Turniej

Ryby...iinnezjawiskapogodowe!
Klub Gier Przygodowych
„Twierdza”

Klub Gier Bitewnych
„Dębowa Tarcza”

Sponsorzy:

Wersja 2. z dnia 28.05.2015 r.

debowa.tarcza@gmail.com

"Ryby... i inne zjawiska pogodowe!" - turniej Mordheim w Warszawie, Staromiejski Dom Kultury, 31.05.2015
• 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.

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

7. Uczestnik turnieju musi przynieść figurki
reprezentujące postaci w swojej bandzie; muszą być
one pomalowane. Niedopuszczalne są „proxy”, za
wyjątkiem ewentualnych 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.
5. Podczas turnieju nie jest dozwolone wynajmowanie
Postaci Dramatu (Dramatis Personae).

8. Prócz tego należy mieć wypełnioną kartę bandy z
sześcioma slotami, zasady bandy, najemników i
ekwipunku przez nich używanego. Mile widziane są
figurki
reprezentujące
postacie
niezależne,
pojawiające się na stole w danym scenariuszu (w tym
wypadku 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 może się
przydać również tzw. Scatter Dice.

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 zostanie rozegranych 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:

a także:

MP - Małe Punkty; dostaje je każdy gracz podczas
potyczki za spełnienie odpowiednich kryteriów.

• 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;

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.

oraz następując najemne ostrza (Hired Swords):
• Pit Fighter z Mordheim Rulebook;
• Ogre Bodyguard z Mordheim Rulebook;
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•
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+

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

Jeśli nie było bezpośredniego starcia między
ww. graczami, zajmują oni to samo miejsce
ex aequo.

14. 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
28.05.2015.
15. 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 28.05.2015).
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.
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).

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. Każdy 1 punkt karny
oznacza utratę 1 DP w klasyfikacji. Po uzyskaniu 3
punktów karnych gracz zostaje zdyskwalifikowany.
12. Punkty Fair Play
Jako że punkty WP stały się 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), 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.

16. 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. Informacja o aktualizacji i nowa wersja dokumentu
(każdorazowo do sprawdzenia w lewym dolnym
rogu pierwszej strony Regulaminu) pojawią się
odpowiednio wcześnie we wszystkich źródłach, za
pomocą których publikowane są informacje o
turnieju.

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.
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Bori Czachogniot dał znak, by się zatrzymać. Przed bramą Mordheim nie było niemal nikogo, prócz kilku chudych, podejrzanych
typków, którzy na widok krasnoludów szybko się rozeszli. Mogli być handlarzami, złodziejami, paserami; pewnie za dnia kręciło ich się tutaj
wielu. Krasnoludy przybyły jednak tuż przed świtem, w chłodny wiosenny poranek, po całej nocy marszu.
–

Dotarliśmy na miejsce – oznajmił. - Są takie momenty, kiedy można się wycofać z podjętej decyzji, ale są i takie, że nie można już
tego zrobić. Ktokolwiek chce jeszcze się wycofać, niech nie przekracza bramy.

Kompani pokiwali głowami, ale żaden nie zrobił kroku w tył. Każdy z nich poświęcił wiele, by wziąć udział w tej wyprawie.
Wędrowali wiele tygodni, wciąż karmieni obietnicami zdobycia bogactwa. Nie każdego kusiły łupy; Higrum, zabójca trolli, miał zamiar
odnaleźć w przeklętym mieście swą chwalebną śmierć. Młodego Ringara wypchnął w świat jego ojciec, Berdin, brat Boriego, który zawsze uważał
syna za niepoprawnego marzyciela. Sam Bori coraz częściej myślał, że i jego nie skusiło bogactwo, ale przygoda, o której marzył od dawna.
Legendy o Mordheim dotarły nawet do krasnoludów z najdalszych twierdz i choć mijały tygodnie, ich echo wciąż odbijało się w podziemnych
korytarzach. Miasto miało być jednocześnie piękne i straszne, pełne najróżniejszych dziwów, ale i niewypowiedzianej grozy.
Na razie prezentowało się dość zwyczajnie. Było, rzecz jasna, zrujnowane, ale Bori bez trudu mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało
kiedyś. Wyglądało na zwykłe ludzkie miasto, zbudowane z rozmachem, ale kruche, jak wszystko, co zbudowano na ziemi, a nie, jakby
należało, pod nią. Fakt, gdyby nie kometa, pewnie trwałoby jeszcze kilkadziesiąt, może kilkaset lat. Czym był tak krótki czas wobec
wieczności krasnoludzkich twierdz? Było jednak coś interesującego w tym ludzkim budownictwie i Bori musiał to ludziom przyznać – tym czymś
była śmiałość, nadzwyczajna wręcz arogancja budowniczych, którzy budowali wszystko tak, jakby miało nigdy nie upaść. Nawet krasnolud
mógł doznać złudzenia, patrząc na te pomniki ludzkiej pychy. Do czasu, gdy byle kataklizm zmiatał je z powierzchni ziemi.
Rozmyślania Boriego przerwał czyjś szept. To był Ringar, jego bratanek. Sympatyczny, choć niedoświadczony i zbyt entuzjastycznie nastawiony
do wszystkiego. Sam Bori traktował go pobłażliwie, ale wiedział, że jego brat bardziej martwi się przyszłością syna.
–

Stryju – szepnął młodzik. - Zrobiło się jakoś... ciemno.

