
Pravidla ke hře

Mordheim

Překlad: Honza Skýpala



2

Game author: Tuomas Pirinen, with help from Rick Priestly & Alessio Cavatore.
Storytelling: Gavin Thorpe.
Translation and typesetting: Honza Skýpala, Olomouc, Czech Republic, Honza.Skypala@atlas.cz

Mordheim and some other words are registered trademarks of Games Workshop, Ltd.

This translation was created for internal needs of Barmaglot wargames club in Olomouc, Czech 
Republic. This translation was created to help the players that don’t understand English well and 
so they cannot use original English rulebook. If I broke any copyright, I apologise, but I believe  
I didn’t cause too much of damage.

Autor hry: Tuomas Pirinen, s pomocí Ricka Priestlyho & Alessia Cavatore.
Příběh: Gavin Thorpe.
Překlad a vysázení: Honza Skýpala, Olomouc, Honza.Skypala@atlas.cz

Mordheim a mnoho dalších slov jsou registrované známky rmy Games Workshop, Ltd.

Tento překlad pravidel vznikl pro interní potřebu Olomouckého klubu Barmaglot. Tímto překla-
dem se snažím usnadnit hru mnoha hráčům, kteří dostatečně nerozumí angličtině a tudíž nemo-
hou používat originální anglická pravidla. Pokud jsem překladem porušil nějaká autorská práva, 
omlouvám se, ale myslím, že mnoho škody jsem nenapáchal.

Honza Skýpala



Během posledního roku druhého milénia, pět set let před 
vládou dobrotivého císaře Karla Frantze, svět postihly 
časy, jako nikdy předtím ani potom. Podobně jako před 
narozením božského Sigmara, znamení ohňů na nebesích 
opět předpovídaly blížící se velké pohromy — příchod 

moru, časy válek, období hladu a všeobecné bídy.

Ač je jeho nečisté jméno vymazáno ze všech knih Velké 
Altdorfské knihovny a jeho ruiny srovnány se zemí 

Magnusem názývaným Zachránce Impéria, povím Vám 
příběh prokletého města, které pocítilo hněv bohů.

Povím vám příběh o městě

Mordheim
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Impérium v plamenech
Je to téměř dvacet století od dob, kdy Sigmar Heldenhammer vyčistil zemi od hord příšer, nestvůr 
a jiných, kteří zde přebývali. Tak byla založena největší a nejmocnější říše lidí — Impérium. Dnes se 
lidé svými myšlenkami znova obracejí k Sigmarovi, bohu bitev, Sigmarovi, otci lidstva, jehož další 
příchod se s přelomem milénia blíží. Lidé se shromažďují v chrámech a kostelech, aby se od duchovních 
dozvěděli o všech zázracích, které přijdou se Sigmarem na zemi.

Kronikář Ostermarky, záznam z roku 1999

Nikdy ještě nebyl Otec lidstva tolik zapotřebí 
jako v posledním roce druhého milénia. Neboť 

Impérium, kdysi tak silné ve zbrani i přesvědčení, je 
nyní zemí zmítanou válkami a korupcí. Není císaře, 
nikdo nevládne těmto temným dnům, Impérium je 
rozděleno na mnoho zemiček, od Ostermarky na 
mrazivém severu až po Wissenland na vzdáleném 
jihu, od Marienburgu, přístavu Západního oceánu, 
až k Silvánii, která leží ve stínu Hor na konci světa. 
Každý hrabě bojuje jak se svými neposlušnými 
příbuznými uvnitř svého území, tak i s nejbližšími 
sousedy okolních provincií. A tak se šlechta hádá 
o císařskou korunu a bandité a darebáci se toulají 
a přepadávají kde co bez hrozby trestu.
Nikdo netrpí tolik jako prostý lid, a tak se nelze 
divit, že se obyčejný smrtelník snadno ocitne ve 
spárech chtíče, opilství a mnohých dalších neřestí. 
Vždyť jaké jsou jejich vyhlídky? Setnut mečem, 
upálen zaživa, okraden výběrčími daní, a přiveden 
na mizinu překupníky, kteří šroubují ceny do 
ukrutných výšek.
Stalo se to ve městě Mordheim, ležícím v Oster-
marce, v první den roku tisíc devětset devadesát 
devět Sigmarovy éry, když věštkyně řádu Sigmarit-
ských sester poprvé objevily dlouho očekávané zna-
mení na noční obloze. Neboť již před více jak pětisty 
léty prorok Macadamnus z Graillu předpověděl:

Ve městě svých sester On se vrátí na křídlech 
z ohně.
Ze svého trůnu vládnout bude 
neposkvrněnou krví.
A žádná smrt se nepostaví těm, kteří se 
shromáždí k uvítání.
A země severu budou vládnout světu 
pospolu.

Zpěvy Macadamnovy, verše cxxvi

Takže bylo zřejmé, že se nemůže jednat o žádné 
jiné město, že to musí být Mordheim. Ten 

byl domovem Svatého řádu Sigmaritských sester, 
sester ‚věštkyň‘, a také nejsevernějším z měst 
Říše. Křídla z ohně byla snadno rozluštěna — na 
obloze se zjevil Sigmarův svatý symbol, dvouocasá 
kometa, která předpověděla jeho narození před 
dvěma tisíci let. Noc za nocí kometa zářila jasněji. 
Den za dnem přicházelo do Mordheimu více lidí, 
neboť zpráva o Sigmarově sestoupení na ohnivých 
křídlech se rychle šířila Impériem.
Jak poslední rok dvacátého století ubíhal, světlo 
komety sílilo, až noc téměř vymizela z ulic Mord-
heimu. Plameny komety zářily tak jasně, že slunce 
se zdálo bezvýraznou studenou věcí při porovnání. 
A v této přicházející záři lidé zapomněli, co je to 
skromnost, cudnost, a oddávali se nejzrůdnějším 
formám orgií a hříšností. Kdo ví, kolika dušemi 
bylo město Mordheim přecpané? Kolik stovek tisíců 
se sešlo z celého Impéria, takže i ta poslední ulička 
byla plná lidí, hudby a veselí. Ti, kteří se nevešli 
do městských zdí, tančili, mačkali se a zvraceli 
před branami Mordheimu. Nikdo nevyhledával 
odpočinek či přístřešek, nikdo neulehnul k spánku, 
všichni jen tančili, přejídali se, opíjeli, a oddávali 
všem nemravným příjemnostem. Říká se, že později 
démoni vylezli ze stínů, smísili se s davem, 
a dováděli s muži i ženami. Ale nikdo neví přesně, 
co se vlastně dělo, protože na to vše zapomněli 
s příchodem hrůz, které měly vše změnit.

A tak jsme dorazili do Mordheimu 
v předvečer potrestání hříchů veškerého 
lidstva, tak jako var shromažďuje všechny 
jedy v těly, aby mohly být odstraněny 
chirurgickým zákrokem

Bernhardt Hal, generál lovců čarodějnic
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Nebyl to Sigmar, ale jeho hněv, který sestoupil 
na město Mordheim v prvních momentech 

nového dne, v prvních okamžicích nové epochy. 
A tak jak jezdci hrůzy dosáhli zenitu, Sigmarovo 
kladivo dopadlo na zemi, aby ukončilo životy 
všech mužů, žen i dětí v tomto městě. Se zahřmě-
ním tisíckrát silnějším, než jaké bývá při bouř-
kách, země se zvedla, aby se dotkla ohně, svrhla 
domy a stavení, spálila zemi a rostliny nesku-
tečným žárem. Dokonce v Altdorfu, velmi vzdále-
ném hlavním městě Impéria, se třásly a bořily zdi, 
cihly padaly do ulic. Daleko za hranicemi Impéria, 
podzemní pevnost trpaslíků, která přežila gene-
race, popraskala a zhroutila se.
Nic nezbylo z Mordheimu, pouze spálené a oho-
řelé ruiny. Město bylo tak přelidněné, že ne 
všichni se vešli mezi městské hradby, a tak hrstka 
prostopášníků přežila pohromu. Utekli z těchto 
míst, vyprávějíce příběh o Sigmarově božím trestu. 
Avšak ani jim nebylo odpuštěno — mnozí brzy 
zemřeli, s pokřivenými těly, rozličnými mutacemi 
a ztraceným rozumem, který nedokázal unést 
vzpomínky na hrůzu, jíž byli svědky.

Závoj kouře ležel nad ruinami po sedm dní 
a sedm nocí, a veliký žár spaloval vše, tak 
jako pece v podsvětí.

Kronikář Ostermarky, záznam z roku 2000

Temná mlha zahalila město na mnoho dní. 
Miazma vyzařovalo z těch míst zelenavým 

světlem, a bylo tak teplé, že se nikdo neodvážil 
ani přiblížit. Nakonec se mlha rozptýlila a ruiny 
vychladly. A někteří se vypravili do města, aby 
se pokusili nalézt cennosti a poklady, které snad 
unikly Sigmarově zlobě.
Během nového roku podivné příběhy začaly kolo-
vat, o zázračném kameni, který byl objeven 
v ruinách — světélkující temný úlomek schopný 
skutečných zázraků. Později další kousky byly 
nalezeny, rozličných tvarů i velikostí, kterým byly 
přisuzovány neobvyklé schopnosti. Zvěsti o tom, 
jak nemocní byli vyléčeni, slepí znovu začali 
vidět, stromy vyrostly ze semínka za jediný den, 
a dokonce mrtví dokázali ještě promluvit.
Avšak nejznámějším se stalo vyprávění o přeměně 
olova na zlato — úkaz vykonaný na příkaz 
Siegfrieda, hraběte Reiklandského, jeho osobním 
alchymistou van Hoffmanem. Zprávy o tomto 
skutku se šířily celým Impériem a asi ještě dále, 
a další lidé se vypravili do Mordheimu, aby tam 
hledali chaotit, jak byl podivný kámen nazván.
A tak ruiny Mordheimu přitáhly pozornost říšské 
aristokracie, a mnohých dalších, neboť moc a bohat-
ství byly nyní na rozdávání. Pro některé zna-
menal příslib zlata posílení svých armád a větší 
ambice na Imperiální trůn, jiné vábily magické 
moci, které kámen poskytoval, zatímco další pouze 
ukojovali svou nenasytnost či byli posedlí hříšnými 
důvody, které si loajální a poctiví lidé těžko dove-
dou představit.
A pak přišly zprávy o příšerách, přízracích a mon-
strech, které čekaly v ruinách, o obřích krysách, 
velikých jako člověk, o oživlých mrtvolách, démo-
nech a mutantech, kteří snad kdysi byli lidmi. 
O těchto hrůzách není radno více rozepisovat. 
Všichni přišli do Mordheimu se svými sny, avšak 
málo z nich si představilo osud, který je a celý svět 
v Mordheimu čeká.

Nebesa, Země i Peklo ve třech budou 
neoddělitelnými,
Od sedmého vyzvánění zvonu Sedmi císařů.
Až země Sigmarova shoří v plamenech,
A mrtví půjdou vedle démonů, zvířat i lidí.

Zpěvy Macadamnovy, verše ccxxi



Naslouchejte mé písni: ó jak má flétna zpívá! Dejte pozor, 
mí ubozí smrtelníci, a nemyslete na to, co vás čeká ve 
stínech, do kterých mé sirény lákají vás. Přijďte lidé, 
přijďte krysy, přijďte přízraky temnot. Neposlouchejte 
nářkům těch, co přišli před vámi, nevšímejte si okraje 
propasti, u které tančíte.

Tančete na melodii mé flétny, ačkoliv vaše nohy jsou 
odřené a krvácejí. Smějte se se mnou, ikdyž je to smích 
lebky a vaše kůže se loupe pryč. Smějte se se mnou, ač se 
vaše krky mohou zalknout žlučí. Neboť vy všichni jste jen 
mé loutky a já vás vedu v tomto veselém tanci.

Veselý tanec Smrti
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Město prokletých
Během šílených let před zkázou Mordheimu byl úpadek Ostermarky ještě větší, neboť kraji nikdo 
nevládnul. Půda ležela ladem, jelikož zemědělci odešli do měst, kováři utekli od svých výhní, dokonce 
i kupci a lichváři se vzdali svých komerčních aktivit. A tak již před zkázou upadla Ostermarka do 
anarchie, a její vládce, hrabě Steinhardt, se pouze oddával slastným neřestem dostupným aristokracii. 
On i většina šlechty této země zahynula v očistných Sigmarových plamenech a našlo se jen málo 
takových, kteří truchlili nad skonem starobylého šlechtického rodu Steindhardtů.

