„Długobrody”
– Uhm… – krasnolud w zamyśleniu podrapał się po nosie. Jego biała broda, jak zdobiona biżuterią lina
okrętowa, beztrosko zawijała się na podłodze pod karczemnym krzesłem. – Czyli chcecie dojść do
Mordheim i uszczknąć coś dla siebie, zanim dotrze tu Magnus i posprząta na stałe. A nie zastanawialiście
się, jak to się stało, że mimo trzystu lat takich akcji, Spaczeń ciągle tam jest?
Odgłosy konsternacji i cichych prychnięć powiedziały mówcy, że nie. Lewą ręką zabębnił palcami o
żeleźce leżącego mu na kolanach topora, prawą zaś sięgnął po cynowy kufel, zapatrzył się w pianę i jak
niemal każdy Długobrody, rozpoczął opowieść nie ważąc na to, czy ktokolwiek będzie go słuchał.
– Gdy upadła kometa, brodę miałem krótką, jak Wy, człeczyny. Ambitny byłem, młody i… głupi.
Słyszałem o bogactwach zniszczonego miasta i kilka lat później trafiłem do niego z naszą bandą Łowców
Skarbów. W końcu w ruinach leżało tyle naszych pamiątek i trzeba je było odzyskać! Powiem Wam jednak
szczerze, że nie znam nikogo, kto dorobiłby się tam bogactw. Jedynie kalectwa, szaleństwa lub potępienia.
– Mówca na chwilę zwiesił głos, pociągnął łyk piwa, na które w zamyśleniu nawet nie zaklął, po czym
ciągnął dalej.
– W pierwszych latach o Mieście krążyły plotki, wieści z drugiej ręki, opowiadali o nim
kupcy i wabili młodzików z całego Imperium. Nigdy nie słyszałem nic od wojaka, który tam
był, zdawało się, że Mordheim nikt nie chce opuszczać. – Na chwilę popatrzył w sufit,
pogłaskał topór i mówił dalej. – To nie tak, że Miasto ich nie wypuszczało. Miasto było jak
nałóg, z którym nie daje się zerwać, póki Cię nie pożre. My wyszliśmy stamtąd, gdy von
Carstein postanowił przebudzić martwych i rozpętać piekło. Chcieliśmy iść do Karak Zorn,
ale karawana nie przekroczyła nawet gór, gdy przyszło nam walczyć między sobą. Nie
ważne. Próbowaliśmy zająć się zwykłym życiem, rzemiosłem, handlem. Jednak zew Miasta
był tym silniejszy, im dalej od niego się było. Aż pewnego razu, w karczmie pod
Wurtburgiem, usłyszałem opowieść człeczyny o „Cieniach nad Culmsee”.
Ballada to była okropna, jakby ork zawodził o miłości do malarstwa, ale
zagrała na wspomnieniach jak nic dotąd… – W karczmie na chwilę zapadła
cisza, choć żaden ze słuchaczy nie miał pojęcia o czym mowa.
– I pamiętam jak dziś, że nadszedł rok u Was mierzony jako 2020 od
narodzin Sigmara. Von Carstein stopniowo zajmował zameczek po
zameczku. W kraju rządziła zaraza, a ludzie nie wychodzili z domów
zaganiani do nich przez milicję. Nawet nie wiem skąd usłyszałem
heretyckie zdanie, że „Pan Cieni wyparował”. I właśnie wtedy
dowiedziałem się o Księdze Uraz wciąż mogącej znajdować się w Wielkiej
Bibliotece w Mieście Potępionych. Więcej nie było mi trzeba…
Krasnolud osuszył kufel, machnął na karczmarza, odchrząknął i
donośniejszym głosem przeszedł do meritum.
– W 2020 roku Mordheim nie było już takie samo. Zostali w nim
NIELICZNI, ale i NAJTWARDSI. Rządził w nim już wszelkiej maści Chaos,
zielonoskórzy i nieumarli. Takich jak my, można by ze świecą szukać.
Zmieniły się ZASADY, zaczęły liczyć się SOJUSZE. To nam nie
przeszkadzało. Zew Miasta był silniejszy.
Trzeciego dnia dziesiątego miesiąca, Roku Sigmara 2020
zebraliśmy ekwipunek, by po latach nieobecności przekroczyć
bramy Mordheim i ruszyć ku Wielkiej Bibliotece…
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3 października 2020
W Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu (k. Świebodzina), ul. Herbowa 31

w godzinach 10:00 – 18:00
Wpisowe: szczery uśmiech (płatność przy wejściu)

