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Regulamin

Regulamin
1.

Na turnieju obowiązują zasady z
następujących źródeł:
* Niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowi
najemnicy i ekwipunek);
* Mordheim Living Rulebook (wraz z Tabelką
alternatywnych trafień krytycznych oraz Tabelką
niewypałów!);
* 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.
2.

Turniej odbywa się w formie kampanii.

3.

Początkowe rozpiski układane są tradycyjnie na 500 gc (Marienburg
na 600 gc).

4.

Wszystkie bronie czarnoprochowe są tańsze o 20%, a ich Rarity
obniżone jest o 1.

5.

Dodatkowy ekwipunek wprowadzony w niniejszym Regulaminie
dostępny jest wyłącznie dla bohaterów, do kupienia najwcześniej
po pierwszej bitwie (rabat wymieniony w pkt. 4 jest już w ich
przypadku uwzględniony). Ich użycie nie wymaga posiadania
specjalnych umiejętności, z wyjątkiem Strzelby Krasnoludzkiej,
która traktowana jest jako Handgun i może wymagać umiejętności
Weapons Expert (w zależności od listy ekwipunku danej bandy).

6.

Ekwipunek znajdowany przez bandy w trakcie bitew może
być podniesiony przez każdą postać zdolną do zdobywania
doświadczenia i może być użyty od razu, o ile postać, która go
znalazła, jest - zgodnie z zasadami - zdolna do używania tego typu
sprzętu (zatem ekwipunek specjalny może być używany tylko przez
bohaterów).

7.

Istnieje możliwość przekazania znalezionego w ww. sposób sprzętu
innym postaciom w trakcie bitwy (np. stronnik może przekazać go
bohaterowi, by ten mógł go użyć) - warunkiem jest stykanie się
podstawkami na koniec fazy ruchu. Rozdysponowywanie sprzętu
pomiędzy bitwami, w fazie eksploracji, odbywa się na zwykłych
zasadach.

8.

Z uwagi na nie do końca precyzyjne zasady dotyczące rzucania bomb
i tym podobnych miotanych broni wybuchających wprowadza się
następujące uściślenie dotyczące trafiania tego typu bronią:
Po nieudanym rzucie na trafienie należy rzucić Scatter Dice oraz
k6 - o tyle cali w danym kierunku od pierwotnego celu przesuwany
jest znacznik trafienia (wyjątkiem jest wynik 1 na trafienie - bomba
upada pod nogami rzucającego!).

9.

- 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
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
* 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
a ponadto:
*Pyromaniac z Border Town Burning
*Wybuchowy inżynier z niniejszego Regulaminu
*Gobliński Bum-Bum z niniejszego Regulaminu
12. 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.

Wszystkie czary i modlitwy zostają wylosowane przed pierwszą
bitwą.

13. 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. W wybranych scenariuszach

10. Podczas turnieju nie jest dozwolone wynajmowanie Postaci
Dramatu (Dramatis Personae).
11. Do turnieju dopuszczone są bandy:
* Mercenaries:
- Reiklanders z Mordheim Rulebook
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może się przydać również tzw. Scatter Dice.
14. 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.

18. 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.

15. 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.

19. Wstępne zgłoszenia należy przesyłać na adres:
debowa.tarcza@gmail.com.
W zgłoszeniu należy zawrzeć: imię, nazwisko, pseudonim, miasto
oraz oczywiście wybraną przez siebie bandę i obliczony rating
rozpiski.
Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 03.10.2013.

1. Zadanie główne - przec. 48 MP, maks. 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. 48 MP

Z uwagi na duże zainteresowanie turniejem przy - niestety ograniczonej liczbie miejsc, uprzejmie informujemy, że jako
potwierdzenie zgłoszenia, gwarantujące uczestnikowi udział w
turnieju, traktujemy wyłącznie opłacenie kosztu wejściówki na
turniej w formie przedpłaty (25 PLN - najpóźniej do 03.10.2013).

Jeśli nie było zadania pobocznego, zadanie główne warte jest 60
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

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.

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

W celu uzyskania nr konta, na który należy przelać pieniądze w
przedpłacie, prosimy o kontakt poprzez ww. adres emailowy zostanie wysłany email zwrotny z wymaganymi danymi. Możliwe
będzie również opłacenie wejściówki w przedpłacie gotówką - na
spotkaniu klubowym w SDK w dniu 01.10.2013 r.
UWAGA! Uiszczona kwota w żadnym wypadku nie podlega
zwrotowi (nawet jeżeli uczestnik ostatecznie nie wziął udziału w
turnieju).
Pozostałe osoby, które przesłały zgłoszenie (np. emailem),
jednakże nie dokonały potwierdzenia w formie przedpłaty, będą
mogły wziąć udział w turnieju, o ile w dniu imprezy okaże się, że
pozostały jeszcze wolne miejsca, z zastrzeżeniem uiszczenia kwoty
wejściówki w wysokości właściwej dla dnia turnieju (35 PLN).

Maksymalna liczba MP do uzyskania w bitwie to 120.
16. 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.
Każdy 1 punkt karny oznacza utratę 1 DP w klasyfikacji.
Po uzyskaniu 3 punktów karnych gracz zostaje zdyskwalifikowany.

20. 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.

17. 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.

21. 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.

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.
Za każde dwie uzyskane „wzmianki” o sobie w ocenie Fair Play,
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Ekwipunek specjalny
Bomba

Podstawowa, najprostsza bomba jest dość łatwo dostępna, choć kupcy oferujący jej sprzedaż nie stoją na każdym rogu.
Nie ma zbyt dużej siły ani zasięgu rażenia, ale mimo to nie brakuje jej zwolenników.
Koszt: 10 złotych koron; Dostępność: Rzadka (6).

Zasady specjalne:

Zasięg: Siła użytkownika x2; Pole rażenia: koło o średnicy 2”; Siła: 3; Można użyć: tylko raz.