Přicházejí do Mordheimu
Dnes kraj Ostermarky existuje pouze jako jméno. 
Divocí nájezdníci plundrují zemi, která se pomalu 
stává zapomenutou. Cizí armády pochodují přes 
tato teritoria bez projevů odporu a těch pár čest-
ných lidí, kteří ještě zbyli, musí odolávat rabování 
a loupení band, které se krajem potloukají. Přesto 
stále lidé přicházejí do Ostermarky, ve skutečnosti 
se sem žene spousta dobrodruhů z  celého Impéria, 
jako supi na mršinu. Jsou hnáni mystickou záhadou 
chaotitu, jehož magické schopnosti z něj udělali sub-
stanci cennější než zlato. Odměny za tuto námahu 
jsou veliké, lidé skutečně mohou díky chaotitu zbo-
hatnout, ovšem nebezpečí čeká ještě větší.
Když hledači pokladů poprvé vstoupili do Mord-
heimu, nedbali opatrnosti, často byli osamoceni či 
pouze ve dvojicích, a málokdo si dokázal představit 
hrůzy čekající v příšerných ruinách města. Mnozí 
zmizeli beze stop. Jiní se vrátili zmrzačeni na těle 
či nepokojní v mysli, blábolili o cizincích a zrůdných 
stvořeních. Jiní nekonečně dlouho mluvili o démo-
nech a příšerách z kráteru. Další se vrátili s prázd-
nýma rukama a věčným šíleným smíchem. Brzy se 
stalo, že pouze ti nejodvážnější se ještě vypravovali 
do Města prokletých. Bohatší raději zaplatili jiným, 
aby se za ně vypravili do těch nebezpečných míst.
Nebyly to pouze nestvůry, které měly vzít život 
hledačům. I vzduch v Mordheimu obsahoval jedy, 
jež ukrajovaly ze života těm, kteří pobývali v Mord-
heimu déle. A dokonce i chaotit způsobil smrt mno-
hých — jeho magická síla dokázala spálit kůži 
i maso a způsobovat změny viditelné i neviditelné. 
Mezi mnohými, kteří vstoupili do města jako přátelé, 
vznikly neshody, vraždy začaly být častým obráz-
kem v ulicích, vše způsobeno otráveným vzduchem 
a zvrácenými silami chaotitu. Jiní nepotřebovali 
magickou pomoc ke znepřátelení, pouhá vidina 
bohatství postačila, aby zaútočili na ostatní jako 
divoši, ač okolo ležely další a další poklady, a každý 
mohl mít dost. A mnoho dalších se vrátilo bez viditel-
ného ublížení, avšak brzy onemocněli a zemřeli, 
anebo se jim vyvinuly zvláštní deformace, že je 
ostatní zavrhli či rovnou popravili, aby sdíleli osud 
ostatních návštěvníků Mordheimu.

Vstoupit branou s chrliči do těch míst je úplně 
stejné jako projít branou smrti!

Poslední slova neznámého dobrodruha

Rozbíjejí své tábory
Vzhledem k zamoření města začaly vznikat osíd-
lení za městskými hradbami, bezpočetné otrhané 
tábory stanů a jiných příbytků, které měly chránit 
dobrodruhy před rozmary zdejších hor. Asi není 
zapotřebí zmiňovat, že velká rivalita mezi obyvateli 
různých Imperiálních krajů způsobila, že tábory byly 
vzdáleny jeden od druhého, a často i opevněny, proti 
případnému útoku sousedů. Některé, jako např. 
Sigmarovo přístřeší, jsou přes všechen nepořádek 
bezpečné, placení hlídači dohlížejí na udržování 
klidu, a obsahují i tržiště pro obchodníky s výzbrojí, 
markytánky, prodejce potravin, jejichž nekvalitní 
zboží je prodáváno za vysoké ceny, jelikož žádné jiné 
není k mání. Jiné, jako třeba Hrdlořezův útulek, 
nejsou o mnoho více než doupata zabijáků, kde lze 
běžně potkat mutanty a jiní, s tváří skrytou kapucí, 
dodávají mrtvoly nekromantům, výměnou za pár 
zlaťáků.
Tato ohavná útočiště jsou však bezpečná při 
porovnání s ruinami města, kde hodinové otálení 
znamená skoro jistou smrt či ještě hůře. Gangy, 
které se odvažují dovnitř, musí být velmi statečné, 
anebo naprosto šílené. Námezdní dobrodruzi zde 
snadno naleznou práci ve skupinkách, které se 
každý den vydávají do Mordheimu prohledávat 
ruiny. Tam, za městkou bránou, tam přestávají 
platit veškerá pravidla, jakýkoliv zákon. Tam se 
vraždí na počkání, a každý rival je nepřítelem na 
život a na smrt. Lidé, kteří včera večer spolu popíjeli 
u jednoho stolu se mohou potkat s dýkami a meči 
jako nepřátelé hned následující ráno. Takové jsou 
zákony Mordheimu, kde žádné právo neplatí, až na 
pravidlo zabiju nebo budu zabit, kde pouze nejsil-
nější přežijí a získají nejcennější odměnu ze všech.

Hrabě Middenheimský nabízí tolik zlata! 
Hrabě Reiklandský nabízí o tolik více! 
A Velký Theogon nabízí požehnání Sigmara 
— ale brzy nabídne také zlato. Každý 
v Impériu touží po chaotitu a udělá cokoliv, 
aby ho dostal… kromě toho přijít sem osobně 
a vzít si ho! A tak se napijme na zítřek, neboť 
špinavá práce zůstává na nás, a potom… 
potom nám oni zaplatí!

Fernando Pavaroti, říšský kapitán
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Touží po velké moci
Žádný císař nevládne Impériu a žádný nevládl 
nesporně již alespoň čtyřista let. Mezi říšskými 
šlechtici je mnoho těch, kteří by chtěli nosit korunu 
a vládnout svým sousedům. Podle starodávné tra-
dice je císař volen z panovníků jednotlivých zemí, 
kteří jsou známi jako Voliči, a tak aspirant musí 
získat jejich podporu. A dále jsou zde autority, 
které, ač přímo nemohou být zvoleny, také mezi 
Voliče patří a jejich vliv je veliký. Nejmocnějším 
je Velký Theogon Sigmarův, duchovní vůdce Sig-
marova lidu, neboť v každém městě v každé části 
Impéria stojí kostel či chrám této církve.
Objevení chaotitu v Mordheimu způsobilo velký 
zmatek — neboť právě chaotit a jeho moc může 
způsobit prolomení mrtvého bodu v jednání mezi 
rivaly o trůn. Každý ze zemských vládců zaplatil 
skupinky dobrodruhů, aby přinesly tolik chaotitu, 
kolik dokáží. Ze všech nejvíce vládci Reiklandu, 
Middenheimu a Silvánie usilují o trůn, zatímco 
paní Magritta, kterou navrhli vládci menších krajů 
a byla též favoritkou mocných kupeckých cechů, 
byla diskvalikována Velkým Theogonem, neboť 
podle doktríny mužských následovníků žádná žena 
nesmí nosit Sigmarovu korunu. A tak se oči těchto 
kandidátů s nadějí upřely k Mordheimu a zázračné 
schopnosti chaotitu měnit rozličné kovy na zlato.

Kdo je pánem Ostermarky? Kdo není 
vládcem ani císařem pro každého vesničana 
je pouze princem v kraji, kde moc čeká 
dychtivě, stejně jako stopy ničemů, šlechticů 
i zrůd.

Kronikář Ostermarky, záznam z letního 
slunovratu roku 2000

Říšští šlechtici ovšem nejsou jedinými, kteří touží 
po moci. Impérium upadlo do zmatků již před sta-
letími a během těchto časů získaly veliký vliv jak 
kupecké cechy, tak i rozličné církve. Ve městě 
Marienburg, největším a nejbohatším přístavu 
Starého světa, vzkvétá obchodování nebývalou 
měrou, a dnes Burgmistři tohoto města vládnou 
mocí větší, než mnoho urozených šlechticů. Nej-
vlivnější ze všech jsou Svobodní obchodníci, uza-
vřená společnost bohatých kupců, jejichž ambicí je 
prosadit paní Magrittu na trůn. Občané Marien-
burgu jsou známí svými drahými obleky, láskou 
ke šperkům a takovým paráděním, že zbylé oby-
vatelstvo Impéria si z nich s oblibou dělá žerty 
a nazývá je ‚ntily‘. Ve skutečnosti ovšem pouze 
závidí bohatství a bezpečí, které Marienburg pos-
kytuje. A jak vliv šlechty upadá, tak pozice obchod-
nických gild nabírají na moci. Nyní mnoho bohatých 
neurozených žádá konec starých pořádků a nové 
politické zřízení, které by obchodníkům přiřklo 
politická práva odpovídající jejich bohatství.
Taková je nespokojenost mezi lidem, že někteří 
se obrátili k těm nejzvrácenějším silám. Pokoušejí 

čarodějnictví, nejtemnější umění, označované pra-
vověrnými jako skutečné ztělesnění zla. Ty, kteří 
praktikují magii, čeká pouze trest v podobě mučení 
a smrti. Přestože málokdo to potvrdí, je všeobecně 
známo, že čarodějové cestují Impériem, tajně se 
scházejí, aby uctívali své temné bohy, a vykrádají 
márnice, odnášejíce mrtvoly. V ukrytých sklepeních 
tito agenti zvrácenosti vyvolávají démony, aby 
plnili jejich přání, zatímco nekromanti vysílají 
své mrtvé posly do noci krást a vraždit. Mnozí 
věří, že čarodějové volně chodí Městem prokle-
tých, vyhledávají chaotit, jehož moc dokáže zná-
sobit sílu jejich temného umění. Jako důsledek 
i Sigmarovi templáři přicestovali do Mordheimu, 
své vozy naplněny klecemi, koši na oheň, železy 
a rozličnými mučícími nástroji, aby vykonaly Sig-
marovu práci, když je to zapotřebí. Bývají nazýváni 
jako lovci čarodějnic, hlavně těmi, kteří je nejvíce 
nenávidí a nejvíce se jich bojí, ale i oni sami rádi 
pro sebe tento název používají, neboť jsou hrdí na 
své pronásledování kacířů.

Pahýly a mastný popel z pohřebních hranic 
pokrýval pole kam až oko dohlédlo a dým 
z čarodějných ohňů se proplétal ulicemi. Ten 
zápach naplnil naše ústa na mnoho dalších 
dnů.

Deník Selestiana Brana
Za lovci čarodějnic stojí největší duchovní autorita 
Impéria, Velký Theogon Sigmarův. I on sní o svět-
ské moci. Odmítnul korunovat Magrittu Marien-
burgskou a šušká se, že tajně nosí Sigmarovu 
korunu na své hlavě. Zkáza Mordheimu vytvořila 
ovzduší náboženského teroru, neboť kdo může 
popřít, že čas Sigmarova hněvu pomine a jeho 
lidé čekají připraveni? Od nového roku se tisíce 
věřících shromažďují na posvátných místech, aby 
si usmířili bohy a přijali jejich trest. Mnoho proseb-
níků slíbilo svým bohům pokání, mnozí se vypravili 
na mučednické pouti. Velké davy začaly pochodo-
vat zemí, sužujíce sami sebe, aby odčinili hříchy 
veškerého lidstva. Nyní Velký Theogon vyslal své 
lovce čarodějnic do Mordheimu, údajně vyčistit 
město od zla, které v něm nepochybně přebývá, 
ale tvrdí se i aby sesbíral chaotit pro své vlastní 
potřeby.

Vrána, sestra démona starší,
Jako sup na mršinu se snáší.
Ambice, nenávist i podlost,
Jeden mají plamenný chvost.
Kdo chceš Sigmarovu korunu nositi,
Zachraň ty, kteří by byli svrhnuti.

Předpověď Kasandory, 
věštkyně Sigmarových sester



A ač kráčíš se stínem strachu v očích svých, a hořká 
příchuť smrti pluje na jazyku tvém, i ty bys měl zaslechnout 
volání zkázy a cestu boje nad svým koncem.

A ač spíš pod slepým závojem noci a chuť temnot je sladší 
než vítězství, tak i sevření smrti je denně poraženo a záře 
nesmrtelnosti svítí ještě jasněji.

A ač nyní ležíš na chladné zemi a červi se plazí neslyšně 
v ústech tvých, stále vězení zformované z masa a kůže 
poskytuje útěchu larvám, jež se krmí v nespatřené a nejisté 
naději.
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Jaký typ lidí přichází do Mordheimu? A jaký 
raději zůstal doma? V potrhaných stanech v okolí 
městských zdí spí lidé ze všech koutů Impéria, od 
Middenheimu a Ulrikova města až k Marienburgu 
u Západního oceánu, ze Silvánie i Wissenlandu 
a všech zemí mezi nimi. Někteří přicházejí se svými 
zvláštními sny, ale většina myslí jen na jedno — 
získat bohatství. Největší část tvoří nájemní dobro-
druzi, kteří pracují pro uchazeče o říšský trůn, 
hraběte Middenheimského, hraběte Reiklandského 
či obchodníky z Marienburgu, tři patrony, kteří 
jsou nejbohatšími a nejambicióznějšími uchazeči 
o moc. Dokonce jsou tito tři takovými rivaly, že 
je těžké nalézt tábor, v kterém by přebývali muži 
z různých krajů pospolu, a pravděpodobně nelze 
najít muže z jednoho kraje, který by pracoval pro 
gang najatý krajem jiným.

Jak kráčíme těmi dobře viditelnými stopami 
do Města prokletých, minuli jsme jich jak 
visí přibiti na křížích podél této cesty. Prošli 
jsme tou alejí polámaných mrtvol jejichž 
oči nás ještě pozorovaly, jejichž hlavy se 
za námi otáčely a šeptaly na nás téměř 
neslyšná mrtvá slova ‚Vrať se zpátky… vrať 
se zpátky… vrať se zpátky‘.

