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Regulamin
1. Na turnieju obowiązują zasady z
następujących źródeł:
* Niniejszego Regulaminu;
* Mordheim Living Rulebook (wraz z
tabelką alternatywnych trafień krytycznych);
* Mordheim Annual 2002;
* Erraty i FAQs opublikowane przez GW/SG;
* Zasady dotyczące band i najemników z Empire in
Flames;
* Uściślenia Listy Sędziowskiej spisane w tym dokumencie:
http://debowatarcza.vot.pl/download/US.pdf.

* Freelancer z Mordheim Rulebook
* Elf Ranger z Mordheim Rulebook
* Troll Slayer z Mordheim Rulebook
* Imperial Assassin z Mordheim Annual 2002
* Tilean Marksman z Mordheim Annual 2002
* Beasthunter z Empire in Flames
* Highwayman z Empire in Flames
* Roadwarden z Empire in Flames
* The Arabian Merchant z Town Cryer 22
* Kislev Ranger z Fanatic Magazine
* Halfing Thief z Fanatic Magazine
* Dwarf Treasure Hunter z Fanatic Magazine
* Elf Mage z Fanatic Magazine

2. Turniej odbywa się w formie kampanii.
3. Początkowe rozpiski układane są tradycyjnie na 500 gc
(Marienburg na 600 gc).

7. Uczestnik turnieju musi przynieść figurki; muszą być one
pomalowane. Niedopuszczalne są „proxy”, za wyjątkiem
postaci niezależnych pojawiających się w scenariuszach.
WYSIWYG nie obowiązuje, choć jak zawsze jest mile widziany.

4. Wszystkie czary i modlitwy zostają wylosowane przed
pierwszą bitwą.

8. Prócz tego należy mieć wypełnioną kartę bandy z
sześcioma slotami, zasady bandy, najemników i ekwipunku
przez nich używanego oraz wydrukowaną kopię Regulaminu.
Mile widziane są figurki reprezentujące postacie niezależne,
pojawiające się na stole w danym scenariuszu (ew. mogą być
„proxy”); organizatorzy będą również niezmiernie wdzięczni
za wsparcie w postaci przyniesionych elementów terenu
(których w Mordheim nigdy za wiele!). Miarka i kości k6 są
niezbędne. Może się przydać tzw. Scatter Dice.

5. Podczas turnieju nie jest dozwolone wynajmowanie Postaci
Dramatu (Dramatis Personae).
6. Do turnieju dopuszczone są bandy:
* Mercenaries:
- Reiklanders z Mordheim Rulebook
- Middenheimers z Mordheim Rulebook
- Marienburgers z Mordheim Rulebook
* Cult of the Possessed z Mordheim Rulebook
* Witch Hunters z Mordheim Rulebook
* Sisters of Sigmar z Mordheim Rulebook
* Undead z Mordheim Rulebook
* Skaven Clan Eshin z Mordheim Rulebook
* Orcs & Goblins z Mordheim Annual 2002
* Dwarf Treasure Hunters z Mordheim Annual 2002
* Ostlanders z Mordheim Annual 2002
* Averlanders z Mordheim Annual 2002
* Kislevites z Mordheim Annual 2002
* Beastmen Raiders z Empire in Flames
* Carnival of Chaos z Empire in Flames

9. Podczas turnieju rozegranych zostanie 5 bitew po 90
minut każda. W przypadku przekroczenia czasu gra się
kończy, przy czym nieprzydzielane są punkty za wykonanie
zadania głównego. Pary w pierwszej bitwie są ustalane tylko
na podstawie ratingu, w następnych na podstawie przede
wszystkim ilości zdobytych Dużych Punktów, uzupełniająco
na podstawie Małych Punktów, a w razie potrzeby ewentualnie
ratingu bandy. Po każdej bitwie gracze mają 15 minut przerwy
na eksplorację, rozwoje, zakupy itd.
10. Zasady uzyskiwania punktów:
MP - Małe Punkty; dostaje je każdy gracz podczas potyczki za
spełnienie odpowiednich kryteriów;
DP – Duże Punkty; liczą się do klasyfikacji na turnieju i są
obliczane na podstawie różnicy MP obu graczy. W pierwszej
kolejności obliczana jest liczba uzyskanych przez gracza MP, a
następnie, w oparciu o różnicę ilości jego punktów z punktami
jego przeciwnika, ustalana jest liczba DP obydwu graczy,
zgodnie z umieszczonym poniżej zestawieniem.

a także:
*Bretonnians z Town Cryer 8
*Pirates z Town Cryer 9
*Pit Fighters z Town Cryer 14 (i 21)
*Skaven Clan Pestilens z Town Cryer 29
oraz następując najemne ostrza (Hired Swords):
* Pit Fighter z Mordheim Rulebook
* Ogre Bodyguard z Mordheim Rulebook
* Halfling Scout z Mordheim Rulebook
* Warlock z Mordheim Rulebook
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3. Za każdego zdjętego bohatera - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za zadania poboczne - w sumie maks. 36 MP

Jeśli nie było zadania pobocznego, zadanie główne warte jest
84 MP.
Różnica MP: 0-7
Różnica MP: 8-14
Różnica MP: 15-21
Różnica MP: 22-28
Różnica MP: 29-35
Różnica MP: 36-42
Różnica MP: 43-49
Różnica MP: 50-56
Różnica MP: 57-63
Różnica MP: 64-70
Różnica MP: 71+

Regulamin

bezpośredniego starcia między graczami, jeśli miało ono w
trakcie trwania turnieju miejsce.
- Jeśli nie było bezpośredniego starcia między ww. graczami,
zajmują oni to samo miejsce ex aequo.
14. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
debowa.tarcza@gmail.com oraz poprzez forum Azylium.
W zgłoszeniu należy zawrzeć: imię, nazwisko, pseudonim,
miasto oraz oczywiście wybraną przez siebie bandę i obliczony
rating rozpiski.
Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 30.03.2012.

