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Deszcz i błoto
Autor: Wielebny Rafael
biegać. Nieudany – upadek ( k3" do przodu na plecach,
brzuchu czy innym super fikołkiem ( traktowany jak
knockout i hit z siła 1).
Ma to teŜ odniesienie przy szarŜowaniu i chodzeniu po
wąskim kładkach, daszkach i innych stromych i
wąskich miejscach które są „mokre”.
wyrdston – Jest odkryty częściowo. NaleŜy wyrwać go
z ziemi. Im więcej członków bandy będzie próbowało
tym większe prawdopodobieństwo zabrania go glebie.
NaleŜy zsumować siły targających plus rzut D6 i
skonsultować z tabelką poniŜej:

-O rzesz Ty, buta mi zassało- parsknął Dugal.
Poczerwieniał ze złości.
-Gdyby to było nasze największe zmartwienie… –
zripostowała Klara- Jak tylko dobrniemy przez te
bagno, zapewne znajdziesz jakiegoś przystojniaka
usieczonego z Twoim rozmiarem płetwy. Oby juŜ
przestało padać.
Wstęp
Kilkudniowe obfite deszcze wypłukały ziemie i
gruzowiska, odkrywając wiele skarbów, które do teraz
były zasypane. Plotka głosi, Ŝe ziemia odsłoniła
kawałek ogromnego wyrdstona (moŜe jacyś
poprzednicy go tam ukryli?).

2-10 - ani drgnie
11-12 -lekko drgnął +1 do następnej próby
13-14- ustąpił +2 do następnej próby
15 - oderwał się +3 do następnej próby
16+ kamień się poddał jest na powierzchni

Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić Ŝeton,
znacznik lub kamień reprezentujący nadal utkwiony w
ziemi kawałek wyrdstona.

Przykład:
2 krasnali z siła 3 siłuje się z głazem - 3+3+ (4 na kościach)
=10 - rezultat - ani drgnie
2 tura = dołączył 3 krasnal = 3+3+3 + (5) = 14 = ustąpił +2 do następnego
3 tura- 3+3+3+2+(2) = 13 - ustąpił +2 do następnej tury…
itd

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. JeŜeli graczy jest
więcej, to następni wybierają krawędź stołu i
wystawiają się w kolejności ustalonej przez rzut kością
(od najwyŜszego wyniku do najniŜszego). Rozpoczyna
gracz z najwyŜszym wynikiem a pozostali wedle
wskazówek zegara. Gracz musi wystawić się w
obszarze do 8 cali od jego krawędzi stołu, ale nie bliŜej
niŜ 4 cale od boku i 10 cali od następnej bandy.

Wyrdston muszą nieść dwie osoby ze względu na jego
rozmiary i wagę.
Zakończenie gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band wyniesie wyrdston przez swoją krawędź stołu lub
gdy wszystkie bandy oprócz jednej uciekną z pola
walki. Banda, która ucieka automatycznie przegrywa.
JeŜeli dwie lub więcej band załoŜyło sojusz a pozostałe
z band uciekły. Gracze mogą zadecydować Ŝe dzielą
się zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest wyrwanie z ziemi wyrdstona i
przeniesienie go przez swoją krawędź stołu.
Zasady specjalne
deszcz – na początku scenariusz naleŜy rzucić D6 i
określić stopień opadów (gdyŜ nadal pada). Tak samo
na początku kaŜdej tury gracza, który rozpoczynał jako
pierwszy i sprawdzić jak „zachowuje się” deszcz:
1-4 lekkie opady
5 mocne, oberwanie chmury
6 nie pada

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 pd.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
pd.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 pd.
+1 za wyniesienie wyrdstona. Bohaterowie (i tylko
oni), którzy wyniosą bryłę przez swoją krawędź stołu
dostają 1 pd.

W przypadku deszczu lekkiego - broń palna działa na
4+ zasięg broni strzeleckich o połowę skrócona.
W przypadku deszczu mocnego - broń palna nie działa
w ogóle, zasięg pozostałych broni strzeleckich o
połowę skrócony, wszyscy na zewnątrz -1M. ( wyjątek
do broni palnej wewnątrz budynku - tam zawsze działa
na 4+ niezaleŜnie od rodzaju deszczu).
błoto - bieganie po ulicach jest utrudnione - jeśli ktoś
odwaŜy się na bieganie to naleŜy wykonać test
inicjatywy. Udany – wszystko w porządku, moŜna

Nagroda
Wyrdston liczony jest jak pięć standardowych
podręcznikowych wyrdstonów i dopisujemy je do
skarbca zwycięskiej bandy.

4

Dwukółka
Autor: Wielebny Rafael
sytuacji jako ½ M modelu ciągnącego zaokrąglając w
dół.
Dwukółka
to
nie
latający
dywan.
Próby
„przeciągnięcia” jej przez wszelakie przeszkody
terenowe kończą się automatycznym uszkodzeniem
wózka.
W momencie gdy dwukółka ulegnie zniszczeniu,
beczki moŜna nieść w rękach. (oczywiście prędzej
równieŜ, jak kto woli). Jedną beczkę moŜe nieść jeden
model, a jako Ŝe są cięŜkie, śliskie i nieporęczne nie
moŜna z nimi biegać.
By zaprząc zwierzęta potrzebny jest specjalny sprzęt
(uprzęŜ, lina), którego w znalezionym zestawie brak.
Jedynym rozwiązaniem jest koń (bojowy lub
pociągowy) z własną uprzęŜą, którą posiadać powinien
i lina jeŜeli jest na stanie ekwipunku bandy.

Widziołem widziołem na łoczy swe dwa... toŜ to
kaptajnie bogi nam z niebiosów zesłali byśma
niepomorli na pustka Ŝołądkowa! Ino ruszt przecznia
trza przebyć!!!
Wstęp
Późna jesień. Największym zmartwieniem nie jednego
przywódcy jest zabezpieczenie zapasów poŜywienia
przed zbliŜającą się zimą. Okazja ku temu nadarza się,
gdy zwiadowcy donieśli o wozie dwukołowym na Wall
Street pełnym beczek. Widząc przy nim dwa trupy
przeszyte strzałami nie zbliŜali się by sprawdzić co w
nich jest, obawiając się ukrytych strzelców pilnujących
zdobyczy.
Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
znacznik lub jeŜeli w posiadaniu graczy wózek
dwukołowy.

Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band wyniesie zdobycz przez swoją krawędź stołu lub
gdy wszystkie bandy oprócz jednej uciekną z pola
walki. Banda, która ucieka automatycznie przegrywa.
JeŜeli dwie lub więcej band załoŜyło sojusz a pozostałe
z band uciekły. Gracze mogą zadecydować Ŝe dzielą
się zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. JeŜeli graczy jest
więcej, to następni wybierają krawędź stołu i
wystawiają się w kolejności ustalonej przez rzut kością
(od najwyŜszego wyniku do najniŜszego). Rozpoczyna
gracz z najwyŜszym wynikiem, a pozostali wedle
wskazówek zegara. Gracz musi wystawić się w
obszarze do 8 cali od jego krawędzi stołu, ale nie bliŜej
niŜ 4 cale od boku i 10 cali od następnej bandy.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła
bitwę
dostaje
1
punkt
doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 punkt doświadczenia.
+2 za wyniesienie dwukółki. Bohaterowie i stronnicy,
którzy wyjechali „bryką” przez swoją krawędź stołu
dostają 2 punkt doświadczenia. Gdy wózek ulegnie
popsuciu kaŜdy który wyniósł beczkę w rękach
otrzymuje +1 exp.

Zasady specjalne
Wóz dwukołowy – Znajduję się na środku stołu, obok
leŜą dwa ciała (nie znaczące dla dalszej rozgrywki więc
moŜna nie umieszczać). Na wózku znajdują się trzy
beczki, garnek, antałek Vodki. Dwukółka lekko
ugrzęzła w błocie. Wydostanie jej zajmuje całą rundę
(liczoną jako następną od momentu dojścia do niej
przez model). Nie jest to Nimbus 2000 i w kaŜdym
momencie moŜe rozkraczyć się, więc przez ostroŜność
powinna być ciągnięta przez dwa modele lub jeden
Large Target (bez moŜliwości biegania). Gdy owych
„ciągnących” zmusi sytuacja do biegu, naleŜy wykonać
rzut d6 i skonsultować się z poniŜszą tabelką:

Nagroda
Dwukółka - moŜe mieć wszelakie zastosowanie. Orczy
szaman moŜe chcieć się w niej wozić po mieście,
skaven moŜe załoŜyć sobie w niej leŜe, moŜna ją
porąbać, spalić w ognisku lub sprzedać za 5zk.
Beczki – w kaŜdej beczce znajdują się 2 porcje
solonego mięsa. KaŜda porcja zmniejsza koszt
utrzymania wojowników w bandzie. W momencie
sprzedaŜy wyrdstonów, skonsultuj się z tabelką zyski
„ilość sprzedanych kamieni na ilość wojowników w
bandzie” i za jedną porcję mięsa moŜesz przesunąć o
jedną kolumnę „w dół” (tak jakbyś miał mniej
wojowników) do minimum pierwszej kolumny „1-3
wojowników w bandzie”
Vodka i garnek

1-3 pękła oś, odpadło koło, zarwała się część nośna
4-5 piszczy, skrzypi ale bez efektów ubocznych
6 cięŜko ją zatrzymać. Przesuń dwukółkę wraz z
ciągnącymi o 1 cal w stronę kierunku biegu! JeŜeli ów
ruch spowoduje „kontakt” ze ścianą lub jakąś inną
przeszkodą „ciągnący” otrzymują hit z siłą 1.
Jeden model uciągnie dwukółkę (minimalna siła do
ciągnięcia wynosi 3). M „zaprzęgu” liczony jest w tej
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Dzwon Ezechiela
Autor: Wielebny Rafael
Jam jest Ezechiel. Jedyny którego czcić musicie.
Nakazuję Wam, idźcie i krew przelewajcie, a łaska i
dary me - na Was spłyną, obficie.

2-5 Nic się nie dzieje, brak efektu.
6 Do boju moi lordowie- Model musi jak najszybciej
poruszyć się w stronę modelu przeciwnika, szarŜując,
jeŜeli jest to moŜliwe. JeŜeli nie ma modeli w zasięgu
wzroku, moŜe natychmiast wykonać normalny ruch.
Jest to ruch dodatkowy do tego wykonywanego w fazie
ruchu, a więc model moŜe się ruszyć dwa razy w jednej
turze. JeŜeli ten dodatkowy ruch umieści model w
zasięgu szarŜy to musi on szarŜować w fazie
normalnego ruchu.

Wstęp
Świątynia Solkana wysłała Ezechiela wraz z trzema
innymi braćmi w okolicę Mordheim, by tam załoŜyli
opactwo i z bliska przyglądali się „powrotowi
Sigmara”. Gdy nastąpił kataklizm i z nieba spadła
gwiazda niszcząc Mordheim, Ezechiel jako jeden z
pierwszych dotarł na miejsce katastrofy. Widząc w
koło śmierć, płomienie, słysząc jęki, płacz i lament,
zaczęła w nim następować przemiana. Ujrzał w sobie
dary, które pod wpływem mocy kawałków spaczenia –
dały się obaczyć. Poczuł się wybrańcem, kazał
nazywać „bóstwem nowych czasów”, zaczął czynić
cuda, a w jego duszy na zawsze zakwitł mrok. Jednym
z jego dzieł było zaklęcie dzwonu… dzwonu
Ezechiela.

Na modele będące w walce wręcz, bing-bong nie
powoduje efektu jak wyŜej. Podsyca w nich Ŝądze
krwi, przez co są odporne na „strach”, nie podlegają
zasadzie „sam w walce” i kaŜdy z walczących ma
dodatkowy +1 atak (dopóki bije dzwon).
Kultyści
M 4 | WS 3 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 7
broń: Sztylet, topór.

Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek reprezentujący dzwonnicę lub wieŜe. Umieść
w nim znacznik dzwonu. W tym budynku znajduję się
dwóch ukrytych kultystów „czyniących ohydę
dzwonem”.

Gdy jakikolwiek model wejdzie na obszar dzwonnicy i
tura gracza zakończy się, dostaw do niego kultystów
(szarŜa z ukrycia). Od tego momentu następuje ich
tura. Gdy więcej niŜ jeden model tam wejdzie, kultyści
zaatakują najbardziej wysuniętą figurkę (gdy cięŜko to
określić – losowo wybraną), zawsze w dwóch na
jednego.
Od tego równieŜ momentu, dzwon zabije jeszcze tylko
dwa razy (dwie rundy gry) – siła bezwładu, dalej
wywołując efekt z zasad specjalnych dla „dzwonu”.
Gdyby udało się kultystom pokonać przeciwników –
wrócą dalej „czynić ohydę do dzwonnicy” (nawet
jeŜeli zostanie tylko jeden a drugi polegnie).

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.
Zasady specjalne
Dzwon - od pierwszej tury nad obszarem potyczki
rozbrzmiewa miarowe bing-bong wybijane przez
ukrytych kultystów w spaczony dzwon Ezechiela.
KaŜdy z graczy na początku swojej tury wykonuje rzut
k6 dla kaŜdego swojego modelu (za wyjątkiem modeli
będących w walce wręcz) i zastosowuje się do
poniŜszej tabelki:

Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy wszystkie
bandy oprócz jednej uciekną z pola walki. Banda, która
ucieka automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub
więcej band załoŜyło sojusz, a pozostałe z band
uciekły, gracze mogą zadecydować Ŝe dzielą się
zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).

1 Mózzzgi - Wojownik porusza się bezpośrednio do
przodu z połową szybkości (w turze ruchu) powłócząc
nogami. Nie zaszarŜuje on przeciwnika (zatrzymaj jego
ruch w odległości 1” jeŜeli trafi on na przeciwnika
wykonując ruch). MoŜe on spaść w dół z piętra lub
pochyłego spadku (zobacz zasady Spadania) lub
uderzyć w przeszkodę, w tym przypadku po prostu się
zatrzyma. Model w tej turze nie moŜe strzelać, rzucać
czarów.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za zabicie kultysty. Bohater, który zdejmie kultystę
z pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.
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Salon Gier
Autor: Wielebny Rafael
- Jedna korona na numer sześććć…
- Dwójka, dwójka daj na dwójkę, sen miałem.
Kości zostały rzucone.

Lista dostępnych gier
DuŜo/mało - przed wykonaniem rzutu kością k6 określ
czy wypadnie duŜo czy mało.
1-3 mało
4-6 duŜo

Wstęp
Wieści szybko roznoszą się, moŜna rozerwać się i
zarazem zarobić dodatkowy grosz. Szef Twej bandy
dowiedział się o miejscu, w którym odbywa się
HAZARD.

Szczęśliwy numerek - przed wykonaniem rzutu kością
k6 typuj szczęśliwy numerek który wypadnie. Wypadł?
Trafiłeś.

Teren Teren typowy dla Mordheim, ulice, zniszczone
domy, gruz, murki itp. Gracze na zmianę ustawiają na
stole po jednym elemencie scenerii (zrujnowany
budynek, wieŜę lub inny element). Następnie zostają
wyznaczone cztery budynki (np. wyznaczone przez
kaŜdego gracza, losowo lub przez arbitra), które w tym
scenariuszu będą pełniły waŜną rolę. Przy grze na
multiplayera wyznaczamy sześć budynków.

Dublet – wykonaj rzut dwiema kośćmi k6. Dowolny
dublet – trafione.
Bardzo mały strit – Wykonaj rzut trzema kośćmi.
Dowolna kombinacja strita – trafione (np. 1-2-3, 3-4-5,
2-3-4 itp).
Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy wszystkie
bandy oprócz jednej uciekną z pola walki. Banda, która
ucieka automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub
więcej band załoŜyło sojusz, a pozostałe z band
uciekły, gracze mogą zadecydować, Ŝe dzielą się
zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.
Zasady specjalne
Na początku swojej pierwszej tury, kaŜdy z graczy
losuje budynek-ruiny (jeden z czterech oznaczonych),
w którym wedle jego informatora, znajduje się „salon
gier”. Do tego przybytku by obstawiać zakłady
zostanie dopuszczony tylko i wyłącznie szef-dowódca
bandy. Wystarczy przekroczyć obszar zabudowania
wylosowanego budynku, by juŜ w najbliŜszej turze
strzelania „zacząć grać”.
wchodzę do gry – w kaŜdej turze strzelania, Twój szef
moŜe podjąć dwie próby wygrania w którejś z gier
losowych. By to robić, musi być w budynku, nie moŜe
być uwikłany w walkę, nie moŜe strzelać, czarować.
KaŜda próba kosztuje 1 złotą koronę z majątku bandy.
Zagrać moŜna w: duŜo/mało, szczęśliwy numerek,
dublet, bardzo mały strit. To Ty wybierasz , w którą
będziesz grał. Nie ma narzuconych kolejności. JeŜeli
uda Ci się dobrze obstawić (np trafisz w szczęśliwy
numerek), wykreśl sobie tę grę z listy dostępnych i za
pamięci dopisz:
+1 exp dla szefa bandy i + 10 złotych koron do majątku
bandy.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła
bitwę
dostaje
1
punkt
doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za hazard. Szef za trafnie obstawioną grę liczbową
dostaje 1 punkt doświadczenia.
Alternatywna rozgrywka
tryb Vegas – losujemy sześć budynków, rozstawiamy
tylko bohaterów. Na początku swojej pierwszej tury,
kaŜdy z graczy losuje budynek-ruiny dla kaŜdego ze
swoich bohaterów. Gdy do nich dotrą, kaŜdy z nich w
swojej turze strzelania moŜe wykonać jedną grę wedle
zasad powyŜej. Wygrywa ta banda, która ma
przysłowiowe szczęście w kości i prawidłowo obstawi
wszystkie zakłady.
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Jak oni śpiewają odcinek – Trzy Harpie
Autor: Wielebny Rafael
Drogi bracie!
Ryciny, które Ci przesłałem przedstawiają owe
przedziwne istoty. Łączą sobą zarówno cechy ludzkie
jak ptasie. Ich głowa, tułów i ręce są kształtu typowo
ludzkiego, zaś cała dolna część, oraz wyrastające z
pleców skrzydła to typowo sępie. Nie daj się omamić,
nie zawsze pokazują swe ptasie cechy, nie są prawie do
odróŜnienia od ludzkich kobiet. Ich twarze są młode i
piękne, zaś piersi wyglądają na jędrne. W momencie
podraŜnienia twarz ich przybiera niesamowicie
odraŜający wygląd, zaś piersi jakby maleją.

ofiara poddała się mocy pieśni i zostaje zauroczona.
Efektem tego jest animozja.
Krasnoludy ze względu na swoją naturalną odporność
na magię mają dodatkowy modyfikator +1 do testu
(Ld+1). Urok nie działa na zwierzęta i jednostki
podległe zasadzie – głupota.
Harpie mimo iŜ śpiewają nadal są ukryte. Wytworzone
echo w połączeniu z magią pieśni wywołują efekt,
dzięki któremu wiadomo tylko, Ŝe śpiew dochodzi z
zabudowania a nie z konkretnej kryjówki.
animozja - Wojownik stwierdził, Ŝe najbliŜszy bohater
lub stronnik chce unicestwić tą piękne i bezbronną
damę, a on sam jest jedynym wybawieniem dla tej
będącej w opałach kobiety. JeŜeli przyjazny model lub
najemne ostrze znajduje się w zasięgu szarŜy (jeŜeli
jest kilka modeli to wybierz najbliŜszy), poddany
urokowi wojownik natychmiast szarŜuje i walczy przez
rundę z zaszarŜowanym. Przesuń model jak w szarŜy
za to walkę dopiero rozstrzygniesz w swojej turze
walki. Na koniec rundy walki modele odsuną się od
siebie na 1” i nie będą traktowane jako uwiązane walką
wręcz.. JeŜeli w zasięgu szarŜy nie znajduje się
przyjazny model lub Najemne Ostrze a wojownik
uzbrojony jest w broń strzelecką, będzie on strzelał do
najbliŜszej sojuszniczej jednostki. RównieŜ dopiero w
swojej rudzie strzelania.

Fragment z listów Josepha von Sandta.
Wstęp
W jednych z ruin zagnieździły się dziwne istoty, ni to
ptaki ni to kobiety. Dzień i noc rozbrzmiewa po
okolicy dla jednych słodki śpiew, dla innych straszny
skrzek. Jak dotąd Ŝaden śmiałek, który zbliŜył się do
owego przybytku nie powrócił. Powiadają, Ŝe są to
harpie gromadzące w swym gnieździe nieprzebrane
skarby.
Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek (ruiny), W nim znajdują się harpie. Umieść w
nim trzy znaczniki reprezentujące te stworzonka.
Znaczniki
najlepiej
przygotować
z
tektury
(25mm/25mm), gdzie jedna strona znacznika (awers)
oznacza harpię w locie a druga strona (rewers) harpie
wyładowane. (jak kto woli, moŜna podpisać lot/ziemia
lub namalować skrzydła/łapki).

lot – Nie są stworzone do walki. W momencie, gdy
pierwszy model przekroczy obszar ruin (wejdzie do
środka) harpie zrywają się do lotu (w swojej turze
rzecz jasna). Gdy dojdzie do sytuacji, Ŝe któraś nie
zdąŜy bo zostanie zaszarŜowana, w swojej turze i tak
będzie próbowała (zasada ucieczki z walki). Lot 18 cali
w kierunku najbliŜszego innego bezpiecznego
schronienia *(gdyby cięŜko było określić „najbliŜsze
inne bezpieczne schronienie”, lub gdyby to miało
wywołać napinkę – harpie będą latały w losowo
wybranym kierunku ….. bawmy się, nie kłóćmy)*. Za
kaŜdym razem, gdy do nowego schronienia wejdzie
„zagroŜenie dla nich” będą odlatywały, nie podejmując
walki w inne miejsce. W trakcie lotu nadal w swojej
turze strzeleckiej rzucają urok. Wznoszą się na 6 cali,
które liczą im się do M w turze ruchu. Nie muszą
kończyć ruchu na ziemi, mogą w powietrzu
(odwracamy znacznik na awers). Gdy zostaną
zestrzelone – pamiętaj policzyć obraŜenia od upadku z
wysokości.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.
Zasady specjalne
W momencie, gdy model wejdzie w zasięg 20 cali od
któregokolwiek z ptaszysk, rozlega się uroczy i
przecudny śpiew. Od tego czasu, po rozegraniu tur
ostatniego gracza, zaczynają się tury harpii.
HARPIA
M 18* | WS 3 | BS 0 | S 3 | T 3| W 2 | I 4 | A 2 | Ld 8

Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy wszystkie
bandy oprócz jednej uciekną z pola walki. Banda, która
ucieka automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub
więcej band załoŜyło sojusz a pozostałe z band uciekły,
gracze mogą zadecydować Ŝe dzielą się zwycięstwem i
kończą grę albo walczą między sobą dopóki nie
rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje zerwany!).

śpiew harpii- Urok. Zasięg czaru – 20 cali.
Śpiew zostaje uŜyty w fazie strzelania, a harpia obiera
za cel najbliŜszy niezwiązany walką model, który nie
musi być w jej polu widzenia, w odległości do 20”.
Ofiara śpiewu musi wykonać test Ld. Udany test
oznacza, Ŝe ofiara oparła się magii śpiewu i nie dzieje
się nic nadzwyczajnego. Nieudany test Ld oznacza, Ŝe
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+1 za zabicie harpii. Bohater, który zdejmie harpie z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła
bitwę
dostaje
1
punkt
doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.

Nagroda
Zwycięska banda ma dodatkowo dwie kości przy
eksploatacji.
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Komponenta
Z cyklu „Szalony alchemik” pt. „Komponenta”
Autor: Wielebny Rafael
wystawia swoją bandę pierwszy. Wystawiający się
gracz ustawia swoją bandę do 6 cali od swojej
krawędzi stołu. Na środku stołu stoją dwa modele
squigów.

Nocną ciszę przerywa wybuch, głuche trzaski łamanej
drewnianej konstrukcji. Gdzieś blisko obozowiska kurz
i pył, które się gwałtownie uniosły gryzą w gardło,
duszą i doprowadzają do płaczu najtwardszych
wojowników. Po chwili słychać chichot i ochrypły
głos…
-Hahahaha… juŜ prawie… jeszcze tylko… hmmm…

Zasady specjalne
- dmuchawka alchemika 8 cali zasięgu, siła 1
Prosta w uŜyciu - ta broń nie wymaga treningu ani
wyszkolenia aby jej uŜywać, kaŜdy bohater czy
stronnik potrafiący uŜywać broni strzeleckich
(posiadający bs i intelekt pozwalający na korzystanie z
broni) moŜe jej uŜywać.
-lotki – szpikulce lotek były kilka dni moczone w
bardzo silnym narkotyku wywołującym senność. Po
udanym trafieniu i zranieniu nie ma rzutów na tabelę
obraŜeń tylko narkotyk usypia przeciwnika na k3+1
rund. Narkotyk działa tylko na squigi. W turze
podejścia do uśpionego potworka następuje owinięcie
go siecią (tzw.w baleron). W momencie gdy narkotyk
przestaje działać, naleŜy w kaŜdej turze squigów
wykonać rzut D6 na związane zwierzę.
1-2 - squig uwalnia się. Czytaj zasady specjalne –
Ruch
3-6 - wierzga, skacze, gryzie by się uwolnić. Ruch
modeli niosących go w tej sytuacji traktowany jest jako
ruch w trudnym terenie.
truta na Squigi - w przypadku trafienia squiga
dmuchawka ma siłę równą 3.
KaŜdy z graczy ma do dyspozycji jedną dmuchawkę,
trzy lotki i sieć. NaleŜy wskazać, który z bohaterów
będzie posiadał „sprzęt usypiający” przy sobie a który
sieć.

Wstęp
Szalonemu alchemikowi do ukończenia swych badań
brakuje komponentu. Przy ognisku, częstując dziwnie
glumzowatą zupą opowiada o dwóch ciekawych
stworzeniach, które uciekły wczorajszego wieczora „
małym zielonym chłopcom”. Podejmujesz się zlecenia
złapania przynajmniej jednej z tych istot. Alfredowi
(alchemikowi) zaleŜy na powodzeniu misji więc daje
dmuchawkę, trzy lotki i sieć do związania. Celem
zlecenia jest tylko i wyłącznie któryś z owej dwójki
squigów. Alchemik nie da się oszukać (np. przez
podmienienie przez bandę O&G zwierzaków), wie
czego chce. Dlaczego? MoŜe poŜarły coś jego, moŜe są
specyficzne, zmutowane? Wyniesionego squiga
równieŜ nie moŜna zachować dla swojej bandy. Nikt
nie jest w stanie ich wytresować.

Squigi
Te stworzenia są dziwną mieszanką zwierzęcia i
grzyba i składają się głównie z zębów, rogów i podłego
charakteru.
M
2k6

WS BS
4

-

S

T

W

I

A

Ld

4

3

1

4

1

5

Broń/Zbroja: Brak. Squigi nigdy nie uŜywają broni i
zbroi.

Teren
Teren typowy dla Mordheim bez Ŝadnych specjalnych
wymogów, ulice, zniszczone domy, gruz, murki itp.
Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje: rozpoczyna grę jako pierwszy lub wybiera
krawędź stołu. KaŜdy z graczy rzuca ponownie k6. Ten
z wyŜszym wynikiem decyduje który z graczy

ZASADY SPECJALNE
Ruch: Squigi nie mają stałej charakterystyki Ruchu,
poniewaŜ poruszają się niezgrabnym krokiem. Aby to
odzwierciedlić, w momencie określania ruchu, rzuć
2K6, aby zobaczyć ile w tej turze poruszył się Squig.
Squigi nie biegają i nie deklarują szarŜy, mogą wejść w
kontakt z przeciwnikiem swoim normalnym ruchem

10

2K6”. JeŜeli tak się stanie, traktowane jest to jako
szarŜa w tej rundzie walki wręcz.
Squigi poruszają się na początku tury pierwszego
gracza, zanim ten wykona swoje ruchy w losowo
wybranym kierunku.

Doświadczenie
+1 z przeŜycie jeśli bohater albo grupa stronników
przeŜyją bitwę
+1 dla dowódcy za zwycięstwo dowódca zwycięskiej
bandy otrzymuje +1 doświadczenia
+1 za wroga OOA kaŜdy bohater dostaje +1
doświadczenia za kaŜdego zabitego wroga
+1 dla bohaterów, którym uda się przenieść squiga za
krawędź stołu. JeŜeli to stronnicy exp im się nie naleŜy.

Zakończenie gry
NaleŜy uśpić przynajmniej jednego squiga i przenieść
przez swoją krawędź stołu. Nieść truchło musi dwóch
wojowników. Członkowie bandy mogą przekazywać
sobie zdobycz MoŜe zdarzyć się sytuacja gdy oba
squigi zostaną zabite (wypadek przy pracy) wówczas
nie ma zwycięzcy, a ukryty w ruinach i obserwujący
polowanie alchemik odchodzi (w stronę zachodzącego
słońca). Scenariusz nie kończy się z chwilą gdy na
skutek testów rozbicia na stole pozostaje jedna banda
poniewaŜ to i tak nie świadczy o wykonaniu zlecenia.

Nagroda
Banda której uda się przynieść squiga na komponenta
alchemikowi w nagrodę otrzymuje zapakowany stary i
poŜółkły notatnik. Jeden z Twoich bohaterów po
przeczytaniu zdobywa wiedzę, która umoŜliwia mu
wybranie jednej umiejętności akademickiej.
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Lustereczko powiedz przecie
Autor: Wielebny Rafael
1-3 – Twój szef.
4-6 – Sobowtór (statystyki, umiejętności i
ekwipunek identyczny z wypisanym na karcie
bandy przy Twoim bossem oczywiście).

-Chamy przebrzydłe! To ja.- wrzasnął Henry pierwszy.
-Nie słuchać go! To oszust !- rzekł dość spokojnie,
pewny swego Henry drugi.
-Kto oszust? To moje chopaki. Łapcie go, aresztować,
Ŝywcem skórę zdzierać!
-Ty, ty ,ty podróbko paskudna. Nie masz praw moim
ludziom poleceń wydawać.
Głosowanie odbyło się w tajemnicy. Szef nie mógł się
dowiedzieć, a właściwie szefowie. Postanowiono
aresztować obu, związać, zniszczyć to niby-lustro i
niech się dzieje wola Sigmara.

- jeŜeli „kości powiedzą” - sobowtór, od tego
momentu model reprezentujący szefa przejmuje
przeciwnik. Tury sobowtóra zawsze będą przed
twoimi turami. JeŜeli rozgrywka jest na multiplayerze,
sobowtórem kieruje gracz po Twojej lewej stronie.
- jeŜeli dojdzie do walki, w efekcie której sobowtór
„zejdzie ze stołu”, następuje głuche „plum” i znika.
Sprawa jasna, uwięziony w obozie jest prawdziwym,
lecz w tej rozgrywce juŜ nie powalczy.

Wstęp
W trakcie ostatniej penetracji jednego z domostw,
przywódca bandy ujrzał się w o dziwo nie
zniszczonym lustrze. Wszystko było by w porządku,
gdyby nie fakt, Ŝe to co ujrzał – wyszło z tego kawałka
szkła, a ten świat jest za mały dla dwóch tak
charyzmatycznych osób.
W tajnym głosowaniu, najwięcej członków bandy było
za pomysłem uwięzieniu obu, zniszczeniu lustra i
czekaniu na efekta, choć i znalazł się głos, by zabić obu
i wybrać nowego przywódcę.

Lustro – Wystarczy podejść i zadać mu jedno
obraŜenie, by je potłuc. Lustro ma T2. Na kaŜdy
model, który podejdzie do lustra, wykonaj rzut k6. Gdy
wypadnie 1-2 masz kolejnego sobowtóra w gratisie,
który znów posiada statystyki, umiejętności i
ekwipunek identyczny jak model, który podszedł. Ten
wypada z lustra i automatycznie szarŜuje. Mile
widziane posiadać jakieś figurki „rezerwowe” dla
czystości i porządku bo kości są przewrotne i nie
wiadomo ilu jeszcze lustro sklonuje przed
zniszczeniem. Lustro stoi na piętrze budynku, nie jest
bardzo duŜo i dobrze widoczne, więc jeŜeli
zdecydujesz do niego strzelać, nie będzie to łatwy cel,
po podliczeniu zasięgu od szansy trafienia odejmij 2.
Gdy lustro zostanie zniszczone, wszystkie sobowtóry
robią „plum” i znikają.

Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek, najlepiej z piętrem, i połoŜyć w nim znacznik
reprezentujący cel scenariusza – wielofunkcyjne lustro
kopiujące.
Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.

Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band zniszczy lustro lub gdy wszystkie bandy oprócz
jednej uciekną z pola walki. Banda, która ucieka
automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub więcej band
załoŜyło sojusz a pozostałe z band uciekły. Gracze
mogą zadecydować Ŝe dzielą się zwycięstwem i kończą
grę albo walczą między sobą dopóki nie rozstrzygnie
się wygrana (sojusz zostaje zerwany!).

Cel scenariusza
Zniszczyć lustro.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła
bitwę
dostaje
1
punkt.
doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 punkt doświadczenia.
+2 za zniszczenie lustra. Bohater, który dokonał
dzieła zniszczenia otrzymuje 2 punkty doświadczenia.

Zasady specjalne
Brak czy nie brak? – Szef związany, uwięziony w
obozie, czeka na rozwój wypadku. JeŜeli zadecydujesz,
Ŝe wystawisz szefa, mimo nie wiedzy, który
prawdziwy - zadeklaruj przy rozstawieniu. Na
początku trzeciej rundy, naleŜy wykonać rzut k6.
Istnieje 50% szansa, Ŝe wybrałeś właściwego.
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Upiór nie w operze
Autor: Wielebny Rafael
5-6 naleŜy przerzucać dopóki nie wylosujemy jednego
z czterech oznakowanych zabudowań. MoŜna tez do
tego uŜyć kości k4. Wylosowany budynek jest miejsce
spoczynku Ingeborgi (przekazuje obraz zabudowy
szefowi bandy).

IleŜ moŜna znieść katuszy? Trzeba w końcu uwolnić
siebie od jej obecności. Nawet wysrać się w spokoju i
bez obaw nie moŜna. Tak. Niech tylko znów pojawi
się… byle nie wrzeszczała, nie wchodziła mi do głowy,
nie przechodziła przeze mnie, nie pokazywała tych
obrazów….

Przywalone ciało- szukać ciała pod gruzami moŜe
kaŜdy model który jest w budynku, raz na rundę, aŜ do
skutku. Za kaŜdy model, który zakończył ruch naleŜy
rzucić k6, gdy wypadnie 6-tka , ciało zostało
odnalezione. Teraz przyda się znacznik, reprezentujący
zwłoki, które naleŜy połoŜyć u podstawki modelu,
który je odnalazł. Ciało powinno być ostroŜnie
niesione przez dwa modele (nie chcemy przecieŜ by
podczas transportu odpadła głowa i gdzieś się
poturlała?? Albo urwały się ręce??)

Wstęp
Ingeborga – bo tak ma na imię nasza bohaterka, zmarła
przywalona gruzami w domu pana swego, u którego
była niewolnicą. Jej dusza zawieszona jest pomiędzy
światami Ŝywych i umarłych. Jako upiór zrobi
wszystko by zmusić kogokolwiek (włącznie z
nakłonieniem delikwenta do samobójstwa) by pomógł
jej przejść do krainy zmarłych. By tak stało się, jej
ciało musi zostać odnalezione, przeniesione na stos
pogrzebowy i wedle zwyczaju jej plemienia z dalekiej
Norski oddane ogniu…

Stos pogrzebowy- usypany prędzej. To tu naleŜy
przynieść ciało Ingeborgi. Rytuał pogrzebowy nie jest
wielce skomplikowany, kładziemy ciało, podpalamy
stos, ogień robi swoje a my mamy spokój z upiorem.
Bossowie band wiedzą po co tu przyszli, więc
zabezpieczyli się w pochodnie (2 sztuki, naleŜy
wskazać, które model je dzierŜą) Po doniesieniu ciała
na stos, następuje podpalenie (przez model z pochodnią
oczywiście) i koniec.

Teren
Teren typowy dla Mordheim ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. KaŜdy z graczy ustawia znacznik
reprezentujący stos pogrzebowy (gdziekolwiek na
stole), który został przez jego bandę na cel misji
ułoŜony. NaleŜy równieŜ oznaczyć cztery budynki (w
którymś z nich znajduje się ciało).

Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo, gdy jedna z
band wykona rytuał pogrzebowy ta banda wygrywa lub
gdy wszystkie bandy oprócz jednej uciekną z pola
walki. Banda, która ucieka, automatycznie przegrywa.
JeŜeli dwie lub więcej band załoŜyło sojusz a pozostałe
z band uciekły, gracze mogą zadecydować, Ŝe dzielą
się zwycięstwem i kończą grę albo walczą między
sobą, dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz
zostaje zerwany!).
Alternatywne zakończenia: Gdy w posiadaniu
pochodni znajduje się tylko jedna strona konfliktu
(modele drugiego gracza zeszły ze stołu),lub gdy na
stole pozostał tylko jeden stos pogrzebowy a pozostałe
w
niewyjaśnionych
okolicznościach
spłonęły.
Zwycięstwo przypisuje się tym bandą.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. JeŜeli graczy jest
więcej, to następni wybierają krawędź stołu i
wystawiają się w kolejności ustalonej przez rzut kością
(od najwyŜszego wyniku do najniŜszego). Rozpoczyna
gracz z najwyŜszym wynikiem a pozostali wedle
wskazówek zegara. Gracz musi wystawić się w
obszarze do 8 cali od jego krawędzi stołu, ale nie bliŜej
niŜ 4 cale od boku i 10 cali od następnej bandy
Zasady specjalne
Uwaga: scenariusz nie powinien być rozgrywany przez
bandę Undead, chyba Ŝe nie ma w niej wampira (ów
ma w nosie strachy na lachy)
Ingeborga- jest upiorem, postacią eteryczną. Nie musi
być reprezentowana przez Ŝaden model czy znacznik.
Pojawia się tam gdzie chce, kiedy chce (ścieŜkami z
pomiędzy świata), straszy, nagabuje etcetera… Nigdy
nie zbliŜy się do modelu który byłby w stanie ją zranić.
By osiągnąć swój cel obrała sobie szefów band, dlatego
dopóki jej ciało nie spłonie dopóty bossowie band mają
obniŜony LD -1

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła
bitwę
dostaje
1
punkt
doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 punkt doświadczenia.
+2 za przyniesienie Ingeborgi. Bohaterowie i
stronnicy, którzy donieśli ciało do stosu dostają 2
punkty doświadczenia.

Oznaczone budynki- na początku 4-tej tury pierwszego
gracza naleŜy wykonać rzut d6, gdzie jedynka to
budynek pierwszy, dwójka –drugi i tak dalej przy czym
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+1 za podpalenie. Bohater, który podpalił stos
pogrzebowy otrzymuje 1 punkt doświadczenia.
+1 za sabotaŜ. JeŜeli uda się zasabotować i spalić stos
przeciwnika bohater lub stronnik (w tym wypadku
stronnik równieŜ) otrzymuję 1 punkt doświadczenia.

Nagrody i kary
Oprócz standardowej eksploatacji szef zwycięskiej
bandy odzyskuje utracony punkt Ld, czego nie moŜna
oddać o przegranym. Nie wykonał misji i od teraz
będzie zawsze oglądał się za siebie, szukał błędnym
wzrokiem Ingeborgi.
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Licho nie śpi
Autor: Wielebny Rafael
Stary niedźwiedź mocno śpi, a licho – czycho!

JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.

Teren
Teren typowy dla Mordheim: ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek (ruiny).

Zasady Specjalne
Gdy jakikolwiek model wejdzie na obszar ruin na
środku stołu i tura gracza zakończy się, rzucamy kością
k6 by określić „jakie licho tu gnieździ”.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.

„Jakie licho tu gnieździ”:
…………………………………………………………………………………………………...
1 Laleczka Chucky
Tura gracza zakończyła się. Do pierwszego modelu, który przekroczył zabudowanie/ruiny dostaw model reprezentujący
małą laleczkę Chucky (szarŜa).
Chucky – niewinnie wyglądająca laleczka.
M 4 | WS 5 | BS 0 | S 3 | T 3 | W 2 | I 5 | A 2 | Ld 7
broń: 2 x nóŜ
Mały cel – model walczący w walce wręcz z Chucky ma ujemny modyfikator (-1) WW.
PrzeraŜający – wzbudza strach
Mały a Ŝądny – Im więcej przeciwników, tym większa machina mordu. Chucky zdolny do walki z wieloma
przeciwnikami na raz. JeŜeli walczy z więcej niŜ jednym przeciwnikiem – za kaŜdego otrzymuje +1 atak.
Od tego momentu liczone są tury dla Chucky, po jego pokonaniu – ruiny na środku będą oczyszczone.
………………………………………………………………………………………………...
2 Kropla w Krople
Tura gracza zakończyła się, w ruinach na środku coś buchnęło, coś gruchnęło. Do kaŜdego z modeli, który był na tym
terenie, dostaw model reprezentujący jego „sobowtóra” (szarŜa klonów). Jak sama nazwa wskazuje – współczynniki,
uzbrojenie etcetera są „kroplą w krople” modeli. Od tego momentu liczone są tury dla sobowtórów, po ich pokonaniu –
ruiny na środku będą oczyszczone.
………………………………………………………………………………………………...
3 Town Portal
Tura gracza zakończyła się, w ruinach na środku coś buchnęło, coś gruchnęło. KaŜdy z modeli, który był na tym
terenie, znika by pojawić się w innym miejscu. Ponumeruj tereny na stole i losuj dla kaŜdego modelu oddzielnie, gdzie
się pojawi (gdzie 1 to automatyczne ściągniecie ze stołu – model pojawił się gdzieś poza krawędziom stołu).
Kolejne podejście do ruin – losuj ponownie efekt dla „jakie licho tu gnieździ”
………………………………………………………………………………………………...
4 W kółko Macieju.
Tura gracza zakończyła się, w ruinach na środku coś buchnęło, coś gruchnęło i powietrze uszło. Ponumeruj tereny na
stole i wylosuj z śród nich, nowy teren zwany „ruiny na środku stołu”. Podejście do nowych ruin – losuj ponownie
efekt dla „jakie licho tu gnieździ”
………………………………………………………………………………………………...
5 Kabum siwy gołąbeczku.
Tura gracza zakończyła się, w ruinach na środku coś buchnęło, coś gruchnęło, popękało i się zarwało. Ruina znika pod
ziemią z wielkim hukiem i wśród tumanów kurzu. Modele, które weszły do środka, wykonują test Inicjatywy. Udany zdąŜyły uskoczyć, nieudany – schodzą ze stołu.
………………………………………………………………………………………………...
6 Boskie fatality
Tura gracza zakończyła się, w ruinach na środku coś buchnęło, coś gruchnęło. Poczuło się „coś”. JeŜeli pierwszy
zabudowanie przekroczył bohater – moŜesz dowolnie przydzielić mu jeden punkt do jego współczynników, nawet,
jeŜeli przekroczy tym dopuszczalne maksymum dla rasy (boskie fatality zwane darem).
JeŜeli pierwszy zabudowanie przekroczył stronnik – staje się bohaterem, nawet jeŜeli przekroczysz tym dopuszczalną
ilość bohaterów wedle zasad gry (boskie fatality zwane darem).
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Zakończenie
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy wszystkie
bandy oprócz jednej uciekną z pola walki. Banda, która
ucieka automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub
więcej band załoŜyło sojusz, a pozostałe z band
uciekły, gracze mogą zadecydować, Ŝe dzielą się
zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.
Nagroda
Banda, w której posiadaniu będą „ruiny na środku
stołu” (przynajmniej jeden model wewnątrz) w
momencie
zakończenia
rozgrywki
otrzymuje
dodatkowe dwie kości eksploracji.
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Hyc Hyc
Autor: Motor
"Te Eshin niewiele lepsze-szybsze
szybsze od klanbraci.
Odwracają uwagę ludzików, by odsłonić
odsłoni ich słabości.
Posłańcy nocy cicho-cicho
cicho zakradają się
si do domów
ludzików, aby szpieg-zabijać.”
-Skreelin Thurtik, Szary Prorok

któregoś z graczy,
szarŜujących.

naleŜ
naleŜy

ich

traktować

jako

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.

Zasady dotyczące
ce Night Runners:
- uzbrojenie: Nocni Posłańcy
Posłań noszą na sobie lekki
pancerz,
posiadają
po
dwa
sztylety
- paczka:: skradziony bohaterom ekwipunek jest
niesiony przez Night Runnera w paczce, po zdjęciu
zdj
go
z placu boju paczka pozostaje w miejscu, w którym
stał, model moŜe ją podnieść
podnie
w swoje fazie
rekonwalescencji, ale otworzyć
otworzy ją moŜe dopiero po
zakończeniu gry, chyba Ŝe paczkę
paczk podniesie bohater,
któremu skradziono ekwipunek, wtedy ją
j otwiera i
odzyskuje posiadane przed bitwą
bitw przedmioty (o ile
przedmioty w paczce naleŜały do niego, sugerowane
jest ponumerowanie Night Runnerów i bohaterów, tak
Ŝeby
eby było wiadomo, który Night Runner niesie
ekwipunek
punek danego bohatera). Jeden model moŜe
mo nosić
dowolną ilość paczek. Paczek nie moŜna
mo
przekazywać
podczas gry innym modelom w bandzie.
- uciekać uciekać do naszych nor – Night Runerzy
poruszają się do przeciwległej krawędzi
kraw
stołu, jeŜeli się
z nią zetknął traktowani sąą jako modele, które opuściły
opu
plac gry, a przedmioty przez nich skradzione
przepadają na zawsze.
- Nocny Posłaniec wszystkie swoje ataki zawsze
przeznacza na jednego wroga, jeŜeli
je
walczy z kilkoma
modelami naleŜy określićć losowo w kogo zaatakuje.
zaatakuj
Nocni Posłańcy
cy spowalniają modele znajduj
znajdujące się w
8” od siebie, ale nie wykrywają
wykrywaj ukrytych modeli, nie są
teŜ podatni na zasadę samemu cięŜej.
ci
- Zabity Nocny Posłaniec poza paczką gubi 3d6 gc,
jeŜeli
eli gracz wyrzuci tryplet zamiast pieniędzy
pieni
znajduje
jeden kawałek Wyrdstone’a.

Night Runner
M 6 | WS 2 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 5

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wy
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie
pnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia,
lenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawićć się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Zasady specjalne
Zabierz-Kradnij ludzikom – trzech losowo
wybranych bohaterów z obu band zostaje okradzionych
z posiadanego przed bitwą ekwipunku, pozostaje im
tylko darmowy sztylet. Skradzione przedmioty
posiadają Skaveńscy
scy Nocni Posłańcy
Posła
(przed
rozpoczęciem naleŜy określić,, który Night Runners
posiada ekwipunek konkretnego bohatera, po trzech na
stronę).

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Punkty Doświadczenia
· +1 Za przeŜycie. JeŜeli
eli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskująą 1 PD.
· +1 Dla przywódcy
wódcy za zwycięstwo.
zwyci
Dowódca
zwycięskiej
skiej bandy zyskuje 1 PD.
· +1 Za wroga ściągniętego
ętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego
dego wroga, którego uda mu się
si
wyeliminować z gry (zdjęty
ęty z placu boju).
· +1 Za zabicie Nocnego Posłańca,
Posła
bohater lub grupa
stronników otrzymuje +1 PD za zdjęcie
zdj
z placu boju
Nocnego Posłańca.

Rozstawienie i ruch Nocnych Posłańców – Nocnych
posłańców naleŜy rozstawić na 4 cale (12” od krawędzi
kraw
stołu) przed strefą rozstawienia obu band. Powinni
zostać rozstawieni symetrycznie, dwóch po 4” od
krawędzi bocznych i jeden na środku.
rodku. Night Runnerzy
poruszają się przed kaŜdą rundą obu graczy, poruszają
poruszaj
się o 2d6+3” przed siebie, jeŜeli trafiąą na przeszkodę
przeszkod to
ją mijają, jeŜeli skończą ruch w kontakcie z modelem,

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
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Bestie z Piekielnej Skały
Autor: Motor
Rat Ogre
M 6 | WS 3 | BS 0 | S 5 | T 5 | W 3 | I 4 | A 3 | Ld 6
Zasady dotyczące Rat Ogre:
- broń / zbroja: zęby, pazury i brutalność.
SzczuroOgry nigdy nie uŜywają broni i zbroi.
- głupota: SzczuroOgr podlega zasadzie głupoty
(stupidity)
- duŜy: Dowolny wojownik moŜe strzelić do
SzczuroOgra nawet jeśli nie jest on najbliŜszym celem,
zyskuje przy tym modyfikator +1 do rzutu trafienia.
- strach: SzczuroOgr wzbudza strach (fear).
- Ŝądza zabijania: jeŜeli SzczuroOgr zda test głupoty
szarŜuje na najbliŜszy model, naleŜy pomierzyć przed
wykonaniem szarŜy, jeŜeli nie ma w swoim zasięgu
szarŜy Ŝadnego modelu porusza się do przodu o 6”.
SzczurOgr wszystkie swoje ataki zawsze przeznacza na
jednego wroga, jeŜeli walczy z kilkoma modelami
naleŜy określić losowo w kogo zaatakuje.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Elementy naleŜy ustawić tak, aby
stworzyć pojedynczą ulicę (6” do 10”). Za budynkami
teren jest niemoŜliwy do przejścia, chociaŜ moŜna
wchodzić do budynków. Jedyna droga to ulica.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest wyeliminowanie wszystkich
wrogich bohaterów.
Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band straci wszystkich swoich bohaterów, lub gdy
jedna z band nie zda Testu Rozbicia bitwa się kończy.
Przeciwnik wygrywa.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik. Obaj gracze
wystawiają swoje modele w zasięgu 6” od wybranej
przez siebie krawędzi stołu.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 za pokonanie SzczuroOgra, bohater lub grupa
stronników otrzymuje +2 PD za zdjęcie z placu boju
SzczuroOgra.

Zasady specjalne
Nie obowiązują zasada Volumentary Rout. Po
zakończeniu 2 rundy po obu stronach stołu pojawiają
się Szczuro-Ogry (Rat Ogre) w zasięgo 6” od
krawędzi. Szczoru-Ogry poruszają się po zakończeniu
kaŜdej rundy obu graczy.

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
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Bomby dymne Klanu Eshin
Autor: Motor
Zasady specjalne
Nad polem bitwy rozciąga się gęsta mgła – efekt
rzuconych przez Skaveńskiego Zabójce bomb
dymnych. Inicjatywa wszystkich modeli w tej bitwie
zmniejszona jest o połowę zaokrąglając do góry (model
z I3 ma I2). Wszystkie ataki z broni strzeleckich mają
zmniejszony zasięg o 4 cale (ta zasada nie dotyczy
broni prochowych, rzucanych noŜy oraz dmuchawek).
Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
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Bugman’s Ale
Autor: Motor
Umiejętności: Strongman, Step a Side, Pit Fighter,
Fearsome, Strike to Injure, True Grit, Thick Skull.