Bomba odłamkowa

Ten typ bomby jest nieco rzadszy, potrzeba bowiem dobrego specjalisty, by ją skonstruować. Jej siła i zasięg
zdecydowanie przewyższają atuty zwykłej bomby, dlatego ci, których stać na zakup bomby odłamkowej, chętnie
poświęcają czas na jej poszukiwania.
Koszt: 20 złotych koron; Dostępność: Rzadka (8).

Zasady specjalne:

Zasięg: Siła użytkownika x2; Pole rażenia: koło o średnicy 3”; Siła: 4; Można użyć: tylko raz.

Złoty Smok

Mówi się, że Złotego Smoka wynaleziono w krasnoludzkich kopalniach. Podobno miał służyć do usuwania
przeszkód z tuneli. Szybko jednak okazał się wynalazkiem dość niebezpiecznym i zawodnym. Na szczęście
(lub nieszczęście) okazało się, że ta niezwykła bomba bywa przydatna w wielu innych sytuacjach...
Koszt: 30+2k6 złotych koron; Dostępność: Rzadka (10).

Zasady specjalne:

Zasięg: Siła użytkownika x2; Pole rażenia: jak garłacz (szablon ustawiany jest od miejsca
upadku bomby w kierunku przeciwnym od rzucającego); Siła: k3 trafienia z Siłą 3; Można
użyć: tylko raz.

Strzelba krasnoludzka

Krasnoludzcy inżynierowie nie tylko z zapałem konstruują nowe bronie, ale także chętnie przerabiają te
stare i dobrze znane. Krasnoludzka strzelba to przykład idealnego połączenia wieloletniej tradycji i
krasnoludzkiej inwencji.
Koszt: 40 złotych koron; Dostępność: Rzadka (9).

Zasady specjalne:

Zasięg: 30”; Siła: 4 (5 na krótkim zasięgu); Modyfikator rzutu obronnego:
-2 (-3); Ładowanie broni: ze względu na skomplikowaną procedurę ładowania, strzelec może strzelić tylko co drugą turę; Ruch i strzał: w tej samej turze
(choć nadal trzeba ją ładować jak każdą inną strzelbę).
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Najemne ostrza
Gobliński Bum- Bum

Wybuchowy Inżynier

30 zk wynajęcie, +15 zk utrzymanie

40 zk wynajęcie, +20 zk utrzymanie

W Starym Świecie los goblinów bywa trudny. Orkowie nie
oszczędzają swych mniejszych zielonoskórych pobratymców i przydzielają
ich czasem do najtrudniejszych, wręcz samobójczych zadań. Misje
związane z ładunkami wybuchowymi – o ile jacykolwiek zielonoskórzy
takowe zdobędą i zdecydują się użyć - są zazwyczaj najgorsze i niewiele
goblinów jest w stanie je przetrwać. Bywają jednak wyjątki, obdarzone
sporym szczęściem i sprytem, które przeżywają znacznie dłużej. W
wielu przypadkach opuszczają one z czasem swych orczych dowódców,
w słusznej obawie o życie; orkowie nie lubią goblinów, które mają za
duże szczęście. Rozpoczynają samodzielną walkę o przetrwanie i oferują
swe usługi każdemu, kto zechce za nie zapłacić. Na ich profesję istnieje
dokładne określenie w języku orków, lecz większość ras nie potrafi go
wymówić, więc posługują się potocznym „bum-bum”, które najtrafniej i
najprościej tłumaczy ich życiowe powołanie. Dzięki swym zdolnościom
wiodą dość stabilny żywot... przynajmniej do czasu, gdy nie padną ofiarą
własnych eksperymentów.

Powszechnie wiadomo, że krasnoludzcy inżynierowie najlepiej znają
się na materiałach wybuchowych. Wśród kopalń w Górach Krańca
Świata wciąż rośnie zapotrzebowanie na te niebezpieczne, lecz skuteczne
wynalazki. Przy oślepiającym blasku i ogłuszającym huku eksplozji
nietrudno popaść w pewien szczególny rodzaj obłędu, który objawia
się poprzez nadmierne zamiłowanie do wybuchów. Rzadko kiedy
wybuchowy inżynier, choćby najzdolniejszy, pozostaje w kopalniach;
sztygar zazwyczaj odprawia go, w obawie o losy swej kopalni i swych
górników. Na świecie nie brakuje jednak możnych, których stać na
wynajęcie takiego inżyniera i którym odwaga nie pozostawia miejsca na
obawę przed jego szaleństwem. W Mordheim z pewnością docenia się
kunszt tego niebezpiecznego rzemiosła; drogą do przeżycie bywa czasem
jedynie całkowite zniszczenie przeciwnika...
Mogą go wynająć: wszystkie bandy ludzkie i krasnoludzkie.
Rating: Wybuchowy Inżynier zwiększa rating bandy o +18
punktów oraz dodatkowe +1 za każdy posiadany punkt
doświadczenia.

Mogą go wynająć: wszystkie „złe” bandy, prócz tych, które
nie mogą rekrutować żadnych najemnych ostrzy.
Rating: Gobliński Bum-bum zwiększa rating bandy o +16
punktów oraz dodatkowe +1 za każdy posiadany punkt
doświadczenia.
Profil
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Broń/ zbroja: Uzbrojony w dwa młoty inżynierskie i hełm.

Zasady specjalne:

Broń/ zbroja: Uzbrojony w dwa długie sztylety (jak miecze nie można nimi parować, ale zadają trafienia krytyczne).

Bombowy gość: Raz na turę inżynier może rzucić bombę,
lecz z powodu swego szaleństwa nie patrzy nawet na rodzaj
używanego ładunku. Rzuć k6 - już po rzuceniu bomby, by
przekonać się, co krasnolud cisnął we wroga:

Zasady specjalne:
Kabum!: Gobliński bum-bum jest maniakiem eksplozji – w
każdej bitwie może rzucić 2k6 bomb (bomby nieużyte nie
magazynują się na kolejne bitwy!). Można też dokupić mu
dodatkowe bomby.