Bori spojrzał w górę i westchnął. Nie, to nie była jedna z legendarnych nocy demonów, jakie miały następować o świcie i trwać
nieprzerwanie przez tydzień. To była zwyczajna chmura, czarna i zwiastująca deszcz lub burzę. Pod ziemią nikt nie musiał przejmować się
pogodą, ale w drodze do Mordheim krasnoludy nauczyły się już, że od kaprysów natury bardzo wiele zależy. Niechętnie dostosowywali więc swój
marsz do warunków pogodowych.
–

Kolejny deszczowy dzień zamiast słonecznego poranka – mruknął Bori. - Schowamy się w którejś z tych ruin i przeczekamy. I tak
trzeba nam odpocząć po tak długim marszu.

–

Ja wiem, czy trzeba – rzucił Higrum, który odzywał się rzadko i nigdy nie wypowiadał zbyt długich zdań.

–

Tak będzie rozsądniej – zgodził się z dowódcą jeden ze starszych wojowników. - Nie wszyscy mamy w sobie siłę i determinację
zabójców trolli.

Ten dyskretny komplement wywołał tylko pomruk aprobaty Higruma. Wślizgnęli się cicho do jednej z niskich, bardzo już
zrujnowanych kamienic. Z domu ostał się tylko parter i kawałek pierwszego piętra – w sam raz, by schronić się przed gradem, który właśnie
zaczął padać z szarego nieba.
–

Nie podoba mi się to – zadrżał Ringar. - Może to nie lodowe kule wielkości pięści, o których mówili ludzie w gospodzie w
Dünnebergu, ale ten wiatr... nadchodzi coś gorszego.

–

Coś gorszego od pogody? - prychnął Bori. - Młodzieńcze, to miasto zapewni ci znacznie większe atrakcje. Prześpij się lepiej, póki
jeszcze możesz. Wkrótce możesz znaleźć się w znacznie gorszej sytuacji.
Nie wiedział jeszcze, że obaj mieli rację.
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kładką itp., a następnie sprawdź wynik na poniższej
liście:

Scenariusz 1
- Deszcz Ryb!

1 – Szczupak. To nie jest największy ze szczupaków,
jaki może się trafić w wodach pobliskiej rzeki, ale
niestety wciąż żywy i agresywny. Model otrzymuje
automatyczne trafienie z S4.
2 – Najeżka. Niepozorna ryba pokryta jest kolcami, w
których tkwi trucizna. Na szczęście nie powoduje ona
śmierci, a jedynie osłabienie. Wojownik otrzymuje
modyfikator -1 do losowej charakterystyki (minimalnie do
wartości 1) na k3 tury.
3 - Węgorz. Dobra wiadomość: węgorz nie trafił wojownika
w głowę, a upadł tuż pod jego nogami. Zła wiadomość:
wojownik poślizgnął się na rybie lub śliskim śluzie, który
został rozchlapany wokół niej. W kolejnej turze porusza się
z połową ruchu.
4 – Mała płotka. Ta rybka nie zrobi nikomu krzywdy, ale i
mały z niej pożytek. Nic się nie dzieje.
5 – Pstrąg. Ta smaczna słodkowodna ryba na szczęście nie
należy do tak wielkich, by zabić przeciętnego człowieka.
Stanowi za to atrakcyjną zdobycz dla tego, kto ją wyłowi...
lub oberwie nią w głowę. Jeśli posiadacz ryby przeżyje bitwę,
odlicz go od liczebności bandy przy sprzedaży Wyrdstona.
6 – Błogosławieństwo Pana Ryby. To zjawisko
niespotykane nawet jak na Mordheim. Na wojownika spada
dość ciekawa ryba... ni to leszcz, ni to karaś... Jest żywa i
potrafi mówić. Powołuje się na mitycznego Pana Rybę –
bóstwo wyznawane m.in. przez ryboludzi z Reiku. Może
spełnić jedno życzenie wojownika. Dodaj +1 do jego
wybranej charakterystyki (każdą charakterystykę można
zwiększyć tylko raz). Bonus trwa do końca bitwy.