Jari otarł pot i brud z czoła. Nie mógł uwierzyć jakie
go spotkało szczęście. Dziś stoczył pojedynek swojego
Ŝycia, wysłał do piachu Trolla, a teraz stał przed
wejściem do Browaru Bugmana.Zaiste, jego krewniacy
musieli pędzić tu jego ulubione Ale. Zarzucił
dwuręczny topór na plecy i rześkim krokiem udał się w
kierunku otwartych drzwi, nad którymi łopotała
tabliczka, na której widniał herb Jozefa Bugmana.

Zasady dotyczące Dwarf Troll Slayera:
- ukryty: wewnątrz centralnego budynku, znajduje się
ukryty Troll Slayer, nie moŜna go wykryć, ani do niego
strzelać puki się nie ujawni
- atak z zaskoczenia: w momencie gdy gracz
wprowadzi do budynku, w którym znajduje się
krasnolud model zostaje za szarŜowany przez Troll
Slayera.
- Troll Slayer wszystkie swoje ataki zawsze przeznacza
na jednego wroga, jeŜeli walczy z kilkoma modelami
naleŜy określić losowo w kogo zaatakuje.
- Hard to kill: Krasnolud zostanie zdjęty z placu boju
tylko przy wyniku '6' na k6. Traktuj '3-5' jako
ogłuszony.
- Hard head: Krasnolud ignoruje zasady specjalne
dotyczące broni obuchowych.
- Armour: Krasnolud nigdy nie ma kar do poruszania
się za noszenie zbroi.
- Hate Orcs and Goblins: Krasnolud nienawidzi
Orków i Goblinów.
- Deathwish: Troll Slayer jest odporny na zasady
psychologii.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek przedstawiający podupadły Browar Bugmana.
Rozpoczęcie gry
Przed rozpoczęciem gry gracze na przemian
rozstawiają 4 znaczniki beczułek pochodzących z
browaru. KaŜdy znacznik powinien być ustawiony
przynajmniej 10 cali od jakiejkolwiek krawędzi stołu i
6 cali od innego znacznika. KaŜdy gracz rzuca kostką
k6. Ten z wyŜszym wynikiem decyduje, czy
rozpoczyna grę jako pierwszy, czy wybiera krawędź
stołu. Następnie gracze ponownie rzucają k6 w celu
określenia, który z graczy wystawia swoje modele jako
pierwszy. Gracz, który wyrzuci więcej decyduje, czy
chce wystawić się jako pierwszy, czy woli, aby zrobił
to przeciwnik.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Banda uciekająca zabiera ze sobą beczułki, które udało
jej się podnieść. Browar moŜe zostać sprzedany (10
Gold Crown za beczułkę).
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za zdjęcie z placu boju Troll Slayera.
+1 Za kaŜdą zdobytą beczułkę. JeŜeli bohater lub
grupa stronników posiada beczułkę
dostaje 1 PD..
+1 Dla dowódcy bandy, która posiada więcej
beczułek, jeŜeli obie bandy mają tyle samo beczułek
PD nie zostaje przyznany Ŝadnemu z przywódców.

Zasady specjalne
Bugman’s Ale – wewnątrz centralnego budynku,
znajduje się jeden znacznik piwa Bugmana, jednakŜe
liczony jest on x3 i ukryty pijany Zabójca Trolli, który
ma przy sobie te beczułki z piwem.
Wojownicy (nie zwierzęta i potwory) mogą nosić
kaŜdą ilość piw Bugmana bez jakichkolwiek utrudnień
w ruchu itp. Wojownik nie moŜe w czasie gry
przekazać piwa innemu wojownikowi. JeŜeli model
zostanie zdjęty z placu boju, upuszcza wszystkie
posiadane beczułki, naleŜy połoŜyć znaczniki w
miejscu, w którym model został zdjęty z placu boju.

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
Scenariusz
turnieju
"Krasnoludzki
Szaniec"
rozgrywany podczas konwentu "Falkon 2007" w
Lublinie.

Dwarf Troll Slayer
M 3 | WS 4 | BS 3 | S 3 | T5 | W 2 | I 2 | A 2 | Ld 9
Ekwipunek: Double-Handed Gromril Axe
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Burza Chaosu
Autor: nieznany
Wśród ruin Mordheim szansa spotkania wrogich band
jest bardzo duŜa. Niektórzy nie zwracają na siebie
uwagi, inni nie przepuszczą okazji do dobrej bijatyki.
Im więcej wrogów wyeliminujesz tym większy obszar
do poszukiwań Wyrdstona. Lecz cóŜ to za dziwne
chmury nagle pojawiły się nad miastem…?

Rozstawienie i rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'.

Zasady specjalne
Na początku kaŜdej tury, w której nic się nie dzieje
rzućcie D6 - przy wyniku 1-3 rzućcie ponownie i
sprawdźcie skutek:

1 - Błyskawica Spaczenia zaczyna zmierza do ziemi w poszukiwaniu ofiary i uderza w stojącego
wojownika, który ma najwyŜszy armour save. W przypadku kilku wojowników o tym samym armour
save, błyskawica uderza w jednego z nich (losowo wybranego). Wojownik otrzymuje uderzenie z S5 bez
rzutów obronnych. Efekt trwa jedna turę.
2 - 3 - Z nieba zaczynają spadać ryby. Teren staje się śliski. Wszelki ruch zmniejszony jest o połowę.
Efekt trwa całą rundę.
4 - 5 - Kurz Spaczenia zmieszał się z parą wodną na terenie miasta i wytworzył dziwne wyglądające
chmury, z których zaczyna padać Ŝrący deszcz. Deszcz wŜera się w kaŜdego członka warbandy, który
znajduje się na otwartym (nie osłoniętym od deszczu) terenie zadając natychmiastowo obraŜenie z S2
(obowiązują rzuty obronne). Efekt trwa całą rundę.
6 - Bez efektu

+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).

Koniec gry
Gdy jedna z band nie zda Testu Rozbicia bitwa się
kończy. Przeciwnik wygrywa.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.

Scenariusz rozgrywany w ramach "Chaos Happenings"
w Lublinie 2006
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Cmentarz
Autor: nieznany
Atakujące Cię zombie! 6+
Miecz * 3+
K3 klejnotów wartych 10 zk kaŜdy* 3+
*przy sprawdzaniu po bitwie

Na cmentarzu w równym rzędzie,
cisza drzemie.
Teren
Zrujnowane budynki, uliczki, przeszkody terenowe itp.
Na środku stołu znajduje się cmentarz.

Zawartość trumny:
3K6 zk Automatycznie
Sztylet 3+
K3 klejnotów wartych 10 zk kaŜdy 5+
Atakujący Cię Wampir! 6+
Miecz * 3+
CięŜki pancerz* 4+
K3 kawałki Wyrdstone'a* 5+
*przy wyniesieniu poza planszę

Rozstawienie band
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej wybiera
czy jako pierwszy rozstawia się czy rozpoczyna grę.
Ten, który rozstawia się pierwszy wybiera, po której
stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie swoje
modele w odległości 8" od brzegu stołu. Jego
przeciwnik wystawia się w odległości 8" od
przeciwnego brzegu stołu.

Zombie i Wampir atakują wojownika, który
przeszukuje worek lub trumnę. Po bitwie moŜe być to
jeden dowolnie wybrany członek bandy (nie zwierzę!).
Po rozstrzygnięciu walki (zombie/wampir nie są
związani walką lub są OOA) zombie i wampir
rozpadają się (przedmioty, które przy nich były
zostają). Wojownik moŜe przeszukać dowolną liczbę
worków/trumien
po
bitwie.
Przeszukiwanie
wyniesionych z gry worków/trumien wykonywane jest
natychmiast
po
bitwie.
Przy
ewentualnym
rozstrzyganiu walki obowiązują standardowe zasady
walki. Jeśli wojownik został OOA, wtedy równieŜ
rzuca na 'tabeli zranień po bitwie'.

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne:
Hieny cmentarne
Na cmentarzu wśród nagrobków znajduje się 10
specjalnych (oznaczonych) grobów. Podobno moŜna
się na nich nieźle obłowić... lub zabezpieczyć je, by
zapewnić spokój zmarłym. W swojej turze Wojownik
(nie zwierzę!) deklarujący sprawdzenie grobu musi
zakończyć przy nim ruch oraz wykonać test siły aby
rozkopać grób (nie moŜe przy tym strzelać, czarować
ani się ukrywać).

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

Jeśli mu się powiedzie - rzuć k6:
1 - grób jest pusty, ktoś wcześniej go obrabował;
2 - 4 - w grobie znajduje się worek ze zwłokami;
5 - 6 - w grobie znajduje się trumna.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 za worek ze zwłokami. JeŜeli Bohater lub Stronnik
ma przy sobie worek ze zwłokami na końcu bitwy to
otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+2 Za wyniesienie trumny. JeŜeli bohater wyniesie
trumnę za dowolną krawędź otrzymuje +2 punkty
doświadczenia.

KaŜdy wojownik, który przyłącza się do kopania
zmniejsza trudność testu o 1.
Wykopany worek i trumnę moŜna zabrać ze sobą
(worek jest traktowany na zasadach wyrdstone'a sprawdzamy go po bitwie, trumna jest na zasadach
skrzyni - trzeba ją wynieść podczas gry poza krawędź,
z tym, Ŝe moŜe to być dowolna krawędź). MoŜna teŜ
przeszukać je na miejscu, ryzykując, Ŝe w pośpiechu
nie będzie moŜna znaleźć lub zabrać wszystkiego.
Oddani słuŜbie dla Sigmara, mogą chcieć zabrać
zwłoki z tego przeklętego cmentarza lub upewnić się,
Ŝe na pewno nie wstaną, wbijając kołki w serca.
Zawartość worka ze zwłokami:
K6 zk Automatycznie
Sztylet 3+

Scenariusz rozgrywany na turnieju "Rest in peace" w
Lublinie 2007
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Demoniczne opętanie
Autor: nieznany
Teren
KaŜdy z graczy umieszcza na przemian elementy
terenu. Mogą to być zniszczone budynki, chodniki,
korytarze itp. Teren powinien mieć standardowe
rozmiary 4' na 4' lub ciut mniejsze. W kaŜdym razie
tak, Ŝeby bandy mogły swobodnie rozstawić się i
toczyć później pojedynki.

Demoniczne opętanie
Czarodziej, który jest opętany kompletnie nie włada
swoim ciałem. Włada nim Demon. Magiczna moc z
łatwością przeŜera ciało i spala umysł demonologa, ale
zanim nastąpi jego zniszczenie Demon będzie się starał
zrobić jak najwięcej szkody ludziom i dokonać jak
najwięcej zniszczeń w materialnym świecie!
Opętany czarodziej porusza się w kaŜdej rundzie
graczy. Dokonaj ruchu Demona zanim pozostali gracze
wykonają swoje ruchy. Czarodziej porusza się z
prędkością 2k6" na rundę w kierunku wyznaczonym
przez gracza, którego runda właśnie trwa. Czarodziej
musi wejść w walkę wręcz, jeŜeli są ku temu warunki.
JeŜeli Czarodziej nie znajduje się w walce wręcz, to z
jego dłoni wystrzeliwywuje magiczny pocisk
skierowany w najbliŜszą postać. Pocisk energetyczny
uderza z prawdopodobieństwem 2+ i Siłą 4, a Ŝadna
obrona nie wchodzi w rachubę. Uwzględnia się
modyfikatory dotyczące osłon, ukrycia itd.
Rzuty na obraŜenia wykonuje się przeciwko
Czarodziejowi normalnie. Ignoruje się natomiast
wszystkie wyniki znokautowania lub ogłuszenia. JeŜeli
wojownik skutecznie trafi Demona to rzuca się
natychmiast w tabeli CięŜkich ObraŜeń. Tylko rezultat
"Trup" oznacza, Ŝe Demon, więc takŜe i Czarodziej
zostali pokonani. KaŜdy inny wynik oznacza tyle co
nic i walka toczy się normalnie dalej.
Na szczęście dla druŜyn zaangaŜowanych w potyczkę,
Demon szybko wyssie całą wewnętrzną energię
człowieka i porzuci spalone ciało. Rzuć k6 dla Demona
pod koniec tury kaŜdego gracza. Wynik 1 oznacza, Ŝe
ciało czarodzieja spaliło się. Demon wyssał całą
energię Ŝyciową nieszczęśnika. Kości czarodzieja
zwęglają się i pozostaje po nim tylko kupka prochu.

Bandy
KaŜda banda rzuca k6. Gracz z niŜszym wynikiem
wyznacza krawędź stołu, przy którym zacznie
rozgrywkę. Ma na to pole do 8" od krawędzi. Jego
przeciwnik zajmuje do 8" od przeciwnej krawędzi
stołu.
Cel scenariusza
Głównym celem scenariusza jest zniszczenie
opozycyjnej bandy. JeŜeli któraś z band straci ponad
połowę ze swojego składu, to automatycznie
przegrywa scenariusz. Druga banda automatycznie
wygrywa. Drugim celem misji jest zniszczenie
niepoczytalnego czarodzieja.
Zasady specjalne
Zwariowany czarodziej
Podczas bitwy obu druŜyn czarodziej będzie się starał
zwrócić uwagę sił Chaosu. Niestety udaje mu się to.
Demon zainteresował się fluktuacją magicznych sił
oraz rytualnych morderstw i zwrócił uwagę na
czarodzieja. Nie po to jednak by mu słuŜyć, ale przejąć
jego ciało i dokonać wielkich zniszczeń w materialnym
świecie. Tylko czeka na odpowiedni moment... W
kaŜdej turze podczas fazy Magii rzuć raz kostką i
sprawdź wynik w tabeli niebezpieczeństw mutacji.
Tabela Niebezpieczeństw Mutacji

Opętany czarodziej

2k6

Efekty

M 2k6 | WS 6 | BS 3 | S 9 | T 3 | W 1 | I 3 | A 3 | Ld n/a

2-11

Nic się nie dzieje.

Specjalne zasady: Opętany czarodziej wzbudza
Strach.

12

Opętanie. Czarodziej zostaje opętany
przez demona. Zobacz "Demoniczne
opętanie" poniŜej. Umieść postać
gdzieś na ulicy w odległości 12" od
walczących druŜyn.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. Wojownik otrzymuje 1 PD za
przetrwanie w potyczce. Nawet ranni i zdjęci z placu
boju otrzymują PD za udział w tej misji.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju.
Wojownik otrzymuje 1 PD za kaŜdego pokonanego
wroga.
+2 Zwycięski Przywódca. Przywódca wygrywającej
ekipy otrzymuje 2 PD.
+5 za Opętanego. Wojownik, który pokonał
czarodzieja otrzymuje 5 PD.

Modyfikatory dla rzutu
+1: ObraŜenie. Dodaj +1 za kaŜde obraŜenie jakiegoś
wojownika podczas potyczki.
+2: Magia. Dodaj +2 za kaŜdy rzucony czar lub uŜyty
magiczny artefakt.
+5: Śmierć. Dodaj +5 za kaŜdą postać zdjętą z placu
boju podczas potyczki.
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Dom szlachcica
Autor: nieznany
Ale z klubu Treasure Hunters
1-3
4-6

...dla wielu nagroda za odnalezienie szlacheckiego
synka była zbyt niska, innym się go nie udało odnaleźć
a nagrodę chcieli dostać... więc splądrowali tatuśkowi
chałupę... Niestety wieść rozeszła się szybko i juŜ
pojawili się chętni na łatwy łup...

3k6+2 gc
k3 klejnoty 7 gc kaŜdy

- Wygrana banda miała więcej czasu na
przeszukiwanie ruin i udało im się znaleźć biurko
szlachcica w którym było, rzuć k6:

Teren
Na środku stołu stoi tytułowy dom szlachcica. 6 cali od
domu powinna znajdować się pusta przestrzeń. Resztę
makiety stanowią ruiny, ulice

1
2
3
4
5
6

Rozstawienie band
Gracz z niŜszym wskaźnikiem bandy jest obrońcą i
wystawia się pierwszy w albo do 6 cali od domu
szlachcica. Atakujący wystawia się do 6 cali od
dowolnej krawędzi. Nie jest ograniczony tylko do
jednej.

super proch k3 porcje
ksiąŜka kucharska halflinga
mapa Mordheim
zioła lecznicze k3 porcje
talizman szczęścia
strzały łowieckie

Jeśli powiedzie się test na dowództwo przywódcy
wygranej bandy dołączy się do niej pies bojowy, który
pilnował domu. (naleŜy mieć odpowiedni model, pies
nie moŜe przekroczyć limitu członków bandy.
Traktowany jest jak ekwipunek dowódcy. Łowcy
Czarownic mogą dołączyć go do swojej grupy psich
stronników).

Rozpoczęcie
Atakujący rozpoczyna jako pierwszy.
Cel scenariusza
Celem obrońcy jest utrzymanie przeciwnika z dala od
domu. JeŜeli pod koniec tury obrońcy 6 cali od domu
lub bliŜej będzie znajdowało się więcej figurek
(ogłuszony lub znokautowany model się nie liczy)
przeciwnika niŜ obrońcy wtedy obrońca przegrywa.
Gra kończy się równieŜ jeśli jedna ze stron nie zda
testu Rozbicia.
Pod koniec gry kaŜda z band otrzymuje za kaŜdego
stojącego bohatera (ogłuszony lub znokautowany nie
są brani pod uwagę) wewnątrz budynku sakwę za
skarbem (do maks. 3), rzuć k6:

Doświadczenie
+1 z przeŜycie jeśli bohater albo grupa stronników
przeŜyją bitwę
+1 dla dowódcy za zwycięstwo dowódca zwycięskiej
bandy otrzymuje +1 pd
+1 za wroga OOA kaŜdy bohater dostaje +1 pd za
kaŜdego zabitego wroga
scenariusz Treasure Hunters
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Dwustronny konflikt
Autor: Nazroth’TH
Nikodem wraz ze swymi towarzyszami przeszukiwał
ruiny znajdujące się tuŜ przy jednej z niegdyś
najruchliwszych ulic Mordheim. Przez chwile
wydawało mu się, jakby te czasy powróciły... ulica
tętniła Ŝyciem. Kupcy wychwalający swe towary, tłumy
ludzi przemierzające wzdłuŜ zabudowań... W pewnym
momencie chłopak wyrwał się z zamyślenia, gdyŜ
kątem oka ujrzał prawdziwe poruszenie w ruinach po
przeciwnej stronie... gdy odwrócił głowę zobaczył
jedynie kawałek płaszcza chowający się za ceglaną
ścianę.
- Czy po drugiej stronie są nasi chłopcy - zapytał
zdenerwowany.
- TeŜ to zauwaŜyłeś? Zachowujmy się jak gdyby nigdy
nic... na mój znak pakuj w nich ile wlezie - powiedział
Jakub, dowódca druŜyny, naciągając cięciwę na swoją
kuszę.
Nim zdąŜył do końca wykonać tę czynność strzała
lecąca z naprzeciwka przecięła ze świstem powietrze i
ugodziła go mocno w ramię.
„Do broni najemnicy! Musimy skopać komuś
porządnie dupsko...”

ponadto piętra powinny być połączone kładkami, tak
aby z kaŜdego z nich dało się przejść/przeskoczyć na
sąsiada.
Pozostała
części
stołu
normalnie
zabudowana... domki, przeszkadzajki i takie tam...
Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje: rozpoczyna grę jako pierwszy lub wybiera
krawędź ulicy. KaŜdy z graczy rzuca ponownie k6. Ten
z wyŜszym wynikiem decyduje który z graczy
wystawia swoją bandę pierwszy. Wystawiający się
gracz ustawia swoją całą bandę do 6” od swojej
krawędzi ulicy. Ale nie na samej ulicy! Następnie
gracz z niŜszym wynikiem robi to samo po drugiej
stronie.
Zakończenie gry:
Gra toczy się do momentu aŜ jedna z band zostanie
całkowicie wyeliminowana, lub nie zda testu rozbicia.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie jeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 doświadczenia.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 doświadczenia.
+1 Za wroga ściągniętego ze stołu kaŜdy bohater
zyskuje 1 doświadczenia za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju)

Teren
Przez środek stołu o wymiarach 48/48” przebiega ulica
o szerokości 10”. Przy krawędzi ulicy po obu jej
stronach stłoczone są budynki. Pomiędzy nimi
powinny być co najmniej calowe prześwity (przy
podstawach, tak aby pojedynczy model mógł przejść),
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Gildia Złodziei
Autor: nieznany
Teren
Teren typowy dla Mordheim, z wyjątkiem budynku na
samym środku stołu. Budynek ten (gildia złodziei)
powinien mieć wymiary przynajmniej 3”x6” i posiadać
dwa wejścia, których wylot jest ustawiony prostopadle
do stref wystawienia graczy (znajdują się w węŜach
ścianach).

wymagany 1” gracz traci kontrolę nad złodziejem,
który porusza się w losowym kierunku (rzut scatter
dice) k6” przed kaŜdą(!) turą graczy (mimo spętanych
rąk, nauczony przez Ŝycie złodziej, potrafi bardzo
szybko uciekać). Będzie się on tak poruszał aŜ nie
zostanie pochwycony (poprzez zetknie się z nim
podstawką) przez któregokolwiek z łowców.

Cel scenariusza
Znalezienie i odtransportowanie (poza krawędź
swojego stołu) poszukiwanego listem gończym
znanego złodzieja. Lecz, poniewaŜ obecnie przebywa
on w gildii złodziei, jedyny sposobem na jego
wyciągnięcie jest posłuŜenie się nakazem sądowym. W
tym celu kaŜdy z graczy wybiera jednego z swoich
bohaterów, który będzie posiadał właśnie wymagany
nakaz. Jest to bardzo waŜne, poniewaŜ tylko ten
bohater moŜe podejść do drzwi gildii.

Czas gry
Gra trwa 8 + k3 tury.Za bandę zwycięską uznaje się tą,
która
w
wymaganym
czasie
odtransportuje
poszukiwanego za krawędź stołu lub zabije bohatera
przeciwnika,
który
posiada
nakaz
sądowy
(wyeliminowanie konkurencji). W kaŜdy innym
przypadku gra się kończy remisem.
Nagroda
Jeśli banda zwycięŜy to za głowę złodzieja (oprócz
eksploracji) otrzymuje 20+5k6 gc.

Skazany
Pojmanie poszukiwanego złodzieja rozpoczyna się w
momencie gdy „wybrany” przez gracza model zetknie
się z drzwiami. NaleŜy przy nim postawić model
złodzieja; od tej pory zostaje on kontrolowany przez
gracza, który dotarł do drzwi Gildii. Od następnej tury
gracz kontrolujący złodzieja moŜe się nim poruszać w
dowolnym kierunku na maksymalną odległość 4 cali
pod warunkiem Ŝe zachowa (pod koniec tury)
maksymalną odległość od łowcy (bohater z nakazem)
równą 1”. Jeśli model łowcy zostanie znokautowany,
ogłuszony, OOA lub będzie w odległości większej niŜ

Doświadczenie
+1 z przeŜycie, jeśli bohater albo grupa stronników
przeŜyją bitwę
+1 dla dowódcy za zwycięstwo dowódca zwycięskiej
bandy otrzymuje +1 doświadczenia
+1 za wroga OOA kaŜdy bohater dostaje +1
doświadczenia za kaŜdego zabitego wroga
+2 dla bohatera za odtransportowanie złodzieja za
krawędź stołu
+1 dla bohatera dla bohatera, za wyeliminowanie
łowcy przeciwnika
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Kocioł Tysiąca Osp
Autor: Motor
Pestilens, Carnival of Chaos oraz Vampire, Zombies,
Dire Wolves z bandy The Undead, Magister,
Possessed, Mutant z bandy Cult of the Possessed

-Rogaty Szczurze, usłysz wołanie swoich wiernych
dzieci – zaintonował modlitwę NajwyŜszy Kapłan
Zaraz.Spaczeniowy proszek krąŜył w krwi Kapłana
powodując, Ŝe jego ogon sztywniał w ekstazie.
Kapłanie Skrule, kapłanie – jeden z Mnichów Zarazy
przerwał inkantację – Zwierzoludzie, zwierzoludzie,
zbliŜają sie !!! Co robić?Jest nas tylko piętnastu, a tych
paskudnych wyznawców Chaosu o kozich łbach, aŜ
trzech – zaskrzeczał Skrule, wyrywając swój umysł z
przyjemnego otępienia - zarządzam honorowy odwrót
taktyczny do Pod-Imperium, wrócimy niebawem,
Czarna Plaga powinna z nimi zrobić porządek.

- trudny do trafienia: wszystkie ataki strzeleckie
wykonywane przeciwko Kociołkowi
mają modyfikator –1 do trafienia, w walce wręcz jest
on trafiany automatycznie.
- chlup: jeŜeli Kocioł Tysiąca Osp straci punkt W
(Wound) wszystkie modele będące z nim w bazowym
kontakcie zostają automatycznie trafione z S5 bez
rzutów obronnych
(odzwierciedla to wychlapująca się z niego miksturę
Klanu Pestilens)
- zero bólu: gdy Kocioł Tysiąca Osp straci swój ostatni
punkt W (Wound) zostaje
automatycznie zdjęty z placu boju.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu znajduje się
budynek, w którym znajduje się „kocioł tysiąca osp”.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się gdy jedna z band nie zda Testu
Rozbicia. Przeciwnik wygrywa. W momencie gdy
jedna z band uciekła, a na stole pozostał Kocioł
Tysiąca Osp pozostała na placu boju banda moŜe
spróbować go zniszczyć i zdobyć dodatkowe punkty w
scenariuszu.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.
.
Zasady specjalne
Kocioł Tysiąca Osp: w budynku na środku stołu
znajduje się kocioł tysiąca osp.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego da mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+ 2 za zniszczenie Kotła Tysiąca Osp, bohater lub
grupa stronników otrzymuje +2 PD za zdjęcie z placu
boju Kotła Tysiąca Osp.

Kocioł Tysiąca Osp
M -| WS -| BS - | S - | T 6 | W 4| I - | A - | Ld Zasady dotyczące Kotła Tysiąca Osp: wszystkie
modele znajdujące się w zasięgu 8” od Kotła Tysiąca
Osp pod koniec swojej tury muszą przejść test
wytrzymałości (Toughnes) jeŜeli test nie wyjdzie
naleŜy rzucić k6 i wynik skonsultować z Tabelą
ObraŜeń, zdjęty z placu boju traktuj jak ogłuszony.
Zasada ta nie dotyczy członków band Skaven Clan

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
Scenariusz rozgrywany w ramach konwentu Dragon
2008 w Lublinie
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Krasnoludzki szaniec
Autor: Motor
Z Karak - Azul wyruszyło nas pięciu - ja, nasz dowódca
szlachetny Thorwald Bergsson, Zabójca Trolli Jari,
dwaj Gromowładni Lothar i Bernhard. Po drodze do
naszej kompanii przyłączył się Niziołek Rondar.
Ósmego dnia pobytu w Mordheim rozbiliśmy obóz w
starej tawernie. Dni mijały nam na eksploracji miasta,
a nocami popijaliśmy dobre krasnoludzkie piwo i
zajadaliśmy strawę przygotowaną przez Rondara.
Piętnastego dnia starliśmy się z grupą zwierzoludzi.
Walczyliśmy dzielnie, nie pozostawiając przy Ŝyciu
Ŝadnej z tych ohydnych kreatur Chaosu, niestety swe
Ŝycie w tej walce oddał Rondar.
Dwudziestego czwartego dnia trafiliśmy w sam środek
walki zielonoskórej hordy z człeczynami po ich strojach
zgaduję, Ŝe pochodzą z Ostlandu.
Jari wykrzykując imiona Grungiego i Grimnria rzucił
się w wir walki wycinając sobie toporem drogę do
Trolla przez bandę zielonych zgniłków, oddalając się
tym samym od nas. Dzielny Thorwald poległ przybity
włóczniami Orków do drzwi jednego z pobliskich
domów, wcześniej udało mu się połoŜyć trupem trzech
spośród nich. Gdy wydawało się, Ŝe całe to szaleństwo
zaczyna się kończyć, na Grungiego, te cholerne
człeczyny chyba zwariowały, zaczęły do nas strzelać.
Razem z Lotharem i Bernhardem schroniliśmy się za
barykadą i odpieramy ich atak od dwóch godzin, nie
wiem na jak długo wystarczy nam sił i amunicji...

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.
Zasady specjalne

Krasnoludzki szaniec – na środku stołu za
barykadami znajduje się krasnoludzki szaniec o
wymiarach 3” na 3”, w którym stacjonują dwaj
Thundererzy i Dwarf Enginner. Szaniec zbudowany
jest z płotków, przeszkadzajek, beczek, gruzu, etc.
Wewnątrz szańca na środku stoi Dwarf Enginner,
natomiast kaŜdy z Thundererów zwrócony jest w
stronę, po której rozstawiły się wrogie bandy.
Krasnoludy poruszają się, strzelają i szarŜują po
zakończeniu kaŜdej rundy przez obu graczy.

Niech Grungi ma nas w opiece...
Z dziennika krasnoludzkiego inŜyniera Snergiego
Snoterssona.

Dwarf Enginner
M 3 | WS 4 | BS 3 | S 3 | T 4 | W 1 | I 2| A 1 | Ld 9
Ekwipunek: Axe, Free Dagger, brace of Pistol,
Gromril
Armour,
Shield,
Helmet,
Superior
Blackpowder
Umiejętności: Expert Weaponsmith, True Grit, Thick
Skull
.
Dwarf Thunderers
M 3| WS 4 | BS 3 | S 3 | T 4 | W 1 | I 2 | A 1 | Ld 9
Ekwipunek: Hammer, Free Dagger, Handgun, Heavy
Armour, Superior Blackpowder
Umiejętności: Hunter
Zasady dotyczące obrońców krasnoludzkiego
szańca:
- Hard to kill: Krasnolud zostanie zdjęty z placu boju
tylko przy wyniku '6' na k6. Traktuj '3-5' jako
ogłuszony.
- Hard head: Krasnoludy ignorują zasady specjalne
dotyczące broni obuchowych.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu naleŜy ustawić
krasnoludki szaniec o wymiarach 3” na 3”.
Sugerowane jest ustawienie stołu wielkości 4' na 4'.
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- Armour: Krasnoludy nigdy nie mają kar do
poruszania się za noszenie zbroi.
- Hate Orcs and Goblins: Krasnoludy nienawidzą
Orków i Goblinów.
- Na posterunku: krasnoludy nigdy nie wyjdą poza
szaniec. Thundererzy strzelają do najbliŜszych modeli
z obu band, natomiast Enginner uŜyje swojej pary
pistoletów tylko w walce wręcz. JeŜeli, którykolwiek z
krasnoludów zostanie za szarŜowany jego ziomkowie
pójdą mu na pomoc i kontr szarŜują na wroga.
- Za osłoną: Barykady, za którymi znajdują się
Krasnoludy powodują, Ŝe trafiane są z broni
strzeleckich z modyfikatorem -1 (cover).
- Krasnolud wszystkie swoje ataki w walce wręcz
zawsze przeznacza na jednego wroga, jeŜeli walczy z
kilkoma modelami naleŜy określić losowo w kogo
zaatakuje.
- Krasnoludy uwaŜane są za wrogów obu band,
jednakŜe nie muszą być celem ataków strzeleckich
jeŜeli są najbliŜszym i najłatwiejszym celem, pozostałe
zasady jak kara ruchu w 8” od wroga, szaleństwo
(frenzy) etc. juŜ ich dotyczą.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band zatknie sztandar w krasnoludzkim szańcu,
wówczas ta banda wygrywa. Gdy jedna z band straci
wszystkich swoich wojowników przegrywa. Po
upływie 10 rund, jeŜeli Ŝadna z band nie zdobyła
szańca, rozgrywka kończy się remisem. W tym
scenariuszu nie obowiązują zasady Rout Test, gra
kończy się po maksymalnie 10 rundach. Banda, która
zdobyła szaniec znajduje w nim skrzynię z
krasnoludzkimi skarbami.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+ 1 Za zdjęcie z placu boju krasnoluda broniącego
szańca. KaŜdy bohater zyskuje 1 PD za kaŜdego
krasnoluda z szańca, którego uda mu się wyeliminować
z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Bohater lub grupa stronników otrzymuje +1 PD
za zatknięcie sztandaru w krasnoludzkim szańcu.
+1 Za zdobycie wrogiego sztandaru. Bohater lub
grupa stronników, która na koniec bitwy jest w
posiadaniu wrogiego sztandaru zyskuje +1 PD.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest pokonanie krasnoludów
broniących szańca i zatknięcie sztandaru na jego
środku. Szaniec uwaŜa się za zajęty jeŜeli znajduje się
w nim model posiadający sztandar i nie ma w nim oraz
w odległości 3” od jego krawędzi wrogich modeli
(krasnoludy broniące szańca uwaŜane są za wrogów).
Dowódcy obu band niosą w jednej ręce sztandar
(banner -Annual). JeŜeli dowódca zostanie zdjęty z
placu boju naleŜy połoŜyć w miejscu, w którym stał
Ŝeton reprezentujący sztandar. MoŜe on zostać
podniesiony przez dowolnego wojownika, ale nie przez
zwierzęta (Giant Rats, Wardogs, Warhounds, etc.),
potwory (Rat Ogre, Troll, Trained Bear etc.) demony
(Plague Bearers, Nurglings i Plague Cart) i nie
umarłych (Zombie, Dire Wolves), najemników (Hirred
Swords) i postacie dramatu (Dramatis Personae) w
fazie rekonwalescencji. JeŜeli sztandar zostanie
przejęty przez wrogą bandę, wszystkie modele, w
bandzie która straciła sztandar mają obniŜone Ld o -2,
aŜ do momentu odzyskania sztandaru. W szańcu nie
moŜna zatknąć sztandaru wrogiej bandy.

Zawartość skrzyni:
Przedmioty Szansa na K6
5K6 ZK Zawsze
Gromril Armour 5+
Heavy Armour 4+
Helmet 3+
Handgun 5+
k3 Superior Blackpowder 5+
Brace of Pistol 5+
Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
Scenariusz
turnieju
"Krasnoludzki
Szaniec"
rozgrywany podczas konwentu "Falkon 2007" w
Lublinie.
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Krwawe Łowy
Autor: TC22
bronić daną postać i ponieśli klęskę albo zdecydowali
nie ryzykować Ŝyciem gdy najlepszy wojownik został
pokonany)

KaŜda banda stanęła przed moŜliwością wynajęcia
jednej z bardziej znanych Postaci Specjalnych w
Mordheim. Nie jest jednak świadoma tego, iŜ jej nowy
nabytek jest wplątany w zabójczą zabawę w "kotka i
myszkę", a sama banda w całej tej rozgrywce jest
jedynie pionkiem.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. JeŜeli graczy jest
więcej, to następni wybierają krawędź stołu i
wystawiają się w kolejności ustalonej przez rzut kością
(od najwyŜszego wyniku do najniŜszego). Gracz musi
wystawić się w obszarze do 8 cali od jego krawędzi
stołu, ale nie bliŜej niŜ 4 cale od boku i 10 cali od
następnej bandy. Pamiętaj, Ŝe jeśli jest więcej niŜ 4
graczy pole bitwy powinno zostać powiększone!

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę, ścianę,
Ŝywopłot lub podobny kawałek terenu.
Zasady specjalne
KaŜda z band zatrudnia za darmo na czas rozgrywki
jednego z bohaterów specjalnych. Scenariusz
zbudowany jest na potrzeby dwóch zabójców
walczących przeciwko sobie -Johanna NoŜownika i
Mariannę Chevaux. JeŜeli jest więcej niŜ dwóch
graczy, albo któryś z graczy z jakiegoś powodu nie
chce grać Johannem albo Marianną, inni podobni
bohaterowie specjalni mogą być wrzuceni w zamęt
rozgrywki. Bardziej znani mieszkańcy Mordheim
często spotykają się z tego rodzaju przedstawicielami
profesji, a ci często Ŝywią głębokie urazy do
podobnych przedstawicieli zawodu...
Pamiętajmy, Ŝe gracz wciąŜ musi przestrzegać
normalnych zasad postaci specjalnych włączając
równieŜ to, Ŝe dla niektórych band dani bohaterowie
nie zechcą pracować. JeŜeli dwóch lub więcej graczy
zechce wynająć tego samego bohatera specjalnego pierwszeństwo przy wyborze ma ten gracz, którego
banda ma najniŜszy wskaźnik potencjału druŜynowego.
Jakikolwiek bohater specjalny, który normalnie
zatrudniany jako zespół (np. Uli i Marquand) moŜe być
takŜe dodany za darmo do bandy w tym scenariuszu.
Zasada pozwalająca postaciom specjalnym zespołu
"stanąć po przeciwnej stronie barykady" nie ma tu
miejsca. Wspomniany Uli z Marquandem zorientują
się, Ŝe próba przekupstwa przez przeciwnika jest po
prostu pułapką!
JeŜeli bohater specjalny jest OoA, to jego banda
automatycznie ucieka z pola walki na początku
następnej tury (wojownicy zostali zatrudnieni, by

Rozpoczęcie Gry
KaŜdy z graczy rzuca k6, by sprawdzić który zaczyna.
Rozgrywka toczy się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Zakończenie gry
Rozgrywka kończy się gdy wszystkie bandy oprócz
jednej uciekną z pola walki. Banda, która ucieka
automatycznie przegrywa. JeŜeli dwie lub więcej band
załoŜyło sojusz a pozostałe z band uciekły. Gracze
mogą zadecydować Ŝe dzielą się zwycięstwem i kończą
grę albo walczą między sobą dopóki nie rozstrzygnie
się wygrana (sojusz zostaje zerwany!)
Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 punkt doświadczenia
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 punkt doświadczenia.
+2 za zabicie zabójcy - bohatera specjalnego. Jeśli
bohater zdejmie z pola walki postać specjalną dostaje 2
punkty doświadczenia (zamiast 1 w przypadku
wrogiego bohatera lub stronnika)
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Krzyk banshee
Autor: TC18
Opętanego). Nadal moŜe zostać zmuszona do odwrotu
w walce wręcz, gdyŜ nie znosi dotyku Ŝelaza. JeŜeli
zostanie trafiona bronią z Ŝelaza, Banshee natychmiast
ucieka o 3k6" w kierunku wskazanym przez
atakującego. W czasie swej następnej tury Banshee
porusza się normalnie. JeŜeli w wyniku ucieczki
Banshee przekroczy krawędź stołu, uznaje się ją za
przepędzoną.
Zew Banshee: Banshee potrafi swym krzykiem zabijać
śmiertelników. Nawet daleki odgłos jej krzyku moŜe
zmrozić
krew
w
Ŝyłach
najodwaŜniejszych
wojowników. Upiorne wycie Banshee jest uŜywane w
fazie strzeleckiej. Banshee moŜe go uŜyć będąc nawet
w walce wręcz, ale tylko przeciw wojownikowi, z
którym walczy. Atak ma zasięg 8". Banshee moŜe
wybrać dowolny cel będący w zasięgu, i niekoniecznie
w zasięgu wzroku. Rzuć 2k6+2 i od wyniku odejmij
wartość Ld ofiary. Wielkość róŜnicy (na plusie)
oznacza ilość straconych punktów W.
Wzbudza strach: Banshee wzbudza strach.
Odporna na psychologię: Banshee jest odporna na
wszelkie zasady psychologiczne i nigdy nie opuszcza
walki.
Odporna na trucizny: Banshee jest odporna na
wszelkie trucizny.
Nie moŜe biegać: Banshee jest powolnym
OŜywieńcem i nie moŜe biegać (ale szarŜuje
normalnie).
Ciało: Jak tylko cecha Wounds Banshee spadnie do
zera, jest ona automatycznie zdjęta z placu boju.

KrąŜą plotki, Ŝe niewyobraŜalne bogactwa leŜą w
ruinach jednego z domów. KrąŜą takŜe plotki, Ŝe
skarbu pilnuje zły duch, którego krzyk zdolny jest
doprowadzić cię do szaleństwa. Dwie rywalizujące
bandy, przybyły by ukraść skarb. O ile zdołają...
Teren
Gracze na zmianę ustawiają na stole element otoczenia,
zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny kawałek
terenu. Sugerowane jest ustawienie stołu wielkości 4'
na 4'. Pierwszy budynek powinien zostać ustawiony
pośrodku stołu.
Zasady specjalne
Wszyscy wojownicy w kaŜdej bandzie, wiedzą czego
szukają. W budynku stojącym po środku pola bitwy
ukryty jest skarb strzeŜony przez Banshee. Na początku
bitwy, figurka Banshee stoi za skrzynią. Jak tylko w
zasięgu 2" od skrzyni znajdzie się wrogi wojownik,
następuje tura Banshee (tak jakby była ona trzecim
graczem). Jej poczynaniami moŜe kierować przeciwnik
lub osoba trzecia. Banshee zawsze musi się poruszać
na maksymalną wielkość swojej cechy M w kierunku
najbliŜszego modelu (wabiona siłą Ŝyciową wroga).
zawsze ignoruje figurki znokautowane lub ogłuszone.
Banshee musi zawsze zaszarŜować na najbliŜszego,
stojącego wroga jeśli jest on w jej zasięgu (sprawdź
zasięg najpierw). Jeśli moŜe to zrobić, to Banshee musi
zawsze uŜyć swojego Upiornego wycia na najbliŜszego
wroga.
Po przejęciu skrzyni z centralnego budynku, wojownik
musi ją przenieść przez własną krawędź stołu.
Niesienie skrzyni zmniejsza poruszanie się wojownika
o połowę. Dowolny model wielkości człowieka moŜe
podnieść skrzynię będąc z nią w kontakcie. Wojownik
niosący skrzynię nie moŜe biec.
Przedmioty
5k6 ZK
k3 kawałki Wyrdsona
Święta relikwia
CięŜka zbroja
k3 klejnoty o wartości 10 ZK kaŜdy
Elficki płaszcz
Biblia
Magiczny artefakt

Koniec gry
Gdy jedna z band doniesie skrzynię do własnej
krawędzi lub obie bandy nie zdadzą Testu Rozbicia
bitwa się kończy. Gdy banda niosąca skrzynię nie zda
Testu Rozbicia, skrzynia jest upuszczana.

Szansa na k6
Zawsze
4+
5+
5+
4+
5+
5+
5+

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za skrzynię. Wojownik zyskuje 2 PD za
wyniesienie skrzyni poza krawędź. JeŜeli skrzynię
niesie więcej niŜ jeden wojownik, to kaŜdy zyskuje po
1 PD. JeŜeli skrzynię niesie jedna lub więcej grup
stronników to grupa zyskuje premię doświadczenia
tylko jeden raz.
+3 Za przepędzenie Banshee. Wojownik otrzymuje 3
PD za zlikwidowanie Banshee (zabicie lub przegnanie
poza pole bitwy).

Banshee
M 8 | WS 3 | BS 0 | S 3 | T 4 | W 2 | I 3 | A 2 | Ld 8
Eteryczna: Banshee jest istotą niematerialną, dlatego
teŜ moŜe poruszać się przez trwałe przeszkody, trudny
teren i inne bariery, bez kar do M. Nie moŜe
przechodzić przez istoty Ŝywe.
Banshee moŜe zostać zraniona tylko bronią magiczną,
czarami lub atakiem wykonanym przez Demona (np.
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Kto pod kim dołki kopie
Autor: Motor
skonsultować z poniŜszą tabelką. Członkowie bandy,
która wynajęła na tę bitwę Dwarf Treasure Huntera nie
wpadną do krasnoludzkich tuneli, tak długo jak
krasnolud nie jest zdjęty placu boju.

- Przekopiemy się jeszcze kilka metrów i powinniśmy
dotrzeć do ukrytej komnaty w piwnicy domu, który jest
zaznaczony na mapie. Musimy być ostroŜni, albowiem
po uderzeniu meteorytu na powierzchni tego
przeklętego miasta pojawiły się najróŜniejsze
okropności, które wylęgły się z najciemniejszych
zakamarków Mordheim. Obawiam się czy u celu naszej
misji nie czeka na nas jakaś niespodzianka - rzekł
sędziwy górnik.
- Koniec marudzenia Roteku Rotkinssonie - odparł
rudy krasnolud - cokolwiek będzie na nas czekało
najpierw zakosztuje mojego kilofa. Dostaniemy się do
skarbca jakem Berg Bergersson. Tfu! Bierzmy się do
roboty.

Rzut na k6 Wydarzenie
1 Wpadł do tunelu. Model jest automatycznie zdjęty z
placu boju.
2 Złamana noga. Model w tej bitwie porusza się z
połową swoje cechy M (zaokrąglając w górę) nie moŜe
biegać, ale szarŜuje normalnie. Musi opuścić kolejną
bitwę (nie dotyczy Zombie, Dire Wolves, Vampire,
Plague Bearerów, Nurglingów).
3 Zwichnięta noga. Model w tej bitwie porusza się z
połową swoje cechy M (zaokrąglając w górę) nie moŜe
biegać, ale szarŜuje normalnie (nie dotyczy Zombie,
Dire
Wolves,
Vampire,
Plague
Bearerów,
Nurglingów).
4 Potknąłem się. Model do końca tej i następnej swojej
tury nie moŜe się poruszać. MoŜe walczyć wręcz, ale
nie moŜe strzelać i rzucać czarów/modlitw, poniewaŜ
jego równowaga została zachwiana.
5 Co to się tak błyszczy na ziemi? Model znajduje k6
Złotych Koron, naleŜy je dopisać do skarbu bandy.
6 Katakumby! (6666 w tabeli eksploracji), moŜna
znaleźć tylko jedne katakumby w czasie bitwy, kolejne
naleŜy pominąć, tak jakby się nic nie działo.
Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).

Zasady specjalne
Krasnoludzkie tunele – poza strefami rozstawienia
obu band na terenie gruntu, ale nie w budynkach i na
elementach scenerii jest teren, na którym członkowie
obu band mogą wpaść do krasnoludzkich tuneli. Za
kaŜdym razem gdy postać (nie dotyczy Bergjaegera z
Averlandu, Halflingów, Elfów i Kislev Rangera, którzy
są wyczuleni na pułapki i dziury w ziemi oraz duŜych
postaci jak Rat Ogre, Ogre Bodyguard, Troll,
Minotaur, Trained Bear, Centigor, Plague Cart etc.)
skończy ruch na otwartym terenie, naleŜy rzucić k6 i
przy wyniku 1, naleŜy ponownie rzucić k6 i wynik

Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
Scenariusz
turnieju
"Krasnoludzki
Szaniec"
rozgrywany podczas konwentu "Falkon 2007" w
Lublinie.
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Miecz w skale
Autor: nieznany
+1 za kaŜdego wroga OOA: za kaŜdego bohatera
wyeliminowanego
bohater
otrzymuje punkt
doświadczenia.

Ostatnimi dniami pogłoski krąŜyły po Mordheim o
dziwnym mieczu w skale zakłutym. Miecz wtopiony w
skałę nie dał się za nic z niej wyjąć i zachodzono w
głowę co z tym fantem począć. Podobno ten śmiałek,
któremu uda się wyjąć ów miecz pokona samego Pana
Cieni.

Wyjęcie miecza
Przywódca zwycięskiej ekipy moŜe próbować wyjąć
mieć ze skały pod koniec bitwy. Rzuć 2k6 i
zmodyfikuj rzut o:
+1 za kaŜdy punkt Siły powyŜej 3.
+1 jeŜeli posiada umiejętność Strongman.
- 1 jeŜeli był "knocked out" pod koniec potyczki.
- 2 jeŜeli był "stuned" pod koniec potyczki.
JeŜeli Twój końcowy rezultat jest równy 13+ postaci
udało się wyciągnąć miecz z kamienia! Dodaj miecz do
ekwipunku przywódcy druŜyny. Nie moŜe zostać
podarowany innemu członkowi ekipy lub sprzedany.

Teren
Kamień z mieczem musi być umieszczony po środku
placu gry. Gracze ustawiają teren na przemian, na
środku ustawiają skałkę, a potem jakieś drzewka,
budynki itp.
DruŜyny
DruŜyna z niŜszym poziomem rozpoczyna grę,
rozstawiając swoich wojowników z jednej strony placu
gry. Muszą być oddaleni od krawędzi przynajmniej o
8". Przeciwnik rozstawia swoją ekipę na przeciwko
pola gry.

Miecz posiada następujące właściwości:
Zasięg: Walka wręcz; Siła:+2; Specjalna Zasada:
Magia
Specjalne Zasady
Magia: Miecz zachowuje się w identyczny sposób,
jakby był pod wpływem czaru Sword of Rezhebel,
tylko z taką róŜnicą, Ŝe nie trzeba wykonywać testów
na Ld w celu sprawdzania czy zniknie.

Rozpoczęcie gry
Obaj gracze rzucają k6. WyŜszy wynik rozpoczyna
potyczkę.
Zakończenie
Gra kończy się kiedy jedna z band zostanie zupełnie
ogłuszona lub OOA, lub ucieknie.

Jak uŜyć miecza w Twojej kampanii
Ze względu na swoją naturę Miecz ze Skały nie jest
przeznaczony do uŜytku dla wszystkich druŜyn. KaŜdy
członek Kultu Opętanych, który wyciągnął by miecz ze
skały natychmiast zostałby zmieciony przez Pana Cieni
z tego Świata. Zamiast tego członkowie kultu mogą
bronić dostępu do Miecza. KaŜda inna druŜyna moŜe
śmiało brać się za poszukiwanie przedmiotu.

Doświadczenie
+1 punkt dla kaŜdego kto przetrwał: kaŜdy z
bohaterów/stronnicy za przetrwanie otrzymują punkt
doświadczenia.
+1 dla zwycięskiego lidera druŜyny: przywódca
druŜyny zwycięzców otrzymuje punkt doświadczenia.
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Kryjówka Rynsztokowców
Autor: nieznany
scenariusza) model zostaje za szarŜowany przez Gutter
Runnera
- odporny na psychologię: Gutter Runner jest odporny
na zasady psychologiczne
- Rynsztokowiec wszystkie swoje ataki zawsze
przeznacza na jednego wroga, jeŜeli walczy z kilkoma
modelami naleŜy określić losowo w kogo zaatakuje.
- uzbrojenie: Gutter Runners uzbrojeni są w Weeping
Blades oraz Blowpipe

Glakhkisz, głupcze-głupcze, to nie są przedpola
Aldorfu, mieliśmy zniszczyć artylerię bezwłosych małp
– Crot zdzielił swojego podwładnego po łbie – szybkoszybko pokaŜ mi mapę. Glakhkisz puścił piŜmo strachu
i nerwowo przygryzł końcówkę swojego ogona – szefieszefie o to ona mapa krainy człowieczyn, moŜe nasi
Klanbracia zdobyli juŜ miasto. Dlaczego zawsze moi
podwładni to tacy głupcy, a moŜe ci niekompetentni
idioci zostali mi przydzieleni przez jednego z moich
wrogów w Skavenblight, aby mnie zdyskredytować
przed Radą Trzynastu- pomyślał Crot przyglądając się
mapie - ktoś srogo zapłaci za tą zdradę. Głupczegłupcze trzymałeś ją do góry nogami – zatrute ostrze
przeszyło serce Glakhisza – oto jaka kara spotyka
zdrajców skaveńskiej sprawy – przemówił swoim
najbardziej
oratorskim
głosem
do
reszty
rynsztokowców Crot – a teraz za mną, Ŝwawo-Ŝwawo
wyczuwam spaczeń w tamtym budynku.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest zajęcie pięciu budynków na
polu bitwy. Zaznacz te budynki, zaczynając
znajdującego się najbliŜej centrum pola bitwy,
przechodząc po kolei do najbliŜszego budynku.
Budynek jest uwaŜany za zajęty, jeśli w jego wnętrzu
stoi przynajmniej jeden twój wojownik, i nie ma w nim
wrogich
wojowników.
Modele
ogłuszone
i
znokautowane nie zajmują budynków.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.