Oferujemy:
– 3 ślicznie zrujnowane stoły dla 12 graczy w 6 drużynach
– 3 nie połączone w kampanię starcia, każde na innym stole i z innymi przeciwnikami
– fajny klimat koleżeńskiej rywalizacji w przytulnej bibliotece
– upominki dla każdego gracza i drobne nagrody dla zwycięzców
– przybyłym z daleka chętnie pomożemy z organizacją noclegów jeśli wyrażą taką potrzebę

(dajemy sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia siły wyższej)

Od uczestników oczekujemy:
– Posiadania figurek reprezentujących ich bandy, pomalowanych przynajmniej podstawowymi
kolorami. Niedopuszczalne są „proxy”, ale modele innych producentów czy oryginalne wariacje na
temat konkretnych modeli mile widziane. WYSIWYG obowiązkowy w ramach rozsądku (jeśli masz
wątpliwości – pisz!). Spełnienie każdej z tych kwestii daje 2 punkty do końcowej kwalifikacji turniejowej
(łącznie do 4 punktów dla sojuszu!)
– Posiadania przynajmniej jednej miarki na parę i kilku kości k6
– Posiadania wypełnionej karty bandy, zasad bandy, najemników i ekwipunku przez nich używanego
(dotyczy zwłaszcza band nie znajdujących się w podręczniku głównym!)
– Mile widziany brak napinki i przestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego (w tym
związanych z COVID–19)
– Udział jest tożsamy ze świadomą zgodą na upowszechnianie wizerunku na zdjęciach po turnieju na
stronach związanych z jego organizatorami
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Zapisy
Zapisów dokonujemy poprzez zgłoszenie chęci udziału za pomocą fejsika – kontakt ze stroną
Najmita.net lub bezpośrednio z Karolem jeśli ktoś wie jak ;)
Zapisy zawierać mają: nazwę zespołu jako Waszej drużyny, imiona lub nicki graczy i bandy którymi będą
grać (np. „Wymiatacze”, Sebix i Jessica, Łowcy Czarownic i Siostry Sigmara).
Podesłanie do opublikowania (bądź opublikowanie na stronie wydarzenia) swojej rozpiski i zdjęcia
gotowej bandy (o ile będzie ona zgodna z tą wystawioną) gwarantuje graczowi 1 punkt w punktacji
jeszcze przed rozpoczęciem turnieju
Format turnieju
Turniej przewiduje 3 bitwy 2vs2, po 2 godziny każda. Między bitwami nie ma fazy pobitewnej. Po
zakończeniu tego czasu gracze kontynuują fazę do jej zakończenia jeśli są w fazie strzelania lub walki.
W pozostałych fazach gra natychmiast się kończy, a punkty liczone są wg. aktualnego stanu na polu
bitwy.