1-3 – Bomba
4-5 – Bomba odłamkowa
6 – Złoty Smok!
Bum tu, bum tam...: Inżynier niejedno widział, niejedną
bombę skonstruował, odpalił i niejedną eksplozję
przeżył. Każdy udany rzut na zranienie
go przez dowolny ładunek wybuchowy
można przerzucić.

Niestabilny: Goblin może rzucić bezpiecznie jedną bombę
na turę. W przypadku, gdy rzuci ich więcej, musi zdawać test
Ld za każdą dodatkową bombę (maksymalnie trzy na turę). W
przypadku niezdania testu nie może w kolejnej turze rzucić
żadnej bomby i korzystać w tej turze z zasady „Głupi ma
zawsze szczęście”.

Umiejętności: Krasnolud może
wybierać spośród umiejętności
Strzeleckich i Siłowych.

Głupi ma zawsze szczęście: Gobliński bum-bum nie
pożyłby długo, gdyby nie miał ponadprzeciętnego szczęścia.
Może przerzucić każdy wynik „zdjęty z pola bitwy”, jeśli
obrażenia były zadane przez eksplozję. Dodatkowo, w
przypadku wyniku „ogłuszony” od eksplozji, na 4+ goblin jest
tylko znokautowany.
Umiejętności: Goblin może wybierać spośród umiejętności
Strzeleckich i Szybkościowych.
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Regulamin

Huk był tak potężny, że na dłuższą chwilę ogłuszył wszystkich, którzy nie mieli szczęścia schować się za murem. Potężny podmuch powietrza
zerwał kaptur z głowy Manfreda – teraz wszyscy widzieli w nim nie mistrza, lecz zmęczonego, sinobladego człowieka o fioletowych ustach i
niemal całkowicie białych z przerażenia oczach. Pochylił głowę, szepcząc modlitwę w mrocznej mowie, ale nie słyszał własnych słów. Spróbował
raz jeszcze, skupiając się wokół jednej jedynej myśli, która trzymała go przy życiu – tej metody uczył go poprzedni mistrz, Edgar. Manfred z
całych sił starał się, by tą myślą nie była głowa Edgara, nadziana na włócznię przy Zachodniej Bramie. Odcięta głowa nie mogła mu w żaden
sposób pomóc.
Tym razem się udało. Jasność umysłu wracała powoli. Słuch powrócił nagle, jak gdyby z uszu wyciągnięto mu korek. Podniósł głowę,
spodziewając się kolejnych huków, ale słyszał już tylko zawodzenie rannych. Podbiegł do najbliższego, jednego z najmłodszych akolitów. Chłopak
miał nie więcej niż piętnaście lat. Z pobladłych ust sączyła mu się strużka krwi. Oddychał z trudem.
– Mistrzu – wycharczał. – Ja... umrę...
– Bądź cicho, Markus – szepnął mistrz. – Zamknij oczy, ból zaraz ustanie.
Począł modlić się do Pana Cieni o ocalenie dla chłopaka. Z pragmatycznego punktu widzenia dzieciak nie był nikim istotnym, ale dzięki takim
jak on kult mógł się rozwijać. Gorliwa wiara młodego człowieka znaczyła nieraz więcej niż siła i brutalność mutantów. Pokazywała ludziom z
zewnątrz, że do kultu dołączają nie tylko wyrzutki, które nie mają innego wyjścia. Wszystko jest kwestią wyboru.
Tak jak teraz. Markus wybrał życie. Rysy twarzy wygładziły się, jakby ból nagle zniknął. Przez chwilę Manfred myślał, że umarł, ale chłopak
otworzył oczy. Próbował coś powiedzieć, jednak jego wargi nie mogły się poruszyć.
– Bądź spokojny – przykazał mistrz. – Odebrałem ci ból, ale nie możesz się poruszać. Nie wpadaj w panikę, zaraz ktoś cię stąd zabierze.
Przeciągnął nieruchome, ale wciąż żywe ciało do leja po bombie. Mówiono, że bomba nigdy nie wybucha dwa razy w tym samym miejscu, więc
w leju zawsze jest bezpiecznie. Wymknął się szybko, przeskakując nad kupą gruzu i ruszył do kolejnych rannych. Dwóch następnych było już
martwych – zwierzoczłekowi urwało obie nogi, a tuż obok niego leżała dziewczyna o szkaradnie zdeformowanej twarzy. Manfred nie znał jej, ale
sądząc po brzydocie, mogła być Urodziwą Fridą, najemniczką znaną w tych stronach. Tak czy siak, nie nadawała się już do wynajęcia, chyba że
przez nekromantę. Siła wybuchu nadziała ją na żelazny pręt, który wystawał triumfalnie z samego środka jej klatki piersiowej.
Kolejny wybuch rozległ się za plecami Manfreda. Mistrz instynktownie upadł. Nie wiedział, czy za chwilę kolejna bomba nie wybuchnie pod jego
nogami. Wiedział natomiast, kogo dosięgnął wybuch. Wiedział już też, że leje po bombach wcale nie są bezpieczne.
Wstał powoli, czując narastające zmęczenie i smutek. Tak wielu martwych... te przeklęte wybuchy. Coś zmieniło się w ostatnim czasie w tym
mieście. Może istotnie należy je zwać przeklętym, tak jak to czynią niewierni...
Zmęczenie nagle zostało zastąpione przez panikę, kiedy zrozumiał, co widzi przed sobą. W bliskiej odległości, tuż przed nim, w samym środku
tego szaleństwa, stał człowiek. Nie było istotne, czy jest stary, młody, wysoki czy niski. Miał w rękach strzelbę i tylko to było istotne dla
Manfreda, który był celem strzału.
Modlitwa mogła pomóc, ale czy Pan Cieni miłował na tyle swego sługę? Nie ocalił Markusa, choć ulżył mu na chwilę w cierpieniu. Czy on,
Manfred, mógł liczyć na łaskę? Zamknął oczy i szepnął kilka słów w mrocznej mowie. Nie mógł już uciec, zresztą nie miał dokąd. Wokół
szalały ogień i śmierć, a człowiek ze strzelbą dopadłby go nawet, gdyby podjął próbę ucieczki. Lepiej zginąć z kulą w piersi, niż w plecach. Pan
Cieni mógł nie okazywać łaski żyjącym, ale z pewnością miał ją dla bohaterskich martwych.
Rozległ się huk wystrzału. Fala ciepła i struga zmieszanego z krwią błota uderzyły Manfreda w twarz, lecz prócz tego nie poczuł nic więcej.
Przez chwilę przeszło mu przez myśl, że śmierć jest cudownie bezbolesna, ale potworny krzyk umierającego nakazał mu otworzyć oczy i
zauważyć, że to nie on stał się ofiarą strzału.
Człowiek ze strzelbą leżał w kałuży krwawego błota, drżąc nawet po śmierci niczym chory na febrę. Wybuch rozerwał mu gardło i tułów
aż do podbrzusza. Ze strzelby zostało jeszcze mniej, niż z pechowego strzelca. Proch bywa zawodny, pomyślał Manfred, przyłapując się na
mimowolnym smutku.
Chwilę później jednak twarz mu się rozjaśniła, gdy zrozumiał, że został uratowany.
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Scenariusz 1 - Niebezpieczny ładunek
Skrzynia była ciężka; Hubert musiał nieść ją bardzo powoli, z
obawy o zawartość. Niektóre ze skrzyń wybuchały, jeśli się nimi zbyt
gwałtownie wstrząsnęło. Jeden z najemników, którzy również połasili się
na łatwy łup, padł ogłuszony, gdy jego skrzynia wybuchła. Nie wyglądało,
by poza tym coś mu się stało, ale Manfred na wszelki wypadek nakazał
kultystom uważać.
Nie dalej jak dziś rano usłyszał plotkę, że ze strzeżonego obozu
krasnoludów skradziono kilkanaście skrzyń pełnych ładunków
wybuchowych i innych cennych przedmiotów. Pechowi złodzieje nie uciekli
daleko – zaskoczyły ich niedobitki nieumarłych i uciekli, porzucając łup
niedaleko cmentarza. Manfred przeczuwał, że nie będą jedynymi, którzy
spróbują odzyskać te skarby, ale mimo to postanowił zaryzykować.
– Zanieś tę skrzynię do obozu – polecił Hubertowi. – Poradzisz
sobie, czy dać ci kogoś do pomocy?
– Dam radę, mistrzu – zapewnił akolita. – Gregor i Theodor
powinni zaraz wrócić z kolejnymi skrzynia...
Rozległ się huk. Manfred odruchowo spojrzał za siebie, modląc
się, by i tym razem żaden z nich nie był ofiarą wybuchu. Jakby w
zwolnionym tempie ujrzał Theodora, który padł na ziemię w chmurze
żółtego dymu. Na chwilę mistrz wstrzymał oddech, widząc, jak resztki
skrzyni wypadają z dłoni kultysty. Nic jednak już się nie stało.
Odetchnął z ulgą dopiero, gdy Theodor stanął chwiejnie na nogach i
pomachał dłonią na znak, że wszystko jest w porządku.