Koniec gry
W tym scenariuszu nie jest wymagane wykonywanie
Testów Rozbicia, gra kończy się po maksymalnie
ośmiu rundach. JeŜeli jakakolwiek banda zostanie
rozbita dobrowolnie, bitwa się kończy. Przeciwnik jest
uwaŜany za zwycięzcę.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za zabicie rynsztokowca, bohater lub grupa
stronników otrzymuje +1 PD za zdjęcie z placu boju
rynsztokowca.

Zasady specjalne
W tym scenariuszu nie moŜna korzystać z umiejętności
infiltration, hunch, tactican oraz z Katakumb
(catacombs) – 6666 w tabeli powtórek.
Rynsztokowcy – w pięciu budynkach, które są celem
tego scenariusza znajdują się Rynsztokowcy. Wykryci
Rynsztokowcy poruszają się po zakończeniu kaŜdej
rundy przez obu graczy (w obrębie budynku, w którym
się znajdują). JeŜeli Rysztokowiec zdejmie z placu
boju model, który wszedł do budynku i nie znajduje się
w nim Ŝaden inny model ukrywa się.

Znalezisko:
Dodatkowo gracz, który wygrał scenariusz znajduję w
jednej z kryjówek Rynsztkowców kilka przedmiotów,
które moŜe uŜyć w następnej bitwie lub sprzedać. W
przypadku remisu nikt nie znajduje kryjówki
Rynsztokowców.

Gutter Runners
M 6 | WS 4 | BS 4 | S 4 | T 3 | W 1 | I 5 | A 1 | Ld 7
Zasady dotyczące Gutter Runners:
- ukryci: w kaŜdym z pięciu budynków ukryty jest
Gutter Runner, nie moŜna go wykryć, ani do niego
strzelać puki się nie ujawni
- strzały z ukrycia: w momencie gdy model kończy
ruch w zasięgu 4” od budynku (będącego celem
scenariusza) Gutter Runner oddaje do niego strzał z
dmuchawki (blowpipe)
- atak z zaskoczenia: w momencie gdy gracz
wprowadzi do jednego z budynków (będących celem

3K6 ZK Zawsze
k3 porcie Czarnego Lotosu 5+
k3 porcje Mrocznego Jadu 4+
K3 porcje Karmazynowego
Mroku 4+

Zioła Lecznicze 5+
Talizman Szczęścia 3+
k3 porcje Korzenia
Otumanienia 5+

Scenariusz rozgrywany na turnieju Dzieci Rogatego
Szczura u Lublinie
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Łowca na wieŜy
Autor: nieznany
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4’ na 4’. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek przedstawiający wieŜę o wysokości 10”, na
dachu której znajduje się Kislev Ranger.

Kislev Ranger
M 4 | WS 3 | BS 4 | S 3 | T 3 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 7
Zasady dotyczące Kislev Rangera:
- broń / zbroja: łuk, miecz, płaszcz łowcy.
- heart strike

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 za zabicie Kislev Rangera, bohater lub grupa
stronników zyskuje 1 PD.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest rozbicie bandy przeciwnej.
Zasady specjalne
Na środku stołu znajduje się wieŜa, na dachu której
znajduje się Kislev Ranger. Łowca strzela tylko do
duŜych modeli, wybiera zawsze najbliŜszy duŜy model.
Korzysta z zasady specjalnej heart strike. JeŜeli na
placu boju nie ma duŜych modeli Kislev Ranger
ukrywa się na wieŜy.

Scenariusz turnieju "Szalony Iwan" Kraków 2008
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Łowcy Nagród
Autor: nieznany
krawędzi stołu, ale nie bliŜej niŜ 4 cale od boku i 10
cali od następnej bandy.

Twoja banda tropi grupę wyjętych z poza prawa
podąŜających w kierunku swojej kryjówki. Masz
nadzieje Ŝe uda Ci się wrócić do swego mocodawcy by
zebrać nagrodę za ich głowy. Niestety ich śladem
podąŜa kolejna banda łowców nagród.

Rozpoczęcie Gry
KaŜdy z graczy rzuca k6, by sprawdzić który zaczyna.
Rozgrywka toczy się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę, ścianę,
Ŝywopłot, wzgórze, drzewo, bagno, rzekę, strumyk. W
środku planszy powinien znajdować się duŜy budynek
symbolizujący kryjówkę bandytów.

Zakończenie gry
Rozgrywka kończy się gdy wszystkie bandy oprócz
jednej uciekną z pola walki. Banda, która ucieka
automatycznie przegrywa. Zaraz po tym gdy wyłoni się
zwycięzca, bandyci poddają się. W środku znajduje się
6+ 1 za kaŜdą bandę bandytów (tak więc jeŜeli grę
zaczynały 4 bandy w środku znajduje się 10
bandytów). Nagroda za nich wynosi 5+1k6gc od głowy
(rzuć oddzielnie dla kaŜdego bandyty) Wygrywający
otrzymuje równieŜ wyposaŜenie rzezimieszków (6
kusz, k3 mieczy, 2k6 sztyletów oraz zimne rację
Ŝywnościowe które są nic nie warte)

Zasady specjalne
Bandyci siedzą w swojej kryjówce i są zaniepokojeni
całą sytuacją. Na pewno nie będą chcieli dać się
złapać! Pod koniec kaŜdej tury k6 bełtów
wystrzeliwana jest z okien, drzwi budynku w kierunku
najbliŜszych członków band (nie ma znaczenia w
kierunku której bandy). KaŜdy bełt powinien lecieć w
kierunku innego modelu (jeśli to moŜliwe). Bandyci
strzelają z BS=3 zaś strzały te są w normalny sposób
modyfikowane (np. przez odległość). Oczywiście
bandyci aby móc oddać strzał muszą mieć w zasięgu
wzroku dany model przeciwnika. Członkowie band nie
mogą wejść do budynku dopóki scenariusz się nie
zakończy.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 punkt doświadczenia
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy to dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za draśniecie przez bandytów. KaŜdy bohater
otrzyma ranę od bandyckiej kuszy ale nie będzie OoA
zyskuje +1 doświadczenia.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
Gracz musi wystawić się w obszarze do 8 cali od jego
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Nie budź giganta
Autor: D.Gitchel
złotem naleŜy wykonać test inicjatywy. W razie
niepowodzenia wojownik rozpoczyna walkę wręcz z
gigantem. Noszenie worka ogranicza wojownika do
zwykłego ruchu bez moŜliwości biegania. Aby na
trwałe zdobyć skrzynię lub worek naleŜy doprowadzić
wojowników je noszących na odległość 2" od krawędzi
stołu. NaleŜy wtedy usunąć wojowników ze stołu.

Teren
Ustawianie budynków następuje według zwykłych
zasad z tą róŜnicą, iŜ jeden największy budynek musi
być ustawiony po środku. Tam swoje legowisko
urządził gigant.
Rozstawienie
KaŜda banda (4 maksymalnie) rozstawia się na jednym
boku stołu co najmniej 8" od sąsiadujących boków.
Rzut kostką decyduje o kolejności rozstawienia i
wyborze boku stołu. Gracz z wyŜszym wynikiem
wybiera i rozstawia się jako pierwszy.

Gigant Grumm
M WS BS S
6 5
2
6

W
5

I
4

A
3

Ld Sv
8
6+

WyposaŜenie:
Maczuga, Kamienny Młot, Utwardzone skóry,
Kamienie do rzucania (10" Zasięgu, S6, -2 Sv,
Ogłuszenie)
Umiejętności:
Twarda głowa, Trudny do zabicia (jak Krasnoludy),
DuŜy, Wzbudza strach.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz do rzutu kostką dodaje inicjatywę
swojego przywódcy. Tura postępuje od wyniku
najwyŜszego do najniŜszego.
Zasady specjalne
KaŜda banda zlokalizowała obóz i po ujrzeniu giganta,
postanowiła poczekać, aŜ giganta zmorzy sen i dopiero
wtedy zabrać się za kradzieŜ skarbu. Jak na ironię losu,
wszyscy dowódcy tak bardzo przejęli się gigantem, Ŝe
nie zauwaŜyli tych samych ruchów band przeciwnych.
Gigant jest w posiadaniu dwóch skrzyń ze skarbem i
worka ze złotem przy pasie. Śpiącego giganta obudzą
jakiekolwiek odgłosy walki w promieniu 8", czary
raniące jak Warpfire, Fireball etc i odgłosy wystrzałów
z broni palnej w odległości 12". W razie przebudzenia,
zaatakuje najbliŜszego wojownika i będzie bronił swój
skarb. Skarb moŜna ukraść podchodząc do skrzyni i
wykonując udany test inicjatywy. Nieudany oznacza,
Ŝe gigant został zbudzony. Poruszanie się ze skrzynią
działa na takiej samej zasadzie jak w scenariuszu
Hidden Treasure w podręczniku. Aby zdobyć worek ze

SKRZYNIA
Przedmioty
Rzut k6
3k6 Złota
Auto
k3 Kawałków Wyrdstone'a
5+
k3 Kamieni szlachetnych wartości 10 złota 5+
Mapa Mordheimu
4+
Lekka Zbroja
4+
Talizman Szczęścia
3+

T
6

Koniec gry
Gra kończy się w momencie wyniesienia poza stół
całego skarbu lub w momencie gdy wszystkie bandy
zostały rozbite.
Doświadczenie
+1 za przeŜycie
+1 dla zwycięskiego przywódcy; przyzwany za
wyniesioną skrzynię ale nie więcej niŜ jeden punkt
+1 za ściągnięcie wrogiego wojownika z akcji
+1 za wyniesioną skrzynię dla bohatera lub grupy
popleczników, którzy ją wynieśli
+2 za zabicie giganta
+2 za zdobycie worka ze złotem

WOREK ZŁOTA
Złoto
1k6 x 10
k3 Kamieni szlachetnych wartości 10 złota
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Rzut k6
Auto
5+

Moja nie oddać łup!
Autor: nieznany
„Przebić siem": Orki atakują tylko modele, które stoją
im na drodze. Jeśli w fazie ruchu orka na trasie jego
biegu znajdzie się wrogi model - ork na niego szarŜuje
(ignorując test strachu). Jeśli ork zostanie OOA, w
miejscu gdzie stała jego podstawka naleŜy połoŜyć
Ŝeton (kostkę) symbolizujący łup, który będzie moŜna
zabrać stykając się z nim na końcu fazy ruchu. Jeśli ork
został OOA w HtH - łup automatycznie przejmuje
model, który zadał OOA (nie dotyczy zwierząt).
"Jak hieny cmentarne": Gracz, który po zakończeniu
rozgrywki zdobył jakieś łupy musi rzucić w poniŜszej
tabelce i sprawdzić czy nie uległy one zniszczeniu (za
kaŜdy zdobyty przedmiot rzucamy osobno).

„No dalej! Kto być ostatni ten być na obiad!" krzyczał Gaber, wódz orków - „Ruszać siem! Biegiem!"
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Przez środek stołu poziomo
przebiega wąska uliczka 3"-4".
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracze rozstawiają się do
6" od krawędzi.

Przedmioty
sztylet 6+
pałka 6+
cięŜka Zbroja 5+
Krasnoludzki Topór 6+
Wilcza skóra 3+
Gromrilowa Zbroja 4+
Talizman Szczęścia 4+
Królicza Łapka 4+

Zasady specjalne
Grupa orków zaczyna swój ruch jako pierwsza. Orki
biegną uliczką przed siebie, nieświadome zbliŜającego
się niebezpieczeństwa. Ich priorytetowym zadaniem
jest dobiegnięcie do krawędzi stołu. W grupie orków
znajdują się dwa Big'Uny oraz Boss.
2xBig'Un
M 4 | WS 4 | BS 3 | S 3 | T 4 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 7
- ekwipunek : talizman szczęścia, królicza łapka
(pierwszy nieudany rzut), cięŜka zbroja, pałka, sztylet,
k6 gc.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się automatycznie, gdy jeden z
uciekających orków dobiegnie do krawędzi stołu
(remis) lub, gdy jedna z band nie zda Testu Rozbicia
(przeciwnik wygrywa).

Boss:
M 4 | WS 4 | BS 4 | S 4 | T 4 | W 2 | I 3 | A 2 | Ld 8

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+ 1 dla gracza, którego banda zabiła Bossa,

- ekwipunek : talizman szczęścia, królicza łapka
(pierwszy nieudany rzut), wilcza skóra, gromrilowa
zbroja, krasnoludki topór, pałka, sztylet, tarcza, 3k6 gc.
(Posiada save-a na 2+ przeciw strzelaniu)
„Nie chcem być obiadem": Orki, pod wpływem silnej
motywacji, jeśli tylko mogą - biegną. Mogą biec nawet
w 8" od wrogiego modelu.

Scenariusz turniejowy "Da Green Rulez" 2006
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Most
Autor: nieznany
Teren
Teren typowy dla Mordheim. Kilka zrujnowanych
domów, połączonych kładkami jeśli to moŜliwe.
Dodatkowo: W poprzek stołu przez sam jego środek
przepływa kanał (kierunek przepływu wody naleŜy
wylosować zaraz po rozstawieniu). W centrum stołu
nad kanałem przewieszony jest most.

Rozstawienie
Broniący rozstawia wybrane ówcześnie modele (25%)
w odległości do 2” od mostu. Następnie gracz
Atakujący rozstawia się gdziekolwiek na jednej z
połówek stołu, ale nie bliŜej niŜ 12” od modeli gracza
broniącego się. Na końcu obrońca wystawia pozostałe
modele do 6” od przeciwległej krawędzi.

Zasady specjalne
Gracz posiadający większy rating bandy jest obrońcą.
(w przypadku remisu decyduje rzut kostką). Wybiera
dowolne modele w ilości odpowiadającej 25% jego
bandy, zaokrąglając w górę w ten sam sposób co w
przypadku „testu rozbicia”. Będą one broniły mostu,
dopóki nie dotrą do nich posiłki.
Kanał: Ilekroć jakikolwiek model znajdzie się w
wodzie (*Modele nie mogą skoczyć do wody z własnej
woli) musi natychmiast przetestować Inicjatywę. Jeśli
test się nie powiedzie to utonął i traktowany jest jak
model o.o.a W przypadku udanego testu model
znoszony jest o 3K6 cali w kierunku w jakim płynie
woda i moŜe wydostać się na losową stronę na
początku fazy ruchu, lub pozostać w wodzie, by
ponowić test i dalej być znoszonym.
Uwaga: Model, który zostanie wyniesiony poza stół
przez prąd rzeczny, zdejmowany jest na stałe ze stołu
(o.o.a), lecz po bitwie dostaje +1 doświadczenia za
przeŜycie i moŜe przerzucić wynik „śmierć” w tabeli
zranień krytycznych.

Rozpoczęcie
Obrońca rozpoczyna jako pierwszy.
Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy na końcu którejkolwiek tury
gracza broniącego się gracz atakujący będzie posiadał
co najmniej trzy stojące modele po drugiej stronie
mostu/kanału. Alternatywnie gra toczy się do momentu
aŜ jedna z band zostanie całkowicie wyeliminowana,
lub nie zda testu rozbicia.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie jeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 doświadczenia.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 doświadczenia.
+1 Za wroga ściągniętego ze stołu kaŜdy bohater
zyskuje 1 doświadczenia za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za przekroczenie kanału Pierwszy bohater lub
stronnik gracza atakującego, który przejdzie przez most
otrzymuje +1 doświadczenia
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Noc na cmentarzu
Autor: TC19
Złoto Martwego Człowieka. Erasmus Schmidt był za
Ŝycia bogatym handlarzem przypraw, którego pewnego
dnia znaleziono martwego we własnym łóŜku, z ustami
wypchanymi czosnkiem. Nalegał by być pochowanym
razem ze swym bogactwem. Jak tylko dowolny model
zbliŜy się na odległość 4" od jego Krypty, cień
Erasmusa powstanie by bronić swoje bogactwa. Zjawa
podlega tym samym zasadom, które opisano w
akapicie
Niespokojna Śmierć. Dodatkowo nigdy nie oddali się
od Krypty na odległość większą niŜ 4".

Powiadają w Mordheim, Ŝe jeśli jeszcze nie jesteś
martwy, to wkrótce będziesz. RóŜne są przyczyny dla
których bandy zbliŜają się do starych cmentarzy.
Najczęściej jest to kolejny obszar na którym moŜna
prowadzić poszukiwania cennego Wyrdstona. Czasami
znajdą się ci, którzy szczątki tu spoczywających chcą
sprzedać odraŜającym Nekromantom. Oczywiście
moŜna tu spotkać mieszkańców cmentarza, w których
bliska obecność Wyrdstona spotęgowała głód za
"świeŜym mięsem"...
Teren Cmentarz powinien zostać ustawiony na stole o
wymiarach 4' x 4' i powinien zawierać groby, krypty,
"upiorne drzewa" oraz inne odpowiednie dla tego
miejsca i klimatu obiekty. Przez cmentarz powinna
biec alejka. Sześć grobów ma w tym scenariuszu
specjalne znaczenie i powinny zostać oznaczone
specjalnymi Ŝetonami. Oznaczony innym Ŝetonem, w
centrum cmentarza znajduje się wyjątkowy grób miejsce ostatniego spoczynku Erasmusa Schmidt'a.

Zjawa
M 4 | WS 3 | BS 0 | S 3 | T 3 | W 2 | I 2 | A 2 | Ld 7

Eteryczna: Zjawa jest istotą niematerialną, dlatego teŜ
moŜe poruszać się przez trwałe przeszkody, trudny
teren i inne bariery, bez kar do Movement. Nie moŜe
przechodzić przez istoty Ŝywe.
Zjawa moŜe zostać zraniona tylko bronią magiczną,
czarami lub atakiem wykonanym przez Demona (np.
Opętanego). Nadal moŜe zostać zmuszona do odwrotu
w walce wręcz, gdyŜ nie znosi dotyku Ŝelaza. JeŜeli
zostanie trafiona bronią z Ŝelaza, natychmiast ucieka o
3k6" od atakującego.
Wzbudza strach: Zjawa wzbudza strach.
Odporna na psychologię: Zjawa jest odporna na
wszelkie zasady psychologiczne i nigdy nie opuszcza
walki.
Odporna na trucizny: Zjawa jest odporna na wszelkie
trucizny.
Nie moŜe biegać: Zjawa jest powolnym OŜywieńcem i
nie moŜe biegać (ale szarŜuje normalnie).
Ciało: Jak tylko cecha Wounds Zjawy spadnie do zera,
jest ona automatycznie zdjęta z placu boju.
JeŜeli Erasmus zostanie OoA lub zmuszony do
odwrotu, dowolny wojownik znajdujący się blisko jego
Krypty, moŜe ją przeszukać i zyskać dodatkowe 4k6 +
20 ZK.

Bandy KaŜda banda rzuca kostką by określić, kto
wystawia się jako pierwszy. Gracze wystawiają swoich
wojowników w zasięgu 8" od własnej krawędzi stołu.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna jako pierwszy. JeŜeli w potyczce
uczestniczy więcej niŜ dwóch graczy, następne
posunięcia wykonywane są zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Zasady specjalne
O Zmroku. Cmentarze to wyjątkowo trwoŜliwe
miejsca. Aby to odzwierciedlić, kaŜdy wojownik musi
wykonać test Ld na początku swojej tury. JeŜeli test
jest udany, wojownik moŜe się poruszać normalnie.
JeŜeli test jest nieudany, wojownik nie moŜe się
poruszać w tej turze ale moŜe strzelać. Wojownicy
posiadający specjalne zdolności bazujące na Ld, mogą
z nich korzystać. Oczywiście testu nie wykonują osoby
Odporne na Zasady Psychologiczne i postacie
wzbudzające Strach
Niespokojna Śmierć. Nikt nie lubi, gdy się mu
przeszkadza w czasie odpoczynku. Umarli nie są tu
wyjątkiem. Na początku kaŜdej tury k3 Zombie wstaje
z losowo wybranych grobów. Zombie są traktowani
jako dodatkowy gracz i poruszają się w swojej turze,
jako ostatni w kolejce. Zombie zawsze szarŜują na
najbliŜszego wroga. JeŜeli nie ma Ŝadnego wrogiego
wojownika w zasięgu ich szarŜy, wtedy poruszają się
na maksymalną dozwoloną odległość (patrz ich M), w
kierunku najbliŜszego wroga. Profil Zombie podany
jest w podręczniku głównym do Mordheim.

Koniec gry
Gdy wszystkie bandy oprócz jednej nie zdadzą Testu
Rozbicia bitwa się kończy.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1PD.
+3 Za przepędzenie Erasmusa. Wojownik otrzymuje
3 PD za zlikwidowanie Zjawy (zabicie lub przegnanie
poza pole bitwy).
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Lojalny do samego końca
Autor: Motor
Bear Tamer
M 4 | WS 3 | BS 3 | S 4 | T 4 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 7

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.

Zasady dotyczące Bear Tamer:
znokautowany: Bear Tamer jest znokautowany,
wystarczy go zranić w walce wręcz, aby został zdjęty z
placu boju. Ma modyfikowalny rzut obronny na 6+
poniewaŜ ma na sobie lekką zbroję.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 za zabicie Trained Beara.
+1 za zabicie Bear Tamera.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest rozbicie bandy przeciwnej.
Zasady specjalne
Na środku stołu znajduje się budynek, w którym
Trained Bear pilnuje swojego znokautowanego pana.
Trained Bear styka się podstawką z Bear Tamerem, nie
ruszy się dopóki jego pan nie zostanie zaszarŜowany,
wówczas szarŜuje napastników i jeŜeli Bear Tamer
zostanie zdjęty z placu boju, to Trained Bear walczy z
zasadą frenzy i hartred. Do obu modeli nie moŜna
strzelać i nie moŜna rzucać na nich czarów.
Zaatakowany Trained Bear będzie się bronił, ale
dopóki Bear Tamer Ŝyje nie podlega zasadom frenzy i
hartred.
Ewentualne ruchy Trained Bear wykonuje po
zakończeniu rundy przez obu graczy.

Skarby Kislevitów:
Wojownik, który zabił Niedźwiedzia moŜe poświęcając
jedną turę zdjąć z niego skórę, aby to zrobić musi
przejść udanie test siły, jeŜeli mu się nie uda moŜe
próbować w kolejnych turach gry. Wojownik, który
zdjął z placu boju Bear Tamera znajduje przy nim 2k6
ZK, sztylet, miecz, lekki pancerz i butelkę wódki
(zasady opisane w Mordheim Annual). Skóra
niedźwiedzia moŜe zostać uŜyta w kolejnych bitwach
przez jednego z bohaterów, daje posiadaczowi ochronę
pancerza (armour save) 5+, moŜe być łączona z innym
pancerzem. MoŜna teŜ ją sprzedać za 10 ZK.

Trained Bear
M 6 | WS 3 | BS 0 | S 5 | T 5 | W 2 | I 2 | A 2 | Ld 6
Zasady dotyczące Trained Beara:
- broń / zbroja: zęby, pazury i brutalność. Niedźwiedź
nigdy nie uŜywają broni i zbroi.

Scenariusz turnieju "Szalony Iwan" Kraków 2008
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Noc Bezgłowego
Autor: TC12
Mordheim było prosperującym miastem Imperium, do
czasu aŜ nadszedł dzień zagłady. Od tego czasu jego
ulice przemierzają istoty, kryjące się w cieniu,
oczekujące swych ofiar. Wśród nich najgorszą sławą
cieszy się Bezgłowy - nieustępliwa maszyna do
zabijania, wysoka, mroczna i bezgłowa. Biada tym,
którzy staną na jego drodze.

Zasady specjalne
Jak tylko elementy scenerii zostaną ustawione gracze
na zmianę kładą na polu bitwy Ŝetony reprezentujące
czaszki (moŜesz uŜyć czaszek z Regimentu
Szkieletów). KaŜdy gracz kładzie 6 Ŝetonów
gdziekolwiek na polu bitwy, lecz nie bliŜej niŜ 6" od
najbliŜszego Ŝetonu i nie bliŜej niŜ 10" od krawędzi
stołu. W czasie gry wojownik moŜe podnieść Ŝeton,
jeŜeli na końcu swej fazy ruchu znajduje się w
kontakcie z Ŝetonem i nie jest zaangaŜowany w walkę
wręcz. Jak tylko wojownik podniesie Ŝeton rzuć 2k6 na
poniŜszej tabeli

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'.
.
Czaszka wybucha. Wojownik otrzymuje jeden cios o Sile 3, na 4+.
2-3
4-5

Wyjąca czaszka. Wojownik musi natychmiast przejść test Opanowania. JeŜeli test jest nieudany to
wojownik ucieka jak przy teście Samemu cięŜej. Wojownicy odporni na strach nie wykonują tego
testu.

6-8

Zwykła czaszka. Jedna z wielu w Mordheim.

9-10

śywa czaszka. Wojownik otrzymuje jeden cios o Sile 4.

11-12

Wojownik odnalazł prawdziwą Czaszkę Bezgłowego. Wszystkie pozostałe Ŝetony są usuwane z pola
bitwy. JeŜeli Bezgłowy jest juŜ na polu bitwy, to banda zyskuje całkowitą kontrolę nad nim. JeŜeli
Bezgłowego nie ma jeszcze na polu bitwy to gracz zyskuje kontrolę jak tylko Bezgłowy się pojawi.
bezgłowy całkowicie zregenerował swoje rany i wraca
do gry.
OŜywieniec - To normalne Ŝe nie jest on Ŝywą istotą.
Jest odporny na wszelkie zasady psychologiczne i na
ataki bazujące na truciźnie.

Na zakończenie pierwszej tury gry naleŜy na środku
stołu ustawić figurkę Bezgłowego. KaŜdy gracz rzuca
k6 i ten z wyŜszym wynikiem przejmuje kontrolę nad
Bezgłowym w swej następnej turze. MoŜe nim walczyć
i poruszać tak jakby był on członkiem jego bandy.
Gracze wykonują rzuty kostką na zakończenie kaŜdej
tury.
Jak tylko zostanie odnaleziona prawdziwa Czaszka
Bezgłowego, banda będąca w jej posiadaniu przejmuje
całkowitą kontrolę nad Bezgłowym, do czasu aŜ
przeciwnik jej nie odbije. JeŜeli wojownik niosący
czaszkę zostanie znokautowany, ogłuszony lub zdjęty z
placu boju połóŜ czaszkę obok niego lub w miejscu
gdzie się ostatnio znajdował. Inni wojownicy mogą
podnieść czaszkę jak to opisano powyŜej.

Rozstawienie
KaŜdy gracz rzuca kostką. Gracz z wyŜszym wynikiem
decyduje o kolejności wystawienia figurek. Następnie
pierwszy wystawiający gracz wybiera swoją krawędź
stołu i wystawia swoich wojowników w zasięgu 8" od
krawędzi. Przeciwnik na podobnych zasadach
wystawia się po przeciwległej stronie.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką. Gracz z wyŜszym wynikiem
decyduje o kolejności rozpoczęcia bitwy.

Bezgłowy
M 5 | WS 6 | BS 0 | S 5 | T 4 | W 2 | I 5 | A 3 | Ld 10
Ekwipunek: dwa miecze.
Umiejętności:
Akrobatyka,
Szybki
refleks,
Odstąpienie, Doświadczony szermierz, PrzeraŜający.

Koniec gry
Gdy jedna z band doniesie czaszkę Bezgłowego poza
swoją przeciwległą krawędź lub nie zda Testu Rozbicia
bitwa się kończy.

Zasady specjalne
Pozbawienie głowy - JeŜeli Bezgłowy przy rzucie na
Tabeli Trafień Krytycznych wyrzuci 6, to rzuć jeszcze
raz k6. JeŜeli i tym razem jest 6-tka to ofiara została
pozbawiona głowy i jest martwa.
Regeneracja - JeŜeli Bezgłowy zostanie zdjęty z placu
boju, rzuć k6 na początku kaŜdej tury. Przy wyniku 5-6

Kampania
Gdy rozgrywasz ten scenariusz jako część kampanii,
banda, która jest w posiadaniu Czaszki Bezgłowego na
końcu bitwy (doniosła ją do przeciwległej krawędzi),
moŜe ją zatrzymać i wykorzystać w następnych
bitwach. Przed rozpoczęciem bitwy rzuć k6 i sprawdź
czy udało ci się wezwać Bezgłowego.
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1

Czaszka Bezgłowego została zgubiona. Nie moŜesz jej więcej uŜywać, dopóki nie rozegrasz tego
scenariusza ponownie.

2-5

Ignorancja. Bezgłowy zignorował twoje próby i się nie pojawia.

6

Bezgłowy pojawia się i zwiększa współczynnik bandy o + 125 punktów. Będzie walczył w bandzie na
czas tej bitwy. Gracz musi wyznaczyć jednego z swoich wojowników do noszenia Czaszki Bezgłowego.
Pamiętaj Ŝe istnieje ryzyko Ŝe przeciwnik będzie próbował ją przejąć.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za Czaszkę. Wojownik który doniesie czaszkę do
przeciwległej krawędzi stołu zyskuje 2 PD.
+2 Za zabicie Bezgłowego. Bohater który zdjął
Bezgłowego z pola walki otrzymuje 2 PD.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
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Osaczeni
Autor: TC8
Jedna z band od kilku dni obserwuje obozowisko
rywali. Zamiast otwartego ataku, zdecydowała się na
atak z zaskoczenia, w momencie gdy wróg będzie się
tego najmniej spodziewał.

turze nie moŜe on wykonywać Ŝadnych akcji. Rzut
równy '6' zawsze oznacza poraŜkę.
Wojownicy broniącej się bandy, muszą opuścić pole
bitwy przekraczając swoją krawędź stołu. Ci, którym
się to uda nie mogą juŜ powrócić na pole bitwy.

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'.

Koniec gry
Gdy jedna z band nie zda Testu Rozbicia, lub dowódca
broniącej się bandy opuści pole bitwy - bitwa się
kończy. Gdy banda nie zda testu rozbicia, uwaŜana jest
za przegraną. Gdy dowódca broniącej się bandy
ucieknie poza krawędź stołu, to broniący się
wygrywają, jeśli zostanie on zdjęty z placu boju, w tedy
atakujący wygrywa.

Rozstawienie
1. KaŜdy gracz rzuca k6. Gracz, który wyrzucił więcej
oczek jest atakującym.
2. Obrońca rozstawia swoich wojowników w
odległości nie bliŜej niŜ 8" od wybranej krawędzi stołu.
Dowódca musi zostać wystawiony najdalej ze
wszystkich wojowników i minimum 12" od dowolnej
krawędzi.
3. Atakujący rozstawia swoich wojowników
gdziekolwiek na polu bitwy, ale nie bliŜej niŜ zasięg
szarŜy wojownika.

Doświadczenie
+ 1 Za Atak. Wojownik, który zdejmie z placu boju
dowódcę broniącej się bandy, zyskuje 1 PD.
+ 1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+ 1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+ 1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy wojownik
(bohater lub stronnik) zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga,
którego uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu
boju).

Rozpoczęcie gry
Atakujący zaczyna jako pierwszy.
Zasady specjalne
Obrońca jest kompletnie zaskoczony. Na początku
pierwszej tury obrońcy, wykonaj test Inicjatywy dla
kaŜdego wojownika. Nieudany test oznacza, Ŝe w tej

Zdobycze
k6 kawałków Wyrdstona dla przegranego.
k6 +1 kawałków Wyrdstona dla zwycięzcy.

44

Ocalić zmarłych
Autor: T.Maltman
Kapłan musi zbliŜyć się do grobu (stykać się z nim
podstawką) i wyrecytować Modlitwę Pogrzebową. Za
kaŜde ocalone w ten sposób zwłoki, banda otrzyma 15
ZK ze Świątyni Morra, pod warunkiem, Ŝe w czasie
bitwy Kapłan nie zostanie zdjęty z placu boju.
Nekromancer moŜe spróbować powołać do 'Ŝycia'
pochowane zwłoki. Musi zbliŜyć się (stykać się
podstawką) do grobu i rzucić czar Animacja Martwych
(patrz podręcznik do Mordheim str. 58). Jeśli uda mu
się pozostać przy grobie przez turę (nie będąc
zaangaŜowanym w walkę wręcz) - daje mu się rzucić
czar (nawet jeśli go nie zna), i działa on automatycznie.
Nowy Zombie moŜe zostać ustawiony w zasięgu 6" od
Nekromancera, ale nie w walce wręcz. MoŜe to
zwiększyć ilość członków bandy ponad maksimum.
Bandy inne niŜ OŜywieńcy mogą wykopać zwłoki, za
które otrzymują 15 ZK od ciała. Aby wykopać ciało
bohater musi znajdować się przy grobie (stykać się
podstawką) przez dwie tury (nie będąc w tym czasie
zaangaŜowanym w walkę wręcz). Bohater - 'rabuś
grobów' musi zostać wyznaczony przed rozpoczęciem
bitwy.

W Mieście Przeklętych jest wiele martwych ciał, a tylko
kilku kapłanów do odprawiania pogrzebów. Większość
band zapewnia swym zmarłym przyzwoity pochówek,
ale tylko wykonanie odpowiednich rytuałów ochroni
złoŜone ciała przed działalnością Nekromancerów lub
jeszcze czymś gorszym...
Teren
W centrum stołu umieść cmentarz. MoŜe to być stara,
zrujnowana kapliczka otoczona cmentarzem, lub
kawałek otwartego terenu zaadaptowanego przez
bandy na miejsce pochówku własnych wojowników.
K3 + 2 groby są świeŜe. Umieść na nich odpowiednie
Ŝetony.
Rozstawienie
Obaj gracze rzucają k6, ten który wyrzucił więcej
decyduje o kolejności wystawienia. Banda zostaje
wystawiona w zasięgu 8" od dowolnej, wybranej przez
gracza krawędzi stołu. Na podobnych zasadach
przeciwnik wystawia się po przeciwległej krawędzi.
Obaj gracze nie mogą wystawić swoich wojowników
bliŜej niŜ 10" od dowolnego świeŜego grobu.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Dla Kapłana za ciało. Za kaŜde ocalone zwłoki,
Kapłan otrzymuje 1 PD.
+1 Dla Nekromancera za oŜywienie. Za KaŜde
oŜywione zwłoki (lub za kaŜde wykopane ciało),
Nekromancer (bohater) otrzymuje 1 PD.

Koniec gry
Gdy jedna z band nie zda Testu Rozbicia lub wszystkie
groby zostaną oczyszczone - bitwa się kończy. Gracz,
który pozostał na polu bitwy ma wolną rękę by
oczyścić wszystkie pozostałe groby. Jeśli Ŝadna ze
stron nie została rozbita - wygrywa ta, która oczyściła
więcej grobów.
Zasady specjalne
Kapłan Morra otrzymał zadanie odprawienia rytuałów
pogrzebowych przy niedawno pochowanych zmarłych.
Ludzka banda ma mu w tym pomóc (oczywiście za
odpowiednią opłatę). Aby dokonać obrzędu (i tym
samym ochronić ciało przed sztuką Nekromancji),
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Pocałunek śmierci
Autor: nieznany
Ale z klubu Treasure Hunters
Skusiła go. Nie było to trudne. Piękna, zgrabna, po
parkiecie poruszała się równie delikatnie co muskane
wiatrem liście. Do tego strój. Kuszący. Odkrywał
jednak tylko tyle, ile potrzeba, Ŝeby podsycić
ciekawości młodzieńca. Podnieść ciśnienie …. Krwi.
Jednak juŜ to co ukazało odzienie, przyprawiało o
zawrót głowy. Gładka, biała, aksamitna skóra szyi i
dekoltu, okrągłe piersi ściśnięte gorsetem delikatnie
falujące przy tanecznym kroku. Całość obrazu
dopełniała karmazynowa suknia wykończona czarną
koronką.
Wyszli razem. On odurzony zapachem jej perfum. Jej
usta i język dotknęły jego ust, a burza jej czarnych,
pachnących jaśminem włosów opadła ma na twarz.
Chwilę potem juŜ drŜał …. Jej długie zęby wbiły się w
jego szyję. Karmazyn sukni zmieszał się z czerwienią
krwi.
Uratowało go zamieszanie ….. StraŜnicy wysłani przez
zaniepokojonego ojca, hrabiego Ottona von
Burgheimera.
Wszystkich
zabiła.
Oszołomiony
pocałunkiem śmierci, zapachem jej perfum oraz
następującą w nim przemianą, zniknął w mrokach
miasta, błąkając się bez celu.

Młodzieniec
M WS BS
4
2
2

S
3

T
3

W
1

I
3

A
1

Ld
6

Na początku kaŜdej tury naleŜy sprawdzić jak
przebiega Przebudzenie. Rzut 2k6:
Tura
1
2
3
4
5

Rzut
2k6
12+
11+
10+
9+
8+

Tura

Rzut
2k6
7+
6+
5+
4+
Auto

6
7
8
9
10

Modyfikator rzutu na Przebudzenie.
+1 Za kaŜdy model OOA w 12” od Młodzieńca
(mierzymy na początku jego tury!), który zginął od
czasu ostatniej tury Młodzieńca.
+1 Za kaŜdy model stunned/knocked down w 6” od
Młodzieńca (mierzymy na początku jego tury!), który
zginął od czasu ostatniej tury Młodzieńca.
Porada: Warto zabite modele zostawiać na stole do
momentu sprawdzenia, czy nie wpływają na
„Przebudzenie” Młodzika. MoŜna je oznaczyć
kostkami lub, jeśli ktoś posiada, specjalnymi
znacznikami.

Teren
Teren typowy dla Mordheim bez Ŝadnych specjalnych
wymogów, ulice, zniszczone domy, gruz, murki itp.
Rozpoczęcie
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje rozpoczyna grę jako pierwszy lub wybiera
krawędź stołu. KaŜdy z graczy rzuca ponownie k6. Ten
z wyŜszym wynikiem decyduje, który z graczy
wystawia swoją bandę pierwszy. Wystawiający się
gracz ustawia swoją bandę do 6 cali od swojej
krawędzi stołu. Młodzieniec z racji budzącego się w
nim zła wzbudza Pierwotny Niepokój. Nie moŜna
wystawić swoich modeli bliŜej niŜ 12” od niego.

Kiedy nastąpi Przebudzenie, młodzieniec staje się
Przebudzonym Wampirem.
Przebudzony Wampir
M WS BS S
T
6
3
3
4
3

W
3

I
5

A
2

Ld
8

Dziedzictwo krwi: Odporny na trucizny, odporny na
psychologie, wzbudza strach.
Bloodlust:
Kiedy
wampir
pokona
swoich
przeciwników w walce wręcz na 4+ staje się frenzy
(szał, furia).
Odrobina człowieczeństwa: Kiedy wampir zostanie
pozbawiony ostatniej rany i „zdjęty” OOA, rozpoczyna
się znów rzut na przebudzenie zaczynając od nr2.
Modela nie ściągamy ze stołu a traktujemy znów jak
Młodzika. Wampir po ponownym przebudzeniu ma 1
W.
Śmierć: Wampira moŜna zabić, jednak naleŜy
zadeklarować, Ŝe wykonywany atak ma być
śmiertelny. Wampir jest tak zamroczony pragnieniem
krwi, Ŝe rany spowodowane atakami mającymi na celu
zabicie go, regeneruje na 5+. Młodzika zabija kaŜdy
atak, bez deklarowania.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest złapanie i odtransportowanie
Młodzieńca pogryzionego przez wampirzycę. NaleŜy
go wynieść za swoją krawędź stołu, gdzie juŜ, na
spokojnie, zajmą się nim medycy i kapłani barona.
Młodzieniec zaczyna na samym środku stołu.
Zasady specjalne
Młodzieniec- porusza się w swojej własnej turze przed
turami pozostałych graczy. Na początku jego ruch
wynosi D3” w losowym kierunku (omijając
przeszkody najkrótszą moŜliwą drogą). Młodzieniec
jest w trakcie przemiany w Wampira, choć do
momentu Przebudzenia uŜywa cech Młodzika
Najemników. Jest uzbrojony w miecz.

Młodzika moŜna nieść. Tak samo przebudzonego
wampira, na którego działa zasada „odrobina
człowieczeństwa”. Gdy jedna postać niesie go, nie
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moŜe biegać. Dwie postacie mogą biec z „ciałem”.
Postać/postacie
nie
mogą
go
przekazywać
innym modelom.
Przebudzony wampir nie jest nastawiony przyjaźnie i
od razu po przebudzeniu atakuje najbliŜszy model.
Wartość jego ruchu po przebudzeniu (i w kolejnych
turach) wynosi 2k6+3”.JeŜeli nie ma wrogów w
zasięgu szarŜy porusza się w losowym kierunku.

+1exp. JeŜeli dwa modele wyniosą syna barona, kaŜdy
dostaje +1exp (jeŜeli są z tej samej grupy stronników to
grupa dostaję +1exp). Bohater, który samotnie wyniósł
syna barona otrzymuje +2exp.
+1 za wroga OOA kaŜdy bohater dostaje za zabitego
wroga.
+2 dla bohatera lub +1 dla stronnika, za przeŜycie
ataku młodego wampira. Stronnicy pogryzieni przez
wampira giną na 1-3 na k6 a nie na 1-2, a
bohaterowie muszą przerzucić pierwszy wynik Full
Recovery!

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna ze stron wyniesie Młodzika
za swoją krawędź stołu lub jedna ze stron nie zda test
rozbicia.

Nagroda 2k6 złota, k3 klejnoty o wartości 10zk kaŜdy,
jeden klejnot o wartości 30zk, za kaŜdego zabitego
(OOA) przez wampira członka wygranej bandy,
otrzymuje 5zk (dodatkowe koszta związane z
pochówkiem/rekonwalescencją poharatanego).

Doświadczenie
+1 za przeŜycie, jeŜeli bohater albo grupa stronników
przeŜuje bitwę.
+1 dla dowódcy, zwycięskiej bandy
+1/+2 za wyniesienie syna barona, jeŜeli stronnik
wyniesie młodzika to dostaje

Wojenny Młot w Warszawie 2006
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Potyczka we mgle
Autor: nieznany
Mglisty i nieprzyjemny poranek wita dziś bohaterów.
Prawie nic nie widać. W grupie panuje przekonanie, Ŝe
lepiej jest przeczekać taką pogodę, a nie pchać się w
nieznane. Nie będzie wiadomo z kim lub czym się
walczy, aŜ będzie za późno...

Rozpoczęcie gry
Gracze rzucają k6. Osoba z wyŜszym wynikiem
zaczyna.
Zasady specjalne
Mała mgiełka spowija teren potyczki. Postacie mają
więc utrudnione zadanie, co przejawia się
modyfikatorami -1 M i -4" do zasięgu broni miotanej.
Cechy Przywódcze mają zasięg dwukrotnie niŜszy -3".

Teren
KaŜdy z graczy ustawia poszczególne elementy terenu
na planszy, najlepiej o wymiarach 4' na 4'.

Zakończenie gry
Gra kończy się w momencie, gdy któraś ze stron nie
przejdzie pomyślnie 'rout' testu.

Ustawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Osoba z najwyŜszym
wynikiem decyduje, którą krawędź planszy wybierze.
Ustawia swoich wojowników w odległości do 8" od tej
krawędzi. Przeciwnik ustawia się po przeciwległej
stronie.

Doświadczenie
+1 punkt dla kaŜdego bohatera lub grupy
stronników, która przeŜyje potyczkę.
+1 punkt dla lidera i bohaterów zwycięskiej ekipy.
+1
punkt
dla
bohatera,
za
kaŜdego
wyeliminowanego wroga.
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Pojedynek
Autor: Motor
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.

(mały template). Wszystkie modele pod temlpatem
otrzymują uderzenie z S5, modele zakryte częściowo
uderzenie z S4.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Priest of Ursun
M 4 | WS 4 | BS 3 | S 4 | T 3 | W 2 | I 3 | A 1 | Ld 8
Ekwipunek: Hammer, free dagger, light armour
Zasady dotyczące Priest of Ursun:
- Cause fear: Priest of Ursun wzbudza strach (fear).
- Hate Ice mage
Modlitwy Ursuna:
1. Siła niedźwiedzia Trudność: 7
Kapłan dostaje bonus +1 WS, +2A i +1S do następnej
swojej fazy strzeleckiej.
2. Gniew niedźwiedzia Trudność: 8
Wszystkie modele będące w kontakcie bazowym z
kapłanem otrzymują D3 uderzenia o sile 3.
3. Odwaga niedźwiedzia Trudność: 9
Wszystkie przyjazne modele w zasięgu 6” od kapłana
otrzymują bonus +2 Ld i odporność na strach,
modlitwa działa do następnej fazy strzeleckiej kapłana.
4. Pomocna dłoń Trudność: 8
Wszystkie przyjazne modele będące w zasięgu 4” od
kapłana zostają wyleczone, tzn. modele knocked down i
stunnded wstają, modele które straciły Woundy
odzyskują je.
5. Wytrzymałość niedźwiedzia Trudność: 7
Kapłan dostaje bonus +2T do następnej swojej fazy
strzeleckiej.
6. Zemsta Ursuna Trudność: 7
Magiczny pocisk, o zasięgu 24” dwa uderzenia o S3 w
dowolny model na drodze.

Zasady specjalne
KaŜda z band zatrudnia za darmo na czas rozgrywki
jednego z poniŜej wymienionych najemników. Po
bitwie najemnicy opuszczają obie bandy.
Cel scenariusza
NaleŜy zabić lodowego maga/kapłana Ursuna
przeciwnika. Za jego zabicie najemnik, którego
najęliśmy na czas trwania tego scenariusza płaci nam
po bitwie 50 gc, o ile przeŜyje.
Najemnicy:
Ice mage
M 4 | WS 3 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 2 | I 4 | A 1 | Ld 8
Ekwipunek: Staff, free dagger
Umiejętności: Mind focus, Magical Aptitude
Zasady dotyczące Ice mage:
- Cause fear: Ice mage wzbudza strach (fear).
- Hate Priest of Ursun

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.

Magia lodu:
1. Lodowy pocisk Trudność: 7
Magiczny pociski, zasięg 24”, jedno uderzenie o S3 w
najbliŜszy wrogi model.
2. ZamroŜenie Trudność: 8
Wszystkie modele będące w kontakcie bazowym z
magiem otrzymują D3 uderzenia o sile 3.
3. Lodowy powiew Trudność: 7
Mag moŜe przemieścić się w dowolne miejsce w 12”
(włączając w to walkę wręcz).
4. Lodowa zbroja Trudność: 8
Mag otrzymuje niemodyfikowany Armour Save 2+ do
następnej swojej fazy strzeleckiej.
5. Pocałunek królowej lodu Trudność: 7
Mag dostaje bonus +2T do następnej swojej fazy
strzeleckiej.
6. Lodowy sztorm Trudność: 10
Zasięg 24”. Na otwartym terenie w wybrane przez
maga miejsce (musi je widzieć) spadają odłamki lodu

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za zabicie Ice mage/Priest of Ursun. Bohater lub
grupa stronników dostaje +1 PD za zabicie jednego z
w/w najemników.
Mordheim scenario by Motor [KGB Moria]
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Plaga szczurów
Autor: Motor
zero bólu: plaga szczurów ignoruje rezultaty
znokautowany i ogłuszony w Tabeli ObraŜeń. Musi
stracić swój ostatni punkt W i zostać zdjęta z placu
boju by mogła być usunięta z gry.
zatrute ataki: ataki plagi szczurów traktowane są tak
jak ataki bronią pokrytą czarnym lotosem (Black
Lotus) przy trafieniu na 6 zadają automatyczną ranę.
NaleŜy rzucić kością, aby określić czy to obraŜenie nie
jest obraŜeniem krytycznym. - Plaga szczurów
wszystkie swoje ataki zawsze przeznacza na jednego
wroga, jeŜeli walczy z kilkoma modelami naleŜy
określić losowo w kogo zaatakuje.

Grupa Kislevitów rozbiła obóz w zrujnowanym
budynku. W świetle ogniska, opowieści Fiodora
wydawały się być jeszcze straszniejsze niŜ zwykle. Stary
kozak opowiadał o szczuroludziach, przeklętej rasie
człekopodobnych kreatur atakujących pod osłoną nocy.
Wypita wódka dodatkowo wzmacniała atmosferę grozy
panującą w jego przeraŜających historiach.
-Chodźmy na spacer, pozwiedzamy trochę tą starą
ruderę – rzekł Igor do Lenki
-Prowadź młody huzarze – zaŜartowała Lenka.
Zagłębili się w piwnice starego domu, stęchlizna i odór
piŜma wdzierał się do ich ust i nozdrzy. Zaniepokoiły
ich dziwne dźwięki przypominające szuranie i
skrobanie.
-Wracajmy do obozowiska – powiedziała Lenka
-Nie bój się obronię Cię przed kaŜdym
niebezpieczeństwem – odparł Igor dobywając miecza i
wtedy się na nich rzuciły, były ich setki, zalały oboje
Kislevitów falą śmierci...

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest pokonanie plagi szczurów i
wyniesienie skrzyni, na której zagnieździły się szczury
za pole gry. Skrzynia pojawia się w miejscu gdzie
znajdowała się plaga szczurów.
Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band wyniesie skrzynię poza obszar gry, lub gdy jedna
z band nie zda Testu Rozbicia bitwa się kończy.
Przeciwnik wygrywa. W momencie gdy jedna z band
uciekła, a na stole pozostała plaga szczurów Ŝadna
banda nie przejmuje skrzyni, jeŜeli plaga szczurów
została pokonana, i na stole znajduje się tylko jedna
banda wówczas ona zabiera skrzynię.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu znajduje się
budynek, w którym znajduje się „plaga szczurów”.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Punkty Doświadczenia·
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.·
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.·
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).·
+2 Za skrzynię bohater lub grupa stronników, który
wyniósł(wyniosła) skrzynię za pole gry otrzymuje +2
PD ·
+2 PD za zdjęcie z placu boju plagi szczurów.