DP: 10:10
DP: 11:9
DP: 12:8
DP: 13:7
DP: 14:6
DP: 15:5
DP: 16:4
DP: 17:3
DP: 18:2
DP: 19:1
DP: 20:0

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania
- w razie potrzeby - zmian w Regulaminie, w tym w
scenariuszach, oraz do dokonywania wiążących interpretacji
i uzupełnień, gdyby w trakcie trwania turnieju pojawiły się
wątpliwości co do treści regulaminu i scenariuszy.
Informacja o aktualizacji i nowa wersja dokumentu
(każdorazowo do sprawdzenia w lewym dolnym rogu strony)
pojawią się odpowiednio wcześnie we wszystkich źródłach, za
pomocą których publikowane są informacje o turnieju.

Maksymalna liczba MP do uzyskania w bitwie to 120.
11. Punkty Worst Play
Przydzielane są punkty karne za przeklinanie, utrudnianie
gry, łamanie Regulaminu, a przede wszystkim za oszukiwanie.
Wszystkie przypadki takiego zachowania są zgłaszane do
sędziego, który decyduje o ukaraniu gracza. Po uzyskaniu 3
punktów karnych gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Magiczny sztorm
Wichry magii wiejące nad Mordheim uległy
niewyjaśnionemu
wypaczeniu,
wywołując
przedziwne anomalie, które mogą nieść zarówno
śmiercionośne zagrożenie, jak i nieposkromioną
potęgę.

12. Punkty Fair Play
Jako że punkty WP stały się w większości przypadków
martwym przepisem i jedynie z rzadka stosowaną sankcją,
wprowadza się punkty Fair Play (FP), które mają nagradzać
odpowiednie postawy wśród graczy. Ponieważ Mordheim
jest systemem kameralnym i nietypowym do rozgrywania na
turniejach, warto utrzymać w nim nie tylko ilość graczy, ale i
odpowiedni poziom ich zachowania.

Wynik 2 na 2k6 podczas rzucania zaklęcia
oznacza, iż nastąpiło niekontrolowane, śmiertelnie
niebezpieczne wyładowanie mocy – postać
rzucająca zaklęcie otrzymuje magiczne trafienie o
Sile równiej połowie poziomu trudności czaru (w
zaokrągleniu w górę), bez rzutów ochronnych.

Po turnieju każdy gracz pisze na kartce, z kim grało mu się
najlepiej. Pod uwagę należy wziąć m.in.: stosunek gracza do
przeciwnika, znajomość zasad (nie musi być biegła, chodzi
raczej o podejście do ewentualnych pomyłek), stosunek
do gry, uczciwość i życzliwość (te dwie ostatnie cechy są
najważniejsze). NIE NALEŻY brać pod uwagę samego
poziomu gry czy czyjegoś szczęścia lub pecha w rzutach sytuacja, kiedy gracz wymieni przeciwnika z powodu łatwego
zwycięstwa, jakie nad nim odniósł, nie powinna się zdarzyć.

Wynik 12 na 2k6 oznacza z kolei wywołujący
euforię i uczucie potęgi, niespotykany przypływ
energii magicznej – postać może od razu, w tej
samej fazie magii, rzucić kolejne zaklęcie.