Z ostatních uchazečů o trůn je nejmocnějším vládce 
Silvánie, hrabě von Carstein. Má však takovou 
pověst, že jen málokdo touží po jeho zlatě. Tvrdí 
se, že provádí ta neohavnější kacířství, pije lid-
skou krev a povolává mrtvé do svých služeb pomocí 
nekromancie. Jeho služebníci bývají podivínští 

a slizcí a ačkoliv se většinou schovávají ve stínech 
a vyhýbají bílému dni, i oni přivandrovali do 
Mordheimu. Málokdo je podezírá, snad jen lovci 
čarodějnic, ti však nevěří nikomu, a navíc se 
pro ně jedná o dalšího nepřijatelného uchazeče 
o Sigmarův trůn.
Kdo ví, jaké ambice tají Velký Theogon? Odmít-
nutím korunovat paní Magrittu z Marienburgu 
si znepřátelil kupecké cechy, převážně guildu 
Svobodných obchodníků z Marienburgu, která 
se těší silnému vlivu napříč celým Impériem. 
A tak vyhlašujíce svatou výpravu proti mutantům 
a čarodějnicím, vyslal Velký Theogon lovce čaro-
dějnic do Mordheimu i s úkolem sesbírat chaotit. 
Jeho služebníci káží o očistě, a o lásce a víře, avšak 
mnozí podezřívají, že přišli spíše se světskými než 
duchovními úmysly.
A jaký je následek překažených ambicí obchod-
níků? Někteří z nich, ale i jiní, kterým staré 
pořádky nevyhovují, se obrátili k tajemným kul-
tům, vzývají temné bohy, provádějí neslýchaná 
kacířství, pokoušejí magii. To vše, co je přirozené 
Chaosu. Jejich ambice přivedly i je do Mordheimu, 
sbírat chaotit. A zde našli oni svého nového vůdce, 
Temného císaře, nikdo nedokáže říci zda člověka 
či démona. Bývá nazýván Vládcem stínů, Pánem 
posedlých, a tvrdí se, že přebývá hluboko v kráteru, 
kde Sigmarův hněv stále hoří, a jedovaté kouře 
zaplňují všechny štěrbiny. Z těch míst vylézají 
démonické stvůry, znetvořené a zlovolné, bytosti 
ošklivého vzezření a velké síly, které straší 
v ruinách Města prokletých.

Gangy v Mordheimu



11

Ve městě nezůstal stát kámen na kameni, 
vše je úplně zničeno, zbyly jen ohořelé ruiny. 
Tam kde úder dopadnul, zbyla jen obrovská 
jáma, jejíž okraj stále hřeje na dotek, a její 
stěny jsou čisté a hladké jako sklo, neboť 
každičký kámen byl roztaven Sigmarovým 
hněvem. Když příkrov odvál z jámy, což 
trvalo mnoho týdnů, neboť husté a jedovaté 
byly ty výpary zevnitř, dalo se rozpoznat 
to či ono, lidská těla chycená jako hmyz 
v jantaru, tváře mrtvých pokřivená v hrůze 
uvnitř skleněné hrobky, oči zírající stále 
stejně jako v posledních momentech šílenství 
a chtíče.

Co říci o Sigmarových sestrách, odvěkých nepřá-
telích templářského řádu, kteří odmítají služby 
žen v Sigmarových chrámech? Pevní a neústupní 
ve svých názorech, lovci čarodějnic je proklínají 
jako kacířky a urážku Sigmara. Ale sesterstvo 
není bezmocné. Členky byly vybrány z dcer nej-
vznešenějších rodin v Impériu. Chrámové arkády 
mnohdy poskytly úkryt těm, které byly proble-
matické či vnášely špatné světlo na šlechtickou 
rodinu. Tyto dva spolky oddané Sigmarovi bojují 
v ulicích Mordheimu jak proti kacířům a hereti-
kům, tak proti sobě, neboť jejich rivalita nezná 
odpuštění a usmíření.
Sigmarovy sestry drží unikátní pozici v Mordheimu, 
neboť jejich obydlí, Sigmarův chrám nazývaný 
Skála, stojí na vysokém a kamenném ostrově 
uprostřed řeky Stir, kterou rozděluje na dva 
proudy. Ačkoliv zkáza Mordheimu nevynechala 
žádný z domů, chrám i jeho obyvatelky přežily 
nedotčeny, což mnozí vykládají za prokazatelný 

zázrak. Zatímco ostatní se oddávali hříšnostem 
a chtíči, sesterstvo drželo svaté noční bdění a nepře-
stávalo v nekonečné modlitbě, a snad právě díky 
tomu uniklo Sigmarovu trestu — tak to ony tvrdí 
a není žádného svědka, který by mohl dokázat opak. 
Lovci čarodějnic se pohrdavě vysmívají těmto zkaz-
kám a tvrdí, že pouze v paktu uzavřeném s démony 
sestry zradily Mordheim, aby samy přežily zkázu. 
Ještě dnes musí být sestry požehnané, nebo snad 
obdařené démonickou silou, neboť jedovaté výpary 
nikdy nedosáhly do jejich chrámu a řád překonává 
zamoření bez jakýchkoliv šrámů.
Jsou ještě i další v Mordheimu, rozličná monstra, 
zmrzačení, mutanti, i démony posedlí. Z jakých děr 
vylézají a k jakému konci směřují? To dnes zůstává 
záhadou, avšak čas jednou prozradí každé tajem-
ství. Někteří dobrodruzi občas povídají o podivných 
krysy připomínajících stvořeních, které se míhají ve 
stínech, a setkání s nimi nebývá příjemné. Protože 
však je nejvyššími autoritami popírána jakákoliv 
existence takového nesmyslu, jako mají být krysy 
velikostí lidí, snad dokonce bojující zbraněmi, nikdo 
rozumný o ničem takovém nemluví. Možná že patří 
k dalším tajemstvím, která se ukrývají v Mordhe-
imu, možná ale jde jen o blouznivé báchorky těch, 
kteří již přišli o rozum.
A tak mohou hráči vybírat, koho budou podporo-
vat, kdo má nejvíce získat na zkáze Mordheimu: 
nájemní dobrodruzi z Reiklandu, Middenheimu 
a Marienburgu, nemrtví služebníci upířího hraběte 
von Carsteina, kulty Vládce stínů, Pána posed-
lých, lovci čarodějnic Velkého Theogona, zbožné 
Sigmarovy sestry, nebo nejtajemnější ze všech, 
stvoření z rozvalin.



Přišla doba, kdy se zdálo, že samotné Impérium umírá. 
Rozvráceno hrůznou civilní válkou Sigmarova země upadla 
do časů anarchie a chaosu. Vstupte do těch temných 
a strašných dnů, kdy boj o Imperiální trůn rozdělil otce 
a syna.

Ohně hoří v této mrtvolně chladné noci, kdy lovci 
odměn a bezohlední žoldáci prohledávají rozvaliny města 
Mordheim, pro kámen nesmírné moci. Z kdysi hrdého 
města zbyly jen ohořelé černé ruiny, zničené pekelným 
kamenem seslaným z nebes.

A tak přichází období Chaosu, období války, vraždění 
a temných skutků, kdy čest a odvaha lidí je potřísněna krví 
temných démonů, kteří lační po moci nad tímto světem.

Pojďte se mnou, sestupte do temnoty.
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Vítejte v Mordheimu, Městu prokletých! Mord-
heim je bojovou hrou, která se odehrává v krát-

kém, avšak rušném období, kdy desítky gangů 
bojovaly proti stovkám hrdinů ve zdech tohoto 
města.
Tato kniha obsahuje všechny informace, které 
budete potřebovat ke hraní Mordheimu, a také 
odstavce o prostředí města, informace jak hrát 
kampaň apod.

Konflikt na stole
V Mordheimu jsou jednotlivé proti sobě stojící 
frakce — gangy bojovníků — reprezentovány 
gurkami, modely, každý představuje jednoho 
bojovníka.
Váš stůl se stává částí Města prokletých: místo činu, 
obklopené rozvalinami budov, uličky a zákoutí, kde 
se denodenně odéhrávají bitvy.
Cílem hry je zvítězit nad Vaším protivníkem, což 
vyžaduje jak kus dovednosti tak i trochu štěstí. 
Brzy se naučíte, jak vybavit a jinak se efektivně 
starat o svůj gang, jak prozkoumávat ruiny města 
apod.
Pravděpodobně budete chtít vylepšit svůj gang, 
když Vy i bojovníci získáte určitou zkušenost. To 
není problém vzhledem k dostatečnému množství 
dostupných gurek a doplňků. Takto budete moci 
do vašich gangů doplnit další bojovníky, vybavit je 
rozičnými zbraněmi a brněním, a najmout žoldnéře 
na výpomoc do bitev.

Vytvoření gangu
Na začátku pravděpodobně budete chtít spíše 
zahrát jednotlivé bitvy než zrovna začít s kam-
paní. To Vám umožní naučit se pravidla, a taky 
umožní rozhodnout se, který gang nejlépe vyho-
vuje Vašemu hernímu stylu.
Pokud hrajete kampaň, bude Vám umožněno rozší-
řit a vylepšit Váš gang po každé bitvě. Vítězstvími 
získáte bohatství a chaotit, objevíte magické 
artefakty a budete moci posílit své skupinky 
bojovníků.
V kampani pokaždé, když Vaši bojovníci bojují, zís-
kají zkušenosti, které jim umožňují vylepšovat své 
vlastnosti. Čerstvé posily se budou rychle vylep-
šovat na zdatné bojovníky a Vaši hrdinové získají 
rozličné schopnosti, díky kterým se stanou ještě 
schopnějšími.
Každý gang má určitý cíl a motivaci, která je při-
vedla do bojů v Mordheimu. Může se jednat o bohat-
ství nebo o politický vliv. A tak se bezpočet bitev 
a uličních potyček odehráva denodenně v pokusu 
uplatnit své ambice a odejít z tohoto města jako 
vítěz.

Noví hráči
Pokud je toto vaše první hra od společnosti Games 
Workshop, zjistíte, že najít další hráče nebývá 
vůbec problém — budete překvapeni, jak mnoho 
jich je.
Může být poblíž obchod Games Workshop, kde 
můžete kopit modely, barvy a další herní doplňky. 
Avšak tyto obchody nejsou pouhými prodejními 
místy, jsou to hobby centra, kde Vám obsluha ráda 
pomůže s naučením se pravidel, ukáže, jak malo-
vat gurky, a doporučí, jak dále vylepšovat Váš 
gang.
(Tento stav bohužel neplatí v České republice — 
pozn. překladatele).

Hráči hry Warhammer
Pokud již hrajete Warhammer, budou Vám 
základní pravidla hry dobře známá. Pamatujte 
ovšem, že Warhammer je navržen pro bitvy celých 
armád, kdežto Mordheim reprezentuje menší 
potyčky mezi přibližně desíti patnácti bojovníky.
Důsledkem tedy pravidla určená pro hromadný 
boj jednotek ve Warhammeru (např. testy na úprk 
z prohraného boje či bonusy za šiky) nejsou použity 
v Morheimu. Na druhou stranu zde naleznete nová 
pravidla pro zraněné bojovníky, šplhání, parírování 
a jiné aspekty individuálního souboje.
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Co budete potřebovat
Kromě této knihy budete potřebovat ke hře 
následuhící věci.

Figurky
Budete potřebovat dostatek gurek příslušné rasy 
a typu, které budou reprezentovat bojovníky Vašeho 
gangu. Bývá dobré nejdříve sestavit rozpis Vašeho 
gangu na papíře a až poté se vypravit kupovat 
modely, které potřebujete. Bojovníkovi lze pomocí 
plastových doplňků z mřížky vybavení doplnit na 
snad jakoukoliv povolenou kombinaci zbraní.
Jak zjistíte v části pravidel věnující se jednot-
livým gangům, každý z nich bojuje trochu odlišným 
způsobem — někteří jsou výbornými lučištníky, 
zatímco jiní jsou lepší na soboj na blízko. Když 
si vybíráte gang, uvažujte o tom, který herní styl 
Vám bude co nejvíce vyhovovat. Také se můžete 
inspirovat odstavcemi o pozadí gangů, některý si 
může právě tím získat Vaši přízeň. Jiným dobrým 
způsobem bývá vybrat si ten gang, jehož modely se 
vám nejvíce líbí.

Herní plocha
Budete potřebovat také něco, na čem budete Vaše 
hry hrát. Pevná deska, stůl nebo kus podlahy 
bývají vhodné, většinou postačí i kuchyňský stůl. 
Bývá rozumné stůl přikrýt nějakým ubrusem 
nebo podobně, ať se ochrání od případných škrá-
banců. Někteří hráči vyrábějí speciální hrací 
stoly z dřevotřísky či jiného podobného materiálu 
(většinou rozdělené na více částí kvůli snadnému 
skladování). Ať už použijete cokoliv, plocha o rozloze 
120×120cm je ideální pro většinu bitev.

Terén
Hořké souboje Mordheimské se odehrávají v laby-
rintu uliček, rozvalin budov a opuštěných cestiček. 
Games Workshop nabízí jednoduché budovy 
z papíru a plastu, avšak mnoho hráčů rádo staví 
vlastní terén. Obecně platí, že více terénu na stole 
znamená těsnější a napínavější bitvy.
V originálních pravidlech naleznete mnoho foto-
graí, kreseb a popisů Mordheimu. Ty by Vám 
měly poskytnout dostatek inspirace pro výrobu 
vlastních dekorací.

Žetony
Žetony Vám pomohou udržovat si přehled o dění 
na stole. Můžete si vést poznámky o tom, kdo je 
schovaný, kdo nese poklad apod., avšak žetony 
jsou vhodnou pomůckou, která zpřehlední a urychlí 
Vaši hru.

Kostky
Všechny hody používají standardní šestistěnnou 
kostku, (hod šestistěnnou kostkou je pro zkrácení 

v pravidlech uváděn jako D6). Někdy bude zapotřebí 
hod modikovat, což bývá označeno jako D6 plus 
nebo mínus nějaké číslo, např. D6+1 nebo D6−2. 
Hoďte kostkou a přičtěte či odečtěte uvedené číslo 
pro získání výsledku. Občas je zapotřebí hodit něko-
lika kostkami dohromady. Například 2D6 znamená 
hodit dvěma kostkami a sečíst výsledky dohro-
mady. Občas je zapotřebí výsledek od jedné do tří, 
což bývá označováno jako D3. Protože neexistuje 
třístěnná kostka, hoďte kostkou šestistěnnou, 
výsledky 1 a 2 budou znamenat 1, výsledky 3 a 4 
budou znamenat 2 a výsledky 5 a 6 budou zname-
nat 3. Pokud je Vám někde v pravidlech umožněno 
přehození výsledku, musíte vždy akceptovat druhý 
výsledek, ikdyž je horší než ten první.