Zasady specjalne
Plaga szczurów
– w budynku na środku stołu znajduje się plaga
szczurów (plague rat swarm).
Plague Rat Swarm
M WS BS S T
6
3
0
2 2

W
5

I
1

A
5

Ld
10

Zawartość skrzyni:
Przedmioty
3K6 ZK
k3 kawałki Wyrdsona
Lekka Zbroja
Hełm
CięŜka Zbroja
k3 miecze

Zasady dotyczące Plague Rat Swarm:
małe: kaŜdy atak strzeleci do plagi szczurów ma
modyfikator –2 do trafienia
wzbudza strach: plaga szczurów wzbudza strach
odporne na psychologię: plaga szczurów jest odporna
na zasady psychologiczne
odporne na trucizny: plaga szczurów jest odporna na
wszystkie trucizny

k3 długie łuki
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Szansa na K6
Zawsze
5+
4+
3+
5+
4+
5+

Skarb Bogów Chaosu
Autor: nieznany
automatycznie znajduje się skrzynia. Gracz musi
przenieść skrzynię przez własną krawędź stołu.
Skrzynia redukuje Szybkość jednego wojownika o
połowę. Dwóch lub więcej wojowników moŜe nieść
skrzynię bez kar do poruszania się (skrzynia nie moŜe
być niesiona przez zwierzęta). Skrzynia moŜe być
reprezentowana przez dowolny Ŝeton. JeŜeli wojownik
niosący skrzynię zostanie zdjęty z placu boju, połóŜ
skrzynię obok niego. KaŜdy model wielkości
człowieka moŜe ją podnieść, gdy zetknie się z nią
podstawką. Banda, której uda się donieść skrzynię do
własnej krawędzi moŜe po zakończonej bitwie rzucić
kostkami w poniŜszej tabeli, by sprawdzić, co ona
zawiera. Dla kaŜdego przedmiotu naleŜy wykonać
oddzielny rzut kostkami.

KrąŜą plotki, Ŝe jeden z budynków zawiera ogromny
skarb. Która z band odnajdzie go jako pierwsza i co tak
naprawdę on zawiera?
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest
ustawienie stołu wielkości 4' na 4'.
Rozstawienie i rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Znalezisko
Przedmioty Szansa na K6
3K6 ZK Zawsze
k3 kawałki Wyrdsona 5+
Unholy Relic 4+
Wyrdstone Pendulum 4+
Mandrake Root 5+
Lucky Charm 3+
Tome of Magic 6+

Zasady specjalne
Pierwszy bohater wchodzący do budynku rzuca k6 jeśli
wypadnie 1-3 naleŜy rzucić ponownie i wynik
skonsultować z poniŜszą tabelą:
Rzut Rodzaj budynku
1 Budynek czcicieli Slannesha. Bohater od tej pory
podlega zasadzie głupoty.
2-3 Budynek czcicieli Tzentcha. Bohater, który wszedł
do budynku pod wpływem silnej aury magicznej, która
się w nim znajdowała zyskuje ochronę przeciw magii
na 5+. Dotyczy równieŜ czarów wzmacniających. Nie
dotyczy modlitw Taala i Sigmara.
4-5 Budynek czcicieli Nurgla. Bohater od tej pory
podlega zasadzie frenzy.
6 Budynek czcicieli Belakora. Bohater pod wpływem
okropieństw, które ujrzał podlega zasadzie Hatred (nie
dotyczy band Cult of the Possessed, Carnival of Chaos,
Skaven Clan Eshin, The Undead, Beastmen Raiders)

Koniec gry
Gdy jedna z band doniesie skrzynię poza swoją
krawędź lub nie zda Testu Rozbicia bitwa się kończy.
W drugim przypadku zwycięska banda dostaje
zawartość skrzyni.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za znalezisko. JeŜeli bohater znajdzie skrzynię to
zyskuje 2 PD.

Budynki mogą przeszukiwać tylko bohaterowie. Za
kaŜdym razem, gdy bohater wkracza do budynku, który
nie był wcześniej przez nikogo odwiedzony, gracz
rzuca 2k6. Gdy wypadnie 12 to wojownik odnalazł
skrzynię z skarbem. Budynki w strefach rozstawienia
obu band nie są przeszukiwane. JeŜeli został tylko
jeden nie przeszukany budynek na polu bitwy i nadal
nie wylosowano 12-tki, to w tym budynku

Scenariusz turniejowy z „CHAOS HAPPENINGS”
Lublin 2006
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Syn Szlachcica
Autor: Mistrz wałków
dobrowolnie albo nie zda testu Rozbicia). szlachcic ma
statystyki Młodzika Najemników i jest uzbrojony w
miecz i sztylet. Jeśli szlachcic, na skutek swojego
przymusowego ruchu, opuści stół to traktuje się go jak
zabitego. Jeśli jedna z band nie zda Testu Rozbicia lub
Rozbije Się dobrowolnie to wygrana banda otrzymuje
nagrodę za odtransportowanie Szlachcica tylko jeśli
przynajmniej jedna jej figurka była w bezpośrednim
kontakcie ze Szlachcicem (ogłuszone, znokautowane
się nie liczą).

Teren
Teren typowy dla Mordheim bez Ŝadnych specjalnych
wymogów, ulice, zniszczone domy, gruz, murki itp.
Rozpoczęcie
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje rozpoczyna grę jako pierwszy lub wybiera
krawędź stołu. KaŜdy z graczy rzuca ponownie k6. Ten
z wyŜszym wynikiem decyduje który z graczy
wystawia swoją bandę pierwszy.
Wystawiający się gracz ustawia swoją bandę do 6 cali
od swojej krawędzi stołu.

Cel scenariusza
Znalezienie i odtransportowanie młodego szlachcica
poza krawędź swojego stołu. Za odnalezienie młodego
szlachcica jest nagroda od zatroskanego ojca:

Szlachcic
Szlachcic rozpoczyna grę na samym środku stołu.
Porusza się k6 cali w losowym kierunku (w końcu
czuje się troszkę zagubiony) na początku tury
pierwszego gracza, zanim ten wykona swoje ruchy.
Jeśli szlachcic wejdzie w kontakt z postacią jednego z
graczy lub jeden z członków dowolnej bandy zetknie
się ze szlachcicem ale nie przez szarŜę (jako, Ŝe ten
smarkacz jest chodzącym workiem złota i nie naleŜy go
krzywdzić) to porusza się on razem ze swoim wybawcą
dopóki ten stoi (nie jest ogłuszony, znokautowany
albo OOA). Wtedy gdy opiekun szlachcica jest
ogłuszony, znokautowany albo OOA szlachcic znowu
porusza się chaotycznie. Kiedy szlachcic jest
znokautowany nie moŜe poruszać się ze swoim
opiekunem (ogłuszony nadal moŜe się czołgać).
Szlachcica moŜna atakować (wtedy moŜna wykonywać
szarŜę) ale jeśli zginie to nikt nie otrzyma nagrody a
gra toczyć się będzie do momentu, aŜ na stole
pozostanie tylko jeden gracz (reszta Rozbije się

4k6 gc
k3 miecze
cięŜka zbroja
lekka zbroja
tarcza
hełm
k3 klejnoty 10gc kaŜdy

zawsze
+4
+5
+4
+4
+4
+5

Doświadczenie
+1 za przeŜycie jeśli bohater albo grupa stronników
przeŜyją bitwę
+1 dla dowódcy za zwycięstwo dowódca zwycięskiej
bandy otrzymuje +1 doświadczenia
+1 za wroga OOA kaŜdy bohater dostaje +1
doświadczenia za kaŜdego zabitego wroga
+1 dla bohatera za odtransportowanie syna szlachcica
za krawędź stołu
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Wampirzy Dwór
Autor: nieznany
będzie mógł zaszarŜować min.2 wojowników (nie
zwierzęta!). Wampir przypuści szarŜę w kolejnej turze
zawodnika, który pojawił się w budynku. Jeśli będzie
miał więcej wrogich celów (niŜ 2), wtedy zaszarŜuje w
kolejności: tych dwóch, którzy wkroczyli jako pierwsi,
tych dwóch, z których jeden wszedł jako pierwszy
lub tych dwóch, z których jeden ma najwięcej exp
wśród reszty wrogów w posiadłości.
Pan swego domu: Wampir atakując spada na swe
ofiara z wysokości. Otrzymuje +1 do siły oraz +1 do
trafienia w kaŜdej swojej szarŜy. Gdy Wampir
zwycięŜy automatycznie staje się ukryty. Wampir
kontynuuje szarŜe co turę, dopóki ktoś znajduje się w
jego dworze.
Dar natury: Wampir posiada naturalną zdolność
unikania ciosów w walce. Za kaŜdym razem, kiedy
zostanie zraniony w walce wręcz moŜe wykonać
dodatkowy rzut ochronny na 5+. Ten test nie jest nigdy
modyfikowany i wykonuje się go po wszystkich innych
rzutach ochronnych.

Teren
Zrujnowane budynki, uliczki, przeszkody terenowe itp.
Na środku stołu znajduje się budynek.
Rozstawienie band
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej wybiera
czy jako pierwszy rozstawia się czy rozpoczyna grę.
Ten, który rozstawia się pierwszy wybiera, po której
stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie swoje
modele w odległości 8" od brzegu stołu. Jego
przeciwnik wystawia się w odległości 8" od
przeciwnego brzegu stołu.
Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne:
W budynku znajduje się Wampir:
Wampir
M 6 | WS 4 | BS 4 | S 4 | T 4 | W 2 | I 5 | A 2 | Ld 8

Zakończenie gry
Bitwa kończy się automatycznie po 2 rundach od
śmierci Wampira. Wygrywa banda, która zabiła
wampira i wytrzymała owe 2 rundy. Kiedy jedna z
band nie zda testu Rozbicia, gra równieŜ zostaje
zakończona. Rozbita banda automatycznie przegrywa.

Broń/Zbroja/Ekwipunek: Miecz, miecz, gromrilowa
zbroja, elfi płaszcz, amulet szczęścia, królicza łapka
(przerzuca pierwszy nieudany test)
Wampir - zasady specjalne
Sieje strach: Wampiry są przeraŜającymi Nieumarłymi
stworzeniami i dla tego sieją strach.
NiewraŜliwe na psychologię: Wampiry nie są
wraŜliwe na psychologię (jak strach) i nigdy nie
wyłamują się z walki.
NiewraŜliwy na trucizny: Na Wampiry nie działa
Ŝadna trucizna.
Brak bólu: Wampiry traktują ‘ogłuszony' jako
‘znokautowany'.
Nędzna trzoda: Wampir nie poniŜy się do
zaatakowania pierwszego wchodzącego do domu
wojownika. Zaatakuje z ukrycia dopiero wtedy, gdy

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+2 Za zabicie Wampira
Scenariusz turnieju "Rest in peace" Dragon 2007
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Smoczy Skarb
Autor: Nazroth’TH
„Łuski” Skóra smoka pokryta jest twardymi łuskami.
Nie są one tak mocne jak łuski dorosłego smoka, ale z
pewnością dorównują niejednej kolczudze. Smok ma
niemodyfikowany save na 5+.

Banda posłyszała plotki o potwornym smoku, który
osiedlił się w Mordheim. Nie jest to pierwsza bestia
tego rodzaju, która postanowiła załoŜyć swe leŜe na
terenie miasta potępionych, więc bez zwłoki wraz z
kompanami bierzecie się do dzieła. Przygotowania do
wyprawy nie mogą się przeciągać. KaŜdy słyszał
przecieŜ o skarbach, jakie smoki gromadzą w swych
siedliskach! Szczęście uśmiecha się do zuchwałych!

„Smoczy Ogień” Gdy młody smok oddycha, płomienie
wydostają się z jego ust. JeŜeli tylko zechce moŜe uŜyć
owych płomieni jako broni. Ten atak wykonuje się w
fazie strzeleckiej i moŜe być uŜyty nawet, gdy smok
znajduje się w walce wręcz! Wystarczy przyłoŜyć
templatkę małego „ognia” do paszczy potwora w
dowolnym kierunku (tak aby nie przykryć nią samego
smoka). Wszystkie modele znajdujące się pod
templatką dostają pojedyncze trafienie z siłą 3 przy
wyniku 4+ na K6. Pancerze działają jak zawsze.

Teren
Teren typowy dla Mordheim. Kilka zrujnowanych
domów, połączonych kładkami jeśli to moŜliwe. Jakieś
przeszkadzajki – nie trzeba się rozpisywać na takie
tematy... Dodatkowo: Na środku stołu, znajduje się
„Siedlisko smoka” - duŜy budynek., minimum 6/6” z
otwartym dachem.

„Nieczuły na rozbicie” Smok jest zbyt chciwy by
porzucić swoje skarby i nigdy nie testuje „rozbicia”

Zasady specjalne
Młody Smok i jego skarb znajdują się w środkowym
budynku. Bestia pogrąŜona jest we śnie i zbudzi się
dopiero po upływie d3 +2 Tur. JednakŜe kaŜdy model,
który poruszy się w obrębie do 12” od budynku moŜe
przebudzić smoka. NaleŜy wykonać test swojej
inicjatywy powiększonej o 1*. JeŜeli wynik będzie
większy od inicjatywy* oznacza to, iŜ smok się
zbudził. Smok budzi się takŜe automatycznie, gdy
tylko zostanie zaatakowany!

„Czaszka z Ŝelaza” Smocza czaszka nie jest zbyt
podatna na ciosy zadane zwykłą bronią, dlatego teŜ
potwór ignoruje ogłuszenia. KaŜdy wynik „ogłuszony”
powinno się traktować jako „wywrócony”
„Ranny, ale wciąŜ zipie” PotęŜne ciosy wstrząsną
nawet smokiem, lecz te bestie nie dadzą tak po prostu
powalić się na ziemię. Z tego powodu wszystkie
rezultaty „wywrócony” powodują utratę jednego z
ataków smoka. Smok odzyskuje swoje ataki w swojej
fazie rekonwalescencji. Ten efekt jest kumulatywny.

Obudzony smok
Gdy tylko smok się obudzi (a jest naprawdę wściekły)
przyłącza się do rozgrywki. Od tej pory bestia porusza
się niczym „kolejny gracz” Jego tura następuje zawsze
po turze gracza, który jako ostatni zakończył swoją turę
(np.: na początku tury gracza smok przebudził się –
gracz ma prawo wykonać resztę ruchów, strzałów itd.,
a po jego turze poruszał się będzie smok). Smok
zawsze atakuje najbliŜszy model, lub kilka jeŜeli tylko
ruch mu na to pozwoli. Bestia posiada skrzydła,
dlatego potrafi bez Ŝadnego modyfikatoru do ruchu
ominąć (poruszać się nad) terenami do 3”wysokości.
JeŜeli smok nie moŜe wykonać szarŜy poruszy się w
kierunku najbliŜszego wrogiego modelu, ale nigdy
(takŜe w przypadku szarŜ) nie moŜe oddalić się od
swojego leŜa o więcej niŜ 8”!

Rozpoczęcie: Obaj gracze rzucają K6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje: wybiera krawędź, bądź
rozpoczyna rozgrywkę. Następnie gracze ponawiają
rzut i zwycięzca decyduje kto rozstawi się jako
pierwszy.
Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy tylko jedna banda (lub kilka band
znajdujących się w sojuszu) ma stojące modele do 6”
od legowiska smoka, a sam smok został zabity.
Zwycięska banda zabiera skarb smoka. W razie gdyby
kilka band weszło w sojusz mogą one podzielić skarb
między siebie, a jeśli nie będą mogły dojść do
porozumienia – kontynuować walkę do momentu, aŜ
na stole pozostanie tylko jedna banda!

Oto i charakterystyki młodego smoka:
M 6 | WS 4 | BS 0 | S 5 | T5 | W 5 | I 6 | A 4 | Ld 7

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie jeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 doświadczenia.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 doświadczenia.
+1 Za wroga ściągniętego ze stołu kaŜdy bohater
zyskuje 1 doświadczenia za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za zadanie rany smokowi bohater, lub stronnik
dostaje 1 doświadczenia za kaŜde nie obronione
zranienie smoka!

Zasady specjalne:
„Smoczy strach” Młody smok wzbudza strach.
Ponadto na początku kaŜdej tury gracz musi rzucić na
LD wszystkich swoich modeli znajdujących się do 6”
od smoka. Nieudany test powoduje, Ŝe model nie moŜe
nic robić (biegać, strzelać, rzucać zaklęć itd...) Test nie
dotyczy modeli odpornych na strach, psychologię,
zajętych walką wręcz.
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Topór z gromnilu 5+
CięŜka zbroja 5+
Lekka zbroja 4+
Lekka zbroja 4+
Tarcza 4+
Hełm 4+
D3 Miecze 4+
D3 klejnoty warte 10 koron kaŜdy 5+
BiŜuteria warta 10-60 koron (rzut k6) 5+

Smoczy Skarb
Młody smok nie zgromadził tak pokaźnej kolekcji jak
jego dorośli pobratymcy, ale z pewnością da się zabrać
drogocenną część jego lupów. A oto i przedmioty które
znajdowały się w jego leŜu:
5K6 Złotych koron Auto
Magiczny artefakt (rzut na tabelę artefaktów) 6+
D3 +1 kawałków wyrdstone’a 4+
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Szalony starzec
Autor: Xeloss
do budynku, schowa się za nim(Ostrzał idzie z wieŜy)
lub dotrze do ściany wieŜy, nie moŜe być celem strzału
snajpera. Snajper zawsze trafia na +2, niezaleŜnie od
odległości i coverów.
Tu są pułapki! – KaŜda postać, która wejdzie w czysty
obszar otaczający zabudowania musi wykonać rzut k6,
jeśli wypadnie 1, wpadła w pułapkę. NaleŜy powtórnie
rzucić k6 i sprawdzić wynik na poniŜszej tabeli. JeŜeli
postać biegła, wpada w pułapkę przy wyniku 1,2. Test
naleŜy wykonywać za kaŜdym razem, gdy postać chce
się poruszyć na otwartej przestrzeni dookoła faktorii.

Reikweiss podejrzliwie spoglądał na majaczące się w
porannej mgle zabudowania. Wyglądały na
opuszczone, ale Reiklandczyk czuł w kościach, Ŝe
jednak ktoś tam jest. A przeŜył zbyt wiele bitew i
zasadzek, Ŝeby ignorować własne przeczucia. Nie miał
ochoty tam wchodzić, ale do Mordheim zostało jeszcze
kilka dni drogi, a ich zapasy były na wyczerpaniu.
Nagle zauwaŜył wyłaniające się z mgły po
przeciwległej stronie polany małe, pokraczne postacie,
które skokami zbliŜały się do opuszczonej faktorii.
„Skaveni”! Na jego znak cała grupa ruszyła w stronę
zabudowań. W ciszy poranka rozbrzmiał strzał..

Tabela Pułapek:
1-Dzwoń dzwoneczku! Postać wpada na linkę z
małym, aczkolwiek głośnym dzwoneczkiem. Snajper
oddaje dodatkowy strzał w postać która wpadła na
czujkę.
2- Zaostrzone kołki. Postać otrzymuje 1 trafienie z
siłą równą swojemu ruchowi. JeŜeli postać otrzyma
ranę, ale nie zostanie wyłączona z gry, otrzymuje –1 do
ruchu na resztę gry i nie moŜe biegać. Pułapki unikamy
testem inicjatywy.
3- Wilczy Dół. Postać zdaje test inicjatywy. JeŜeli
postać go nie zda, wpada do dziury pełnej zaostrzonych
kołków i otrzymuje k3 trafienia z siłą 3. Postać
wychodzi z dziury na normalnych zasadach.
4-5- Dziura. Postać porusza się w następnej turze 3” i
nie moŜe biegać. Pułapki moŜna uniknąć testem
inicjatywy.
6- Lina. Postać wywraca się.

Teren
Plansza powinna być pokryta lasem. Powinno być na
niej teŜ trochę wzgórz i skał. Na środku planszy stoi
wieŜa, otoczona przez pięć budynków. Zabudowania
otoczone są lekko podniszczonym murkiem i płotkami.
Do wieŜy powinna prowadzić droga, biegnąca od
jednego z boków planszy. Dookoła zabudowań
powinna być 8” strefa czystej przestrzeni.
Rozpoczęcie
Gracze rzucają k6 by określić kolejności rozstawiania.
Ten, który rzuci więcej, decyduje o kolejności
rozstawienia. Gracze rozstawiają się 4” od swojej
krawędzi planszy.
Tło
Okolice faktorii handlowej. Z twoich informacji
wynika, Ŝe w magazynach faktorii zalega sporo
róŜnych dóbr, zgromadzonych tam dla handlu z
okolicznymi myśliwymi. Jednak faktoria została
opuszczona kilka lat po tym, jak Sigmar ukarał
Mordheim. Obecnie faktoria jest niestrzeŜona. Co
prawda twój informator twierdzi, Ŝe budynków ciągle
pilnuje stary traper, który ufortyfikował cały teren, ale
to zapewne zwykłe bajdurzenie...

K****! Tu teŜ są pułapki! - Postać, która wejdzie do
jakiegoś domu (Nie wieŜy!). Wykonuje rzut k6. Wynik
naleŜy sprawdzić w poniŜszej tabeli:
1 – Budynek zawalił się. Postać otrzymuje k3
obraŜenia z siłą 5 i zostaje przywalona gruzami
(Zasady jak dla ogłuszonej postaci). Zawalony domek
daje cover.
2-3 – Postaci spada na głowę wiadro pełne kamieni,
oparte o drzwi/framugę okna. Postać otrzymuje k3
obraŜenia z siłą 3.
4-6 – Nic się nie dzieje.

Cel scenariusza
Celem gry jest zdobycie zabudowań faktorii handlowej
w ciągu 8 tur. JeŜeli Ŝadna z band nie osiągnie tego
celu, gra kończy się remisem. Aby zdobyć faktorię,
naleŜy zająć co najmniej 2 budynki i wieŜę.

Atakować wieŜę! - Do wieŜy moŜna dostać się przez
okna i drzwi wejściowe. MoŜna je tylko porąbać, gdyŜ
drzwi są nabite gwoźdźmi, wystającymi na zewnątrz.
Rąbanie trwa K3+2 tury, -1 tura za kaŜdego
dodatkowego rąbiącego(max. 2 dodatkowych) Drzwi
lub okna stają otworem na początku tury rąbiącego.
JeŜeli któraś z postaci posiada topór, -1 tura rąbania.

Zasady specjalne
Jesteśmy pod ostrzałem! – W momencie, gdy jakaś
postać zbliŜy się do wieŜy na odległość mniejszą niŜ
14”, pada strzał i postać zostaje trafiona na ziemię.
Postać otrzymuje jedno trafienie z siłą 4(-2 do testów
pancerza). W kaŜdej fazie strzelania gracza, który jako
pierwszy padł ofiarą ostrzału, strzelec strzela do
najbliŜej postaci przy wieŜy.(Trafienie na +2, S 4, -2
do testów pancerza). Snajper strzela takŜe w fazie
strzelania tej tury, w której strzelił po raz pierwszy.
JeŜeli jakiejś postaci uda się dotrzeć do zabudowań,
strzelec zmienia broń na rusznicę i parę
pistoletów.(Nadal trafia na +2). Postać, która wejdzie

Chodźcie, psie syny! - JeŜeli jakaś postać dostanie się
do środka wieŜy, w następnej turze ściera się w walce z
szalonym starcem pilnującym tego miejsca. Do walki
dochodzi automatycznie, wedle inicjatywy. Johann
atakuje za pomocą pistoletu i noŜa myśliwskiego.
JeŜeli walka nie rozstrzygnie się do końca 8 tury, gra
ulega przedłuŜeniu.
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Charakterystyka Johanna:
M 4 | WS 2 | BS 5 | S 2 | T3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 8
NóŜ myśliwski(sztylet), para pistoletów, rusznica,
strzelba, królicza łapka.

WieŜa:
4k6 zk Automatycznie
Włócznia +3
Latarnia +4
Kusza +5
Strzały myśliwskie +5
K6 butelek alkoholu +4(Warte k6 zk za 1)

Zakończenie
Po 8 turach. Nie ma rozbicia się. Po zakończeniu gracz,
który wygrał, oprócz standardowego testu na
eksplorację, rzuca w poniŜszej tabeli na łupy które
uzyskał z faktorii.

Punkty Doświadczenia:
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater albo grupa stronników
przetrwali bitwę, otrzymują +1 punkt doświadczenia.
+1
Dla
zwycięskiego
dowódcy.
Dowódca
wygrywającej
bandy
otrzymuje
+1
punkt
doświadczenia.
+1 Za kaŜdego wyłączonego z gry przeciwnika.
Bohaterowie otrzymują+1 punkt doświadczenia za
kaŜdego przeciwnika, którego wyłączyli z gry.
+1 Za szalonego starca. Bohater, który wyeliminuje
Johanna Gutterbune’a dostaje dodatkowy punkt
doświadczenia.(kumuluje się z 1 punktem za
wyłączonego z gry przeciwnika).

Dom mieszkalny:
k6 zk Automatycznie
K3 butelki alkoholu +3 (Warte k6 zk za 1)
Magazyn:
k3 pochodnie Automatycznie
Włócznia +5
Topór +4
Skóry zwierząt +3 (Warte 3k6 zk)
Solone mięso +6 (-25% do ceny wynajęcia następnego
członka druŜyny)

57

Stara biblioteka
Autor: nieznany
ruchu itp. Wojownik nie moŜe w czasie gry przekazać
księgi innemu wojownikowi. JeŜeli model zostanie
zdjęty z placu boju, upuszcza wszystkie posiadane
księgi, naleŜy połoŜyć znaczniki w miejscu, w którym
model został zdjęty z placu boju. KaŜda księga
wzbudza STRACH. Aby podnieść księgę model musi
skończyć ruch przy znaczniku i zdać test Ld, chyba, Ŝe
jest odporny na strach. Reprezentuje to Zło, które
zawierają owe tomy.

„Kiedyś to była wspaniała biblioteka, skrybowie i
bibliotekarze z Aldorfu zazdrościli nam zebranych w
niej „białych kruków”. Niestety po uderzeniu komety
budynek został splądrowany przez oszalały tłum. Mam
zamiar tam powrócić i zebrać pozostałości
zgromadzonych w niej dzieł.”- powiedział starzec w
mnisim habicie.„Mistrzu udam się tam z Tobą, to moŜe
być trudna wyprawa, kto wie jakie potworności czają
się w Mordheim. MoŜe powinniśmy nająć kilku
awanturników jako eskortę?”- spytał Walter
Bauchrowitz, młody uczeń skryby.
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu znajduje się
budynek reprezentujący starą bibliotekę.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się gdy jedna z band nie zda Testu
Rozbicia. Przeciwnik wygrywa. W momencie gdy
jedna z band uciekła, a na stole pozostały księgi
przejmuje je zwycięska banda. Banda uciekająca
zabiera ze sobą księgi, które udało jej się podnieść.

Rozpoczęcie gry
Przed rozpoczęciem gry, gracze na przemian
rozstawiają 4 znaczniki ksiąg pochodzących z
biblioteki. KaŜdy znacznik powinien być ustawiony
przynajmniej 10 cali od jakiejkolwiek krawędzi stołu i
6 cali od innego znacznika. KaŜdy gracz rzuca kostką
k6. Ten z wyŜszym wynikiem decyduje, czy
rozpoczyna grę jako pierwszy, czy wybiera krawędź
stołu. Następnie gracze ponownie rzucają k6 w celu
określenia, który z graczy wystawia swoje modele jako
pierwszy. Gracz, który wyrzuci więcej decyduje, czy
chce wystawić się jako pierwszy, czy woli, aby zrobił
to przeciwnik.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za księgę, JeŜeli bohater lub grupa stronników
posiada księgę dostaje 1 PD.
+1 Dla dowódcy bandy, która posiada więcej ksiąg,
jeŜeli obie bandy mają tyle samo ksiąg PD nie zostaje
przyznany Ŝadnemu z przywódców.

Zasady specjalne
Wojownicy (nie zwierzęta) mogą nosić kaŜdą ilość
magicznych ksiąg bez jakichkolwiek utrudnień w

Scenariusz
rozgrywany
Czarownicę!" Lublin 2006
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"Spalić

ŚwieŜa Woda
Autor: nieznany
Zdarzyło się tak, iŜ większość studni w Mieście
Potępionych oraz na jego obrzeŜach została zatruta
przez nieznanych sprawców. Nikt dokładnie nie wie,
kto za tym stoi, ale uliczne plotki mówią o kultystach
Nurgla bądź skavenach z klanu Pestiliens.
Odnalezienie czystego źródła wody stało się cenną
Ŝycia lub śmierci dla kaŜdej bandy przemierzającej
zrujnowane miasto. ŚwieŜa i nieskaŜona woda stała się
cenniejsza od złota, cenniejsza nawet od największych
brył Wyrdstona...

Rozpoczęcie gry
Szturm na willę po wodę-nektar Ŝycia zaczyna banda,
która rzuci najwięcej na k6.
Koniec gry
Wygrywa banda, której najwięcej modeli zostanie przy
Ŝyciu w obrębie podwórka i domku. Studnia jest ich.
Mogą do woli gospodarować jej zasobami.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje potyczkę to zyskuje 1 PD.
+1 Dla wodza zwycięskiej bandy. Przywódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga zabitego (zdjęty z
placu boju) podczas bitwy.

Teren
śeby rozegrać ten scenariusz naleŜy wykonać makietę
domu (najlepiej z piętrem lub dwoma) z podwórkiem
otoczonym 2,5'-3' murem/płotem oczywiście z
frontową bramą. Na podwórku musi znajdować się
studnia! MoŜe się teŜ znajdować resztka szopy i
wychodka, kupa gruzu porośnięta krzakami, wejście do
piwnicy* i co tam jeszcze wymyślicie.
Budynek stawiamy na środku stołu wielkości 4' na 4'
lub większym, jeśli macie ochotę. Reszta budynków i
innej scenerii jest ustawiana kolejno przez graczy.

CZYSTA WODA-CZYSTY ZYSK
Zwycięska banda moŜe zarobić na źródle wody, które
opanowała. Po rzutach w Tabeli PowaŜnych Zranień
naleŜy wykonać prosty rachunek. Ilość będących
obecnie przy Ŝyciu członków bandy razy 2K6 zk. Tyle
zarobiła banda na pokątnym handlu ponoć nie zatrutą
wodą...
* Jeśli masz na podwórku wejście do piwnicy (lub
klapę w podłodze budynku) i w szturmie uczestniczy
banda skaveńska albo krasnoludzka to gracz moŜe
zadeklarować wysłanie części (Nie Ratogra!!!) swojej
bandy do szturmu kanałami i piwnicami! Maksymalnie
moŜna wysłać sześciu szczuroludzi lub krasnoludów.
Skaveny wyskakują na 5+ w pierwszych trzech turach
gry, w czwartej na 4+, a w piątej automatycznie. W
turze wyjścia mogą strzelać, ale z modyfikatorem -2 =
za ruch i słońce, które ich oślepiło po wyjściu z
ciemnych piwnic.

Bandy
Banda z największym wskaźnikiem automatycznie
zostaje obrońcą domku ze studnią. Gracz rozstawia się
w obrębie 6' od budynku i w nim samym. Postacie
broniące się mogą być na początku ukryte, jeśli gracz
to zadeklaruje.
Reszta graczy rzuca K6, kto rozstawi się pierwszy.
Osoba z największym wynikiem moŜe wybrać sobie
krawędź startową i rozstawić się w 8' od niej. Osoba z
najmniejszym wynikiem automatycznie zostaje
skazana na pozostałą-ostatnią krawędź.
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Polowanie na mutantów
Autor: Skavenblight DT
Ci, którzy musieli opuścić swoich towarzyszy, często
pogrąŜają się w szaleństwie. Jednak obłęd nie
powstrzymał ich od ciągłego poszukiwania Wyrdstona.
Opętani Ŝądzą zdobycia większej ilości kamieni, nie
cofają się przed niczym - nawet przez zaatakowaniem
tych, których niegdyś szanowali, podziwiali, których
słuchali. Nikt juŜ nie ma skrupułów, by ich zabijać, lecz
teŜ nikt nie wie, Ŝe nie jest łatwo walczyć z tymi, którzy
doświadczyli mocy Wyrdstona. Mutacje bywają
przeraŜające...

Mutant
M* | WS 3 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1/2 | Ld 7
*określone w zasadach mutanta.
Uzbrojony w: bazowo pałkę i sztylet.
Mutacje:
KaŜdy mutant posiada mutację z poniŜszej tabelki.
Rzuć k6:
1 - Regeneracja. Mutant otrzymuje dodatkowy punkt T
i W, a kaŜdą utraconą ranę regeneruje na 4+.
2 - Kolczaste ciało. Mutant jest porośnięty kolcami.
Ten, kto go zaszarŜuje dostaje natychmiast k3 trafienia
z Siłą 2.
3 - Szpon zagłady. Mutant posiada dodatkowy atak ze
szpona, który dodaje [tylko w przypadku ataku ze
szpona!] +2 do bazowej siły.
4 - Boska łaska. Mutant dostaje +1 do losowo wybranej
charakterystyki i dodatkowo wzbudza strach.
5 - Twardziel. Mutant dostaje +1 do T, rzut obronny na
4+ przeciw wszystkim ciosom i na 5+ przeciw czarom.
6 - Szaleniec. Mutant jest podatny na szaleństwo.

Teren
Zrujnowane domki, mury, przeszkody. Na polu bitwy
znajduje się 5 mutantów wałęsających się wśród ruin.
Rozpoczynają grę w następującym ustawieniu: jeden
dokładnie na środku stołu, a pozostali symetrycznie i
promieniście 10 cali od niego w poszczególnych
ćwiartkach.
Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+1 Za kaŜdy kawałek Wyrdstona będący w
posiadaniu bohatera lub stronnika.

Zasady specjalne
Mutanci:
Tura mutantów następuje przed turami obydwu graczy.
KaŜdy z mutantów rusza się wtedy k6+2 cale w
losowym kierunku (czyli maksymalnie 8"). JeŜeli w
zasięgu szarŜy mutanta (8"), na początku jego tury,
znajduje się pojedyncza, niewzbudzająca strachu,
wroga postać, mutant ją zaszarŜuje. W przeciwnym
wypadku rusza się k6+2" w kierunku przeciwnym, byle
jak najdalej od wrogów.
KaŜdy z mutantów niesie kawałek Wyrdstona, który
moŜna mu odebrać po zdjęciu go z pola bitwy.

scenariusz turnieju "Moc Wyrdstona" Warszawa 2008
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Skarb Nekromanty
Autor: nieznany
Nie kradnij!
Skarb Nekromanty pilnowany jest przez straŜnika.
Znalazcę skarbu w turze walki szarŜuje ghoul
Gdy straŜnik zwycięŜy automatycznie staje się ukryty.

Teren
Zrujnowane budynki, uliczki, przeszkody terenowe itp.
Rozstawienie band
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej wybiera
czy jako pierwszy rozstawia się czy rozpoczyna grę.
Ten, który rozstawia się pierwszy wybiera, po której
stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie swoje
modele w odległości 8" od brzegu stołu. Jego
przeciwnik wystawia się w odległości 8" od
przeciwnego brzegu stołu.

Ghoul
M 4 | WS 2 | BS 2 | S 3 | T 4 | W 1 | I 3 | A 2 | Ld 5
Broń/Zbroja: Ghoule nie noszą broni ani innego
ekwipunku, poza gnatami, których uŜywają jako
prymitywnej broni.
Sieje strach: Ghoule są przeraŜającymi stworzeniami i
dla tego sieją strach

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.

Uwaga! Zły wilk!
Pod koniec rundy obu graczy, w której skarb opuścił
budynek, pojawiają się wilki wysłane przez
Nekromantę. Wilki pojawią się w rogach krawędzi, na
której wystawiała się banda znalazcy skrzyni i
natychmiast wykonają ruch, aby schwytać tych, którzy
niosą skrzynię. Gdy są z zasięgu szarŜy automatycznie to robią. Jeśli w czasie fazy ruchu
wilków skrzynia zostanie bez opieki (niosący ją są np.
OOA w wyniku strzału) wówczas wilki automatycznie
są przestawiane za najbliŜszą wolną przeszkodę, gdzie
się ukrywają.

Zasady specjalne:
Szukanie skarbu
Na stole znajduje się 5 oznaczonych budynków, w
których moŜe znajdować się skarb. Wszyscy
wojownicy (zwierzęta nie!) w kaŜdej z band wiedzą
mniej więcej czego szukają i muszą zbadać budynki
aby znaleźć skarb. Dziwnym trafem, skrzynia ze
skarbem znajduje się na środku ostatniego
przeszukiwanego budynku... Aby wejść w tymczasowe
posiadanie skrzyni, naleŜy zetknąć się z nią podstawką
w fazie ruchu. Dopiero w następnej turze moŜna
próbować wynieść znalezisko. Po znalezieniu skrzyni,
wojownik musi ją wynieść poza własny brzeg stołu.
Noszenie skrzyni spowalnia wojownika o połowę.
Dwóch lub więcej wojowników moŜe nieść skrzynie
bez kar, jednak ze skrzynią nie moŜna biegać, skakać
ani poruszać się za pomocą magii. JeŜeli niosący
skrzynie zostanie zdjęty z placu boju, umieść model
skrzyni w miejscu, w którym zginął niosący. KaŜdy
model moŜe ją podnieść przez wejście z nią w kontakt
podstawką.
Ktokolwiek ucieknie ze skrzynią moŜe rzucić na
poniŜszą tabelę, aby określić, co się w niej znajduje.
Zwróć uwagę, Ŝe rzucasz na kaŜdy przedmiot
oddzielnie, poza złotymi koronami, które znajdują się
w skrzyni automatycznie. Skrzynia moŜe okazać się
wartościowym znaleziskiem...

Wilki
M 9 | WS 3 | BS 0 | S 4 | T 3 | W 1 | I 2 | A 1 | Ld 4
Broń/Zbroja: Brak
SzarŜa: Potworne wilki walczą z dwoma atakami
zamiast jednego w turze, w której szarŜują.
Sieje strach: Wilki są przeraŜającymi Nieumarłymi
stworzeniami i dla tego sieją strach.
Nie moŜe biegać: Wilki są powolnymi Nieumarłymi
stworzeniami i nie mogą biegać (ale mogą normalnie
szarŜować).
NiewraŜliwe na psychologię: Wilki nie są wraŜliwe na
psychologię i nigdy nie wyłamują się z walki.
NiewraŜliwe na trucizny: Na Wilki nie działa Ŝadna
trucizna.
Brak bólu: Wilki traktują wynik ‘ogłuszony' jako
‘znokautowany'.

PRZEDMIOT I RZUT K6 WYMAGANY, ABY
GO ZNALEŹĆ:
3K6 zk Automatycznie
Mapa cmentarza Mordheim* automatycznie
K3 kawałki Wyrdstone'a 5+
K3 klejnotów wartych 10 zk kaŜdy 5+
Przeklęta Relikwia 4+
CięŜki pancerz 4+
Miecz 3+
Korzeń Mandragory 2+
*mapa pozwala na przerzut jednej kości przy
eksploracji

Zakończenie gry
Gra kończy się automatycznie po wyniesieniu skrzyni
poza własną krawędź planszy. Kiedy jedna z band nie
zda testu Rozbicia, gra równieŜ zostaje zakończona.
Rozbita banda automatycznie przegrywa.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.

61

+1 za znacznik Wyrdstona. JeŜeli Bohater lub
Stronnik ma przy sobie znacznik na końcu bitwy to
otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.

+2 Za znalezienie skrzyni. JeŜeli bohater znajdzie
skrzynie otrzymuje +2 punkty doświadczenia.
scenariusz turnieju "Rest in peace", Dragon 2007
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śyrokopter w ogniu
Autor: Motor
model, który wszedł na piętro budynku i nie znajduje
się w nim Ŝaden inny model ukrywa się.

KABUM!!! - silnik Ŝyrokoptera zawarkotał a maszyna
trafiona magicznym pociskiem w kadłub zaczęła
pikować w dół. „Cholerny czarnoksięŜnik - pomyślał
pilot - nie utrzymam się długo w powietrzu".
śyrokopter z hukiem uderzył o dach jednego ze
zrujnowanych
budynków
Miasta
Potępionych.
Oszołomiony i ranny krasnolud wyczołgał się z
płonącego wraku.
„Idą po mnie - pomyślał słysząc wycie wściekłej hordy
- skryję się na piętrze - to jedyne wyjście! Kim oni są?
Nieumarli? Opętane pomioty Chaosu? Thorward
chyba nie doczeka się na ekwipunek, który miałem mu
dostarczyć..."

Dwarf Enginner
M 3 | WS 4 | BS 5 | S 4 | T 5 | W 2 | I 2 | A 1 | Ld 9
Ekwipunek: Axe, Hammer, Free Dagger, brace of
Pistol, Gromril Armour, Shield, Helmet, Superior
Blackpowder, Handgun
Umiejętności: Expert Weaponsmith, True Grit, Thick
Skull, Hunter
Zasady dotyczące Dwarf Enginnera:
- ukryty: wewnątrz centralnego budynku, na piętrze
znajduje się ukryty Krasnoludki InŜynier, nie moŜna go
wykryć, ani do niego strzelać puki się nie ujawni
- strzały z ukrycia: w momencie gdy model kończy
ruch w zasięgu 8” od budynku, w którym znajduje się
krasnolud, Dwarf Enginner oddaje do niego strzał z
handguna.
- atak z zaskoczenia: w momencie gdy gracz
wprowadzi na piętro budynku, w którym znajduje się
krasnolud model zostaje za szarŜowany przez Dwarf
Enginner. W pierwszej turze walki InŜynier walczy
korzystając z brace of Pistol, w kolejnej jeŜeli nie
pokonał wroga walczy korzystając z Axe i Hammer.
- odporny na psychologię: Dwarf Enginner jest
odporny na zasady psychologiczne
- InŜynier wszystkie swoje ataki zawsze przeznacza na
jednego wroga, jeŜeli walczy z kilkoma modelami
naleŜy określić losowo w kogo zaatakuje.
- Hard to kill: Krasnolud zostanie zdjęty z placu boju
tylko przy wyniku '6' na k6. Traktuj '3-5' jako
ogłuszony.
- Hard head: Krasnolud ignoruje zasady specjalne
dotyczące broni obuchowych.
- Armour: Krasnolud nigdy nie ma kar do poruszania
się za noszenie zbroi.
- Hate Orcs and Goblins: Krasnolud nienawidzi
Orków i Goblinów.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek, na dachu którego rozbił się Ŝyrokopter, na
pierwszym piętrze budynku znajduje się ukryty
krasnoludki inŜynier.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Rozbity Ŝyrokopter – na dachu centralnego budynku
znajduje się rozbita maszyna pilotowana przez
krasnoludzkiego inŜyniera. W jej wnętrzu ukryty jest
Młot Grungiego, pradawna runiczna broń. Aby go
zdobyć model musi zetknąć się z „markerem”
przedstawiającym
Ŝyrokopter.
Młot
zostaje
podniesiony w swojej fazie rekonwalescencji. Mogą go
podnieść i uŜywać tylko bohaterowie. Ponadto na
dachu znajduje się trochę ekwipunku, który wypadł z
Ŝyrokoptera. Zostaje on podniesiony razem z młotem,
ale moŜe zostać uŜyty dopiero w następnej bitwie.
JeŜeli model dzierŜący młot zostanie zdjęty z placu
boju, naleŜy połoŜyć znacznik młota w miejscu, w
którym model został zdjęty z placu boju.

Zasady specjalne
W tym scenariuszu nie moŜna korzystać z umiejętności
Hunch, Infiltration, oraz Katakumb itp.
Krasnoludki InŜynier – wewnątrz centralnego
budynku, na piętrze znajduje się ukryty Krasnoludki
InŜynier, który pilotował rozbity Ŝyrokopter. Wykryty
InŜynier porusza się po zakończeniu kaŜdej rundy
przez obu graczy (w obrębie piętra budynku, w którym
się znajduje). JeŜeli InŜynier zdejmie z placu boju

Zasady dotyczące Młota Grungiego:
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- Młot jest potęŜnym artefaktem, na którym znajdują
się krasnoludzie runny. Młot nie moŜe zostać
sprzedany, mogą go uŜywać tylko bohaterowie, nie
trzeba mieć umiejętności Weapons Training Ŝeby go
uŜywać. Nie mogą z niego korzystać modele walczące
bez broni - Ghoule bohaterowie, Possessed itp.
- Runna męstwa: model dzierŜący młot jest odporny
na wszystkie zasady psychologiczne.
- Runna siły Giganta: model dzierŜący młot moŜe
dodać +1 S przy wykonywaniu ataków młotem.
- Runna odporności: model dzierŜący młot moŜe
dodać +1 T jeŜeli znajduje się w walce wręcz.
- Runna szału Zabójcy Trolli: model dzierŜący młot
moŜe wykonać dodatkowy atak młotem.

+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za zdjęcie z placu boju Krasnoludzkiego
InŜyniera. Bohater lub grupa stronników uzyskuje 2
PD za OoA Krasnoludzkiego InŜyniera.
+2 Za zdobycie artefaktu znajdującego się w
Ŝyrokopterze. Bohater lub grupa stronników uzyskuje 2
PD za zdobycie artefaktu.
Znaleziony ekwipunek:
Przedmioty Szansa na K6
5K6 ZK Zawsze
Gromril Axe 5+
Heavy Armour 4+
Blunderbuss 5+
Handgun 5+
k3 Superior Blackpowder 5+

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.

scenariusz turnieju "Krasnoludzki Szaniec" Falkon
2007
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Zabójca Mutantów
Autor: nieznany
O tym, Ŝe Wyrdstone zmienia tych, którzy mają
szczęście lub nieszczęście się z nim zetknąć, wie
niewielu. Zapewne przywódcy kultystów, wyznawcy
Pana Cieni mogliby coś na ten temat powiedzieć. Być
moŜe takŜe czarodzieje, wykorzystujący moce
Wyrdstona, doświadczyli pośrednio lub bezpośrednio
skutków działania kamieni. Jednak tymi, którzy wiedzą
na temat "przypadkowych mutantów" najwięcej, są
Zabójcy Mutantów - samozwańczy tropiciele i
niszczyciele zła, którzy nie cofną się przed niczym, by
dopaść znienawidzonych odmieńców...

dla niego potencjalnym przyszłym mutantem, a zatem
jego takŜe naleŜy zniszczyć) i jeśli moŜe, szarŜuje go.
Jeśli model ten znajduje się poza zasięgiem szarŜy,
wówczas Zabójca strzela do niego z procy. W kaŜdej
turze będzie postępował tak samo. Tura Zabójcy
następuje zawsze po turach obu graczy.

Teren
Zrujnowane domki, mury, przeszkody.

*na koniu M8 (biegiem 16)
Uzbrojony w: młot, procę, sztylet
Zasady specjalne: Zabójca Ŝywi nienawiść do
wszystkich zmutowanych modeli (nie dotyczy tych,
którzy dopiero niosą Wyrdstone).

Zabójca Mutantów

Rozstawienie band
Rozstawienie takie samo, jak w scenariuszu chance
encounter. KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym
wynikiem decyduje czy chce się wystawić jako
pierwszy czy jako drugi. Gracz wystawiający się jako
pierwszy wystawia swoje modele w wybranej ćwiartce.
Drugi gracz wystawia się w przeciwległej ćwiartce, nie
bliŜej niŜ 14” od najbliŜszego modelu przeciwnika.
Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy powinni
rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
decyduje, kto rozpocznie grę.
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Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

Zasady specjalne
Zabójca Mutantów
Szalony tropiciel odmieńców pojawia się na polu bitwy
automatycznie po pierwszej turze obu z graczy. Rusza
z losowej krawędzi w stronę najbliŜszego mutanta lub
modelu posiadającego Wyrdstone (poniewaŜ jest on
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WAGAAAHHHHHHHH!!!
Autor: nieznany
uderzy o coś - otrzymuje 1 uderzenie o sile 2. Przy
uderzeniu w inną osobę - obie otrzymują takie
uderzenia.). Ponadto Szaman będzie próbował na
najbliŜszy model w zasięgu 10" rzucić czar Zzap!
(trudność czaru 8 Zadaje k2 S4 uderzeń najbliŜszemu
wrogowi. Zbroja nie działa.)
- moc kamieni : Szaman czerpie swoją moc z
spaczenia
zgromadzonego
wokół
jego
budynku/monumentu. Co 4 tury wyczerpuje moc
jednego z kamieni, naleŜy to zaznaczyć zabierając
jeden (losowo wybrany) kamień leŜący wokół
obelisku. Gdy wszystkie kamienie wyczerpią swą moc
(po 16 turach) przestają działać niektóre zasady
specjalne Szamana: wzbudzanie strachu, zielona
poświata, ochrona wyrdstona, pałka, potęŜna moc.
- normalny: Szaman normalnie jest uzbrojony w
maczugę i sztylet oraz zna czar Zzap! (trudność czaru 9
Zadaje k3 S4 uderzeń najbliŜszemu wrogowi. Zbroja
nie działa.)
- bogacz : postać która zabije Szamana w walce wręcz
znajduje przy nim jeden kawałek spaczenia (nie moŜna
mu go odebrać), natomiast gracz który wygrał
scenariusz znajduje przy zwłokach Szamana 4k6 !

Gorka...Morka...Gorka...Morka... Dziwokamień dać mi
mocy, spuścić łomot wszyscym obcy, Słudze Gorki
odkryj moc, niech na wroga spadnie noc! Mocy
przybywaj! Wagaaahhhhhh!!!!!!!!!
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu znajduję się
zniszczony budynek/obelisk, na którym stoi szaman. W
bezpośrednim sąsiedztwie tegoŜ obelisku leŜą 4
wyrdstony.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracze wystawiają się do
8" od krawędzi.
Zasady specjalne
Orczy Szaman stoi na budynku, który wznosi się
minimum 2" od podłoŜa.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się gdy jedna z band nie zda Testu
Rozbicia.

Orczy Szaman
M 4 | WS 4 | BS 3 | S 3 | T 4 | W 2 | I 4 | A 1 | Ld 9
- wzbudza strach: Szaman wzbudza strach.
-zielona poświata : Wokół Szamana unosi się
zielonkawa mgła utrudniająca strzelanie. Wszelkie
ataki dystansowe kierowane w szamana mają karę -2
do trafienia.
- wyrdstone chroni : Szaman jest OOA tylko na 6 w
tabeli obraŜeń, 5-4 traktujemy jak ogłuszony, 3-1 jak
znokautowany. Dodatkowo Szaman w Ŝadnym
przypadku nie moŜe spaść z monumentu oraz ma
obronę przeciwko magii na 5+
- pałka: Szaman zaczyna bitwę z rzuconym juŜ
czarem Pałka daje mu on +2 do siły i +1 atak.
- potęŜna moc : Szaman na wszystkich w promieniu
10" od niego będzie próbował rzucić czar Oi! Gerroff!
(trudność czaru 7 - Przenosi wroga w dowolnym
kierunku w zasięgu działania (po linii prostej
przechodzącej od szamana przez ofiarę). JeŜeli wróg

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za zdjęcie z placu boju Szamana. Bohater lub
grupa stronników dostają 1 PD.
+2 dla gracza, którego banda pokonała Szamana
rozdzielona dowolnie.
Turniej pod szyldem "Da Green Rulez" , który odbył się
na konwencie Falkon 2006.
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Siedlisko Odmieńców
Autor: Skavenblight DT
przez 3 następujące po sobie fazy walki. Działa raz na
grę i raz na kampanię.
6 - Model znajduje Miecz Spaczenia. Mieczem tym
moŜna normalnie parować, jednak ataki z niego są
magiczne, a siła wynosi zawsze k6.