Za każde dwie uzyskane „wzmianki” o sobie w ocenie Fair
Play, gracz dostaje +1 DP. Ocena Fair Play może mieć zatem
znaczący wpływ na miejsce w rankingu. Warto więc być takim
przeciwnikiem, na jakiego samemu chciałoby się trafić.
13. Końcowa klasyfikacja:
- O kolejności na podium decyduje łączna liczba DP
uzyskanych przez gracza.
- W przypadku takiej samej ilości DP u dwóch graczy o
wyższym miejscu decyduje większa liczba MP.
- W przypadku takiej samej liczby DP i MP, decydujący jest
wyższy rating.
- W przypadku takiego samego ratingu decyduje wynik
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Od kilku dni działo się coś dziwnego. Pozornie jednak pracownia Ermenricha funkcjonowała jak dawniej. Uczniowie
uwijali się pośpiesznie przy warzeniu eliksirów, myli naczynia laboratoryjne i odkurzali pokryte pyłem księgi w
bibliotece. Wielu zauważyło jednak, że Ermenrich coraz mniej się nimi interesuje. Pogłoski mówiły, że dopuszcza do
siebie jedynie Lutheriusa, najstarszego z uczniów, którego od początku darzył największym zaufaniem. Przesiadywali
we dwóch w ukrytym w piwnicy gabinecie i dyskutowali całymi dniami. A to mogło oznaczać tylko jedno – szykowali
się na coś. Na coś, czego przeciętny uczeń nie mógł się nawet spodziewać. Bo przecież wszystkie rozkazy były wydawane
jak dawniej. Nikt nie kazał im nagle poszukiwać sproszkowanych łusek żmij w ogromnych ilościach, nikt nie ostrzegał
o najeździe inkwizycji. To było coś innego. Jakaś tajemnica, którą posiadło tylko tych dwóch...
W głębi piwnicy czuć było wilgoć. I chłód, jaki nie był znany żadnemu innemu uczniowi, gdyż żaden prócz
Lutheriusa nigdy tam nie przychodził. Lutherius jednak był już przyzwyczajony. Ermenrich nieraz wzywał go do
siebie. Wielu uczniów zazdrościło mu tego, ale Lutherius miał na ten temat nieco inne zdanie. Może dlatego, że wbrew
plotkom, nie dyskutował on swobodnie z mistrzem na różne tematy, a dzień w dzień otrzymywał nowe rozkazy, które
bezzwłocznie musiał wykonywać, nawet kosztem bezsennych nocy.
Dziś też tak było. Ermenrich już od progu kazał mu przyjść do piwnicy. Lutherius z rezygnacją podążył za
mistrzem. Nie uśmiechało mu się wykonywać kolejnych dodatkowych prac, lecz najwyraźniej mistrz miał swoje plany co
do niego i nie chciał ich zmieniać.
- Nie rób takiej ponurej miny, chłopcze – powiedział starzec, gdy usiedli już na fotelach w jego gabinecie. - Nie będę cię
dziś długo męczył.
- Jestem na twoje rozkazy, mistrzu – zapewnił Lutherius.
- Ale dziś jakoś rozkazów nie ma – roześmiał się Ermenrich. - Dziś chciałbym ci jedynie zdradzić sekret, który być
może zmotywuje cię nieco do dalszych przygotowań.
- Zamieniam się w słuch.
- Zauważyłeś na pewno, że coś wisi w powietrzu. Coraz częściej ostatnio wysługuję się tobą w różnych sprawach...
zapewne masz mi to za złe. Ale pracy jest wiele, a czeka nas jeszcze więcej, jeśli mamy się odpowiednio przygotować.
- Przygotować... na co? - zapytał Lutherius.
- Jesteś młody i wiatry magii są dla ciebie jeszcze sprawą obcą... a w każdym razie mglistą. Jednak ja badam je
nieustannie. Codziennie oglądam świat zza mego szkła, wdycham poranne powietrze i smakuję wodę, która płynie
nieopodal od wieków. Kiedy masz ponad siedemdziesiąt lat, wyczuwasz najdrobniejszą nawet zmianę w codziennym
otoczeniu. Nie trzeba do tego być czarodziejem – uśmiechnął się starzec. - Nadchodzi sztorm, mój drogi chłopcze.
Prawdziwy sztorm, jakiego nie było od stuleci.
Lutherius spojrzał na niego osłupiały.
- Magiczny... sztorm? - upewnił się, ledwo wykrztuszając z siebie słowa. - Jesteś pewien, mistrzu?
- Tak jak tego, że tutaj obaj siedzimy – skinął głową Ermenrich. - Wiesz, że magiczne sztormy zdarzają się rzadko...
a dla zwykłych użytkowników magii są zazwyczaj dość opłakane w skutkach. Ale my nie jesteśmy zwyczajni,
Lutheriusie.
- Nie jesteśmy – powtórzył uczeń jak echo.
- My jesteśmy gotowi, by zawładnąć tym sztormem i podporządkować sobie wszelkie magiczne wyładowania, które z
nim nadejdą.
- Jesteśmy? - zapytał Lutherius nieśmiało.
- Nasza w tym głowa, chłopcze – odrzekł Ermenrich z uśmiechem. - Musimy być gotowi, gdy wiatry magii zawieją
mocniej. Musimy być gotowi, gdy nadejdzie nasza szansa na podporządkowanie sobie potęgi wielokrotnie większej, niż
my sami.
Jego oczy zapłonęły niemal młodzieńczym blaskiem, gdy napotkał żarliwe spojrzenie Lutheriusa. Chłopak
nie wyrzekł ani słowa. Nie musiał. W jego oczach widać było przysięgę wierności i obietnicę wszelkiej pomocy.
Nadzieja na magiczny sztorm rozpaliła jego młodą duszę i żaden rozkaz mistrza nie był mu już straszny.
- Musimy być gotowi – dodał cicho starzec. - My dwaj, chłopcze. Nikt inny nie jest tego godzien, nikt inny nie przetrwa.
Zostaniemy tylko my i my musimy być gotowi. - położył dłoń na ramieniu ucznia. - Ja, Mistrz Ermenrich i ty u mego
boku.
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Scenariusz 1 - Magiczne wory Ermenricha
Stały wszędzie. W całej pracowni. Kilka w jednym kącie, kilka pod szafą, ze
dwa znalazły się nawet za regałem z drogocennymi ingrediencjami. Lutherius
rozglądał się niemal bezradnie, przekonany, że jego mistrz oszalał. Właściwie
był co do tego przekonany już wcześniej, ale teraz szaleństwo to zdało mu się
niemal niebezpieczne. Ni stąd, ni zowąd, w pracowni zaroiło się od płóciennych
worków.
- Czyżbyś osądził mnie jako obłąkanego, Lutheriusie? - zapytał znienacka
Ermenrich, jakby odgadując myśli swego ucznia.
- Ależ skąd, mistrzu! - zaprzeczył Lutherius. - Ale te... worki...
- Zawierają nasze bogactwa. Nasze najcenniejsze przedmioty. Wiesz przecież,
że na jakiś czas nasza kryjówka będzie zagrożona i wszystko trzeba schować
przed oczami niepowołanych osób. Nie gromadzę bezmyślnie bogactw, jak
większość ludzi na tym świecie. Jednak nie wolno też marnować pieniędzy i
skazywać na zatracenie czegoś, co kosztowało tak słono, jak na przykład
teleskop, nie sądzisz?
- Ach – Lutherius odetchnął z ulgą na wieść o teleskopie. - A więc to takie
rzeczy schowałeś w tych workach... tylko nie rozumiem jednego...
- Pytaj, chłopcze.
- Dlaczego pochowałeś to wszystko w takich zwyczajnych workach, jak jakąś
mąkę czy zboże? Czyżbyś żałował okutych żelazem kufrów?
- Ależ skąd, mój chłopcze – roześmiał się Ermenrich. - To tylko część mego
genialnego planu. Kufer zbyt łatwo przyciąga uwagę złodziei. Kto tu wejdzie i
zobaczy zwykłe worki, nie będzie chciał zainteresować się zawartością.
- A jeśli? - zapytał Lutherius z powątpiewaniem.
- A jeśli – Ermenrich uśmiechnął się złowieszczo. - To mam dla niego przykrą
niespodziankę... strona czterysta ósma „Klątw i uroków” Heilmanna.
Lutherius pośpiesznie przekartkował opasłe dzieło.
- Pu’uavy – odczytał głośno i z nabożnym lękiem.

ruchu jeden worek. Może nieść również dwa, ale nie może wtedy
biegać. Jeżeli niosący worek zostatnie zdjęty z placu boju, należy
umieścić znacznik worka w tym miejscu.
Worek zostaje uznany za zdobyty tylko po wyniesieniu go przez
dowolną krawędź stołu. Model, który go niósł, wraca do bitwy (już
bez worka) na początku kolejnej tury gracza.
„Klątwa Pu’uavy”. Worki trzeba jak najszybciej wynieść poza
kraniec pola bitwy, gdyż magia chroniąca skarby Ermenricha potrafi
płatać złodziejom nieprzyjemne figle. W każdej turze, kiedy dany
worek jest niesiony, rzuć K6. Wynik 1 oznacza, iż worek znika z
rąk niosącego i pojawia się na ziemi w odległości 2k6” w losowym
kierunku (należy przerzucić kierunek, jeżeli w wyniku pierwszego
rzutu worek miałby się pojawić poza stołem).

