Pravidla Necromundy struþnČ
Kolo
Kolo má 4 fáze jdoucí takto po sobČ:
. Pohyb
2. StĜelba
3. Souboj na blízko
4. Zotavení

Pohyb
PĜi
.
2.
3.

pohybu se používá toto poĜadí:
Napadení
Povinné pohyby
Zbylé pohyby

Normální pohyb
MaximálnČ o tolik palcĤ, kolik je charakteristika M.

BČh
BČh je dvojnásobnou rychlostí, tedy max. o dvakrát M.
Model který bČží, nemĤže v daném kole stĜílet. Pokud se
model pĜi bČhu pĜiblíží na 8 palcĤ k nepĜátelskému modelu,
zastaví se.

Napadení
Bez mČĜení vzdálenosti vyhlaš napadení nepĜátelského
modelu. Pohni o max 2M. Jestliže model nedobČhne,
nemĤže v tomto kole již nic dČlat. Nelze se dostat do boje
nablízko jinak než napadením

Schování se
Model se mĤže schovat, pokud ukonþí pohyb u nízké zdi, u
rohu stavby apod. Pokud je model schován, nemĤže být
spatĜen a nelze na nČj stĜílet; sám model nemĤže stĜílet bez
odkrytí se – stĜelbou automaticky opouští svĤj úkryt. Model
se nemĤže schovat, pokud v tomto kole bČžel nebo
napadal. Nelze se schovat pĜíliš blízko nepĜítele – pokud je
schovaný model v dosahu tolika palcĤ, jakou má model
Iniciativu, je spaĜen.

Zasažení
Háže se kostkou a je tĜeba hodit stejnČ nebo více než dá
následující výpoþet. Pokud padne jedniþka, je to vždy
netrefení se.
Základ: sedm mínus vlastnost BS modelu
Modifikace:
í Cíl je þásteþnČ v zákrytu
í2 Cíl je v zákrytu
í Objevující se / mizející cíl
í Cíl, který se pohnul o deset palcĤ þi více
í Malý cíl – užší nebo menší než pĤl palce
+ Velký cíl – vČtší nebo širší jak dva palce
Plus modifikace podle dostĜelu uvedené u pĜíslušné zbranČ.

Zákryt
Zídky, ploty, ruiny staveb jsou místy, kde mĤže model stát
þásteþnČ schován a znesnadĖovat tak stĜelbu na sebe.
Model je v zákrytu, jestliže je ho vidČt ménČ jak polovina.
Model je v þásteþném zákrytu, pokud je ho vidČt alespoĖ
polovina. Toto pravidlo je použito pro modifikátory pĜi
stĜelbČ. Pokud je model v þásteþném nebo plném zákrytu a
je zároveĖ schován, stĜílet na nČj nejde.

Malé a velké cíle
Jedná se o speciální cíle ve hĜe – napĜ. vodojemy (velký
cíl), vodovodní kohout (malý cíl). NepĜátelští bojovníci
nejsou ani malými ani velkými cíly.

Zásah na 7 a více
Díky modifikátorĤm mĤže vyjít potĜeba hodit na kostce 7
nebo více. To pochopitelnČ nejde, ale stále je šance, že
zasáhnete. Je nutno nejdĜíve hodit šestku a poté:
Zásah na
7
8
9
0
Druhý hod
4 a více 5 a více 6 a více
nelze

Sražen
Pokud je model zasažen, srazí ho to k zemi. Figurku
položte, obliþejem nahoru.

ZranČní
Pokud je model zasažen, mĤže ho zásah zranit. Porovnává
se síla zásahu (S) s odolností (T) modelu. Je pak nutno na
kostkách hodit tolik nebo více

StĜelba
Na koho lze stĜílet

S

Model mĤže stĜílet pouze na to, co vidí – devadesáti
stupĖový úhel smČrem, kam se dívá.
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Nejbližší cíl
Model musí stĜílet na nejbližší cíl. Pokud je ovšem
vzdálenČjší model snáze zasažitelný, lze stĜílet na nČj (napĜ.
pokud je bližší model v krytu).

DostĜel
Každá zbraĖ má udané dva rozsahy – krátký dostĜel a
dlouhý dostĜel. Mohou existovat modifikace stĜelby podle
toho, zda se cíl nachází v krátkém nebo dlouhém dostĜelu.
Horní hranice u dlouhého dostĜelu je maximálním
dostĜelem.
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VČtšina modelĤ má charakteristiku W (životy) na hodnotČ
, nČkteĜí mají 2 i více. Za každý zraĖující zásah odeþti
jeden život. Dokud má model alespoĖ jeden život,
pokraþuje v boji. Pokud má nula, hoć kostkou:

 – TČžké zranČní. Odeþti jedna od WS a BS, nicménČ
model vstává a bude bojovat dále ještČ jeden život. Pokud
by WS nebo BS mČlo nabýt hodnoty nula, je model ven ze
hry
2 až 5 – model je dole, figurku polož, obliþejem dolĤ.
Pokud model není v zákrytu, musí se ve své fázi pohybu do
krytu plazit, nejrychleji však 2 palce za kolo
6 – model je ven ze hry. OdstraĖ figurku z bojištČ.

Více zranČní

Pokud padne zároveĖ Misfire i Hit, najdi pravidla o
explodujících zbraních.
StĜela nemĤže uhnout o více, než je polovina vzdálenosti
mezi stĜelcem a cílem. Pokud by mČl uhnout o více, uhne o
tuto polovinu.

Granáty
Síla modelu Maximumální vzdálenost
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MĤže se stát, že model je zranČn vícekrát, než kolik má
životĤ. Pak hoć tolik kostek, kolik bylo zraĖujících zásahĤ.
Pokud padne alespoĖ jedna šestka, je model ven ze hry.
Pokud padne nČkolik jedniþek, odeþti tolikrát jedna od WS
a BS. Pokud padne jedniþka (nČkolik jedniþek) v kombinaci
s dvojkou až pČtkou, model zĤstává dole, ale aplikují se
odeþty od WS a BS.

ýíslo na dČlostĜelecké kostce dČl dvČma. Pro granáty
neplatí omezení na rozptyl max. polovinu vzdálenosti.

BrnČní

Plamenomety

Lze zakoupit brnČní umožĖující zachytit zásah a zabránit
zranČní. Pro každé úspČšné zranČní hoć záchranný hod:
ZpevnČná kĤže
6
DrátČná síĢ
5+
KrunýĜ
4+
Pokud jsi uspČl, kulku zastavilo brnČní a nezranila model.

Šablonu pĜilož špiþatým koncem k ústí plamenometu.
Modely plnČ pod šablonou jsou zasaženy, modely þásteþnČ
pod šablonou jsou zasaženy na 4+. Modifikátory za
vzdálenost, úkryt ani nic podobného proti plamenĤm
nepomáhá.

NČkteré zbranČ jsou silnČjší, jsou u nich uvedeny
modifikátory pro záchranný hod.

Sražený model
Sražený model nemĤže ve stĜílet. Sražený model
automaticky vstane na konci svého kola (ve fázi Zotavení),
na jehož poþátku byl sražený.
Vyhnutí se sražení. Model v boji nablízko nebude sražen,
bude dál bojovat. Sražený model, který je napadnut jiným
modelem, se automaticky zvedne.
Pokud má být model sražen a do dvou palcĤ od sebe má
jiný model ze svého gangu (ne novice, ne jiného sraženého
þi dole) a hodí stejnČ nebo ménČ jak svoji Iniciativu,
nebude sražen.