gdy niosący skrzynie zostanie znokautowany, ogłuszony, bądź
zdjęty z pola bitwy. Po wyniesieniu skrzyni modele mogą
wrócić na stół w tym samym miejscu, w którym go opuściły.
Skrzynki zawierają cenny ładunek, ale mogą również być
niebezpieczne. Zawsze, gdy jakiś wojownik podnosi skrzynię,
przejmuje ją od innego członka bandy, bądź biegnie z nią, rzuć
k6 pod koniec fazy ruchu. W przypadku wyniku 1 wszystkie
modele stykające się ze skrzynią otrzymują pojedyncze
trafienie z S5, natomiast wszelkie modele w zasięgu 3” od niej
- trafienie z S3.
Skrzynek nie można próbować zniszczyć celowo - są zbyt cenne
dla bandy! Jednakże mogą ulec zniszczeniu przypadkowo (np.
gdy znajdą się w polu rażenia wybuchu bomby). Przyjmuje
się, że skrzynia ma charakterystyki T4 i W1 - po udanym
„zranieniu” wybucha zgodnie z powyższym opisem.
Po wybuchu znacznik skrzyni usuwany jest z pola bitwy – jej
zawartość została już niestety bezpowrotnie zniszczona.

Zakończenie gry

Gra się kończy w momencie, gdy na polu bitwy nie pozostały
już żadne skrzynki. Wygrywa banda, która wyniosła poza
krawędź stołu więcej skrzynek. Alternatywnie, gra kończy
się, gdy jeden z graczy nie zda testu rozbicia. Rozbita banda
przegrywa.

Teren

Zawartość skrzynek

Zrujnowane miasto – domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Przed rozpoczęciem gry na stole należy rozmieścić po 2k3
znaczników skrzynek na każdą bandę – nie bliżej niż 8 cali od
siebie i nie bliżej niż 10 cali od dowolnej krawędzi.

Po bitwie rzuć 3k6 za każdą wyniesioną lub posiadaną na
koniec bitwy skrzynkę:
3
k3 porcje doskonałej jakości czarnego prochu
4-5
wątpliwej jakości bomby, które złomiarz odkupi za
2k6 zk
6-7
k6 bomb
8-9
k3 bomby odłamkowe
10-11 garłacz
12-13 strzelba
14-16 strzelba krasnoludzka
17
k3 Złote Smoki
18
strzelba hochlandzka

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.