Zakończenie gry

Kiedy jedna z band nie zda testu rozbicia, gra zostaje zakończona.
Rozbita banda przegrywa. Worki niezebrane z pola bitwy, jak również
niewyniesione poza krawędź przed końcem bitwy, nagle znikają i
bezpowrotnie przepadają.

Magiczne wory Ermenricha

Po bitwie bandy przeszukują zawartość zdobytych worów.
W każdym znajduje się 2k6 zk oraz 1 szt. Wyrdstona, a ponadto jakiś
zagrabiony z pracowni czarodzieja cenny przedmiot (rzuć k6):
1 - Spaczeniowe wahadło*
2 - Karty Tarota*
3 - Róg bojowy**
4 - Teleskop**
5 - Strój z Katajskiego Jedwabiu
6 - Księga Magii***

Bandy graczy zjawiły się w okolicy jednej z pracowni Ermenricha
- jednego z czarodziejów, którzy mieszkali niegdyś w Mordheim.
Okazuje się jednak, że ktoś ich uprzedził, splądrował pracownię,
a zagrabione dobra wyniósł w workach... które z niewiadomych
powodów szybko porzucił!

* - Przedmioty z „Opulent goods” z Mordheim Annual 2002.
** - Przedmioty z „Ye Olde Curiosity Shoppe” z Mordheim Annual 2002.
*** - Łowcy Czarownic i Siostry Sigmara znajdują Świętą Księgę.

Każdy z przedmiotów gracz może znaleźć tylko raz. Drugi taki sam
wynik należy przerzucać aż do wylosowania przedmiotu jeszcze
nieznalezionego.
Skarbów Ermenricha nie można sprzedać - nieliczni kupcy z
Mordheim i okolic nie będą ryzykować zakupu czegoś, co może być
obłożone przez przezornego czarodzieja „Klątwą Pu’uavy”!

Teren

Zrujnowane budynki, przeszkody. Przed rozpoczęciem gry należy
umieścić na polu bitwy 6 znaczników przedstawiających wory.

Rozstawienie band

Doświadczenie

Każdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej, wybiera, czy
rozstawia się pierwszy, czy drugi. Ten, który rozstawia się pierwszy,
wybiera, po której stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie
swoje modele w odległości do 6” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości 6” od przeciwnego brzegu stołu.

+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę
otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 za zwycięstwo. Przywódca bandy, która wygrała, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.
+1 za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy bohater otrzymuje 1
punkt doświadczenia za każdego przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 za zdobycie worka. Każdy bohater lub stronnik*, który wyniesie
worek przez krawędź stołu, otrzymuje 1 punkt doświadczenia.
* - 1 punkt doświadczenia uzyskuje cała grupa tego stronnika.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz, który uzyska wyższy wynik,
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Punktacja

Porzucone wśród ruin worki wypełnione skarbami czarodzieja
Ermenricha to łakomy kąsek dla żądnych bogactw band - należy
bez chwili zwłoki zabrać je ze sobą, by w zaciszu swojej kryjówki
przejrzeć ich zawartość.
Worek może podnieść każda postać niebędąca zwierzęciem poprzez
wejście z nim w kontakt podstawką. Model może nieść bez kar do
Wersja 2 - ostatnia aktualizacja 28.03.2012

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za każdy zdobyty czarodziejski worek - 6 MP (maks. 36 MP)
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Scenariusz 2 - Uczeń czarodzieja
Lutherius zakaszlał od pyłu i dymu, snującego się wokół. Stracone. Wszystko
stracone. Mistrz zniknął, opuścił go – może na zawsze? Zadrżał, myśląc o
ucieczce. Ale ucieczka też zdawała mu się bezcelowa. Zginę w tym przeklętym
mieście, pomyślał, trzeba się stąd zabierać. Pal licho Ermenricha, pal licho ich
wszystkich, przeklętych czarodziejów! Znów zostanę zwykłym żakiem, będę
pił wieczorami, wstawał o świcie, by czytać księgi, których i tak nigdy nie
zrozumiem, będę zabawiał się z dziewczynami w najtańszych burdelach i brał
udział w bójkach... niech mnie nawet aresztują. Wszystko, byle nie śmierć w
tych ruinach!
- Halo, chłopcze – odezwał się głos tuż nad jego uchem.
Lutherius aż podskoczył z przerażenia. Obejrzał się za siebie. Zza zgruchotanego
muru wystawała czyjaś głowa. I dłoń. W dłoni – miecz. Lutherius spojrzał na
nieznajomego. Wyglądał na starszego, doświadczonego w bitwie wojaka. Pierś
miał przepasaną wstęgą w barwach Averlandu.
- Co tu robisz, dzieciaku? - zdziwił się wojownik. - To nie miejsce dla ciebie.
- Jestem Lutherius, uczeń Ermenricha – wyznał Lutierius. - Nie pragnę
niczego prócz wydostania się stąd. Pomóżcie, panie, a będę do śmierci waszym
dłużnikiem.
- Uczeń Ermenricha, powiadasz... - rzekł wyraźnie zdumiony wojak. - Tego
Ermenricha? Myślę, że możemy ci pomóc...
Lutherius uśmiechnął się z ulgą.
- Ale nie za darmo – dodał najemnik, spoglądając w zadumie na błyszczące
ostrze swego miecza.