StĜelba do boje nablízko
ÚspČšné zásahy se náhodnČ rozdČlí. Tedy pĜi stĜelbČ do
dvou bojovníkĤ se hodí kostkou a na -3 to jde do prvního,
na 4-6 do druhého.

Pohyb a stĜelba
U nČkterých zbraní je uvedeno, že s nimi nelze stĜlet,
pokud se daný model ve stejném kole pohnul. Nelze bČžet
(resp. napadat) a stĜílet. ZranČní a sražení bojovníci
nemohou stĜílet. Bojovníci, kteĜí se perou v souboji na
blízko, nemohou stĜílet.

StĜelba do ranČných
Je možné stĜílet do modelĤ, které jsou zranČny, jsou „dole“.
Po úspČšném zásahu hoć znovu na nulu životĤ. Pokud
padne tČžké zranČní, odeþti jedna od WS a BS, pokud
padne 2-5 model zĤstává dole, pokud padne 6, model jde
ven z hry.

Zásah šablonou
Modely celé pod šablonou jsou zasaženy, ostatní na 4+.
Hoć rozptylovací kostkou a dČlostĜeleckou kostkou.
Rozptylovací kostka ti ukáže smČr, kterým dopad uhnul a
dČlostĜelecká o kolik palcĤ. Pokud padne Hit, dopad
neuhnul. Pokud padne Misfire, stĜela nČkam zbloudila.

Dávka stĜel
Hoć kostkou pro stĜílení dávkou. Padne-li þíslo, urþuje
poþet zásahĤ. Pokud více jak jeden zásah, lze zásahy
rozdČlit i do jiných modelĤ vzdálených max. 4 palce od cíle.
Pokud padne „blesk“, zbraĖ se mohla zaseknout – viz
pravidla pro zasekávání zbraní.
NČkteré zbranČ umožĖují nČkolik dávek najednou – lze
použít jen nČkolik dávek, þíslo udává maximum. Pokud na
jedné z kostek padne zaseknutí, nejdĜíve vyĜešte všechny
zásahy, pak házejte na zaseknutí pro každou kostku, na
které možnost zaseknutí padla.

Zaseknutí zbranČ
Pokud pĜi hodu na zsáhnutí cíle (ne na zranČní) padla
šestka, zbraĖ se mohla zaseknout. Hoćte znovu a
porovnejte výsledek s þíslem pro zaseknutí uvedeného u
každé zbranČ. Pokud jste hodili stejnČ nebo více, je vše
vpoĜádku. Jinak se zbraĖ zasekla a pro zbytek této hry je
nepoužitelná
U stĜelby dávkou se navíc zbraĖ mĤže zaseknout i tehdy,
pokud u dávky padl symbol pro zaseknutí.
NČkteré zbranČ, speciálnČ plamenomety, vyžadují hod na
zaseknutí po každém použití.
U granátĤ není potĜeba házet na zaseknutí, granáty
automaticky neuspČjí..
Pokud stĜílíte na cíl, který je dále než max. vzdálenost
zbranČ, stále musíte hodit a v pĜípadČ šestky dČláte hod na
zaseknutí zbranČ.

Hlídka
Model, který není zranČn, není sražen nebo neutíká, mĤže
zaþít hlídkovat. Vzdává se celého svého kola – nehýbe se,
nestĜílí. Místo toho mĤže vystĜelit v kterýkoliv moment
protivníkova kola – i uprostĜed pohybu jednoho z modelĤ.
NezapomeĖte na modifikátory o stĜelbČ na objevující se a
mizející modely.

Boj na blízku
Kdo mĤže bojovat
Do souboje se lze dostat pouze napadením – buć
napadnete soupeĜe nebo on vás. Bojuje se nezávisle na
tom, þí je kolo. Modely, které bojují na blízku nemohou
v daném kole stĜílet.

PoĜadí
Toto poĜadí platí pro souboj jednoho proti jednomu.
. Hod na útok. Každý hráþ hodí tolik kostek, kolik má
jeho model útokĤ.
2. Skóre souboje. Každý hráþ vezme nejvyšší hod a
pĜiþte k nČmu obratnost s meþem (WS) modelu.
3. VítČz. Model s nejvyšším skóre je vítČzem.
4. Poþet zásahĤ. Rozdíl mezi skóre modelĤ urþuje poþet
útokĤ
5. Hod na zranČní. Pro každý zásah hoćte na zranČní
stejnČ jako u stĜelby. Síla bude záviset od použité
zbranČ.
6. Hod na záchranu. Modely nesoucí brnČní mohou
házet na záchranu.
7. VyĜazení. RozhodnČte vyĜazení stejnČ jako u stĜelby.

Boj se dvČma zbranČma
Pokud model mĤže bojovat se dvČma zbranČma (napĜ. je
vybaven dvČma meþi), háže o útok navíc. Nelze aplikovat
na modely vybavené základníma, speciálníma a tČžkýma
zbranČma.

Modifikace pro urþení vítČze

+
+

Protivník
zakopne
Kritický
zásah
Napadení
NahoĜe

–

PĜetížen

–

PĜekážka

+
+

Za každou jedniþku, která padla
protivníkovi pĜi hodu na útok
Za každou šestku pĜi hodu na útok
kromČ první šestky
Napadající model v tomto kole
Model stojící výše než protivník
Model s tČžkou zbraní nebo nČþím
jiným tČžkým
PĜi napadení protivníka za pĜekážkou.
Platí pouze pĜi napadení

ZbranČ
Lze použít jen zbranČ pro boj zblízka a pistole. Každý model
má nĤž. Modely mĤže vytáhnout (zamČnit) pro boj zblízka
jednu zbraĖ, deklaruje se na zaþátku boje. ZbraĖe nelze
bČhem boje mČnit.

Zásahy
PĜi boji s více zbranČma se úspešné zásahy dČlí
rovnomČrnČ mezi obČ zbranČ, pĜi lichém þísle si lze vybrat,
která zbraĖ zpĤsobila více zásahĤ.

Modifikace brnČní
Síla zásahu mĤže modifikovat hod na zranČní – snížit o
S mínus 3 (tedy u síly 4 o jedna), maximálnČ však o šest.

Parírování
Pokud zbraĖ dovoluje parírování, mĤžete protivníka vyzvat,
aby pĜehodil svĤj nejvyšší hod na útok. Pokud mohou oba
protivníci parírovat, vlastnost nelze použít.

Zakopnutí, kritický zásah
Každý hod na útok, na kterém padla jedniþka, reprezentuje
nezvládnutí situace a protivník si mĤže pĜiþíst jedna ke
svému skóre.

PĜi více útocích pokud hodíte alespoĖ dvČ šestky, jedná se
o kritický zásah a za každou šestku navíc po první šestce si
mĤžete pĜiþíst jedniþku k vašemu skóre.

Souboj více protivníkĤ
Hráþ s více modely v souboji útoþí první a vybírá si s kým
útoþí. Bojuje se normálnČ. Pokud model pĜeþísleného hráþe
pĜežije a bojuje s dalším modelem, tento þerstvý bojovník
získává útok navíc a + ke svému skóre navíc; u tĜetího
soupeĜe dva útoky a +2 ke skóre navíc atd.

Navázání
Jestliže jedna strana je v souboji vyĜazena, druhá mĤže
podniknout výpad dále, schovat se do krytu apod. MĤže se
pohnout o max. 2 palce, pokud dosáhne dalšího modelu,
modely budou v pĜíštím kole bojovat, jako by došlo
k napadení, ale bez bonusu + za napadení. BČhem
navázání lze pĜekonávat pĜekážky bez postihu.