Měřidlo
Pro měření vzdáleností budete potřebovat pásmo se 
stupnicí v palcích anebo plastová měřítka z krabice 
s Mordheimem.

Ostatní vybavení
Budete také potřebovat papír a tužku na pozna-
menání výbavy a dalších detailů Vašich válečníků. 
Můžete na to použít rozpisový formulář, jehož 
prázdná verze je součástí této knihy. Doporučujeme 
raději nepsat do originálu, ale udělat několik 
fotokopií a použít ty.

Začíná nová éra. Bude to období temnoty. 
Otočili jsme se zády ke světlu a vykročili. 
Lidé se ještě více vzdálí bohům a budou 
upadat do malicherných pastí světské moci, 
obětujíce vše na oltáři nenasytnosti. Naše 
dětství se blíží konci. Před námi nečeká 
nic než temná noc: čas bez radosti a štěstí.

„Ty seš tady nový, že? Myslel jsem si to. Já 
jsem Luthor Wolfenbaum. Musel jsi už o mně 
slyšet, říkají mi Krvavá čepel z Reiklandu. 
Fakt ne? U Sigmara, odkud jsi, chlapče?
Dobrá, mám pro tebe takový návrh. Za pár 
zlaťáků ti povím, které bojovníky najmout, 
jak je vybavit, kde nakoupit nejlepší zbraně 
a brnění... Odměnou za mou pomoc žádám 
pouze pytlík zlaťáků. Nekoukej takhle na mě, 
kamaráde. Není snadné zůstat v Mordheimu 
naživu, natož najít chaotit. Ano, to je lepší.
Jo, to stačí. Dobrá. Pojďme, chlapče. A moje 
první rada bude zadarmo: hlídej si svá 
záda...“



Lovec čarodějnic Marius Dire shlédl dolů 
z hřebenu hor na svůj cíl. Země před ním byla 

zahalena do temného šera, do příkrovu, který 
zahaluje město Mordheim již po několik dnů. 
Slunci se nedaří proniknout svými paprsky skrz 
temný kouř. Ostrůvky lesa se objevují tu a tam, 
ale splynou v jeden hvozd až daleko na obzoru. 
Na tuto vzdálenost nešlo pořádně do města 
prokletých vidět, stíny hustého kouře a prachu 
vrhaly na všechno stín. Marius se otočil ke 
svému věrnému společníkovi, Henselovi, který si 
podezřívavě prohlížel temnou krajinu.
„Cítím zápach Chaosu, smrdutou temnou magii,“ 
odplivnul si lovec čarodějnic.

„Jsi si jistý, že Zkažený přišel sem?“ zeptal se 
Hensel, natahujíce ruku po své staré odřené 
halapartně.
„Rozpoznám jeho stopy,“ odpověděl Marius, obrace-
jíce svůj kamenný pohled na Hensela. „Hrobky 
podél cesty byly narušené, sedláci si povídají 
o polomrtvých stvořeních zamořujících jejich 
farmy. Hledám ho v trní a bažinách, lesech 
a mýtinách, a už rozpoznám jeho stopy dost 
dobře. Vypudil jsem ho z toho prohnilého doupěte 
ve Středohorách, sto sedmdesát pět mil jsem ho 
pronásledoval. Napříč východní markou i Tala-
beklandem po něm pátrám. On dorazil do Mord-
heimu, tím jsem si jistý. Vábení Chaosu ho sem 
přivedlo.“
Mariův hlas se změnil v hořký šepot. „Moje 
pomsta nebude dokončena, dokud jeho mrtvé tělo 
nesevřu svýma rukama a nevyříznu z něj jeho 
srdce. Pouze jeho krev může odčinit hrůzy, které 
způsobil mě a mému rodu! Zaplatí mi za své 
hříchy!“
Jak dvojice pokračovala v cestě, vánek občas 
přinesl pach hořícího dřeva. Odbočili ze stezky 
a začali cválat k malé osadě, kterou mezi stromy 
zahlédli. Najednou se v trávě vedle nich objevil 
sloup s nápisem na desce, a třemi lebkami 
visícími na provazech. Při bližším pohledu se 
ukázalo, že lebky byly deformované. Jedna měla 
tři oční otvory, druhá byla hrozně pokroucená 
a ze třetí rostly rohy a veliké tesáky.
„Brigandsburg, vítej poutníku,“ přečetl Hensel 
nahlas. „Zní to povzbudivě.“
Samotný Brigandsburg sestával ze čtyřech 
kamenných budov, podle tvaru původně farmy 
a přístavků. Kolem dokola se tyčilo několik 
dalších dřevěných konstrukcí, které byly leda-
byle stlučeny dohromady před pár měsíci. Slepice 
se potulovaly ulicemi, malí kluci honili stádo 
koz, prasata zachrochtala na příchozí zpoza 

proutěného plotu. Stařec, který o vepře pečoval, 
se s podezřením podíval na Mariuse a Hensela.

„Kdo tady velí?“ zavolal Marius na starce.
„Ani vlastně nevím, Jasnosti,“ sedlák odvětil, 
škrábajíce si krk svými špinavými a polámanými 
nehty. Mhouřil očima, potom si odplivnul. „Je 
tady Tlusťoch Lapzig, přišel až z Altdorfu, vážně. 
On má největší skupinku, takže asi on tady velí. 
Na druhou stranu, možná bude lepší promluvit 
s Mistrem Lupem, ten je nejbohatším z kupců. 
Lapziga najdete většinou v knajpě, a starý Lupos 
bydlí hned tam vedle stájí.“ Pasák ukázal neurčitě 
do prostoru svou levou rukou a Hensel si všimnul, 
že na konci nejsou prsty, ale pouze dřevěná 
násada s hákem.
Našli Lupa, jak se dohaduje s hubeným a zesláb-
lým mladíkem. Kupcův pupek přepadával přes 
opasek a beztvarý klobouk měl ledabyle naražen 
na hlavě. Jakmile si kupec všiml Maria s Hense-
lem, jeho zamračený výraz se roztáhl do širokého 
úsměvu.
„Ale, další osadníci do Brigandsburgu!“ Zářil, 
odstrkoval chlapce a jal se obejmout příchozí.

„Potřebujeme muže a zásoby,“ odseknul Marius, 
když se zastavil před obtloustlým obchodníkem.
„Pokud máte peníze, mám na Vás čas,“ zasmál 
se Lupos a poplácal Maria po rameni, který to 
přetrpěl se zavrčením. „Beru zlaťáky, výměnný 
obchod nebo chaotit,“ dodal kupec.

„Chaotit?“ zeptal se Marius, výhružně krčíce oči.
„Ano, chaotit. Uzdravuje nemocné, mění olovo na 
zlato a vodu na víno, podle všech popisů. Dar od 
bohů, tak mu říkají,“ odpověděl Lupos s teatrál-
ním mrknutím.
„Původce anarchie a destrukce!“ vykřikl Marius. 
„Je ztělesněným hříchem, zhmotněním zla, Chaos 
v pevném skupenství! Spálí duši, sežehne rozum. 
Nakazí svého majitele, zhoubná substance. 
Dotknout se je pozvánkou k zatracení. Já platím 
dobře, ryzím zlatem za solidní zboží. Toto místo 
překypuje zkažeností. Úpadek a Chaos vás drží 
v hrsti. Vyčistím toto místo pochodní a ostřím, 
pomáhej mi Sigmar!“
„Skutečně?“ zeptal se Lupos s nevěřícím pohle-
dem v očích. “Uvidíme, uvidíme.“
„Uvidíš, ty blázne!“ zasyčel Marius. Chňapnul 
jednou rukou kupce za límec a ukázal druhou na 
jizvy, které posívaly Máriův krk. „On, Zkažený, 
mě zanechal tuto připomínku Temné cesty. 
A vzpomínky na mé milované, kteří umírali jeho 
čepelí. On a všichni jemu podobní zemřou dříve, 
než já se podvolím!“
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Charakteristiky
V Mordheimu každý z bojovníků má rozličné schop-
nosti, některým jde nějaká činnost (souboj, střelba, 
šplhání...) lépe než jiným. Tyto rozličnosti jsou 
reprezentovány charakteristikami a schopnostmi. 
Každý model je denován touto sadou charak-
teristik: pohyb (M), obratnost se zbraní pro boj 
na blízko (WS), obratnost se střeleckými zbraněmi 
(BS), síla (S), odolnost (T), životy (W), iniciativa (I), 
útoky (A) a Morálka (Ld). Každá charakteristika 
nabývá hodnoty od 1 do 10. Čím vyšší hodnota, tím 
schopnější v daném směru bojovník je (model se 
silou 6 je silnější než ten se silou 2).
Pohyb (M): udává, kolik může model za normál-
ních okolností v jednom kole ujít (v palcích). Např. 
člověk má pohyb 4, mrštnější skaven 5.
Obratnost se zbraní pro boj na blízko (WS): 
určuje schopnosti bojovníka v souboji tváří v tvář. 
Zkušený šermíř má tuto obratnost mnohem vyšší 
než např. učeň.
Obratnost se  střeleckými zbraněmi (BS): 
určuje, jak dobře umí model střílet. Když střílíte, 
vaše šance zasáhnout cíl se řídí touto charakteris-
tikou.
Síla (S): určuje, jak je bojovník silný! To je velmi 
důležité v souboji na blízko, protože čím jste sil-
nější, tím tvrdší bude váš zásah.
Odolnost (T): tato charakteristika ukazuje, jak 
silné zásahy je model schopen ustát. Čím je tato 
vlastnost vyšší, tím těžší je vás zabít.
Životy (W): kolik životů člověk má, tolik zranění 
je schopen vydržet dříve, než zkolabuje. Typicky 
má model pouze jeden život.
Iniciativa (I): určuje, jak je model rychlý a obratný. 
Je důležitá v souboji na blízko, protože určuje 
pořadí, kdo dříve útočí. Také se používá u šplhání.
Útoky (A): udává, kolik zásahů je model schopen 
způsobit v souboji na blízko. Čím více útoků model 
má, tím větší je pravděpodobnost, že protivníka 
přemůže.
Morálka (Ld): odráží kuráž, sebekontrolu a cha-
risma modelu. Čím vyšší má model morálku, tím 
spíše zůstane bojovat dále, ikdyž kamarád je zabit 
nebo panicky prchá.
Nulové charakteristiky
Některé nestvůry mohou mít zapsánu nulu u něk-
teré z charakteristik, což znamená, že danou vlast-
nost vůbec nemá (typicky zvířata mívají BS 0, 
tedy nemohou střílet). Pokud má model WS 0, 
pak se nemůže v souboji bránit, každý zásah bude 
úspěšný, házejte pouze na zranění.

Testy
Často ve hře musíte podstoupit test na jednu 
ze svých charakteristik. Abyste daným testem 
úspěšně prošli, musíte na kostce hodit stejně 
nebo méně jaká je hodnota této charakteristiky 
u příslušného modelu. Pokud padne 6, je to vždy 
neúspěch, i v případech, že model má hodnotu 6 či 
výše.
Speciálním případem je test na morálku, který 
se háže na dvou kostkách a použije se součet 
padlých čísel. Opět, test na morálku je úspěšný 
tehdy, pokud je součet nižší nebo roven hodnotě Ld 
příslušného modelu.

Kolo
V Mordheimu kontrolujete bandu bojovníků. 
V typické hře hrají proti sobě dva hráči a střídají 
se na tahu. Tah každého hráče budeme nazývat 
kolem.
Ve svém kole hráč hýbe se svými gurkami, střílí, 
bojuje.
Každé kolo se dělí do fází. Tyto fáze vždy následují 
ve stejném pořadí a v dané fázi nelze provádět čin-
nosti, které jsou povoleny fází jinou.
Takže takto vypadají čtyři fáze jednoho kola a ve 
hře se provádějí přesně v tomto pořadí:
Zotavení. Během této fáze se můžete pokusit zasta-
vit vaše panicky prchající modely. Také vaši sražení 
a omráčení bojovníci se budou vracet k životu.
Pohyb. Lze pohybovat modely tak, jak je popsáno 
v pravidlech k pohybu.
Střelba.  Modely se střelnými zbraněmi mohou tyto 
zbraně použít v této fázi.
Souboj na blízku. Poslední fází je férovka, souboj, 
kdy dva modely muž proti muži bojují.

Fáze zotavení
Během této fáze se můžete pokusit zastavit své 
prchající modely, a to tak, že hodíte Ld test (méně 
nebo stejně jako je Ld na dvou kostkách). Pokud 
se test nezdaří, model musí prchat dál. Model 
se nemůže zastavit, pokud nejbližším modelem je 
nepřítel. Dále v této fázi sražení vstanou, aby bojo-
vali dále a omráčení se stanou sraženými.
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Pohyb
Během pohybové fáze je s modely hýbáno přesně 
v tomto pořadí.
Napadení. Pokud chcete svým modelem napadnout 
soupeřův model, musíte tak udělat na začátku fáze 
pohybu, před všemi ostatními pohyby. Nejdříve 
řekněte soupeři o všech svých napadajících mode-
lech, u každého uveďte, který soupeřův model 
napadnou.
Povinné pohyby. Někdy se model musí hýbat 
z určitého důvodu — tomu se říká Povinný 
pohyb. Například zpanikařený model musí prchat.  
Povinné pohyby se musí vykonat po napadení 
a před ostatními pohyby.
Zbývající pohyby. Jakmile jste provedli napadení 
a povinné pohyby, můžete hýbat se zbylými gur-
kami.

Pohyb
Během své pohybové fáze se modely mohou pohnout 
až o vzdálenost (v palcích) odpovídající jejich chara-
kteristice Movement. Mohou se pohybovat (včetně 
běhu a napadení) i nahoru a dolů po žebřících, 
schodech, a přes malé překážky (bedny apod).
Za normálních okolností se model nemusí pohnout 
celou vzdálenost (pokud nechtějí). Výjimky jsou 
popsány na příslušných místech.