przez jednego bohatera bądź stronnika (jednak nie zwierzę).
Lutherius uznany jest za uprowadzonego przez bandę gracza po
przeprowadzeniu go przez swoją krawędź stołu, przy czym model,
który go prowadził, nie wraca już do bitwy. Na potrzeby testu rozbicia
traktowany jest jednak tak, jakby nadal uczestniczył w grze (jeżeli
to dowódca, nadal korzysta się z jego cechy Ld przy wykonywaniu
testów Rozbicia).
Jeżeli postać prowadząca Lutheriusa zostanie znokautowana,
ogłuszona, bądź zdjęta z placu boju, uczeń czarodzieja wykonuje test
Inicjatywy. Jeśli jest on udany, czarodziej zręcznie wyswobadza się z
pęt i zaczyna uciekać w kierunku najbliższej krawędzi.
Jeżeli uczeń czarodzieja zdoła uciec przez krawędź, żadna z band nie
odnosi korzyści, które mogłaby mieć w razie uprowadzenia.
Lutheriusa nie można próbować zabić w walce wręcz - jest zbyt
cenny i bandy będą próbowały go obezwładnić i uprowadzić. Można
jednak do niego strzelać, ale TYLKO wtedy, gdy jest prowadzony
przez członka wrogiej bandy - skoro my go nie dostaniemy, to oni
tym bardziej!
Profil
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Broń: Lutherius uzbrojony jest w kostur (broń obuchowa) i sztylet.
Czarodziej: Lutherius zna zaklęcia Szczęście Shemteka i Miecz
Rezhebel z dziedziny Magii Pomniejszej.

Plotki głoszą, iż w ruinach widziano błąkającego się młodego
Lutheriusa - jednego z uczniów czarodzieja Ermenricha, który
zapewne mógłby - po odrobinie niezbędnej perswazji - wskazać
drogę do kolejnej z wielu pracowni i skrytek swojego mistrza.

Zakończenie gry

Kiedy jedna z band nie zda testu rozbicia, gra zostaje zakończona.
Rozbita banda przegrywa.

Teren

Zeznania Lutheriusa

Zrujnowane budynki, przeszkody, mury itp. Przed rozpoczęciem
gry należy umieścić na polu bitwy, dokładnie na środku, figurkę
przedstawiającą ucznia czarodzieja.

Banda, której udało się uprowadzić Lutheriusa, odpowiednio
zachęca go do rozmowy. Okazuje się, że jednak niezbyt wiele
wie, ale ostatecznie zdradza położenie pobliskiego laboratorium
Ermenricha, które może zostać splądrowane w fazie eksploracji
po bitwie (traktowane jako dodatkowy w stosunku do normalnej
eksploracji wynik 22222 - Alchemist’s Laboratory).

Bandy

Każdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej, wybiera, czy
rozstawia się pierwszy, czy drugi. Ten, który rozstawia się pierwszy,
wybiera, po której stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie
swoje modele w odległości do 6” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości 6” od przeciwnego brzegu stołu.

Doświadczenie

+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę,
otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 za zwycięstwo. Przywódca bandy, która wygrała, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.
+1 za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy bohater otrzymuje 1
punkt doświadczenia za każdego przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 za uprowadzenie Lutheriusa. Bohater lub stronnik, który
wyprowadził Lutheriusa poza krawędź pola bitwy, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.*
* - 1 punkt doświadczenia uzyskuje cała grupa tego stronnika.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz, który uzyska wyższy wynik,
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Na początku każdej rundy, przed ruchami graczy, Lutherius rusza się
k6+2” w losowo wybranym kierunku. Zajęty szukaniem czegoś w
ruinach nie zwraca uwagi na bandy graczy; jednakże, gdy w zasięgu
12” od niego znajdzie się co najmniej jeden wrogi model, w kolejnej
turze będzie próbował uciekać biegiem (o ile w zasięgu 8” nie ma
wrogów) w kierunku najbliższej krawędzi.
Zaszarżowany będzie się bronił, korzystając z oręża i znanych mu
zaklęć. Atakujący mają jednak modyfikator -2 do trafienia, gdyż
muszą się starać uderzać Lutheriusa tak, by go nie zabić.
Po udanym trafieniu i zranieniu (bez rzutów na znokautowanie,
ogłuszenie i OOA) przyjmuje się, iż Lutherius został obezwładniony
i związany. Może być od tej pory prowadzony (również biegiem)
Wersja 2 - ostatnia aktualizacja 28.03.2012

M

Punktacja

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Uprowadzenie Lutheriusa - 36 MP
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Scenariusz 3 - Zaczarowana rezydencja
Cienkie ostrze sztyletu przecięło gładko skórę Lutheriusa. Chłopak zawył z
bólu, a łzy potoczyły się po jego policzkach. Miał pocięte już oba ramiona, teraz
oprawcy zabrali się za jego uda.
- Lepiej mów, chłopcze, pókim dobry – zagroził zbir z ostrzem w ręku. - Twoja
pomoc specjalnie nam się do tej pory nie przydała, więc jeśli chcesz żyć, to musisz
nam powiedzieć, gdzie ten przeklęty mag się ukrywa.
- Już... mówiłem – wykrztusił Lutherius. - Nie ma go tam teraz... to... pusty...
dom... nie znajdziecie go... zostawił... nawet mnie...
- Kpisz chyba, chłopaku – zdenerwował się bandyta. - Jeśli go tam nie ma, to
tym lepiej dla nas. Sam rozumiesz, że nie chciałby, abyśmy go odwiedzali... zbir uśmiechnął się pod wąsem. - Powiesz nam, gdzie on mieszkał, albo ostrze
pójdzie nieco wyżej, niż twoje uda.
- Nie! Nie! Nie!!! - zawył Lutherius, widząc, jak dłoń ze sztyletem przesuwa
się powoli w górę, w stronę jego krocza. - Nie! Powiem! Wszystko powiem!
Błagam, puśćcie, zostawcie, nie róbcie mi krzywdy!
Rzezimieszek spojrzał triumfalnie na swych towarzyszy.

3

Porywacze Lutheriusa, nieusatysfakcjonowani łupami znalezionymi
w laboratorium Ermenricha, wydusili z jego ucznia jeszcze jedną
informację, dotyczącą lokalizacji domu należącego przed uderzeniem
komety do znanego czarodzieja. Dziwnym jednak trafem o lokalizacji
szybko dowiedziała się również konkurencja...