Do turnieju zostają dopuszczone następujące bandy:
– Wszystkie bandy z podręcznika podstawowego (Najemnicy, Kult Opętanych, Łowcy Czarownic,
Siostry Sigmara, Nieumarli i Skaveni)
– bandy Averlandu, Ostlandu, Kislewczyków, Krasnoludzkich Poszukiwaczy Skarbów, Orków i
Goblinów, Zwierzoludzi oraz Karnawału Chaosu – z pozostałych źródeł
Każda banda musi zawierać przynajmniej trzy modele (nie licząc Najemnego Ostrza), a na ich zakup
ma 500gc (Marienburg – 600gc).
Wybór modeli:
– Maksymalna ilość modeli w bandzie (nie licząc Najemnego Ostrza) wynosi
połowę z liczby przewidzianej w jej zasadach, zaokrąglając w górę!
– W bandzie nie mogą znajdować się modele kawalerii, nie są więc wymagane
związane z nią zasady.
Najemne Ostrza:
Każda banda może zatrudnić maksymalnie jedno Najemne Ostrze z
poniższej listy, zgodnie z ich zasadami dostępności konkretnym
bandom. Ich kosz jest równy kosztowi bazowemu plus koszt
utrzymania. Na liście znajdują się:
– Gladiator (za 45gc), Ogr ochroniarz (110gc), Halfling zwiadowca
(20gc), Czarnoksiężnik (45gc), Elf Zwiadowca (60gc, 80gc dla
Krasnoludów), Krasnoludzki Zabójca Trolli (35gc) – z podręcznika
podstawowego
– Imperialny Zabójca (60gc), Tileański strzelec (45gc), Łowca Bestii
(45gc), Arabski Kupiec (30gc), Kislevski Zwiadowca (45gc),
Krasnoludzki Poszukiwacz Skarbów (85gc) – z pozostałych źródeł
Żadna banda nie może zatrudnić Dramatis Personae.
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Dodatkowe ustalenia:
Między bitwami nie ma fazy pobitewnej – wszyscy polegli pomocnicy są niemal automatycznie
wymieniani na nowych, a bohaterowie wracają do siebie, nikt nie zdobywa dodatkowego
doświadczenia ani nie robi dodatkowych zakupów. Oznacza to, że wcale nie musisz rekrutować
wszystkich bohaterów, a jednocześnie przy tworzeniu bandy możesz:
– samemu wybrać magowi czar, który posiada na starcie
– przy formowaniu bandy zakupić swoim bohaterom: linę z hakiem za 5gc, świętą (bluźnierczą) relikwię
za 30gc, halflińską książkę kucharską (działa normalnie!) za 45gc, latarnię za 10gc, a bohaterom którzy
mogą korzystać ze zwykłych pistoletów – pistolet/y pojedynkowe za 30/60gc – wszystko tak, jakby
znajdowały się one na liście dostępnego ekwipunku
– każda banda ma do dyspozycji 12 specjalnych punktów, za które może kupić bohaterom:
+1 do Inicjatywy za 2 punkty
+1 do WS, BS i/lub Ld za 3 punkty każde
+1 Ranę za 4 punkty
+1 Siły i/lub Ataku za 5 punktów każde
+1 Wytrzymałości za 6 punktów
Jedną wybraną Umiejętność lub wybrany Czar (normalnie dostępne temu
modelowi) za 6 punktów
Żadnemu bohaterowi nie możesz kupić tej samej cechy więcej niż raz.
Dodatkowo możesz „wygenerować” dodatkowe punkty przypisując
dowolnemu modelowi bohatera dobrowolną poważną ranę (jeśli możesz
odwzorować ją na modelu – zrób to!). Żadna poważna rana nie może wystąpić
w całej bandzie więcej niż raz, a żaden model nie może mieć więcej niż jednej
poważnej rany:
– Stan nerwowy (–1 Inicjatywy) za 1 punkt
– Rana nogi (–1 Szybkości) za 2 punkty
– Uszkodzona ręka (–1 WS) za 2 punkty
– Brak oka (–1BS) za 2 punkty
– Uszkodzone żebra (–1 Wytrzymałości) za 3 punkty
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Sojusze
Gra rozgrywa się w trybie par, co oznacza, że każdy z graczy kieruje osobną bandą, każdy z nich zdaje
osobne Testy Rozbicia itp., ale współdzielą rundy (i fazy!) działania.
Aby bez trudności określić kto może sprzymierzyć się z kim, stworzyliśmy poniższą tabelę w której:

Karnawał Chaosu

Zwierzoludzie

Zielonoskórzy***

Krasnoludy

Kislevici

Ostlandczycy

Averlandczycy

Skaveni**

Nieumarli*

Siostry Sigmara

Łowcy Czarownic

Kult Opętanych

Ludzcy Najemnicy

+ oznacza bandy, które bez najmniejszego problemu zjednoczą się we wspólnym działaniu,
– oznacza bandy, które za żadne skarby się nie sprzymierzą,
? oznacza bandy, które są w stanie sprzymierzyć się „przypadkiem”, ale podlegać będą specjalnej
zasadzie Niechęci

