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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.

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

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.

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

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.
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.

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
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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.

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.
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.

1. Zadanie główne - 60 MP
2. Za każde 25% strat przeciwnej bandy 3 MP (maks. 12 MP)
3. Za każdego zdjętego bohatera - 2 MP (maks. 12 MP)
4. Za zadania poboczne - w sumie maks. 36 MP

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
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.

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

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

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 20.10.2012.

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.

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.

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.
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),
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Kiedyś byłem człowiekiem wiary. Lojalnym swemu panu i zwierzchnikom w zakonie. Drogę tę wybrałem sam,
z własnej woli, wierząc w swoje powołanie. Studiowałem księgi i uczyłem się na pamięć modlitw. Wygłaszałem je jako
wędrowny mnich, gdy wysłano mnie z misją, bym nauczał biednych i niepiśmiennych. Dawałem im tymi słowami radość
i nadzieję. To był piękny czas... czas, kiedy wierzyłem w cokolwiek. Nim utraciłem złudzenia i nim popadłem
w obłęd, jak to mówią – lub też, jak ja to mówię, otworzyłem oczy.
Widziałem płonące stosy i słyszałem krzyki kobiet. Kobiet, mężczyzn, nawet bezbronnych dzieci. Widziałem,
co ludzie potrafią robić w imię wiary. Ci, których sądzono, nie byli wcale lepsi – oni też robili różne rzeczy,
by zadowolić swoich bogów. Widziałem kultystów Chaosu, którzy złożyli w ofierze młodą kobietę. Krew spływała
po jej nagich piersiach, gdy zabierano zwyrodnialców do celi. Wszelkie słowa podczas pogrzebu były zbędne, lecz kazano
mi się modlić, więc modliłem się. Modliłem się, by ocalić dusze dobrych ludzi przed okrucieństwem i splugawieniem.
Wierzyłem wciąż jednak, że bogowie nie są jak ludzie, którzy w nich wierzą. Że pragną dobra człowieka, że nie
zawodzą w trudnych chwilach. Mój bóg – wszystko jedno, jakie było jego imię – wciąż zdawał się mi sprzyjać.
Dostałem do nauczania gromadkę młodzieży z biednych rodzin, która zamieszkiwała w domu pomocy w tamtym
czasie. Można powiedzieć, że mimo mych wątpliwości byłem szczęśliwym człowiekiem.
Jedna z dziewcząt, którą uczyłem, zaczęła się dziwnie zachowywać. Przyglądałem się jej, lecz nie dostrzegałem
symptomów żadnej znanej mi choroby. Rozmawiałem z opiekunami z domu opieki. Mówili, że często wymyka się
wieczorami, lecz nic ponadto nie zauważyli. Zaleciłem – dla jej dobra – by trzymać ją jakiś czas pod kluczem.
