„Długobrody II – Miecze we Mgle”
Scenariusze
[Uwaga! Jeśli poniższe zasady z jakichś powodów stoją w sprzeczności z pierwotną wersją
Regulaminu, to mają nad nią pierwszeństwo!]
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
– Model może posiadać dowolną ilość znaczników Spaczenia 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, wciąż
liczą się one do punktacji turnieju
– Znaczników nie mogą podnosić modele zwierząt ani modele Duże

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 „Głodnej Matyldzie”, kanałów przy
„Szpitalu na peryferiach” albo rzeki Stir w „Powrocie Starego Najmity”) lub świadomie do niej wejdzie,
automatycznie liczony jest jako OOA.
Gruzowiska – wszystkie nie znajdujące się na podstawkach budynków gruzowiska, traktowane są jako
Trudny teren.
Nie deptać trawy! – chrobotki są mocno splątane i mięsożerne- traktuj je jako teren niedostępny. Jeśli
w wyniku jakichś działań model zostanie zmuszony by w nie wpaść, staje się OOA.
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Stół 1. – Głodna Matylda
Matylda była córką cukiernika, której łapczywość znana była wśród wszystkich sąsiadów. Duża tusza
pozwoliła jej przetrwać katastrofę miasta, ale jej próby zjadania Spaczenia musiały przynieść
konsekwencje zdrowotne. Od lat nie może się poruszać, na szczęście chwytne macki pozwalają jej nie
tylko przetrwać w Mieście Potępionych, ale i powiększać swą biomasę pożerając wszystko, co tylko
zbliży się do starej cukierni. A we mgle tak łatwo zabłądzić…
Cechy szczególne: zwykła potyczka, na stole wielkości 48”x48”. Na środku stołu żyje Pomiot Chaosu,
który nie może się poruszać, ale atakuje wszystko, co znajdzie się w jego zasięgu (czyli wejdzie na plac,
na którym się znajduje).
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. 4 znaczniki Spaczenia leżą na terenie w zasięgu Matyldy, dodatkowy
może pojawić się po jej zabiciu.
Zasady specjalne: Matylda w fazie strzelania każdej pary, swoimi długimi macko-językami, ma prawo
zadać do dwóch ataków (nie więcej niż 1 atak na model) w najbliższe jej modele w zasięgu (znajdujące
się na placu). Ataki trafiają automatycznie z Siłą 4, ale jeśli model ma uniki (zarówno Step Aside jak i
Dodge) to może z nich skorzystać. Ataki przeciw modelom Leżącym i Ogłuszonym traktuj jakby były
zadawane w Walce wręcz. Matylda ma T4 i W8, nie podlega zasadom Przewracania i Ogłuszenia oraz
budzi Strach. W walce wręcz ma Save na 6+, przeciwko atakom strzeleckim na 2+. Jeśli Matylda zostanie
zabita, drużyna, która tego dokona otrzymuje +1 Punkt Zwycięstwa, a w miejscu jej truchła pojawia się
dodatkowy znacznik Spaczenia.
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Stół 2. – Szpital na Peryferiach
Przed katastrofą, znoszono tu chorych i cierpiących, a kapłanki Shallyi dbały o nich jak mogły. Teraz,
gdy wszędzie wokół zalega Spaczeń, nawet ziemia zaczyna chorować.
Cechy szczególne: zwykła potyczka na stole wielkości 48”x48” cali. W środku stołu znajdują się ruiny
szpitala, a w różnych miejscach pola bitwy rozłożone jest 8 znaczników pęcherzy. Gdy dowolny model
zbliży się do pęcherza na minimum 3 cale, ten wybucha jak purchawka. Rzuć wtedy k6:
1-2 – Spaczeniowe zarodniki – wszystkie modele w zasięgu otrzymują automatyczne trafienie z
Siłą 3, a znacznik pęcherza znika.
3-4 – Zarodniki z kryształów – wszystkie modele w zasięgu otrzymują automatyczne trafienie z
Siłą 3, a w miejsce znacznika pęcherza pojawia się znacznik Spaczenia.
5-6 – Czyste kryształy – pęcherz znika, a w jego miejsce pojawia się znacznik Spaczenia.
Jeśli model nie przewrócił się w wyniku wybuchu, może nadal kontynuować swój ruch, z
podniesieniem nowego znacznika włącznie.
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 3. – Powrót Starego Najmity
Stary Najmita był w Mordheim legendą, o której starzy wiarusi mówili jakby opowiadali historie o
duchach. Był człowiekiem znanym z utrzymywania podejrzanych kontaktów ze wszystkimi, od
mutantów, przez nieumarłych, po najbardziej fanatycznych Sigmarytów, ciesząc się przy tym
bezpieczeństwem i powszechnie akceptowanym immunitetem. Do czasu, gdy niemal dokładnie 10 lat
temu zaatakowano go w karczmie, którą uznawał za swoją. Niektórzy twierdzą, że to kontakty z
krasnoludami pozwoliły mu zebrać taką ilość materiałów wybuchowych, by wysadzić w powietrze
ćwierć dystryktu, wraz z atakującymi. Powszechnie uznano, że nie żyje, mimo iż plotki o tym, że ktoś go
gdzieś widział, były dość powszechne. Jakie było więc zdziwienie starych wiarusów, gdy w czasie
kolejnej potyczki na moście, zobaczono go siedzącego okrakiem na jednym z murów, wcinającego
kiełbasę i popijającego piwo. Co tu robił? Czego szukał? Co mógł zaoferować zwycięzcom potyczki? Czy
ktoś był gotów zapłacić za jego głowę? Czy jego immunitet nadal ma jakieś podstawy?
Cechy szczególne: zwykła potyczka na Moście, której przygląda się dziwny człowiek, spokojnie
wcinający jałowcową. Wszyscy, ale to WSZYSCY mówią wyraźnie, żeby go nie zaczepiać. Jeśli ktoś
będzie na tyle głupi, by go zaatakować (szarżując lub strzelając do niego), może zgłosić się do sędziego
po zaklejoną kopertę z dalszymi instrukcjami, ale NAPRAWDĘ nie polecamy. Drużyna Sędziego nie
może zaatakować Starego Najmity.
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 Starego Najmity: Najmita ma zasięg swojego wzroku (i sam jest widziany) w sferze
wyznaczonej przez wewnętrzne ściany konstrukcji na Moście. Siedząc wykrzykuje różne komentarze
do walczących, ale tylko od nich zależy, czy chcą go słuchać. Jeśli przyjdzie Ci testować w tej sferze
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(dowolnym modelem, w tym dowódcą przy teście Rozbicia) cechę Ld, możesz (ale nie musisz!) przed
rzutem kośćmi rzucić podarowaną monetą, by sprawdzić, co akurat wykrzykuje do tego modelu. Jeśli
wypadnie orzeł, okrzykami były słowa otuchy, a model otrzymuje +1Ld do tego testu. Jeśli wypadnie
krzyż, model usłyszał niepochlebny komentarz o modyfikatorem będzie -1 do Ld.