12

4
5
6
7-9
10

11

Zakończenie gry

Teren

Gra kończy się po 8 rundach. Nie wykonuje się testów rozbicia.
Wygrywa gracz, który zdobył więcej budynków spośród pięciu
oznakowanych. Za zdobyty uznaje się budynek, w którym znajduje
się przynajmniej jeden stojący model z danej bandy i żadnego
wrogiego (przy czym modele znokautowane i ogłuszone nie brane
są pod uwagę). W przypadku, gdy w budynku znajdują się stojące
modele z obu band, walka o niego pozostaje nierozstrzygnięta.

Zrujnowane budynki, przeszkody. Przed rozpoczęciem gry należy
wyznaczyć 5 równomiernie rozmieszczonych budynków, które
bandy mają za zadanie zdobyć i obronić. Jeden z budynków najokazalszy, niegdyś będący rezydencją czarodzieja Ermenrichapowinien znaleźć się dokładnie na środku stołu.

Rozstawienie band

Rezydencja Ermenricha

Każdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej, wybiera, czy
rozstawia się pierwszy, czy drugi. Ten, który rozstawia się pierwszy,
wybiera, po której stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie
swoje modele w odległości do 6” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości 6” od przeciwnego brzegu stołu. Nie jest
dopuszczalne wystawienie się od razu w żadnym z 5 budynków.

Banda, która zdobyła rezydencję Ermenricha, może w fazie
eksploracji po bitwie przeszukać jej ruiny. W stertach gruzu można
natknąć się na resztki kosztowności z majątku czarodzieja (rezydenca
traktowana jako dodatkowy w stosunku do normalnej eksploracji
wynik 33333 - Jewelsmith).

Doświadczenie

Rozpoczęcie gry

+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę,
otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 za zwycięstwo. Przywódca bandy, która wygrała, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.
+1 za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy bohater otrzymuje
1 punkt doświadczenia za każdego przeciwnika
zdjętego z placu boju.
+1 za zdobycie rezydencji czarodzieja. 1 punkt doświadczenia
przysługuje tylko jednemu wybranemu przez gracza bohaterowi,
spośród znajdujących się podczas zakończenia bitwy w rezydencji.

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz, który uzyska wyższy wynik,
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Rezydencja Ermenricha - jak można było się spodziewać - została
przez zapobiegliwego czarodzieja odpowiednio zabezpieczona
przed wszelkiej maści złodziejami. Mimo iż obecnie jest ruiną,
zaklęcia przetrwały kataklizm, a co więcej - w wyniku działania
niespotykanie silnych i niewyjaśnionych anomalii wichrów magii - w
ostatnich dniach objęły swym zasięgiem również sąsiednie budynki.
Nie zawsze jednak działają prawidłowo...

Punktacja

1. Zadanie główne (zdobycie większości budynków) – 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za każdy zdobyty budynek – 6 MP (maks. 24 MP)
5. Za zdobytą rezydencję czarodzieja - 12 MP

Za każdy model, za pierwszym razem, gdy wchodzi do dowolnego
z 5 oznaczonych budynków, należy rzucić 2k6:
2
Golem Rhedena - na wchodzący model szarżuje zaczarowany
konstrukt, ukryty wcześniej za magiczną zasłoną (Golem
ma statystyki i zasady specjalne dokładnie takie, jak Zombie
z bandy Nieumarłych).
Wersja 2 - ostatnia aktualizacja 28.03.2012

Translokacja Auerbacha - model zostaje przeteleportowany
do losowo wybranego z pozostałych czterech budynków.
Uderzenie Grafensteina - model zostaje ogłuszony.
Szok Lorrensteinera - model zostaje znokautowany.
Groza Kulzmanna - model momentalnie odbiega 2k6” od
wejścia do budynku i nie może już ruszyć się w tej turze.
Zaklęcia ochronne nie zadziałały - nic się nie dzieje.
Zniekształcone zaklęcie utworzyło wokół modelu silną
barierę ochronną - od tej pory do końca bitwy unika on
wszelkich wrogich zaklęć na 4+ i jest odporny na czary
chroniące budynki (nie musi rzucać 2k6 w niniejszej tabeli).
Zaklęcie, które miało śmiertelnie przestraszyć, wywołało
uczucie wściekłości. Model podlega od tej pory zasadom
Szału, nawet jeżeli zgodnie z zasadami jest odporny na tego
typu efekty - potęga magii nie zna granic!
Czary ochronne zamiast ugodzić intruza, napełniają
go magiczną mocą. Model traktowany jest, jakby był
pod wpływem zaklęcia Miecz Rezhebel z dziedziny Magii
Pomniejszej (m.in. co turę testuje Ld, czy efekt nie mija).

7

debowa.tarcza@gmail.com

Magiczny Sztorm - turniej Mordheim w Staromiejskim Domu Kultury - 31.03.2012

Regulamin

Scenariusz 4 - W sidłach mocy
Błysk błękitnego światła oślepił Dietricha. Młodzik uniósł głowę – jedyną
część ciała, która była mu jeszcze posłuszna w tej okropnej, wywołanej czarną
magią niemocy – i spojrzał na Ermenricha. Mag najwyraźniej torturował w
ten sposób nie tylko jego. W wielkich, wyglądających jak szkło bańkach unosiły
się bezwładnie ciała kilku jego towarzyszy. Ale nie tylko – byli tam też ludzie
obcy, ze dwie kobiety w habitach, a nawet jakiś pechowy goblin. Wszyscy mieli
usta szeroko otwarte, jak do krzyku, ale przez szczelne ściany magicznych
więzień nie przechodził nawet najcichszy dźwięk.
- Czy wy naprawdę myśleliście, że możecie mnie powstrzymać? - rzucił Ermenrich
do swych ofiar. - Czy naprawdę uważacie, że ze mną da się wygrać? Potrzebna
wam była taka pycha? Trzeba było zuchwałością pchać się do zguby?
- Sigmar... cię... powstrzyma! - wykrztusiła jedna z kobiet. - Zgnijesz marnie...
czarnoksiężniku!
- Och – uśmiechnął się Ermenrich. - A ty będziesz zapewne pierwszą, która
stanie mi na drodze. Tylko jest jeden drobny problem... - niby od niechcenia
dotknął ścian pułapki z uwięzionym goblinem. Ściany momentalnie zasnuły
się błękitną mgłą i goblin przestał być widoczny. - Kto was uwolni, ryzykując
natknięcie się na nieprzyjaciela?