Bori pluł i pieklił się po swojemu. Pięciu
krasnoludów siedziało stłoczonych w zatęchłej
piwnicy – a trzeba było powiedzieć, że i bez tej piwnicy
zapach krasnoludów nie był najpiękniejszy – a w
dodatku pozostała trójka długo nie wracała. Zabójca i
dwóch krótkobrodych wyszli na powierzchnię, by sprawdzić,
co tak niemiłosiernie waliło od bladego świtu w nieliczne
ocalałe dachy budynków. Łomot był potężny, nawet jak na
Mordheim dość nietypowy. Zarazem nie przypominało to
deszczu meteorytów, rzadkiego, acz opisywanego już w tym
mieście zjawiska. Czas mijał, a Higrum i jego towarzysze nie wracali.
Czyżby zabójca znalazł swą chwalebną śmierć?
W końcu dał się słyszeć tupot krótkich, masywnych nóg. Słuch
Boriego nie zawodził – to byli jego zaginieni podwładni.
– No, nareszcie – warknął i splunął z niesmakiem. - Co do... aż go zatkało, gdy spostrzegł, że cała trójka taszczy wielkie
naręcze ryb. - Na zwiad was wysłałem, nie na wędkowanie...
– To spada z nieba, stryju! - zawołał podekscytowany młody
krasnolud. - Najprawdziwsze ryby, prosto z nieba! Trzeba
uważać, żeby nie dostać w głowę, ale...
– Przy reszcie masz się zwracać do mnie oficjalnie, Ringarze –
syknął Bori. - Deszcz ryb? To jakaś kpina. Przybyłem tu, by
się wzbogacić na tym przeklętym zielonym kamieniu, a nie...
W słabym świetle latarni zamajaczył błysk rybich łusek. Pstrągi,
węgorze, sumy... w przepastnym żołądku krasnoludzkiego dowódcy
zaburczało.
– A właściwie... - mruknął, uśmiechając się pod wąsem. Zapasowy prowiant i dodatkowy posiłek jeszcze nikomu nie
zaszkodziły...

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

Teren

Doświadczenie

Zrujnowane miasto - domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Przed rozpoczęciem gry na stole należy rozmieścić 5
znaczników Wyrdstona – nie bliżej niż 8 cali od siebie i nie
bliżej niż 10 cali od dowolnej krawędzi.

+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 zdobycie Wyrdstona – każdy bohater otrzymuje
punkt doświadczenia za każdy posiadany na koniec bitwy
kawałek Wyrdstona.

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 8” od
brzegu stołu. Jego przeciwnik wystawia się w odległości 8”
od przeciwnego brzegu stołu.

Punktacja

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

1.
2.

Zasady specjalne

3.

Deszcz ryb: Choć to jedna z bardziej zaskakujących
anomalii pogodowych, w Mordheim nikogo nie dziwi, gdy
zamiast deszczu z nieba padają ryby. Nowi przybysze muszą
uważać na to niezwykłe zjawisko – efekty mogą być różne...
Przed każdą rundą rzuć k6. Na 4+ w danej rundzie z nieba
spada deszcz ryb! Po każdej turze, w tej rundzie, rzuć k6 za
każdy model, który nie jest od góry osłonięty np. daszkiem,

4.
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Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 48 MP
Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 4 MP
(do 16 MP)
Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 3 MP
(do 18 MP)
Za zdobycie i utrzymanie przy sobie kawałka
Wyrdstona - 6 MP (do 30 MP)
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Fala
powodziowa
Ulewny deszcz
spowodował w
Mordheim
ogromną
powódź. Wprawdzie w samym
mieście już nie pada, ale nad lasami nieopodal wciąż wiszą
czarne chmury, z których nieustannie leje się woda. Rzeka
wystąpiła z brzegów i każdy, kto chce się ratować przed
utonięciem, musi szybko znaleźć schronienie. Za bezpieczne
miejsca uznaje się: piętra budynków, kładki, mosty, schody,
drabiny i liny na wysokości pięter budynków, dachy. Poziom
ziemi jest niebezpieczny i trzeba się z niego szybko
ewakuować.
Efekty powodzi z kolejnych tur nie kumulują się.
II i III Runda
Woda powoli sięga kostek. Rzuć k6 za każdy model, który
biegał w tej turze (nie dotyczy szarży), jeśli skończył swój
ruch na poziomie ziemi. Na 1-2 poślizgnął się i w kolejnej
turze porusza się z połową ruchu.
IV i V Runda
Woda zaczyna sięgać do kolan. Modele na poziomie ziemi
otrzymują modyfikator -1 M (nie dotyczy wspinaczki).
VI i VII Runda
Woda sięga powyżej pasa. Modele na poziomie ziemi nie
mogą biegać (szarżują tylko na odległość cechy M) i
otrzymują modyfikator -1I (nie dotyczy wspinaczki).
VIII Runda
Woda sięga po szyję. Modele na poziomie ziemi z trudem
podpływają i mają ostatnią szansę na ucieczkę, zanim porwie
je nurt. Jeśli w tej turze nie zdołają znaleźć schronienia,
zostają zdjęte z pola bitwy.
Gracz rzuca dwa razy na Tabeli Poważnych Zranień za
każdy model, który został zdjęty z pola bitwy przez powódź,
ale może wybrać korzystniejszy dla siebie wynik.

