoval chladnou
hlavu. Ač to byl plachý a koktající muž,
měl dostatek rozumu, vypůjčil si od
souseda koně a jel na jih po Middensvegské
cestě v naději, že narazí na některou
z patrol, jež hlídají cestu na příkaz Borise

Věřili, že útoky těchto zrůd byly někdy
předpověditelné ráno toho dne zvláštním
znamením — signálem, že vesnice
je odsouzena k záhubě. Tak to bylo
v Jagerhausenu, kde zubící se lidské lebky
byly nalezeny před cechovním domem.
Některé malé vesnice byly opuštěny svými
obyvateli po podobné předzvěsti, která byla
pravděpodobně myšlena jako varování.

Todbringera, Middenheimského kurfiřta.
Osamocen jel Wilhelm celé odpoledne
až do soumraku, se skličujícími obavami,
jak padala tma. Nepotkal na cestě nic
— ani zvíře, ani člověka. Byl velmi blízko
naprostému zoufalství, když se přehoupl
přes malou vyvýšeninu a spatřil táborový
oheň, hned kousek od cesty.
Navedl své zvíře přímo k záři plamenů
a dojel k malé patrole státních vojáků
připravujících tábor na noc. Byli na cestě
do Middenheimu, doprovázeli oddíl
puškařů a moždíř na cestě do velkého
města. Švec naléhal na kapitána Karlricha,
velitele expedičního vojska, tak dlouho, až
ho přesvědčil vydat rozkaz na pochod skrz
temnou noc do vesnice. Vojáci poslušně
sbalili tábor, s vidinou noclehu v pověstné
Sternburgské krčmě, jejích pohodlných
postelích a pohledných děvčatech. Jak se
patrola připravila na pochod, Karlrich
dal Martrudovi dopis s Middenheimskou
pečetí a rozkázal vydat se opačným
směrem po cestě. Patrola totiž potkala
několik Ulrikových templářů, proslulých
rytířů Bílého vlka, na jejich cestě. Přikázal
Martrudovi jet co nejrychleji a požádat
rytíře o pomoc. Přes všechny obavy, že ještě
nebyl nikdy tak daleko od Sternburgu,
vydal se švec dál do temné noci.
Těsně před půlnocí Karlrichovi vojáci
odbočili z Middensvegské cesty na
Sternburg a kapitán uslyšel vzdálené
dunění rohů. Jak se přibližovali k vesnici,
i tyto zlověstné zvuky se přibližovaly, každý
zněl podstatně blíže, než ten předchozí.

Lidé a bestie se utkali v orgiích smrti.
S přesvědčením, že útok na vesnici začne
každým okamžikem, vojsko se dalo
do poklusu. Když vkročili do vesnice,
temnotou se rozléhalo vřeštění rohů všude
kolem. S hrůzou zjistili, že dorazili příliš
pozdě; útok na vesnici již začal. Dveře
a okna byly vytrhány ze zárubní či rozbity
a těla mrtvých byla rozházena v bahně. Ve
Sternburgu nebylo jediné známky života.
Karlrich křikem vydal rozkazy k postavení
do obranného útvaru. Obsluha moždíře
odpřáhla svůj válečný stroj a rychle uvázala
koně v nedaleké krčmě U modré šelmy.

Vojáci se zformovali uprostřed vesnice
a ostražitě pozorovali okolní tmu; zdálo
se, že troubení rohů utichlo a noc byla
najednou nezvykle tichá.
Najednou bylo mlčení protrženo řevem,
z kterého mrazilo. O pár okamžiků později
byl spatřen první nepřítel, jak se hnal z lesa
vstříc boji, mávajíce hrubými zbraněmi
v obou rukou. Velké zatočené rohy zdobily
jeho hlavu a tvář byla zkřivena touhou po
zabíjení.

Další a další postavy se objevovaly mezi
stromy okolo celé vesnice a hnaly se na
vojáky. Karlrich vykřikl své rozkazy a střelný
prach byl kvapně nasypán do hlavně
moždíře. Puškaři zacílili na blížící se bestie
a první salva zazněla s ohlušující ránou.
Kouř se vyvalil z pušek a nejbližší bestie
padly mrtvé k zemi. Zpoza nich se však
dál hnalo čím dál více stvůr a vzdálenost
mezi oběma stranami se rychle zmenšovala.
Karlrich zvedl svůj meč, pomodlil se, aby
Bílí vlci dorazili co nejříve, a přísahal, že
zemře v boji, pokud to bude zapotřebí...

BITVA O STERNBURG
Tento scénář Vám umožní rozhodnout
výsledek bitvy o Sternburg. Dokáží říšští
vojáci zadržet útok bestií do příjezdu
Bílých vlků? Nebo naleznou rytíři pouze
povražděné říšské vojsko? Pro zahrání bitvy
o Sternburg budete potřebovat:
• 2 regimentální krabice bestií
• 1 krabici říšského batalionu
(obsahuje 1 jednotku rytířů, 1 jednotku
kopiníků, 1 jednotku puškařů, 1 dělo
nebo moždíř a 1 generála)