W największe przeraŜenie wprawia zwykle to, co
odmienne, a zarazem tak podobne do nas. Dlatego
właśnie mało który rozsądny człowiek zapuszcza się w
stronę wyniszczonej dzielnicy Mordheim, zwanej
"siedliskiem odmieńców". Powiadają, Ŝe ktokolwiek się
tam zapuści, gorzko tego poŜałuje. PoniewaŜ jednak
chciwości nie powstrzyma Ŝadna mroczna legenda, do
tej pory zdarzają się śmiałkowie, którzy nie bacząc na
zagroŜenia, prowadzą poszukiwania takŜe w tej części
miasta. Często jednak nie mija zbyt wiele czasu, jak
dociera do nich, dlaczego bezpieczniej jest wierzyć
legendom...

Trzy ostatnie przedmioty są ekwipunkiem, a więc tylko
bohaterowie mogą ich uŜywać. JeŜeli znajdzie je
stronnik i nie przekaŜe ich bohaterowi, przedmioty
moŜna przekazać dopiero po bitwie w formie handlu,
do tego czasu zaś nie mogą być uŜywane. Jeśli modele
nie szarŜowały, nie stykają się z wrogiem, a stykają się
ze sobą podstawkami, stronnik moŜe przekazać
przedmiot bohaterowi na początku fazy strzelania.
Bohater jednak nie moŜe przekazywać przedmiotów
innemu bohaterowi.

Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itp. oraz 5
oznakowanych budynków, które gracze mają za
zadanie zdobyć i obronić.

Wszystkie efekty w tabelce są jednorazowe, tak więc
Ŝadna banda nie moŜe mieć np. 2 Mieczy Spaczenia.
Jeśli jedna banda znajdzie miecz, druga juŜ nie moŜe
go znaleźć [rzuć ponownie k6]. NieuŜywane kadzidło
moŜna sprzedać za 20 zk. Miecz takŜe moŜna sprzedać
za 2k6+10 zk.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Po bitwie rzuć kostką za kaŜdy posiadany budynek.
KaŜda 6 oznacza, Ŝe banda znalazła w nim kawałek
Wyrdstona. Jeśli banda posiada jedno lub więcej
Wahadeł Spaczenia, to Wyrdstone jest znajdowany na
5-6.

Zasady specjalne
Siedlisko odmieńców nie bez powodu zostało tak
nazwane. Niebezpieczeństwo zostania jednym z
wygnanych mutantów pozostało do tej pory. Po
wejściu do kaŜdego budynku rzuć k6 [rzucamy tylko
za pierwszy model, który tam wchodzi]:

Zakończenie gry
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 Ŝadnego
wrogiego. W przypadku, gdy w budynku znajdują się
modele z obu band, walka o niego pozostaje
nierozstrzygnięta.

1 - Mutacja. Model dostaje nieszkodliwą mutację, która
ani mu nie pomaga, ani nie przeszkadza, jednak
koledzy z bandy są innego zdania. Rzuć k6: na 1
mutant został zdemaskowany i dowódca nakazuje mu
opuścić następną bitwę.
2- Model nie znajduje w budynku nic poza napisem na
jednej ze ścian, który brzmi: "Tu był Janek NoŜownik".
3- Model znajduje k6 zk.
4 - Model znajduje Wahadło Spaczenia
5 - Model znajduje Kadzidło Spaczenia. Kadzidła
moŜna uŜyć na początku fazy walki. Modele stykające
się podstawkami z posiadaczem kadzidła testują T
[posiadacz równieŜ]. Modele, które nie zdały, nie mogą
atakować, ale są trafiane normalnie. Kadzidło działa

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
Scenariusz turnieju Moc Wyrdstona Warszawa 2008
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Spaczona studnia
Autor: Skavenblight DT
z placu boju, umieść model skrzyni w miejscu, w
którym zszedł niosący. KaŜdy model moŜe teraz
podnieść skrzynię.

Kult Opętanych w Mordheim dawno juŜ zaczął zbierać
Wyrdstone dla Pana Cieni, by otrzymać od swego boga
nowe dary. Plotki o nieprzebranych bogactwach
kultystów urosły niemal do rozmiarów legend. Spośród
tych legend najbardziej znana jest legenda o Spaczonej
Studni - miejscu ukrytym gdzieś pod podłogą któregoś z
budynków, pełnym kosztownych kamieni. Niestety, jak
to bywa w legendach, pominięto tę mniej przyjemną
część
prawdy,
mówiącą
o
śmiertelnym
niebezpieczeństwie, czającym się w studni...

JeŜeli model nie zda testu T, rzuć k6.
1 - Wessany! Model został wessany przez wodne wiry
i zostaje zdjęty z placu boju.
2-5(6) - Zielony blask. Model co prawda poślizgnął się
z lekka na mokrym kamieniu, jednak ostatecznie
odzyskał równowagę i szczęśliwie znajduje skrzynię z
zapasami Wyrdstona. Jeśli był pierwszym, który
przeszukiwał studnię, znajduje skrzynię na 2-6. Jeśli
był którymś z kolejnych poszukiwaczy, skrzynię
znajduje na 2-5, zaś na 6 znajduje poprzedniego
poszukiwacza, który został wessany. Jeśli jest to model
przyjazny, wraca on normalnie do bandy. Jeśli jest to
model z bandy przeciwnika, staje obok studni. Dopiero
w następnej turze moŜna go zaszarŜować.

Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itp. oraz 5
oznakowanych budynków, w których moŜe znajdować
się Spaczona Studnia.
Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje, kto rozpocznie grę.

Zakończenie gry
Gra kończy się gdy jedna z band nie zdaje testu
rozbicia lub jedna z band wyniesie skarb poza swoją
krawędź.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+2 Za znalezienie skrzyni. JeŜeli bohater znajdzie
skrzynię, otrzymuje +2 punkty doświadczenia.
.
Skrzynia
Wojownik lub wojownicy, którzy nieśli skrzynię,
muszą testować wpływ Mocy Wyrdstona.
Banda, która znalazła skrzynię, sprawdza, co w niej
jest:
Automatycznie - k6 kawałków Wyrdstona
Na 5+ - Miecz
Na 6+ - Święta Maść. Maść na 2+ leczy JEDNEGO
[wybranego przez gracza] wojownika z JEDNEJ
[wybranej przez gracza] mutacji. MoŜna ją teŜ sprzedać
za 3k6+2 zk.

Zasady specjalne
Studnia - celem scenariusza jest odnalezienie
Spaczonej Studni. Wszystkie modele prócz zwierząt
badają budynki w jej poszukiwaniu.
Wchodząc do budynku, rzuć 2k6. Na 12 wojownik
znajduje studnię. Jeśli w Ŝadnym z budynków nie
wypadnie 12, studnia znajduje się w ostatnim
nieprzeszukanym budynku (na środku tego budynku).
Jeśli pozostają juŜ tylko dwa budynki nieprzeszukane,
odliczamy 4 rundy. Po ich upływie decyduje się
losowo, w którym budynku znajduje się studnia. Po
wejściu do oznakowanych budynków, w których nie
ma studni, na 5+ znajduje się kawałek Wyrdstona.
Aby zbadać studnię, naleŜy zetknąć się z nią
podstawką w fazie ruchu. Tylko jeden model w turze
moŜe przeszukiwać studnię. Gracz rzuca na T modelu.
Jeśli model zda, w następnej turze moŜe wynieść ze
studni skrzynię z Wyrdstonem. Po znalezieniu skrzyni,
model musi ją wynieść poza własny brzeg stołu.
Noszenie skrzyni spowalnia model o połowę. Dwa
modele lub więcej mogą nieść skrzynię bez kar, jednak
nie mogą biegać. Jeśli niosący skrzynię zostanie zdjęty
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To być nasze dom
Autor: nieznany
„O popacz, popacz! No chodź zobacz! Znowu idom
śmieszne ludki, zaraz puszcze strzałke to sie
przewrócom. Hi, hi, hi... No chodź i popacz jak ich
roztrzaskam..." - wołał wychylając się przez okno w
ruinach domu. Drugi goblin nie mógł odpowiedzieć.
Stojący nad rozchełstanym zieleńcem zabójca
zamachnął się toporem po raz drugi...

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest zajęcie czterech budynków na
polu bitwy. Zaznacz te budynki, zaczynając
znajdującego się najbliŜej centrum pola bitwy,
przechodząc po kolei do najbliŜszego budynku.
Budynek jest uwaŜany za zajęty, jeśli w jego wnętrzu
stoi przynajmniej jeden twój wojownik, i nie ma w nim
wrogich wojowników (w tym Goblinów). Modele
ogłuszone i znokautowane nie zajmują budynków.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Przed bitwą naleŜy wybrać cztery
budynki (przynajmniej piętrowe), w których będą
rezydowały Gobliny.

Koniec gry
W tym scenariuszu nie jest wymagane wykonywanie
Testów Rozbicia, gra kończy się po maksymalnie 10
rundach. JeŜeli jakakolwiek banda zostanie rozbita
dobrowolnie, bitwa się kończy. Przeciwnik jest
uwaŜany za zwycięzcę.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracze rozstawiają się do
6" od krawędzi.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za zabicie Goblina bohater otrzymuje +1 PD za
zdjęcie z placu boju Goblina.

Zasady specjalne
Goblińscy Rezydenci- w czterech budynkach, które
są celem tego scenariusza znajduje się po dwóch
Goblińskich Strzelców.
Goblin
M 4 | WS 2 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 5

Znalezisko: Dodatkowo gracz, który wygrał
scenariusz znajduję w jednej z kryjówek Goblinów
kilka przedmiotów, które moŜe uŜyć w następnej
bitwie lub sprzedać. W przypadku remisu nikt nie
znajduje skarbu Goblinów.

- ukryci: w kaŜdym z czterech budynków znajduje się
dwóch ukrytych Goblińskich strzelców
- wysoko : Gobliny znajdują się na pierwszym piętrze
w kaŜdym z budynków.
- strzały z ukrycia: w momencie gdy model kończy
ruch w jednym z czterech budynków natychmiast
wykrywa Goblińskich Rezydentów natomiast oni
oddają automatycznie i jednocześnie po jednym strzale
w tenŜe model. Następne strzały rozpatrujemy
normalnie. Gobliny naleŜy ustawić tak aby z góry
widziały cel. Jeśli do budynku weszło więcej iŜ jeden
model losujemy który będzie celem strzelców.
- uzbrojenie : Gobliny są uzbrojone w krótki łuk i
sztylet
- tchórzliwe : Gobliny będą szarŜowały tylko na
jednostki, znajdujące się na ich poziomie; do
pozostałych będą strzelały.

3K6 ZK Zawsze
K3 porcje Grzybków Szaleństwa 3+
k3 porcje Korzenia Otumanienia 5+
K6 tarcz 4+
K3 pałki 3+
K3 sieci 2+
K3 krótkie łuki 3+
Scenariusz turnieju Da Green Rulez - Falcon 2006
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WieŜa Czarodzieja
Autor: Ch.Ellegaard
Od czasu potęŜnej katastrofy, która dosięgła Mordheim
w roku 2000 Kalendarza Imperium, dumne niegdyś
miasto stało się siedliskiem zła.
Nie mówiąc juŜ o wielkich ilościach skarbów. Oto
przyczyna dla której setki band, z najdalszych zakątków
Imperium przybywa do Mordheim, zostawiając za sobą
swoje domy i rodziny.
Jednak to nie jedyni goście w Mordheim. Oprócz złych
istot wabionych chaosem i złem czającym się w
najciemniejszych zakątkach miasta, przybywają tutaj
równieŜ potęŜni Czarodzieje parający się Ciemną
Magią. Gdzieniegdzie powiewa fioletowa flaga
Shyish'a - Kosy, czarodzieja ze szkoły Ametystu.
Czarodzieje Mrocznych Bogów takŜe ustanowili tutaj
swoje komnaty, w których studiują swe zakazane księgi
i praktykują ciemną magię.
Wiele legend związanych z tymi WieŜami Czarodziejów
mówi o ogromnych ilościach srebra, złota, magicznych
przedmiotów i innych skarbach, które pojawiają się
tylko
w
najdzikszych
marzeniach
szalonych
Krasnoludzkich Poszukiwaczy Skarbów. Oto przed
wami szansa na poznanie tajemnic jednej z takich wieŜ,
które stoją w Mordheim.
Oczywiście nie jest łatwo, ot tak sobie przekroczyć
drzwi do takiego miejsca. Wśród okolicznych ruin
ukrywa się wiele band, czekających tylko na kolejnych
śmiałków wychodzących z WieŜy.

Rozstawienie sił
Banda, która opuszcza właśnie WieŜę Czarodzieja
zostaje wystawiona u jej stóp. Na początku bitwy
wystawieni zostają tylko stronnicy, a nie bohaterowie!
Członkowie bandy atakującej zostają wystawieni na
polu bitwy przy krawędziach stołu, poza zasięgiem
wzroku bandy opuszczającej WieŜę. MoŜesz wystawić
ich w budynkach, o ile takowe znajdują się przy
krawędziach stołu. Atakujący wystawiają się jako
pierwsi.
Zasady specjalne
Bohaterowie Po tym jak banda atakująca wykona swój
ruch, grupa, która wynosi skrzynie musi rzucić k6.
Wynik oznacza liczbę bohaterów, którzy opuszczają
WieŜę w tej turze. Wybierz losowo wojowników
opuszczających WieŜę.
Skrzynie Rzuć k6 za kaŜdego bohatera, który się
pojawia. Przy wyniku '6' bohater ten niesie ze sobą
skrzynię. PołóŜ przy nim odpowiedni Ŝeton.
Uwaga: wojownik, który niesie skrzynię ma
modyfikator -1 do Inicjatywy i nie moŜe walczyć
dwoma broniami. Skrzynia moŜe zostać przekazana
przyjaznemu modelowi (jeśli obie figurki stykają się
podstawkami), wojownik, który przejmuje skrzynię
przejmuje równieŜ odpowiednie modyfikatory, zaś ten,
który ja oddaje - pozbywa się tych modyfikatorów.
JeŜeli przy Ŝadnym bohaterze nie wylosujesz skrzyni,
w tedy wybierz jednego z nich losowo, który takową
będzie niósł. Wojownik upuszcza skrzynię jeśli
zostanie znokautowany, ogłuszony lub zdjęty z placu
boju. PołóŜ Ŝeton skrzyni na polu bitwy, w miejscu
gdzie znajdował się wojownik. Dowolny wojownik,
który będzie stykał się z tym Ŝetonem moŜe go
podnieść. Jeśli wojownik, który niesie skrzynię
zostanie pokonany w walce wręcz (w dowolny
sposób), jego przeciwnik moŜe bez Ŝadnych
problemów przejąć skrzynię.

W scenariuszu tym dwie bandy walczą ze sobą w
pobliŜy WieŜy Czarodzieja. Jedna z band właśnie ją
opuszcza wynosząc przy okazji kilka skrzyń ze
skarbami, druga zaś, ukryta wśród ruin przygotowuje
się do zasadzki. Banda, która niesie skrzynie musi
obronić się przed atakiem i dotrzeć do krawędzi pola
bitwy, banda atakujących zaś musi "połoŜyć swoje
łapy" na skrzyniach ze skarbami.
Pole bitwy
Scenariusz rozgrywa się na stole o wymiarach 4' x 4'.
Dokładnie w samym centrum pola bitwy powinna stać
WieŜa. Powinieneś mieć jakiś budynek, który by
idealnie pasował do tej roli. Pozostała część pola bitwy
powinna być usiana ruinami budynków, gruzami i
innymi strukturami zapewniającymi osłonę dla
atakującej bandy.

Klątwa
KaŜdy bohater, który wszedł do WieŜy w
poszukiwaniu skarbów, wynosi z niej nie tylko to co
szukał, lecz takŜe pewien rodzaj magicznej klątwy.
PołóŜ dowolny Ŝeton (reprezentujący klątwę) za
bohaterem, który pojawia się na polu bitwy. JeŜeli
bohater ten zostanie znokautowany lub ogłuszony rzuć
k4 w tabeli poniŜej:
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Tabela Klątwy
k4

Wynik

1

Oślepiony
Oczy bohatera staja się białe, a on sam nic nie widzi. Do końca bitwy bohater porusza sie o k6"
w losowym kierunku (rzuć kostką rozrzutu). Jeśli zetknie się z wrogiem moŜe go zaatakować,
jeśli uderzy w budynek zostaje znokautowany. Inicjatywa bohatera zmniejsza się do 1 na czas
bitwy, a on sam wzbudza Strach we wrogach.

2

Unieruchomiony
Nagle magiczne, półprzezroczyste ręce wyłaniają się z ziemi i oplatają nogi bohatera. Nie moŜe
się on poruszać do końca bitwy!

3

Osłabiony
Z bohatera zostają wyssane siły Ŝyciowe i do końca bitwy jego Siła przyjmuje wartość 1.

4

Teleportacja
Bohater zostaje teleportowany do wnętrza WieŜy Czarodzieja. Pojawia się powtórnie w
następnej swej turze. Jest traktowany jako stojący na nogach (patrz Faza Rekonwalescencji).

takŜe opuszcza pole bitwy. Banda, która ma na swoim
koncie więcej wyniesionych skrzyń - wygrywa bitwę.
JeŜeli jest remis - bitwę wygrywa ta druŜyna, która
zadała przeciwnikowi więcej strat.

Bohater moŜe pozbyć się swojej klątwy pokonując
przeciwnika w walce. Jeśli uda mu się znokautować,
ogłuszyć lub zdjąć z placu boju przeciwnika, w tedy
jego klątwa jest przekazywana na wroga! To jest
jedyna droga na pozbycie się klątwy - Ŝaden czarodziej
lub kapłan nic tu nie wskóra!

Rozliczenie łupów
Podczas wykonywania czynności w Fazie Eksploracji,
kaŜda banda sprawdza ile wart jest wyniesiony przez
nią łup. Za kaŜdą skrzynię rzuć k6 i sprawdź w tabeli
poniŜej:

Koniec bitwy
Bitwa się kończy gdy wszystkie skrzynie zostaną
wyniesione poza stół. Wojownik wynoszący skrzynię
Tabela Skarbu
k6

Wynik

1-2

Iluzja!
Skarb w skrzyni był wynikiem iluzji rzuconej przez czarodzieja. Jak tylko banda
dociera do swojego obozu, wszystko znika!

3-5

Cenne przedmioty
Skrzynia zawiera pewna ilość przedmiotów wartych parę ZK. MoŜesz je sprzedać i
uzyskujesz w ten sposób 3k6 ZK.

6

Złoto, Złoto, ZŁOTO!
Skrzynia zawiera kilka przedmiotów wykonanych ze szczerego złota. Rzuć 6k6 (tak,
to duŜa ilość kostek!), a wynik (oczywiście w Złotych Koronach) moŜesz dopisać do
skarbca bandy.

Po rozegraniu tej bitwy nie wykonujesz Ŝadnych rzutów w Tabeli Eksploracji! Nikt nie chce więcej zagłębiać się w
okolice przeklętej WieŜy Czarodzieja!
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Ołtarz Chaosu
Autor: nieznany
I wtedy go zauwaŜyli! Stał na samym środku otoczony
nienaturalną ciszą. Coś dziwnego emanowało z jego
wnętrza - dziwnego, lecz zarazem znajomego...
Zapraszał ich... Przywoływał... Byli juŜ przy nim, gdy
dosięgły ich pierwsze bełty...

Ŝetonów bez kar do ruchu. Wyrdston nie moŜe być
przekazywany
pomiędzy
wojownikami.
JeŜeli
wojownik, który niósł Wyrdston, został zdjęty z placu
boju połóŜ Ŝetony w miejscu gdzie on się znajdował.
Ołtarz moŜe być zniszczony tylko wtedy, gdy na stole
są 2 warbandy - w przeciwnym wypadku bitwa kończy
się a ołtarz pozostaje. Na ołtarz nie działają ataki
strzeleckie i magia.

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 4'. Na środku stołu stoi makieta
przedstawiająca ołtarz.

Ołtarz
M 0 | WS 0 | BS 0 | S 0 | T 5 | W 4 | I 0 | A 0 | Ld 0
Koniec gry
Gdy jedna z band nie zda Testu Rozbicia bitwa się
kończy. Rozbita banda przegrywa bitwę.

Rozstawienie i rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik.

Wyrdstone
KaŜdy wojownik, zyskuje jeden kawałek Wyrdstona,
za kaŜdy Ŝeton, który jest w jego posiadaniu na końcu
bitwy.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za Wyrdston. JeŜeli bohater jest w posiadaniu
Wyrdstona na końcu bitwy, to zyskuje 1 PD.

Zasady specjalne
Na środku stołu znajduje się ołtarz niewiadomego
bóstwa Chaosu. KaŜdy wojownik (nie zwierzę), który
styka się podstawką z ołtarzem, moŜe próbować go
zniszczyć. Trafienie jest automatyczne. Po zdjęciu
ostatniego Wounda (nie ma Knocked down ani
Stunned) W miejscu ołtarza pojawiają się 4 kawałki
Wyrdstona (z którego był zbudowany), rozrzucone w
odległości 2 cali od siebie. Wojownik moŜe podnieść
Wyrdston, gdy będzie stykał się z nim podstawką w
fazie recovery. Wojownik moŜe nieść dowolną ilość

scenariusz turnieju Chaos Happenings "Polcon 2006"
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Ty bić Trolla?
Autor: nieznany
- odporny na psychologię,
- duŜy cel: Dowolny wojownik moŜe strzelić do Trolla
nawet jeśli nie jest on najbliŜszym celem, zyskuje przy
tym modyfikator +1 do rzutu trafienia,
- strach: Troll wzbudza strach
- regeneracja: Troll regeneruje rany na 4+, nie dotyczy
to ataków płonących,
- odporny : Troll posiada obronę przed wszelkimi
czarami na 6+ ,
- ataki : Ataki Trolla rozdzielamy po równo wśród
walczących lub rozlosowujemy w zaleŜności od
sytuacji,
- dziki :Troll w swojej turze jeśli ma zasięg musi
szarŜować na najbliŜszą postać.

Mówiem ci! Tak w nich szczelali, Ŝe wszystek weszli do
tego domu. Pirszy taki duŜy, co ukatrupił szamana a
cała reszta za nim. Hy, hy... Ale wrzeszczał! A potem
oni. A jak przyszli ci, co szczelali, to na nich wyskoczył
i od razu rozerwał ze dwóch! Reszta uciekła! Troll
pojad i poszed znowu spać. Pamiętam do dziś - duŜo,
dobre mięso...
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Na środku stołu znajduje się
budynek, w którym rezyduje troll. Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Gracz, który wyrzuci
więcej decyduje, czy chce wystawić się jako pierwszy,
czy woli, aby zrobił to przeciwnik. Obaj gracze
wystawiają swoje modele w zasięgu 8" od wybranej
przez siebie krawędzi stołu.

Cel scenariusza
Celem scenariusza jest wyeliminowanie Trolla.
Koniec gry
Rozgrywka kończy się automatycznie, gdy jedna z
band zabije Trolla.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+2 Za pokonanie Trolla. Bohater lub grupa
stronników otrzymuje

Zasady specjalne
Troll znajduje się w budynku na środku stołu. Troll jest
ukryty, aby go wykryć jedna z postaci musi wejść do
budynku z trollem. Nie moŜna go wykryć na
inicjatywę. Pamiętaj, aby strzelić lub szarŜować na
trolla trzeba go wykryć! Trolla poruszamy po turach
obydwu graczy, dopiero wtedy, gdy zostanie odkryty.
Troll
M 6 | WS 3 | BS 1 | S 5 | T 5 | W 3 | I 2 | A 4 | Ld 4

scenariusz lubelskiego turnieju Mordheim "Da Green
Rulez" - "Falkon 2006"
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Wystrzałowe plany
Autor: nieznany
Krasnoludzkie plany. Plany mogą nieść (bez Ŝadnych
kar) tylko modele zdolne do zdobywania
doświadczenia. W przypadku gdy model niosący plany
zostaje zdjęty z placu boju (out of action) naleŜy
połoŜyć obok niego znacznik planu, który moŜe być
podniesiony przez inny model.

Zostaliście wynajęci w celu odzyskania planu potęŜnej
krasnoludzkiej broni, ukrytej gdzieś w Zaułku
InŜynierów
Mordheim.
Teren
4’x4’, typowy dla Mordheim (zrujnowane budynki,
przeszkadzajki itp.)

Rozpoczęcie
KaŜdy z graczy rzuca K6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy rozpoczyna grę jako pierwszy czy
wybiera krawędź stołu. KaŜdy z graczy rzuca
ponownie K6. Ten z wyŜszym wynikiem decyduje
który z graczy wystawia swoją bandę pierwszy.
Wystawiający się gracz ustawia swoją bandę do 6 cali
od
swojej
krawędzi
stołu.

Zasady specjalne
Kufry i skrzynie. Plany broni znajdują się w jednym z
kufrów dzielnicy. Przed rozpoczęciem gry kaŜdy z
graczy rozstawia 4 znaczniki kufrów (co najmniej
połowa musi znajdować się na piętrze). Znaczniki
muszą znajdować się w budynkach, co najmniej 12’’
od krawędzi stołu i co najmniej 8’’ od siebie.
Skrzynie są zamknięte. Aby je otworzyć model musi
zetknąć się podstawką ze znacznikiem kufra i wykonać
udany test na I (krasnoludy nie muszą). W przypadku
nieudanego testu naleŜy rzucić K6, na 1 uruchamia się
pułapka i model otwierający skrzynię otrzymuje
trafienie z S4, a sama skrzynia ulega zniszczeniu. Gdy
test się uda rzuć K6.

Zakończenie gry
Gra kończy się gdy jeden z graczy wyniesie
krasnoludzkie plany poza dowolną krawędź stołu
Doświadczenie
+1 za przeŜycie potyczki dla kaŜdego bohatera i
stronnika;
+1 dla dowódcy zwycięskiejbandy;
+1 za kaŜdego wroga zdjętego z placu boju (out of
action) dla bohaterów;
+1 znalezienie planów skrzyni dla bohatera;
+1 za wyniesienie planów poza krawędź stołu dla
bohatera.

W kufrze znajdujesz:
1 – bombę ogniową (fire bomb)
2 – doskonały proch (superior blackpowder)
3 – 4 – zupełnie nic!
5 – pistolet
6 – rzuć K6: na 1 – 3 strzelbę (handgun) na 4 – 6
krasnoludzkie plany

Banda która wyniosła plany otrzymuje nagrodę w
wysokości 30 + 2K6 zk.
Banda krasnoludów, jeŜeli posiada inŜyniera, moŜe
kosztem 40 zk za sztukę zbudować strzelbę posiadającą
S5.

W przypadku gdy zostały juŜ tylko dwa kufry, a plany
nadal nie zostały odnalezione naleŜy losowo ustalić w
którym znajdują się plany.
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Władca Mutantów
Autor: Skavenblight DT
Bywa, Ŝe na straszliwych zmianach zachodzących w
poszukiwaczach Wyrdstona chcą skorzystać inni.
Jednym z nich jest Władca Mutantów - mag, którzy
posiadł wiedzę na temat panowania nad umysłami
tych, których los doświadczył tak okrutnie. Choć mało
kto o nim słyszał coś więcej, niŜ tylko plotki, strach
przed nim niejednego zmutowanego wojownika skłonił
do troskliwego zakrywania zmian na ciele. Na próŜno
jednak owijają się oni w bandaŜe, płaszcze, na próŜno
kryją twarze pod kapturami. Wzrok Władcy Mutantów
nie musi widzieć zmian - Władca uŜywa innego zmysłu,
by ich wyczuć...

Zasady specjalne:
Władca Mutantów
W budynku na środku stołu znajduje się Władca
Mutantów - samozwańczy, oczywiście. Jest on
czarnoksięŜnikiem, który próbuje zapanować nad
umysłami ofiar Wyrdstona. Za kaŜdym razem, gdy
któryś ze zmutowanych wojowników zbliŜy się do
budynku na odległość 8", Władca będzie próbował nad
nim zapanować. Przeciwnik gracza rzuca za Ld
Władcy, a gracz za Ld mutanta. Jeśli Władca zda, a
mutant nie, Władca przejmuje kontrolę nad mutantem
w tej turze. PoniewaŜ widzi w obu bandach zagroŜenie
dla siebie, nakaŜe mutantowi zaszarŜować najbliŜszy
model, nawet jeśli będzie on przyjazny. Władca chce
utrzymać kontrolę nad mutantami, więc w kaŜdej turze
testy Ld naleŜy powtarzać.
Maga moŜna zaatakować w budynku (będzie się
znajdował pośrodku na parterze). Po zabiciu go
przestaje działać kontrola mutantów.
Władca Mutantów
M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

4

-

3

3

2

4

2

8

Uzbrojony w: laskę czarodziejską (traktowana jak broń
obuchowa). Posiada Płomienny Hełm, który chroni go
przed Ogłuszeniem na 3+.
Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.

Teren
Zrujnowane domki, mury, przeszkody. Na środku
znajduje się budynek, w którym skrywa się Władca
Mutantów.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje, kto rozpocznie grę.

scenariusz turnieju Moc Wyrdstona - Warszawa 2008
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Tajne zadania
Autor: TC18
Wśród ciemnych i złowrogich uliczek Mordheim Miasta Przeklętych, często przypadkowo, spotyka się
kilka band przeszukujących ruiny miasta. Cele
dowódców nigdy nie są jasne. Czego tym razem
pragną?

Bandy
Gracze uŜywają standardowych zasad omawiających
wystawienie band w potyczkach wieloosobowych.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca k6. Gracz, który wyrzucił najwięcej
zaczyna grę i jako pierwszy się rozstawia. Następnie
wystawiają się pozostali gracze zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

Scenariusz ten korzysta ze specjalnych kart zadań,
które zostały dołączone do poniŜszego scenariusza.
Teren
Gracze na zmianę ustawiają na stole po jednym
elemencie scenerii (zrujnowany budynek, wieŜę lub
inny element). Następnie zostają wyznaczone cztery
budynki (np. wyznaczone przez kaŜdego gracza,
losowo lub przez arbitra), które w tym scenariuszu
będą pełniły waŜną rolę.

Karty zadań
Na początku gry, kaŜdy gracz losuje jedną kartę zadań.
Celem tego scenariusza jest spełnienie zadań opisanych
na karcie.

KARTY ZADAŃ: ( http://www.chomikuj.pl/File.aspx?id=926429635 )
Zakończenie gry
Jak tylko jednej z band uda się wypełnić swój cel,
bitwa się kończy, a ta banda jest zwycięzcą. Bitwa się
kończy równieŜ w tedy, gdy wszystkie bandy nie
zdadzą testów rozbicia i na polu bitwy zostanie tylko
jedna.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
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Stare katakumby
Autor: nieznany
Ciągną się pod miejskim cmentarzem, kryją w swym
wnętrzu zarówno skarby, jak i pułapki!

Co się dzieje w katakumbach?
Oczywiście na końcu labiryntu znajdują się skarby.
Gdy jakiś bohater wejdzie do ślepego zaułka (powinno
być ich, co najmniej 5 na mapie) wykonuje test,
rzucając 2k6, jeŜeli osiągnie wynik 10-12 to odnajduje
kuferek ze skarbem. Model niosący skrzynię ma M i I
zmniejszone o 1, oraz moŜe walczyć tylko za pomocą
jednej broni, gdyŜ w drugiej ręce trzyma skarb.
W momencie, gdy model niosący kufer zostanie
znokautowany,ogłuszony lub zdjęty z pola bitwy
upuszcza niesiony przedmiot. MoŜe go oczywiście
podnieść w swojej Fazie rekonwalescencji , jeŜeli
oczywiście nie został zdjęty z pola bitwy, a nikt nie
zrobił tego wcześniej. Gdy którykolwiek model
znajdzie kufer automatycznie zostaje zaatakowany
przez k3+1 szkieletów Pojawiają się one w odległości
3"od pechowca i zaatakują go w swojej turze. Model,
który wyniesie kufer do wyjścia znika z pola bitwy, ale
kufer jest juŜ zabezpieczony.

Teren
Tym razem nie ma mowy o standardowym ustawianiu
ruin kawałek po kawałku, na zmianę. Gracze powinni
zaprojektować dwie oddzielne mapy na uŜytek tej
kampanii. Pierwsza to cmentarz, czyli spory plac z
nagrobkami oraz kilka mauzoleów, którędy moŜna
przejść do katakumb. Całość sugeruję ustawić na
obszarze 4'x4'.Wejście będzie znajdować się z jednej
strony, natomiast mauzolea inne budynki po drugiej.
Drugi obszar to juŜ sam model katakumb. MoŜna by
ustawić go na obszarze o powierzchni 4'x6'. Powinien
to być istny labirynt przeróŜnych tuneli i przejść.
Gangi
KaŜdy gracz rzuca k6. Ten, kto osiągnie najlepszy
wynik ustawia się na mapie jako pierwszy, przy
wejściu na cmentarz. Pozostałe grupy w kolejności
rozpoczynają grę w wybranych brzegach stołu. W
drugiej części scenariusza jako pierwsza rozstawia się
zwycięska grupa.

Doświadczenie
+1 dla kaŜdego bohatera lub grupy stronników,
którzy przetrwali bitwę.
+1 dla kaŜdego bohatera, który zdjął z pola bitwy
przeciwnika.
+1 dla zwycięskiego dowódcy
+1 dla bohatera, który wyniesie skarb z katakumb.
+2 dla kaŜdego bohatera lub grupy stronników,
którzy przetrwali bitwę w katakumbach.

Zasady
Scenariusz ten jest podzielony na dwie integralne
części. Pierwsza z nich obejmuje starcie grup na
zewnątrz, na terenie cmentarza, druga natomiast
wzmagania grup, które przetrwały juŜ w samych
katakumbach. Pomiędzy tymi częściami nie
wykonujemy rzutów na dochód ani nie rekrutujemy
nowych członków gangów. Jedyne rzuty to Tabela
obraŜeń, które naleŜy wykonać po zakończeniu
pierwszej części. Po dostaniu się do katakumb
zwycięska grupa wkracza w nie jako pierwsza. W
wypadku, gdy brak zwycięzców, to jest wszystkie
gangi odchodzą gra się kończy w tym miejscu.
Grupa/grupy, które pozostały na zewnątrz wchodzę
później. KaŜdy gracz wykonuje rzut k6 + Ld swojego
lidera, by sprawdzić jak szybko zebrał swoich ludzi po
poraŜce i jest gotów na wkroczenie do katakumb. Ten,
kto uzyska w sumie więcej wygrywa. Kolejne grupy
wchodzą do podziemi po 15 runach minus wynik rzutu
na Ld. Np. jeŜeli któryś dowódca uzyskał wynik 12 to
jego ludzie wejdą do środka po 3 rundach. W tym
czasie pierwszy gracz, ten który wygrał batalię na
powierzchni, porusza się dowolnie przez tyle tur, na ile
pozostawił go przeciwnik.

Kufry
Auto 3k6zk
3+ Miecz i sztylet
3+ Tarcza lub puklerz (wybór) 3+ Hełm
4+ Lekki pancerz
5+ CięŜki pancerz
5+ k6 klejnotów (warte 2k6zk kaŜdy)
6+ Topór z gromilu
6+ Miecz z ithirmalu
Statystyki
Szkielety walczą, czym popadnie i jest to liczone jako
zwykły atak bronią. Oto ich charakterystyka:
Szkielet
M 4 | WS 3 | BS 1 | S 3 | T 2 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld Wywołuje strach
KaŜdy nekromanta ma moŜliwość próby przejęcia
kontroli nad oŜywieńcem, ale tylko, jeŜeli na 2k6
osiągnie 12. KaŜdorazowo nad jednym modelem
moŜna próbować przejąć kontrolę tylko raz.
Nekromanta moŜe na raz kontrolować tyle szkieletów
ile ma Ld minus 6.

Koniec rozgrywki
Gra toczy się do momentu aŜ na polu bitwy zostanie
tylko jedna grupa lub wszystkie uciekną. W wypadku,
gdy tak się stanie nie ma zwycięzców.
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Władca pogody
Autor: nieznany
TEREN
4’x4’, typowy dla Mordheim (budynki, przeszkadzajki
itp.), na środku naleŜy ustawić budynek Władcy
Pogody, wewnątrz na środku budynku – Magiczny
Rekombinator Pogody i dwa golemy.

6 – mgła – zasięg widzenia wszystkich modeli
ograniczony jest do 4’’, śeby wyjść poza zasięg
wzroku naleŜy wykonać udany test I, w przypadku
nieudanego testu moŜna poruszyć się maksymalnie 4
cale;

ROZPOCZĘCIE
KaŜdy z graczy rzuca K6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy rozpoczyna grę jako pierwszy czy
wybiera krawędź stołu. KaŜdy z graczy rzuca
ponownie K6. Ten z wyŜszym wynikiem decyduje
który z graczy wystawia swoją bandę pierwszy.
Wystawiający się gracz ustawia swoją bandę do 6 cali
od swojej krawędzi stołu.

Efekty pogodowe nie działają wewnątrz budynków!
Aby zabrać wyrdstone naleŜy zetknąć się podstawką
modelu z MRP i wyrzucić 5+ (nie tak łatwo laikowi
rozbroić ustrojstwo), modele zdolne do rzucania
czarów nie muszą rzucać. Zwierzęta, zombie itp. nie
zdobywające doświadczenia nie mogą zabrać
wyrdstona. Kiedy wyrdstone zostanie zabrany maszyna
automatycznie się wyłącza i przerywane są wszystkie
związane z jej działaniem efekty. Wielki wyrdstone
moŜe być niesiony tak jak skrzynia w scenariuszu
Hidden treasure z podręcznika.

ZASADY SPECJALNE
Magiczny Rekombinator Pogody (MRP). Wytwór
szalonego Władcy Pogody napędzany jest wielkim
wyrdstonem. Dopóki wyrdstone znajduje się w
urządzeniu przed kaŜdą turą rozpoczynającego gracza
naleŜy rzucić K6 (przed pierwszą turą nie rzucamy i
pogodę ustalamy losowo), na 4+ pogoda się zmienia –
rzuć K6:

Golemy. Obok MRP stoją dwa straŜnicze golemy,
które szarŜują najbliŜszy model wkraczający do
budynku Władcy Pogody. Ich tura rozpoczyna się po
turze ostatniego gracza. Nie ruszają się dopóki
ktokolwiek nie wkroczy do budynku i nie mogą go
opuścić.
Golemy mają następujące statystyki:

1 – burza z piorunami – na początku fazy ruchu
kaŜdy gracz rzuca K6 dla kaŜdego modelu, na 1 model
otrzymuje trafienie piorunem z S4, modele posiadające
metalową zbroje (cięŜką, gromrilową itp.) z S5. JeŜeli
model znajduje się w walce zostają trafione wszystkie
walczące z nim modele. JeŜeli model zostanie
zraniony, rzuć K6: 1 – 3 knocked down, 4 – 6 stunned;
2 – śnieg i mróz – śnieŜyca ogranicza pole widzenia
modeli do 18’’. Jest bardzo ślisko, gdy model próbuję
biec zrób test I, jeŜeli test się nie udał model porusza
się na odległość swojego M następnie przewraca się i
porusza się w losowym kierunku na K3 cale. JeŜeli
trafi w inny model on równieŜ wykonuje test I i jeŜeli
nie zda przewraca się. Przewrócone modele traktuje się
jako knocked down;
3 – porywisty wiatr – silny wiatr zwiewa strzały,
wszystkie modele mają -2 BS, nie dotyczy broni
palnej;
4 – słoneczna pogoda – nic się nie dzieje;
5 – niesamowity upał – na początku fazy ruchu
pierwszego gracza kaŜdy gracz wykonuje test T dla
kaŜdego modelu, jeŜeli test jest nieudany model ma
cechy M, WS, BS i I zmniejszone o 1 z powodu upału
(nie moŜna zmniejszyć poniŜej 1), efekt trwa do końca
tury, nie dotyczy modeli mających zasadę undead;

Golem
M 5 | WS 4 | BS 0 | S 4 | T 4 | W 1 | I 3 | A 2 | Ld 10
Broń: Walczy glinianymi łapami (brak minusów za
walkę bez broni).
Zasady specjalne: Odporny na psychologię, nie moŜe
być stunned.
Gra kończy się gdy jeden z graczy wyniesie wielki
wyrdstone poza dowolną krawędź stołu lub gdy jeden z
graczy nie zda testu rozbicia.
DOŚWIADCZENIE
+1 za przeŜycie potyczki dla kaŜdego bohatera i
stronnika;
+1 dla dowódcy zwycięskiej bandy;
+1 za kaŜdego wroga out of action dla bohaterów;
+1 za wyłącznie MRP dla bohatera;
+1 za wyniesienie wielkiego wyrdstona poza krawędź
stołu dla bohatera lub bohaterów.
Banda która wyniosła wielki wyrdstone moŜe po bitwie
go sprzedać za 25 + 2K6 zk.
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Szalony Iwan
Autor: Motor
- Hej bracia wypijmy za kozacką sławę – rzekł pierwszy
z kozaków.
- Hej za nasz Kislev ukochany i Cara – rzekł drugi z
kozaków.
-A moŜe rozświetlimy trochę to smutne miasto
szalonymi Iwanami – rzekł trzeci z kozaków.

Zasady dotyczące Kozaków:
- broń / zbroja: lekka zbroja, miecz, Szalony Iwan.
- Szalony Iwan: jest to podpalona butelka wódki,
powoduje uderzenie z S3, na 3+ rozbija się i zapala
model (autohit z S4). Płonący model moŜe być
ugaszony w kolejnej swojej turze, zdając test
Toughnes, jeŜeli im się to nie uda otrzymują kolejny
autohit z S4 i nie mogą nic robić przez całą swoją i
przeciwnika turę. JeŜeli szalony iwan się rozbije naleŜy
uŜyć małego template. Wszystkie modele będące
bezpośrednio pod nim dostają auto hit z S4, modele nie
objęte w całości zostają trafione na 4+. Zasięg 8” Nie
powoduje obraŜeń krytycznych.
- drunky: Kozacy są pijani, po wyjściu z budynku
rzucają Szalonego Iwana w najbliŜszy model, jeŜeli nie
ma w ich zasięgu Ŝadnego modelu, rzucają nim w
najbliŜszy budynek.
- frenzy: zaszarŜowany kozak podlega zasadom
szaleństwa do końca gry.

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy.
Cel scenariusza
Celem scenariusza jest rozbicie bandy przeciwnej.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy jedna z
band nie zda Testu Rozbicia. Przeciwnik wygrywa.

Zasady specjalne
Na środku stołu znajduje się budynek, w którym
Kozacy piją kislevicką wódkę. Po kaŜdej rundzie z
budynku wychodzi pijany kozak i rzuca w najbliŜszy
model Szalonego Iwana (koktajl Mołotowa). Rzucanie
Szalony Iwanem podlega tym samym zasadom co rzut
gwiazdek/noŜy do rzucania. W budynku znajduje się
pięciu Kozaków, nie moŜna do niego wchodzić póki
nie opuści go ostatni z nich.

Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyję bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. Bohater zyskuje 1
PD za wroga, którego uda mu się wyeliminować z gry
(zdjęty z placu boju).
+1 za zabicie kaŜdego Kozaka. JeŜeli bohater lub
grupa stronników zabije Kozaka to zyskują 1 PD.

Cossack
M 4 | WS 4 | BS 4 | S 3 | T 3 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 7

scenariusz turnieju Szalony Iwan - Kraków 2008
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Spalić Wiedźmę
Autor: nieznany
atakującego posiadając parametry dowolnej z grup jego
stronników. (* Nie licząc najemników!!). Od tej pory
model traktowany jest jako część bandy Atakującego.

Teren
Teren typowy dla Mordheim. Kilka zrujnowanych
domów, połączonych kładkami jeśli to moŜliwe. Jakieś
przeszkadzajki – nie trzeba się rozpisywać na takie
tematy... Dodatkowo: Na środku stołu, znajduje się
stos z przywiązana doń ofiarą. (Stos najlepiej okrągły
nie szerszy niŜ 4/5”)

Rozpoczęcie
Pierwsza tura naleŜy do obrońcy!
Zakończenie gry
Gra toczy się do momentu aŜ jedna z band zostanie
całkowicie wyeliminowana, lub nie zda testu rozbicia.
Alternatywnie, jeśli gracz atakujący uwolni ofiarę, a
później ucieknie po nieudanym teście rozbicia – gra
kończy się remisem!

Rozstawienie
Gracz o mniejszym ratingu automatycznie jest obrońcą.
Rozstawia się do 4” od stosu. Następnie drugi gracz
wystawia wszystkie swoje modele do 8” od dowolnej
krawędzi (lub kilku krawędzi) stołu.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie jeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 doświadczenia.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 doświadczenia.
+1 Za wroga ściągniętego ze stołu kaŜdy bohater
zyskuje 1 doświadczenia za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za uwolnienie ofiary jeŜeli bohater, lub stronnik
uwolni ofiarę dostaje 1 doświadczenia.

Zasady specjalne
Na początku gry (przed rozstawieniem) gracz broniący
nominuje trzy ze swoich modeli (mogące zdobywać
doświadczenie). Te modele będą dzierŜyły pochodnie,
zamiast jednej ze swoich broni. Pochodni nie moŜna
odłoŜyć, ani zamienić w czasie walki na inną broń, lub
tarczę, etc. Model uzbrojony w płonącą Ŝagiew posiada
ją nieodwołalnie do końca gry.
Pochodnia: posiada zasady zwyczajnej pałki, z tą
róŜnicą, Ŝe kaŜdy krytyk zadany tą bronią
powoduje jeden efekt: Model wroga, trafiony
pochodnią i zraniony krytycznie zaczyna się palić. Od
tej pory rzuca k6 na początku kaŜdej tury (swojej i
wroga) wynik 4-6 oznacza, Ŝe ogień przestał się palić
(model nie musi wtedy wykonywać kolejnych rzutów).
1-3 powoduje automatyczną ranę bez save’ów!!
Podpalanie: Aby skutecznie podpalić stos naleŜy
zetknąć się z nim podstawką modelu, posiadającego
pochodnię i wykonać rzut k6. Wynik 5,6 oznacza, Ŝe
oporne, wilgotne drewno zajęło się ogniem. Od tej
chwili stos płonie 3+K3 tury. Ilość tur moŜe jednak
zostać zmodyfikowana o -1 turę udanym podpaleniem
dokonanym przez inny model trzymający pochodnię.
(*jeden model moŜe podpalić stos tylko raz!!)
Uwalnianie więźnia: Aby uwolnić ofiarę naleŜy
zetknąć się podstawką z podstawą stosu i wykonać
udany test inicjatywy na początku swojej tury ( w fazie
recovery). Jeśli test się powiedzie to model zostaje
uwolniony i natychmiast zasila szeregi gracza

Dodatkowo:
JeŜeli „ofiara” została uwolniona : Dołącza się do
bandy atakującego (jeŜeli przeŜyła bitwę, oraz gdy
pozwala na to maksymalna ilość modeli w jego
bandzie) zasilając szeregi dowolnej grupy jego
stronników (mogących zdobywać doświadczenie!).
Musi zostać wyekwipowana tak samo jak grupa, do
której się dołączy. Dodatkowo cała grupa dostaje 1
doświadczenia!
JeŜeli ofiara spłonęła : Umierająca w męczarniach
ofiara wykrzykuje gdzie ukryta jest część skarbów
zgromadzonych przez jej bandę. Zwycięzca otrzymuje
3K6 złotych koron i jeden dodatkowy kawałek
wyrdstone’a. Dodatkowo banda obrońcy przypadku
zwycięstwa dostaje 1 doświadczenia przeznaczony dla
wybranego przez graca bohatera.
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Ty mieć Wyrd...gygrhhyyyy...stone
Autor: nieznany
Skradali się wąską uliczką w kierunku odgłosów walki.
Wśród cieni, tak dziwnie tańczących na popękanych
ścianach, Oleg nie czuł się zbyt pewnie... Spojrzał po
raz kolejny na idącego za nim Karla, który nagle
mocniej owinął się płaszczem... Teraz juŜ wiedział, Ŝe
on to ma!

2-5 - postać ogłupiała na jedną turę bo wydaję jej
się, Ŝe wszyscy wokół mają spaczeń i nie wie kogo
szarŜować! Stoi w miejscu i nic nie robi.
6 - postaci wydaję się, Ŝe dostrzegła spaczeń u
wroga! Postać natychmiast wykonuje ruch w
kierunku wroga, który jest liczony jako dodatkowy
ruch ( postać moŜe się jeszcze raz poruszyć w fazie
ruchu ale równieŜ w kierunku tego samego wroga).
JeŜeli dodatkowy ruch spowoduje wejście w zasięg
szarŜy - musi on natychmiast zaatakować
przeciwnika, dodatkowo dostaje w tej szarŜy bonus
+1 do trafienia oraz odporność na psychologię.
Walkę rozgrywamy normalnie. Po walce moŜemy
się przekonać czy postać rzeczywiście ma
wyrdstona, na 4+(*) posiada kamień a jeśli jest
znokautowana, ogłuszona bądź OOA spaczeń
zabiera szarŜująca postać!

Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z wyŜszym
wynikiem decyduje, czy rozpoczyna grę jako pierwszy,
czy wybiera krawędź stołu. Następnie gracze ponownie
rzucają k6 w celu określenia, który z graczy wystawia
swoje modele jako pierwszy. Obaj gracze wystawiają
swoje modele w zasięgu 8" od wybranej przez siebie
krawędzi stołu.

(*) „Wasza mieć mało spaczenia" Test na posiadanie
wyrdstona przeprowadzamy tylko, przy trzech
pierwszych szarŜach postaci z animozją. Tak, więc na
stole pod koniec gry moŜe być max. 6 spaczeni.

Zasady specjalne
„Spaczeniowa animozja" - kaŜda banda podatna jest
na animozje, jednak w obrębie bandy na są na nią
odporni: dowódca bandy, najemnicy, zwierzęta, duŜe
bestie ( ogr, minotaur, ratogr, troll) oraz postacie
odporne na psychologię. W fazie rekonwalescencji za
kaŜdego nie odpornego na Spaczeniową Animozję
rzucamy kością, jeśli uzyskamy „6" oznacza to, Ŝe w
tej turze dosięgła go animozja. Następnie naleŜy rzucić
jeszcze raz aby zobaczyć co się stało z
nieszczęśnikiem:

Koniec gry
Rozgrywka kończy się automatycznie, gdy jedna z
band nie zda testu rozbicia.
Punkty Doświadczenia
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
+1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za kaŜdego posiadanego przez postać wyrdstona
pod koniec bitwy.