Poražené modely
V souboji jeden proti jednomu jsou modely s nula životy
automaticky ven ze hry.
PĜi boji více modelĤ pokud je celá jedna strana poražena,
jsou modely automaticky ven ze hry. Pokud zbývají nČjaké
modely na obou stranách, háže se na vyĜazení stejnČ jako
u stĜelby, modely se mohou plazit do krytu, vstát a dále
bojovat apod.

Sražené modely a souboj na blízku
Model nemĤže být sražen pĜi boji na blízku. Sražený model
pĜi napadení automaticky vstává a bojuje.

Pohyb a souboj
Modely v souboji se nemohou hýbat, musí bojovat. Jedinou
vyjímkou jsou modely dole, které se mohou plazit do
úkrytu.

ÚtČk ze souboje
Bojovník, kterému selžou nervy v boji, skonþí boj a utíká.
Oponent automaticky zaznamená jeden zásah

Morálka
Hod na morálku
Háže se dvČma kostkama a pro úspČšný hod je potĜeba
hodit v souþtu stejnČ nebo ménČ jak je vlastnost morálka
(Ld) modelu.

Kdy házet
Když jde model dolĤ nebo je vyĜazen v blízkosti 2 palcĤ od
jiného modelu.

BČh do krytu
Model, který ztratil nervy musí bČžet 2D6 palcĤ do úkrytu.
Pokud nedosáhne úkrytu, bČží v každé další fázi pohybu
dalších 2D6 palcĤ do úkrytu. V úkrytu pak musí zĤstat,
dokud úspČšnČ nesplní hod na morálku.

Souboj s utíkajícími modely
Model, který ztratil nervy, se poþítá, jako když má
obratnost se zbraní rovnu nule. Pokud ustojí fázi boje,
automaticky po ní utíká dál.

Sebeovládnutí
Model se ztracenými nervy se mĤže pokusit sebeovládnout
ve své fázi zotavení, pokud ja v úkrytu a zároveĖ není vidČt
žádným modelem soupeĜe. Znovu se háže hod na morálku.
Nelze se ovládnout zpČt v kole, v kterém model nervy
ztratil, nejdĜíve v kole dalším.

Velitel
Model do 6 palcĤ od velitele mĤže použít morálku velitele.
Nelze aplikovat, pokud je velitel dole nebo sám utíká.

Test na ukonþení
Tento test je potĜeba házet na zaþátku kola, pokud je
vyĜazena þtvrtina (25%) nebo více modelĤ gangu. Pokud
se test nezdaĜí, gang boj vzdává, prohrává a protivník vítČzí
Test na ukonþení je hodem na morálku velitele. Pokud je
velitel dole nebo ven ze hry, testuje se na nejvyšší morálku
zbývajících bojovníkĤ.
Dobrovolné ukonþení. Hru lze vzdát i dobrovolnČ, pokud
je dole nebo ven ze hry dva nebo více modelĤ.

Události po bitvČ
Po
.
2.
3.
4.
5.
6.

bitvČ se provádí další kroky v tomto poĜadí:
Ztráty a zranČní
Zkušenosti
Území (pĜípadné zmČny území gangu)
PĜíjem
Obchod
Upravte svĤj rozpis gangu

Ztráty a zranČní
Pokud je model po bitvČ ven ze hry, musí si po bitvČ házet
na následující tabulku. Pokud je na konci bitvy model dole,
háže D6: na -3 se vpoĜádku uzdraví, na 4-6 se poþítá,
jako by byl ven ze hry a háže se na tabulku.
D66
Výsledek
-6 Mrtev. Model zahynul. Jeho zbranČ a výbava jsou
ztraceny.
2
D6 zranČní. Hoćte D6-krát na této tabulce, pĜehoćte
mrtev a úplné vyléþení.
22
ZranČní hrudi. Snižte dodlnost (T) o 
23
ZranČní nohy. Snižte pohyb (M) o . NáhodnČ urþete,
o kterou nohu se jedná
24
ZranČní paže. NáhodnČ urþete, o kterou ruku se
jedná. PĜi použití této snižte sílu (S) o 
25
ZranČní hlavy. Na zaþátku každé hry hoć D6: na -3
je model Stupidní; na 4-6 je posedlý (frenzy)
26
Slepý na jedno oko. NáhodnČ urþete, které oko.
Osleplý na jedno oko má balistiku (BS) sníženu o .
Oslepnutý na obČ oþi musí opustit gang.
3
MorálnČ poražen. Bojovník se uzdraví bez následkĤ,
je-li však morálnČ poražen znova, sníží se mu morálka
o .
Šok. Iniciativa snížena o 
32
33
ZranČní ruky. NáhodnČ urþete ruku. Model ztratí D3
prstĤ, obratnost se zbraní (WS) se sníží o . Pokud
ztratí na ruce všechny prsty, nemĤže tuto ruku
používat, nemĤže používat zbranČ vyžadující obČ ruce
k ovládání.
34-36 Bojové zranČní. PĜed každou bitvou model hodí D6,
padne-li , nezúþastní se této bitvy.
4-55 Úpné uzdravení. Bez následkĤ
56
Nenávist. Hoćte D6, koho bude model nenávidČt:
-2 model, který zpĤsobil zranČní
3-4 velitele gangu, který zpĤsobil toto zranČní
5
celý gang, který zpĤsobil toto zranČní
6
všechny gangy stejného rodu, jako gang,
který zpĤsobil zranČní
6-63 Zajat. Zajatci jsou vymČĖováni jeden za jednoho od
nejvyšší hodnoty. Zbylí mohou být prodáni zpČt, pokud
je majitel ochoten zaplatit požadovanou þástku. Jinak
mohou být prodáni do otroctví, pak jejich výbava
zĤstává gangu, který model zajal.
64
65
66

Zjizvení. Model se vyléþil a zpĤsobuje strach (fear)
Impresivní zjizvení. + k morálce (Ld). Lze
aplikovat jen jednou
Navzdory pĜežil. Úplné uzdravení bez následkĤ, navíc
D6 zkušenosti.

Zkušenosti
Model vždy získá D6 bodĤ zkušenosti, pokud pĜežil, i tehdy,
je-li zranČn nebo zajat.
Pokud gang bojuje proti silnČjšímu gangu, každý pĜeživší
model mĤže získat další zkušenosti:

Rozdíl v hodnocení
gangĤ
-49
50-99
00-49
50-99
200-249
250-499
500-749
750-999
000-499
500+

Bonus zkušenosti
VítČzství/prohra
+/+0
+2/+
+3/+2
+4/+3
+5/+4
+6/+5
+7/+6
+8/+7
+9/+8
+0/+9

Za pĜekonání hranice každého Ĝádku následující tabulky má
model nárok na jeden hod na postup:

Zkušenost
0-5
6-0
-5
6-20
2-30
3-40
4-50
5-60
6-80
8-00
0-20
2-40
4-60
6-80
8-200
20-240
24-280
28-320
32-360
36-400
400+

Titul
Zelenáþ
Novic
Novic
Dobrý novic
Nový bandita
Bandita
Bandita
Bandita
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita šampion
Bandita hrdina
Bandita hrdina
Bandita hrdina
Bandita hrdina
Bandita hrdina
Mocný bandita

Pokud nováþek získá 2 bodĤ, stává se z nČj bandita, mĤže
být podle toho vybaven. Pokud dosáhne bandita 6 bodĤ,
nestává se velitelem ani specialistou, ale váženým
banditou, který je silnČjší a schopnČjší, než bČžní bandité.