VYTVOŘENÍ VOJSK
Bestie: Musíte rozdělit své bestie do tří
jednotek — dvě jednotky po 8 gorech
a 5 ungorech a jednu jednotku s 8 gory
a 6 ungory. Můžete je vyzbrojit libovolně
podle toho, co Vám umožňuje armádní
knížka Bestie Chaosu, ale musíte to
vymodelovat na figurkách. Pokud máte
modely pro hudebníka, šampiona
a standartu, každá z vašich jednotek
může takové modely mít. Pro další návod
a inspiraci při sestavování a malování bestií
se podívejte do knížky Bestie Chaosu či do
časopisu White Dwarf 284.
Říše: Pokud máte příslušné figurky, všechny
vaše jednotky mohou mít hudebníka,
šampiona a standartu. Rytíři by měli být
Bílými vlky, ale pokud si přejete, můžete
použít jakýkoliv rytířský řád.
Puškaři mohou být použiti jako jedna
jednotka, nebo je můžete rozdělit do jedné
jednotky a jedné odloučené jednotky
(např. 10 puškařů v hlavní jednotce a 6
v malé odloučené jednotce, která může
být připojena buď k hlavní jednotce
puškařů nebo ke kopiníkům). Šampion
puškařů může být vybaven jinak než zbytek
jednotky; pokud příslušně vymodelujete
šampiona, můžete ho vybavit Hochlandskou
dlouhou ručnicí, opakovací puškou
nebo párem pistolí. Generálem vojska
je Karlrich, který se počítá jako kapitán
a může být vyzbrojen příslušnou výbavou
podle pravidel v armádní knížce Říše, avšak
nemůže mít žádné magické předměty.
Pokud jsou Vaše modely vybaveny jinak,
nebojte se změnit výše popsanou kompozici
— například, pokud jsou Vaši říšští vojáci
vybaveni halapartnami a kušemi, můžete
jimi nahradit jednotky kopiníků a puškařů.
Podobně, pokud nemáte moždíř, můžete
použít dělo.

BOJIŠTĚ
Herní stůl pro tento scénář by měl být
šest stop na šířku a čtyři stopy na délku
(180×120cm). Les a další stromy umístěte

podél kratších stran — to jsou místa,
odkud budou přicházet bestie. Uprostřed
stolu bude vesnice Sternburg. Tu by měly
symbolizovat tři až čtyři budovy (pokud
nemáte dostatek budov, použijte nějaké
malé krabice — krabice od plastových
regimentů mají dobrou velikost na tento
účel).

Podpora útoku: pokaždé, když je jednotka
bestií zničena nebo uteče ze stolu, hráč
bestií dostane další jednotku o původní
velikosti ztracené jednotky. To znázorňuje
další a další bestie zapojující se do bitvy,
když nepřítel čelí nekonečné přesile!

Pokud máte více budov, měly by být
rozumně roztroušeny po ploše. Přes vesnici
položte cestu, která bude vycházet ven ze
stolu delšími stranami stolu. Tuto cestu lze
jednoduše vytvořit pruhem ustřiženého
papíru nebo i dvěma provázky, které budou
určovat její okraje. Cesta určuje místo,
z kterého přijedou rytíři (doufejme včas!).

ROZMÍSTĚNÍ
Říšský hráč rozmístí své jednotky jako
první. Může své vojáky rozmístit kdekoliv
v kruhu uprostřed stolu o poloměru
12 palců. To představuje Karlrichovy
jednotky připravené na útok bestií. Rytíři
nebudou rozmístěni na stůl na začátku hry,
přijedou až později během bitvy.
Bestie se na začátku hry nerozmisťují na
stole (Říšské jednotky netuší, odkud útok
bestií přijde).

ZAČÁTEK HRY
Bestie mají první kolo. Útok začal! Hoďte
kostkou pro každou jednotku bestií. Na 1–3
se objeví na levé krátké straně stolu a na
4–6 na pravé krátké straně. Jejich pohyb
začíná od úplného kraje stolu.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA
Vydržet!: Odhodlané Říšské jednotky jsou
připraveny bojovat až do hořkého konce
a vydržet, dokud posily nedorazí, a tak
jsou v tomto scénáři všechny říšské modely
imunní na paniku.

Každá zničená jednotka, která je takto
‘recyklována’ zpátky do bitvy, je rozmístěna
stejným způsobem jako na začátku bitvy
(tedy začíná na náhodné straně stolu).
Nicméně, jakmile se rytířské posily objeví
na bojišti (viz níže), hráč bestií již nedostane
žádné další jednotky. S příjezdem rytířů
bestie usoudily, že bude lepší zaútočit na
nějaký méně bráněný cíl.
Rytířské posily: Rytíři se mohou objevit
v jakýkoliv okamžik od čtvrtého kola hry.
Na začátku čtvrtého kola říšského hráče
(a na začátku každého dalšího kola tohoto
hráče) hoďte kostkou. Rytíři se objeví,
padne-li šestka. Nicméně, za každou
jednotku bestií, která byla zničena nebo
utekla ze stolu, si říšský hráč může přičíst +1
k výsledku hodu (takže pokud byla zničena
jedna jednotka bestií, rytíři se objeví na 5+,
při dvou zničených jednotkách bestií na 4+
atd.). Rytíři se objeví na kraji stolu na cestě,
určete hodem kostkou, na kterém.

PODMÍNKY PRO
VÍTĚZSTVÍ
Bestie musí zničit všechny říšské modely
nebo je zahnat na útěk ven z bojiště, kromě
rytířů, aby vyhrály. Říšští vojáci musí zničit
všechny bestie, nebo je zahnat na útěk ven
ze stolu, aby vyhráli. Pokud jsou splněny
obě podmínky současně, jedná se o remízu.
Hra nemá žádné omezení na počet kol
— trvá tak dlouho, až je splněna jedna nebo
obě podmínky pro vítězství.

Výsledek hodu
1–3

Říšský
hráč se
rozmístí
zde

Výsledek hodu
4-6