1 - postaci wydaje się , Ŝe członek jej własnej
bandy, (tuŜ obok) skrywa za pazuchą ( w torbie, w
pysku, za spódniczką, itp.) kawałek spaczenia!
Postać szarŜuje na najbliŜszą przyjazną jednostkę.
Na czas tej tury jest odporna na psychologię oraz
dostaje bonus +1 do trafienia! Walkę rozgrywamy
normalnie. Po walce moŜemy się przekonać czy
postać rzeczywiście ma wyrdstona, na 4+(*)
posiada kamień a jeśli jest znokautowana,
ogłuszona bądź OOA - spaczeń zabiera szarŜująca
postać!

Scenariusz turnieju "Da Green Rulez" - Falkon 2006
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Sypiając na beczce prochu
Autor: Garran
Przynieś beczkę.. Otworzymy to z rozmachem...’
powiedział kapitan Gustaw Franz do swojego
najmłodszego załoganta, drapiąc się po brodzie i
obserwując masywne, zdobione wrota wykonane z
stali.
’Ta jest Her Franz!’ Krzyknął młodzieniec i
energicznie pobiegł do uliczki w której mijali beczkę z
prochem.
Po paru minutach rozległ się donośny huk i płomienie
buchnęły między ruinami. Ciało młodego Hermana
spadło między resztę jego kamratów. Całe poszarpane i
osmolone,
pozbawione
Ŝycia.
'Szykuj broń!' krzyknął kapitan Franz 'Atakują! Za
honor Reiklandu, za Sigmara!'
Ten wieczór i następująca po nim noc rozświetlane
były błyskami i niosły echo kolejnych wybuchów..

Wysadzanie:
Beczka która wybuchnie zadaje automatycznie cios z
siłą 5 (lub 4 gdy cel był częściowo osłonięty, oraz 3
gdy był w promieniu wybuchu, lecz całkowicie
zasłonięty) kaŜdemu w promieniu 5” od miejsca w
którym stała. KaŜdy cel który został uderzony pełną
siłą wybuchu zostaje odrzucony o k6 cali w linii prostej
od beczki. Uderzenie o ściany, inne modele powoduje
cios z siłą 3 (w przypadku zderzenia się 2 modeli oba
otrzymują cios). JeŜeli model dodatkowo spada z tego
powodu z wysokości - zastosuj zasady upadku.
Strzał do beczki
Aby wysadzić beczkę w ten sposób naleŜy ją trafić i
‘zranić’ (traktować jak T5).
Lont…
Tylko bohaterowie mogą odpalać lont beczek i ustalać
ile rund (1-2) ma się on palić. Podpalenie lontu
zachodzi w fazie strzeleckiej, moŜna go zgasić stojąc
przy beczce (równieŜ faza strzelecka)
Gdy beczka wybucha (zarówno od uderzenia jak i
odpalenia):

Jedna z band znalazła w ruinach niegdyś bogatego
budynku stalowe wrota które prowadzą zapewne do
czegoś cennego. Niestety nie dają rady własnymi
nakładami ich otworzyć. Po drodze jednak mijali kilka
beczek z prochem.. To powinno załatwić sprawę.. Co
skrywają wrota – być moŜe banda która je znalazła
wcale się nie dowie, bowiem z róŜnych stron
nadciągają wrogowie.

Rzut k6
1 – Środek wybuchowy w beczce został jak się
okazuje zamieniony na inną substancję, tudzieŜ
zamókł totalnie – beczka zmarnowana.

Teren bitwy:
Na środku naleŜy umieścić budynek z wrotami
zagradzającymi potencjalne skarby. Wybiera go
broniący się. Następnie na stole naleŜy umieścić
tradycyjnie pozostałe budowle. Na polu walki naleŜy
umieścić następnie beczki z prochem które posłuŜą do
‘otworzenia’ wrót. KaŜdy gracz stawia k3 beczki,
rozmieszczane na mapie są 12" od krawędzi i budynku
w centrum mapy i 6" od siebie.

2-5 – Beczka wybucha zgodnie z przeznaczeniem.
Wrota są ‘otwarte’ przy rezultacie 4+ na k6 jeŜeli to
pierwsza eksplozja. Z kaŜdą kolejną beczkę wrota
zostają wysadzone na liczbę o jeden niŜszą niŜ ta
którą wskazuje aktualna siła wybuchu.
6 – W beczce znalazł się nietypowy proch, silne
składniki
alchemiczne
itp
(moŜe
dodano
sproszkowanego wyrdstona..?). Spowodował on
eksplozję o wiele większą niŜ przewidziana… Zasięg
wybuchu jest podwajany a siła rośnie o 1. Wrota są
roztrzaskane przy wyniku 3+ na k6. Z kaŜdą kolejną
beczkę wrota zostają wysadzone na liczbę o jeden
niŜszą niŜ ta którą wskazuje aktualna siła wybuchu.

Bandy:
Obrońcy rozstawiają się jako pierwsi do 6’’ od
budynku środkowego, lub w jego obrębie –jednak nie
za wrotami.
Zakończenie gry:
Otworzenie wrót i ucieczka z skarbem (traktować jak
skrzynię) który był za nimi poza dowolną krawędź
stołu, tudzieŜ ucieczka przez katakumby (patrz niŜej).
Pozostanie tylko jednej bandy na placu boju (wygrywa
o ile zdoła wysadzić drzwi – za kaŜdą beczkę pozostałą
na polu bitwy rozstrzygać tak jakby została normalnie
podłoŜona pod wrota).
Brak beczek na polu bitwy, wrota pozostaną
(przynajmniej na jakiś jeszcze czas) zamknięte – brak
zwycięzców.

Za wrotami
Gracz któremu udało się otworzyć drzwi rzuca k6
1-3 - Pancerne wrota strzegły wejścia do katakumb –
patrz eksploracja 4x6 ‘Katakumby’. W tym przypadku
banda moŜe zakończyć bitwę uciekając do wejścia
zamiast opuszczając krawędź stołu.
4-5 - Zbrojownia – działa tak samo jak rzucenie 4x4
podczas eksploracji - ‘Płatnerz’
6 - Skarbiec kupiecki – działa tak samo jak rzucenie
5x4 podczas eksploracji – ‘Dom kupca’

Zasady specjalne:
Noszenie beczek:
JeŜeli jedna postać niesie beczkę - nie moŜe biegać,
jeŜeli dwie - poruszają się normalnie. Podnoszenie i
upuszczanie beczek ma miejsce w fazie ruchu.

Doświadczenie:
+1 za przeŜycie
+1 dla kapitana zwycięskiej bandy
+1 dla bohatera który wysadził drzwi
+1 dla bohaterów którzy ściągnęli wroga z pola bitwy
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WieŜa CzarnoksięŜnika
Autor: nieznany
kolejny gracz, zawsze po turze obecnego gracza.
Atakuje zawsze najbliŜszy model, szarŜując o ile tylko
jest to moŜliwe. W czasie walki przeciwnik, miast
wykonywać normalne ataki moŜe spróbować przejąć
nad nim kontrolę w ten sam sposób, jednakŜe z
modyfikatorem –4 do dowodzenia. Po bitwie magia
podtrzymująca ulega rozproszeniu i golem rozsypuje
się w stertę drewnianych belek i jest bezuŜyteczny.
Resztki golema moŜna sprzedać za 2K6 złotych koron.
*Magiczna Aura: Teren wokół wieŜy aŜ kipi od
magicznej mocy. Na początku kaŜdej tury naleŜy
wykonać pojedynczy rzut K6. W przypadku wyniku
„1” naleŜy losowo wybrać model ze swojej bandy,
który otrzyma jedno trafienie siłą 3 i +1 do injury. W
przypadku tego trafienia nie przysługują Ŝadne save’y!

Przed laty stała tu wysoka wieŜa naleŜąca do
potęŜnego Warlocka. Posiadał on niezliczone skarby i
magiczne artefakty. W czasie kataklizmu jednakŜe
wieŜa uległa potwornym uszkodzeniom, a przedmioty o
wielkiej wartości zostały porozrzucane na wszystkie
strony. Skarby zostały by juŜ dawno rozkradzione, lecz
strzegą ich potęŜne drewniane golemy stworzone przez
maga. Przez wiele miesięcy nikt nawet nie zbliŜał się
do tego miejsca w obawie przed straŜnikami, lecz od
jakiegoś juŜ czasu krąŜą pogłoski, iŜ magia
podtrzymująca je przy Ŝyciu słabnie. Nadeszła
odpowiednia pora by sprawdzić plotki, jak wiesz wieści
w Mordheim szybko się rozchodzą.
Teren
Typowy dla Mordheim. Kilka zrujnowanych domów,
połączonych kładkami jeśli to moŜliwe. Jakieś
przeszkadzajki – nie trzeba się rozpisywać na takie
tematy... Dodatkowo: Na środku stołu, znajduje się
WieŜa Maga. Nie musi być to wysoki budynek. Wręcz
po wieŜy mogły pozostać jedynie fundamenty, liczy się
to co znajduje się dookoła niej.

Rozpoczęcie
Obaj gracze rzucają K6. Ten z wyŜszym wynikiem
decyduje: wybiera krawędź, bądź rozpoczyna
rozgrywkę. Następnie gracze ponawiają rzut i
zwycięzca decyduje kto rozstawi się jako pierwszy.
Zakończenie gry
Gra toczy się do momentu aŜ jedna z band zostanie
całkowicie wyeliminowana, lub nie zda testu rozbicia.

Zasady specjalne
Wokół wieŜy w odległości do 6” rozstawione są D3
Drewniane golemy. Gracze rzucają K6 i ten z wyŜszym
wynikiem rozstawia pierwszego z nich, następnie w
zaleŜności od ich ilości gracz drugi rozstawia drugiego
golema, a potem znów gracz pierwszy (bądź trzeci w
przypadku większej ilości graczy) wystawia trzeciego.
Golemy nie mogą znajdować się bliŜej niŜ 6” jeden od
drugiego.
*Drewniany golem: Jest to zaiste potęŜny konstrukt
wykonany z drewna i powołany do Ŝycia za pomocą
magii. Golem ów posiada charakterystyki zwykłego
zombie i jego zasady specjalne, z dodatkowym
modyfikatorem +1 S i +1 T. Aby aktywować golema
dowolny model (mogący zdobywać doświadczenie)
musi zetknąć się z nim podstawką i spróbować
odczytać zapisane na jego korpusie w magiczny sposób
„słowo aktywujące” , co zakończy jego ruch. Aby tego
dokonać model musi pomyślnie przetestować swoje
dowodzenie (Swój współczynnik – nie korzystając z
LD dowódcy). Modele posługujące się magią, lub
modlitwami otrzymują modyfikator +1 do dowodzenia.
Raz aktywowany drewniany golem zasila szeregi
bandy swojego nowego „pana” i od początku następnej
tury gracza porusza się jak pozostałe modele. Jeśli test
się nie udał, naleŜy wykonać rzut K6. Wynik „1”
oznacza,
Ŝe „coś poszło nie tak” i golem oŜywa, ale jako strona
trzecia konfliktu. Od tej pory golem rusza się jak

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie jeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 doświadczenia.
+1 Dla przywódcy za zwycięstwo dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 doświadczenia.
+1 Za wroga ściągniętego ze stołu kaŜdy bohater
zyskuje 1 doświadczenia za kaŜdego wroga, którego
uda mu się wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
+1 Za aktywowanie golema bohater, lub stronnik
dostaje 1 doświadczenia.
Dodatkowe
Po bitwie zwycięzca moŜe rzucić K6 na poniŜszą
tabelkę, aby zobaczyć co udało mu się znaleźć w
ruinach wieŜy.
3K6 Złotych koron 3+
D3 kawałki wyrdstone’a 4+
Lucky Charm 4+
Zioła lecznicze 5+
Drewniany golem* 6+

*Drewniany golem posiada charakterystyki i zasady
zwykłego zombie z modyfikatorem +1S i +1T. Dołącza
do bandy jako stronnik. Nie moŜna go sprzedać,
jednakŜe moŜna go pozostawić na pastwę losu. W
razie, gdy banda w jakikolwiek sposób zdobędzie
kolejne golemy moŜe połączyć je w grupę.
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Stare porachunki
Autor: nieznany
doprowadzić do złamania zasady
walczących przez resztę druŜyn).

Oprócz codziennego poszukiwania bogactwa i władzy,
które zasila szaleństwo w Mordheimie, honor, Ŝądza,
brawura, zemsta lub po prostu zwykła nienawiść takŜe
odgrywają swoją rolę w powstawaniu sceny konfliktu i
śmierci.
NiezaleŜnie od powodów, bandy czasami aranŜują
pojedynek zamiast zostawić ich starcie losowi. W tym
celu zbierają się we w miarę otwartym terenie i
wybierają spośród siebie czempionów; czasami taki
pojedynek wystarczy do rozstrzygnięcia dzielących ich
róŜnic zdań, ale jednak częściej dokonania jednego z
pojedynkujących się, doprowadzi do walnej walki.

widoczności

Rozpoczęcie gry
Obaj gracze rzucają kostką. Gracz z wyŜszą liczbą
oczek rusza się jako pierwszy, co jest toŜsame z
ruchem jego czempiona jako pierwszym. Podczas tury
pojedynku poruszać, atakować czy rzucać czary lub
modlitwy mogą tylko pojedynkujący się. Nie mogą
wykonywać tych akcji przeciwko innym modelom niŜ
przeciwny czempion.
Pojedynek będzie trwał do momentu w którym jeden z
walczących nie wypadnie z akcji. Jest jednak
moŜliwość, Ŝe niehonorowy lub rozwścieczony
wojownik złamie zasady i spowoduje ogólną walkę.
Pod koniec swojej fazy Walki Wręcz, gracz rzuca
kostką. JeŜeli wypadnie 1, jeden lub więcej z jego
wojowników coś knują. Ich przywódca musi wykonać
test dowodzenia aby walka toczyła się dalej (test jest
dobrowolny). JeŜeli wywiąŜe się walka wszyscy mogą
ruszać się, atakować i rzucać czary jak podczas
normalnego starcia.
UWAGA: JeŜeli przywódca zrezygnuje z testu w celu
wywołania walki, tura naleŜy do przeciwnika a dopiero
potem do tego, który wywołał ogólną walkę.
JeŜeli pojedynek dotrwa do momentu w którym jeden z
walczących padnie, druŜyna przegranego musi
wykonać test rozbicia z powodu utraty morale po
utracie swojego bohatera. Od tej pory ruch, walka i
rzucanie czarów odbywają się na normalnych
zasadach. Zwycięska strona jest podniesiona na duchu i
musi wykonać test rozbicia dopiero po utracie połowy
składu. DruŜyna, która przegrała musi wykonywać test
rozbicia w kaŜdej turze (moŜe takŜe rozbić się
dobrowolnie).

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Na polu walki powinien być
wyznaczony pusty obszar o wielkości 8"-12" średnicy
aby odzwierciedlić obszar wybrany na pojedynek.
Sugerowane jest ustawienie stołu wielkości 4' na 4'.
Rozstawienie
Ten rodzaj starcia potrzebuje odrobiny historii
wspólnej dla obu band. Scenariusz moŜe być
rozgrywany tylko wtedy, jeŜeli bandy juŜ wcześniej ze
sobą walczyły. Wymagane jest aby jeden z graczy
wyzwał drugiego. Jest on mianowany Pretendentem a
wyzwany gracz Obrońcą. JeŜeli obaj wyzwą się
jednocześnie, rozstrzygniecie zaleŜy od rzutu kostką.
Pretendent wyznacza jednego bohatera na swojego
czempiona. Tak samo postępuje Obrońca z jednym ze
swych bohaterów.
UWAGA: Pomimo uŜycia słowa czempion, druŜyna
posiadająca bohatera tego rodzaju moŜe takŜe
wyznaczyć do pojedynku kapitana lub youngblood'a.
W wypadku gdy banda nie miała bohatera, to moŜe
zostać wyznaczony do tego poplecznik (henchmen),
który nie jest zwierzęciem.
Dwóch walczących czempionów zostaje rozstawionych
5" od siebie w centrum stołu przez Obrońcę. Następnie
Pretendent ustawia resztę swojej bandy za swoim
czempionem nie bliŜej niŜ 10" do któregokolwiek
czempiona i to samo robi Obrońca ze swym gangiem.
Członkowie obu druŜyn mogą być rozstawieni na
piętrach budynków (oczywiście dla lepszego widoku
;)) ale tak, aby jednocześnie widzieli obu walczących.
Umiejętności takie jak: Infiltracja, Taktyka i
Przeczucie mogą być uŜywane normalnie, ale nie mogą
być uŜyte do przestawienia czempionów ( to mogłoby

Koniec gry
Koniec następuje w momencie nieudanego testu
rozbicia.
PD
+1 za przeŜycie.
+1 dla przywódcy za zwycięstwo.
+1 za wroga ściągniętego z akcji.
+2 dla zwycięskiego czempiona. JeŜeli czempion
ściągnie przeciwnego czempiona z akcji w chwili gdy
zasady pojedynku ciągle trwają otrzymuje +2 PD
scenariusz rozgrywany na Goblikon 2004
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Ulica Ŝywych trupów
Autor: nieznany
NiewraŜliwe na psychologię: Zombi nie są wraŜliwe
na psychologię i nigdy nie wyłamują się z walki.
NiewraŜliwe na trucizny: Na Zombi nie działa Ŝadna
trucizna.
Brak bólu: Zombi traktują wynik ‘ogłuszony' jako
‘znokautowany'.
Wola Nekromanty: Zombie próbują zaszarŜować jak
największą liczbę wrogów. Jeśli pierwszy wolny cel
jest zajęty walką z innym zombie, zombie próbuje
szarŜować w inny cel. Jeśli inny cel jest za daleko,
wówczas zombie dołącza się do walki z najbliŜszym
celem. Zombie nie opuszcza walki i nie atakuje innego
celu, dopóki wróg, z którym walczy nie zostanie OOA.

Teren
Przez środek stołu biegnie zakrzywiona uliczka. Za
budynkami znajdują się niemoŜliwe do przejścia ruiny,
ale same budynki są dostępne. Jedynym przejściem na
drugą stronę jest ulica.
Rozstawienie band
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej wybiera
czy jako pierwszy rozstawia się czy rozpoczyna grę.
Ten, który rozstawia się pierwszy wybiera, po której
stronie stołu chce to zrobić, ustawiając wszystkie swoje
modele w odległości 8" od brzegu stołu. Jego
przeciwnik wystawia się w odległości 8" od
przeciwnego brzegu stołu.

Zakończenie gry
Gdy jedna z band zdoła przemieścić wszystkie swoje
Ŝyjące modele na przeciwny koniec ulicy, gra kończy
się i gracz, któremu udało się to zrobić wygrywa.
Alternatywnie, banda, która nie zda testu Rozbicia
przegrywa bitwę.

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne:
Po 3-ciej turze kaŜdego z graczy, na krawędziach, na
których się rozstawili pojawia się po 5 zombie. Są to
szczątki band, które przybyły kiedyś do Mordheim.
Zombie będą poruszały się w stronę najbliŜszego celu
(po turach obu graczy). Jeśli któryś z nich znajdzie się
w zasięgu szarŜy - natychmiast szarŜuje.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 Ucieczka. Pierwszy Bohater z którejkolwiek ze
stron (nie obydwu), który wyjdzie przez przeciwny
koniec ulicy otrzymuje +1 punkt doświadczenia.

Zombie
M 4 | WS 2 | BS 0 | S 3 | T 3 | W 1 | I 1 | A 1 | Ld 5
Broń/Zbroja: Zombi nigdy nie uŜywają broni czy zbroi
i nie ponoszą z tego tytułu Ŝadnych kar.
Zombie - zasady specjalne
Sieje strach: Zombi są przeraŜającymi Nieumarłymi
stworzeniami i dla tego sieją strach.
Nie moŜe biegać: Zombi są powolnymi Nieumarłymi
stworzeniami i nie mogą biegać (ale mogą normalnie
szarŜować).

Scenariusz turnieju "Rest in peace" poczyniony na
turnieju rozegranym na Dragon 2007
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Legenda Czarnej Perły
(minikampania turniejowa, wielu autorów)
Historia Czarnej Perły sięga jeszcze czasów Sigmara
MłotodzierŜcy. Ponoć w tych zamierzchłych czasach,
gdy bóg chodził po ziemi, starł się z jednym z
wybrańców wszystkich czterech potęg Chaosu. Walka
była, jak to zwykle w przypadku epickich walk, długa i
krwawa. Mało znana wersja legendy wspomina, Ŝe
podczas pojedynku doszło do czegoś, co szermierze
nazywają „trafieniem obopólnym”, a krew obu
przeciwników trysnęła w kierunku twarzy adwersarza.
Podobno obie strugi spotkały się w powietrzu i sycząc
niemiłosiernie zmieszały się w jednym momencie i
zastygły w postaci małego klejnotu. Od tego momentu
wystarczyło parę ciosów by władca Imperium pokonał
swojego przeciwnika, acz perła pozostała w ziemi na
bardzo, ale to bardzo długo. Minęło ponad XIX wieków
do czasu w którym młody krasnolud znalazł perłę,
spacerując po łące, na której odbyła się kiedyś owa
potyczka. Ile opatrzności musiało być w tym
wydarzeniu powie Wam kaŜdy krasnoludzki inŜynier
szukający kulki od łoŜyska, która spadła na podłogę.
Wyobraźcie sobie teraz perłę wśród traw na niemal
bezkresnych równinach, ale przedmioty tego typu mają
talent do bycia znajdowanymi. Krasnolud ów zrobił
sobie z tej perły naszyjnik, a juŜ dwa lata później znany
był jako jeden z najlepszych browarników w okolicy.
Niestety jak moŜna się domyślić nasz krasnolud nie był
normalnym krasnoludem, jak bowiem wyjaśnić to, Ŝe
zamiast pracować w kopalni błąkał się po łąkach, a
zamiast cięŜkich złotych ozdób i łańcuchów nosił na
szyi jedynie czarną perełkę? Robił dobre piwo, ale po
tym jak zaczął nazywać je właśnie Perełką i
eksperymentował z dodawaniem do niego soku musiał

opuścić rodzinne strony. Udał się do ludzkiego miasta
Mordheim, gdzie mógł robić niemal wszystko. Jego
piwo zyskało niesamowitą sławę wśród ludzi i
dorównywało niemal bugmańskiemu. Lecz nasz
krasnolud okazał się straszliwie ambitny i postanowił
sobie, Ŝe uda mu się zrobić najlepsze piwo na świecie,
a rozlewać będzie je nie do beczek, a do (o zgrozo!)
małych butelek pakowanych w skrzynki. Pracował
dniami i nocami całe lata, aŜ został uznany szalonym i
ludzie częściej się z niego śmiali niŜ chwalili, ale
samotność
przestała
mu
przeszkadzać.
Na kilkanaście dni przed zakończeniem roku 1999
odbyć się w Mordheim miał festiwal piwa, na którym
wybrać miano „najlepsze piwo tysiąclecia”. Niemal
kaŜdy był pewien Ŝe wygra bugmańskie, ale ludzi
czekała niesamowita niespodzianka. Na dwa dni przed
nowym rokiem sędziowie pewni juŜ zwycięzcy
skosztowali ostatniego piwa przyniesionego w kilku
ciemnych butelkach…
Podobno młody krasnoludzki browarnik tak bardzo
chciał zaistnieć w tym konkursie, Ŝe sproszkował swój
perłowy naszyjnik i dodał go do kadzi z piwem. Czarna
Perła, bo tak nazwał ten trunek, siłą rzeczy nie mogła
istnieć w większej ilości niŜ kilka skrzynek, ale mimo to
tuŜ przed katastrofą uzyskała tytuł Piwa Tysiąclecia.
Niestety poza nadaniem tytułu i puszczeniem informacji
plotką w świat, nikomu nie było dane spróbować
Czarnej Perły, bo Mordheim zostało zniszczone.
Legenda głosi, Ŝe w ruinach miasta wciąŜ jeszcze stoi
zwykły, szary dom, w którego piwnicach ukryte jest
kilka skrzynek tego piwa, a jego wartość dla koneserów
mogłaby być niemal nieograniczona…

Pierwsza krew - scenariusz pierwszy
W ogromie ruin Mordheim zawsze istnieje ryzyko
napatoczenia się na bandę przeciwników. Zwłaszcza,
jeśli szuka się legendarnego piwa, na które wszyscy bez
wyjątku mają ochotę. Czarna Perła z pewnością kusi,
lecz niepoprawnych awanturników kusi takŜe walka.
Kto wie? MoŜe przeciwnik znalazł skarb juŜ
wcześniej...

odległości do 8” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości do 8” od przeciwnego
brzegu stołu.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’.

Zasady specjalne
Na stole stoi 5 oznaczonych budynków. Spragnieni
gracze mogą je przeszukać w poszukiwaniu piwa.
Pierwszy wojownik, który wchodzi do budynku, rzuca
k6 za kaŜdy przedmiot z listy:

Bandy
KaŜdy 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

Piwo Orcze Szczyny* - 4+
PiwoBugman 5+
2k6zk - 3+
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*Orcze Szczyny nieraz próbowały zdobyć tytuł Piwa
Tysiąclecia, ale dostały tylko nagrodę Honorowego
Moczopęda. Nie są wiele warte w porównaniu do
swych szlachetnych braci, bo jedynie 25 zk. Przed
kaŜdą bitwą moŜesz napoić nim dowolnego bohatera
(tylko jednego). Sprawdź, jaki efekt (działa tylko jedną
bitwę) wywołał ów specyfik:

Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda przegrywa a ich
przeciwnicy wygrywają.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.

1 - Moczopęd. Zgadnij co! Pęcherz zaczął się
buntować. Twój wojownik musi opuścić bitwę.
2-3 - Orczy gniew. Co za pech! Wojownik podlega
zasadom animozji.
4-6 - Goblińskie szaleństwo. Rozum śpi, ale instynkt
zabijania działa. Niczym gobliński fanatyk, wojownik
staje się szalony.

Gildia browarników - scenariusz drugi
Tylko w jednym miejscu moŜna znaleźć jeszcze wieści o
miejscu zamieszkania szlachetnego browarnika – w
budynku
zajmowanym
niegdyś
przez
Gildię
Browarników. Tylko tam moŜna jeszcze odnaleźć księgi
i zapiski, prowadzące do celu. Niestety, budynek
równie dobrze moŜe stać się śmiertelną pułapką - w
końcu wszyscy
chcą tam dotrzeć...

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
Zakończenie gry
Gra kończy się automatycznie po 8 rundach. Wygrywa
banda mająca w momencie zakończenia gry przewagę
liczebną
w
budynku
Gildii
Browarników.
Znokautowane i ogłuszone modele nie są brane pod
uwagę. JeŜeli Ŝadna z band nie ma przewagi liczebnej,
gra kończy się remisem. Ewentualnie, jeŜeli jedna z
band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje zakończona.

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’. Pierwszy budynek
powinien zostać ustawiony na środku stołu, poniewaŜ
celem scenariusza będzie przejęcie kontroli nad tym
właśnie budynkiem (siedzibą Gildii Browarników).

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.

Bandy
KaŜdy 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 do 8” od przeciwnego
brzegu stołu.

Piwo
Jedna skrzynka piwa (traktowana jako Wyrdston ) dla
kaŜdego Bohatera, który znajduje się w środku
budynku centralnego na końcu bitwy (do maksimum
trzech skrzynek na bandę).

Klucz szczęśliwości - scenariusz trzeci
Budynek Gildii odkrył wiele tajemnic - między innymi
prawie dokładny, choć z lekka zaplamiony adres
słynnego browarnika, jak i fakt, Ŝe do otwarcia jego
pracowni potrzebne są cztery klucze, strzeŜone przez
czterech jego współpracowników. Szczęściem ich
adresy są całkiem proste do odczytania nawet dla
przeciętnego orka. Nie pozostaje nic innego, jak
wybrać się na poszukiwania.

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’.
Zasady specjalne
Po rozmieszczeniu terenu, umieść na stole znaczniki
Kluczy, aby reprezentowały one kawałki, które
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znajdują się w ruinach. W sumie będzie ich 4. Gracze,
na przemian umieszczają znacznik na stole. Rzuć K6,
aby zobaczyć, kto kładzie pierwszy. Znacznik musi być
umieszczony w odległości większej niŜ 10” od brzegu
stołu i minimum 6” od innego znacznika. Zwróć
uwagę, Ŝe znaczniki są umieszczane na stole przed
określeniem
rozmieszczenia band graczy, więc dobrym pomysłem
jest umieszczenie znaczników w centralnej części
stołu. Wojownicy mogą podnieść znacznik przez
wejście z nim w kontakt. Wojownik moŜe nieść
dowolną ilość Kluczy bez Ŝadnych kar. Wojownicy nie
mogą
oddać
posiadanego
Klucza
innemu
wojownikowi. JeŜeli wojownik, który posiada znacznik
zostanie zdjęty z placu boju, połóŜ znacznik w miejscu,
w którym został on zabity.
Bandy
KaŜdy 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 8” od brzegu stołu. Jego przeciwnik
wystawia się w odległości 8” od przeciwnego brzegu
stołu.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda automatycznie przegrywa.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 za znacznik Klucza. JeŜeli Bohater lub Stronnik
ma przy sobie znacznik na końcu bitwy to otrzymuje
+1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
Klucze
Twoi wojownicy otrzymują za kaŜdy klucz jedną
skrzynkę piwa (traktowaną jako Wyrdston ) za kaŜdy
posiadany na końcu bitwy znacznik.

Skrzynka Czarnej Perły - scenariusz czwarty
obejrzane) a inne budynki mogą być przeszukiwane
tylko raz. JeŜeli nie wypadła 12 przy przeszukiwaniu
budynków, a został tylko jeden nie przeszukany, to
Czarna Perła będzie się w nim znajdowała
automatycznie. Po znalezieniu skrzyni ze piwem,
wojownik musi ją zabezpieczyć i wynieść przez własny
brzeg stołu. Noszenie skrzyni spowalnia wojownika o
połowę. Dwóch lub więcej wojowników moŜe nieść
skrzynię bez kar. JeŜeli niosący skrzynie zostanie
zdjęty z placu boju, umieść model skrzyni w miejscu,
w którym zginął niosący. KaŜdy model moŜe ją
podnieść przez wejście z nią w kontakt podstawką.
Ktokolwiek ucieknie ze skrzynią moŜe rzucić na
poniŜszą tabelę, aby określić, co poza piwem się w niej
znajduje. Zwróć uwagę, Ŝe rzucasz na kaŜdy przedmiot
oddzielnie, poza złotymi koronami, które znajdują się
w skrzyni automatycznie.

Choć nikt zapewne nie zdobył kompletu kluczy,
wojownicy nie poddają się. Dzielnie ruszają na ostatni
rajd po zrujnowanym mieście - na poszukiwania domu
browarnika. Tropy są zachęcające, zapach Czarnej
Perły czuć niemal na kaŜdym rogu. Wystarczy
przeszukać kaŜdą ruinę na drodze, by odnaleźć legendę
staroświatowego browarnictwa. Jedynym problemem
jest wyeliminowanie konkurencji...
Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’.
Ustawienie
KaŜdy 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.

PRZEDMIOT RZUT K6 WYMAGANY, ABY
ZNALEŹĆ PRZEDMIOT
Piwo Czarna Perła * Automatycznie
3K6 zk Automatycznie
D3 kawałki Wyrdstona 4+
Piwo Bugman 5+
Piwo Orcze Szczyny 3+

Zasady specjalne
Wszyscy wojownicy (zwierzęta nie!) w kaŜdej z band
wiedzą mniej więcej czego szukają i muszą zbadać
budynki aby znaleźć Czarną Perłę. Za kaŜdym razem,
gdy wojownik wejdzie do budynku, który nie został
jeszcze przeszukany rzuć 2K6. Przy wyniku 12 znalazł
on legendarne piwo. Budynki w strefie rozmieszczenia
nie są przeszukiwane (poniewaŜ zostały juŜ pobieŜnie

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
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pozbywać? Przed kaŜdą bitwą moŜesz napoić piwem
swoich bohaterów, by zobaczyć jaki wywoła ono efekt
(działa jedną bitwę):

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 skrzynie

1 - "Za mocneee..." - Wojownik traci 1 punkt z dwóch
dowolnych cech.
2-3 - "Tysiąc laaat...!" - Wojownik otrzymuje
dodatkowy punkt do jednej, dowolnej z cech.
4-5 - "A ja widzę krasnoludki, hopsa, hopsa sa" Wojownik staje się na tę bitwę szalony, prócz tego
dostaje 1 punkt do dowolnej z cech.
6 - "Rrrraaaaarrrr" - Wojownik średnio nad sobą
panuje, nad swoim gniewem tym bardziej. Ale za to
otrzymuje punkt do wszystkich swoich cech.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+2 Za znalezienie skrzyni. JeŜeli bohater znajdzie
skrzynie otrzymuje +2 punkty doświadczenia.

scenariusze rozgrywane na turnieju Mordheim w
ramach konwentu Falkon 2008

*Jedna skrzynia Czarnej Perły kosztuje obecnie około
100 zk, jak nie więcej. Czy jednak chcesz się jej
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Klątwa Nagasha
Autor: Motor
Nagash curse – po dziewięciu rundach Klątwa
przyjmuje jeszcze bardziej na mocy, model traci jeden
punkt Toughness.
Nagash curse – po dwunastu rundach, model traci
kolejny punkt Toughness.
Nagash curse – po piętnastu rundach model umiera
(Out of Action).

Wiele wieków temu, bo w dwa tysiące lat przed
powstaniem Imperium, w mieście Khemir w Arabii
narodziło się dziecko imieniem Nagash, które później
było przeklinane przez wszystkie rasy Ŝyjące.
Teren
Teren typowy dla Mordheim zniszczone budynki,
przeszkadzajki itp. Sugerowane jest ustawienie stołu
wielkości 4' na 6'.

Części księgi moŜe nosić tylko jeden model w bandzie
(stronnicy, Dramatis Personae i najemnicy nie mogą
dzierŜyć woluminów). Aby podnieść cześć księgi
naleŜy się z nią stykać pod koniec swojej tury, model
podnosi ją w swojej fazie rekonwalescencji. Model
moŜe stracić wolumin tylko jeŜeli zostanie zdjęty z
placu boju, nie moŜna go zgubić, ani wyrzucić, ani
przekazywać między innymi członkami bandy.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy gracz rzuca kostką k6. Ten z najwyŜszym
wynikiem decyduje, gdzie rozstawi swoje modele,
naleŜy skorzystać z diagramu przedstawionego w
Mordheim Annual w rozdziale Chaos on the Street.
Następnie gracze ponownie rzucają k6 w celu
określenia, który z graczy rozpocznie rozgrywkę,
zaczyna gracz z najwyŜszym wynikiem, kolejność tur
poszczególnych graczy determinuje ich rozstawienie
początkowe, ich tury wyznacza ruch wskazówek
zegara.

Koniec gry
Rozgrywka kończy się natychmiastowo gdy na stole
pozostanie tylko jedna banda, a pozostałe nie zdadzą
Testu Rozbicia, bądź uciekną z walki dobrowolnie.
Zwycięzcą jest pozostała na stole banda. Otrzymuje
ona nagrodę. Opcjonalnie gra kończy się gdy dowódca
bądź inny członek bandy wyniesie wszystkie części
księgi za dowolną krawędź stołu. Jego banda wygrywa.

Zasady specjalne
Scenariusz jest przewidziany dla czterech graczy. W
scenariuszu tym nie powinna brać udziału banda The
Undead ze względu zasadę immune to psychology,
którą posiada Wampir.
Dowódca kaŜdej z band posiada część księgi z czarami
Nagasha. Celem scenariusza jest zdobycie pozostałych
trzech części księgi. KaŜda z części ma zgubny wpływ
na posiadacza, dlatego trzeba szybko zdobyć wszystkie
części księgi i wynieść je za pole gry.

Nagroda
Nagrodą jest Tome of magic, które moŜna przekazać
jednemu z bohaterów w bandzie, jeŜeli nie jest on
czarodziejem
dodatkowo
dostaje
dostęp
do
umiejętności akademickich i umiejętność Arcane lore.
Księga moŜe zostać sprzedana za 100 GC (Sisters of
Sigmar i Witch Hunters muszą sprzedać księgę).

Madness – po trzech rundach od wejścia w posiadanie
pierwszej z części księgi model jest podatny na frenzy.
Bitter enmity – po pięciu rundach od wejścia w
posiadanie pierwszej księgi model walczy z zasadą
hartred przeciwko innym posiadaczom woluminu.
Horrible scars – po siedmiu rundach Klątwa Nagasha
zaczyna oddziaływać coraz mocniej na posiadacza
woluminu, jego ciało zaczynają pokrywać okropne
rany. Model wzbudza strach.
Nervous condition – po ośmiu rundach od wejścia w
posiadanie pierwszej księgi kondycja nerwowa
bohatera, który ją trzyma nie jest najlepsza, jego nerwy
są napięte. Jego inicjatywa jest obniŜona o 1.

Punkty Doświadczenia
· +1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę to zyskują 1 PD.
· +1 Dla przywódcy za zwycięstwo. Dowódca
zwycięskiej bandy zyskuje 1 PD.
· +1 Za wroga ściągniętego z akcji. KaŜdy bohater
zyskuje 1 PD za kaŜdego wroga, którego uda mu się
wyeliminować z gry (zdjęty z placu boju).
· +3 PD Dla bohatera, który posiada na koniec
rozgrywki wszystkie cztery części księgi Nagasha.
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Akcja ratunkowa
Autor: Wielebny Rafael
- Stuka i puka, mordę wydziera po nocach, spać nie
daje... co za typ.
- Wiesz co? Mam pomysła. Pójdziem go wykopać i za
te hałasy go przekopiem.

Uwagi i nagrody
Za uwolnienie, ocalały w następnej potyczce, będzie
słuŜył Twojej bandzie za darmo, nawet jeŜeli zasady
owego najemnika mówią inaczej (np. Imperialny
zabójca wśród Orków). W tzw dalszej przyszłości,
moŜe zostać w Twej ekipie, będziesz musiał opłacać
mu Ŝołd wedle zasad dla HS (np. nadal ów zabójca
wśród Orków za 20 koron).
Aby określić kogo uratowałeś rzut k6:

Teren
Teren typowy dla Mordheim: ulice, zniszczone domy,
gruz, murki itp. Na środku stołu naleŜy umieścić
budynek, kompletnie zawaloną ruinę, spod której
dochodzi błagalne wołanie o pomoc, jęk rozpaczy,
przekleństwa na swój los, wystukiwane S.O.S. (co kto
woli).

1 Cryminal Gwint - imperialny zabójca +20 złotych
koron utrzymanie
Notowanie: Zabójca podnośni notowanie bandy o +25
punkty plus jeden punkt za kaŜdy zdobyty punkt
doświadczenia.

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6. Ten który wyrzucił najwięcej
wybiera brzeg stołu i wystawia się jako pierwszy.
JeŜeli jest dwóch graczy, to przeciwnik wystawia się na
przeciwległej krawędzi pola bitwy. W przypadku
rozgrywki na multiplayer obowiązują zasady z „Chaos
on the streets”.

M 4 | WS 4 | BS 4 | S 3 | T 3 | W 2 | I 5 | A 2 | Ld 8
Ekwipunek: Miecz, sztylet, noŜe do rzucania i pistolet
strzałkowy.

Zasady Specjalne
Na środku stołu stoi ruina, (zgliszcza) jednego z
budynków. Przywaliło tam kogoś. Ten ktoś nadal Ŝyje.
MoŜe jest bogaty? MoŜe wie coś i naleŜy go
„przesłuchać”? MoŜe tak z dobroci serca? Nie waŜne
dla jakich idei. Trzeba go uratować póki Ŝyje.

ZASADY SPECJALNE
Mistrz broni: Zabójca jest mistrzem broni i moŜe
uŜywać dowolnej broni. MoŜesz kupić broń dla
Zabójcy tak jak dla innych członków bandy. JednakŜe,
w przeciwieństwie do członków bandy, broń którą
podarujesz Zabójcy jest jego – nie odda jej innemu
członkowi bandy. Dodatkowo, mimo Ŝe Zabójca wie
jak posługiwać się bronią palną to nigdy jej nie uŜyje
poniewaŜ urządzenia te są zbyt głośne.

W odwalaniu gruzowiska, moŜe brać udział kaŜdy,
prócz zwierząt oraz modeli podlegających zasadzie
głupota. W fazie strzelania, gracz tworzy pule kości.
Jedna kość to jeden model stykający się podstawką z
zawaloną ruiną. śeby uwolnić przywalonego, naleŜy
stworzoną w ten sposób pulą kości wyrzucić 31 oczek
lub więcej.
Krasnoludzcy Poszukiwacze Skarbów mają z automatu
+1 kość do puli.

Truciciel: Zabójca specjalizuje się w uŜywaniu
trucizn. Zabójca rozpoczyna kaŜdą grę z bronią pokrytą
Czarnym Lotosem lub Ciemnym Jadem. Gracz
decyduje, którą truciznę posiada Zabójca, przed
rozpoczęciem bitwy. Zabójca nie moŜe pokryć broni
innych członków bandy ani nie poŜyczy im swoich!

Zakończenie
1) Rozgrywka kończy się natychmiastowo, gdy
wszystkie bandy oprócz jednej uciekną z pola walki.
Banda, która ucieka automatycznie przegrywa. JeŜeli
dwie lub więcej band załoŜyło sojusz, a pozostałe z
band uciekły, gracze mogą zadecydować, Ŝe dzielą się
zwycięstwem i kończą grę albo walczą między sobą
dopóki nie rozstrzygnie się wygrana (sojusz zostaje
zerwany!).
2) Rozgrywka kończy się natychmiast, gdy
„przywalony” zostanie uwolniony spod gruzów. Gracz,
którego ekipa odnalazła „zasypanego” – wygrywa.

Umiejętności: Zabójca moŜe wybierać umiejętności
Walki, Szybkościowe, Strzeleckie lub umiejętność
SzarŜa nie do zatrzymania z umiejętności Siłowych
kiedy otrzyma nową umiejętność. MoŜe równieŜ
wybrać jedną z umiejętności specjalnych opisanych
poniŜej.
UMIEJĘTNOŚCI ZABÓJCY
Atak od tyłu: Zabójca specjalizuje się w atakowaniu
swoich celów od tyłu. Zabójca moŜe zaszarŜować
przeciwnika, którego nie widzi (on wie, Ŝe tam jesteś!)
dopóki model znajduje się w zasięgu szarŜy. JeŜeli
zrobi coś takiego to zaskakuje przeciwnika i otrzymuje
+1 do trafienia wszystkimi atakami a wszystkie rzuty
na ObraŜenia mają modyfikator +1. Ten bonus trwa
jedynie przez pierwszą turę walki, poniewaŜ
przeciwnik otrząsa się z zaskoczenia, jeŜeli przeŜyje.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. Jeśli bohater lub grupa stronników
przeŜyła bitwę dostaje 1 punkt doświadczenia.
+1 za wygraną. Dowódca zwycięskiej bandy dostaje 1
punkt doświadczenia.
+1 za zabicie wroga. Jeśli bohater zdejmie wroga z
pola bitwy dostaje 1 punkt doświadczenia.
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Ukrycie w cieniu; Zabójca moŜe zlać się z cieniem
tak, Ŝe przeciwnik nie będzie w stanie go zobaczyć.
Dopóki znajduje się 1” do ściany lub innej duŜej
przeszkody (płot, ogrodzenie, studnia, itd.) przeciwnik
musi wykonać test Inicjatywy aby go zaszarŜować lub
do niego strzelić.

Nie posiada ich na początku
doświadczenie aby się ich nauczyć.

i

musi

zebrać

ZASADY SPECJALNE
Cios w serce: Kislewiccy Zwiadowcy często walczą z
wielkimi potworami które grasują po ich terenach.
Nauczyli się oni jak zabić takiego potwora jednym
precyzyjnym strzałem. JeŜeli strzelając do duŜego
potwora (zawierają się w tym takie stworzenia jak
niedźwiedzie) Kislewicki Zwiadowca wyrzuci 6 na
trafienie a następnie wyrzuci 5+ na zranienie to bestia
została trafiona w czułe miejsce i zostaje zabita bez
względu ile punktów śywotności jej pozostało. Brak
rzutów ochronnych.

2 Enriko Magiko – czarnoksięŜnik +15 złotych koron
utrzymanie
Notowanie: CzarnoksięŜnik podnosi notowanie bandy
o +20 punktów plus jeden punkt za kaŜdy zdobyty
punkt doświadczenia.
M 4 | WS 2 | BS 2 | S 3 | T 3 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 8

Płaszcz Łowcy: Ten płaszcz został zrobiony przez
Kislewczyków i noszą go jedynie ich zwiadowcy.
Ukryty zwiadowca nie straci swojego ukrycia nawet
jeŜeli strzela. Cel moŜe wykonać test Inicjatywy i
spróbować wykryć strzelającego zwiadowcę. JeŜeli test
się powiódł, zwiadowca traci status ukrytego.

Ekwipunek: CzarnoksięŜnik uzbrojony jest w kostur
ZASADY SPECJALNE
Czarodziej: Enriko jest magiem i zna trzy czary
wylosowane z listy Magii Mniejszej. Przejdź do sekcji
Magia, aby uzyskać szczegóły.

Poszukiwacz: Podczas rzutu na eksplorację,
Kislewicki Zwiadowca pozwala ci na modyfikację
jednej kostki o +1/-1.

Umiejętności: CzarnoksięŜnik moŜe wybierać
umiejętności Akademickie lub losowo wybrać kolejne
zaklęcie z listy Magii Mniejszej

Samotnik: PoniewaŜ często pracują samotnie,
Kislewiccy Zwiadowcy nigdy nie muszą wykonywać
testów Sam w walce.

3 Spartachójs – gladiator +15 złotych koron
utrzymanie
Notowanie: Gladiator podnośni notowanie bandy o
+25 punkty plus jeden punkt za kaŜdy zdobyty punkt
doświadczenia.

UMIEJĘTNOŚCI KISLEWCZYKÓW
Odgłosy zwierząt: Będąc ukrytym, Kislewicki
Zwiadowca moŜe uŜyć odgłosów zwierząt aby zmylić
przeciwników. Dowolny model w 18” moŜe być
zmylony i jeŜeli nie będzie w stanie zaszarŜować w tej
turze będzie musiał wykonać test Cech Przywódczych
prze ruchem. JeŜeli im się nie uda Kislewicki
Zwiadowca moŜe się ruszyć zmylonym modelem w
dowolnym kierunku.

M 4 | WS 4 | BS 3 | S 4 | T 4 | W 1 | I 4 | A 3 | Ld 7
Ekwipunek: Morgenstern, nabijany karwasz i hełm.
Nabijany karwasz traktowany jest jako dodatkowa broń
i puklerz. I nie, twoi Bohaterowie nie mogą nauczyć się
tej sztuki.

Znajomość ziół: Przebywając w dziczy Zwiadowca
poznał podstawowe zioła, które leczą rany. Dowolny
model będący w kontakcie ze Zwiadowcą moŜe być
uleczony na początku fazy Rekonwalescencji. Na 4+
model leczy 1 punkt śywotności. Zwiadowca nie moŜe
poruszyć się w turze, w której korzystał z tej
umiejętności.

Umiejętności: Gladiator moŜe wybierać umiejętności
Walki, Szybkościowe i Siłowe, kiedy otrzyma nową
umiejętność.

4 Tamara Kałasznikow – kislevicka zwiadowczyni
+15 złotych koron utrzymanie
Notowanie:
Kislewicki
Zwiadowca
podnośni
notowanie bandy o +18 punktów plus jeden punkt za
kaŜdy zdobyty punkt doświadczenia.
M 4 | WS 3 | BS 5 | S 3 | T 3 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 7

5 Orfeo z Brombergii – bard + 10 złotych koron
utrzymanie
Notowanie: Bard podnosi notowanie bandy o +11
punktów plus jeden punkt za kaŜdy zdobyty punkt
doświadczenia.

Ekwipunek: Łuk, miecz i płaszcz Łowcy.

M 5 | WS 3 | BS 3 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 7

Umiejętności:
Zwiadowca
moŜe
wybierać
umiejętności Szybkościowe i Strzeleckie kiedy
otrzyma nową umiejętność. MoŜe równieŜ wybrać
jedną z umiejętności specjalnych opisanych poniŜej.

Ekwipunek: Miecz, sztylet i lekki pancerz.
ZASADY SPECJALNE
Hart ducha: Podnoszące na duchu pieśni Barda
poprawiają samopoczucie osób znajdujących się w
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jego otoczeniu. Przyjazne modele w 6” od Barda mogą
przerzucić dowolny nieudany test Cech Przywódczych
z modyfikatorem +1 do Cech Przywódczych. Obejmuje
to testy Rozbicia.

Kieszonkowiec: Złodziej zajmuje się ‘znajdowaniem’
rzeczy ‘zgubionych’ przez innych. Aby to
odzwierciedlić na koniec gry, banda otrzymuje jeden
dodatkowy kawałek Wyrdstona, chyba, Ŝe Złodziej
został zdjęty z placu boju.

6 Bilbo Kieszonka – halfiński złodziej - specjalne
utrzymanie (zobacz poniŜej)
Notowanie: Halfling podnośni notowanie bandy o +18
punktów plus jeden punkt za kaŜdy zdobyty punkt
doświadczenia.

Niełatwy sprzymierzeniec: Na koniec kaŜdej gry, rzuć
K6 i skonsultuj wynik z poniŜszą tabelą:
K6 Wynik
1 Zatrzymać Złodzieja! – Zawiedziony zatrudnieniem
Złodziej opuszcza bandę z całym jej majątkiem!
Wykreśl Złodzieja z karty bandy i cały majątek
zgromadzony w skarbcu. Tym razem nie dodawaj
jednego Wyrdstona za Złodzieja.
2 Czas podatków – Halfling wydaje się być
zadowolony z dotychczasowych dokonań bandy i Ŝąda
jedynie pokrycia kosztów utrzymania w wysokości 15
złotych koron.
3 Słodka niewiedza – Halfling wydaje się wyjątkowo
zadowolony z udziałów (właściwie nawet zbyt
zadowolony, poniewaŜ zaciera ręce i mamrocze coś
pod nosem) i tym razem zapomina o kosztach
utrzymania.

M 4 | WS 2 | BS 5 | S 2 | T 2 | W 1 | I 4 | A 1 | Ld 7
Ekwipunek: Miecz, sztylet, noŜe do rzucania i lina z
hakiem.
Umiejętności: Halfling moŜe wybierać umiejętności
Szybkościowe i Strzeleckie kiedy otrzyma nową
umiejętność. MoŜe równieŜ wybrać jedną z
umiejętności specjalnych opisanych poniŜej. Nie
posiada ich na początku i musi zebrać doświadczenie
aby się ich nauczyć.
ZASADY SPECJALNE
Infiltracja: Halfling jest specjalistą w podkradaniu się.
MoŜe być wystawiony na polu bitwy po wystawieniu
się przeciwnika i moŜe być umieszczony w dowolnym
miejscu na stole, w którym nie widza go przeciwnicy i
jest 12” od modelu przeciwnika. JeŜeli obydwu graczy
posiada modele z infiltracją, rzuć kostką aby określić
kto wystawia się pierwszy.