Doświadczenie

Zasady specjalne

+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.
+1 za wyniesienie skrzynki - każdy bohater lub grupa
stronników dostaje 1 punkt doświadczenia za wyniesienie
skrzynki poza krawędź stołu.

Zadaniem band jest wyniesienie skrzynek
poza dowolną krawędź stołu. Skrzynkę może
nieść każdy model niebędący zwierzęciem,
przy czym porusza się on wtedy z połową
ruchu. Dwa modele bądź „duży cel” niosący
skrzynię nie otrzymują kar do ruchu.
Podczas niesienia nie można strzelać,
ani rzucać czarów. Skrzynię można w
dowolnym momencie ruchu porzucić,
bądź przekazać innemu członkowi bandy.
Szarżujący wojownik musi odłożyć skrzynię,
deklarując szarżę. Zaszarżowany model
musi odłożyć skrzynię na ziemię, przy czym
przeciwnik może ją
zabrać tylko wtedy,
Wersja 3. - ostatnia aktualizacja 03.10.2013

Punktacja

1. Za zwycięstwo – 48 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 wyniesioną skrzynkę - 4 MP (do 48 MP)
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Scenariusz 2 - Do schronu!
Wejście okazało się zwykłą dziurą w ziemi. Próżno szukali
drabinki czy schodków; to nie mógł być ten słynny schron, zbudowany
przed wieloma laty, kiedy Mordheim dopiero powstawało. Jeden z
mutantów zaklął wściekle. Szukali schronu już od dłuższej chwili.
Musieli odpocząć, wyleczyć rannych. Tylko pod ziemią mogli być
bezpieczni, tylko tam nie dosięgłyby ich żadne eksplozje. Ale większość
zejść do schronu zostało już dawno zasypanych.
– To na nic – szepnął Jurgen, ten sam mutant, który zaklął;
jego kopyta stukały głośno, zbyt głośno, by mogło to być bezpieczne. Mistrzu, nie znajdziemy tego miejsca. Może już go nie ma.
– Żyłem w tym mieście przed jego zagładą – zaprzeczył Manfred. Żaden kataklizm nie dotknąłby tego schronu. Zbudowano go w obawie
przed triumfem... mrocznych bogów – powiedział ze smutkiem, myśląc
o tym, że niegdyś sam stał przeciwko tym bogom. – To tylko słabe,
wymyślone przez ludzi bóstwo było sprawcą tej tragedii. Sigmar mógł
zesłać kometę; jeśli to wszystko, na co go stać, to już przegrał. Nie,
Jurgen. Ten schron gdzieś tu jest. Może nawet jesteśmy już blisko. –
Ledwie wypowiedział te słowa, z oddali rozległ się okrzyk radości.
Ale nie należał do żadnego z członków kultu.

12

Bezpieczny schron. - Wojownik odnajduje schron, do
którego można bezpiecznie zejść!

Jeżeli w wyniku rzutów kostką żaden ze znaczników nie
okazał się wejściem do Bezpiecznego Schronu, automatycznie
okazuje się nim ostatni nieodkryty znacznik.
Uwaga! Z uwagi na bardzo ciasne wejście, do jednego schronu
może wejść maksymalnie 1 model na turę - następne muszą
czekać na swoją kolej. Wojownik, który wszedł do schronu,
nie może już wrócić na pole bitwy.

Zakończenie gry

Gra kończy się, gdy jedna z band wprowadzi do schronu 25%
modeli – banda ta wygrywa. Alternatywnie, gra kończy się, gdy
jedna z band nie zda Testu Rozbicia. 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.
+1 za znalezienie schronu - każdy bohater otrzymuje 1 punkt
doświadczenia za znalezienie schronu.

Teren

Zrujnowane miasto – domy, barykady, drabinki, kładki itp. Na
stole należy umieścić 8 znaczników symbolizujących zejścia
pod ziemię. Znaczniki muszą być co najmniej 8” od siebie
i 10” od najbliższej krawędzi.

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.

Punktacja

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 48 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 znaleziony schron – 12 MP (do 48 MP)

Rozpoczęcie gry

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

Zasady specjalne

W Mordheim nie wybudowano zbyt wielu podziemnych
schronów. Część z nich zawaliła się podczas zagłady miasta.
Nikt nie pamięta już, gdzie znajdują się wejścia do tych
ocalałych. Pozostaje więc tylko jedno rozwiązanie – trzeba
sprawdzać każde zejście do podziemi...
Za każdym razem, gdy pierwszy model zdobywający
doświadczenie zetknie się podstawką ze znacznikiem, rzuć
2k6:
Tragiczna pomyłka! - To zejście prowadzi donikąd i
niestety, tam właśnie ląduje pechowy wojownik, który
zostaje natychmiast zdjęty z pola bitwy!
3-8 Ślepy zaułek. - To wejście do podziemi kiedyś z pewnością
było przydatne, lecz tunel został zasypany dawno temu.
9-11 Całkiem blisko... - Dzięki wskazówkom zamieszczonym
na ścianach łatwiej będzie odnaleźć właściwy schron.
Banda zyskuje +1 do wyniku kolejnych poszukiwań.
2
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Scenariusz 3 - Śmierć u stóp
Szli powoli, ostrożnie stawiając stopy na zdradliwym gruncie. Tak
nakazał im mistrz, a oni słuchali mistrza we wszystkim; zwłaszcza
po ogromnej eksplozji, która rozerwała ciało Moktaza na kawałki.
Nikt nie przepadał za zwierzoczłekiem, który nie umiał wypowiedzieć
nawet słowa w żadnym z ludzkich języków, ale jego śmierć była straszna
i wstrząsnęła nawet tymi, którzy zapomnieli, czym jest strach. Każdy
kolejny krok mógł się skończyć tragicznie. Manfred nie wiedział, czy
bomby podłożono tu z myślą o nich, czy też zupełnie obcy wrogowie
rozgrywali w ten sposób swoje porachunki. Obie możliwości były równie
prawdopodobne.
W pełnej napięcia ciszy dało się słyszeć głośne kliknięcie. Na chwilę
wszyscy wstrzymali oddech. Nic się jednak nie stało.
– Och – jęknął jeden z kultystów. - Och, to ja, to pod moją nogą...
– Niewypał – odrzekł Manfred. - Spokojnie, to tylko niewypał.
Kultysta zasłonił wstydliwie krocze. Mimo luźnej szaty widać
było, że zmoczył spodnie. Nikt jednak się nie śmiał. Niemal wszyscy
doświadczali lęku przed rozerwaniem na strzępy.
– Musicie uważać – rzekł mistrz, próbując dodać im otuchy. Bądźcie spokojni i rozważni, a wyjdziemy stąd cało.
Cały czas zastanawiał się, czy na pewno mówi prawdę.