Hody na postup

Model nemĤže pĜekroþit maximální charakteristiky. Pokud
máte házet D6 na výbČr jené ze dvou charakteristik a jednu
už máte na maximu, automaticky dostáváte druhou. Pokud
máte na maximu obČ, pĜehoćte D2[

Házej ihned po bitvČ, aby ti byl protivník svČdkem
2D6 Výsledek
2 Nová vlastnost. Z jakékoliv tabulky
3-4 Nová vlastnost. Z tabulky podle rodu a postavy.
5 D6: -3: + síla (S), 4-6: + útoky (A)
6 D6: -3: + obrat. se zbraní (WS), 4-6: + balistika (BS)
7 D6: -3: + iniciativa (I); 4-6: + morálka (Ld)
8 D6: -3: + obrat. se zbraní (WS), 4-6: + balistika (BS)
9 D6: -3: + život (W); 4-6: + odolnost (T)
0- Nová vlastnost. Z tabulky podle rodu a postavy.
2 Nová vlastnost. Z jakékoliv tabulky

Maximum

M
4

WS BS
6
6

S
4

T
4

W
3

I
6

T
3

Ld
9

Tabulky vlastností
Padne-li v hodu na postup nová vlastnost podle rodu a
postavy, dostupné tĜídy vlastností urþuje následující
tabulka.

Vlastnosti dostupné podle rodĤ a úrovnČ
Rod/úroveĖ
CAWDOR
Novic
Bandita
Specialista
Velitel
ESCHER
Novic
Bandita
Specialista
Velitel
DELAQUE
Novic
Bandita
Specialista
Velitel
GOLIATHS
Novic
Bandita
Specialista
Velitel
ORLOCKS
Novic
Bandita
Specialista
Velitel
VAN SAAR
Novic
Bandita
Specialista
Velitel

Hbitost

Souboj

Dravost

Svaly

StĜelba

Tajnost

Technika
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Vlastnosti
Hbitost
. Koþka (catfall). PĜi padání poþítá s poloviþní výškou pro
zásahy zpĤsobené pádem.
2. Úhyb (dodge). Nemodifikovatelný save 6+, u šablonových
zbraní pohni modelem max. až o 2 palce.
3. Úskok (jump back). Na zaþátku fáze boje na blízku mĤže
zkusit uskoþit z boje: pokud hodí na D6 ménČ než iniciativu, mĤže
uskoþit o 2 palce.
4. Skok (leap). V pohybové fázi mĤže model navíc skoþit D6
palcĤ. Lze skákat pĜes pĜedmČty, dokonce pĜes modely, bez
postihu. Navíc lze odskoþit ze souboje na blízko, jak na zaþátku
fáze souboje, tak na konci, bez penalty.
5. Rychlé tasení (quick draw). Model zdvojnásobuje svou
iniciativu ve scénáĜi pĜestĜelka.
6. Sprint. Model ztrojnásobuje svou rychlost pĜi bČhu nebo
napadení.

Souboj
. Mistr souboje (combat master). Pokud model bojuje proti
více bojovníkĤm najednou, za každého dalšího nepĜítele v souboji
(po prvním) má + k WS
2. Odzbrojení (disarm). Na zaþátku fáze souboje pĜi 4+ na D6
model zniþí (navždy) dle vlastního výbČru jednu protivníkovu zbraĖ
3. Parádiþka (feint). Model mĤže každé své parírování
v souboji vymČnit za útok navíc. Lze vybírat v každé fázi souboje
jinak.
4. Parírování (parry). Model s touto vlastností mĤže pĜinutit
soupeĜe pĜehazovat jeho útok, ikdyž nemá zbraĖ umožĖující parírování. Pokud takovou má, mĤže ho pĜinutit pĜehodit o jeden útok
navíc.
5. Protiútok (counter attack). Jestliže model má zbraĖ
umožĖující parírování a tato možnost je vynegována soupeĜem,
který má také parírování, model má + útok.
6. Ústup (step aside). Model zvládá skvČle boj na blízku. Je-li
zasažen (ještČ dĜíve než je zranČn), pak na D6 4+ se na poslední
chvíli zásahu vyhnul a nemĤže být zranČn.

Dravost
. Berserk (berserk charge). Model pĜi napadení zdvojnásobí
své útoky, ale nemĤže použít parírování.
2. Prudký (impetuous). Navázání až 4 palce místo 2.
3. Železná vĤle (iron will). Jen pro vĤdce. UmožĖuje pĜehodit
test na ukonþení.
4. PovČst zabijáka (killer reputation). Model zpĤsobuje
strach.
5. Nervy z oceli (nerves of stell). Model mĤže pĜehodit test na
vyhnutí se sražení.
6. DrsĖák (true grit). Model je tČžce zranČn, ale bude dále
bojovat na -2. na 3-5 zĤstává dole, na 6 je vyĜazen ze hry. U
speciálních tabulek pĜidej  k nejnižší hranici.

Svaly
. Náraz (body slam). Bonus pĜi napadení +2 místo +.
2. Bicepsy (building biceps). Pouze pro specialistu – umožĖuje
zároveĖ se hýbat a stĜílet tČžkou zbraní, ovšem s postihem – na
zásah.
3. Drtivý úder (crushing blow). + k síle v boji na blízku,
bonus platí pro všechny zbranČ na blízku.
4. Úder do temene (head butt). Pokud model zpĤsobí vice jak
 zásah, mĤže tyto zásahy promČnit v jeden s vČtší silou. Bonus je
+ za každý zásah navíc.
5. Mrštit soupeĜem (hurl opponent). Jestliže vyhrajete
souboj, místo zasažení mĤžete soupeĜem mrštit D6 palcĤ smČrem
dle vašeho výbČru. Model dostane jeden zásah silou poloviny

hozené vzdálenosti. Pokud srazí jiný model, oba modely dostanou
tento zásah. Pokud narazí na pevnou pĜekážku, zastaví se o ni.
Pokud ho shodíte dolĤ, použijte pravidla pro padání.
6. Želesná þelist (iron jaw). Pokud je model s touto vlastností
zasažený v souboji, snižte sílu každého zásahu o .

StĜelba
. TĜíštivá stĜela (crack shot). Model mĤže pĜehodit hod na
vyĜazení soupeĜe, kterého model zasáhnul a zranil.
2. Rychlá stĜelba (fast shot). Model mĤže stĜílet tolikrát, kolik
má útokĤ. Lze použít pouze s pistolema a základníma zbranČma.
3. Pistolník (gunfighter). Model mĤže stĜílet ze dvou pistolí
najednou, každou v jedné ruce. Nelze kombinovat pistoli v jedné
ruce s jinou zbraní (ne pistolí) v druhé ruce.
4. StĜelba v bČhu (hip shooting). Model mĤže stĜílet, ikdyž
bČžel, ovšem s postihem – na zásah a nemĤže pĜiþíst žádné
bonusy.
5. OstrostĜelec (marksman). Model nemusí stĜílet na nejbližší
model, ale mĤže si vybrat. Navíc mĤže stĜílet na extrémní
vzdálenost – o polovinu delší vzdálenost, jak je dlouhá vzdálenost
– se stejnými postihy jako na dlouhou vzdálenost. Tuto vlastnost
lze použít jen se základními zbranČmi, ne s pistolemi, speciálními a
tČžkými zbranČmi.
6. Dvojitá stĜelba (rapid fire). Pokud se model nehýbe, mĤže
vystĜelit dvakrát. Tuto vlastnost se nauþí pouze s urþitou zbraní,
s ostatními ji nemĤže používat. Poznaþte si napĜ. Dvojitá
stĜelba/bolt pistole.