UMIEJĘNOŚCI HALFLINGA
Chytry złodziej: Złodziej jest ekspertem w
znajdowaniu cennych rzeczy u swoich ofiar. JeŜeli
Złodziej zdejmie z placu boju przeciwnika (i sam
podczas bitwy nie zostanie zdjęty z placu boju) to
banda Złodzieja znajduje dodatkowy kawałek
Wyrdstona (nie ma to wpływu na ilość Wyrdstona
znalezioną przez przeciwników). Jest to oczywiście
dodatkowy kawałek do +1 Kawałka zapewnianego
przez umiejętność Kieszonkowiec.

Otwieranie zamków: Złodziej wie jak otwierać zamki
za pomocą specjalnych narzędzi. W momencie
otwierania drzwi, Złodziej musi wykonać jedynie test
Inicjatywy.

Niewidzialny: Złodziej moŜe się ukryć nawet jeŜeli
biegł i moŜe biec nawet jeŜeli jest bliŜej niŜ 8” od
przeciwnika jeŜeli rozpoczął i zakończył bieg jako
ukryty.
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Krater
Autor: Armand
test Ld lub nadal ucieka. Po przekroczeniu krawędzi
traktujesz ją jak OoA.

Teren
KaŜdy gracz moŜe w turze postawić kawałek
otoczenia, zrujnowany budynek, wieŜę lub podobny
kawałek terenu. Sceneria powinna zostać tak ustawiona
aby w centrum stołu znajdował się krater (np. zrobiony
z płotków) o średnicy 18". W obrębie krateru znajdują
się dolne fragmenty ścian, kamienie, głazy itp.
W kraterze znajduje się 9 [dziewięć] kamienie
Wyrdstone'a. Pierwszy z nich znajduje się po środku
stołu (i krateru), zaś pozostałe umieszczane są przez
graczy na przemiennie (przed wystawieniem). KaŜdy
kamień ma być minimum 3 cale od kaŜdego innego
kamienia.

5 Krew Khorna! Postać wpada w szał bojowy atakuje
NAJBLIśSZY model ze zdolnością frenzy (tylko w
danej turze).
6 Zapłata Pana Cieni! Model traci -1 do losowej
statystki. Efekt trwa do początku następnej rundy. (Ws,
Bs, S, T, A, Ld)
7 Dar Pana Cieni! Model otrzymuje +1 do losowej
statystki, która moŜe wzrosnąć ponad jego maximum
rasowe. Efekt trwa do początku następnej rundy. (Ws,
Bs, S, T, A, Ld)

Rozstawienie
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje: rozpoczyna grę jako pierwszy lub wybiera
krawędź stołu na której się wystawia. KaŜdy z graczy
rzuca ponownie k6. Ten z wyŜszym wynikiem
decyduje który z graczy wystawia swoją bandę
pierwszy. Wystawiający się gracz ustawia swoją bandę
do 6 cali od swojej krawędzi stołu.

8 Rozkosze Slaneesha! Model jest podatny na głupotę
do końca gry.
9 Wir Chaosu! Model natychmiast jest teleportowany
2k6 cali w losowym kierunku. Jeśli ląduje na innej
figurce (modelu - wystarczy kawałek podstawki), ta
otrzymuje hita z siła 3 (lub 5 w wypadku duŜych
potworów). Po zdaniu testu Ld moŜe normalnie działać
w tej turze.

Zasady specjalne
Zbieranie Wyrdstone
Podnosić kamienie mogą TYLKO herosi. KaŜdy moŜe
nieść dowolną ilość kamieni, których nie moŜna jednak
przekazywać innym modelom. Jeśli model jest OoA
upuszcza wszystkie niesione kamienie. Poza kraterem
upuszczane przez herosa OoA kamienie mogą podnosić
stronnicy [tylko Ci zdolni do zdobywania punktów
doświadczenia).

10 Pan Przemian. Model zamienia się statystykami,
zdolnościami i zasadami specjalnymi (ale nie
wyposaŜeniem) z najbliŜszym wrogiem. W kaŜdej
rundzie obaj gracze rzucają testy Ld przejętych
członków bandy. Udany test obu modeli oznacza
powrót do sytuacji wyjściowej. Zamiana kończy się
automatycznie w chwili gdy jeden z tych modeli
zostanie ściągnięty z placu boju (OoA).

Wpływ krateru i duŜej ilości Wyrdstone
Na terenie krateru odczuwalne jest silne oddziaływanie
wyrdstone’a. Wyrzucenie 1-2 na k6 powoduje
określone konsekwencje: rzuca jeszcze raz 2k6, a
wynik sprawdza w poniŜszej tabeli:

11 Pan czasu! Model ma zamiast jednej tury, k3 tury
(po rozegraniu pierwszej rozgrywane są pozostałe tury
na normalnych zasadach). Po rozegraniu ostatniej tury
z wydarzenia Pan czasu gracz rzuca za ten model na
Tabeli zranień (injury roll). Nie ma znaczenia ile ma
jeszcze Woundów ten model

Tabela Wyrdstone'a

12 Wessany! Model jest OoA.

2 Mroczne Wizje! Postać zadaje sobie tyle autohitów
(trafień) ile ma max ataków w walce wręcz. Rzuć
normalnie na woundowanie, potem jeśli postać straciła
ostatnią ranę na Injury Roll (analogicznie jak w walce z
wrogiem).

Zakończenie
Scenariusz kończy się, gdy któraś z band nie zda testu
rozbicia.

3 Nurglowe rozdęcie jelit! Model otrzymuje hita z S6
bez rzutów obronnych. Wszystkie modele 2 cale od
niego otrzymują hita z S4 (z rzutem obronnym)

Doświadczenie
+ 1 za udział
+ 1 za zabicie wroga dla herosów
+ 1 za kaŜdy kawałek Wyrdstone dla herosów
+ 1 za zwycięstwo dla dowódcy

4 PrzeraŜenie! Postać ucieka 2k6 cali w losowym
kierunku (scatter dice). W następnej rundzie musi zdać
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Czarodziejska mapa
Autor: Garran
Kurt wszedł pierwszy... W środku było ciemno, ale
kapitan miał przy sobie pochodnię. Schodził po
wilgotnych kamiennych schodach coraz niŜej. Dźwięk
jego kroków roznosił się echem. Za nim szedł Sigmund.
Dopiero niedawno dołączył się do kompanii Kurta...
Światło... Ciemność... Krzyk... Krew... 'Sigmund! Gdzie
się do cholery podziałeś! Jesteś cały?' - krzyknął Kurt.
Wymacał na ziemi pochodnię, zapalił... Sigmung nie
mógł mu odpowiedzieć. LeŜał w kałuŜy krwi... własnej
krwi... Ręka mu zadrŜała. Spojrzał za siebie w kierunku
wyjścia. Nie mógł się cofnąć. Musiał mieć tę mapę, a to
była jedyna droga, Ŝeby ją zdobyć.

numerem. Szóstką zawsze oznaczona jest twierdza
czarodzieja.

W mieście mieszkał czarodziej, który posiadał
ogromne moce i magiczne przedmioty. Ze względu na
swoją potęgę, miał on równieŜ wielu wrogów.
Zbudował więc w mieście twierdzę/wieŜę/dom, do
którego nie moŜna było wejść zwyczajnym sposobem.
Jedyna droga prowadzi przez katakumby, które ów
czarodziej odpowiednio zabezpieczył zarówno
pułapkami jak i iluzją. KrąŜą słuchy, Ŝe czarodziej był
w posiadaniu tajemniczej mapy, która prowadziła do
wielkiego skarbu. Ile jest w tym prawdy... nie
wiadomo, ale z tego co wynika z ksiąg znalezionych
przez pewnego alchemika w Altdorfskiej bibliotece, to
warto to sprawdzić...

4 - Bohater wpada w wilcze doły! Otrzymuje on K3
ciosy z siłą 3. Jeśli przeŜyje, poczekaj aŜ nie będzie
ogłuszony lub znokautowany i rzuć test I. Jeśli test
się udał bohater wychodzi. Jeśli nie, powtarzaj
rzuty tak długo, aŜ wyjdzie test inicjatywy. Jeśli
bohater ma linę, moŜe co rundę rzucać 2 razy.

Zdarzenia losowe
2 - Bohater zostaje poraŜony magiczną błyskawicą!
Otrzymuje on jeden cios z siłą 6, który ma
modyfikator +2 w tabeli obraŜeń.
3 - Bohater spotkał demona! UŜyj statystyk
opętanego wraz z mutacjami: dodatkowe ramię i
wielki szpon. Pierwszy atakuje ten, który ma
większą inicjatywę.

5 - Bohater pogubił się w katakumbach. Stracił
poczucie kierunku i nie wie jak dojść do twierdzy
czarodzieja. Przy wyjściu bohatera z katakumb
zignoruj 6kę i rzucaj tak długo aŜ wypadnie wynik
w granicach1-5.
6 - Bohater potknął się o wystający kamień. Zostaje
ogłuszony i zostaje w katakumbach, aŜ nie będzie
zupełnie zdrowy.

Teren
Na środku naleŜy umieścić budynek (twierdzę
czarodzieja). Następnie naleŜy umieści na stole resztę
budynków. Teraz trzeba oznaczyć pięć budynków, pod
którymi będą znajdowały się wejścia do katakumb.

7 - Bohater spotyka kogoś w katakumbach.
Wybierz losowo innego bohatera, który aktualnie
znajduje się w katakumbach. Jeśli jest z wrogiej
bandy to natychmiast rozpocznij walkę. Pierwszy
atakuje model z większą inicjatywą.

Rozstawienie
Bandy rozstawiają się najwięcej 6'' od wybranej
krawędzi i 12'' od wrogiej bandy.

8 - Nic się nie dzieje
Zakończenie gry
Wygrywa banda, która wydostanie się z pola walki
wraz z mapą znajdującą się w twierdzy czarodzieja
(niekoniecznie musi tam wchodzić, moŜe zabić i zabrać
mapę temu, który wcześniej ją stamtąd wyciągnął!).
Model mający mapę moŜe równieŜ uciec przez
katakumby jeśli po wejściu wyrzuci jeszcze raz 6 (nie
koniecznie w pierwszej turze po opuszczeniu twierdzy
czarodzieja, moŜe próbować ile razy chce, lecz za
kaŜdym razem musi rzucać na zdarzenie losowe i za
kaŜdym razem wychodzi w tym budynku, który
wskaŜe
kostka).

9 - Bohater znajduje sakiewkę z 2K6 ZK
10 - Bohater moŜe wyjść z katakumb gdziekolwiek
chce, oprócz twierdzy czarodzieja i wyjścia poza
krawędź stołu (chyba, Ŝe rzuci 6kę)
11 - Bohater znajduje wirdstone'a!
12 - Bohater znajduje wirdstone'a i moŜe wyjść z
katakumb gdziekolwiek chce (nawet w twierdzy lub
wyjść z mapą poza krawędź stołu)
Twierdza
Do twierdzy moŜna wejść tylko poprzez katakumby.
Jest ona otoczona magiczną barierą, która
uniemoŜliwia ani przechodzenie do twierdzy, ani
strzelanie przez nią. Po wejściu do twierdzy, bohater
moŜe poświęcić turę na przeszukanie twierdzy. JeŜeli
w środku znajdują się dwa wrogie modele, mogą ze
sobą walczyć. Bariera jest niewidzialna, więc nie daje

Zasady specjalne
Wchodzenie do katakumb
Do katakumb mogą wchodzić jedynie bohaterowie.
Do kaŜdego wejścia moŜe udać się tylko jeden bohater
w ciągu jednej tury gracza. W następnej turze rzuca on
2K6 na zdarzenie losowe. Jeśli zdarzenie losowe nie
określa inaczej, model w następnej turze rzuca K6 po
czym wychodzi w budynku oznaczonym tym właśnie
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moŜliwości ukrycia się za nią, ale daje juŜ moŜliwość
osłony (pocisk trafiony w barierę opada na ziemię).

bądź mieć moŜliwość dowolnego rozstawienia się na
stole w scenariuszu Poszukiwanie skarbów.
Dodatkowo w następnym scenariuszu gracz, który
wyniósł mapę, jako jedyny wie, gdzie leŜy skarb,
nawet jeśli sprzedał mapę.

Nagrody
Pierwszemu za dotarcie do twierdzy czarodzieja: mapa
skarbu, laboratorium alchemika (jak pięć dwójek przy
rzucie na eksploracje). Przy OOA modelu, który
pierwszy wszedł do budynku czarodzieja zostają
wszystkie znalezione w twierdzy przedmioty. Ginie
tylko mapa, którą moŜe zabrać kaŜdy model,
przechodząc przez miejsce, w którym leŜy mapa.
Bandy nie interesuje nic, poza wyciągnięciem mapy
skarbów!
Za wyniesienie mapy: moŜna ją sprzedać za 100ZK

Doświadczenie
+1 dla kaŜdego bohatera za kaŜdego wroga OOA
+1 za przeŜycie
+1 dla kapitana zwycięskiej bandy
+1 dla bohatera, który pierwszy dostał się do twierdzy
+1 dla bohatera, który wydostał mapę poza krawędź
stołu
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Rozpustny szlachcic
Autor: Skavenblight DT
kultyści budzą się. Jeśli model jest w zasięgu ich
szarŜy, szarŜują najbliŜszy cel. Jeśli nie mają nikogo w
zasięgu, stoją w miejscu. W chwili przejęcia syna
szlachcica wszyscy kultyści będą odtąd szarŜować
tego, kto go przejął. Tura kultystów następuje po
turach obydwu graczy.

Syn bogatego szlachcica, znany z zepsucia i
zamiłowania do rozpusty, wybrał się nocą na “spacer”
z dziwnie przebranymi i zachowującymi się ludźmi.
Stary szlachcic twierdzi, Ŝe ludzie ci są podejrzani i
oferuje za odnalezienie syna sporą nagrodę...
Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody itd. Na środku,
przywiązany rytualnie do pala, znajduje się syn
szlachcica. W odległości 6” od niego znajdują się 4
ogniska [nie bliŜej niŜ 8” od siebie], przy kaŜdym leŜy
dwójka kultystów, omamionych narkotykami, w
półśnie.

Kultysta
M 4 | WS 2 | BS 2 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 6
Uzbrojony w: sztylet
Zakończenie gry
Kiedy jedna z band odprowadzi syna szlachcica poza
swoją krawędź, gra kończy się. Gra kończy się
równieŜ, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 za syna szlachcica. Jeśli młodzieńca prowadził
jakiś bohater, otrzymuje on +1 punkt doświadczenia.
+1 za zdjętego z placu boju przeciwnika. KaŜdy
bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne
Syn szlachcica – Uwolnienie skrępowanego więzami
syna szlachcica następuje po zetknięciu się z nim przez
jednego z członków bandy (nie moŜe to być zwierzę).
W następnej turze będzie on podąŜał za swym
wybawicielem (dozwolony zwykły ruch, skradanie się i
bieg, ale z prędkością nie większą niŜ wartość cechy M
uwolnionego). JeŜeli wybawiciel zostanie zdjęty z
placu boju, ogłuszony, znokautowany lub ucieknie, syn
szlachcica przyczepi się do innego wojownika, który
się z nim zetknie. W sytuacji, gdy nikt go nie prowadzi,
rusza się on co rundę (po turach graczy i kultystów)
k6” w losowo wybranym kierunku, dopóki ktoś go nie
przechwyci. Nie moŜna go atakować, jako Ŝe jest zbyt
cenny dla kaŜdej z band.

Nagroda
Zwycięska banda, której udało się zachować
nieposłusznego syna przy Ŝyciu, otrzymuje równieŜ
nagrodę. Przez zachowanie go przy Ŝyciu rozumie się
doprowadzenie do swojej krawędzi oraz prowadzenie
przez jednego z wojowników w momencie, gdy wroga
banda nie zda testu rozbicia. JeŜeli w momencie
zakończenia gry Ŝaden model nie jest w kontakcie z
figurką syna, przyjmuje się, Ŝe zaginął on w ruinach i
nagroda jest bezpowrotnie stracona.
4k6 zk – Automatycznie
Miecz – 4+
Perfumy “Zew Wyuzdania” - 6+
Lekka zbroja – 5+
Tarcza – 4+
K3 klejnoty wartości 10zk kaŜdy – 5+

Pobudka! - kultyści nie obudzą się, póki nie zostaną
trafieni z broni strzeleckiej, zaszarŜowani lub póki nie
zbudzą ich niechcący skradający się wojownicy. Na
końcu kaŜdej rundy rzuć k6 i dodaj 4. Jeśli w
wylosowanym zasięgu znalazły się jakieś modele,
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Grzeszna dzielnica
Autor: Skavenblight DT
5 – Ta podłoga wygląda na całkiem sol... Podłoga
zapada się. Model testuje Inicjatywę, w przypadku
niezdania otrzymuje trafienie z własną siłą.
6 – A ty tu czego?! Model pechowo wdeptuje w
zaspanego klienta przybytku, który zapewne stracił
poczucie czasu i zdrowe zmysły. Ten, wściekły za
przerwanie naleŜnego mu wypoczynku, natychmiast go
atakuje.

W tej dzielnicy Mordheim znajdowało się zapewne
najwięcej przybytków rozkoszy. Większość była tylko
legalną przykrywką dla działalności tajemnych kultów
Slaanesha. Choć gniew Sigmara zgładził miasto, w
ruinach wciąŜ znajdują się bogactwa – tak samo, jak i
liczne niebezpieczeństwa...
Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itp. oraz 5
oznakowanych budynków, które gracze mają za
zadanie zdobyć i obronić.

Rozjuszony klient
M 4 | WS 2 | BS 2 | S 4 | T 3 | W 1 | I 3 | A 2 | Ld 6
Uzbrojony w: dwa sztylety, pokryte Czarnym Lotosem.
Umiejętności:
Nieustraszony – wciąŜ pod wpływem narkotyków, jest
całkowicie odporny na psychologię.
Odstąpienie [step aside] – daje rzut obronny na 5+
przed kaŜdą raną.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Zakończenie gry
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 Ŝadnego
wrogiego. W przypadku, gdy w budynku znajdują się
modele z obu band, walka o niego pozostaje
nierozstrzygnięta.

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne
W
grzesznej
dzielnicy
wciąŜ
czają
się
niebezpieczeństwa. KaŜdy model, który jako pierwszy
wejdzie do budynku, rzuca k6 [następne juŜ nie
muszą].

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

1 – Na tej ścianie wisi akt Grubej Berty! - model musi
testować Ld, w przeciwnym razie nie moŜe nic robić w
tej rundzie. Modele nieczułe na kobiece piękno [i
odporne na psychologię] zdają ten test automatycznie.
2 – W oczach mi się dwoi! Jeśli model zostanie
zaatakowany lub spróbuje strzelać, ma -1 do trafienia
w tej rundzie.
3 – Chłopaki! Coś tu się błyszczy! Model znajduje k6
zk.
4 – Ciekawe, co się stanie, jak otworzę te drzwi...
Model pojawia się w innym, losowo wybranym
budynku [jednym z 5 oznakowanych!].
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Opary rozkoszy
Autor: Skavenblight DT
2 – Panika! Model ucieka na 2k6 cali w losowym
kierunku.
3 – Mamo, jaki bzydki ork! Model stoi w tej turze i nic
nie moŜe robić, głupiejąc na widok jakiejś
fatamorgany.
4 – Giń, plugawcu! Model szarŜuje najbliŜszy cel,
niewaŜne, przyjazny czy wrogi. Jeśli cel ten nie jest w
zasięgu szarŜy, a model ma broń strzelecką, wówczas
strzela. Jeśli jest w walce, otrzymuje dodatkowy atak,
jeśli zaś nie moŜe szarŜować ani strzelać, biegnie po
prostu w stronę najbliŜszego modelu.
5 – Ten zapach wydaje się znajomy! Model dostaje
+k3 punkty Inicjatywy, oraz +1 do Siły i ruchu.
6 – Ja jestem chaos i masakra! Model otrzymuje +1
do wszystkich charakterystyk.
7 – Po co mi ten garnek na łbie?! Model dostaje +1 do
Wytrzymałości.
8 – Strach jest dla dzieci i elfów! Model staje się
odporny na psychologię.
9 – Posiekam was i oddam do rzeźni na salami!
Model staje się szalony.
10 – Ała...! Model musi od razu rzucać na ranę, w
przypadku 1-3 jest znokautowany, w przypadku 4-6
ogłuszony. Nie traci jednak punktów W.
11 – Jestem smutny, niezrozumiany, chyba się potnę!
Model zadaje sobie jedno automatyczne trafienie z
własną siłą, bez trafień krytycznych.
12 – Oj, było zostać w domu! Model otrzymuje -1 do
wszystkich charakterystyk, przy czym W nie spada
poniŜej 1.

Wśród zrujnowanego miasta bandy trafiają na obszar,
gdzie unosi się dziwna mgiełka. Niczego nie
podejrzewając kierują się w głąb tajemniczych oparów,
nie wiedząc nawet, Ŝe po drugiej stronie znajduje się
niemniej zaskoczony przeciwnik...
Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itd.
Rozstawienie band
Rozstawienie jest takie, jak w scenariuszu chance
encounter – stół dzielimy na ćwiartki. KaŜda z band
niesie po 3 kawałki Wyrdstona. KaŜdy z graczy rzuca
k6, ten z wyŜszym wynikiem decyduje czy chce się
wystawić jako pierwszy czy jako drugi. Gracz
wystawiający się jako pierwszy wystawia swoje
modele do 6” od wybranej przez siebie krawędzi.
Drugi gracz wystawia się na przeciwko pierwszego.
Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy powinni
rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
decyduje kto rozpocznie grę.
Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne
Na środku stołu znajduje się kadzielnica, która jeszcze
kilka godzin temu słuŜyła kapłanowi Slaanesha do
wprowadzenia się w trans i skontaktowania z
demonami. Teraz kadzielnica wydziela wciąŜ trujące,
narkotyczne opary, działające na kaŜdego, kto się do
niej zbliŜy, oprócz modeli odpornych na działanie
narkotyków i trucizn.

Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu rozbicia, gra zostaje
zakończona, a rozbita banda przegrywa.
Dodatkowo, banda dostaje +1 kawałek Wyrdstona za
zdjętego bohatera przeciwnika i -1 za kaŜdego
własnego bohatera, który zszedł.

EFEKTY TRWAJĄ DO POCZĄTKU NASTĘPNEJ
WŁASNEJ TURY.
Na początku kaŜdej tury gracz rzuca k6 za kaŜdego
bohatera i stronnika. W przypadku wylosowania 1
rzuca 2k6. Im bliŜej jest kadzielnicy, tym więcej musi
dodać do wyniku. Przedziały są następujące:

Doświadczenie
+1 za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę, otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 za zdjętego z placu boju przeciwnika. KaŜdy
bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

24-19 => 0
18-13 => +1
12-7 => +2
6-0 => +3
Przedziały liczą się za kaŜde ROZPOCZĘTE 6 cali.
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Skarb rozpustników
Autor: Skavenblight DT
pierwszej turze walki zadawać ciosów [moŜe jednak
parować].

Hazardziści, narkomani i inni rozpustnicy często
tworzyli organizacje i kulty, mające na celu ułatwienie
zdobywania środków na narkotyki i inne przedmioty
słuŜące ich rozkoszy. Nim uciekli lub zginęli w
katastrofie, pochowali kosztowności w skrzyniach i
dobrze ukryli. Teraz czas ich poszukać...

Zakończenie gry
Gra kończy się po wyniesieniu skrzyni poza własną
krawędź stołu. Kiedy jedna z band nie zda testu
rozbicia, gra równieŜ zostaje zakończona. Rozbita
banda przegrywa.

Teren
Zrujnowane domki, murki, przeszkody, itd.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+2 Za znalezienie skrzyni. JeŜeli bohater znajdzie
skrzynie, otrzymuje +2 punkty doświadczenia.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Skarb
Jeśli udało Ci się zdobyć skarb, sprawdź, co w nim
znalazłeś:
5k6 zk – Automatycznie
K3 kamienie warte 10zk kaŜdy – 4+
Obcisłe skórzane stroje, traktowane jak lekka zbroja –
4+
Stalowy Bicz – 6+
Korbacz – 3+
“Zew Wyuzdania” - 5+
Mucha Estalijska - 5+
Esencja z trolla – 5+
Karmazynowy Mrok - 6+
Korzeń Mandragory – 6+

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.
Zasady specjalne:
Skarb - Na stole znajduje się 5 oznakowanych
budynków, w których moŜe znajdować się skarb.
Wszystkie modele prócz zwierząt badają budynki w
jego poszukiwaniu. Skrzynia ze skarbem znajduje się
na środku ostatniego przeszukiwanego budynku. Aby
ją przejąć, naleŜy zetknąć się z nią podstawką w fazie
ruchu. Dopiero w następnej turze moŜna się z nią
ruszyć. Po znalezieniu skrzyni, model musi ją wynieść
poza własny brzeg stołu. Noszenie skrzyni spowalnia
model o połowę. Dwa modele lub więcej mogą nieść
skarb bez kar, jednak nie mogą biegać.. Jeśli niosący
skarb zostanie zdjęty z placu boju, umieść model
skarbu w miejscu, w którym zszedł niosący. KaŜdy
model moŜe teraz podnieść skarb.

Perfumy “Zew Wyuzdania”
Opis: Pachnidło to wzbudza szczególne emocje w
większości Ŝyjących istot. Ten, który się nim skropi,
będzie uwielbiany i podziwiany, nawet jeśli jest gruby,
brzydki i ma koślawe nogi. Powiada się, Ŝe perfumy
sporządzono z młodych dziewcząt, na których urok
podatni są wszyscy...
Efekt: Przeciwnik musi w kaŜdej turze walki ze
skropionym perfumami modelem testować T, w
przeciwnym razie tępieje z zachwytu i nie moŜe
zadawać ciosów [moŜe jednak parować].
Dawka: Na jedną bitwę.
Skutki uboczne: Po bitwie rzuć k6. Na 1 model sam
ulega swemu urokowi i staje się narcyzem. Na polu
bitwy często przystaje, przeglądając się w lśniącym
ostrzu broni. Model staje się podatny na głupotę.
Koszt: 30 + 2k6 zk
Dostępność: 9

CzyŜbyś nas wzywał, panie?
Zdaje się, Ŝe pechowo właśnie Twoja skrzynia została
obłoŜona zaklęciem Slaanesha przez sprytnego maga.
Z dwóch krawędzi stołu prostopadłych do Twojej
wybiegają dwie kuszących kształtów demonetki –
StraŜniczki Skarbu. Będą szarŜować modele niosące
skrzynię ze skarbem. Tura demonetek następuje po
turach obydwu graczy.
StraŜniczka Skarbu
M 5 | WS 4 | BS 0 | S 4 | T 3 | W 1 | I 5 | A 2 | Ld 10
Uzbrojone w: szpony, szczypce i inne mutacje
[traktowane jako unarmed].
Co mi zrobisz, chłopaczku? Demonetki są odporne na
psychologię oraz wszelkie trucizny.
ZałoŜę się, Ŝe jeszcze nie spotkałeś takiej kobiety jak
ja! Model angaŜujący się w walkę wręcz z demonetką
musi zdać test Ld; w przypadku niezdania nie moŜe w

Mucha Estalijska
Opis: Narkotyk ten pochodzi podobno z Estalii, ale
szybko zdobył popularność w Imperium. Działa
głównie pobudzająco.
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Efekt: Na skutek mrowienia model staje się
nadpobudliwy. W kaŜdej turze rusza się dodatkowo
+k3 cale. ZAWSZE są to k3 cale, nawet jeśli model się
nie ruszał [dodatkowy ruch nie wpływa na walkę
strzelecką, w tym zasadę move or fire]. Model moŜe
szarŜować, jeśli w zasięgu owych k3cali znajdzie się
jakiś wróg.
Skutki uboczne: Po bitwie rzuć 2k6. Na 2-3 model
uzaleŜnia się – musisz odtąd co bitwę dostarczać mu
dawkę narkotyku. Na 12 model staje się odporny na
uzaleŜnienie i nie musi więcej wykonywać tego testu.
Koszt: 30 + 2k6 zk
Dostępność: 10

Esencja z Trolla
Opis: Sporządzaniem tej mikstury zajmuje się niewielu
śmiałków. Głównie dlatego, Ŝe trudno znaleźć główny
surowiec, jakim jest krew trolla. Po jej zaŜyciu w
kaŜdego wstępuje nadnaturalna zdolność regeneracji,
właściwa właśnie owym duŜym stworom...
Efekt: Pozwala regenerować kaŜdą ranę na 6+. Nie
regeneruje ran od magii i ognia.
Skutki uboczne: Organizm nie pozostaje obojętny na
krew trolla. Po bitwie rzuć k6. Na 1 model opuszcza
następną bitwę.
Koszt: 20 + k6 zk
Dostępność: 8
Scenariusz turnieju Geheimnisnacht - Polcon 2007 w
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Zagwozdka
Autor: Garran
Jeden
z
bardziej
niesławnych
zabójców
zamieszkujących gdzieś w Mordheim – a właściwie
jego truchło zostało znalezione w gruzach.. Obudziło to
marzenia band o bogactwach jakie zostawił za sobą ów
czarny charakter – bez ryzyka noŜa wbitego w plecy..
albo i trzech. Okazało się niestety, Ŝe większość jest juŜ
ograbiona, lecz sporych rozmiarów sejf wbudowany w
ściany ruiny nadal stał wytrwale. Krasnoludzka robota
przetrwała jak do tej pory wszystkie przeciwności losu.
Jedynym co dzieli bandy od dostania się do środka jest
skomplikowany zamek –łamigłówka. Najwidoczniej był
on juŜ problemem dla niejednego, gdyŜ w okolicy
znajduje się kilka wskazówek – prób rozwiązania
zadania, które będą pomocne dla przyszłych prób
otworzenia krasnoludzkiego zamka.

Zebrana wskazówka staje się znana całej bandzie.
Otwierać sejf moŜe tylko jedna postać, nie będąca
zwierzęciem lub istotą podatną głupocie, stojąc w
bezpośrednim kontakcie z sejfem. W sejfie znajduje się
skrzynia – poruszanie się z nią na typowych zasadach.
Niziołek złodziej i krasnoludki inŜynier posiadają
pewne doświadczenia z podobnymi mechanizmami,
więc jedną z kostek podczas otwierania sejfu mogą
przerzucić.
Zakończenie gry
Gdy skrzynia z skarbem zostanie wyniesiona poza
dowolną krawędź stołu, lub gdy na stole zostanie tylko
jedna strona konfliktu. JeŜeli sejf nie został do tej pory
otworzony, wygrany moŜe zabrać skarb, lecz nie
uzyskuje doświadczenia za otworzenie sejfu.

Teren
Standardowo plus na środku naleŜy postawić budynek
z sejfem, o który poleje się krew. Następnie gracze
oznaczają K3+2 punkty, w których zebrać będzie
moŜna kolejne wskazówki. Mogą to być napisy na
ścianach, sterta świeŜych notatek i temu podobne.

Doświadczenie
+1 dla bohatera za wroga ściągniętego z pola bitwy
+1 dla dowódcy zwycięskiej bandy
+1 dla kaŜdego za przeŜycie
+1 dla bohatera za kaŜde, pierwsze odnalezienie
danych wskazówek
+2 dla bohatera który otworzy sejf.

Zasady specjalne
Rozwiązanie łamigłówki - Gracz otwierający sejf
wybiera przedział liczb równy ilości odkrytych
wskazówek plus jeden, dla kaŜdej z trzech kostek
kolejno.
Więc posiadając 2 wskazówki gracz moŜe wybrać taką
kombinację:

Nagroda
KaŜdy z przedmiotów trafi w ręce zwycięzcy przy
wyrzuceniu liczby podanej przy danym przedmiocie
lub
większej.
2k6 x 5 Zk: automatycznie
Lina i hak: automatycznie
NoŜe do rzucania: 4+
Pistolet strzałkowy: 4+
k3 Kolczatki: 4+
k3 dawki Czarnego lotosu 5+
k3 dawki Mrocznego jadu 5+
k3 dawki Karmazynowego cienia 5+

Pierwsza kostka: 1-3 – jeŜeli wypadnie któraś z tych
liczb..
Druga kostka: 3-5 - jeŜeli wypadnie któraś z tych
liczb..
Trzecia kostka: 2-4 – jeŜeli wypadnie któraś z tych
liczb – sejf zostaje otwarty i moŜna wiać z skarbem
Najszybciej jest wybrać ten sam przedział dla kaŜdej z
kostek i rzucić 3 kostkami razem.
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Szaleństwo, chaos i łzy
Autor: Skavenblight DT
Jedna z większych ulic Mordheim wydaje się w tę noc
zapomniana przez Ŝyczliwych bogów. Właśnie tutaj
jeden z kapłanów Mrocznego Księcia postanowił
odprawić swój szaleńczy rytuał. Na pomoc przybywają
wierne słuŜebnice Slaanesha, gotowe zabić kaŜdego,
kto zechce go przerwać. Tylko Morrslieb moŜe
spokojnie patrzeć na tę rzeź...

kaŜdej krawędzi [w sumie 2 na turę]. Poruszają się w
stronę najbliŜszego celu, jednak w pierwszej swej turze
nie mogą szarŜować. Mają one charakterystyki takie
same, jak w trzecim scenariuszu. W przypadku walki z
demonetką model musi zdawać test Ld. Jeśli model jest
odporny na wszelkie oddziaływania psychologiczne,
zdaje test automatycznie, jeśli jednak jest odporny
tylko na strach, musi testować.
Jeśli Kapłan zejdzie z pola bitwy w turze
poprzedzającej turę demonetek, przyjmuje się, Ŝe
zdołał przywołać ostatnie 2 demonetki. Jeśli zszedł
dwie tury przed nią, demonetki juŜ się nie pojawiają.

Teren
Przez środek stołu biegnie średniej szerokości ulica,
lekko zakrzywiona. Po obu jej stronach znajdują się
budynki, za którymi teren jest niedostępny [jednak do
budynków moŜna swobodnie wchodzić].

Demonetka
M 5 | WS 4 | BS 0 | S 4 | T 3 | W 1 | I 5 | A 2 | Ld 10

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

Uzbrojone w: szpony, szczypce i inne mutacje
[traktowane
jako
unarmed].
Co mi zrobisz, chłopaczku? Demonetki są odporne na
psychologię
oraz
wszelkie
trucizny.
ZałoŜę się, Ŝe jeszcze nie spotkałeś takiej kobiety jak
ja! Model angaŜujący się w walkę wręcz z demonetką
musi zdać test Ld; w przypadku nie zdania nie moŜe w
pierwszej turze walki zadawać ciosów [moŜe jednak
parować].

Rozpoczęcie gry
Gracz, który wystawiał się jako drugi, rozpoczyna grę.

Zakończenie gry
Kiedy jeden z graczy zdoła przesunąć wszystkie
stojące modele na drugi koniec ulicy, gra kończy się.
Koniec gry następuje takŜe wtedy, kiedy jedna z band
nie zda testu rozbicia. Rozbita banda przegrywa.

Zasady specjalne
Mroczny Kapłan: Na środku ulicy stoi kapłan
Slaanesha, odprawiający mroczny rytuał. Będzie się
starał przywołać swoje wierne sługi, by opanować
miasto i pogrąŜyć je w szaleństwie.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+1 Dla pierwszego bohatera, który zdoła dojść do
przeciwległego końca ulicy.

Kapłan
M 4 | WS 4 | BS 0 | S 4 | T 3 | W 2 | I 4 | A 2 | Ld 10

Uzbrojony w: bicz [traktowany jako broń obuchowa].
Nieustraszony: odurzony i oszołomiony mocą swego
pana kapłan jest odporny na psychologię.
Mroczna mgła: Kapłan przewidział, Ŝe moŜe mieć
kłopoty, więc uŜył swych mocy i spowił się magiczną
zasłoną. Ataki z broni strzeleckiej trafiają go tylko na
6.
Przywoływacz: Po pierwszej rundzie Kapłan
przywołuje demonetki. Przybywają one po jednej z
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śywi lub martwi
Autor: Skavenblight DT
- Patrz - powiedział Marquand, wskazując na mur.
- Co? - zapytał Ulli. - Ach, tak, znów wisi mnóstwo
tego śmiecia. Co tam pisze?
- Jest napisane, mój drogi, jest napisane - uśmiechnął
się jego kompan. - Ano to co zwykle - jesteśmy
poszukiwani, Ŝywi lub martwi. Władze znów się łudzą,
Ŝe moŜna nas złapać.
- A ile tym razem dają za nas? - zainteresował się
brodacz. - MoŜe nawet opłaci się ciebie przehandlować
- zachichotał, klepiąc Marquanda po ramieniu na znak,
Ŝe Ŝartuje.
- Niespecjalnie - skrzywił się Marquand. - Po 50
złotych koron na łebka. Nisko nas cenią.
Rozczarowałem się. Myślałem, Ŝe nasza sława sięga
dalej.
- Ja teŜ - twarz Ulliego wykrzywił grymas, zapewne
mający udawać smutek. - Znaczy nie kryjemy się
specjalnie?
Skoro tak mało, i tak nikt nie zechce nas łapać. Nikt nie
zaryzykuje
Ŝycia
za
takie
grosze.
- MoŜe i nie - zgodził się jego przyjaciel. - Ale zauwaŜ,
Ŝe to dwa razy więcej niŜ ostatnio. Albo się władzom za
dobrze powodzi, albo im zaleŜy... a na taką sumkę juŜ
ktoś się moŜe skusić. Moim zdaniem bezpieczniej
będzie na jakiś czas się rozdzielić. Wytłuczemy
durniów, jak się spiją w knajpie. Lubię bójki w
karczmach, a ostatnio coś zbyt spokojnie było.
- Masz rację. - odrzekł Ulli. - Ale z piwa wieczorem nie
zrezygnuję!
- Nie będziesz musiał. - uśmiechnął się Marquand i
zanucił fałszywie: - A kto umarł, ten nie pije...

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
Zasady specjalne
Na stole stoi 6 oznaczonych budynków. Wszyscy
wojownicy (zwierzęta nie!) w kaŜdej z band mogą w
nich szukać rozbójników. Za kaŜdym razem, gdy
wojownik wejdzie do budynku, który nie został jeszcze
przeszukany, rzuć 2k6. Przy wyniku 12 znalazł jednego
z poszukiwanych. Budynki w strefie rozmieszczenia
nie są przeszukiwane (poniewaŜ zostały juŜ pobieŜnie
obejrzane), a inne budynki mogą być przeszukiwane
tylko raz. JeŜeli nie wypadła 12 przy przeszukiwaniu
budynków a zostały tylko dwa nie przeszukane
budynki to Ulli i Marquand tam się znajdują (po
jednym z nich w kaŜdym budynku, określ losowo który
gdzie). Po znalezieniu ich, wojownicy muszą ich
pokonać, przy czym zawsze szarŜującym jest jeden z
pary rzezimieszków (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie
zdadzą testu strachu przy szarŜy na modele
wzbudzające strach). Wyniesienie ich poza własny
brzeg stołu moŜliwe jest po ich pokonaniu, tj. zadaniu
rany, co umoŜliwi graczowi rozbrojenie i związanie
delikwenta.
Noszenie Ulliego lub Marquanda spowalnia wojownika
o połowę. Dwóch lub więcej wojowników moŜe nieść
jednego z nich bez kar. Nigdy nie moŜna nieść ich
obydwu naraz (nawet gdyby ich niosło wspólnie
czterech wojowników). JeŜeli niosący Ulliego lub
Marquanda zostanie zdjęty z placu boju, umieść
znacznik w miejscu, w którym zginął niosący. KaŜdy
model moŜe go podnieść przez wejście z nim w
kontakt podstawką.

W mieście wywieszono znów listy gończe za Ullim
Leitpoldem i Marquandem Volkerem - dwoma
najgroźniejszymi przestępcami w tej części Imperium.
Nagroda jest wysoka i kusi niejednego dowódcę, który
potrzebuje zastrzyku gotówki dla siebie i swoich
chłopców. Jedynym problemem będzie ujęcie dwóch
rozbójników bez większych strat w ludziach...

Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda przegrywa. Alternatywnie,
jeśli jedna z band wyniesie poza swoją krawędź
zarówno Ulliego, jak i Marquanda, wygrywa bitwę. W
przypadku Rozbicia zwycięska banda pojmuje Ulliego
lub Marquanda – w zaleŜności od tego, czy któryś z
nich juŜ wcześniej został wyniesiony poza krawędź
stołu czy nie. Nie moŜna pojmać rzezimieszka, jeŜeli w
trakcie bitwy nie został znaleziony i pokonany (przez
zadanie rany).

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Na kaŜdym stole zaznacza się 6
budynków, nie mogą one znajdować się w strefie
rozstawienia.

Nagroda
JeŜeli banda zdoła wynieść Ulliego i Marquanda, moŜe
po bitwie rzucić na poniŜszą tabelę, aby określić, jaką
otrzymała nagrodę. Sprawdź za pomocą rzutu k6, co
znalazłeś (zauwaŜ, Ŝe rzucasz oddzielnie za kaŜdego z
dwóch rzezimieszków):

Bandy
KaŜdy 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.
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Automatycznie - 50 zk
Na 4+ - k3 porcje Karmazynowego Cienia
Na 5+ - Talizman szczęścia (Lucky Charm)
Na 4 + - Królicza łapka
Na 3+ - Miecz
Na 5+ - K3 klejnotów wartych 10 zk kaŜdy

+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 Za znalezienie Ulliego/Marquanda. JeŜeli bohater
znajdzie Ulliego/Marquanda, otrzymuje +1 punkt
doświadczenia.
+2 Za pokonanie Ulliego/Marquanda. JeŜeli bohater
pokona Ulliego/Marquanda (zada mu ranę), otrzymuje
+2 punkty doświadczenia.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.

Scenariusz turnieju
Warszawa 2008
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"Legendarni

Bohaterowie"

Na celowniku Johanna NoŜownika
Autor: Skavenblight DT
Kto pyta, nie błądzi. Bywa teŜ jednak tak, Ŝe
odpowiedzią na pytanie o imię tego człowieka jest
jedynie nóŜ, wystający z klatki piersiowej i
wytrzeszczone w bolesnym zdumieniu oczy. To pierwsze
i zwykle ostatnie spotkanie z Johannem NoŜownikiem,
legendarnym juŜ w Mordheim zabójcą, zdolnym do
wszystkiego... MoŜna oczywiście wynająć go za drobną
opłatą. Johann jednak tym razem nie ma ochoty
układać się ani z dowódcą jednej z band, ani z
dowódcą drugiej. Przeciwnie, głośno przeklina
nieznajomych, spoglądając na nich z dachu jednego z
domów. Dlaczego akurat tutaj muszą załatwiać swoje
sprawy? Właśnie w tej dzielnicy miał się pojawić jego
cel - syn bogatego szlachcica, który zdradził tajemny
kult, do którego naleŜał. Teraz podobno kryje się tutaj,
moŜe nawet w przebraniu skavena lub orka. W końcu
wie, Ŝe jest ścigany. Johann widział wczoraj jego
portret. Co prawda nie był do końca pewien, czy
dobrze pamięta, bo sporo juŜ zdąŜył zaŜyć
Karmazynowego Cienia, lecz na pewno rozpozna
łebka, kiedy go tylko zobaczy.
Zaraz... czy to nie tamten obok dowódcy? Bardzo
podobna sylwetka... tak, to na pewno on... albo teŜ
Albrecht z gospody z Middenheim? Nie, przecieŜ nigdy
nie byłem w Middenheim, pomyślał Johann. To był
tylko sen. To musi być ten koleś, i nikt inny. Johann
pogłaskał z lubością ostrze jednego z noŜy. Zapiekło.
Poleciało kilka kropel krwi. Tak, tak, pomyślał.
Idealne, by przebić serce.

Zasady specjalne
Na stole stoi 6 oznaczonych budynków. Po pierwszej
rundzie bitwy rzuć k6, by określić, na dachu którego z
nich pojawia się Johann NoŜownik (późniejsze zejście
z dachu nie wymaga testu I – przyjmuje się, Ŝe Johann
ma zawczasu przygotowaną dogodną i bezpieczną dla
siebie trasę do szybkiego opuszczenia budynku).
Następnie obaj gracze rzucają k6. Ten, który wyrzuci
mniejszy wynik, wybiera losowo jeden model ze
swojej bandy (oprócz zwierząt i duŜych celów). Ten
pechowiec zostanie celem Johanna NoŜownika, który
jest święcie przekonany, Ŝe to za jego zabicie został
wynagrodzony. Będzie on starał się zabić właśnie jego,
podąŜając w jego stronę i atakując wtedy kiedy to
moŜliwe.
PoniewaŜ Johann jest narkomanem i w trakcie walki
moŜe doznawać omamów lub przebłysków rozsądku,
rzut powtarza się po kaŜdej rundzie. Być moŜe
zorientuje się nagle, Ŝe poluje na kogoś całkiem innego
i zmieni cel.
Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona. Rozbita banda przegrywa.
Zabicie Johanna NoŜownika
Jeśli ktoś porwał się z motyką na słońce i jakimś
cudem uśmiercił znanego w Mordheim zabójcę, banda
otrzymuje wszystko, co miał przy sobie. Sprawdź za
pomocą rzutu k6, co znalazłeś:

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’. Stół jest dzielony na
ćwiartki jak w scenariuszu "chance encounter".

Automatycznie - 3k6 zk
Na 4+ - k3 porcje Karmazynowego Cienia
Na 5+ - NoŜe do rzucania
Na 6+ - Sztylet Johanna. Sztyletem moŜna parować i
nie daje on przeciwnikowi +1 do rzutu obronnego.
Nadal jednak nie zadaje siecznych obraŜeń
krytycznych!

Bandy
KaŜdy 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 moŜe wystawić swoje modele
nie bliŜej niŜ 14" od przeciwnika.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+3 Za zabicie Johanna NoŜownika.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
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Nagła egzekucja
Autor: Skavenblight DT
- Wodzu - zawołał Markus. - Wolałbym nie wchodzić
do tego budynku.
Kapitan Teichfischer spojrzał na niego pogardliwie.
- A dlaczegóŜ to nie chcesz tam wchodzić? - prychnął. Strach cię obleciał? MoŜesz nie wchodzić, jak nie
chcesz. Znajdzie się wśród nas ktoś odwaŜniejszy.
- Nie chciałbym, Ŝeby ktokolwiek tam wchodził. Czuję,
Ŝe tam jest coś niedobrego. Szczuroludzie... - odrzekł
Markus i urwał, widząc niedowierzanie na twarzy
dowódcy.
Reiklandczycy zachichotali. Nie pierwszy raz Markus
wymyślał niestworzone historie, byle tylko wykręcić się
od obowiązków. Fakt, Ŝe raz wycofał się z cmentarza, a
chwilę potem kilku zmarłych opuściło swe groby. No, i
rzeczywiście kultyści Pana Cieni byli w tamtym domu,
przy pełni Morrslieba, ale przecieŜ to przypadek.
Wszystko przypadki. Zresztą tamto moŜna było
przewidzieć, a ten budynek? Wyglądał całkiem
normalnie. W dodatku w sąsiednich domach na
piętrach czaili się strzelcy. Cokolwiek tam było, długo
nie poŜyje.
- Nie, mój drogi. To juŜ przesada. Zastanów się, czy
naprawdę chcesz prowadzić poszukiwania w
Mordheim. - odrzekł gniewnie Teichfischer. Szczuroludzie! To jest niepodobne do największego
tchórzostwa. Jeśli zechcesz, zrobię to za ciebie. Ja
wejdę tam sam. Teraz. A ty wstydź się, bo hańbisz
honor swego kraju taką postawą. Po czym
uśmiechnięty przekroczył próg. Reiklandczycy zamilkli,
chociaŜ uśmiechy nie zeszły im z twarzy. Patrzyli i
słuchali spokojnych kroków kapitana, które
rozbrzmiewały głośnym stukotem w całym budynku.
Markus zacisnął powieki. Kroki skierowały się po
schodach na piętro. WciąŜ były głośne i regularne. Po
czym nagle umilkły i nastąpiła cisza. Zaraz po krzyku
konającego kapitana.

Zasady specjalne
Na piętrze w środkowym budynku stoi Veskit, wielki
egzekutor Klanu Eshin. Atakuje on pierwszego, który
wejdzie do budynku na piętro. Jest ukryty, więc nie
moŜna do niego strzelać z innych budynków i szarŜuje
zawsze jako pierwszy.
Celem scenariusza, poza pokonaniem przeciwnika, jest
zabicie Veskita i zdobycie budynku. Za zdobyty uwaŜa
się budynek, w którym jest więcej wojowników danej
bandy i w którym leŜy truchło Veskita. Jeśli jedna z
band nie zda testu rozbicia, a Veskit Ŝyje, zwycięzcy
mają jeszcze jedną turę na zabicie go, pod warunkiem
Ŝe ta tura mieści się w limicie tur.
Zakończenie gry
Gra trwa 8 tur. Kiedy jedna z band nie zda testu
Rozbicia, gra zostaje zakończona. Rozbita banda
przegrywa. Jeśli jednak Veskit Ŝyje, to zwycięzcy
mimo
wygranej
nie
zdobywają
budynku.
Jeśli Ŝadna z band przed końcem gry nie oblała testu
Rozbicia, to jeśli Veskit nie Ŝyje, a któraś z band ma
większość w docelowym budynku, wygrywa i
zdobywają budynek. Jeśli ma większość, a nie zabiła
Veskita, wtedy wygrywa, lecz budynek nie jest
uwaŜany za zdobyty. Jeśli Veskit został zabity, lecz w
budynku jest tyle samo wojowników z obu band, jest
remis. Jeśli nie został zabity, a w budynku jest tyle
samo wojowników z obu band, wówczas równieŜ
następuje remis.
Zabicie Veskita i zdobycie budynku
Banda, której udało się zgładzić Veskita, otrzymuje
4k6 tokenów spaczenia (na zamianę 1:1 na złote
korony).
Banda, której udało się zdobyć budynek, otrzymuje:
Automatycznie - 3k6 zk
k3 topory - na 5+
zdobiony klejnotami miecz - na 5+

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’. Na środku stoi wysoki
budynek (minimum jedno piętro).

lekka zbroja - na 4+
para pistoletów - na 6+

Bandy
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej,
wybiera, czy wystawia się jako pierwszy czy jako
drugi. Ten, który wystawia się jako pierwszy, wybiera
krawędź stołu i rozstawia modele w odległości 8" od
krawędzi w dowolnym miejscu. Następnie jego
przeciwnik robi to samo. Niedozwolone jest
wystawienie się w oznaczonym budynku przy uŜyciu
umiejętności typu Infiltration, Hunch itp.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+3 Za zabicie Veskita

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.
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Przeklęty Bibliotekarz
Autor: Skavenblight DT
magiczna energia próbuje się wyrwać spod woli
czarującego. NaleŜy wykonać rzut na tabelę znajdującą
się poniŜej (rzut 2k6):

Przed uderzeniem meteorytu w Mordheim, znajdował
się tam olbrzymi budynek biblioteki, wzniesiony w celu
niesienia kaganka oświaty ludności miasta. Wielu ludzi
dbało o stan zgromadzonych dzieł, ale tylko jeden
człowiek miał obowiązek czuwania nad specjalną
kolekcją dzieł traktujących o zakazanych dziedzinach.
Pod fałszywym pretekstem poszukiwania skutecznych
sposobów zwalczania mutacji oraz wszelkich
przejawów zwolenników chaosu, prowadził swoje
własne zakazane studia nad dziedzinami demonologii i
nekromancji.
Kiedy na niebie pojawiła się kometa z dwoma ogonami,
a po mieście rozniosła się wieść, Ŝe to znak powrotu
Sigmara, w umyśle bibliotekarza zapłonęła myśl
podsycana przez demona zaklętego w wielkiej czarnej
księdze - myśl, Ŝe chcą pozbawić go jego wspaniałego
zbioru. Bibliotekarz, juŜ wtedy oszalały od zdobytej
wiedzy, wykonał rytuał przyzwania demona, dając mu
swą duszę i ciało w zamian za pomoc w obronie
zgromadzonych woluminów przed poszukiwaczami,
którzy chcieliby wykraść lub zniszczyć jego kolekcję.
Kiedy na miasto spadł meteoryt, wszystko zostało
praktycznie zniszczone, a budynek biblioteki został
prawie doszczętnie zburzony. Gdy spaczeń zetknął się z
przeklętymi
księgami,
te
zaczęły
wydzielać
wielobarwne dymy, które osiadły nad okolicą, siejąc
zgubę kaŜdemu niekompetentnemu magusowi. Po
bibliotece pozostały tylko ruiny, a wśród tych ruin
znajduje się stojak z otwartą wielką czarna księgą, z
której słychać opętańcze krzyki i wrzaski,
przypominające
wszystkim
nierozwaŜnym
poszukiwaczom przygód, Ŝe nikt nie ma prawa
przekroczyć murów biblioteki bez zgody przeklętego
bibliotekarza. Bibliotekarza, który czai się gdzieś w
ruinach, by chronić swój cenny skarb...