Běh
Při normálním pohybu se bojovník pohybuje sviž-
ným krokem, ale ještě stále natolik pomalu, že si 
může všímat, co se děje kolem něj, případně vzít 
luk a vystřelit apod. Pokud si to přejete, model 
se může pohybovat ještě rychleji — může běžet. 
Upozornění: běh není to samé co napadení, protože 
se jím nelze dostat do vzájemného souboje.
Model nemůže běžet, pokud na začátku jeho pohybu 
je model nepřítele v dosahu osmi palců od něj 
(prchající, sražené, omráčené a schované modely 
se nepočítají).  Tuto vzdálenost kontrolujte až po 
provedení všech napadení. Pokud se model dostane 
do 8 palců během běhu, může běh normálně 
dokončit.
Modely, které běžely, ve stejném kole nemohou 
střílet. Běžící modely ve stejném kole ovšem mohou 
kouzlit.

Napadení
Jestliže chcete napadnout nepřítelův model, musíte 
provést speciální druh pohybu nazvaný napadení.
Bez měření vzdálenosti vyhlaste napadení, oznamte 
soupeři kterým svým modelem chcete napadnout 
který jeho model.
Model můžete napadnout, pokud jste schopni 
nakreslit nepřerušenou čáru od napadajícího 

modelu k modelu napadanému. Pokud chcete 
napadnout model v dosahu 4 palců, který napada-
jící model nevidí (např. protože stojí za rohem), 
napadaný model ovšem není schovaný, musíte 
hodit test na Iniciativu. Pokud se hod nezdaří, 
model nemůže napadnout, může se ale normálně 
pohybovat, střílet, kouzlit atd.
Napadení se provádí stejně jako běh, maximální 
vzdáleností je dvojnásobek vlastnosti Pohyb (M). 
Modely po napadení stojí tak, že se jejich podsta-
večky dotýkají. Pokud tomu tak je, modely mohou 
bojovat tváří v tvář. Modely mohou také bojovat, 
pokud jsou odděleny tenkou nízkou zdí nebo malou 
překážkou, kdy je nemožné je postavit tak, aby se 
dotýkaly jejich podstavce.
Model může napadnout nepřítelův model pouze 
v případě, že v trase jeho (nejkratší) cesty k napa-
danému modelu a v okolí dvou palců trasy není 
žádný „nezaměstnaný“ další nepřátelský model — 
ten by do napadení zajisté skočil. 
Někdy se napadení nezdaří — odhadnutá vzdá-
lenost nestačí, napadaný model je příliš daleko. 
Tomu se říká nezdařené napadení. V tom případě 
pohněte napadající model přesně o vzdálenost 
odpovídající jeho Movement charakteristice. Tento 
model pak nemůže v daném kole střílet, může však 
kouzlit.
Model se nemůže dostat do souboje nablízku jinak, 
než že napadl nebo byl sám napadnut.

Schování se
Tato pravidla umožňují modelu schovat se a nebýt 
spatřen.  Schovaný model se nehýbe, pouze vyku-
kuje, co se děje v okolí.
Model se může schovat pouze pokud zakončí svůj 
pohyb u zdi, sloupu či v podobné situaci, kdy 
je zřejmé, že se v daném místě lze ukrýt. Hráč 
musí oznámit, že se jeho model schovává a umístit 
k němu žeton symbolizující schování.
Model který běžel, prchal, je omráčen, nebo napadal 
se v daném kole nemůže schovat.
Model se může v úkrytu pohybovat, ale ne běžet.
Pokud se nepřátelský model pohnul tak, že vidí 
tvůj schovaný model, ten již nemůže být dále scho-
vaným a žeton je odebrán.
Schovaný model nemůže střílet ani kouzlit. Pokud 
tak učiní, přestává být schovaným.
Model nemůže být schován v blízkosti nepřátel 
— ti odhalí každý schovaný model ve vzdálenosti 
rovné jejich iniciativě.
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Terén
Ruiny města Mordheim jsou temným a nebezpeč-
ným cílem, kde zřícené věže, domy a stromy tvoří 
někdy až neprostupnou hradbu.
Otevřená plocha
Povrch hracího stolu, podlahy budov, spojující 
můstky, žebříky a lana jsou považovány za 
otevřenou plochu a nijak nezpomalují pohyb. Také 
dveřmi a poklopy se lze volně pohybovat a napa-
dat.
Obtížný terén
Ten zahrnuje příkré svahy, keře a šikmé střechy 
budov. Modely se pohybují poloviční rychlostí 
v obtížném terénu.
Velmi obtížný terén
Skutečně těžko propustné oblasti, jako např. úzké 
tunely. Modely se jím mohou pohybovat pouze 
čtvrtinou své normální rychlosti.
Zdi a bariéry
Zdi, ploty a jiné překážky tvoří objekty, které je 
buď nutné obejít nebo přelézt. Model se může bez 
postihu přenést nebo přeskočit překážku, která je 
vysoká maximálně jeden palec.

Šplhání
Ve většině případů u pobořených domů nestojí 
žádné žebříky ani na ně nejsou přivázána lana, 
a tak jediným způsobem, jak se dostat do vyšších 
pater, je vyšplhat po zdech.
Jakýkoliv model (kromě zvířat!) může šplhat po 
zdech. Pokud tak chce učinit, musí se na začátku 
své pohybové fáze dotýkat zdi, po které chce špl-
hat. Model může šplhat maximálně vzdálenost 
odpovídající jeho vlastnosti Pohyb (M). Při šplhu 
nelze běhat! Pokud šplhání nezabere celý pohyb, 
zbytek je možno normálně použít. Jestliže je výška 
větší, než maximální pohyb modelu, model nemůže 
danou stěnu vyšplhat.
Při šplhání model musí hodit test na iniciativu 
(méně nebo stejně jako vlastnost I, padne-li 6, je 
to vždy neúspěch). Jestliže se tento test nepovede, 
model zeď nevyšplhá a ani se nemůže v tomto kole 
nijak jinak pohybovat. Pokud se test nepovede při 
slézání zdi směrem dolů, model navíc spadne — 
použijte pravidla pro pád jako kdyby spadl z výšky, 
ve které šplhat začínal.

Skákání
Skákání dolů
Model může během svého pohybu kdykoliv skočit 
dolů (max. výšku šesti palců). Za každé dva 
palce seskakované výšky proveďte test na inicia-
tivu. Pokud se některý z testů nepovedl, model 
spadnul, použije pravidla pro padání jakoby spad-
nul z výšky, odkud skok začínal. Pokud se všechny 

testy povedou, model úspěšně seskočil a může dále 
pokračovat ve svém pohybu (seskakovaná výška se 
nezapočítává do vzdálenosti při pohybu). Seskako-
vat lze i při běhu či napadení.
Napadení seskokem
Může se stát, že nepřátelský model stojí pod bal-
konem, či jiným vyvýšeným místem na kterém 
stojí váš model. Jestliže model stojí do 2 palců od 
místa, kde váš bojovník seskočil, můžete provést 
speciální napadení seskokem — skočíte přímo na 
daný model. Házejte stejně jako při skákání dolů 
test na iniciativu za každé 2 seskočené palce. Pokud 
se test(y) nepovedou, model spadnul a nemůže 
se v tomto kole již hýbat ani dotyčný model 
napadnout. Pokud se seskok povedl, napadající 
model má v prvním kole boje +1 bonus ke své síle 
a +1 bonus na zasáhnutí nepřítele.
Horizontální skákání
Model může skočit přes průrvy, ulice (např. ze 
střechy jednoho domu na střechu druhého), max. 
do vzdálenosti 3 palců. Odečtěte tuto vzdálenost 
od pohybu, jako by se přes tuto průrvu normálně 
pohyboval. Velikost průrvy nesmíte měřit před 
tím, než se rozhodnete, zda skočíte — pokud 
je vzdálenost větší, model automaticky spadne. 
Pokud je model schopen vzdálenost skočit, musí 
hodit test na Iniciativu, jinak spadne. Model může 
skočit a stále střílet, pokud neběžel. Model také 
může provést skok jako součást běhu.

Padání
Sražení a omráčení
Pokud se nachází sražený či omráčený model v blíz-
kosti jednoho palce od kraje, z kterého lze spadnout 
dolů, je určitá pravděpodobnost, že se tak stane. 
Hoďte test na iniciativu, a pokud se ten nezdaří, 
model spadnul a dostává zásahy podle pravidel při 
spadnutí.
Spadnutí
Model, který spadnul, bude zasažen D3 ranami 
o síle rovné výšce, z které spadnul (tedy pokud 
model spadnul z výšky 4 palců, bude zasažen D3 
ranami o síle 4). Brnění nemůže takto způsobené 
rány zachránit. Pády nezpůsobují kritické zásahy. 
Model, který spadl, se v daném kole již nemůže 
hýbat ani schovat, a to i tehdy, pokud nebyl při 
pádu nijak zraněn.
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Střelba
Bojovníci, kteří se perou v ruinách města Mordheim, 
jsou často po zuby ozbrojeni. Často každý z bojov-
níků má u sebe několik rozličných zbraní, jako 
meče, dýky, luky, výjimečně i střelné zbraně 
používající střelný prach.
Během střelecké fáze může hráč, jehož kolo to 
právě je, s každým modelem jednou vystřelit. Může 
tedy např. vystřelit z luku, anebo vystřelit z pis-
tole, anebo např. vrhnout vrhací dýkou (vrhání 
zbraní se bere jako střelba).
Při střelbě postupujte model od modelu: vždy vemte 
jeden model, určete který nepřátelský model má 
zasáhnout, zjistěte, jestli ho zasáhnul, pokud ano 
vyhodnoťte zranění atd. Potom pokračujte s dalším 
střelcem. Pořadí střelců je libovolné.

Kdo na koho může střílet
Kdo může střílet
Každý model může vystřelit jednou během stře-
lecké fáze, a to pouze tehdy, když vidí cíl a má 
zbraň, kterou lze střílet. Model nemůže střílet 
v těchto případech: model bojuje v souboji na 
blízku,  běžel, nezdařilo se mu napadení, zastavil se 
z úprku v tomto kole, je sražen nebo je omráčen.
Aby model mohl na cíl vystřelit, musí cíl vidět. 
Jedinou možností, jak toto zjistit, je skutečně se 
podívat z místa, kde má model hlavu, zda cíl vidí. 
Model může vidět všude kolem sebe (360°) — model 
může být otočen libovolným směrem, aby uviděl 
svůj cíl. Takové otočení na místě se nepočítá jako 
pohyb.
Nejbližší cíl
Model musí střílet na nejbližší cíl, protože ten pro 
něj představuje nejsnadnější cíl (a pravděpodobně 
i největší nebezpečí). Model ovšem může střílet 
i na jiný cíl, pokud je snadnější tento vzdálenější 
cíl zasáhnout než cíl nejbližší (ten může být např. 
schovaný v krytu). Model také může střílet na 
vzdálenější cíl, pokud nejbližší cíl je sražen nebo 
omráčen. 
Na prchající, sražené a omráčené modely lze stří-
let, můžete je však ignorovat, protože v dané chvíli 
neznamenají nebezpečí.
Nelze střílet na modely, které bojují v souboji 
na blízku, protože byste mohli zasáhnout i své 
modely.
Kryt
Jestliže jakákoliv část modelu je zakryta za něja-
kou překážku, pro hod na zásah platí postih −1. 
Pokud je model za překážkou celý, nelze na něj 
střílet vůbec.
Pro tato dvě pravidla platí, že z modelu se počítá 
pouze tělo bojovníka (včetně částí ukrývajících část 

těla, např. přilba), ne ale jiné věci, např. pero trčící 
z klobouku.
Vyvýšené pozice
Model ve vyvýšené pozici (více jak 2 palce nad 
úrovní země, např. patro v budově) si může volně 
vybrat, na který model bude střílet. Výjimkou je, 
pokud se nachází nepřátelské modely v téže budově 
a model na ně vidí, musí střílet na tyto modely.
Dosah
Poté, co jste určili, s kým budete na koho 
střílet, musíte změřit vzdálenost, zda střelba bude 
v dosahu dotyčné zbraně. Pokud ano, můžete házet 
na zásah, pokud ne, nedostřelili jste, střelba se 
modelu nezdařila!

Zasažení cíle
Hod na zásah
Pro zjištění, jestli byl model zasažen, hoďte šesti-
stěnnou kostkou. Aby model zasáhnul, musí výsle-
dek hodu odpovídat tomu, jak je model dobrým 
střelcem (to určuje charakteristika BS). Porovnejte 
tuto charakteristiku v následující tabulce se spod-
ním číslem — pokud jste hodili tolik anebo více, 
zasáhli jste.
BS střelce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hod D6 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3

Modikace hodu na zásah
Většinou je snazší zasáhnout blízký model než 
vzdálený, nebo např. model odkrytý než někoho, 
kdo se schovává. K tomu slouží následující mod-
ikátory — přičtěte nebo odečtěte dané hodnoty 
k BS modelu před hodem na zásah.
−1 Model v krytu. Pokud je část modelu schována 

za překážkou.
−1 Dlouhá vzdálenost. Pokud je model za polovi-

nou dosahu zbraně.
−1 Pohyb a střelba. Pokud se model ve stejném 

kole pohybuje i střílí.
+1 Velký cíl. Při střelbě na cíl, který je vyšší nebo 

širší jak 2 palce.