Tajnost
. Záloha (ambush). Model mĤže zaþít hlídkovat a schovat se
v téže pohybové fázi. NormálnČ, pokud chce hlídkovat, nesmí nic
dČlat, tato vlastnost umožĖuje zároveĖ se schovat.
2. Záškodník (dive). Model mĤže utíkat a schovat se v téže
pohybové fázi.
3. Hadí muž (escape artist). Model nemĤže být zajat – pokud
padne zajmutí, model automaticky uteþe s veškerou výbavou.
4. Vyhnutí se (evade). PĜi stĜelbČ na cíl platí navíc postih na
zásah -2 na krátkou resp. - na dlouhou vzdálenost.
5. Vniknutí (infiltration). Model s touto vlastností je vždy
položen až poté, co soupeĜ položil celý svĤj gang, a to kdekoliv na
stole, kde ho nevidí nikdo ze soupeĜova gangu. V pĜípadČ, že oba
hráþi mají modely s touto vlastností, doćte kostkou, kdo vyloží své
jako první.
6. Tajný (sneak up). Hlídka snažící se spatĜit tento model, musí
použít poloviþní vzdálenost na spatĜení.

Technika
. PuškaĜ (armourer). ZbrojíĜ prohlédne pĜed bojem všechny
zbranČ – všechny testy na zaseknutí si mohou pĜíst . Pokud
padne , je to vždy zaseknutí
2. KšeftaĜ (fixer). Pouze pro banditu – jestliže tento bandita
vybírá peníze z teritoria s náhodným pĜíjmem, mĤže pĜíjem
pĜehodit (musí potom ale akceptovat druhý hod).
3. Vynálezce (inventor). Hoćte D6 po každé bitvČ – pokud
padne 6, vynálezce nČco sestrojil – použijte tabulku obchodování
pro urþení, co sestrojil: toto získává gang zdarma.
4. Medik (medic). MĤžete pĜehodit hod podle tabulky na ztráty
a vyĜazení pro jeden model v gangu – medik ho ošetĜí. Musíte
akceptovat druhý hod.
5. Specialista (specialist). Pouze pro novice a bandity – model
mĤže používat speciální zbranČ.
6. ZbrojíĜ (weaponsmith). Model mĤže ignorovat hody na
zaseknutí zbraní a na výbuchy zbraní, pokud hodí 4+ na D6.

ScénáĜe
Pouliþní boj
Terén. Jeden z hráþĤ postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak Ĝada
znovu pĜijde na prvního hráþe atd.
Gangy. Hráþi si hodí kostkou, ten kdo hodí ménČ si vybere okraj stolu a umístí cely svĤj gang 8" od toho
okraje. Pak oponent rozmístí svĤj gang 8" od protČjšího okraje stolu.
Zaþátek. Hráþi si hodí kostkou, ten kdo hodí více, zaþíná.
Konec. Hra konci okamžitČ, jestli jeden z gangu propadne panice nebo hráþ se rozhodne dobrovolnČ opustit
bojištČ. Gang, který opustil bojištČ, prohrává a vítČzem se stává soupeĜ.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití; +5 za každý zraĖující zásah; +0 vĤdce vítČzného gangu
DoplĖující pravidlo. Jestli vítČz vyĜadil v prĤbČhu boje z akce alespoĖ tĜi nepĜátelské bojovníky a zpĤsobil
celkovČ minimálnČ trojnásobné ztráty nepĜíteli ve srovnáni se svými, pak sebere soupeĜi jedno náhodné
teritorium.

KoĜist

Terén. Jeden z hráþĤ postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak Ĝada
znovu pĜijde na prvního hráþe atd. Poté, co terén bude umístČn, oba hráþi si stĜídajíce rozmístí D6 žetonĤ
Loot. Zaþíná ten, kdo hodí více na kostce. Jednotlivé žetony musí být umístČny více jak 8" od kraje stolu a
minimálnČ 4" jeden od druhého.
Gangy. Hráþi si hodí kostkou, ten kdo hodí ménČ si vybere okraj stolu a umístí cely svĤj gang 8" od toho
okraje. Pak oponent rozmístí svĤj gang 8" od protČjšího okraje stolu.
Zaþátek. Hráþi si hodí kostkou, ten kdo hodí více, zaþíná.
PĜíšery. Jestli si hráþ pĜeje, mĤže na zaþátku kola nepĜítele hodít kostku. Jestli padne '6', pak nepĜátelský
bojovník, nejvíce vzdálený od svých pĜátel, je pĜepadnut neznámou podzemní pĜíšerou. Znovu se hodí
kostka: '' - bojovník pĜíšeru zabil, ale vyplýtval tolik munice, ze musí házet na její vyþerpáni - Ammo Roll a
je pĜíliš vyþerpán, aby dČlal cokoliv jiného; '2'-'5' - bojovník pĜíšeru zabil, ale také nemĤže celý tah dČlat
cokoliv jiného; '6' - ozvou se pĜíšerné výkĜiky, stĜelba a bojovník se navČky odstraĖuje z gangu jako padlý v
boji.
Sbírání koĜisti. Jakmile bojovník projde þi probČhne nad žetonem Loot, mĤže ho sebrat. Jednotliví
gangsteĜi mĤžou nést tolik žetonĤ, kolik se jim zachce, aniž by tím nČjak zkompromitovali svoji mobilitu þi
schopnosti stĜílet. Bojovníci, vyĜazeni z boje upustí veškerou svoji koĜist v místČ, kde byli zneutralizováni.
Jednotliví bojovnici si mĤžou koĜist pĜedávat mezi sebou bČhem stĜelecké fáze, ale pak nemohou stĜílet. V
pĜípadČ, že bojovník vyĜadí z boje nepĜítele nesoucího koĜist, automaticky mu ji sebere.
Konec. Hra konci okamžitČ, jestli jeden z gangu propadne panice nebo hráþ se rozhodne dobrovolnČ opustit
bojištČ. Gang, který opustil bojištČ, prohrává a vítČzem se stává soupeĜ. VítČz získává veškerou koĜist, která
zĤstala na stole. Hra také konþí v pĜípadČ, že jeden z gangu má u sebe veškeré poklady a bojovnici, kteĜí je
nesou, se nachází do 8" od svého okraje stolu. V tomto pĜípadČ pochopitelnČ vyhrává gang, který odnesl
veškerou koĜist.
Zkušenost: +D6 bodĤ za pĜežití; + každému bojovníku za každý Loot žeton, který mČl u sebe na konci
boje; +5 za každý zraĖující zásah; +0 vĤdce vítČzného gangu
KoĜist. Po bitvČ každý z gangĤ pĜiþte ke svému pĜíjmu z území D6x5 kreditĤ za každý žeton Loot, který mČl
u sebe.