1-2
3-4

5-6

Uwaga! Bandy posiadające w swych szeregach Wybuchowego
Inżyniera lub Goblińskiego Bum-buma mogą przerzucić
wynik 1 po ruchu za każdego wojownika, znajdującego się w
3” od najemnika. Drugi wynik trzeba zaakceptować.

Zakończenie gry

Kiedy jedna z band nie zda Testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda przegrywa.

Doświadczenie

Teren

+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.

Zrujnowane miasto – domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Stół podzielony na ćwiartki jak w scenariuszu „Chance
Encounter”.

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.

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)

Rozpoczęcie gry

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

Zasady specjalne

Dzielnica, w której znaleźli się przeciwnicy, okazała się jedną
wielką pułapką, zastawioną... przez kogo? Na kogo? To już
nieistotne. Każdy nieostrożny krok, a nawet pozostawanie zbyt
długo w tym samym miejscu, mogą zakończyć się tragicznie.
W ziemi, w budynkach, słowem: wszędzie, kryją się ładunki
wybuchowe – za każdy model, który się poruszył, bądź nie
ruszał się przez dwie ostatnie tury, rzuć k6 (na koniec
fazy ruchu, po wszystkich ruchach). W przypadku
wyniku 1 rzuć ponownie:
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Klik... co za szczęście. - Bomba okazała się niewypałem
– nic się nie dzieje.
Trzęsienie ziemi. - Bomba wybucha w jakimś
podziemnym tunelu i sam wybuch nie dociera na
powierzchnię, ale wszystkie modele w 3” mają w kolejnej
turze ruch zmniejszony o połowę i modyfikator -1 do
strzelania i czarów.
Jebudu! - Bomba wybucha, zadając pechowemu
wojownikowi k3 obrażenia z S4 i jedno trafienie z S2
wszystkim modelom w 2”.
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Scenariusz 4 - Na beczce prochu
– Ta dzielnica musiała być bardzo bogata – zauważył Gregor. Byłem niegdyś rusznikarzem i nie stać mnie było na taki sprzęt.
Manfred skinął głową. On nie znał się na tym fachu, ale Gregor
wciąż wiele pamiętał. Jako jedyny umiał posługiwać się bronią palną –
trochę gorzej, odkąd z lewego ramienia wyrosła mu długa macka. Mimo
to, czasem zdołał wypalić ze swego garłacza i ustrzelić przeciwnika
z dużego dystansu. Broń bywała zawodna, ale to była jedyna broń
dystansowa, jaką dysponowali.
Przynajmniej do dziś. Jeden ze zwierzoludzi znalazł dwa pistolety.
Nie wiedział, do czego służą, ale głośnym meczeniem pomieszanym z
mroczną mową przywołał do siebie Manfreda, który nakazał zabrać
łup ze sobą. Nawet, jeśli się nie przyda, będzie można go sprzedać.
Mistrzu – Gregor zniżył głos do szeptu. – Spójrz...
Manfred rzucił okiem na skrzynię, którą sługa otworzył przed
chwilą. Prócz małej beczułki z prochem znajdowały się tam dwa
garłacze, para pistoletów i kilka bomb. Podniósł wzrok na Gregora,
którego oczy błyszczały z radości. Nawet mutant, który oddał swe ciało
i duszę Panu Cieni, nie mógł zapomnieć złotych dni swej przeszłości,
kiedy życie było proste i miało słodki smak. Na jego twarzy Gregora
pojawił się szeroki uśmiech.
– Piękne, prawda? - zapytał. – Mistrzu, to największy skarb, jaki
kiedykolwiek widziałem.

Zasady specjalne

W tej starej dzielnicy miasta miało swe warsztaty kilku
znakomitych rusznikarzy i inżynierów specjalizujących się w
eksplozjach. Choć większość z nich zginęła, część ich skarbów
wciąż jeszcze kryje się w zabezpieczonych przed ogniem i
wstrząsami skrytkach. Trzeba je tylko znaleźć...
Kiedy wojownik wejdzie do budynku, rzuć 2k6:
Rozjuszony inżynier! - Najwyraźniej ten budynek nie
został do końca opuszczony. Wściekły krasnoludzki
inżynier (charakterystyki jak Wybuchowy Inżynier)
rezyduje na piętrze i atakuje wojownika (jego tura następuje
po turze gracza; dopóki może, dopóty atakuje na dystans).
3-6
Zgliszcza. - Niestety, ogień zdołał dotrzeć do tego
budynku. Z zewnątrz dom nie wyglądał źle, ale w środku
niemal wszystko zostało wypalone.
7-9
Niespodzianka. - Wojownik znajduje k3 zwykłe bomby
i dodatkowo k6 zk.
10-11 Niecodzienne znalezisko. - Wojownik znajduje parę
pistoletów i k3 bomby odłamkowe.
12
Prawdziwy skarb. - Wojownik odnajduje beczkę
czarnego prochu oraz:
2

Teren

Zrujnowane miasto – domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Spośród budynków należy wyznaczyć sześć, które będą
przeszukiwane.

na 6+: k3 garłacze
na 5+: k3 Złote Smoki
na 4+: parę pistoletów
na 4+: k3 bomby odłamkowe
na 3+: k3 bomy zwykłe
automatycznie: 2k6 zk

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.