Scenariusz 2
- Powodziowa katastrofa
– Do cholery! Ile razy mam wam
powtarzać, że krasnoludy nie pływają?!
Gafni słyszał ten okrzyk już kilka razy. Powtarzały
go różne głosy – z początku głównie Bori, a odkąd
dowódca zniknął im z oczu, jego rolę przejął Higrum.
Prowadził ich ku rozpadającej się, dwupiętrowej
kamienicy. Od godziny brodzili po pas w wodzie, co znacznie
utrudniało im szybkie dotarcie do schronienia.
– A wiesz, co to znaczy, że krasnoludy nie pływają?! - ryknął
Gafniemu do ucha zabójca. Gromowładny aż podskoczył,
mało nie upuszczając swej zamokłej strzelby. - To znaczy, że
TONĄ! W TAKIEJ WŁAŚNIE, CHOLERNEJ
WODZIE!
Szczęśliwie nie tym razem, mruknął do siebie na wpół ogłuszony
rykiem Gafni, wspinając się po drabinie do upragnionego okna na
pierwszym piętrze. Higrumowi udało się popędzić towarzyszy na tyle,
że umknęli przed kolejną falą, która niechybnie zmyłaby przynajmniej
połowę z nich z powierzchni ziemi.
– Co za przeklęta ulewa – dyszał ciężko Yarri, doświadczony
wojownik klanowy. - Wiedziałem, że wyłażenie spod ziemi nie
będzie dobrym pomysłem.
Gafni musiał przyznać mu rację. Z okna rozciągał się widok na
zatopione miasto. Ściana deszczu nie wróżyła, by poziom wody miał
prędko opaść. Dobrze, że udało im się znaleźć schronienie. Krasnolud
otarł wodę z twarzy, choć nie miał na sobie nic suchego, czym mógłby
się porządnie wytrzeć. Pomyślał o Borim i o swoim bracie Ulfim i
westchnął ciężko. Miał nadzieję, że dotarli w porę do tamtej
opuszczonej wieży...

Teren

Zakończenie gry

Zrujnowane miasto - domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Przed rozpoczęciem gry na stole należy wyznaczyć 5
budynków (poza strefą rozstawienia), które bandy mają za
zadanie zdobyć.

Gra kończy się po 8 rundach – nie wykonuje się Testów
Rozbicia. Wygrywa banda, która zdobyła więcej budynków.

Doświadczenie

Rozstawienie band

+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.

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 8” od
brzegu stołu. Jego przeciwnik wystawia się w odległości 8”
od przeciwnego brzegu stołu.

Rozpoczęcie gry

Punktacja

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

1.
2.

Zasady specjalne
Za zdobyty uznaje się budynek, w którym po ostatniej turze
znajduje się przynajmniej jeden model z bandy i nie ma w
nim żadnego modelu przeciwnika (modele znokautowane i
ogłuszone nie liczą się). Jeśli w budynku znajdują się modele z
obu band, walka o niego pozostaje nierozstrzygnięta.

3.
4.
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Zadanie główne (zwycięstwo) - 24 MP
Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 4 MP
(do 16 MP)
Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 3 MP
(do 18 MP)
Za zdobycie budynku - 12 MP (do 60 MP)
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Scenariusz 3 - Kto sieje wiatr...
Ringar, Ulfi i Yarri co i
rusz zatykali uszy. Bori spoglądał na nich
groźnie, ale niewiele mógł zrobić. Sam nie
słyszał własnych myśli w ogłuszającym
gwiździe wiatru, który szalał w Mordheim od późnego
wieczora. Wrzeszczenie rozkazów w takim hałasie nie
miało sensu. Po pierwsze dlatego, że wiatr zdawał się złośliwie
przybierać na sile, ilekroć dowódca otwierał usta. Po drugie –
skaveni dotarli już tak blisko, że uniwersalny rozkaz „bić szczura”
wystarczał każdemu.
Potężny ryk szczuroogra przebił się nawet przez wycie wiatru.
Wszystkie krasnoludy odwróciły się ku źródłu ryku. Bori zauważył,
że Ringar mimowolnie zadrżał. Nie ma odwagi swojego ojca, pomyślał
krasnolud, ale zaraz sam się zganił za te myśli. „Przecież Berdin też
nie był odważny od urodzenia”. Bestia ruszyła ku krasnoludom.
Tupot wielkich łap niemal wprawiał ziemię w wibracje. Higrum
uśmiechał się złowieszczo, unosząc topór. Gdyby teraz zginął, jego
winy zostałyby odkupione. Miał szansę odnaleźć swoje przeznaczenie.
Pozostali nie rwali się do walki tak ochoczo, ale też żaden nie myślał
o ucieczce.
W chwili krótszej niż mgnienie oka szczuroogr znikł krasnoludom z
oczu. W głośnym gwiździe wiatru dał się słyszeć inny ryk – ryk
strachu i niedowierzania. Wichura porwała potężną bestię ku górze,
jakby ta była piórkiem. Krasnoludy z otwartymi ustami przyglądały
się, jak podmuch unosi szczuroogra i upuszcza go z ogromną siłą na
ziemię, jak gdyby sami bogowie postanowili ukarać szczuroludzi.
Zwierzę tylko jęknęło z bólu i straciło przytomność. Przynajmniej na
moment najpotężniejszy wróg został pokonany.
Ringar wybuchnął śmiechem i ruszył ze swym młotem, by dobić bestię.