Postavit lučištníky na vyvýšená místa v budovách 
je dobrý nápad. Budou v krytu oken a budou si 
moci vybrat svůj cíl.
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Zranění
Pokud zasáhnete, musíte ještě zjistit, zdali střelba 
cíl poranila. Nemusí se to podařit, mohli jste se 
stret do části výbavy modelu, mohli jste protiv-
níka pouze škrábnout. Pokud se nezdaří zásahem 
zranit, cíli se nic nestalo.
Zjistěte sílu zbraně a odolnost cíle. Podle tabulky 
zjistíte, jaké číslo musíte alespoň hodit na šesti-
stěnné kostce, aby zásah zranil. Pokud je v políčku 
pomlčka (—) , zbraní této síly nelze vůbec protiv-
níka zranit.

Odolnost cíle
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 4 5 6 6 — — — — — —
 2 3 4 5 6 6 — — — — —
 3 2 3 4 5 6 6 — — — —
 4 2 2 3 4 5 6 6 — — —
 5 2 2 2 3 4 5 6 6 — —
 6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 —
 7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6
 8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
 9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

Kritické zásahy
Pokud při hodu na zranění hodíte šestku, zdařil 
se vám kritický zásah. Kritický zásah pravděpo-
dobně způsobí mnohem větší zranění, než zásah 
obyčejný.
Pokud ovšem útočník může zasáhnout svůj cíl 
pouze na šestku, pak nemůže způsobit kritický 
zásah. Oponent je natolik odolný, že mu takto 
slabý tvor kritický zásah dát nedokáže.
Každý útočník může v jedné fázi boje nablízko 
dát maximálně jeden kritický zásah, tedy pokud 
má více útoků, pouze první šestka, která padla, 
způsobila kritický zásah.
Při kritickém zásahu hoďte ještě jedno kostkou, 
abyste zjistili, jaký kritický zásah jste způsobili:
1–2 Zásah do citlivého místa. Toto zranění způ-

sobí 2 zranění. Hod na brnění házejte před 
tímto zdvojnásobením.

3–4 Zásah do živého masa. Tento zásah způsobí 2 
zranění, navíc ignoruje veškeré brnění.

5–6 Mistrovský zásah! Tento zásah způsobí 2 zra-
nění, ignoruje veškeré brnění, dále máte bonus 
+2 pro hod na tabulce na vyřazení.

Pokud kritický zásah způsobí více jak 1 zranění, 
a použitá zbraň způsobuje více zranění, použijte to, 
které způsobuje největší škody.

Brnění
Plátové brnění, drátěné košile, štíty… to vše lze 
sehnat v Mordheimu a okolních vesnicích. Tedy 
pokud jste ochotni zaplatit, protože brnění je vždy 
drahé.
Pokud bojovník s brněním utrží zranění, hoďte 
kostkou. Jestliže je výsledek dostatečně vysoký, 
byl zásah odražen brněním a nezranil. Požadovaná 
hodnota hodu závisí na typu brnění.
Následuje výčet nejčastějšího brnění a hodnot pro 
hod na brnění. Speciálním případem je štít, který 
zvýší hodnotu brnění o +1 (sníží požadované číslo 
o 1) a lze jej použít v kombinaci s jiným brněním 
(takže bojovník s lehkým brněním a štítem bude 
mít hod na obranu 5+). Bojovník pouze se štítem, 
bez jiného brnění, má hod na brnění 6+.

Lehké brnění 6+
Těžké brnění 5+
Gromrilové brnění 4+
Štít +1

Modikace hodu na brnění
Je jasné, že některé zbraně mají takovou sílu, že 
zmenšují účinky brnění. Například výstřel z pistole 
projde brněním mnohem snáze než šíp vystřelený 
z luku.
Čím je větší síla zbraně, tím je pravděpodobnější, 
že ji brnění nezastaví. Následující tabulka udává 
modikaci brnění podle síly zbraně:
 Síla Modikace  .
 1–3 žádná
 4 −1
 5 −2
 6 −3
 7 −4
 8 −5
  9+ −6
Některé zbraně mají schopnost projít brněním ještě 
vyšší než jaká by odpovídala jejich síle. Pokud 
tomu tak u dané zbraně je, má to napsáno u sebe 
jako speciální pravidlo.
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Co se zraněným
Hod na vyřazení
Většina bojovníků má jeden život, ale jsou i tací, 
co mají 2 nebo i více životů. Pokud má model více 
jak jeden život, každé zranění mu jeden život ubere. 
Poznamenej si, kolik má ještě životů, model je však 
schopen bojovat dále.
Jakmile model přišel o svůj poslední život, je potřeba 
zjistit, jak vážné jeho celkové poranění je.
Hráč, který způsobil ztrátu posledního života, hodí 
kostkou za tento život a případně i tolikrát navíc, 
kolik dalších zranění (které by dostaly životy do 
záporných hodnot) se mu podařily. Pokud se u jed-
noho modelu hází na jeho vyřazení vícekrát v tomtéž 
kole, hoďte všechny kostky a aplikujte pouze nejvyšší 
výsledek.
1–2 Sražen. Položte gurku obličejem vzhůru.
3–4 Omráčen. Položte gurku obličejem dolů.
5–6 Vyřazen z boje. Odstraňte gurku ze stolu.
Sražený bojovník
Bojovník, který byl sražen, padá na zem, ať už 
silou úderu, uklouznutím nebo reexem uniknout 
dalším zraněním. Figurka leží na ploše otočená 
obličejem vzhůru. Sražený model se může plazit 
2 palce ve své pohybové fázi, nemůže ale bojovat, 
střílet či kouzlit. Pokud je sražený model v kon-
taktu podstavců s nepřátelským modelem, může se 
odplazit pouze pokud je nepřítel zaměstnán soubo-

jem na blízko s jiným modelem, jinak musí zůstat 
tam, kde je. V boji na blízko nemůže bojovat proti 
útočníkovi a útočník má velkou šanci vyřazení tohoto 
modelu ze hry.
Sražený bojovník může (nemusí) vstát na začátku 
svého dalšího kola. V tomto kole se pak pohybuje 
poloviční rychlostí, může střílet či kouzlit, ale nemůže 
běžet či napadnout jiný model. Pokud je v souboji 
na blízku, nemůže z něj utéci, a bude bojovat jako 
poslední, bez ohledu na iniciativu či speciální vlast-
nosti zbraní. Po tomto kole se může model pohy-
bovat normálně, může normálně bojovat, přestože 
již „nemá žádný život.“ Pokud bude znova zraněn, 
házejte opět hod na vyřazení, přesně tak, jako by 
ztratil poslední život.
Omráčený bojovník
Omráčený bojovník je zraněný a dočasně neschopen 
dalšího boje. Figurka leží otočená obličejem dolů. 
Omráčený bojovník nemůže nic dělat. Ve své příští 
fázi zotavení může hráč své omráčené bojovníky 
otočit obličejem vzhůru, omráčení bojovníci se stanou 
sraženými.
Vyřazen z boje
Bojovník vyřazený z boje je vyřazený i ze hry. 
V tento moment není možné říci, zda je „pouze“ těžce 
zraněný, anebo je mrtvý, pro danou hru to však vyjde 
na stejně, už se nezúčastní. Odstraňte gurku ze 
stolu. Po hře je možné zjistit, kteří z vyřazených 
bojovníků zemřeli, či jaké zranění utržili.

Dva velcí kamenní chrliči seděli u nohou 
rozpadajícího se oblouku městské brány, 

usmívaje se na Mariuse a jeho pomocníky, kteří 
se blížili. Lapzig naznačil symbol posvátného 
kladiva na své hrudi když branou procházeli. 
Zdivo bylo již narušené, stonky břečťanu se po 
nich volně plazily a ostrůvky lišejníků pokrývaly 
starodávné kameny. Když vstoupili do stínu 
Brány s chrliči, Marius s Henselem poprvé 
pořádně spatřili město prokletých.
Hned za bránou stálo široké dlážděné náměstí, 
domy s obchody po jeho kraji přes svoje stáří ještě 
stály. Rozbitá okna, dveře odnesené jako dřevo 
na podpal, občas i trámy zmizely jako laciné dříví 
na oheň. Prázdné okenní a dveřní rámy na ně 
zíraly jako kamenné lebky.
„Tady to ještě není zajímavé. Počkejte, až dojdeme 
dále, pak teprve možná porozumíte tomu, co se 
v těchto místech odehrálo,“ zavrčel Lapzig. Zna-
mením vyslal jednoho ze svých mužů dopředu 
na průzkum. Najednou zaslechli sípající kašel 
nesoucí se prostorem a jak se otočili, spatřili 
shrbenou postavu, jak k nim kulhá, celá omotaná 
v cárech oděvů.

„Znají svůj osud, pánové?“ zeptal se podivín. Jeho 
oči byly zakryty prokrvácenými bandážemi a 
ochrnutá noha byla zohnuta v nepřirozeném úhlu, 
pod starcovými potrhanými a špinavými hadry.
„Nesnesu žádné čáry!“ zakřičel Marius, oči 
doširoka upřeně rozevřené. Vytrhnul svou šavli 
z pouzdra a zamával s ní před žebrákovou tváří. 
„Věříš v temnotu, a takové já stíhám.“
„Zadrž!“ vykřikl žebrák, nastavujíce svou kost-
natou ruku. „Mé vize nepocházejí od Chaosu, 
ale od samotného svatého Sigmara.“ Muž začal 
šmátrat ve svém obleku a vytáhly zašpiněnou 
ikonu kladiva. „Dříve byl jsem kněz. Když nebesa 
udeřila, vyškrábal jsem si oči, bych neviděl ty 
hrůzy kolem sebe, by mne pouze Sigmarova 
moudrost vedla. A on mi říká, že se ohlédnout 
máš nazpátek, abys zachránil svou duši. Někdo 
vždy přeskočí spáry zatracení, jiný se jich dotkne 
již prvním krokem.“
„Táhni pryč se svými rébusy, ničemo,“ přerušil 
jej Lapzig, odstrkujíce starce. „Nesmíme otálet 
mezi těmito zdmi, již nyní se určitě ví o naší 
přítomnosti zde.“
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Souboj na blízko
Souboj na blízko je velmi důležitou součástí hry 
Mordheim. Protivníci se postaví proti sobě a vyři-
zují své účty…
Kdo může bojovat
Mohou bojovat modely, jejichž podstavce se dotý-
kají. Toho lze docílit jedině napadením, jiná mož-
nost, jak dostat dva modely do souboje tváří v tvář 
není.
Veškerý boj se odehrává ve fázi souboje na blízko. 
Bez ohledu na to, čí je právě kolo, bojují všechny 
modely. Model může útočit na bojovníky, které má 
před sebou, vedle sebe i za sebou (ve skutečnosti se 
bojovníci při boji neustále pohybují).
Modely, které se účastní boje na blízko v témže 
kole nemohou střílet. Veškerá střelba ze zbraní 
s krátkým dosahem, ze kterých lze střílet i v sou-
boji na blízku (např. pistole) je prováděna, jako by 
se jednalo o další útok v boji na blízku (podrobněji 
rozepsáno u příslušných zbraní).
Kdo bojuje jako první
Napadající model útočí jako první v kole, ve kte-
rém napadnul. V jiných případech rozhoduje vyšší 
iniciativa, v případě stejné iniciativy protivníků 
hoďte kostkou, kdo bude bojovat první. Jestliže 
bojuje model, který ve fázi zotavení vstal, bojuje 
vždy jako poslední.
Které modely bojují
Model může bojovat pouze s modelem, kterého se 
dotýká podstavcem, může to ovšem být i model, 
kterého se dotýká svým bokem nebo který je za 
ním. Pokud se model dotýká více nepřátelských 
modelů, může si vybrat, na koho zaútočí. Pokud 
má více jak jeden útok, může útoky rozdělit mezi 
jednotlivé protivníky, musí ovšem oznámit kolik 
útoků na který model před veškerými hody na 
zásah.

Zasažení nepřítele
Abyste zjistili, zda jste zasáhli protivníka, hoďte kost-
kou. Pokud máte více jak jeden útok, hoďte tolika 
kostkami, kolik máte útoků. Abyste zasáhli, musíte 
hodit alespoň takové číslo, které najdete v tabulce pro 
zasažení porovnáním obratnosti se zbraní (WS) vaší 
a protivníkovou.
Boj se dvěma zbraněmi
Někteří bojovníci bojují se dvěma zbraněmi — jed-
nou v každé ruce. Pak mají nárok na jeden útok 
navíc. Ten je přidán až k celkovému počtu útoků, 
po zahrnutí všech ostatních pravidel ovlivňujících 
počet útoků (např. zběsilost). Pokud je model vyzbro-
jen dvěma zbraněmi o různé síle, jeden útok bude 
veden jednou ze zbraní a všechny ostatní útoky budou 
zbraní druhou; hráč si může vybrat, kterou zbraní 
provede pouze jeden útok a kterou zbývající; pro kaž-
dou zbraň házejte hody na zasažení a zranění zvlášť.

WS obránce
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
 7 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
 8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Zranění
Hod na zranění
Pokud je model zasažen, je nutné zjistit, zda ho zásah 
i poranil. Abyste to zjistili, musíte porovnat sílu úderu 
s odolností cíle a hodit na kostce potřebné číslo pro 
způsobení zraňujícího zásahu. 