Budynki mogą przeszukiwać wyłącznie modele zdobywające
doświadczenie! Każdy budynek może przez każdą bandę
zostać przeszukany tylko raz.

Zakończenie gry

Rozpoczęcie gry

Wygrywa banda, która jako pierwsza przeszuka wszystkie
budynki. Alternatywnie, gra kończy się, gdy jedna z band nie
zda Testu Rozbicia. Rozbita banda przegrywa.

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.
+1 za przeszkukanie budynku - każdy bohater otrzymuje +1
punkt doświadczenia za każdy budynek, do którego wszedł
jako pierwszy z bandy celem jego przeszukani.

Punktacja

1. Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) – 48 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 przeszukany budynek - 8 MP (do 48 MP)
Wersja 3. - ostatnia aktualizacja 03.10.2013
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Scenariusz 5 - Całkowite zniszczenie
Na podeście, prymitywnie skleconym z kilku poczerniałych desek,
stanął stary, chudy człowiek w pokutnym stroju. Jego oczy płonęły
blaskiem fanatyzmu. Manfred westchnął cicho, gdy usłyszał jego głos.
Mimo mikrej postury, głos fanatyka wciąż brzmiał jak dzwon; nie,
raczej jak róg, wzywający wszystkich do boju.
– To miasto jest PRZEKLĘTE! - zawodził. - Potępił je sam
Sigmar, zsyłając zagładę i plagi. Kult Opętanych wciąż pozyskują
nowych akolitów. Szeregi potwornych nieumarłych rosną każdego dnia i
każdej nocy! Nie da się oczyścić miasta. Nie ma już dla niego ratunku!
Jeden z kultystów poruszył się niespokojnie. Wszyscy kryli się
bezpiecznie w piwnicy jednej z ruin, ale nie mogli tu siedzieć wiecznie.
Musieli kiedyś wyjść i stawić czoła fanatykom na zewnątrz; jak nie tym,
to innym.
–Trzeba je ZRÓWNAĆ Z ZIEMIĄ! Wypalić do szczętu! grzmiał starzec. - Czarny proch płonie szybko. Tylko ogień może oczyścić
to miejsce, bracia! Do dzieła!
Fanatycy rozbiegli się w mroku. Światło pochodni rozproszyło się
na kilkanaście małych światełek. Z oddali dało się słyszeć pierwszy
wybuch.
Manfred poczuł, że robi mu się słabo.

tej bitwy uznajemy, że każdy łuk i kusza posiadają płonące
strzały), czarami (czary związane z ogniem mają modyfikator
+1 do „zranienia” w przypadku odpalania za ich pomocą
beczki) - przyjmuje się, że beczki mają T4 i W1.
Względnie beczkę może odpalić ręcznie dowolny model
zdolny do zdobywania doświadczenia – wówczas wybucha ona
w fazie strzeleckiej kolejnej tury tego gracza (przyjmujemy, że
ma długi lont, aby wojownik zdążył uciec przed wybuchem).

Teren

Kto prochem wojuje... - za każdym razem, gdy budynek
straci punkt Wytrzymałości, rzuć k6:

Beczki mogą być ponadto noszone w sposób analogiczny jak
to opisano w przypadku skrzyń w Scenariuszu 1 i również w
przypadku beczek możliwe są przypadkowe eksplozje!
Wybuchająca beczka z prochem zadaje trafienie z S5 modelom
bezpośrednio się z nią stykającym i trafienia z S3 wszelkim
modelom w zasięgu 3” od niej.
Obręb budynku: Wszystkie opisane w tabeli „Kto prochem
wojuje...” efekty niszczenia murów obejmują wnętrze budynku
oraz obszar zewnętrzny do 6” od murów budynku.

Zrujnowane miasto – domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Spośród budynków należy wyznaczyć sześć, wokół których
muszą zostać rozmieszczone po k3 beczki z prochem (żadna
beczka nie może leżeć mniej niż 6 cali od drugiej).

1
2-3

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. Nie można postawić modelu bliżej
niż 8 cali od beczki z prochem.

4-5

6

Rozpoczęcie gry

Leci! - Ogromny odłamek muru spada na losowy model
obrębie budynku, powodując k3 uderzenia z Siłą 5.
Deszcz odłamków. - Z murów sypią się odłamki tynku
i gruzu. Wszystkie modele w obrębie budynku otrzymują
jedno trafienie z Siłą 2.
Proch i pył. - Z budynku posypało się jedynie trochę
tynku, ale żaden model w jego obrębie nie może szarżować,
strzelać ani czarować w kolejnej turze.
Poszło! - Wskutek zniszczenia istotnego elementu
konstrukcji, budynek wali się natychmiast, niezależnie od
tego, ile pozostało mu punktów Wytrzymałości. Uwaga!
Należy rzucić raz jeszcze w tej tabelce (przerzuć wynik 6)..

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

Uwaga! Każdy wojownik, który znajduje się w środku walącego
się budynku, zostaje natychmiast zdjęty z placu boju!

Zasady specjalne

Zakończenie gry

Gra kończy się po 8 rundach lub gdy zawalą się wszystkie
budynki. Gracz, który zniszczył najwięcej budynków, wygrywa.
Alternatywnie, gra kończy się, gdy jeden z graczy nie zda testu
rozbicia. Rozbita banda przegrywa.

Zadaniem wojowników jest zniszczenie jak największej liczby
budynków spośród wyznaczonych sześciu. Zniszczenie
następuje, gdy budynek straci ostatni punkt Wytrzymałości
lub gdy w tabelce Kto prochem wojuje... wypadnie wynik 6.
Banda, która osiągnęła ten efekt, zostaje uznana za sprawcę
zniszczenia budynku, niezależnie od tego, ile punktów
Wytrzymałości „zabrał” przeciwnik.

