„Długobrody”
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), podnoszone poprzez wejście z nimi w kontakt
W FAZIE RUCHU
– Zebrać umieszczony na mapie skarb, podnoszony poprzez wejście z nim w kontakt W FAZIE RUCHU.
Sposoby zdobywania skarbu mogą być różne w zależności od scenariusza.
– Model może posiadać dowolną ilość znaczników Spaczenia i Skarbów, i nie wpływają one na szybkość
jego poruszania. Jeśli model stanie się OOA znaczniki upadają na ziemię i mogą być podniesione przez
inne modele W FAZIE RUCHU
– Jeśli banda w czasie oblewania Testów Rozbicia posiada przy sobie jakieś znaczniki Spaczenia lub
Skarbu, wciąż liczą się one do punktacji turnieju
– Znaczników nie mogą podnosić modele zwierząt

Kolejność rozstawiania i rozgrywki.
Wszyscy 4 gracze (a nie drużyny!), w każdym scenariuszu, rozstawiają się w kolejności od gracza z
największą ilością modeli, do gracza z najmniejszą ich ilością. Gracz z największą ilością modeli wybiera
stronę stołu, na której rozstawiać będzie się obu graczy z tej drużyny. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy
posiada tą samą ilość modeli, rzucają k6 – jako pierwszy rozstawia się wtedy gracz z najniższym
wynikiem, później ten z wyższym. Gracz wystawia wszystkie swoje modele, po czym to samo robi
kolejny gracz.
Po rozstawieniu wszystkich modeli każdy z graczy rzuca k6 – drużyna, w której na kościach obu graczy
wypadnie większy wynik, rozpoczyna grę.

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”) lub świadomie do niej wejdzie, automatycznie liczony jest
jako OOA.
Gruzowiska – wszystkie nie znajdujące się na podstawkach budynków gruzowiska, traktowane są jako
Trudny teren.
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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)
Gracz z największą ilością modeli wybiera dowolną z 4 krawędzi stołu, na której rozstawią się obaj
gracze z tej drużyny.
Modele mogą zostać wystawione do 6 cali od wybranej krawędzi stołu i nie wyżej niż 4 cale od
powierzchni gruntu.

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)
Gracz z największą ilością modeli wybiera dowolną z 4 krawędzi stołu, na której rozstawią się obaj
gracze z tej drużyny.
Modele mogą zostać wystawione do 6 cali od wybranej krawędzi stołu i nie wyżej niż 4 cale od
powierzchni gruntu.
Zasady specjalne skarbu: Skarb ukryty jest w ruinach skryptorium, w kamiennym sarkofagu, który
trzeba umiejętnie rozbić wykonując ataki wręcz W FAZIE WALKI. Traktuj sarkofag jak Przewrócony
model, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sarkofag ma T3, Save 4+ i W2. Po zmniejszeniu ilości
„Ran” do zera, skarb pojawia się na nim i można go swobodnie podnieść wchodząc z nim w kontakt W
FAZIE RUCHU.
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Stół 3. – Most na rzece 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)
Gracz z największą ilością modeli wybiera dowolną z 2 krótszych krawędzi stołu, na której rozstawią się
obaj gracze z tej drużyny.
Modele mogą zostać wystawione do 8 cali od wybranej krawędzi stołu, zarówno na moście, jak i pod
nim (byle nie na wodzie).
Zasady specjalne skarbu: Skarb znajduje się pod mostem, na wysepce na rzece (w czasie gry nie da się
wejść na samą wysepkę!). Nie da się go podnieść – należeć będzie do tego, kto na koniec gry będzie
miał w odległości 6 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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