1-2 – Trąba powietrzna! Nagły wir powietrzny porywa
wojownika gwałtownie w górę na k3 cale. Model upada k3
cale w losowym kierunku od miejsca, w którym stał. Rzuć
normalnie za efekty upadku (takie same obrażenia otrzymuje
również ewentualny model, na który upada porwany przez
wiatr). Jeśli model nie zostanie zraniony, może normalnie
strzelać, czarować i walczyć.
3-4 – Fruuu! Z powodu silnego wiatru model zostaje
przesunięty k6 cali w losowym kierunku. Jeśli wcześniej
szarżował, zostaje automatycznie „wywiany” z walki. Jeśli
znajdzie się w kontakcie z podstawką wrogiego modelu,
traktuj to jako wejście w walkę, jednak delikwent uderza jako
drugi. Nie może strzelać ani czarować. Jeśli trafi na ścianę
budynku, zatrzymuje się na niej. Jeśli zostanie zwiany ze
stołu, nie bierze dalszego udziału w bitwie, ale nie trzeba za
niego rzucać w Tabeli Poważnych Zranień.
5-6 – Wiatr w plecy. Model może ruszyć się jeszcze o
połowę swojego ruchu w dowolnym kierunku – jeśli
wcześniej nie biegł, nadal może strzelać. Ma +k6” do
zasięgu strzelania.

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.

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

Punktacja

Rozstawienie band

1.
2.

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.

3.

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

Zasady specjalne
Przed każdą rundą rzuć k6. Na 1-2 wiatr wieje na tyle silnie,
że nikt, kto znajduje się na otwartej przestrzeni, nie może
tego nie poczuć. Po każdej fazie ruchu każdy model (z
wyłączeniem znokautowanych i ogłuszonych), który nie
zakończył swego ruchu w budynku, może testować do
wyboru I lub S. Jeżeli nie zda testu, rzuć ponownie k6:
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Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 60 MP
Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 5 MP
(do 20 MP)
Za każdego bohatera
przeciwnika OOA - 4 MP
(do 24 MP)
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1 -Trrrach! Lód załamuje się. Woda na
szczęście nie jest głęboka – wojownik
może z niej wyjść w kolejnej turze,
ale traci jeden punkt WS i BS do
końca
bitwy
z
powodu
przejmującego zimna. Nie może
walczyć ani nie można go bić, póki nie
wyjdzie z wody. Teren, na którym stał (wielkość
podstawki), staje się nie do przejścia.
2-3 – Zbyt gruby lód. W tym miejscu lód dotarł niemal do
dna sadzawki. Wojownik nie posiada narzędzi, by wydobyć
Wyrdston. Jeśli chce szukać ponownie, musi spróbować co
najmniej 1” dalej.
4 – Rysa na lodzie. Wojownik prawie dokopał się do
Wyrdstona, ale lód był zbyt gruby, by sforsować go w tak
krótkim czasie. Model może jednak pozostać w tym miejscu
kolejną turę, wówczas ma modyfikator +1 na tabelce
poszukiwań.
5-6 – Sukces! Wojownik odnalazł kawałek Wyrdstona.

Scenariusz 4 Zostawieni na lodzie
Całe szczęście, że krasnoludy są gruboskórne,
myślał Yarri, szczękając zębami. Po fali dziwnych
wydarzeń pogodowych mróz początkowo nikogo nie
zdziwił. Na dłuższą metę był jednak trudny do
zniesienia. Nawet dla Yarriego, który przywykł do
niskich temperatur pod ziemią. Trudno było poruszać się
po skutych lodem ulicach. Trudno było oddychać, gdy
zimno wdzierało się do płuc. Trudno było spać, gotować
strawę, podtrzymywać ogień. Podobno na dalekiej północy
dzicy ludzie budowali domy z lodu. Tego jednak krasnoludy nie
potrafiły.
– Uważaj! - zawołał nagle Higrum, który milczał od chwili, gdy
młody Ringar odebrał mu chwalebną śmierć, zabijając
szczuroogra.
Yarri stanął jak wryty i spojrzał od razu pod nogi. W podziemiach to
był podstawowy odruch. Ujrzał dość rozległy, ale płytki staw,
właściwie sadzawkę – oczywiście skutą lodem. Musiała być jakąś
pozostałością po niedawnej powodzi. Woda nie zdążyła odpłynąć ani
wyparować i zamarzła.
Bori dał znak kompanom, by się zatrzymali. Ostrożnie, cały czas
wspierając się kijem jak prowizoryczną laską, zszedł na lód. Bardzo
powolnym krokiem dotarł na środek sadzawki, cały czas postukując
kijem wokół siebie. Jego towarzyszom to oczekiwanie wydało się
wiecznością, ale krasnolud bynajmniej się nie guzdrał. Dokładnie i
ostrożnie sprawdzał każdy cal lodu pod nogami, gotów uciekać, gdyby
lód zaczął pękać. W końcu jednak ukląkł i przetarł lód dłonią,
odgarniając cienką pokrywę śniegu. Jego oczy nagle się rozpromieniły,
gdy ujrzał lekki zielonkawy blask wydobywający się spod lodu.
– Hej, górnicy, wojownicy, każdy z kilofem w prawicy – zanucił
starą krasnoludzką przyśpiewkę. - Ruszcie się, chłopaki!
Mamy dziś dobry dzień.

