NECROMUNDA
Speciální postava

KLOVIS,

ZVANÝ

VYKUPITEL

Ian Wright
Stal se legendou už za svého života. Musí se s ním
počítat. Jeho výpravy jsou známé vysokým počtem
mrtvých. Klovis, zvaný Vykupitel, je pravděpodobně
druhým nejvíce obávaným knězem Osvoboditelů,
hned za Nejvyšším fanatikem. Neúnavně bojuje
proti bezvěrcům, je metlou kacířů a čistí svět od
mutantů.
Jeho spravedlivé skutky milosrdných poprav jsou
pečlivě zaznamenány jeho osobním písařem
jáhenem Malakevem.
Pamatujte: Pokut to nebolí, pak se to nepočítá!
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Zbraně: Svatý eviscerátor, Ponižovatel (viz níže),
plasmová pistole, meč a nůž.
Brnění: Zpevněná kůže (6+).
Schopnosti: Skok (hbitost), Pověst zabijáka a
Nervy z oceli (obě dravost).
Psychologie: Klovis je imunní na veškerou psychologii s výjimkou zběsilosti a nenávisti.
Loajalita: Klovis může ve hře vystupovat výhradně
jako velitel gangu Osvoboditelů.
Hodnocení: Klovis zvýší hodnocení o +390 bodů.
Platba: Klovis může být najat výhradně jako rádce
(mentor). Nevyžaduje žádnou odměnu.
Odměna: Je vypsána odměna na Klovisovu hlavu,
a ta je rovna hodnotě jeho hodnocení v kreditech.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA
Klovis podléhá všem pravidlům pro Osvoboditele,
tak jak určují pravidla pro cizáky (outlanders) a má
schopnosti Morálka, Spasitel a Vnuknutí nenávisti,
jak je uvedeno u Osvoboditelského kněze. Dále pro
něj platí následující pravidla.
Vypal a očisti: Klovis může být najat výhradně
jako rádce (mentor). Ovšem pokud Váš gang
bude bojovat proti „nečistým“ — scavvy, mutanti,
psykerům, cizákům (outlanders) či jakýmkoliv
psancům (outlaws) — můžete si přidat +1
k výsledku vašeho hodu pro zjištění, zda Klovis
pomůže vaší výpravě.
Rádcova role: Pokud Klovis přijme vaši žádost o
pomoc, učiní tak jedině jako vůdce vašeho gangu.
To znamená, že váš normální velitel se nadcházející
výpravy nezúčastní, místo toho zůstane v táboře
studovat svaté spisy, modlit se a meditovat.
Kontrolovaná zběsilost! Klovis dokáže ovládat
svůj vztek během souboje. Pokud budete chtít,
Klovis se na začátku vašeho kola může stát
zběsilým. Stav zběsilosti trvá do začátku vašeho
následujícího kola. Ve velmi nepravděpodobném
případě, že Klovisovi selžou nervy anebo se
rozhodnete, že Klovis nebude zběsilý, pak podléhá
pravidlům pro nenávist. Klovis nemusí nikdy házet
test na morálku, všemi takovými testy automaticky
projde.

Hodnocení disciplíny: Prohra není na pořadu
dne! Pokud jste prohráli, jeden z bratrů bude
disciplinárně předvolán a Klovis mu dá lekci!
Způsobí mu jedno vážné zranění — házejte na
tabulku vážných zranění a přehoďte výsledky
41–66.

ZBRANĚ
Svatý eviscerátor
Také znám jako Meč pronásledování či jako Meč
osvobození, Klovisův eviscerátor je považován za
svatou zbraň.
O tuto zbraň pečuje s láskou a úctou jáhen Malakev.
To znamená, že po každém použití plamenometní
části tohoto eviscerátoru hoďte kostkou a musíte
házet na zaseknutí, pouze pokud padlo 6. Dále Svatý
eviscerátor nepodléhá pravidlům o vybuchujících
zbraních.
Všechny ostatní vlastnosti má Svatý eviscerátor
shodné se svým běžným protějškem.
Ponižovatel
Unikátní železná palice s koncem ve tvaru lebky,
z jejíž čelisti a očních důlků šlehá oheň.
Parírování: Úder Ponižovatelem nelze parírovat,
meč bude odhozen stranou.
Zaškobrtnutí: Protože je skutečně obtížné tuto
zbraň ovládat, každá jednička při hodu na zásah
v boji zblízka dá oponentovi bonus +2.
Zapaluje: Nepřítel může od zásahu touto zbraní
vzplanout. Použijte pravidla pro vzplanutí stejná
jako u plamenometu.
Dohoření. Ponižovatel má omezené množství
paliva. Po každém hodu na zranění, u kterého padlo
6, hoďte kostkou. Pokud padlo 3 nebo méně, ve
zbrani došlo palivo. Právě zasažený model může
ještě stále vzplanout, ale pro všechny následující
zásahy již nepoužívejte pravidlo Zapaluje. Ignorujte
pravidla o vybuchujících zbraních.

JÁHEN MALAKEV
Pokud vaši výpravu vede Klovis, můžete k němu
přidat i jeho věrného druha, písaře jáhena Malakeva.
Malakev je Klovisův oddaný sluha a kronikář, který
zapisuje jeho hrdinné skutky a šlechetné učení.
Sám je ovšem tak trochu zbabělcem, často se
schovává někde vzadu a jeho spasitelské schopnosti
jsou velmi malé.
Proﬁl
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Zbraně: Opakovací pistole (stub gun) a nůž.
Brnění: Liber Excruciatus (nemodiﬁkovatelný hod
na brnění 5+, viz níže).
Schopnosti: žádné.
Psychlogie: viz níže.
Loajalita: Malakev bojuje (!?) výhradně po boku
Klovise v Osvoboditelském tažení.
Hodnocení: Žádné body. Malakevova cena i
hodnocení je již zahrnuto u Klovise.
Platba: Malakev nevyžaduje žádnou platbu, pouze
touží být po boku svého vzoru, Klovise.
Odměna: Na Malakeva není vypsána žádná
odměna; je to písař a ne bojovník.
Zkušenost: Malakev nemá žádnou zkušenost a
nemůže ani žádnou získat.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA
Klovisův služebník: Malakev musí vždy zůstat do
6 palců od Klovise. Pokud z jakéhokoliv důvodu je
dále, všechny nepřátelské modely v něm vzbuzují
strach; pokud model způsobuje strach standardně,
pak nyní způsobuje v Malakevovi teror.

LIBER EXCRUCIATUS
Malakev na svých zádech nese Liber Excruciatus,
obrovskou knihu popisující všechny metody mučení
a očisty od hříšníků. Tento svatý spis má velmi
pevné desky a jeho stránky jsou naplněny duchem
vládce Císaře.
Tento posvátný svazek dává Malakevovi hod na
brnění 5+ proti jakémukoliv zraňujícímu zásahu.
Tento hod není modiﬁkován sílou zbraně a může
být použit i proti zbraním, které nepovolují žádné
hody na brnění.