Strzelanie do sideł nie odnosi skutku, ale można je spróbować
otworzyć metodami siłowymi w bezpośrednim zwarciu. Można
to uczynić w fazie walki wręcz - sidła trafiane są automatycznie,
mają T5 i W2. Każdy model, który uczestniczy w ich uszkadzaniu,
otrzymuje w każdej fazie walki wręcz automatyczne trafienie z Siłą
1 spowodowane wyładowaniami mocy z pękającego magicznego
więzienia.
Drugim sposobem otwarcia magicznej pułapki jest rozproszenie
tworzącej jej magii, którego może dokonać dowolna postać
władająca magią (dowolną) bądź modlitwami. Przyjmuje się, iż
otwarcie więzienia wymaga - w fazie magii - rzucenia zaklęcia (bądź
odmówienia modlitwy) o trudności 10 i zasięgu 4”.
Od razu po otwarciu magicznych sideł należy rzucić k6, by sprawdzić,
co lub kto kryje się w środku:
1
Magiczny konstrukt - jego tura następuje od razu po turze
gracza, który otworzył sidła. Szarżuje na najbliższy model.
Ma statystyki i zasady specjalne dokładnie takie, jak Zombie
z bandy Nieumarłych.*
2
Pustka - magiczne sidła są puste.*
3-4 Wróg - w magicznych sidłach był model wroga losowo
wybrany z puli jego nieuwolnionych więźniów. Przeciwnik
przejmuje nad nim kontrolę w swojej kolejnej turze.
5-6 Przyjaciel - w magicznych sidłach był model z własnej
bandy losowo wybrany z puli nieuwolnionych więźniów.
* - Uwaga! Wyniki 1 oraz 2 mogą wypaść łącznie (obydwu graczom)
maks. 5 razy. Każdy kolejny wynik 1 i 2 należy przerzucić - z sideł
mogą już tylko wypaść modele swoje bądź wrogie.

Bandy gracza, chcąc sprawdzić pewne pogłoski dotyczące kryjówki
i planów czarodzieja Ermenricha, wysłała w różne części Mordheim
niewielkie patrole. Jeden z nich jednak nie powrócił...

Teren

Ruiny budynków, wieże, mury, przeszkody itp. Stół jest dzielony na
ćwiartki jak w scenariuszu „chance encounter”.
Na całym stole, w odległości min. 8” od siebie nazwajem, należy
ustawić znaczniki symbolizujące magiczne sidła, w które wpadli
członkowie obydwu band, a także inne przypadkowe stworzenia.
Celem ustalenia ilości magicznych sideł każdy gracz wybiera
losowo w swojej bandzie tyle modeli, ile odpowiada 25% jej składu
osobowego (taka sama ilość jak do testu rozbicia). Są to modele,
które przed bitwą wpadły w pułapki i obecnie przebywają w którejś
z nich, nie mogąc się uwolnić.
Do ustalonej w powyższy sposób liczby sideł należy dodać 5.

Zakończenie gry

Kiedy jedna z band nie zda testu rozbicia, gra zostaje zakończona.
Rozbita banda przegrywa.
Modele nieuwolnione w trakcie bitwy po jej zakończeniu wracają
szczęśliwie do swoich band (magia w końcu uległa rozproszeniu).

Doświadczenie

Rozstawienie band

+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę,
otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 za zwycięstwo. Przywódca bandy, która wygrała, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.
+1 za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy bohater otrzymuje 1
punkt doświadczenia za każdego przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 za uwolnienie członka własnej bandy. Każdy bohater otrzymuje
1 punkt doświadczenia za uwolnienie z magicznych sideł (tj. zadanie
im ostatniej rany) członka własnej bandy.

Każdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej, wybiera, czy rozstawia
się pierwszy, czy drugi. Ten, który rozstawia się pierwszy, wybiera
ćwiartkę i wystawia w niej swoje modele. Ten, który rozstawia się
drugi, robi to w przeciwległej ćwiartce (po przekątnej stołu).
Obaj gracze nie mogą wystawić swoich modeli bliżej niż 8” od
dowolnych magicznych sideł.
Należy pamiętać, iż modele wylosowane jako uwięzione nie mogą
być oczywiście wystawione. Traktowane są jednak - m.in. na potrzeby
Testów Rozbicia - jako obecne w trakcie bitwy.

Punktacja

Rozpoczęcie gry

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za każde zniszczone magiczne sidła – 6 MP (do maks. 36 MP)

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz, który uzyska wyższy wynik,
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Obydwie bandy dążą do tego, by jak najszybciej uwolnić z magicznych
pułapek swoich towarzyszy. Niestety pułapki mają postać lewitującej
nisko nad ziemią, dużej nieprzezroczystej kuli wolno wirującej
energii i nie sposób dostrzec, kto jest uwięziony w środku, dopóki
sidła nie zostaną otwarte.
Najprostszy sposób otwarcia magicznych sideł to ich zniszczenie.
Wersja 2 - ostatnia aktualizacja 28.03.2012
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Magiczny Sztorm - turniej Mordheim w Staromiejskim Domu Kultury - 31.03.2012