Ludzcy Najemnicy
+
–
+
+
?
?
+
+
+
+
–
–
–
Kult Opętanych
–
+
–
–
?
+
–
–
–
–
?
+
+
Łowcy Czarownic
+
–
+
?
–
–
+
+
+
+
–
–
–
Siostry Sigmara
+
–
?
+
–
–
+
+
+
+
–
–
–
Nieumarli*
?
?
–
–
+
?
–
–
?
?
?
?
?
Skaveni**
?
+
–
–
?
+
–
–
–
–
?
+
+
Averlandczycy
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
–
Ostlandczycy
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
–
Kislevici
+
–
+
+
?
–
+
+
+
+
–
–
–
Krasnoludy
+
–
+
+
?
–
+
+
+
+
–
–
–
Zielonoskórzy***
–
?
–
–
?
?
–
–
–
–
+
?
?
Zwierzoludzie
–
+
–
–
?
+
–
–
–
–
?
+
+
Karnawał Chaosu
–
+
–
–
?
+
–
–
–
–
?
+
+
* Vlad od 10 lat prowadzi w Imperium wojnę domową o niespotykanych dotąd rozmiarach. Jego
zainteresowanie Mordheim wygasło, a działające w mieście Wampiry to niezależne grupy (również z innych
linii!), co do których za żadne skarby nie da się dojść, po czyjej stronie stoją i co chcą osiągnąć.
** Skaveni nie istnieją. A nawet jeśli istnieją, to tylko dlatego, że się to opłaca i tylko dla tych, którym się to
opłaca. Mimo to nadal jest to ryzykowny interes i warto patrzeć przez ramię.
*** Zielonoskórzy to potężna siła uderzeniowa i czasem warto mieć ją po swojej stronie, ale jak można zaufać
komuś, kto nawet w czasie walki bije się między sobą?!
Zasada specjalna – NIECHĘĆ
Niektóre bandy są w stanie ze sobą tymczasowo współpracować, bo wiedzą, że przyniesie to określone
korzyści, ale nieufność i wątpliwości z tego płynące na pewno nie będą dobrze wpływać na ich
wojaków.
Każdy model testujący swoje Ld (z Przywódcami przy Testach Rozbicia włącznie), który w odległości
8 cali od siebie ma „niechętnego sojusznika”, zdaje ten test z karnym modyfikatorem –1 Ld.
Modele odporne na psychologię lub pod wpływem Szału nie muszą podlegać tej zasadzie. (choć nadal
jej podlegają w przypadku zdawania Rout Test’ów)
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Zmiany w zasadach gry
W grze obowiązują zasady z Living Rulebook i jego erraty. Poza tym wprowadzamy następujące w nich
zmiany:

Zasady podstawowe
Wszystkie modele w grze automatycznie otrzymują rzut obronny na 6+, który może być później
zwiększany poprzez zakup najróżniejszych pancerzy. Jeśli jakieś modele mają już podobną zasadę, to
jest ona zwiększana o 1 punkt.
Obowiązują alternatywne tabele trafień krytycznych. Trafienie krytyczne nożem oznacza brak
modyfikatora +1 do Pancerza przeciwnika normalnie przynależny ciosom nożem.
Bandy o ilości modeli od 3 do 6 (wliczając Najemne Ostrze) zdają Testy Rozbicia po utracie 2 modeli, te
od 7miu w górę – po utracie 3. Zniknięcie sojusznika z pola bitwy nie wpływa na testy rozbicia.

Zasady broni
Dwuręczna broń – nie uderza ostatnia w rundzie, w której jej użytkownik szarżował
Kusza – traci zasadę „Ruch albo strzał”
Muszkiet – (zwykłe strzelby, hochalndzkie strzelby i dwururki) nie
wymaga osobnej rundy na przeładowanie (pozostałe bronie prochowe
nadal tego wymagają)
Puklerz i Tarcza – w walce wręcz można nimi uderzać jak dodatkowym
Sztyletem.
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Scenariusze
Każdy ze scenariuszy rozgrywa się na gotowym stole, ustawionym przez organizatora. W jego trakcie
obowiązują zasady zwykłej potyczki („Skirmish”), ale dla dodatkowych punktów zwycięstwa można:
– zbierać znaczniki Spaczenia (patrz: zasady punktacji), dokładnie tak jak w scenariuszu „Wyrdstone
Hunt” ORAZ
– zebrać umieszczony na mapie skarb, dokładnie tak jak w scenariuszu „Hidden Treasure”, choć
dokładnie wiadomo gdzie ów skarb się znajduje. Sposoby wydobywania skarbu mogą być różne w
zależności od scenariusza.
Dokładne zasady rozstawienia na stołach zostaną przedstawione tuż przed rozpoczęciem rozgrywki.