Odolnost cíle
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 4 5 6 6 — — — — — —
 2 3 4 5 6 6 — — — — —
 3 2 3 4 5 6 6 — — — —
 4 2 2 3 4 5 6 6 — — —
 5 2 2 2 3 4 5 6 6 — —
 6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 —
 7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6
 8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
 9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
Zranění a kritické zásahy se vyhodnocují stejně jako 
u střelby, najděte si pravidla tam.
Modikace síly
Na rozdíl od střeleckých zbraní, síla úderu je určena 
silou bojovníka, a ne použitou zbraní. Přesto některé 
zbraně mají vliv na sílu úderu — u příslušných zbraní 
je to popsáno.
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Brnění a parírování
Brnění
Někteří bojovníci nosí brnění, které je může chrá-
nit před zraněním. Pravidla pro brnění se aplikují 
stejná jako u střelby: pro každý zraňující zásah 
musíte hodit na kostkách číslo stejné nebo vyšší 
odpovídající vašemu brnění, abyste se zásahu 
zbraní vyhnuli. Na hod na brnění se opět vztahuje 
stejná modikace podle síly zásahu — viz pravidla 
pro střelbu.
Parírování
Pěstní štíty jsou malé štíty, které nezvyšují hod-
notu brnění, lze se jimi ovšem velmi účinně krýt 
před útoky. Také meče lze k takovýmto krytům 
použít. Takové krytí se nazývá parírování. Pokud 
hráč úspěšně hodí na zásah (ještě ne na zranění), 
model vybavený pěstním štítem nebo mečem může 
parírovat. Hoďte kostkou. Pokud je číslo, které 
padlo, vyšší než hodnota, která padla útočníkovi při 
hodu na zásah, úspěšně jste zásah vykryli. Nelze 
parírovat zásah, pokud padla na zásah šestka.
Pěstní štít nebo meč může během jedné fáze sou-
boje parírovat pouze jediný útok. Parírováný útok 
je zrušen, jako by nezasáhl. Pokud útočník zasáhl 
více útoky, paríruje se nejvyšší ze soupeřových 
hodů (tedy pokud alespoň na jednom z hodů na 
útok padla šestka, nelze žádný z útoků vykrýt). 
Pokud na model útočí více protivníků, lze paríro-
vat pouze útoky prvního útočníka.
Pokud má model pěstní štít a meč (oba zároveň), 
může přehodit nepovedený hod na parírování. 
Pokud má dva meče, může házet pouze jednou 
(jako by měl pouze jeden meč).
Nelze parírovat útoky vedené dvojnásobnou (nebo 
větší) silou — zásah je příliš silný, aby ho mohl 
bojovník parírovat.

Sražené a omráčené modely
Sražené modely
Pokud model bojuje proti sraženému bojovníkovi, 
velmi pravděpodobně ukončí jeho trápení. Všechny 
útoky proti sraženému modelu automaticky zasa-
hují. Pokud je sražený model zraněn (a nezachrání 
ho brnění), je automaticky ven z boje, neháže se 
na tabulku na vyřazení. Sražený model nemůže 
vykrývat útoky.
Omráčené modely
Omráčený model je vydán na milost svým nepřá-
telům. Omráčený model je automaticky ven z boje, 
pokud na něj může nepřítel v souboji na blízku 
zaútočit.
Útok na sražené a omráčené
Model s více útoky nemůže srazit nebo omráčit 
svého nepřítele a pak ho automaticky v témže 
kole vyřadit z boje. Jedinou možností, jak lze ve 
stejném kole model srazit nebo omráčit a zároveň 
vyřadit z boje, je, že vyřazení provede jiný bojovník 
účastnící se téhož souboje na blízko.
Pokud je model v souboji se stále stojícími modely 
nepřátel, nemůže v tomto kole útočit na sražené či 
omráčené nepřátele, má plno práce v boji s bojují-
cími protivníky.

Konec souboje na blízko
Pokud jsou modely v boji na blízko, nemohou 
z tohoto boje dobrovolně odejít. Bojují dokud jedna 
strana nevyřadí z boje veškeré protivníky druhé 
strany, případně dokud jedna strana nezpanikaří 
a neprchne.
Výjimkou je, pokud v daném souboji jsou všichni 
protivníci sraženi nebo omráčeni. Potom, pokud si 
to hráč přeje, může bojovník tento souboj opustit, 
případně i napadnout jiný model.
Útěk z boje
Bojovník, který zpanikaří během souboje, prchá, 
tak jak je popsáno v pravidlech o morálce. Když 
bojovník začíná prchat, prostě se otočí a prchá. 
Každý z nepřátel z tohoto souboje získává automat-
ický jeden zásah proti prchajícímu modelu, který je 
okamžitě hozen na zranění. Z boje nelze prchnout 
dobrovolně.

Šermíře je nejlepší vybavit mečem a pěstním 
štítem. Nepřítel bude mít skutečně problém pronik-
nout touto kombinací, meč je zároveň i skvělou 
útočnou zbraní.
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Morálka a psychologie
Morálka a psychologie hrají velkou roli v bitvách. 
Nejtěžší zkouškou pro nervy je, když vaše modely 
umírají a vy začínáte prohrávat...

Test prohry
Hráč musí testovat na prohru na začátku svého 
kola, pokud čtvrtina (tj. 25%) jeho gangu je ven 
z boje. Např. dvanáctičlenný gang testuje při vyřa-
zeni třech či více modelů. Test musí házet i gangy, 
které jsou imunní na psychologii (např. nemrtví).
Pokud se test nezdaří, gang automaticky vzdává 
boj. Hra končí a zbývající bojovníci opustí bojiště. 
Nezdařený test prohry je nejčastějším způsobem, 
jakým končí hra.
Při testu prohry hoďte dvěma kostkami. Pokud je 
součet výsledků menší nebo roven morálce (Ld) veli-
tele gangu, test se zdařil, hra může pokračovat. 
Pokud je velitel omráčen nebo ven z boje, nelze jeho 
morálku použít, potom použije nejvyšší morálku ze 
zbývajících modelů, které nejsou omráčeny či ven 
z boje.
Dobrovolná prohra
Pokud jsou dva či více modely ven z boje, hráč může 
na začátku svého kola vyhlásit dobrovolnou prohru.

Velitel
Bojovník, který je v dosahu 6 palců od velitele může 
použít hodnotu velitelovy morálky (Ld) místo své 
vlastní, pokud testuje na morálku. Tento bonus 
nelze použít, pokud je velitel sražen, omráčen nebo 
pokud prchá.

Osamocen
Být přečíslen v boji je nervy drásající pocit. Pokud 
model bojuje sám proti dvěma nebo více nepřátelům 
a v dosahu 6 palců se nenachází žádný spřátelený 
model (sražený, omráčený či prchající model se nepo-
čítá), model na konci fáze boje na blízko musí testovat 
na morálku na dvou kostkách. Pokud se test nezdaří, 
model zpanikaří a prchne z boje. Každý z bojujících 
nepřátel okamžitě provádí jeden útok, který auto-
maticky zasahuje. Pokud model přežije, prchá 2D6 
palců od přímo od nepřátelských modelů.
Na začátku každého kola prchající model hodí test 
na morálku. Pokud se test zdaří, model se zastaví, 
ale nemůže dělat nic kromě kouzlení. Pokud se test 
nezdaří nebo pokud je model napadnut jiným mode-
lem, prchá 2D6 palců k nejbližšímu kraji stolu, 
vyhýbající se vem nepřátelským modelům. Pokud se 
model nezastaví a uteče ze stolu, odstraňte jej ze 
hry, této bitvy se již nezúčastní.
Pokud je prchající model napaden, napadající model 
je přesunut k napadanému modelu, ten ale okamžitě 
prchá 2D6 palců k nejbližšímu kraji stolu, dříve než 
může být zasažen.

Strach
Strach je přirozenou reakcí, bojíme se velkých nebo 
obzvláště ošklivých nestvůr. Modely musí provést 
test na strach (tj. test na morálku) v následujících 
případech (modely způsobující strach jsou imunní 
vůči strachu):
a) model je napaden bojovníkem způsobujícím strach. 
Pokud se test nezdaří, v prvním kole souboje lze 
zasáhnout model způsobující strach pouze při hození 
šestky na zásah.
b) model chce napadnout bojovníka způsobujícího 
strach. Pokud se test nezdaří, model napadnout 
nemůže a musí zůstat stát na místě. Dále postu-
pujte jako u nezdařeného napadení.

Zběsilost
Někteří bojovníci dokáží přejít do záchvatu bojové 
zběsilosti. Zběsilé modely musí vždy napadnout pro-
tivníka, pokud je nějaký v možném dosahu napadení 
(testujte po vyhlášení všech napadení). Hráč nemá 
na výběr — zběsilý model se rozběhne na nejbližšího 
nepřítele. Zběsilý bojovník má v boji zdvojnásobený 
počet útoků. Pokud nese dvě zbraně, má bonus +1 za 
druhou zbraň, útok touto druhou zbraní není zdvo-
jnásoben zběsilostí.
Pokud se v dosahu napadení od zběsilého bojovníka 
nachází nepřítel, pak je zběsilý bojovník imunní 
na veškerou ostatní psychologii a nemusí na ni 
testovat.
Pokud je zběsilý model sražen nebo omráčen, ztrácí 
svou zběsilost. Do konce bitvy pak bojuje normálně.

Nenávist
Bojovník, který nenávidí svého nepřítele, může 
v prvním kole souboje s ním přehodit své nepo-
vedené zásahy (ne zranění). Tento bonus platí jen 
pro první kolo souboje na blízko, v dalších kolech 
probíhá boj normálně.

Stupidita
Stupidní modely musí na začátku každého svého 
kola testovat, zda v tomto kole podlehnou své stupi-
ditě. Házejte zvlášť na každý stupidní model. Hoďte 
test na morálku, pokud se zdaří, vše je v pořádku. 
Pokud se test nezdaří, platí následující pravidla: 
stupidní model v souboji na blízko nebude útočit na 
oponenta. Pokud je model schopný sesílat kouzla, 
v tomto kole je sesílat nemůže. Pokud model není 
v souboji na blízko, hoďte kostkou, co se stane:
1–3 Model se pohne dopředu polovinou své rychlosti; 

nenapadne soupeře (pokud soupeř stojí v jeho 
cestě, zastaví se palec před ním). Model může 
spadnout! Pokud narazí na překážku, zastaví 
se o ni. Model v tomto kole nemůže střílet.

4–6 Model stojí, není aktivní, pouze trošku slintá. 
Nemůže dělat nic jiného, protože slintání je 
velmi náročné…
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Zbraně pro boj zblízka
Život a smrt v Mordheimu nejčastěji rozhoduje kvalita a kvantita zbraní, které bojovník nese. Tato sekce 
popisuje právě tuto výbavu.

Pěst
Skuteční zoufalci, kteří nevlastní ani nůž, musí bojovat svýma holýma rukama. Není snad zapotřebí 
dodávat, že jejich šance na přežití jsou podobné, jako když půlčík nedostane během osmi hodin najít.
Poznámka: Následující pravidla platí pouze pro modely, které přišly o své zbraně. Stvoření, která nikdy 
nebojují se zbraněmi, např. zombie či zvířata, ignorují tato pravidla. Bojovníci používající pěsti mají 
pouze 1 útok.
Síla: Jako uživatel −1
Speciální pravidlo: Nepřítel +1 k brnění. Nepřítel zasažený pěstí získává bonus +1 k brnění, pokud 
nemá brnění žádné, pak hodí na brnění na 6+.

Dýka
Dýky a nože jsou naprosto běžné a bývá dovoleno je nosit i v místech, kde žádné jiné zbraně povoleny 
nebývají. Mnoho bojovníků v Mordheimu zahynulo s kudlou v zádech.
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidlo: Nepřítel +1 k brnění. Nepřítel zasažený dýkou získává bonus +1 k brnění, pokud 
nemá brnění žádné, pak hodí na brnění na 6+.

Kladivo, palice, kyj
Pravděpodobně nejjednodušší zbraně, tyto brutální omračující instrumenty mívají formu od primitivních 
dřevěných palic a kyjů až po do detailů vykovaná trpasličí kladiva z nejlepší ocele. Zásah dokáže prorazit 
lebku a srazit člověka do bezvědomí.
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidlo: Otřes mozku. Při hodu na vyřazení je rozsah pro omráčení 2–4.

Sekera
Jedná se o tradiční zbraň říšských lesníků, a bývá také užívána v chudších rolnických oblastech. Když 
se silný jedinec rozmáchne správně těžkou a ostrou sekerou, může způsobit solidní zranění. Ostří sekery 
dokáže proříznout i brnění, avšak vyžaduje to dostatečnou sílu od uživatele.
Ze všech bojovníků Starého světa jsou trpaslíci nejvíce uvyklí k používání seker. Jejich sekery bývají 
vysoko ceněny a jsou vyhledávány i jinými bojovníky pro perfektní váhu, skvělé těžiště a téměř neotupi-
telné ostří.
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidlo: Silné ostří. Sekera má navíc modikaci pro hod na brnění −1.

Meč
„Král zbraní“, tak bývá nazýván meč. Nejčastější varianta, takzvaný široký říšský meč, bývá častou 
zkouškou kovářova umu: plné čtyři stopy lesknoucí se ocele s perfektním ostřím na obou stranách.
Meče jsou mnohem účinnějšími zbraněmi než obyčejné palice a sekery, avšak ovládat meč bývá také 
docela umění. Trvá většinou léta, než se někdo stane mistrem šermířem — většina bojovníků v Mordhe-
imu umře mnohem dříve!
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidlo: Parírování. Model může při boji na blízko mečem parírovat. Pokud protivník hodí 
úspěšně na zásah, hoďte kostkou. Pokud padlo číslo vyšší než nejvyšší číslo soupeřova zásahu, jeden 
zásah byl úspěšně parírován a nemůže zranit. Nelze parírovat zásahy o dvojnásobné síle, než jakou má 
bojovník — jsou příliš silné, než aby je parírování mečem mohlo zastavit.
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Cep
Cep je těžkou zbraní, kterou lze ovládat pouze oběma rukama zároveň. Nejčastěji se jedná o obyčejný 
zemědělský cep, jehož zakončení je pobito hřeby, ale existují i jiné modikace. Cep rychle odčerpá 
uživatelovu sílu, avšak bývá neuvěřitelně účinnou zbraní v rukou cvičeného (nebo vyšinutého) bojovníka.
Síla: Jako uživatel +2
Speciální pravidla: Těžký. Cep je těžký, lze jím zasadit zdrcující úder, je ale i namáhavé ho ovládat. 
Proto bonus +2 platí pouze v prvním kole boje. 
Obouruční. Cep vyžaduje dvě ruce k ovládání, proto ho nelze v boji kombinovat se štítem, pěstním štítem 
nebo jinou zbraní. Pokud má model štít, stále jej může použít proti střelám.

