Temní elfové jsou jednou
z nejoblíbenějších armád ve
Warhammeru, avšak mnohým
hráčům se zdálo, že nejsou tím,
čím by měli být. Warhammerový
vůdce Gav orpe nepatří k těm,
co nečinně přešlapují na místě,
a tak zde přináší řešení.

G

av: Být herním vývojářem
je jedním z nejzábavnějších
zaměstnání, speciálně pokud jste
fandové do hraní her. Avšak, není to bez
překážek. Jako herní vývojář je jedním
z nejdůležitějších momentů situace, kdy
hra, kniha nebo článek se dostane na pulty,
neboť jakmile něco stojí černé na bílém,
každý má šanci podívat se na
to, rozebrat to na jednotlivé
části a důkladně analyzovat
každé vámi vymyšlené pravidlo.
Takže co uděláte, když po
pár letech je čím dál tím
více zjevnější, že něco
potřebuje změnit?
Nemáte čarovnou
hůlku, která
by dokázala
provést

DRUCHII
PŘEHODNOCENI
Aktualizace pro temné elfy
okamžité změny po celém světě. A také
rozhodně nemáte takové nadání, aby každý
souhlasil se změnami, které chcete provést.
No a nakonec nemáte ani neomezené
množství času a prostředků, které by
zajistily, že vaše změny budou ty pravé,
které se měly udělat.
Tedy to jsou potíže, kterým jsem musel čelit
se změnami temných elfů. Díky hráčům

z www.druchii.net a názorům od dalších
hráčů po celém světě, ať už posbíraných
na turnajích a jiných setkáních, či těch,
co nám dorazily poštou, některé obecné
skutečnosti začaly být zřejmé. Bylo možné
z temných elfů sestavit „konkurence
schopnou“ armádu, která se dokáže dobře
umístit na turnajích. Ovšem bylo zřejmé,
že všechny takové armády nepoužívaly

Aktualizace temných elfů
Nejvyšším cílem této aktualizace bylo, aby změny byly přímé a jasné a nevytvářely
nové spory s existujícími pravidly či opravami, a aby byly jednoduše pochopitelné
a zapamatovatelné hráči. V tomto světle jsem se zaměřil na aktualizaci pouze těch částí,
které to nejvíce vyžadovaly.
Aktualizace jsou uvedeny zde. Pokud toužíte po variantě, z níž si můžete úpravy vystřihnout
a přelepit přes původní místa v armádní knížce, stáhněte si je z adresy:
www.games-workshop.com/whitedwarf
• Str. 7, 31, 80. Změňte nenávist u Černé
stráže na Věčnou nenávist:
Věčná nenávist: Černá stráž je tvořena
krutými zabijáky, kteří nenávidí všechny
a všechno. Nenávist má u nich účinek
i v druhém a dalších kolech boje na
blízko.
Gav: Pro elitní Černou stráž jsem chtěl
zvýšit její schopnosti, aby odpovidaly bodové
hodnotě, namísto snížení bodové hodnoty na
úroveň stávajících schopností. V kombinaci se
skutečností, že Černá garda je neústupná a má
vysokou iniciativu, věčná nenávist znamená,
že u napadení Černé gardy si nebude protihráč
jist úspěchem.
• Str. 8, 29, 80. Zvyšte Ld u Rytířů na
ledových na 9.
• Str. 29. Dva válečné vozy tažené
ledovými mohou být vzaty jako jedna
speciální volba.
Gav: Stupidita je faktor v armádě, tak
jako animozita u orků a skřetů. Nechtěl
jsem udělat něco hloupého, co by prakticky
udělalo stupiditu u příslušných modelů
bezvýznamnou. Takto doufám, že hráči,
kteří chtěli snížit vliv stupidity, tak docílili,
avšak nezbavili se stupidity úplně. Bylo velké
množství návrhů pro Rytíře na ledových, např.
přehod testu na morálku pro stupiditu, či
platnost stupidity jen do prvního kola boje

na blízko a podobně. Já jsem se rozhodl pro
přímou cestu zvýšením jejich morálky (což také
nejvíce odpovídá elitní elfí jízdě), takže hráči
již nemusí povinně umisťovat šlechtice do
jednotky, aby dohlížel na její chování.
Změna u válečných vozů by měla hráčům
umožnit postavit armádu, jež se se stupiditou
bude vypořádávat tím, že problémy
jednoho vozu kompenzuje druhý vůz
(pravděpodobnost, že budou oba stupidní
v jednom kole, je značně nízká). Mohl jsem
také zde zvýšit Ld, nebo poslechnout návrhy,
podle nichž by např. krotitel měl speciální
pravidlo o přehodu nebo ignoraci stupidity
v nějakém dosahu, ale zvolil jsem cestu, kterou
hráč může takticky snížit vliv stupidity, než
abych mu to prostě jen přímočaře ulehčil.
• Str. 10. Přidejte následující k pravidlům
o zběsilosti elfích čarodějek:
Zběsilé elfí čarodějky stále nenávidí
vznešené elfy, ačkoliv jinak jsou imunní
na psychologii.
Gav: Toto staví elfí čarodějky na úroveň
trpasličích trolobijců v oblasti psychologie.
• Str. 10. Změňte řádek prvního
odstavce u Kotle krve z „Jakákoliv
střelba uskutečněná proti jednotce je
rovnoměrně rozdělena mezi posádku“
na „Jakákoliv střelba uskutečněná