Żaden wojownik nie może zbliżyć się bardziej niż na 1” do
drugiego wojownika (przyjaznego lub wrogiego), gdyż lód
nie jest zbyt gruby i grozi załamaniem. W przypadku szarży
przymusowej (ruchy losowe, modele podatne na szaleństwo)
na 3+ lód załamuje się pod obydwoma modelami (patrz
wynik 1 z tabelki poszukiwań; rzuca się tylko raz). Teren, na
którym stali obaj walczący, staje wtedy nie do przejścia. Po
wyjściu z wody umieść modele 1” od siebie.
Jeśli model niosący Wyrdston został zdjęty z pola bitwy, połóż
znacznik Wyrdstona w miejscu, w którym upadł. Każdy
model może go przejąć wchodząc w kontakt z nim
podstawką. Każdy model może nieść dowolną liczbę
kawałków Wyrdstona bez żadnych kar. W sadzawce można
znaleźć tylko 6 kawałków Wyrdstona – po ich znalezieniu
dalsze szukanie jest bezcelowe. Wyrdston można przekazać
innemu modelowi pod koniec fazy ruchu.

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

Teren
Zrujnowane miasto - domy, barykady, drabinki, kładki itp.
Na środku zamarznięta sadzawka o średnicy 9”. Pod niezbyt
grubym lodem zatopionych jest 6 kawałków Wyrdstona.

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 wyniesiony Wyrdston - bohater lub stronnik, który
utrzyma kawałek Wyrdstona do końca bitwy, otrzymuje 1
punkt doświadczenia.

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 8” od
brzegu stołu. Jego przeciwnik wystawia się w odległości 8”
od przeciwnego brzegu stołu.

Rozpoczęcie gry

Punktacja

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

1.
2.

Zasady specjalne
Tylko bohaterowie mogą szukać Wyrdstona pod lodem.
Rzuć k6 na końcu tury za każdego bohatera, który spędził
całą turę na lodzie (co najmniej 1” od brzegu), nie robiąc nic
innego prócz szukania Wyrdstona:

3.
4.
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Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 40 MP
Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 4 MP
(do 16 MP)
Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 3 MP
(do 18 MP)
Za zdobycie kawałka Wyrdstona – 8 MP
(do 48 MP)
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prostopadłych do tych, na
których rozstawiali się gracze.
Mgła rozszerza się na początku
każdej kolejnej rundy (wliczając w to
pierwszą, w której się pojawia) o 2k6”.
Każdy model, którego dosięgnie, jest automatycznie zdjęty z
placu boju. Nie można wejść na teren ogarnięty mgłą – nawet
najtwardsi wojownicy śmiertelnie się tego boją!
Po bitwie rzuć za każdy model, który został za zasłoną mgły
– wynik 1 oznacza śmierć, niezależnie od tego, czy był to
bohater czy stronnik (opcjonalnie - jest to ostatni scenariusz
kampanii).