2 - Zebrana magiczna moc eksploduje, raniąc
czarującego oraz wszystkich w okolicy. Czarodziej
oraz wszystkie modele znajdujące się 1 cal od niego
otrzymują automatycznie k3 ran (brak rzutu
obronnego)
3 - Czarodziej traci kontrolę nad zebraną mocą, co
powoduje, Ŝe zostaje wystrzelony z miejsca w
losowym kierunku na odległość 2k6 cali (rzut Scatter
Dice lub 1 - przód, 2-3 prawo, 4-5 lewo, 6 - do tyłu).
Czarodziej po wylądowaniu dostaje k3 uderzenia z siłą
5, jeśli uderzy w coś po drodze: przeszkoda powyŜej 1
cala lub inny model to obie jednostki otrzymują k3 ran
z siłą 5.
4 - Czarodziej poświęca całą swoja następną turę aby
ujarzmić magiczną moc, która próbuje się wyzwolić.
Czarodziej nie moŜe nic robić w najbliŜszej turze.
5 - Eksplozja magicznej energii powala czarodzieja na
ziemię. Na 1-3 jest znokautowany, na 4-6 ogłuszony.
6-7 - Czarodziej traci kontrolę nad magiczną energią,
która uwalnia się spod jego woli. W najbliŜszej turze
nie moŜe rzucać czarów, a czary, które zostały
wcześniej rzucone, ulegają rozproszeniu (np. czar
Miecz Rezhebela).
8-9 - Czarodziej traci kontrolę nad rzucanym czarem,
energia potrzebna do uŜycia czaru zostaje rozproszona
a sam czarodziej traci cząstkę swej mocy. Czarodziej
dostaje +1 do trudności czaru, który próbował rzucić.

Teren
Na środku stołu znajduje się zrujnowany budynek, w
środku stoi podest z otwartą księga. W okolicy księgi
będzie się znajdował Bibliotekarz w takim miejscu,
aby mógł ukryć się przed obydwiema bandami.
Ustawienie reszty terenów dowolne, byleby
reprezentowało zrujnowaną dzielnicę. Rozmiar stołu 4'
X 4'

10 - Magiczna moc uwalnia się z ciała czarodzieja
raniąc go, czarodziej otrzymuje automatycznie 1 ranę.
11 - Uwalniająca się energia rozdziera umysł
czarodzieja, czarodziej traci jeden losowy czar.

Ustawienie
KaŜdy z graczy rzuca kostką ten z większym wynikiem
wybiera czy rozstawia się jako pierwszy czy jako
drugi, drugi gracz wystawia się od przeciwległej
krawędzi. Strefa wystawienia wynosi 8 cali od
krawędzi.

12 - Olbrzymy wysiłek, który czarodziej wykonuje w
celu ujarzmienia wyzwolonej energii zwabia demona,
który chce zawładnąć umysłem czarodzieja. NaleŜy
wykonać test Ld, jeśli się powiedzie, demon zostaje
odpędzony, lecz czarodziej nie moŜe do końca bitwy
rzucać czarów. W przypadku niepowodzenia demon
uszkadza umysł czarodzieja. Traci on moŜliwość
rzucania czarów, dodatkowo podlega zasadom szału.

Zasady Specjalne
Wielokolorowa Chmura - Jeśli podczas rzucania czaru
/ modlitwy / rytuału rzut się nie powiedzie, a na co
najmniej jednej kostce wypadnie 1, oznacza, Ŝe

„Jeśli chcecie przeŜyć, to zejdźcie mi z drogi” Sama Hrabina Marianna Chevaux pojawiła się, by
zdobyć Czarna Przeklętą Księgę w celu tylko sobie
znanym. Będzie się poruszała jak najszybciej w stronę
księgi, likwidując kaŜdego kto zastąpi jej drogę. Po
zdobyciu księgi będzie uciekać w stronę najbliŜszej
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krawędzi. Marianna pojawia się na losowo wybranej
krawędzi w 3 turze gracza, który miał pierwszeństwo.
Jej tura następuje po turze obydwu graczy.

Skarb Bibliotekarza
Banda, która wygra, ma prawo do skarbu Przeklętego
Bibliotekarza:
Wymagany rzut Automatycznie K3+1 kawałków
wyrdstona
Automatycznie 2k6 złotych koron
4+ Kucharska ksiąŜka Halflingów
5+ Mapa Mordheim
5+ Przeklęta / Święta Relikwia
6+ Tom Magii

Szalony Bibliotekarz - Demon, z którym Bibliotekarz
zawarł pakt, będzie chronił teren zrujnowanej
biblioteki i samą księgę nawet za cenę zniszczenia ciała
i duszy Bibliotekarza (dla demona nie jest to wybitnie
duŜa cena). W momencie, kiedy jakiś model
przekroczy granicę znajdującą się w odległości 6 cali
od księgi, demon zacznie wypełniać swoją część
kontraktu broniąc księgi. Przeklęty Bibliotekarz
zawsze będzie szarŜował jednostkę, która posiada jego
księgę. Jeśli księga nadal spoczywa na środku,
Bibliotekarz będzie dąŜył do zlikwidowania jak
największej liczby wrogów.

Banda podczas bitwy moŜe próbować wynieść równieŜ
przeklętą księgę, sprowadzając tym na siebie gniew
Marianny. Jeśli jakiejś bandzie uda się wynieść księgę
poza pole bitwy to będzie mogła sprzedać ją za 50 zk,
lub dać do przeczytania jednemu z bohaterów w
bandzie. W przypadku przeczytania przez jednego z
bohaterów musi on testować swoje Ld, jeśli test się
powiedzie, bohater nauczył się jednego losowego czaru
z Rytuałów Chaosu. W przypadku oblanego testu
naleŜy wykonać rzut k6 (1-4: bohater podlega zasadom
głupoty, 5-6: bohater podlega zasadom szału). Bandy
Łowców Czarownic i Siostry Sigmara w przypadku
zdobycia przeklętej księgi dokonają jej zniszczenia i w
nagrodę otrzymują 50 zk oraz k3 punkty
doświadczenia
dla
jednego
z
bohaterów.

Bibliotekarz
M 5 | WS 5 | BS 0 | S 5 | T 3 | W 5 | I 3 | A 2 | Ld 9
Ekwipunek: Wielka księga (traktowana jak puklerz),
miecz, hełm
-Nadludzko zwinny – jeśli Bibliotekarz nie jest
otoczony z czterech stron, moŜe na 4+ uniknąć
kaŜdego ataku.
-Obrzydliwa sylwetka – wzbudza strach w
przeciwnikach.
-Wampirze ukąszenie – zamiast normalnych ataków,
Bibliotekarz moŜe próbować ukąsić swą ofiarę,
traktowane jest jako jeden atak, który, jeśli zrani,
powoduje, Ŝe odzyskuje on wszystkie swoje punkty
Ŝycia (Jednak Bibliotekarz uŜyje tej umiejętności
dopiero wtedy, kiedy jego punkty Ŝycia spadną do 1
lub 0)

Punkty doświadczenia
+ 1 za przeŜycie
+ 1 za wyniesienie Przeklętej księgi dla bohatera lub
grupy stronników
+ 4 za zdjęcie z placu boju Przeklętego Bibliotekarza
+ 4 za zdjęcie z placu boju Hrabiny Marianny
Chevaux
+ 1 za zdjętego przeciwnika z placu boju

Zakończenie gry
Gra kończy się w momencie kiedy : jedna z band nie
zda testu rozbicia lub zginie Przeklęty Bibliotekarz.
Banda, która zabije Bibliotekarza, wygrywa potyczkę.
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Rytuał Przeklętego Pielgrzyma
Autor: Skavenblight DT
Nicodemus spojrzał z trudem poprzez aurę
zielonkawego blasku. Tak, byli tu. Mali, śmieszni
ludzie, nie dorastający mu do pięt - dosłownie i w
przenośni. Z drugiej strony równieŜ nadchodziły jakieś
kurduple. CóŜ, nie miało to teraz najmniejszego
znaczenia. Ani jedni, ani drudzy nie odwaŜą się go
zaatakować podczas odprawiania rytuału. PrzecieŜ
słyszeli o nim, i wiedzą, Ŝe kogo jak kogo, ale
Nicodemusa niepokoić nie naleŜy. A nawet jakby
chcieli mu przerwać, nie mają najmniejszych szans.
śadna aura nie przepuści Ŝywego wroga. Ani kuli, ani
strzały, ani bełtu. Nie jest to moŜliwe. PrzecieŜ aura
jest dziełem największego z czarodziejów...
A jednak nadchodzą, pomyślał, kątem oka dostrzegając
ruch. Dobrze. Tym lepiej. NajwaŜniejsze, by nie
przerywali rytuału. Po nim nieistotne będzie juŜ, kto i
czego od niego chce. Największy z czarodziejów
wreszcie przestanie być wyszydzany. Wreszcie nie tylko
wzrost będzie świadczył o jego wielkości. Wreszcie
klątwa demona zostanie zdjęta. Wszystko wróci do
normy... będzie znów tak samo... albo lepiej...
- Niech tylko ktoś odwaŜy się przekroczyć linię tego
kręgu... - zamruczał. - Nie wiem, co mu zrobię, ale
pewne jest jedno... nie wyjdzie z tego Ŝywy...

Aura Powstrzymania
Do kręgu mocy moŜe wejść tylko jednostka, która zda
test Ld. Testy muszą zdawać wszyscy, bez względu na
odporność na psychologię - to nie jest kwestia strachu
czy innych oddziaływań psychologicznych, lecz
silnych magicznych zaklęć, które chronią rytuał przed
przerwaniem.
Aura Ochrony
Nicodemus zadbał równieŜ o to, by nikt nie próbował
uszkodzić go z daleka. KaŜdy strzelec ma -2 do rzutu
przy strzelaniu, kaŜdy czarodziej -2 do rzutu na
powodzenie czaru.
Przerwanie rytuału
Kiedy jakikolwiek model wkroczy do kręgu mocy,
wówczas rytuał zostaje przerwany, a Nicodemus
wpada w szał i atakuje śmiałka. Jeśli śmiałek jest
bohaterem i zostanie zdjęty z pola bitwy, wówczas rzuć
za niego kostką k3 w fazie przyznawania
doświadczenia:
1 - Co się dzieje, gdzie ja jestem? – bohater nic nie
pamięta – całe doświadczenie, które zdobył w bitwie,
jest
stracone.
2 - Normalnie mówię ci… - bohater pamięta wszystko,
co się działo, a widział więcej niŜ towarzysze. Dostaje
2 punkty doświadczenia.
3 - Dziwnie się czuję… - bohater doznał dziwnego
oświecenia – przyznaj mu dowolną umiejętność z
dowolnej dostępnej gałęzi. Opętani, Karnawał lub
Zwierzoludzie mogą zamiast tego wybrać sobie
dowolną mutację.

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’. Przez środek stołu
przebiega ulica (szerokość 10"). Do budynków po
bokach moŜna wchodzić, ale nie moŜna przechodzić za
nimi.

Zakończenie gry
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 Ŝyjących wojowników,
gra kończy się, a wspomniana banda wygrywa.
Zabicie Nicodemusa
Banda, która zabiła Nicodemusa (niekoniecznie
zwycięska!) otrzymuje k3+1 kawałków Wyrdstona.

Bandy
KaŜdy gracz rzuca kostką. Kto wyrzuci więcej,
wybiera, czy wystawia się jako pierwszy czy jako
drugi. Ten, który wystawia się jako pierwszy, wybiera
krawędź stołu i rozstawia modele w odległości 8" od
krawędzi w dowolnym miejscu. Następnie jego
przeciwnik robi to samo.
Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski Przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za Przeciwnika Zdjętego z Placu Boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+3 Za zabicie Nicodemusa

Zasady specjalne
Na środku ulicy umieść znacznik o średnicy 4". Jest to
krąg mocy, w którym Nicodemus odprawia swój
rytuał. Nicodemus nie atakuje obcych tak długo, jak
nie zbliŜą się oni do granic kręgu na 8".
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Polowanie na niewolnice
Autor: Skavenblight DT
Dziewczyna uwodzi wojownika podnoszącego
Wyrdston. Model rzuca na Ld, w przypadku nie zdania
spogląda na nią urzeczony i nie moŜe nic robić. Jeśli
zda, wściekła kusicielka atakuje go. Jeśli do Wyrdstona
podejdzie więcej niŜ jeden wojownik, kusicielka i tak
uwodzi i atakuje tylko tego, który bierze Wyrdston. W
turze podnoszenia Wyrdstona reszta obecnych przy
tym wojowników takŜe nie moŜe jej atakować. W
kaŜdym przypadku zaleŜy jej na odebraniu Wyrdstona,
więc jeśli uwiedzie wojownika, po prostu zabiera
kamień i ucieka 2k6” w stronę najbliŜszej krawędzi.
Jeśli uwodzenie się nie powiedzie i wojownik zostanie
znokautowany lub ogłuszony, niewolnica równieŜ go
nie dobija, lecz ucieka z Wyrdstonem.

Wydaje się, Ŝe bogaci ludzie nawet w Czasie
Apokalipsy nie mają większych problemów: większość
dowódców band wzrusza tylko ramionami, słysząc
pogłoskę, Ŝe z transportu niewolnic z haremu jakiegoś
arabskiego bogacza uciekło kilka dziewcząt. Nie
wiedzą jeszcze, jak niezwykłe są to dziewczęta i Ŝe
skryły się właśnie w Mordheim...
Teren
Zrujnowane domki, mury, przeszkody. Na stole leŜy 5
znaczników, reprezentujących kawałki Wyrdstona.
Znaczniki umieszcza sędzia.
Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje, kto rozpocznie grę.

Niewolnica
M 4 | WS 2 | BS 2 | S 3 | T 3 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 6
Uzbrojona w: sztylet.
Zasady specjalne: odporna na psychologię
Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.

Zasady specjalne
Aby podnieść znacznik, trzeba zakończyć fazę ruchu
przez zetknięcie podstawki ze znacznikiem. Kamienia
nie moŜe podnieść zwierzę. Model moŜe nieść
dowolną ilość Wyrdstona bez kar. Wyrdstona nie
moŜna przekazywać. JeŜeli model, który posiada
Wyrdston zostanie zdjęty z placu boju, znacznik
zostaje w miejscu, gdzie został zdjęty.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+1 Za kaŜdy kawałek wyrdstona będący w
posiadaniu bohatera lub stronnika.

Czego tylko zapragniesz, panie!
Okazuje się, Ŝe nieopodal błyszczącego kamienia
skryła się jedna ze zbiegłych niewolnic. Niestety, na
miejscu okazuje się takŜe, Ŝe nie są to zwykłe
dziewczęta, słuŜące przyjemności swego pana, a
podstępne kusicielki, hodowane przez Kult Slaanesha
do przejmowania bogactw starych rozpustników.
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Czas zmian
Autor: Skavenblight DT
Nawet w Czasie Apokalipsy nikt nie spodziewał się
takiej interwencji Pana Zmian. Przeszukiwanie miasta
kończy się – a raczej zaczyna – dla wszystkich fatalnie.
Czas i przestrzeń tworzą zawirowania, w ogólnym
zamęcie znika nagle większość wojowników. Teraz
trzeba znaleźć swoich i ustrzec się przed
niebezpieczeństwami...

Zasady specjalne
KaŜdy
model,
który
dochodzi
do
wiru
czasoprzestrzennego [czyli do znacznika], moŜe
sprawdzić, czy nie znalazł się tam ktoś z jego bandy. W
tym celu rzuca 2k6:
2 – model zostaje wessany i dołącza do zaginionych
3-4 – pojawia się losowy model przeciwnika
[natychmiast wchodzi w szarŜę]
5-11 – pojawia się losowy własny model
12 – pojawia się kawałek wyrdstona [moŜna nieść
dowolną ilość bez kar do ruchu]
Oczywiście, gdy gracz odzyska całą bandę, przestaje
szukać i nie moŜe juŜ sprawdzać wirów.

Teren
Zrujnowane domki, mury, przeszkody.
Rozstawienie band
Rozstawienie takie samo, jak w scenariuszu chance
encounter. KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym
wynikiem decyduje czy chce się wystawić jako
pierwszy czy jako drugi. Gracz wystawiający się jako
pierwszy wystawia swoje modele w wybranej ćwiartce.
Drugi gracz wystawia się w przeciwległej ćwiartce, nie
bliŜej niŜ 14” od najbliŜszego modelu przeciwnika.
Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy powinni
rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym wynikiem
decyduje, kto rozpocznie grę.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jedna z band nie zda testu rozbicia.
Po bitwie wszyscy zaginieni automatycznie powracają.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

UWAG A! Obaj gracze zaczynają z 25% modeli, w
której musi być wódz i co najmniej jeden bohater,
wybrany losowo. Resztę początkowej ekipy wybiera
się równieŜ losowo. Sędzia umieszcza w ćwiartce
kaŜdego z graczy znaczniki w liczbie x [gdzie x
oznacza tyle modeli, ilu brakuje mu obecnie w
bandzie] + 5. Robi to przed rozstawieniem obu graczy
– moŜna zatem swoje 25% rozstawić od razu przy
znacznikach.
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Grobowiec Zarazy
Autor: Skavenblight DT
Gdyby zaraza i rozkład nie były obecne w Mordheim,
nie moŜna by było nazwać tego czasu Apokalipsą.
Zapach zgnilizny i stęchlizny dotarł w kaŜdy kąt miasta.
Trzeci widmowy Jeździec pokazuje swe oblicze – a jest
to nikt inny, jak sam Nurgle, którego umiłowane dzieci,
z potwornym Zgnilcem na czele, od dawna juŜ czekają
w Mordheim...

Coś tam pełza!
Gorączka złota znieczuliła zmysł powonienia znalazcy.
Ohydny odór bucha z odkrytego w ferworze
poszukiwań szybu. Wilgotny podmuch i coraz
głośniejszy odgłos mlaskania świadczy o zbliŜającym
się niebezpieczeństwie. Z chwilą, gdy posiadacz
skrzyni przekracza próg domu, pojawia się Zgnilec,
tłusty, cuchnący stwór, wysłannik samego Nurgla.

Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itp. oraz 5
oznakowanych budynków, w których moŜe znajdować
się
Zgnilec.

Zgnilec
M 5 | WS 3 | BS – | S 4 | T 4 | W 3 | I 4 | A 2 | Ld 7
Uzbrojony w: oślizgłe macki [traktowane jako
unarmed].
Zasady specjalne: duŜy cel, wzbudza strach, odporny
na psychologię.
Zgnilec będzie atakował posiadacza skarbu.

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

UWAGA: Chętny bohater którejś z band moŜe
zaryzykować i wejść do szybu po wyjściu Zgnilca.
Znajdzie tam k3+2 kawałki Wyrdstona, ale musi
testować T. W przypadku nie zdania zaraŜa się
Zgnilizną Nurgla.

Zasady specjalne
Zakończenie gry
Gra kończy się gdy:
Jedna z band nie zdaje testu rozbicia
Jedna z band wyniesie skarb poza swoją krawędź

Skarb
Celem scenariusza jest odnalezienie skarbu. Wszystkie
modele prócz zwierząt badają budynki w jego
poszukiwaniu. Wchodząc do budynku, rzuć 2k6. Na 12
wojownik znajduje skarb. Jeśli w Ŝadnym z budynków
nie wypadnie 12, skarb znajduje się w ostatnim nie
przeszukanym budynku (na środku tego budynku).
Jeśli pozostają juŜ tylko dwa budynki nie przeszukane,
odliczamy 4 rundy. Po ich upływie decyduje się
losowo, w którym budynku znajduje się skarb. Po
wejściu do oznakowanych budynków, w których nie
ma skarbu, na 5+ pojawia się nurgling i szarŜuje na
pierwszy model, który wszedł.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli Bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+2 Za znalezienie skrzyni. JeŜeli bohater znajdzie
skrzynie, otrzymuje +2 punkty doświadczenia.

Nurgling
M 4 | WS 3 | BS - | S 3 | T 2 | W 1 | I 3 | A 1 | Ld 10

Skarb
Banda, która znalazła skarb, sprawdza, co w nim jest:
3k6 złotych koron – Automatycznie
Lekka zbroja – 4+
k3 miecze – 5+
Święty/przeklęty relikt – 5+
Karty Tarota – 6+
Lecznicze Zioła – 5+
Łzy Shallyi - 6+

Aby przejąć skrzynię ze skarbem, naleŜy zetknąć się z
nią podstawką w fazie ruchu. Dopiero w następnej
turze moŜna się z nią ruszyć. Po znalezieniu skrzyni,
model musi ją wynieść poza własny brzeg stołu.
Noszenie skrzyni spowalnia model o połowę. Dwa
modele lub więcej mogą nieść skarb bez kar, jednak nie
mogą biegać. Jeśli niosący skarb zostanie zdjęty z
placu boju, umieść model skarbu w miejscu, w którym
zszedł niosący.
KaŜdy model moŜe teraz podnieść skarb.
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Krwawy poniedziałek
Autor: Skavenblight DT
przypadku gdy wypadnie 1, uratowana postać [te same
charakterystyki] szarŜuje swego wybawcę. MoŜna teŜ
zostawić ofiarę związaną – jej obecność nie wpływa na
zajmowanie budynków.

Metaliczny zapach krwi roznosi się w powietrzu, gdy
dzielni poszukiwacze bogactw wyruszają na łowy. Nie
jest on w Mordheim niczym nadzwyczajnym, jednak
tego dnia coś wisi w powietrzu. Przeszukiwanie domów
moŜe skończyć się bardzo źle dla tych, którzy w porę
nie dowiedzą się o krwawej orgii wyznawców
Khorne'a...

4 – NóŜ Rozpruwacza. Model znajduje specjalny,
długi nóŜ, uŜywany do składania ofiar. MoŜe go sobie
zatrzymać – daje on modyfikator +1 do rzutu na
zranienie.

Teren
Zrujnowane domy, murki, przeszkody, itp. oraz 5
oznakowanych budynków, które gracze mają za
zadanie zdobyć i obronić.

5 – Martwy kapłan. W tym budynku był juŜ ktoś
uprzejmy i zabił kapłana Khorne'a. Model moŜe
przeszukać zwłoki – znajduje przy nich 2k6 zk. JeŜeli
wyrzuci dwie jedynki, znajduje zamiast złota Talizman
Szczęścia (Lucky Charm).

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje kto rozpocznie grę.

6 – Rozpruwacz! Legendarny kapłan i wojownik
Khorne'a właśnie tutaj czeka na swoich wiernych
kultystów, zajęty właśnie składaniem krwawej ofiary.
Jest odwrócony plecami do modelu – jeśli nie zostanie
zaszarŜowany, zaatakuje dopiero w następnej turze.
Rozpruwacz
M 4 | WS 4 | BS 4 | S 4 | T 4 | W 1 | I 4 | A 2 | Ld 8

Zasady specjalne
Wyznawcy Khorne'a czają się w kaŜdym budynku na
tych, których upatrzyli sobie na ofiary. Po wejściu do
budynku rzuć k6 [rzucamy tylko za pierwszy model,
który tam wchodzi]:

Uzbrojony w: dwa topory.
Zasady specjalne: odporny na psychologię.
Zakończenie gry
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 Ŝadnego
wrogiego. W przypadku, gdy w budynku znajdują się
modele z obu band, walka o niego pozostaje
nierozstrzygnięta.

1 – Ofiara Rozpruwacza. Model widzi potwornie
skatowane zwłoki, całe we krwi. Musi testować strach,
w przeciwnym bowiem razie jest automatycznie
znokautowany. Nie dotyczy modeli odpornych na
strach
i
psychologię.
2 – Kultysta. Z krwawej orgii ostał się tu jeszcze jeden
kultysta,
automatycznie
szarŜujący
model.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.

Kultysta
M 4 | WS 3 | BS 3 | S 4 | T 3 | W 1 | I 3 | A 2 | Ld 6
Uzbrojony w: sztylet.
3 – Niedoszła ofiara. Model znajduje niedoszłą ofiarę
kultystów, związaną w kącie i pozostawioną swemu
losowi. MoŜe ją uwolnić – na 2+ jest to model
przyjazny,
o
charakterystykach
przeciętnego
wojownika [M4 WS3 BS3 S3 T3 W1 I3 A1 Ld7],
uzbrojony w sztylet, który przyłącza się do bandy na
jedną bitwę w zamian za uratowanie Ŝycia. W
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Koszmar z gwiazd
Autor: Garran
której ostatnio zaŜyłem Celem będzie polowanie na
owo 'coś'. Jednak gracze przekonają się jak łatwo z
myśliwego moŜna zostać ofiarą. Upolowanie bestii
wymagać będzie sporo wysiłku, a w dodatku wrogie
bandy zapewne utrudnią sobie wzajemnie Ŝycie.
Gracze mogą podejmować ryzyko zapuszczając się tam
gdzie nagle mogą zostać dorwani i rozszarpani, lub
trzymać się z dala i ostroŜnie przemierzać pole walki.

Przeklęci astronomowie –uczeni tak potępiani po
niedawnej tragedii Mordheim znów wypatrzyli
nieszczęście.. Będąc pod wielką presją astronomowie
bacznie spoglądali w niebiosa. Ku ich zgrozie przez
eter znów wędrowała kometa! JakaŜ była to dla nich
ulga gdy obiekt ten poruszał się naturalnie, omijając
pozostałe miasta Imperium zasługujące na gniew
bogów. Jednak od komety odłączyła się mała jej
cząstka ciągnięta w stronę planety przez jej naturalne
siły! Uczeni podnieśli ostrzegawczy krzyk i intensywnie
poczęli wyprowadzać się z swych domostw wiedząc, Ŝe
kościół z chęcią w nich upatrzy winnych w razie
kolejnej katastrofy. Następnej nocy ciemne niebo
zostało przecięte jasną smugą. Spadająca gwiazda –
namiastka Gniewu Sigmara spadła gdzieś w okolicach
Dziury. Całe szczęście wielkość jej była niewielka,
miejsce upadku z kolei przyzwyczajone do takich
wydarzeń.
Pierwszego dnia bandy przemierzające Mordheim, bez
ekscytacji przyjęły wieść o upadku gwiezdnego
kamienia, zajęte się walką o przeŜycie i gromadzeniem
bogactw. Następnego wieczoru ‘Ostrza znad Reiku’
kapitana Gustawa Franza napotkały na człowieka
uciekającego w panice. Uspokojony i zabrany poza
mury miasta przy kuflu mocnego piwa opowiedział
historię bandy do której jeszcze godziny temu naleŜał, a
która
juŜ
nie
istnieje…
Ich dowodzący Konrad Stecht po rozmowie z pewnym
astronomem zadecydował, Ŝe dziś będą zmierzać w
kierunku Dziury. Wydał dodatkowe złote korony na
doposaŜenie załogi, opłacił teŜ parę najemnych ostrzy
do pomocy. Dziura wszakŜe cieszyła się sławą
najgorsza z najgorszych. Jak się okazało wędrowali
‘całe szczęście’ w jej pobliŜe, nie zaś bezpośrednio. Po
drodze morale mocno wzrosło gdy natrafili na starcie
krasnoludzkich poszukiwaczy skarbów z kultystami.
Wspierając starszych kuzynów zbrojnym ramieniem
wyparli wyznawców Pana Cieni, którzy to pierzchli w
popłochu. Krasnoludy ‘uczciwie’ podzieliły się zyskiem
oddając pod komendę Her Stechta jedną z trzech części
łupów i obie bandy rozeszły się w pokoju. Dowódca
miał jakiś szczególny cel którego nie zdradzał. Czuło
się coś w powietrzu. Coś o wiele gorszego niŜ zaciekła
walka o skarby, czy młoda mantikora którą niedawno
pokonali. Wtedy rozpętało się całe piekło. W głowie po
tym pozostały tylko wyrywkowe sceny grozy. Coś
wystrzeliło z kanału niczym strzała, rozrywając łowcę z
Kislevu zatrudnionego rano. Padło kilka strzał,
huknęły pistolety jednak tak szybko jak bestia się
pojawiła tak szybko zniknęła! Wszyscy czekali w
napięciu. Pamięć ocalałego była w strzępach tak jak
jego umysł. O dalszej rzeźni jaka się rozpętała
opowiadał nieskładnie, pełen strachu. Ostatecznie
przeŜył tylko on, gdyŜ w strachu począł uciekać juŜ po
pierwszych chwilach starcia.

Teren
Po rozstawieniu standardowego placu boju na
poziomie ulicy rozmieścić naleŜy 6 włazów do
kanałów i ponumerować je od 1 do 6. Rozmieszczane
są one minimum 10" od krawędzi i 6" od siebie.
Kanały rozmieszczane są przed wyborem krawędzi
stołu.
Zasady specjalne
Śmierć czai się wszędzie - kaŜdy z 6 kanałów na placu
boju moŜe przynieść nagłą śmierć. Na końcu kaŜdej
rundy gry jeden z graczy rzuca k6 - wylosowana liczba
oznacza z którego kanału wynurza się bestia, jeŜeli w
zasięgu szarŜy (a pamiętamy o zasadach specjalnych
potwora) jest przeciwnik - jest on obiektem
natychmiastowej szarŜy. SzarŜa prowadzona jest do
najbliŜszego przeciwnika. Po zabiciu celu monstrum
ucieka do najbliŜszego kanału który jest mu dostępny nie będzie biegł do kanału który jest 3 cale za ścianą, a
do którego musiałby biec w około budynku.. JeŜeli
zostanie zaangaŜowany w walkę wręcz podczas
ucieczki będzie walczył do zdjęcia ostatniego celu, po
czym wznowi próbę dostania się do kanału.
Rozpruwacz
M 6 | WS 6 | BS - | S 6 | T 4 | W 3 | I 6 | A 3 | Ld 10
Jego ataki są liczone jako cięte na potrzeby mechaniki
(np krytyki)
Umiejętności: Błyskawiczny refleks, Morderczy cios
Chitynowy pancerz: Daje ochronę na 4+
Nie czuje bólu, ani zmęczenia: Ta bestia nie moŜe
zostać znokautowana ani ogłuszona
KamuflaŜ: Skóra Rozpruwacza zmienia kolor
dopasowując się do otoczenia, robi to bardzo
efektywnie. Na otwartym terenie przeciwnik strzelając
do Rozpruwacza dostaje -1 do trafienia. Gdy jest za
osłoną przeciwnik dostaje do strzału dodatkowe -2
poza standardowym minusem. KamuflaŜ traci efekt
gdy Rozpruwacz zaangaŜowany jest w walkę wręcz,
wraca wtedy do swych normalnych barw.
Istota z koszmarów: Rozpruwacz wzbudza strach.
Smakosz: Ta potworność upodobała sobie smak krwi kaŜdej krwi, w sposób szaleńczy stara się rozpruć
swoje ofiary - kaŜdy nieudany cios na trafienie moŜe
zostać przerzucony, drugi wynik kostki trzeba
zaakceptować.

Scenariusz inspirowany jest klimatem grozy znanym z
serii Aliens, Predator oraz sporą dawką Tyranidów
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Uderz i uciekaj: JeŜeli Rozpruwacz zabije cel swojej
szarŜy natychmiast ucieka 3k6" do najbliŜszego kanału.
Przeskakuje w tym czasie wszystkie modele.
Ścianołaz: Potwór porusza się po ścianach bez
potrzeby wspinaczki, jest to dla niego teren trudny.
Termowizja: Ten drapieŜnika potrafi widzieć ciepłotę
swoich przyszłych ofiar, nawet przez ściany. Wykrywa
ukryte modele z zdwojonym zasięgiem.
Pewna
śmierć: Najstraszliwsza z zdolności
Rozpruwacza. KaŜdy (stronnik czy bohater) który
zostaje zdjęty z placu boju przez Rozpruwacza w tabeli
powaŜnych zranień rzuca 2 razy i akceptuje niŜszy
wynik.

Zakończenie gry
Po zabiciu rozpruwacza, gracz który tego dokonał musi
dojść przynajmniej jednym z członków bandy do
jednego z kanałów. Banda która ubiła monstrum ma
szansę ograbić wiele ciał które bez ducha, wielu
kończyn i organów pozostawił w kanałach potwór.
Patrz eksploracja 6x4 (WyrŜnięta banda)
Doświadczenie
+1 dla kaŜdego za przeŜycie tej rzeźni
+1 dla bohaterów za przeciwnika ściągniętego z
placu boju
+1 dla kaŜdego za zranienie poczwary
+2 dla bohatera który ściągnie poczwarę z pola bitwy
+1 dla dowódcy zwycięskiej bandy.
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Prosto w oczy
Autor: Skavenblight DT
Nie zbudź bestii! Nic nie jest tak proste, jak by się
wydawało... Na koniec kaŜdej swojej tury kaŜdy z
graczy rzuca 2k6 i dodaje następujące modyfikatory:
+1 za kaŜdy kawałek wyrdstona odnaleziony juŜ przez
swoich wojowników
+2 za kaŜdego wojownika przeszukującego leŜe
+2 za podniesienie Lustra Hrabiny Monique
+3 za wystrzały z broni palnej i odgłosy walki w
promieniu 12” od leŜa
Przy wyniku 12 i więcej Bazyliszek zostaje zbudzony.
Bazyliszek budzi się równieŜ, gdy zostanie
zaatakowany lub gdy zostanie trafiony z broni
strzeleckiej.

Wydawało się, Ŝe nie ma nic gorszego od spadających
meteorytów, spękanej ziemi i demonów, gnębiących
ludzkość w tych dniach. A jednak, okazało się, Ŝe siły
Chaosu szykują jeszcze potworniejszą niespodziankę,
niŜ to, co spotkało śmiałków do tej pory. W głębi
miasta skryła się – jeśli moŜna doskonale widoczną
postać nazwać ukrytą – potworna poczwara.
Powiadają, Ŝe śpi na niewyobraŜalnych skarbach.
Powiadają jednak takŜe, Ŝe jedno jej spojrzenie moŜe
zabić...
Teren
Zrujnowane domki, mury przeszkody. 6 budynków [po
3 na kaŜdej połowie stołu] jest oznaczonych – znajduje
się w nich ukryty Wyrdston Bazyliszka. Na środku
stołu znajduje się leŜe Bazyliszka śpiącego pośród
odłamków Wyrdstona.

Bazyliszek
Tura Bazyliszka następuje od razu po turze gracza,
który rzucał kostką.
Bazyliszek
M 7 | WS 5 | BS 0 | S 5 | T 5 | W 4 | I 5 | A 3 | Ld 8

Rozstawienie band
KaŜdy z graczy rzuca k6, ten z wyŜszym wynikiem
decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako
drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia
swoje modele do 6” od wybranej przez siebie
krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko
pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy
powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyŜszym
wynikiem decyduje, kto rozpocznie grę.

Zasady specjalne: petryfikacja [opisane poniŜej];
łuskowata skóra – rzut obronny na 3+ przed kaŜdym
ciosem, modyfikowany; wzbudza strach; odporny na
psychologię; duŜy cel.
Potwór w swojej turze wykonuje następujące
czynności:
Faza Ruchu – jeŜeli nie jest w walce, porusza się w
kierunku najbliŜszych modeli. SzarŜuje, jeŜeli są one w
zasięgu szarŜy [kaŜdorazowo starając się zaangaŜować
w walkę z jak największą liczbą wrogich
wojowników].
Nie moŜna ukryć się przed Bazyliszkiem.
Bazyliszek nienawidzi kaŜdego, kto trzyma kawałek
wyrdstona lub Lustro Hrabiny Monique i będzie starał
się atakować taką postać w pierwszej kolejności.
Bazyliszek woli atakować modele strzelające do niego,
nawet jeŜeli są dalej, niŜ modele bliŜsze, ale nie
robiące nic [chyba, Ŝe mają kawałek wyrdstona lub
Lustro!].
Bazyliszek stara się dobić wszystkie modele
znokautowane i ogłuszone, zanim zaangaŜuje się w
kolejną walkę.
Faza Strzelecka – Bazyliszek moŜe poświęcić jeden ze
swych ataków w fazie strzeleckiej na petryfikację
wrogów. Zamienia w kamień wszystkie modele stojące
w linii długości 8” i szerokości 1”, które nie zdadzą
testu Ld. Model zamieniony w kamień staje się
odporny na psychologię i, jeśli wzbudzał strach,
przestaje go wzbudzać. Nie moŜe nic robić przez jedną
turę. Zaatakowany ma rzut obronny na 2+.
UWAGA! Sister Augur jest odporna na spojrzenie
Bazyliszka.
Faza Walki Wręcz – JeŜeli Bazyliszek jest
zaangaŜowany w walkę z kilkoma przeciwnikami,
ataki wymierzane są w moŜliwie jak największą ich
liczbę.

Zasady specjalne:
Skarby Bazyliszka W kaŜdym z 6 oznaczonych
budynków znajduje się wyrdston ukryty przez
pazernego jaszczura. Bohaterowie lub stronnicy [nie
zwierzę!] po wejściu do budynku mogą próbować
znaleźć go wśród gruzów. Do odnalezienia potrzebny
jest wynik 6 na k6. Rzut moŜna wykonywać raz na
turę. KaŜdy kolejny wojownik obecny w budynku
uprawnia do kolejnego rzutu. W kaŜdym budynku
znajduje się jeden kawałek wyrdstona.
Jednak prawdziwe kosztowności znajdują się pod
śpiącym Bazyliszkiem... MoŜna przeszukiwać leŜe w
zasięgu 6” od uśpionego stwora. Kawałek wyrdstona
znajdowany jest na 4+. W leŜu znajduje się 8
kawałków wyrdstona. Bohater lub stronnik moŜe nieść
dowolną ilość kawałków wyrdstona bez kar do ruchu.
Nie
moŜna
przekazywać
kawałków
innym
wojownikom. JeŜeli model zostanie zdjęty z placu
boju, znacznik wyrdstona, naleŜy połoŜyć w miejscu,
w którym został zabity.
TuŜ obok Bazyliszka leŜy równieŜ słynne Lustro
Hrabiny Monique. Hrabinie tej, jako najbardziej
próŜnej z bretońskich szlachcianek, przypisuje się
wynalezienie sposobu na zabicie Bazyliszka. Potwór,
przeczuwając, Ŝe moŜe z nim mieć kłopoty, zabił
wysłannika Hrabiny i schował Lustro. Lustro leŜy,
zagrzebane niedbale w gruzach, w odległości 2” od
potwora. KaŜdy model prócz zwierzęcia moŜe je
podnieść.
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Lustro Hrabiny Monique Lustro moŜe zostać uŜyte,
gdy potwór uŜyje w swej fazie strzeleckiej
umiejętności petryfikacji. Model posiadający lustro
deklaruje w swojej turze jego uŜycie i odbija spojrzenie
Bazyliszka. Lustro rani go zawsze na 4+.

+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy,
która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+1 Za kaŜdy kawałek wyrdstona będący w
posiadaniu bohatera lub stronnika.
+1 Dla bohatera za podniesienie Lustra Hrabiny
Monique
+1 Dla bohatera za zdjęcie jednej rany z Bazyliszka
+3 Dla bohatera za zabicie Bazyliszka [+1 dla
stronnika (i jego grupy)].

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy: Bazyliszek zostaje zabity –
zwycięstwo dla bandy, która go zabiła. Jedna z band
zostaje wybita do nogi – zwycięstwo bandy, która
przeŜyła.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.

Scenariusz turnieju Mordheim "Czas Apokalipsy" Bazyliszek 2007 Warszawa
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OŜywione mury
Autor: M.T. DT
-Co za paskudne miejsce – jęknęła jedna z sióstr. Była
juŜ chora i osłabiona długą wędrówką przez miasto, a
do tego wiedziała, Ŝe nie moŜe tu zostać. KaŜdy zaułek
Mordheim krył w sobie ponure tajemnice, którym jedna
kobieta nie zdołałaby stawić czoła. Niektórym pewnie i
cały zakon by czoła nie stawił, pomyślała, lękliwie
spoglądając po innych siostrach, czy aby nie
dostrzegły, Ŝe bluźni. Ale Ŝadna z towarzyszek nawet na
nią nie spojrzała. Wszystkie były powaŜnie
zaniepokojone i rozglądały się dokoła, jakby czekając
na cios ze strony niewidzialnego wroga.
– To tutaj – mruknęła Matka PrzełoŜona. Zachowajcie szczególną czujność. To bardzo złe
miejsce, pełne chorej, nieokiełznanej magii.
– CzarnoksięŜnicy nie mogliby chyba tutaj mieszkać –
zauwaŜyła jedna z nowicjuszek. - Domy wyglądają na
całkiem opuszczone.
– To nie ludzie ani jakiekolwiek Ŝywe istoty są tutaj
zagroŜeniem, moje dziecko – odrzekła grobowym
głosem wieszczka. - Lecz same te opuszczone, jak
słusznie zauwaŜyłaś, domy.
– Te mury nienawidzą ludzi. - powiedziała Matka. - I
choć trudno w to uwierzyć, potrafią nawet zabijać.
TuŜ obok z hukiem upadła cegła. Siostry wydały pełen
zgrozy pomruk. Najwyraźniej budynki słyszały, kiedy
się o nich mówiło.
– Jak juŜ mówiłam – dodała Matka PrzełoŜona. NaleŜy zachować szczególną czujność.

1 - To chce mnie zabić - Na nieszczęśnika osuwa się
spory kawał stropu. Otrzymuje on k3 trafienia z siłą 4.
2 - Kto pod kim dołki kopie - Podłoga nieoczekiwanie
zapada się pod wchodzącym. Udany test Inicjatywy
oznacza, Ŝe udało mu się odskoczyć. W przeciwnym
wypadku spada 2" do piwniczki pod budynkiem,
otrzymując obraŜenia od upadku (k3 trafienia z siłą 2).
W następnych turach moŜe podjąć próbę wyjścia z
pułapki, wspinając się po jej ścianach.
3 - Niewysłowiona groza - Zły omen wprawia w
przeraŜenie śmiałka, który wszedł do budynku. Musi
on natychmiast wykonać test Samemu CięŜej (nawet
jeŜeli w odległości mniejszej niŜ 6" są przyjazne
modele). Nieudany oznacza, iŜ ucieka on w panice
2k6" jak najdalej od budynku.
4 - Nie wszystko złoto - W środku zrujnowanej izby
udaje się odnaleźć 3k6 zk. JeŜeli wyniki rzutów będą
powtórkami (trzy jedynki, trzy dwójki itd.), zamiast
złota zostaje odnaleziony (rzut k6):
1-3 Talizman Szczęścia,
4-6 Królicza Łapka.
5 - Gdybym był bogaty - Wśród gruzów nadal moŜna
natrafić na coś ciekawego. W fazie eksploracji po
bitwie będzie moŜna przerzucić jedną, dowolnie
wybraną kość.
6 - To mój szczęśliwy dzień - W tej ruinie jest coś
naprawdę cennego! Bandzie, która to odnalazła,
przysługuje dodatkowa kość eksploracji po bitwie!

Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. NaleŜy oznaczyć 6 czekających na
zbadanie budynków - w miarę równomiernie po
obydwu stronach stołu. Sugerujemy, aby teren został
ustawiony na obszarze o wymiarach 4’x4’.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.

Bandy
KaŜdy 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 do 8” od przeciwnego
brzegu stołu.

Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje 1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
bohater otrzymuje 1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.
+1 Za przeŜycie ataku murów. KaŜdy bohater
wchodzący do budynku, przy wynikach 1 lub 2, jeŜeli
przeŜyje, otrzymuje 1 punkt doświadczenia.
+1 Za znalezienie kosztowności. KaŜdy bohater
wchodzący do budynku, przy wynikach 5 lub 6
otrzymuje 1 punkt doświadczenia.

Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona.

Zasady specjalne
Mroczna magia działająca w tej dzielnicy daje znać o
sobie. Za kaŜdy pierwszy model, który przekroczy próg
jednego z 6 oznaczonych budynków, naleŜy wykonać
rzut k6:

Scenariusz "Turnieju Jubileuszowego" Warszawa 2009
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Gaz, gaz, gaz
Autor: M.T. DT
Na początku kaŜdej rundy (czyli przed turami obydwu
graczy) trzeba określić miejsce, w którym ulatnia się
gaz. W tym celu naleŜy ponumerować krawędzie od 1
do 4 i wylosować jedną z nich, przerzucając wyniki 5 i
6. Następnie naleŜy wylosować krawędź stykającą się z
krawędzią wylosowaną wcześniej. Potem trzeba
wykonać rzut D6 dla kaŜdej wylosowanej krawędzi, a
kaŜdy z wyników pomnoŜyć przez 8, by określić
współrzędne (w calach) miejsca eksplozji. Wszystkie
modele w promieniu 6” naraŜone są na działanie gazu.
Ulatnianie się gazu w tym miejscu trwa do początku
następnej rundy.
- Opary gazu: Za kaŜdy model naraŜony na działanie
gazu (patrz wyŜej) naleŜy rzucić k6. JeŜeli wypadnie 1
lub 2, trzeba wykonać rzut 2D6 na poniŜszą tabelkę:
2 Model jest ogłuszony
3 Model jest znokautowany
4 Model biegnie cały dystans w losowym kierunku
5 Model porusza się normalnym ruchem w
losowym kierunku
6 Model nie moŜe się ruszać i stoi w miejscu.
7-9 Model moŜe się poruszać tylko normalnym
ruchem
10-12 Model porusza się normalnie
Do wyznaczenia losowego kierunku moŜna uŜyć kostki
rozrzutu. Wynik na tabelce moŜna przerzucić
korzystając z króliczej łapki. Talizman szczęścia moŜe
być uŜyty, by uniknąć efektów 2-6, pod warunkiem, Ŝe
jest to pierwsze zdarzenie wymagające jego uŜycia. W
takim przypadku, jeŜeli rzut na 4+ wynikający z
talizmanu się powiedzie, wynik na tabelce zostaje
zmieniony na 10-12.

Zielonkawa mgła zasnuła całą okolicę. Smrod był nie
do opisania; właściwie to i równieŜ nie do
wytrzymania.
Przechodzenie przez kłębiące się opary było równie
męczące, co przedzieranie się przez bagno. KaŜdy, kto
był zmuszony wkroczyć za zasłonę tej dziwnej mgły,
doznawał zawrotów głowy i nieprzyjemnych mdłości.
Nie inaczej było z siostrami, które mimo tych
przeciwności wciąŜ przeszukiwały kaŜdy zaułek
miasta...
– Mówili, Ŝe wykorzystają przeciwko nam kaŜdą
mroczną tajemnicę tego miasta – zachrypiała
nowicjuszka, zasłaniając usta welonem. – Zaczynam
rozumieć, co to znaczy.
– To tylko opary gazu – uspokoiła ją jedna ze starszych
sióstr. – Jestem pewna, Ŝe nawet ci biedacy nie potrafią
w nich wytrzymać. Grunt to spokój.
– Spokój to nie zawsze najlepszy doradca... - rzekła
wieszczka na pozór normalnym, lecz jakby sennym
głosem. - O ile nie widząc nic, mogę polegać na swym
węchu, to opary te pochodzą z sieci kanalizacyjnej.
Zapewne uderzenie komety całkiem ją zniszczyło.
– Ale to było juŜ tak dawno! - zaprotestowała
nowicjuszka. - Nie wierzę, Ŝeby nadal mogło tak
śmierdzieć.
– Smród to nie najgorsze, co się stamtąd wydobywa... mruknęła Matka PrzełoŜona, spoglądając przez gęstą
mgłę na zarysy budynków. - Myślę, Ŝe powinnyśmy
zachować tu szczególną ostroŜność.
Teren
Gracze na przemian ustawiają po jednym kawałku
terenu: zrujnowany budynek, wieŜa, lub coś
podobnego. Sugerujemy, aby teren został ustawiony na
obszarze o wymiarach 4’x4’.

Rozpoczęcie gry
KaŜdy z graczy rzuca K6. Gracz z wyŜszym wynikiem
rozpoczyna grę.

Bandy
KaŜdy 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 do 6” od przeciwnego
brzegu stołu.

Zakończenie gry
Kiedy jedna z band nie zda testu Rozbicia, gra zostaje
zakończona.
Doświadczenie
+1 Za przeŜycie. JeŜeli bohater lub grupa stronników
przeŜyje bitwę otrzymują oni 1 punkt doświadczenia
+1 Zwycięski przywódca. Przywódca bandy, która
wygrała otrzymuje 1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. KaŜdy
bohater otrzymuje 1 punkt doświadczenia za kaŜdego
przeciwnika zdjętego z placu boju.

Zasady specjalne
- Cuchnące wyziewy: Walka toczy się w bardzo
zaniedbanej dzielnicy Mordheim. Stare rury
kanalizacyjne zapchane wyrdstonowym pyłem pękły i
wydobywa się z nich gaz o magiczno-narkotycznych
właściwościach mający zgubny wpływ na całą okolicę.
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