Po tygodniu poszedłem do pokoju, w którym mieszkała, by sprawdzić, czy coś się zmieniło.
Leżała w łóżku, nienaturalnie blada. Usiadłem przy niej i zapytałem, jak się czuje. Nie odpowiedziała ani słowem,
więc zacząłem modlitwę. Pragnąłem, by bóg sprzyjał jej tak, jak sprzyjał mi i innym szczęśliwym ludziom. Czułem,
że coś przyczaiło się w jej sercu i cierpiałem, myśląc o jej strasznym losie. Zdwoiłem wysiłki i modliłem się jeszcze
żarliwiej.
Nagle chwyciła moją dłoń. Odchyliła prześcieradło i ujrzałem... och, nie jestem w stanie opisać, co ujrzałem, lecz bez
wątpienia nie było to zwyczajne nagie ciało dziewczyny. Mutacje u każdego wyglądają inaczej, lecz łatwo je rozpoznać
mimo to. Wyrwałem dłoń z jej uścisku i podskoczyłem jak oparzony. Spojrzała na mnie, a jej oczy zapłonęły dziwnym
ogniem.
- Pomóż mi – szepnęła rozpaczliwie. - Pomóż...
Narzuciłem na nią mój płaszcz i wziąłem na ręce. Udało mi się wydostać przez okno i znaleźć schronienie niedaleko.
Położyłem ją na posłaniu i zacząłem się modlić błagając, by klątwa została z niej zdjęta. Nie udało się. Dziewczyna
zmarła tej samej nocy.
Wydalono mnie z zakonu za ten haniebny czyn. Nie było to konieczne – sam bym odszedł, utraciłem swą wiarę
do reszty. Mój bóg, niby zwycięzca, nie chciał lub nie mógł ocalić jednej zagubionej duszy. Nie wierzyłem już w żadnego
boga. To znaczy – wierzyłem, że bogowie istnieją. Ale ich dobroć to mit.
Upadek Mordheim potwierdził moje przypuszczenia. Bogowie uczynili sobie z ludzi zabawki, a miasto stało się
pobojowiskiem po ich harcach. Niektórzy wciąż mówią o miłości bogów do ludzi. To bzdura. Ten i ów wciąż straszy
innych boskim gniewem. Jemu powinniście wierzyć. Widziałem wiele i wiem, że gniew bogów jest straszliwy. Lepiej żyć
w zapomnieniu, niż narazić się któremukolwiek z nich...
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Scenariusz 1 - Moc Pana Cieni
- Zaiste, zaiste, drogi Leonardzie... - mruczał do siebie Mistrz
Gottfried. - Jesteśmy już blisko naszego celu...
Leonard milczał. Był tylko czaszką, wysuszoną i pociemniałą, ale
niegdyś należał do najlepszych przyjaciół Gottfrieda. To właśnie on
wprowadził go w środowisko tajemniczych istot w kapturach, ukazał
mu potęgę Pana Cieni, nauczył go wierności i lojalności swemu panu.
Zapłacił za to najwyższą cenę, lecz to, co z niego pozostało, od dawna
towarzyszyło Gottfriedowi w trudnych chwilach. Mawiał, że nawet
najhojniej obdarzonemu przez Pana Cieni mutantowi nie ufałby tak,
jak kiedyś swemu druhowi.
- Rozkazy, mistrzu – przypomniał się cicho Franz. On także kiedyś
był człowiekiem; spod posiniałej skóry nienaturalnie rozrośniętych powiek
wyzierała para całkiem jeszcze ludzkich oczu. W dwóch rękach trzymał
skrępowane ciało świeżo zabitej ofiary. Trzecią ręką z zamiłowaniem
dłubał w nosie.
- Rozkazy? - uśmiechnął się Mistrz Gottfried. - Mam jeden rozkaz
od lat: podziwiaj dzieło pana swego i ciesz się jego darami.
- Mówiłeś jednak... - zaczął Franz, ale Gottfried mu przerwał.
- Wkrótce Pan nasz ześle kolejne dary. Nie nam, choć może
i tego należy się spodziewać. Przede wszystkim jednak spodziewam się
odnaleźć kolejnych Obdarzonych. Zasilą oni nasze szeregi i będą pełnić
służbę równie żarliwie, jak i my. Bądź cierpliwy, chłopcze. Znalazłem
dobry sposób, by przekonać niewiernych...