Úder a útČk
Role. Hráþ, který si vybral scénáĜ je považován za útoþníka, jeho soupeĜ za obránce.
Terén. Obránce postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak Ĝada
znovu pĜijde na obránce atd. Pote, co terén je rozmístČn, obránce položí jeden žeton Loot a postaví þerpací
stanici, pĜiþemž poklad mĤže být umístČn kdekoliv na stole a þerpací stanice musí stát na stĜeše jedné z
budov. Poklad a þerpací stanice musí být umístČny alespoĖ 8" od sebe.
Úkol. Útoþník si hodí kostkou a zjistí, jaký úkol musí splnit, aby úspČšnČ ukonþil misi.
. Zniþit þerpací stanici. ýerpací stanice má odolnost (Toughness) 6 a je považována za zniþenou,
dostane-li aspoĖ jedno "zranČní".
2. VyĜadit nepĜátelského vĤdce. Mise je vyhrána, je-li obráncĤv vĤdce vyĜazen z boje.
3. Úkolem je pomstít se náhodnČ vybranému bojovníku z Ĝad obráncĤ. Vybraný obránce musí být
zneutralizován v boji zblízka. VýbČr se provádí pĜedtím, než se útoþník rozmístí.
4. Útoþníci plánují pĜekroþit základnu nepĜítele a rachotem a výkĜiky zpĤsobit þetné psychické újmy.
Útoþník rozmísĢuje svĤj gang 4" od jednoho z okrajĤ stolu a vyhrává, jestli se mu podaĜí dostat
alespoĖ jeden svĤj model ven protČjším krajem stolu.
5. Úkolem je ukrást žeton Loot. Útoþník vyhrává, jestli jeho model, nesoucí nepĜítelĤv poklad odchází
ze stolu s žetonem Loot v kapse. V pĜípadČ úspČchu útoþící gang získává D6x0 kreditu navíc, a
obránce pĜichází o stejnou þástku pĜi výpoþtu výsledku zdaĖování jednotlivých území.
6. Útoþník si mĤže vybrat jakoukoliv z výše uvedených misí dle libosti.
Gangy. Obránce si postaví D6 þlenĤ svého gangu minimálnČ 8" od okraje stolu kamkoliv se mu zachce.
Útoþník rozmístí D3+3 þlenĤ svého gangu kdekoliv na stole, ale musí byt dál jak 8" od nepĜítele.
Zaþátek. Útoþník zaþíná.
Posily. Na poþátku každého kola se obránce mĤže pokusit o pĜivolání posil. Každé kolo si mĤže pĜivolat až
D3 bojovníkĤ, kteĜí pĜijdou z okraje stolu urþeného dalším hodem:  - vlevo od obránce, 2-3 ze strany
útoþníka, 4 - vpravo od obránce, 5-6 ze strany obránce. Posily se mĤžou ihned zapojit do bojových akci bez
jakýchkoliv postihĤ.
Konec. Hra konþí ihned, jakmile se útoþníkovi podaĜí splnit úkol, nebo všichni útoþnici jsou sraženi dolĤ
nebo vyĜazeni z boje nebo v pĜípadČ, že útoþník uteþe. Útoþník nemusí dČlat testy na paniku dokud neztratí
50% svých bojovníkĤ, obránce je natolik odhodlán, ze nedČlá žádné testy a nemĤže ani utéct z boje
dobrovolnČ.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití; +5 za každý zraĖující zásah; +0 každému útoþníkovi v pĜípadČ, že mise
byla úspČšná.

PĜepadení
Role. Hráþ, který si vybral scénáĜ je považován za útoþníka, jeho soupeĜ za obránce.
Terén. Útoþník postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak rada znovu
pĜijde na útoþníka atd.
Gangy. PĜed rozmístČním obránce rozdČlí své bojovníky do skupin o 2 nebo více modelech. Jednu ze skupin
musí postavit do stĜedu bojištČ.
Útoþník následnČ rozmístí celý svĤj gang. Všichni útoþníci musí být rozmístČni v krytu a schovávají se. Ani
jeden útoþník nemĤže byt umístČn 2 nebo ménČ palcĤ od obránce.
Potom obránce vybere jednu z mu zbývajících skupin a hodí D6. V pĜípadČ, že padne -5 musí skupinu
bojovníku umístit tak, že stoji 4 nebo ménČ palcĤ k dĜív již postavenému modelu. V pĜípade, že padne 6,
mĤže svoji skupinu umístit kamkoliv na bitevním poli se mu zachce, dokonce ve vzdálenosti " od útoþícího
modelu. NemĤže ovšem své modely ihned postavit do boje zblízka.
Zaþátek. Poté, co jsou oba gangy rozmístČny, obránce si hodí D6 za každou skupinu, kterou mohl postavit
kamkoliv se mu zachce (tj. za každý výsledek '6', který padl dĜíve) a seþte výsledky hodu. V pĜípadČ, že
výsledek bude -5, zaþíná útoþník. V pĜípadČ, že výsledek souþtu bude 6 nebo více, zaþíná obránce.
Konec. Hra konci okamžitČ, jestli jeden z gangu propadne panice nebo hráþ se rozhodne dobrovolnČ opustit
bojištČ. Gang, který opustil bojištČ, prohrává a vítČzem se stává soupeĜ.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití; +5 za každý zraĖující zásah; +0 vĤdce vítČzného gangu
DoplĖující pravidlo. Jestli vítČz v prĤbČhu boje vyĜadil z akce alespoĖ tĜi nepĜátelské bojovníky a zpĤsobil
celkovČ minimálnČ trojnásobné ztráty nepĜíteli ve srovnání se svými, pak sebere soupeĜi jedno náhodné
teritorium.