poměrně značnou část z dostupných
jednotek a modelů.
Takže hlavním cílem aktualizace nebylo
nějak znatelně posílit tuto armádu,
ale umožnit hráčům dobře používat
rozmanitější části své armády bez pocitu, že
jsou díky tomu ve hře nějak postiženi.
Další důležitá část této aktualizace
napravuje rozdíly, které vznikly mezi
pravidly a figurkami. Například téměř
denodenně přicházelo volání po tom, aby
popravčí Har Ganetu měli těžké brnění —
jelikož brnění vymodelované na figurkách
je zjevně těžkým brněním.
A tak po diskuzích a mnoha e–mailech
s lidmi na druchii.net jsem sestavil seznam
oprav (jako například ta věc s tím těžkým
brněním) a seznam aktualizací. Vybral jsem
ta nejjednodušší, nejsnáze uskutečnitelná

a nejlépe zapamatovatelná řešení. Měli
jsme mnoho dalších nápadů na jemné
doladění dalších detailů, ale ty si schovám
až na další vydání armádní knížky temných
elfů. Rozhodně totiž nechci způsobit ve
Warhammerové komunitě zmatek tím,
že změn a úprav bude příliš mnoho.
Aktualizace je uvedena níže, spolu se
stručnými poznámkami, proč jsem tyto
změny provedl.
Jelikož zprávy o aktualizaci temných elfů
se začaly šířit, rapidně vzrostlo množství
žádostí o aktualizaci dalších armádních
knížek. Speciálně jedna rasa, totiž vznešení
elfové, přinesla neobyčejné množství
návrhů a nápadů. Nicméně, v tomto
okamžiku neplánuji žádné další aktualizace
jiných armád, dokud nebudeme mít
šanci uskutečnit řádné přepracování celé
armádní knížky. Uznávám, že se takto

temným elfům dostalo neobvyklého
privilegia, možná i proto, že já sám jako
autor této armádní knížky jsem nebyl
dostatečně spokojen se svou prací a chtěl
jsem opravit některá místa, kterým se
nedostalo potřebné množství pozornosti.
V současné chvíli chci ale dát přednost
tomu, aby příští armáda, kterou bude
Bretonie, byla prvotřídní, aby varianty
armád plánované pro Bouři Chaosu byly
zábavné a vyzývavé a abychom se soustředili
na rozšiřování záběru Warhammerových
her raději, než abychom se někde zavřeli
neustálým opravováním minulosti.
Neustále se snažíme zlepšovat, bohužel času
ale nemáme neomezeně a tak nemůžeme
udělat vše, co bychom chtěli.

Gav: Jelikož Slovo bolesti nemohlo být sesláno
do boje na blízko, znamenalo to, že protivník měl
možnost ho rozptýlit v kole seslání, ve své vlastní
magické fázi, a ještě i v následující magické fázi,
pokud předpokládáme, že jste dotyčnou jednotkou
napadli v následujícím kole... Nyní může být
kouzlo použito k posílení jednotek již v boji.
• Str. 19. Krvavé brnění. Přidejte „celkové
brnění“ před 1+ v poslední větě.
• Str. 27. Přidejte krotiteli možnost lehkého
brnění za +2 body a možnost plášť
mořského draka za +6 bodů. Dále
přidejte krotiteli možnost dřevce za
+4 body.
Gav: Toto odráží vybavení na figurkách
krotitelů a dává o něco větší ochranu proti
střelbě.
• Str. 30. Popravčí mají těžké brnění
jako základ, beze změny bodů.

Popravčí nyní mají těžké brnění, což odpovídá figurkám
proti jednotce je náhodně rozdělena mezi
posádku a vlastní kotel stejným způsobem,
jako u válečných strojů (žádný ze zásahů
do vlastního kotle nezraní).“
• Str. 10. Zvyšte dosah Rudého vzteku Kotle
krve na 24 palců.
Gav: S prodlouženým dosahem a o něco větší
obraně proti střelbě snad kotel přestane být
takovým magnetem pro šípy! Poznámka: obdobně
změníme i trpasličí Kovadlinu zkázy, aby byla
více chráněna proti střelbě.
• Str. 11. Přidejte k prvnímu odstavci
o schovávání Zabijáka pravidlo:
„Alternativně se může rozmístit jako
průzkumník.“

Gav: Tento návrh vypadal rozumně a znamená,
že zabiják může být použit proti posádkám
válečných strojů, proti rozptýleným jednotkám
apod., namísto toho, že by se jednalo jen
o dalšího hrdinu. Toto také znamená, že může
být rozmístěn spolu s jednotkou Stínů (avšak ne
schovaný, pochopitelně).
• Str. 13, 31, 80. Zvyšte pohyb učedníků
Válečné hydry na 6.
Gav: Toto jim dává stejný pohyb jako má stvůra,
což je rozhodně rozumné!
• Str. 17. Kouzlo Slovo bolesti. Přidejte
„včetně jednotek v boji“ ke konci druhé
věty.

Gav: Nejzřejmější změna ze všech!
Samozřejmě, že mají těžké brnění, jen se na
ně podívejte!
• Str. 28. Snižte body za bojovníka temných
elfů na 7 za každého.
Gav: Nejspornější a nejdiskutovanější z úprav,
snížení bodů za základní bojovníky bylo učiněno
v souvislosti s celou armádou, ne pouze jako
odraz jedné jednotky a její síly, proto porovnávání
s jinými jednotkami v jiných armádách není
rozumné. Když postavíte dohromady 2000 nebo
3000 bodů vaší armády, investice do bojovníků
s kopím (považována jako základ armády
temných elfů) vám stále umožní dostatek bodů na
další jednotky, magické předměty a jiné vybavení.
Takto jsme problém nepoměru vyřešili jednou
úpravou, namísto spousty úprav.
Doufejme, že nyní se na bojištích začneme
setkávat s jinými armádami temných elfů, než
tomu bylo doposud.