4-5

6

Większa mutacja - Mięśnie wojownika zaczynają puchnąć,
jego skóra pokrywa się dziwnym rumieńcem lub sińcem...
Wybierz losowo 3 charakterystyki - do końca bitwy będzie
on miał +1 do tych charakterystyk, lecz przerażony tymi
zmianami będzie też podatny na głupotę.
Dar Pana Cieni - W tej chwili nie dzieje się nic szczególnego,
jednak po bitwie należy jednak rzucić na tabelkę Darów
Pana Cieni. Jeśli model pochodzi z bandy Łowców
Czarownic lub Sióstr Sigmara, musi opuścić bandę, nim
trafi na stos!

Zakończenie gry

Kiedy jedna z band nie zda Testu Rozbicia, gra kończy się.
Rozbita banda przegrywa.

Doświadczenie

+1 za przeżycie - jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje
bitwę, otrzymują oni 1 punkt doświadczenia.
+1 zwycięski przywódca - 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.

Teren

Punktacja

Zrujnowane budynki, przeszkody. Przed rozpoczęciem
gry należy położyć na stole 6 znaczników symbolizujących
kawałki Wyrdstona. Żaden z nich nie może leżeć bliżej niż 12”
od krawędzi, ani bliżej niż 10” od innego kawałka Wyrdstona.

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (do 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (do 12 MP)
4. Za każdy kawałek zdobytego Wyrdstona – 6 MP (do 36 MP)

Rozstawienie band

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.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyższym wynikiem
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Kawałki Wyrdstona zostały przeklęte przez przebiegłego
przywódcę Kultu Opętanych. Każdy model, który znajdzie się
w kontakcie z dziwokamieniem, musi wykonać test T. Jeśli nie
zda, gracz rzuca kostką:
1
2-3

Gniew Pana Cieni! - Model zostaje natychmiast zdjęty z pola
bitwy!
Pomniejsza mutacja - Wygląd wojownika nie zmienia się,
jednak zmianom ulega jego zachowanie. Do końca bitwy
jest odporny na strach i zdaje automatycznie wszystkie
testy Ld (z wyjątkiem Testu Rozbicia). Ponieważ jednak
wszelkie zagrożenie wydaje mu się obojętne, nie może się
on ukrywać, staje się też bardziej podatny na trafienie (+1
do trafienia dla przeciwnika).
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Scenariusz 2 - Młot Sigmara
Kapłan Wilhelm spojrzał surowo na akolitę. Pytanie „czy to
wszyscy?” uwięzło mu w gardle. Nie musiał przecież pytać. Było
jasne, że nikt poza dwoma młodymi, wystraszonymi chłopaczkami
nie chciał służyć Sigmarowi. Nawet za godziwą zapłatę... ech, myślał
Wilhelm, czego oczekiwać od tak grzesznych czasów? Wszystkich wokół
pochłaniał wyścig za złotem i sławą, nikogo nie obchodziły już sprawy
duchowe. Nowych akolitów wybierano z łapanki, podczas gdy jeszcze sto
lat temu pchali się tłumnie, by móc pełnić zaszczytną służbę patronowi
Imperium... ale to już nie te czasy, nie ten świat i nie to miasto, w którym
można by krzewić wiarę. Tu potrzeba kary, gromów z nieba, potrzeba
wściekłości Młotodzierżcy, by opanować zło narastające w ludzkich
duszach.
- Dobrze, Dietrich – powiedział kapłan. - Zabierz ich do kaplicy,
niech złożą w darze Sigmarowi ostatnią modlitwę przed bitwą. A mnie
każ zostawić samego.
Gdy chłopak odszedł, Wilhelm spojrzał w księgę, którą studiował
od kilku tygodni. Była stara i zniszczona, przechowywana od stuleci
w bibliotece. Nikt nigdy nie odważył się jej użyć. Mówiono, że moc
zawartych w niej pieśni i modlitw potrafiła czynić rzeczy wielkie, lecz
i straszne. Ale grzeszne czasy wymagały zdecydowanych kroków.
Wilhelm mógł uratować to miasto – on jeden – tylko za pomocą tej
księgi. Potrzebował tylko jej – i odwagi. A odwagi mu nie brakowało.
- Uczynię pomstę Twoją – rzekł cicho i zamknąwszy księgę, wstał
do wyjścia.

Bandy

Każdy gracz rzuca kostką. Ten, kto wyrzuci więcej, wybiera
ćwiartkę i wystawia się w niej w sposób dowolny. Ten, który
rozstawia się drugi, robi to w przeciwległej ćwiartce i może
wystawić swoje modele nie bliżej niż 14” od przeciwnika.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyższym wynikiem
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

Kapłan Wilhelm, żarliwy wyznawca Sigmara, postanowił
ukarać miasto za grzechy rękami swego boga. Stoi on na
środku, w kaplicy, odprawiając obrzędy ze starej księgi. Dzięki
ścianom kaplicy jest całkowicie osłonięty przed strzałem.
Tura kapłana następuje po turach obu graczy. Co turę losowo
odprawia on jeden z trzech obrzędów (rzuć k6):
1-2
3-4

Teren

Ruiny budynków, wieże, mury, przeszkody itp. Stół jest
dzielony na ćwiartki jak w scenariuszu „Chance Encounter”.
Na środku stoją ruiny dawnej kaplicy Sigmara.

