„Długobrody II:
Miecze we mgle”
(podejście drugie)
Krasnoludowi nie przeszkadzało to, że słuchacze jego opowieści dawno opuścili karczmę, wyruszając na
poszukiwanie ostatnich kawałków Spaczenia. Nie przeszkadzało mu to też przez kilka kolejnych wieczorów,
gdy regularnie opłukiwał gardło grzanym piwem z miodem, a jego opowieść powoli ginęła między plotkami
o nadciągającej armii Magnusa. Do karczmy zaglądało coraz mniej najemników, a nawet coraz liczniejsi
fanatycy raczej nie chcieli być widywani w takim przybytku. On jednak wciąż opowiadał o roku 2020,
ruinach Wielkiej Biblioteki i krwawych starciach z przeszłości. Aż któregoś wieczoru nawet karczmarz
zniknął, a wraz z chłodem do pomieszczenia weszła zakapturzona postać.
- To musiały być piękne czasy, marudo… - rzekła urodziwa, choć blada brunetka, która przysiadła się do
stołu.
- Daleko było im do pięknych, ale w porównaniu do tego co mamy… - krasnolud popatrzył na nią od
niechcenia. – No chyba, że te kilka bełtów, które zostawiliśmy Ci w czaszce, pogorszyły Ci pamięć…
- Bo gotowam pomyśleć, że mnie nie lubisz – odparła zawadiacko wampirzyca, udając że nie widzi jak
Długobrody nerwowo zaciska dłonie na toporze. – A spędziliśmy razem tyle czasu!
Jakby nigdy nic sięgnęła do worka przewieszonego przez ramię, z którego wyjęła mały antałek.
- Przedni dwójniaczek spod kislevskich granic. Pomyślałam, że docenisz. Mamy za sobą
zaszłości sprzed prawie trzech wieków, przyznaję, ale armii Magnusa uciec już ani nie zdołam,
ani nie będę próbować. Nikt inny i tak Cię już nie słucha, możemy powspominać razem.
- O tym jak zabijałaś moich towarzyszy, czy to jak my siekliśmy Twoje ghoule?
- Wszystko jedno, minęło prawie trzysta lat. Słuchałam jak mówiłeś o tamtych walkach w
Skryptorium i potyczkach na Moście… Założyłabym się, że było to trochę inaczej. Myślisz, że
któremuś z nas pamięć już szwankuje?
- Krasnoludy nigdy nie zapominają… - Długobrody odburknął z
przekąsem, wygrzebując zza pazuchy korkociąg do odszpuntowania
antałka. – Pamiętam pierwszy dzień, w którym naszpikowaliśmy Cię
bełtami. Ciężko zapomnieć, gdy w jeden dzień ubija się krwiopijcę, nad
miasto wschodzi ta przeklęta, zielona mgła, a w niej dostrzegasz Starego
Najmitę, który ponoć nie żyje od dziesięciu lat!
- I ten Pomiot przy starej ciastkarni. Ten przeklęty Pomiot, który wszystko
pożerał! – Wampirzyca wtrąciła się niemal podekscytowana.
- Dobra. Ty opowiadaj pierwsza. Tylko ciekawie, bo po wszystkim
zamierzam Cię zabić. Może po tylu latach wreszcie się uda, zanim mnie
wojska Magnusa ubiegną!
- Niechaj Ci będzie. Z tego co pamiętam był tydzień przed czwartym
miesiącem 2022 roku w kalendarzu imperialnym. Który to był? Dwudziesty
trzeci?
Dwudziestego trzeciego dnia, czwartego miesiąca, Roku
Sigmara 2022, nad ruinami Mordheim wzniosła się zielona mgła,
a przy ciastkarni w dzielnicy kupieckiej, jakieś macki porwały mi
pierwszego ghoula…
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27 listopada 2021