Nájezd
Role. Hráþ, který si vybral scénáĜ je považován za útoþníka, jeho soupeĜ za obránce. Útoþník pĜipravuje
nájezd na nejcennČjší území obránce. V pĜípadČ, že takových území je nČkolik, hodí se kostkou, aby se
urþilo, které je v ohrožení.
Terén. Obránce postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak rada
znovu pĜijde na obránce atd. Pote, co terén bude rozmístČn, obránce postaví bránu, oznaþující vstup do
tajné skrýše se zbranČmi, artefakty þi jinými cennými pĜedmČty. Cílem útoþníka je zniþit bránu. Brána má
odolnost (Toughness) 6 a bude zniþena teprve po absorbováni 3 bodu poškození (Wounds).
Gangy. Obránce rozmísĢuje D6 svých bojovníku dle vlastního výbČru kdekoliv na bitevním poli, ale ne blíže,
než 8" od kraje stolu. Útoþník rozmisĢuje 2D6 svých bojovníku dle svého výbČru 4" od kraje náhodnČ
vybraného rohu stolu.
Zaþátek. Útoþník zaþíná.
Strážci. Dokud nebude vyhlášen poplach, obránci se hýbou D6í3 palcĤ každý tah. Na pohyb se háže
každému obránci zvlášĢ. V pĜípadČ, že výsledek je þíslo záporné, hlídkou pohne útoþník. Poté, co se hlídkující
bojovník pohnul, hoćte Scatter kostku a otoþte hlídku tím smČrem.
Vyhlášení poplachu. Dokud nebude vyhlášen poplach, obránci se hýbou tak, jak je popsáno výše. Jejich
zruþnost v boji zblízka (Weapon Skill) je zmenšena o polovinu se zaokrouhlením nahoru a oni nemĤžou
používat žádné stĜelné zbranČ.
V pĜípadČ vyhlášení poplachu útoþníci se mĤžou pohybovat a útoþit normálnČ. Navíc obránce mĤže pĜivolávat
posily, jak bude popsáno níže.
Poplach mĤže byt vyhlášen v nČkolik pĜípadech:
• SpatĜení. Hoćte 2D6 na konci tahu obránce. Hlídky se pokusí spatĜit každého útoþníka na urþenou
hodem vzdálenost, jestli se nachází v úhlu jejich pohledu. Na otevĜeném prostoru bude útoþník spatĜen
na 2+, v þásteþném krytu na 4+ a v plném krytu nebo schovávající se na 6+.
Hlídky spatĜí útoþníka na vzdálenost rovnou jejich iniciativČ v palcích na 2+ nehledČ na kryt a pokusy o
schování. To znamená, že obránce s I 4, spatĜí útoþníka na vzdálenost 4" vždy na 2+.
Jestli hlídka spatĜila nepĜítele, vyhlašuje poplach. Hlídka mĤže spatĜit nepĜítele i bČhem jeho pohybu, je
dĤležité zapsat jak daleko vidČl hlídkující bojovník bČhem svého kola a v pĜípadČ, že nepĜítel se hýbal v
jeho zorném úhlu, háže se kostkami stejnČ jako na spatĜení bČhem svého vlastního kola. Hlídka
vyhlašuje poplach jenom jestli pĜežila tah útoþníka. Jestli je bojovník vyĜazen z boje, poplach vyhlásit
nestihl.
• StĜelba. Jestli útoþící bojovník použije stĜelnou zbraĖ, hoćte 2D6 a pĜiþtČte sílu zbranČ k výsledku.
Pokud celkový souþet pĜesáhne þíslo 0, bude vyhlášen poplach. Toto pravidlo se neaplikuje na tiché
zbranČ jako napĜ. jehlové. StĜelba mĤže byt dĤvodem k poplachu i v pĜípadČ, že všichni hlídkující byli
vyĜazeni z boje.
• Boj zblízka. Obránce, donucený k boji zblízka vyhlásí poplach v pĜípadČ, že toto kolo pĜežije. Pamatujte
si, ze obráncova zruþnost se zbraní pro boj zblízka je poloviþní, dokud není vyhlášen poplach. Jestli
útoþník použil pistoli nebo motorovou pilu, pak musíte hodit kostkou stejnČ jako pro stĜelbu, i v pĜípadČ,
že obránce bude zneškodnČn. Navíc šum boje mĤže byt zaslechnut i v pĜípadČ, že hlídka útok nepĜežila.
Útoþník hodí D6 a v pĜípadČ, že þíslo, které padne, nebude vČtší než kolik bojovníku použil v boji,
poplach je vyhlášen. NapĜíklad 2 útoþníci, kteĜí bojují s jedním hlídkujícím bojovníkem, zpĤsobí poplach
na –2.
Posily. PĜed zaþátkem hry obránce rozdČlí všechny bojovníky, kteĜí nepatĜí mezi hlídky na skupiny o  nebo
více modelech. Jakmile byl vyhlášen poplach, obránce se mĤže pokusit pĜivolat jednu ze skupin. V pĜípadČ,
že na D6 padne þíslo vČtší než poþet bojovníkĤ ve skupinČ anebo padne '6', pak se skupina pĜipojuje do
boje. Obránce znovu hodí D6 a rozmístí skupinu vlevo od rohu ze kterého šel útoþník v pĜípadČ, že padne '',
na svém kraji jestli padne 2-5 a vpravo od útoþníka, padne-li '6'.
Konec. Hra konþí a útoþník vyhrává, jakmile je brána zniþena a všichni útoþníci opouští bojištČ ze svého
kraje stolu. Hra konci i v pĜípadČ, že všichni útoþníci jsou sraženi obliþejem dolĤ anebo vyĜazeni z akce nebo
jestli útoþník opustí bojištČ kvĤli panice. Obránce bráni svĤj domov, svĤj majetek, þest a rodinu, a panice
nepodlehne. Tzn. že hráþ obránce neháže testy na paniku a nemĤže opustit bojištČ dobrovolnČ.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití; +5 za každý zraĖující zásah; +5 získává ten bojovník, který svym zásahem
zniþil bránu; +0 získává vĤdce obráncĤ, v pĜípadČ, že útok byl odražen
DoplĖující pravidlo. Jestli útoþník zniþil bránu, pak hoćte D6. Jestli padne '6', pak sklady a tunely jsou
kriticky poškozeny, zachváceny plamenem a obecnČ zniþeny. Obránce pĜichází o toto území navČky. V
pĜípadČ, že padne -5, majetek na území byl þásteþnČ poškozen a po této bitvČ obránce nemĤže z nČj
vybírat svĤj pĜíjem.

Osvobození
V pĜípadČ, že jeden z hráþových bojovníku padne do zajetí a hráþ si nepĜeje zaplatit výkupné, mĤže se
okamžitČ pokusit o osvobození svého bojovníka. Je to výjimka v procesu normálního výbČru scénáĜĤ. Tento
scénáĜ je modifikací scénáĜe Nájezd, místo brány je cílem zajatec a platí následující pravidla:
Zajatec. BČhem rozmisĢování svého gangu obránce musí umístit svého vČznČ kamkoliv na bojištČ se mu
zachce. Obránce nemĤže zajatce zabít þi jinak mu ublížit, jeho cílem je odrazit útok. Jakmile je zajatce
osvobozen, obránce se mĤže pokusit o jeho likvidaci jako každého jiného nepĜátelského bojovníka. VČzeĖ se
mĤže pohybovat a bojovat jako obvykle v pĜípadČ, že jeho pouta budou pĜeĜíznuta spĜátelenym bojovníkem.
Bojovník který si pĜeje osvobodit pĜítele, musí skonþit svĤj pohyb v kontaktu se zajatým modelem, nemĤže
stĜílet, bojovat zblízka a musí strávit zbytek kola pĜeĜezáváním ocelových pout kapesním nožem. Osvobozený
zajatec dostává od osvoboditele jako dárek nĤž.
Konec. Hra konþí úspČchem pro útoþníka v pĜípadČ, že vČzeĖ je osvobozen a opustí bojištČ v jakémkoliv
smČru. Hra také konþí, jestli všichni útoþníci jsou sraženi obliþejem k zemi anebo útoþník dobrovolnČ opustí
bojištČ. Obránce bojištČ neopustí v žádném pĜípadČ, protože se jedná o jeho osobni vČzení, na které je
patĜiþnČ pyšný.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití; +5 za každý zraĖující zásah; +5 získává ten bojovník, který svým nožem
pĜeĜízl pouta vČznČnému pĜíteli; +0 získává vĤdce obráncĤ, v pĜípadČ, že obrana byla úspČšná.