5-6

Aura Słabości - Wszyscy w promieniu 16” otrzymują -1 do
WS, BS i Ld.
Powiew Gniewu - Rzuć kostką, by określić kierunek
wiatru. Znacznik o długości 18” i szerokości 3” określi
ilość modeli objętych modlitwą. Są one w kolejnej turze
spowolnione przez wiejący im w twarze wiatr – nie mogą
biegać, szarżują z połową ruchu.
Młot Zagłady - Na losowo wybrany model do 12” od
kapłana spada niewidzialny Młot Zagłady, który ponadto
razi inne modele w promieniu 3” od celu. Wszyscy
wojownicy w polu rażenia otrzymują uderzenie z S4.

Kapłan nie będzie walczył, póki nie zostanie zaszarżowany.
Kapłan Wilhelm
Profil
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Uzbrojony w: dwa młoty i ciężką zbroję.

Zakończenie gry

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

Doświadczenie

+1 za przeżycie - jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje
bitwę, otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 zwycięski przywódca - 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.

Punktacja

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) – 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (do 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (do 12 MP)
4. Za każdą ranę zadaną Wilhelmowi - 12 MP (do 24 MP)
5. Za ostateczne zdjęcie Wilhelma z pola bitwy - 12 MP
Wersja 2. - ostatnia aktualizacja 17.10.2012
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Scenariusz 3 - Cień Rogatego Szczura
- Żwawo-żwawo! - pisnął Prorok Skirhisk. - Na chwałę Rogatego
Szczura, ruszcie smrodliwe tyłki, spaślaki!
Skirhisk zwykle tak motywował swoich podwładnych. Nie miał
innego wyboru. Skaveni, podobnie jak samce zwykłych szczurów, byli
leniwi i skupieni raczej na pierwotnych potrzebach. Potrzeba było
odpowiedniej motywacji, by wzbudzić w nich prawdziwą żądzę krwi.
Oczywiście, lubili zabijać. Gniew i przemoc leżały w ich naturze. Jednak
należało ukierunkować ten gniew odpowiednio. Inaczej mogli się zagryźć
nawzajem i być zupełnie nieprzydatni w boju.
Rogaty Szczur pragnął innego rodzaju gniewu. Gniewu
ukierunkowanego na wroga, wypełniającego ramy przebiegłego planu.
Tylko prorok mógł ten plan stworzyć. Tylko jego moc przewyższała moc
zwykłego skavena i pozwalała nie tylko na wymyślenie sprytnej taktyki
przeciw wrogom, ale i dopełnienie całości potężną, czarną jak skaveńska
krew, magią. To wyzwanie podjął Skirhisk i nie zamierzał się wycofać.
Nie, kiedy już był niemal u celu...
Tunele były wszędzie. Głupi ludzie nawet nie zdawali sobie sprawy,
że tam, gdzie jest szczur, tam czeka i jego większy pobratymiec. Skaveni
potrafili wejść w dokładnie te same miejsca, gdzie normalne szczury. Byli
równie inteligentni. Mieli tylko więcej siły i wściekłości w sobie, zatem
nadawali się lepiej do większości zadań. Choć i zwyczajne szczury często
się przydawały. Usypiały czujność wroga. Pozwalały śledzić jego ruchy.
Skirhisk wiedział, że jego pułapka zadziała perfekcyjnie.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyższym wynikiem
rozpoczyna grę.