Punktacja

1. Zadanie główne (zwycięstwo) - 48 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 zniszczony budynek - 8 MP (do 48 MP)

Budynki: Każdy budynek posiada 3 punkty Wytrzymałości.
Traci je poprzez udane odpalenie beczki z prochem (wówczas
„zranienie” następuje automatycznie) lub poprzez „zranienie”
wskutek wybuchu bomby (patrz: ekwipunek specjalny; w
przypadku trafienia bombą należy traktować budynki jako
modele posiadające T5).

Doświadczenie (opcjonalnie - jest to ostatni scenariusz kampanii)
+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

Beczki z prochem: Beczki z prochem można odpalić poprzez
strzelenie do nich (bronią palną lub strzałami – na potrzeby
Wersja 3. - ostatnia aktualizacja 03.10.2013

zdjętego z placu boju.
+1 za zniszczenie budynku - jeżeli bohater znajdzie skrzynię, otrzymuje +2 punkty doświadczenia.
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Manfred biegł, niemal mdlejąc z wycieńczenia. Podtrzymywał go Dietmar, jeden z obdarzonych łaską
Pana Cieni, których niewierni zwali Opętanymi. Dietmar oddał swe ciało bóstwu razem z duszą. Zawsze chronił
i wspomagał Manfreda, zwłaszcza od śmierci swego brata Alberta, który urodził się i umarł z rogami i kopytami.
Manfred swego czasu uratował Alberta przed stosem, a Dietmar umiał okazać wdzięczność.
Teraz nie miało to znaczenia. Nogi uginały się pod ciężarem zmęczenia. Dietmar miał jeszcze siłę, więc gdyby zaszła
potrzeba, mógłby nawet ponieść swego mistrza, ale po co? Z tego miasta nie było wyjścia, wszędzie waliły się ruiny i
wybuchały kolejne beczki z prochem. A jeśli nawet dałoby się uciec – co robić z dala od Mordheim? To tu Pan Cieni
objawił się światu. Z dala od miasta kult będzie niczym, zwłaszcza teraz, gdy tak wielu zginęło.
Zza rogu wyskoczyło dwóch mężczyzn – nie, chłopców. Byli tak samo przerażeni eksplozjami. Jeden miał zranioną
nogę i utykał. Obaj jednak podnieśli miecze, ujrzawszy Manfreda i Dietmara.
Manfred nie miał wyboru. Musiał rozkazać Dietmarowi zaatakować. Gdyby wszystko działo się w innej sytuacji,
może zdołałby przekonać tych młodzieńców, że nie zrobi im krzywdy. Mógł omotać przynajmniej jednego z nich,
a drugi poszedłby za nim. Bardziej przydaliby się żywi niż martwi. Ale kult był w takich samych tarapatach jak
wszyscy inni.
– Precz, potworze! - krzyknął jeden z chłopców. Próbował grać nieustraszonego, ale jego głos łamał się, a dłoń
dzierżąca miecz drżała.
Dietmar powalił jego towarzysza na ziemię – chłopak nie miał szans, był zbyt spowolniony przez swoją ranę. Upadł
na twarz; nim na dobre stracił przytomność, z jego ust posypało się kilka zębów. Drugi chłopiec zdołał dosięgnąć
mieczem ramienia Opętanego. Z rany trysnęła czarna, gorąca krew i zalała dłoń i przedramię napastnika.
Krzyknął, oszołomiony bólem. Nie wiedział, że popełnił błąd, używając miecza. Krew niektórych Opętanych była
żrąca jak kwas. Dietmar został obdarzony taką łaską. Był niebezpieczny nawet, kiedy krwawił.
Manfred przymknął oczy. Nikt nie podejrzewałby go o litość, ale on nienawidził cierpienia, nawet, kiedy
dotykało ono wroga. Dreszczem przejmowała go myśl o bólu, jaki musiała zadać pechowemu chłopakowi krew
Opętanego. Odstąpił trzy kroki i skierował myśli na przyjemniejsze tory. Kiedyś byłem młody, myślał. Kiedyś mógłbym
sam pokonać tego człowieka, bez żadnych sztuczek, magii, bez pomocy żadnych bóstw. Tylko ja i on, siła przeciwko
sile...
Ryk Opętanego wyrwał go z zamyślenia. Serce podeszło mu do gardła, gdy zobaczył, jak Dietmar upada
na kolana, brocząc krwią z rany zadanej w szyję. Zabił go, jęknął w duchu Manfred. A jeśli nawet nie... Opętany
skomlał cicho w kałuży własnej krwi. Nieprędko wstanie, jeśli w ogóle. Czarna posoka zalała oczy bohaterskiego
chłopca, wypalając mu twarz; przynajmniej w ten sposób Dietmarowi udało się uratować swego mistrza po raz ostatni.
Manfred odwrócił się powoli. Jego myślami zawładnął chaos. Nie potrafił już nawet odczuwać żalu z powodu
Dietmara. Nie współczuł nikomu – przyjaciołom, wrogom. Nie współczuł już nawet samemu sobie. Szedł przed siebie,
zupełnie odrętwiały. Wokół szalała śmierć, wybuchały kolejne budynki, lecz on nie słyszał już nawet żadnej eksplozji.
Tylko jego ciało było tu, w środku tego szaleństwa. Jego umysł znajdował się daleko poza tym miastem, z dala od
ryków konającego miasta. Nie było już istotne, jak to się skończy. Manfred od dawna przeczuwał taki koniec.
Wybuch odrzucił go w tył, ale on nie poczuł nawet bólu. Uderzył głucho o ziemię; dźwięk był dziwnie obcy, jak gdyby
to nie jego ciało tak uderzyło. Odwrócił głowę w bok, krztusząc się krwią. W oddali dostrzegł coś leżącego na ziemi...
coś dziwnie znajomego.
To moja noga, zdążył pomyśleć, nim skonał.
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