Regulamin

Scenariusz 5 - Ostateczny rytuał
- Ależ jesteś żałosny, Lutheriusie – wycedził Ermenrich. - Dałeś się pociąć jak
świniak, zdradziłeś mnie, a teraz skamlesz o przebaczenie.
- Ale wróciłem, mistrzu! - zawołał Lutherius gorąco. - Wróciłem, by cię ostrzec!
- O tym, że wkrótce mnie znajdą? Nie bądź śmieszny, chłopcze – wzruszył
ramionami czarodziej. - Wiedziałem to od dawna. Fakt, że nie znaleźliby
mnie tak szybko, gdybyś im nie pomógł. A ufałem ci najbardziej ze wszystkich
moich uczniów. Byłeś mi prawą ręką, podporą w mej starości. Wszyscy mnie
zdradziliście – westchnął ciężko.
- Powróciłem! Jako jedyny! - zapiszczał Lutherius. - Nikt inny nie wrócił,
nikomu innemu nie zależało! Tylko ja mogę ci pomóc powrócić na szczyt potęgi
i opanować tajemniczy sztorm magii! Sam tak mówiłeś!
- W istocie – odrzekł Ermenrich z zadumą. - To będzie twoja okazja, by
udowodnić swe oddanie i wierność... i odzyskać zaufanie, które wystawiłeś na
tak ciężką próbę. Pomożesz mi zatem w odprawieniu rytuału?
- Pomogę! Zrobię wszystko! - zapewnił żarliwie chłopak.
Ermenrich naciągnął kaptur na twarz. Zdawał się teraz wyższy, bardziej srogi,
groźny. Uniósł kostur i zastukał nim trzykrotnie w ziemię, rozpoczynając
rytuał. Z jego ust popłynęły tajemnicze słowa, zaklęcia w języku magów,
pradawnym i tajemniczym, którego żadne z uczniów, nawet Lutherius, nie miał
szans się jeszcze nauczyć.
- Aha – dodał jeszcze, przerywając na chwilę inkantacje. - A jeśli pojawią się
jacyś intruzi, daj mi znać. Powitam ich należycie gorąco.
Lutherius skinął gorliwie głową.

4

5

6

Ermenricha, po czym ruszają w kierunku najbliższych
modeli każdego z graczy, by jak najszybciej go zaszarżować.
Złośliwa translokacja - w każdej bandzie należy wybrać
losowo jeden model, a następnie obydwa modele zostają
zamienione miejscami na polu bitwy.
Srebne Strzały Arhy - Ermenrich próbuje rzucić to zaklęcie z
dziedziny Magii Pomniejszej na najbliższy model z każdej z
nadchodzących band (jedno zaklęcie na bandę).
Ognie U’Zhul - Ermenrich próbuje rzucić to zaklęcie z
dziedziny Magii Pomniejszej na najbliższy model z każdej z
nadchodzących band (jedno zaklęcie na bandę).
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Broń/zbroja: Szpony i kły.
Aura ochrony: Modele atakujące pomioty mają modyfikator -1 do
trafienia, a ponadto pomiotom przysługuje rzut ochronny na 5+.
Żywioł magii: Pomioty są całkowicie odporne na psychologię.
Ponadto podczas ustalania wyniku w Tabelce Zranienia wyniki
„ogłuszony” należy traktować jako „znokautowany”.

Po uwolnieniu więźniów zamkniętych w czarodziejskich sidłach
wytropienie Ermenricha było tylko kwestią czasu. Nikt jednak nie
spodziewał się, iż przygotowuje on potężny rytuał, w którym będzie
próbował podporządkować swojej mocy potężne magiczne siły...
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Zrujnowane budynki, przeszkody, mury. Przez środek stołu
przebiega ulica o szerokości 12”, na której gdzieniegdzie ustawione
są barykady, przeszkody itp. Do budynków po bokach można
wchodzić, ale nie można przechodzić za nimi.
Dokładnie na środu stołu, w środkowej części ulicy znajduje się
podwyższenie, na którym czarodziej Ermenrich odprawia rytuał.

Broń/zbroja: Ermenrich jest uzbrojony w miecz i zdobioną laskę.
Mistrz magii: Ermenrich w każdej fazie magii może rzucić dwa
zaklęcia. Nieudane próby czarowania może przerzucić.
Znane zaklęcia: Ermenrich zna wszystkie zaklęcia Magii
Pomniejszej.
Jeżeli dojdzie do walki wręcz, przyjmuje się, iż jest już pod wpływem
zaklęć Miecz Rezhebel oraz Szczęście Shemteka (pierwsze z nich
usiłuje co turę podtrzymywać). W dalszych turach walki wręcz
próbuje rzucać Grozę Aramara na atakujące go modele (ew. Ognie
U’Zhul, jeżeli modele są odporne na Strach).

Rozstawienie band

Zakończenie gry

Teren

Gra zostaje zakończona, kiedy jedna z band nie zda testu rozbicia.
Jeżeli jednak w ciągu pierwszych 8 tur żadna banda nie pokona
Ermenricha, kończy on swój rytuał sukcesem i nikomu nie
przysługuje 60 MP przyznawanych za wykonanie zadania głównego.

Każdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej, wybiera, czy
rozstawia się pierwszy, czy drugi. Ten, który rozstawia się pierwszy
wybiera, po której stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie
swoje modele w odległości do 6” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości 6” od przeciwnego brzegu stołu.

Doświadczenie

Rozpoczęcie gry

+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę
otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 za zwycięstwo. Przywódca bandy, która wygrała, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.
+1 za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy bohater otrzymuje 1
punkt doświadczenia za każdego przeciwnika zdjętego z placu boju.

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz, który uzyska wyższy wynik,
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Odprawiający tajemniczy magiczny rytuał Ermenrich nie życzy sobie
towarzystwa. Co rundę, przed turami obydwu graczy, należy rzucić
k6, by sprawdzić, jakie niespodzianki szykuje dla intruzów:
1-2 Sfera cienia - kula mroku otacza czarodzieja - nie można do
niego strzelać, ani rzucać w niego zaklęć, aż do początku
następnej jego tury.
3
Pomioty magii - dwie grupy dziwnych magicznych stworzeń
w liczbie k3+1 (w każdej grupie) pojawiają się 8” od
Wersja 2 - ostatnia aktualizacja 28.03.2012

Punktacja

1. Zadanie główne (pokonanie Ermenricha w maks. 8 tur) – 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za każdą ranę zadaną Ermenrichowi - 10 MP (maks. 30 MP)
5. Za ostateczne zdjęcie Ermenricha z pola bitwy - 6 MP
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