Zasady specjalne

W każdym z budynków skaveński prorok zastawił podstępną
pułapkę. Kiedy wojownik wejdzie do budynku, rzuć kostką
(rzut wykonuje się tylko przy pierwszym modelu):
1-2
3-4

5
6

Szczurzysko całkiem blisko - K3 gigantyczne szczury atakują
natychmiast przeciwnika.
Spaczeniowy Szał - Magia zawarta w rozpylonym
spaczeniowym proszku sprawia, że wojownik staje się
podatny na szaleństwo (Frenzy).
Furia Czarnej Krwi - Wojownik pod wpływem magicznej
klątwy proroka atakuje najbliższy model.
Wściekłość Rogatego Szczura - Skaveńkie bóstwo
zainterweniowało tym razem bezpośrednio. Model musi
zdać test T, inaczej zostaje zdjęty z pola bitwy.

Teren

Zrujnowane budynki, przeszkody. Przed rozpoczęciem gry
należy wyznaczyć 5 budynków, które bandy mają za zadanie
zdobyć i obronić.

Rozstawienie band

Zakończenie gry

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.

Gra kończy się po 8 rundach. Nie wykonuje się testów
rozbicia. Wygrywa gracz, który zdobył więcej budynków
spośród 5 oznakowanych. Za zdobyty uznaje się budynek,
w którym znajduje się przynajmniej jeden model z danej bandy
i żadnego wrogiego. W przypadku, gdy w budynku znajdują się
modele z obu band, walka o niego pozostaje nierozstrzygnięta.

Doświadczenie

+1 za przeżycie - jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje
bitwę, otrzymują oni 1 punkt doświadczenia.
+1 zwycięski przywódca - 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.

Punktacja

1. Za zwycięstwo – 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA
- 3 MP (do 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA
- 2 MP (do 12 MP)
4. Za każdy zajęty budynek – 7 MP
(do 35 MP)

Wersja 2. - ostatnia aktualizacja 17.10.2012
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Scenariusz 4 - Skarby Grungniego
Grungni lubi złoto. O tym wiedzą wszystkie krasnoludy. Prawda,
one same też lubią złoto. Kochają bogactwa dla samych bogactw, nie
wykorzystują ich – jak ludzie – by podwyższyć swą reputację. Złoto jest
dla nich cenne samo w sobie. Każdy, kto spotkał krasnoluda, wie, jak
bardzo pragną tego drogocennego metalu.
Grungni, bóg krasnoludów, jest ludziom znany tylko z imienia.
Ja jednak zbadałem legendy o nim i czuję, że jest on czymś więcej, niż
tylko elementem ich wiary. On daje im honor, siłę i odwagę – tak,
ale również miłość do złota. Najstarsze skarby, jakie krasnoludzcy
poszukiwacze skryli w Mordheim, by później je odnaleźć i po nie wrócić,
zostały zapieczętowane runami oznaczającymi imię tego boga. Mówi się,
że runy te nie zostały nigdy zbadane, a ich znaczenie pozostaje ukryte
przed innymi rasami. To prawda, jednak po wypadkach ludzi, którzy
się z nimi zetknęli, można odgadnąć zadania, jakie miały pełnić te
szyfry w zetknięciu z niepowołanymi rękami. Grungni interweniuje
wówczas – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – całkowicie bezpośrednio.
Z chwilą, gdy pieczęć zostaje złamana, a ciąg run przerwany, uwalnia się
klątwa, której wykonawcą, można by rzec, jest sam Grungni. Przypadki
Albrechta Merkla lub bandy łupieżców Georga Bergssona dokumentują,
jak poważne zagrożenie stwarza naruszanie krasnoludzkich skarbów.
Nie należy bez konsultacji z uczonymi próbować rozbrajać tej tykającej
bomby; konsekwencje mogą być straszliwe...

1
2-3
4-5
6

Zwinność krasnoluda - W kolejnej turze wojownik ma cechę
I zredukowaną do 2.
Klątwa Grungniego - Wojownik od tej pory do końca
kampanii nosi klątwę. Rzuć k6 od razu oraz na początku
każdej kolejnej bitwy:
1 – Klątwa zmogła wojownika na tyle, że nie może brać
udziału w bitwie.
2-3 – Wojownik bierze udział w bitwie, jednak musi
testować Strach zawsze, gdy chce zaszarżować model
z większą cechą Ld od niego.
4-5 – Wojownik bierze udział w bitwie, lecz ma dodatkowy
-1 do trafienia na wszystkie modele, które mają cechę WS
większą od niego.
6 – Wojownik ma w tej bitwie cechy I i M obniżone o 1.