Scenariusz 5 - Mgła
Opowiadali o niej w karczmie –
przekonywał Ringar. - Nic sobie nie
wymyśliłem!
– Ty nie, ale oni tak – mruknął Bori. - W
karczmach, młody wojowniku, opowiada się wszystko.
Mógłbyś na przykład przekonywać tam ludzi, że zabiłeś
szczuroogra... bo istotnie tak było. Ale mógłbyś też opowiedzieć
im historię o pokonaniu samego Pana Cieni. Najważniejsze,
żeby się dobrze słuchało. Ktoś opowiedział ci bardzo ciekawą
historię i nie mam za złe, żeś jej wysłuchał. Ale wybacz, ja się
mgły nie boję.
Młody krasnolud umilkł. Wiedział, że nie przekona stryja. Po
deszczach, mrozach i wichurach Bori mówił, że już nic go nie
zaskoczy. Najwyraźniej było to nie tylko przekonanie, ale i
postanowienie. A tymczasem o mgle mówiło się już nie tylko w
karczmie, nie tylko w szemranych zaułkach. Higrum słyszał o niej od
handlarza, a zabójca nie powtarzał czczych plotek. Gafni widział
rano ze szczytu zrujnowanej wieży, jak zachodnia część miasta
pogrąża się w czymś podobnym do kłębów dymu - ciemnej, gęstej,
niespotykanej dotąd mgle. Podobno coś w niej budziło grozę...
Rozmyślania młodzika przerwał jakiś okrzyk. Rozejrzał się,
zdezorientowany; nic nadzwyczajnego się nie działo. Większość jego
towarzyszy była w zasięgu wzroku. Brakowało tylko... zaraz... gdzie
podział się Higrum? Gdzie Yarri? Ringar dobiegł do oszołomionego
stryja i zrozumiał, co sprawiło, że stary Bori zaniemówił. Mgła
zeszła nagle, nie wiadomo skąd; zastygła na chwilę, zaledwie parę
kroków od nich. Zasłona gęsta i nieprzejrzysta, ciemna jak
najczarniejsza noc.
– Na brodę Grungniego – wyszeptał Bori. - Niech mnie...
Resztę jego szeptu zagłuszyły przeraźliwe, niemal zwierzęce wrzaski
krasnoludów.

Zakończenie gry
Kiedy mgła dojdzie do 8” od przeciwległej krawędzi, gra
kończy się – wszyscy wojownicy uciekają co sił, porzucając
walkę z wrogiem. Alternatywnie, kiedy jedna z band nie zda
Testu Rozbicia, gra zostaje zakończona. Rozbita banda
przegrywa.

Punktacja
1.
2.
3.
4.

Zadanie główne (rozbicie przeciwnika) - 40 MP
Za każde 25% modeli przeciwnika OOA - 6 MP
(do 24 MP)
Za każdego bohatera przeciwnika OOA - 5 MP
(do 30 MP)
Za każdego stronnika przeciwnika OOA – 1 MP

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
zdjętego z placu boju.

Teren
Zrujnowane miasto - domy, barykady, drabinki, kładki itp.

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 8” od
brzegu stołu. Jego przeciwnik wystawia się w odległości 8”
od przeciwnego brzegu stołu.

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

Zasady specjalne
Po zakończeniu drugiej rundy na horyzoncie pojawia się coś
dziwnego. Złowieszcza mgła pochłania wszystko, co
napotka na swojej drodze, a krzyki tych, którzy w niej
zaginęli, dobitnie świadczą o tym, że nie jest to zwykłe
zjawisko pogodowe...
Rzućcie kostką, by określić, z której strony zaczyna
nadciągać mgła. Będzie to jedna z krawędzi stołu
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We mgle nie padał deszcz, nie wiał wiatr, nie czuło się już nawet przenikliwego mrozu; we mgle wszystko było ciche, spokojne i
złowieszcze. Bori rozejrzał się z rozpaczą, ale mroczna zasłona zdawała się go szczelnie otulać, niemal dusić. Nie widział nikogo wokół siebie.
Żadnego przyjaciela, żadnego wroga. Wszyscy zniknęli, a ich krzyki szybko umilkły, jakby ktoś zatkał im usta dłonią.
Berdin nie wybaczy mi, jeśli nie zwrócę mu syna, pomyślał krasnolud. Może i stary wojownik traktował Ringara surowo, ale
oszalałby z rozpaczy, gdyby ten nie wrócił z wyprawy. A jeśli Bori wróci bez niego, bracia już nigdy nie będą mogli spojrzeć sobie w oczy...
Dowódca zaśmiał się nagle histerycznie. Tyle już się wydarzyło. Tyle już przeszli w tym przeklętym mieście, z dala od domu, a on wciąż
przyłapywał się na myśli, że musi spełnić oczekiwania starszego brata, że nie może go zawieść. Co za głupota. Tu, w Mordheim, trzeba po
prostu przeżyć. Całą resztą można martwić się później. Jeśli jeszcze nie podpada się pod stare porzekadło „martwi się nie martwią”.
Najwyżej zgolę włosy i zostanę zabójcą, pomyślał Bori. Stanął jak wryty, gdy zrozumiał, co wzbudziło w nim tę myśl. Kilka
kroków przed nim widniały dwa trupy. Jednym z nich był Higrum, zabójca trolli. Został przebity na wylot i przygwożdżony do ściany
drewnianego budynku przez gigantyczne odnóże jakiegoś owadopodobnego stwora. Samo odnóże zostało przez zabójcę odcięte toporem, a martwy
stwór leżał nieopodal w kałuży czarnej, lepkiej jak smoła krwi.
Higrum znalazł wreszcie godnego przeciwnika, pomyślał Bori. Zbliżył się ostrożnie ku zabójcy, wiedziony dziwnym przeczuciem.
Zdawało mu się, że słyszy... czy to możliwe? Nie, Higrum musiał nie żyć już dłuższą chwilę. Jego oblicze poszarzało od upływu krwi, a mięśnie
już stężały. Ale Bori się nie mylił – do jego uszu istotnie doszło stłumione łkanie. Podszedł bliżej i omijając starannie trupa, zajrzał do
drewnianego domu.
–

Ringar! - zawołał, uradowany do granic swej powściągliwości.