PĜestĜelka
Terén. Jeden z hráþĤ postaví budovu nebo most, pak jeho soupeĜ postaví další budovu nebo most. Pak Ĝada
znovu pĜijde na prvního hráþe atd.
Gangy. Každý hráþ si hodí kostkou a náhodnČ si vybere D3+ bojovníkĤ. NemĤže si vybrat, kdo se
pĜestĜelky zúþastní. ZnepĜátelení bojovníci se rozmístí 6" od sebe na zemi tak, aby plnČ vidČli jeden
druhého. Hoćte kostkou a zjistíte, kdo dostane první kolo. Žádný model nesmí být více jak " vzdálen od
spĜáteleného modelu. Všichni bojovníci mají své zbranČ schované a jenom jejich tČkající oþi a klepoucí se
ruce naznaþují vzrĤstající nervozitu a tendence k chronickému alkoholismu.
NapČtí. Oba gangy se pohybuji souþasnČ. Každý bojovník se pohne " smČrem k nepĜíteli a nemĤže
vyhledávat kryt. Pokud se modely ocitnou 4" od nepĜítele, již se nepĜibližují. Poté, co se obČ strany se
pohnuly, oba hráþi hodí D6 a pĜiþtou výsledek k svému celkovému napČtí. V pĜípadČ, že padne '6', poþítá se
jako þíslo '0'. V pĜípadČ, že jeden z gangu bude mít souþet napČtí vyšší jak 5, bude to znamenat, že
gangsterĤm selhaly nervy a šáhli po zbraních. Rozdíl mezi souþty napČti dvou gangu se zapíše.
Ratatatata! Každý bojovník si hodí D6, pĜiþte k tomu svoji iniciativu a pĜiþte  v pĜípadČ, že má pistoli nebo
odeþte  používá-li tČžkou zbraĖ. StĜílet zaþíná ten z bojovníkĤ, který má nejvyšší souþet. V pĜípadČ, že
takových je nČkolik, stĜílí souþasnČ! Poté, co toto drastické kolo stĜelby všech na všechny bude odehráno,
zaþíná normální hra. Ten, kdo hodí více na kostce, má první tah.
Konec. Hra konci okamžitČ, jestli jeden z gangĤ propadne panice nebo hráþ se rozhodne dobrovolnČ opustit
bojištČ. Gang, který opustil bojištČ, prohrává a vítČzem se stává soupeĜ.
Zkušenost: +D6 bodu za pĜežití + rozdíl napČtí v pĜípadČ hráþe, jemuž neselhaly nervy; +5 za každý
zraĖující zásah; +0 vĤdce vítČzného gangu
DoplĖující pravidlo. V pĜípadČ, že vyhrál ten, kdo mČl nižší nervové napČtí v okamžiku zahájení palby, hodí
se D6. V pĜípadČ, že padne -5, bude mít prohravší poloviþní pĜíjem z území po této bitvČ, padne-li '6',
nejenom ze bude mít poloviþní pĜíjem z území, ale o náhodné území pĜichází a vČnuje ho vítČzi.
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QD VYRX I\]LFNRX VtOX D UHSXWDFL DJUHVLYQtFK MHGLQFĤ VH
VHEHNODPQêPSRFLWHPQHSĜHPRåLWHOQRVWL


5RG(VFKHU²PXåLURGX(VFKHUMVRXLPEHFLOQtD
VHQLOQt MHGLQFL D WDN VH N YHGHQt GRVWiYi VLOQČMãt VWUDQD
OLGVWYD±åHQ\1LFQHSĜLQiãtWČPWRãHOPiPWHPQRWWDNRYRX
UDGRVW D XVSRNRMHQt MDNR XND]RYDW PXåVNp SRSXODFL
RVWDWQtFK URGĤ NGR MH WHQ QHMU\FKOHMãt D QHMREUDWQČMãt
ERMRYQtN


5RG 9DQ 6DDU ² WHFKQRORJLFNp Yê]NXP\ PDMt
X 5RGX 9DQ 6DDU SULRULWX SĜHG YãtP RVWDWQtP 3HUIHNWQt
NRVWêP\DEVHQFHVP\VOXSURKXPRUDXPČQtRYOiGDWW\
QHMVR¿VWLNRYDQČMãt ]EUDQČ RGOLãXMH ERMRYQtN\ 9DQ 6DDUX
RGRVWDWQtFKURGĤ

5RG 'HODTXH ² ĜtNi VH åH WHQWR URG GUåt YH VYp
LQIRUPDþQt SDYXþLQČ FHOp PČVWR ýOHQRYp URGX 'HODTXH
PDMtUHSXWDFL]UiGFĤD]DELMiNĤ1LNGRQHYtFRQHVRXSRG
VYêPLGORXKêPLSOiãWLWLWRPLVWĜLSRGVYČWtNG\åRGFKi]tQD
GDOãtWDMQRXPLVL

5RG&DZGRU²VOXãQRVWDSĜtVQpPRUiOQtNRGH[\RGOLãXMt
XUR]HQFHWRKRWR5RGXRGRVWDWQtFK.DåGêERMRYQtNURGX
VNUêYiVYĤMREOLþHMSRGPDVNRXDYČWãLQD]QLFKGRNRQFH
YČĜtåHVYêPLþLQ\]DFKUDĖXMHVYČW

0LPR=iNRQ
6FDYYLHV²NG\VLE\OLOLGPLQ\Qt]DEDOHQLGRãSLQDYêFK
]E\WNĤ RGČYĤ åGtPDMtF UH]DYp ]EUDQČ W\WR ]PXWRYDQp
]UĤG\SĜHGVWDYXMtQHXVWiORXKUR]EXNDåGpPXNGR]ĤVWDO
YH WPČ ViP VOiE D QHR]EURMHQ 3R MHMLFK ERNX MGRX
REURYãWtSROROLGpSRORMHãWČĜLDRGSRUQt]RPEtFL

5HGHPSWLRQ²6SiVD6SiVD6SiVDSĜHVNUHYDRKHĖ
2KQLYpYêNĜLN\NQČåtNXOWX6SiV\]DSDOXMtVUGFHYČĜtFtFKD
R]EURMHQtãtOHQFLYUXGêFKSOiãWtFKYHGRX]DVHERXGDY\
QDSRVOHGQt.ĜtåRYRX9êSUDYXDE\SĜLYHGOLSRGSOiãĢVYp
YtU\FRQHMYtFHQRYêFKYČĜtFtFKXSiOLOLMHãWČYtFHNDFtĜĤD
PLPRMLQpLVSDVLOLFHOêVYČW


5DWVNLQ 5HQHJDGHV ² ]YOiãWQt WLãt OLGp
PDVNRYDQt GR QHQiSDGQêFK REOHNĤ D SRWNDQtFK NĤåt
Y\KêEDMtFtVHKOXNXWRYiUHQKUXEêPRE\YDWHOĤPYUFKQtFK
YUVWHY D MHMLFK SXãNiP 9LGt VYp SOiSRODMtFt GRP\ D
'XFKRYp3RG]HPtMHYHGRXGRERMH]DSUiYRQDåLYRW


6S\UH+XQWHUVPOiGHåâOHFKWLFNêFK
5RGĤ DE\ PRKOL PODGtFL ]DXMPRXW VSUiYQp
SRVWDYHQt SR ERNX VYêFK SĜtEX]QêFK PXVt
VORåLWPDWXULWQt]NRXãNX0XVtGRNi]DWåHMVRX
GRVWDWHþQČ VLOQt NUXWt D QHOtWRVWQt =DNRYiQL
GR QHMPRGHUQČMãtFK SDQFtĜĤ RENORSHQL
HQHUJHWLFNêPLSROLDY\]EURMHQLVPUWRQRVQêP
DU]HQiOHP]EUDQtVHPODGtFLY\GiYDMtQD/RY

3LW 6ODYHV ² NDåGê NGR SRUXãt QHOtWRVWQp
]iNRQ\SRG]HPtNDåGêNGRQH]DSODWLOGDQČYþDVNDåGê
NGRQHY\KRYRYDOPtVWQtPX~ĜHGQtNRYLDQHPiSURWHNFL
MH SURGiQ GR RWURFWYt &\QLþWt RWURNiĜL XERåiND þDVWR
XSUDYXMt DE\ FR QHMOpSH SOQLO ]DGDQê ~NRO .G\å VH
RWURNĤPSRGDĜtXSUFKQRXWVWiYDMtVH]QLFKVPUWRQRVQt
SROROLGpSRORVWURMHWRXåtFtSRX]HSRSRPVWČ