Punktacja w turnieju
Po każdej bitwie dostajesz następującą ilość punktów:
 1 punkt za każdą bandę wroga, która zniknęła ze stołu (maks. 2 punkty)
 1 punkt za każdą Waszą bandę, która została na stole (maks. 2 punkty)
 1 punkt za każdego wrogiego Przywódcę, który został OOA (maks. 2 punkty)
 1 punkt za każdy zdobyty na planszy kawałek Spaczenia (maks. 2 punkty) *
Różna ilość punktów mogąca wynikać z treści scenariusza:
 1 punkt zwycięstwa za zabicie Matyldy
 ? punktów opisanych w kopercie po ataku na Starego Najmitę (oby nikt nie był na tyle
nierozsądny, bo to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić na turnieju)
* niepodniesione ze stołu kawałki Spaczenia nie trafiają automatycznie do zwycięzców i nie dają
punktów
W tej edycji nie będzie przyznawanych punktów za malowanie i WYSIWYG. Po prostu ich brak wyklucza
z turnieju ;)
Dodatkowo, jeśli w Scenariuszu zebrałeś więcej niż 2 kawałki Spaczenia, to tak długo, jak długo Stary
Najmita jest w grze, możesz (ale nie musisz) za dowolną ilość nadmiarowego Spaczenia, zaraz po grze,
rzucić k6 na każdy z nich, by opchnąć go jego podejrzanymi ścieżkami.

Interesy ze Starym Najmitą:
1-2 – Gruba wtopa – wymieniłeś kawałek Spaczenia na kłopoty; -1 Punkt zwycięstwa
3 – Zwykły handel – kasa się zgadza, ale to wszystko; brak efektu
4-6 – Nowe znajomości – udało się znaleźć nowe kanały przerzutowe; +1 Punkt zwycięstwa
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