Specjalne zasady terenów:
Krwawa kąpiel – mocno zamulona woda nie nadaje się do pływania, i żyją w niej drapieżniki wprost z
koszmarów. Każdy model który spadnie do wody (niecki na wieży w „Gildii Odlewników”, kanałów przy
„Skryptorium” albo rzeki Stir w „Moście”) automatycznie liczony jest jako OOA.
Gruzowiska – wszystkie nie znajdujące się na podstawkach budynków gruzowiska, traktowane są jako
Trudny teren.

Stół 1. – Gildia Odlewników
Gdzieś na obrzeżach dzielnicy kupieckiej, stoi samotna wieża oparta o barki podtrzymującego ją
posągu. Niegdyś mieściła się w niej Gildia Odlewników, zrzeszająca niemal wszystkich przedstawicieli
tego rzemiosła w Ostermarku, dziś to tylko samotny szkielet górujący ponad dachami zniszczonych
kamienic. Uwierzyłby kto, że wysokość i legenda o mackowatym stworze mieszkającym w mętnej
wodzie misy posągu, utrzymały na jej szczycie nie ruszoną skrzynię Mistrza Gildii? A może to też tylko
legenda, mająca dokarmiać stwora?
(gęsto zastawiony stół miejski, z wysoką wieżą i skarbem na jej szczycie)
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Stół 2. – Skryptorium
Nic tak dobrze nie rośnie na podatnym gruncie bogatych miast, jak biurokracja. Świątynie, gildie, szkoły
i urzędy znane są wszystkim, a w ich cieniu, jak mróweczki budujące królestwo na resztkach, rozrastają
się skryptoria. Skrybów gdzieś trzeba szkolić, zrzeszać, pilnować czy doposażać. Cóż by to było też za
cudowne miejsce, dla siatki wywiadowczej i jakie skarby mógłby w sobie skrywać! Oczywiście gdyby
mały meteoryt nie przebił go na wskroś, wbijając się w sąsiedni plac…
(zwykły, dwupoziomowy stół miejski, z jednym kluczowym budynkiem i dużą ilością gruzowisk)
Skarb ukryty jest w ruinach skryptorium, w kamiennym sarkofagu, który trzeba umiejętnie rozbić
wykonując ataki wręcz. Sarkofag ma T4, Save 3+ i W2. Po zmniejszeniu ilości „Ran” do zera, skarb
pojawia się na nim i można go swobodnie przenosić.

Stół 3. – Most przez Stir
Jedyny most łączący oba brzegi rzeki, przeszedł do legendy jeszcze przed zniszczeniem miasta. Złośliwi
twierdzili, że długa konstrukcja zwieńczona na obu końcach wieżami kordegard, swoim mytem spijała
krew i złoto z każdego, kto próbował się przez nią przedostać. Po katastrofie punkty poboru opłat
zniknęły, ale strategiczne położenie konstrukcji sprawiło, że kamienie zaczęły nasiąkać prawdziwą
krwią, a w wodach wokół mostu znajduje się więcej kości, niż w największych Ogrodach Morra…
(zagruzowane centrum szerokiego mostu, ze skarbem ukrytym między podporami)
Skarb znajduje się pod mostem, przy rzece. Nie da się go
podnieść – należeć będzie do tego, kto na koniec gry będzie
miał w odległości 3 cali od niego przynajmniej 1 stojący
model (albo więcej stojących modeli niż przeciwnik).
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Punktacja w turnieju
Po każdej bitwie dostajesz następującą ilość punktów:
2 punkty za każdą bandę wroga, która zniknęła ze stołu (maks. 4 punkty)
2 punkty za każdą Waszą bandę, która została na stole (maks. 4 punkty)
1 punkt za każdego wrogiego Przywódcę, który został OOA (maks. 2 punkty)
1 punkt za każdy zdobyty na planszy kawałek Spaczenia (maks. 4 punkty) *
2 punkty za posiadanie Skarbu (maks. 2 punkty) *
* niepodniesione ze stołu Skarby i kawałki Spaczenia nie trafiają automatycznie do zwycięzców i nie
dają punktów

Oprócz nich punkty przyznawane przed rozgrywką (maksymalnie 6 na sojusz) otrzymać można za:
1 punkt za w pełni pomalowaną bandę (przyznają sędziowie)
1 punkt za WYSIWYG (przyznają sędziowie)
1 punkt za opublikowanie zdjęcia i rozpiski bandy przed turniejem (pod warunkiem zgodności)
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