23 kwietnia 2022
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 minimum 36”x36” 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
– przybyłym z daleka chętnie pomożemy z organizacją noclegów jeśli wyrażą taką potrzebę
– dojeżdżających pociągiem możemy odebrać ze stacji w Świebodzinie (i odwieźć tamże)
Tym razem przewidziano symboliczne upominki dla uczestników :)
Dajemy sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia siły wyższej,
choć tym razem nurglici niech się plumkają!
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!).
– 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).
Nie ma konieczności wysyłania rozpisek przed turniejem, ale na sam turniej przyjeżdżacie z rozpiskami
gotowymi do rzutów na rozwoje herosów.
Format turnieju
Turniej przewiduje 3 bitwy 2vs2, po 2 godziny każda. Między bitwami nie ma fazy pobitewnej.
Po zakończeniu czasu rozgrywki, 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 - z pozostałych źródeł
Banda Karnawału Chaosu (bo są Nurglitami) i Zwierzoludzi (bo mogą być Nurglitami) dostaje w tym
roku bana po raz drugi. To za pandemię i odwołanie poprzedniego podejścia do turnieju, wredne
gnojki!
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 x2. Na liście
znajdują się:
– Gladiator (za 60gc), Ogr ochroniarz (160gc), Halfling zwiadowca
(30gc), Czarnoksiężnik (60gc), Elf Zwiadowca (80gc), Krasnoludzki
Zabójca Trolli (50gc) – z podręcznika podstawowego
– Imperialny Zabójca (80gc), Tileański strzelec (60gc), Łowca Bestii
(60gc), Arabski Kupiec (40gc), Kislevski Zwiadowca (60gc),
Krasnoludzki Poszukiwacz Skarbów (110gc) – 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:
– przed rozpoczęciem turnieju wybrać magowi czar, wykonując dwa rzuty i wybierając jeden z nich
(przerzuć jeden, jeśli otrzymasz dwa takie same wyniki)
– 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
– każdemu z bohaterów dodać jedno darmowe rozwinięcie, rzucając przed turniejem dwa razy na
każdego z nich i wybierając rozwinięcie, które Cię zadowala (przerzuć jeden z rzutów, jeśli osiągniesz
dwa takie same wyniki)

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:

Kult Opętanych

Łowcy Czarownic

Siostry Sigmara

Nieumarli*

Skaveni**

Averlandczycy

Ostlandczycy

Kislevici

Krasnoludy

Zielonoskórzy***

Ludzcy Najemnicy
Kult Opętanych
Łowcy Czarownic
Siostry Sigmara
Nieumarli*
Skaveni**
Averlandczycy
Ostlandczycy
Kislevici
Krasnoludy
Zielonoskórzy***

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
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* 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?!
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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).

Zmiany w zasadach gry
W grze obowiązują zasady z Living Rulebook i jego erraty, dostępne na broheim.net. 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 z podręcznika (sztylety, tarcze itp. traktujemy jako
„Unarmed”).
Niezależnie od wielkości bandy, Testy Rozbicia zdaje się po utracie 3 modeli (nawet jeśli banda ma tylko
3 modele!). Zniknięcie sojusznika z pola bitwy nie wpływa na testy rozbicia.

Zasady broni
Dwuręczna broń – korbacze (Flail), halabardy (Halberd) i wielkie bronie (Doublehanded sword, axe etc.) wrzucamy do jednego worka i traktujemy jako tą samą broń
za 15gc, dostępną modelom, które mają dostęp do wymienionych broni. Zajmuje 2
ręce, daje +2S w pierwszej rundzie walki i +1S w każdej następnej, bez wpływu na
kolejność w walce.
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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„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. Każdy 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 odległość 1 cala, ten wybucha jak purchawka. Rzuć wtedy k6:
1-2 – Spaczeniowe zarodniki – wszystkie modele w zasięgu 3 cali otrzymują automatyczne
trafienie z Siłą 3, a znacznik pęcherza znika.
3-4 – Zarodniki z kryształów – wszystkie modele w zasięgu 3 cali 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 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, bo to głupota. 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). Na stole znajduje się łącznie 5 znaczników
Spaczenia.
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Zasady specjalne Starego Najmity: Najmita ma zasięg swojego wzroku (i sam jest widziany) w strefie
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 strefie
(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 – Gruba wtopa – wymieniłeś kawałek Spaczenia na kłopoty; -1 Punkt zwycięstwa
3-4 – Zwykły handel – kasa się zgadza, ale to wszystko; brak efektu
5-6 – Nowe znajomości – udało się znaleźć nowe kanały przerzutowe; +1 Punkt zwycięstwa
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