Skarb należy wynieść przez dowolną krawędź stołu. Noszenie
skrzyni spowalnia wojownika o połowę. Dwóch lub więcej
wojowników może nieść skrzynie bez kar. Jeżeli niosący
skrzynie zostanie zdjęty z placu boju, umieść model skrzyni
w miejscu, w którym zginął niosący. Każdy model może ją
podnieść przez wejście z nią w kontakt podstawką. Niosący
skrzynię nie mogą biegać.

„Po złoto i po honor. Rzecz o krasnoludach.” - praca doktorska
profesora Mariusa Geigmanna z Uniwersytetu w Altdorfie.

Teren

Zrujnowane budynki, przeszkody. Przed rozpoczęciem gry
należy wyznaczyć 6 budynków, w których może znajdować się
skarb.

W skrzyni znajduje się skarb (przedmiot i wymagany rzut K6):
5K6 zk Automatycznie
Topór krasnoludzki 5+
Święta relikwia 5+
K3 Klejnoty warte po 10 zk 4+

Rozstawienie band

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.

K3 Kawałki Wyrdstona 3+
Ciężki pancerz 5+
Beczka Bugmana 4+
Gromrilowa ciężka zbroja 6+

Zakończenie gry

Gdy jedna z band zdoła wynieść skrzynię ze stołu, lub nie zda
testu rozbicia, gra kończy się. W przypadku rozbicia zwycięska
banda zdobywa skrzynię. Jeżeli przeciwnik został rozbity,
a skrzynia nie została znaleziona, zwycięzca znajduje jedynie
5K6 złotych koron.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyższym wynikiem
rozpoczyna grę.

Doświadczenie

+1 za przeżycie - jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje
bitwę, otrzymują oni 1 punkt doświadczenia.
+1 zwycięski przywódca - 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.
+2 za znalezienie skrzyni - jeżeli bohater znajdzie skrzynię,
otrzymuje +2 punkty doświadczenia.

Zasady specjalne

Każdy wojownik wchodząc do jednego wyznaczonych
budynków może próbować szukać skarbu. Skarbu nie mogą
szukać: Warhound, Dire Wolf, Giant Rat, Trained Bear,
Warhound of Chaos, Wardog.
Rzuć 2k6. Wynik 12 lub więcej oznacza, że skarb został
znaleziony. Jeśli w żadnym z pięciu przeszukanych budynków
nie znaleziono skarbu, przyjmuje się, że znajduje się on
w ostatnim nieprzeszukanym domu.
Skarb jednak nie jest zwyczajną skrzynią złota. Został on
ukryty przez krasnoludzkich poszukiwaczy i zapieczętowany
runami, których najdrobniejsze naruszenie wezmie na pomoc
boga krasnoludów, Grungniego. Grungni będzie próbował
przeszkodzić złodziejaszkom w zdobyciu łupu. Za każdy
model, który po raz pierwszy dotknie skrzyni, rzuć k6:
Wersja 2. - ostatnia aktualizacja 17.10.2012

Młot Grungniego - Bóg zsyła pomstę na złodzieja. Wojownik
otrzymuje k3 trafienia z Siłą 4.
Żwawość krasnoluda - W kolejnej turze wojownik ma cechę
M zredukowaną do 3.

