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Zasady typu "house rules" przyjęły się już w naszym klubie na dobre i stały się w zasadzie
nieodzowną, naturalną częścią rozgrywek.
W ostatnim, praktycznie niezmienionym kształcie (wersja 1.2) funkcjonują już grubo ponad rok.
Od początku było jednak jasne, że nie jest to wersja ostateczna, a raczej testowa, a treść
modyfikacji może ulec zmianie, a ponadto rozszerzeniu m.in. o zagadnienia, których jeszcze nie
zdążyliśmy przedyskutować. W ciągu wspomnianego roku pojawiło się sporo pomysłów i
propozycji - nastała wreszcie pora, by je zebrać w jedną całość, podsumować i nieco
uporządkować.

Warto przy tym wspomnieć jedną z myśli przewodnich, jakie towarzyszą naszym HRom od
samego początku - naszym celem nie jest gruntowna modyfikacja systemu, a raczej czysta
kosmetyka skierowana przede wszystkim na listę sprzętu, która w Mordheim jest dość długa, a
słynie niestety z tego, że spora część dostępnych przedmiotów, w tym również tych dość
istotnych (jak np. zbroje) jest z uwagi na stosunek jakości do ceny całkowicie nieprzydatna i
nigdy nie pojawia się na stole. Zatem celem jest w tym momencie przede wszystkim
zwiększenie konkurencyjności mało popularnych sprzętów, a dodatkowo - nijako przy okazji niektórych najemnych ostrzy. Do tego należy doliczyć pojedyncze modyfikacje w stylu
dodatkowe umiejętności, czy też np. uporządkowanie kwestii wybranych krytyków (sztylet), czy
parowania.

Poniżej prezentuję efekt pracy Catachanfroga we współpracy z Necroduckey oraz po
konsultacjach ze mną, a mianowicie sporządzone w formie tabeli zestawienie dostępnych
sprzętów, z opisami zasad, cenami, dostępnością na rynku i ewentualnymi modyfikacjami.
Zestawienie jest o tyle przydatne, że zbiera cały sprzęt (póki co z wyłączeniem tego z BTB) w
jednym miejscu i od razu widać, co i w jaki sposób zostało zmodyfikowane. Ponadto tabelka
może służyć również jako pomoc do gry - cały sprzęt w jednym miejscu.

Od razu uspokajam - rewolucji tutaj nie znajdziecie - raczej ewolucję i kontynuację najlepszych
tradycji dotychczasowych HRów. Nie mniej jednak w poszczególnych przedmiotach przewijają
się pomysły nowe i propozycje, jakie padły od ostatniej aktualizacji HRów - wydaje mi się, że
warto je choćby przetestować - a nuż się sprawdzą i wejdą do stałego użytku.

Należy przy tym wspomnieć, że zaprezentowana wersja pewnikiem nie jest ostateczna - będzie
modyfikowana na bieżąco, wraz z kolejnymi testami, dyskusjami i pojawiającymi się pomysłami.
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Z czasem też w pliku pojawią się zapewne dodatkowe arkusze - głównie ze znanymi już Wam
modyfikacjami typu: zmienione ceny najemnych ostrzy, dodatkowe umiejętności, pozostałe
uściślenia (wspomniane parowanie, krytyki itp.). Jednym słowem: wszystko będzie w jednym
miejscu, w przejrzystej formie. Póki co natomiast sam sprzęt.

Oto link do pliku: Mordheim House Rules by Dębowa Tarcza .

Oczywiście nie chodzi o to, by wprowadzać zmiany na gwałt od razu teraz w trakcie trwającej
kampanii, ale dobrze by było przedyskutować je na tyle, by najpóźniej ze startem kolejnej
kampanii znalazły już zastosowanie.
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