Młody krasnolud uniósł wzrok. W jego oczach lśniły łzy, tak rzadko spotykane nawet u krótkobrodych. Nie wyglądał, jakby
ucieszył go widok stryja. W jego spojrzeniu Bori dostrzegł obojętność i grozę, dwie nierozłączne rzeczy w tym mieście.
–

Zawsze chciałem być kronikarzem – powiedział cichym, opanowanym głosem. - Nie miałem ochoty zostawać wojownikiem.
Przystałem na wyprawę do Mordheim, chcąc zobaczyć świat. I widziałem ten świat, ohydny i zgniły. Najgorszy, jaki bogowie mogli
stworzyć. Widziałem, jak zło zwycięża, stryju. Zobaczyłem to, co ojciec chciał, abym zobaczył. Może teraz... będzie... zadowolony... głos Ringara załamał się.

–

Wstawaj – Bori szarpnął go za ramię, rozglądając się niepewnie dokoła. - Obaj dość widzieliśmy. Będziesz pisał te swoje kroniki
czy co tam chcesz. Wstawaj, do cholery! Nie myśl o ojcu. Też mam już tego dosyć. Słuchaj, trzeba stąd zwiewać, rozumiesz? Do
domu. Obaj wrócimy teraz do domu.

Coś jakby cień nadziei pojawiło się w oczach Ringara. Podniósł się z głośnym westchnieniem i ścisnął swój młot. Mgła jakby się
przerzedziła; w oddali widać było budynki, które jeszcze przed chwilą znajdowały się za szczelną zasłoną. Ruszyli śpiesznym krokiem w ich
stronę. Młody krasnolud spojrzał jeszcze przelotnie na ciało Higruma.
–

Widziałem tę walkę – odezwał się. - Czytałem niejeden opis takiej walki. Wiesz, takiej, gdzie zabójca wreszcie odnajduje swoją
śmierć. Ale czytać, a zobaczyć... - zadrżał. - Nie mogłem mu pomóc. Ryczał na mnie, że jeszcze raz się wtrącę, a ogoli mi brodę. A
potem... było już za późno. To stało się tak szybko... ja...

–

Wypełnił przysięgę i to była dobra śmierć – uciął Bori. - A ty opiszesz tę walkę i będziecie kwita.

Oblicze Ringara pojaśniało. Nie odpowiedział, ale widać było, że ucieszył go ten pomysł. Przyśpieszył kroku, widząc, że mgła na
dobre już opuściła ten rejon. Mogli bezpiecznie wrócić do obozu. Nie wiedzieli, ilu towarzyszy jeszcze ocalało. Może nawet wszyscy zginęli.
Chwilowo nie było to ważne; przyjdzie jeszcze czas, by ich opłakiwać. Przyjdzie czas, by opisać ich życie, bohaterskie czyny i ostatnie chwile.
Chwile, które spędzili w strasznym mieście, pełnym grozy i przebrzmiałego piękna. Mieście, którego Ringar nigdy nie zapomni i które dzięki
niemu poznają wszystkie krasnoludy, choćby same miały nigdy nie opuścić swych podziemnych domostw.
Bori spojrzał na bratanka i mimowolnie się uśmiechnął. Domyślał się, jakie myśli zajmowały teraz jego głowę i nie miał zamiaru się
z nich naśmiewać. Niechaj Ringar to spisze, niech te historie nie zginą wraz z ich bohaterami. Wszyscy powinni dowiedzieć się, co tu się stało.
Co wciąż się tu dzieje, każdego dnia, od świtu do zmierzchu. Deszcz. Ogień. Mróz. Jękliwe pieśni kultystów, czczących mroczne bóstwa.
Potwory we mgle. Deszcz ryb. Demony. I to zwyczajne, codzienne, do bólu prozaiczne umieranie.
To będzie dobra opowieść, pomyślał krasnolud.

All content found within this document is completely unofficial and is in no way endorsed by Games Workshop.
The event „Ryby i inne zjawiska pogodowe” is run noncommercially by Mordheim fans who love the game of Mordheim and seek to serve members of the Mordheim community.
The logos and trademarks used herein are the property of their respective owners. This document is completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited. Warhammer,
Mordheim and all associated marks, names, races, race insignia, characters, vehicles, locations, units, illustrations and images from the Warhammer world are either ®, TM and/or © Copyright Games
Workshop Ltd 2000-2015, variably registered in the UK and other countries around the world.
Used without permission. No challenge to their status intended. All Rights Reserved to their respective owners.

Wersja 2. z dnia 28.05.2015 r.

debowa.tarcza@gmail.com