Punktacja

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (do 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (do 12 MP)
4. Zdobycie skrzyni - 36 MP
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Scenariusz 5 - Wściekłość Gorka, spryt Morka
Rugludd był, co tu dużo mówić, orkiem dość tchórzliwym.
Przynajmniej jak na standardy orka. Do silnych nie należał, to fakt.
Nie miał w walce takich szans jak jego pobratymcy. Jednak miał coś,
czego jego towarzysze nie mieli – umysł ostry jak brzytwa i pomysły,
których nie powstydziłby się ludzki uczony. Tak przynajmniej Rugludd
sądził, albowiem trudnił się szamanizmem i tylko dzięki temu budził
respekt wśród innych orków. Gork i Mork przybywali na jego wezwanie;
w każdym razie tak się wszystkim zdawało. Rugludd sam uwierzył
w swoją siłę i wbił się z czasem w pychę. Uznał, że wyprawa do
Mordheim będzie świetnym pretekstem, by pokazać wreszcie, jak wielką
posiadł moc i że to bogowie służą jemu, nie on im.
Jego plan, jak każdy plan orków, miał pewną małą lukę... Rugludd
nie przewidział, że moc Gorka i Morka przewyższy jego własną. I choć
jak na orka był dość inteligentny, to w chwili zagrożenia nie miał planu
zapasowego. Może poza jednym – uciekać! Jak najdalej!

Rugludd, zuchwały szaman, stoi na środku. Jego tura następuje
po turach obu graczy. Rusza się on w panice w losowym
kierunku, próbując uciec przed rozwścieczonymi bogami. Jeśli
zostanie zabity, bóstwa przestaną atakować wszystkich wokół.
Rugludd
Profil
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Uzbrojony w: kostur szamana.
Rugludd dysponuje magią Waaaagh!, jednak ze względu na
gniew bogów wszystkie jego czary mają +2 do trudności.
O tym, jaki czar zastosuje, decyduje przeciwnik gracza, który
ma być ofiarą Rugludda.

Teren

Zrujnowane budynki, przeszkody, mury. Przez środek stołu
przebiega ulica (szerokość 10”). Do budynków po bokach
można wchodzić, ale nie można przechodzić za nimi.

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.

Zakończenie gry

Rozpoczęcie gry

Doświadczenie

Kiedy jedna z band nie zda Testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda przegrywa. Alternatywnie, kiedy
jedna z band przeprowadzi na drugą stronę wszystkich swoich
żyjących wojowników, gra kończy się, a wspomniana banda
wygrywa.

Zasady specjalne

Gork i Mork, wściekłe bóstwa orków, zostali wezwani przez
zaślepionego pychą szamana. Teraz będą siać zniszczenie tak
długo, aż nie ujrzą zuchwałego orka martwym...

+1 za przeżycie - jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje
bitwę, otrzymują oni 1 punkt doświadczenia.
+1 zwycięski przywódca - 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.

Po fazie ruchów każdy z graczy rzuca k6.

Punktacja

Każdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyższym wynikiem
rozpoczyna grę.

1

2-3

4-5

6

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 40 MP
2. Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 3 MP (do 12 MP)
3. Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 2 MP (do 12 MP)
4. Doprowadzenie bandy na przeciwległy koniec ulicy - 20 MP
5. Za każdą ranę zadaną Rugluddowi - 12 MP (do 24 MP)
6. Za ostateczne zdjęcie Rugludda z pola bitwy - 12 MP

Stopa Gorka - Gork swą potężną stopą zamierza dokonać
mało wyrafinowanej zemsty – po prostu zdepcze tych,
którzy nawiną mu się pod nogi! Trafia ona losowy model
z bandy rzucającego i dwa najbliższe niemu modele.
Wszyscy otrzymują jedno trafienie z Siłą 5.
Iskra Gniewu - Błyskawica trafia losowy model z bandy
rzucającego. Dostaje on -1 do WS, T i I w tej turze,
a dodatkowo, jeśli jakiś model stoi w odległości 1” od
niego, dostaje on trafienie z Siłą 3.
Paniczny Strach - Lęk ogarnia wszystkich wojowników.
Cała banda rzucającego musi testować Ld przed szarżą
w kolejnej turze.
Podstęp Morka - Mork, bóg podstępu i knucia, sieje zamęt
w sercach maluczkich. Cała banda rzucającego w tej turze
nie akceptuje zwierzchnictwa przywódcy. Przywódca traci
swój zasięg Ld do początku swojej następnej tury. W tym
czasie wojownicy mogą używać tylko własnej cechy Ld do
wszelkich testów.

Wersja 2. - ostatnia aktualizacja 17.10.2012
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