Řemdih
Řemdih mívá dřevěnou nebo železnou násadu, která mívá na konci na řetězech připevněné těžké železné 
zakončení, občas špičaté. Jedná se o velmi ničivou zbraň a vyžaduje umění k dobrému ovládání.
Síla: Jako uživatel +1
Speciální pravidla: Těžký. Řemdih je těžký, lze jím zasadit zdrcující úder, je ale i namáhavé ho ovlá-
dat. Proto bonus +1 platí pouze v prvním kole boje. 
Obtížné ovládání. Model užívající řemdih nemůže používat další zbraň ani pěstní štít, protože řemdih 
vyžaduje všechny jeho schopnosti. Model s řemdihem může používat štít.

Halapartna
Těžké ostří halapartny bývá přichyceno na solidní dubové nebo ocelové násadě, a mívá bodák jako kopí 
a ostří jako sekera. Halapartna může být tedy užita jako k bodání tak sekání, bývá typickou zbraní stráží, 
avšak bývá obtížné užívat ji v uzavřených prostorech.
Síla: Jako uživatel +1
Speciální pravidlo: Obouruční. Halapartna vyžaduje dvě ruce k ovládání, proto ji nelze v boji kom-
binovat se štítem, pěstním štítem nebo jinou zbraní. Pokud má model štít, stále jej může použít proti 
střelám.

Kopí
Lze nalézt rozličné formy kopí, od zaostřených klacků užívaných skřety až po působivá kopí užívaná elfy.
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidla: Útočí první. Model s kopím útočí první, i tehdy, když je napaden, protože délka 
kopí mu umožňuje zasáhnout útočícího nepřítele dříve, než ten může sám zaútočit. Toto pravidlo platí 
jen pro první kolo souboje na blízko. Pokud je model vybaven kopím a další zbraní, vyřešte veškeré útoky 
druhou zbraní podle standardních pravidel, kdy by model zbraní útočil.
Bonus u kavalerie. Používáte-li pravidla pro jízdní modely, pak napadající jízdní model vyzbrojený 
kopím má bonus +1 k síle. Bonus platí pouze pro první kolo souboje na blízko.

Dřevec
Jedná se o dlouhé a těžké kopí, používané jízdními oddíly k proražení těžkého brnění a sražení nepřátel 
ze sedla. Bývá to oblíbená zbraň templářských rytířů a jiných bohatých bojovníků. Používat dřevec 
vyžaduje mnoho zručnosti i síly, a pouze nejbohatší válečníci jezdí na válečných ořích, kteří jsou cvičení 
v pomáhání jezdci při útoku.
Síla: Jako uživatel +2
Speciální pravidla: Jezdecká zbraň. Pouze model jedoucí na válečném oři smí používat dřevec.
Bonus u kavalerie. Používáte-li pravidla pro jízdní modely, napadající model vyzbrojený dřevcem má 
bonus +2 k síle. Bonus platí pouze pro první kolo souboje na blízko.



27

Obouruční meč, sekera, kladivo apod.
Zásah obouručnou sekerou nebo mečem dokáže prorazit těžké brnění a rozseknout člověka napůl. Trvá 
dlouhý čas naučit se používat takovou zbraň a pouze nejsilnější jedinci je dokáží skutečně efektivně 
využít.
Síla: Jako uživatel +2
Speciální pravidla: Obouruční. Model s obouruční zbraní nemůže používat v souboji na blízku další 
zbraň, štít nebo pěstní štít. Pokud má model štít, stále jej může použít proti střelám.
Útočí poslední: Obouruční zbraň je velmi těžká a model s ní vždy útočí jako poslední, i při napadení.

Zbraň z gromrilu
Pouze trpasličí kováři dokáží zpracovat gromril, zváštní meteorické železo, nejstarší a nejpevnější ze 
všech kovů. Čepele zbraní vyrobené z gromrilu vydrží ostré tisíce let.
Zbraň má navíc −1 modikaci hodu na brnění. Zbraň stojí čtyřnásobek normální ceny — pokud  je vám 
zbraň z gromrilu nabídnuta, můžete si vybrat z ostatních zbraní, o kterou zbraň se bude jednat.

Zbraň z ithilmaru
Elfí čepele vykované z neocenitelného ithilmaru jsou neuvěřitelně lehké, přitom ale velmi pevné, a běžně 
na ně lze narazit pouze v elfích královstvích. Vyjímečně lze na ithilmarové zbraně narazit i ve zbylém 
světě — vesměs se jedná o zbraně ukořistěné elfům. 
Zbraň dává uživateli bonus +1 k jeho iniciativě. Zbraň stojí trojnásobek normální ceny — pokud  je vám 
zbraň z ithilmaru nabídnuta, můžete si vybrat z ostatních zbraní, o kterou zbraň se bude jednat.
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Střelecké zbraně
Krátký luk
Jedná se o menší a kratší variantu luku, která bývá laciná a nepotřebuje mnoho síly k natažení tětivy. 
Některé jízdní jednotky užívají krátké luky, neboť delší varianty bývá mnohem náročnější ze sedla ovlá-
dat. Také půlčíci užívají krátké luky, jelikož jim schází jak síla tak výška, která je potřeba k ovládání 
delšího luku.
Dosah: 16 palců
Síla: 3

Luk
Většina ras používá nějakou variantu luku, jedná se o nejčastější střeleckou zbraň v dnešních válkách. 
Luk je jednoduchou ale dobrá zbraň, kterou je levné vyrobit a jednoduché o ni pečovat.
Dosah: 24 palců
Síla: 3

Dlouhý luk
Z tisového nebo jilmového dřeva bývají vyrobeny dlouhé luky. Vycvičený lučištník dokáže stret na 
stromu předem zvolený list na vzdálenost tří set kroků.
Dlouhý luk bývá oblíbenou zbraní zkušených střelců vzhledem k dalekému dosahu a přesnosti.
Dosah: 30 palců
Síla: 3

Luk elfů
Elfí luky jsou nejlepšími střeleckými zbraněmi svého druhu. Vyrobeny z ithilmaru či dřeva elfích lesů, 
s tětivami upletenými z vlasů elfích panen, elfí luky překonávají každou jinou zbraň vyrobenou jinými 
rasami. V rukou elfího lučištníka se jedná o velmi účinnou zbraň, její daleký dosah a průraznost šípů 
není překonána žádným lidským lukem.
Dosah: 36 palců
Síla: 3
Speciální pravidla: Proráží brnění. Šípy vystřelené z luku elfů mají modikaci −1 na hod na brnění.

Kuše
Kuši tvoří krátké silné lučiště připevněné k dřevěné nebo ocelové pažbě. V Impériu se vyrábějí i kuše celé 
ze železa, s navíjecím mechanismem natahování tětivy. Chvíli trvá připravit kuši k výstřelu, avšak střela 
z kuše doletí skutečně daleko a navíc má solidní sílu k proražení brnění.
Sestrojit kuši je mnohem náročnější než vyrobit luk, proto jsou kuše dražší a relativně i vzácnější zbraně. 
Stále se ale jedná o oblíbené zbraně, v Mordheimu nebývá problém zahlédnout připravenou kuši v 
některém z oken.
Dosah: 30 palců
Síla: 4
Speciální pravidla: Pohyb nebo střelba. Ve stejném kole nelze modelem pohnout a vystřelit z jeho 
kuše. Otočení na místě a výstřel z kuše ve stejném kole provést lze.
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Prak
Praky bývají užívány zřídka, hlavně protože nejsou silnější než luky a mají kratší dosah. Prak není ničím 
více než přehnutý pruh látky či kůže, do kterého je vložen kámen. Střelec zatočí prakem nad hlavou 
a vypustí kámen proti svému nepříteli.
Ačkoliv mnoho střelců prak podceňuje, zkušený střelec dokáže i s prakem zabít nepřítele a navíc střelivo 
je snadno dostupné: kameny jsou všude a zadarmo.
Dosah: 18 palců
Síla: 3
Speciální pravidlo: Dvě střely na krátkou vzdálenost. Pokud se model ve fázi pohybu nepohnul (otočení 
na místě je povoleno), může v tomto kole ve střelecké fázi z praku vystřelit dvakrát. Potom ovšem nelze 
střílet na větší jak poloviční vzdálenost (9 palců).

Vrhací nože a vrhací hvězdice
Vrhací nože bývají užívány zabijáky nechvalně známé Školy stínů, také též pouličními bandity, kteří se 
specializují na přepadávání nepřipravených. Dobře vyvážený nůž vržený do zad ukončil mnoho životů 
šlechticů a kupců v Mordheimu. Vzhledem k umístění těžiště nejsou vrhací nože vhodné pro souboj na 
blízko.
Dosah: 6 palců
Síla: Jako uživatel
Speciální pravidlo: Vrhací zbraň. Při použití vrhacích nožů a vrhacích hvězdic se nepoužívají modi-
kace na zásah za vzdálenost a na pohyb střelce. Tyto zbraně jsou vrhacími zbraněmi a nelze je použít 
v souboji na blízko.

Opakovací kuše
Opakovací kuše je velmi složité zařízení, jehož cena bývá velmi vysoká. Ačkoliv se tedy jedná o dosti vzác-
nou zbraň, má své uplatnění: pomocí ní lze zasypat nepřítele salvou šípů, a zkušený bojovník z ní dokáže 
střílet i během svého pohybu.
Dosah: 24 palců
Síla: 3
Speciální pravidlo: Dvě střely za kolo. Z opakovací kuše lze vystřelit dvakrát během jednoho kola. 
Pokud je vystřeleno dvakrát za kolo, použije se navíc postih −1 na zásah pro obě střely.

Samostříl
Samostříl je mistrovským kouskem dobrého zbrojíře. Je to vlastně miniaturní kuše s veškerou silou 
a přesností své velké sestry. Protože lze tuto zbraň dobře schovat, bývá oblíbená mezi zabijáky.
Dosah: 10 palců
Síla: 4
Speciální pravidlo: Střelba v souboji na blízko. V prvním kole boje na blízko může model vystřelit ze 
samostřílu na nepřítele. Tato střelba se vyhodnocuje jako první, před všemi zásahy ze zbraní pro boj 
na blízko. Tato střelba má postih −2 na zásah. Pro vyhodnocení zásahu a zranění použijte normální 
pravidla pro střelbu. Tento útok je navíc k útokům zbraněmi na blízko.
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Zbraně na střelný prach
Zbraně na střelný prach jsou velmi novým vynálezem. Často nejsou spolehlivé, jejich užívání je složité, 
ovšem jejich zásah provrtá i to nejlepší brnění. Většinu střelných zbraní vyrábějí a za velké peníze 
prodávají trpaslíci. Někteří říšští zbrojmistři z Nulnu a Altdorfu se také začali zabývat výrobou pušek.

Pistole
Pistole je malou, jednoduchou zbraní na střelný prach, která používá pružinový mechanismus. Většina 
pistolí je drahých, špatně vyrobených a tudíž nespolehlivých.
Dosah: 6 palců
Síla: 4
Speciální pravidla: Příprava výstřelu. Znova nabít pistoli zabere celé kolo, tedy z pistole lze střílet jen 
každé druhé kolo. Pokud má model pár pistolí (tj. dvě pistole), může vystřelit každé kolo.
Modikace brnění: Střely z pistole prorážejí brnění lépe než jiné zbraně se silou 4. U pistolí se na hod na 
brnění aplikuje modikace −2.
Souboj na blízko: Pistole lze použít v souboji na blízko. Pokud má model pistoli, jednou během souboje 
může použít +1 útok, který bude vyhodnocen se sílou 4 a modikací hodu na brnění −2. Pokud má model 
pár pistolí, v prvním kole souboje může bojovat se dvěma útoky, které, pokud zasáhnou, mají sílu 4 
a modikaci hodu na brnění −2. Při tomto útoku u hodu na zásah se použije WS útočníka a pravidla pro 
boj na blízko a tento útok může být parírován.

Soubojová pistole
Je to kus umění, výsledek dlouhé a přesné práce. Soubojová pistole. Bývá užívána říšskými šlechtici 
k vyřešení problémů lásky a cti, a mnoho šlechticů zemřelo za rozbřesku v souboji pro nějakou 
malichernost.
Soubojové pistoly bývají neuvěřitelně drahé a běžný bojovník na ně zřídkakdy narazí. A ikdyž nějakou 
zakoupí (či ukradne), drahé bývá i střelivo.
Někteří z majetnějších bojovníků v Mordheimu soubojové pistole vlastní, i jako symbol postavení, předmět 
budící respekt, obdiv a závist.
Dosah: 10 palců
Síla: 4
Speciální pravidla: Přesnost. Soubojové pistole jsou vyráběny velmi přesně, je z nich možné zasáhnout 
minci na 20 kroků. Výstřely i útoky v boji na blízko soubojovou pistolí mají bonus +1 na zásah.
Příprava výstřelu. Znova nabít soubojovou pistoli zabere celé kolo, tedy ze soubojové pistole lze střílet 
jen každé druhé kolo. Pokud má model pár soubojových pistolí (tj. dvě), může vystřelit každé kolo.
Modikace brnění: Střely ze soubojové pistole prorážejí brnění lépe než jiné zbraně se silou 4. U soubo-
jových pistolí se na hod na brnění aplikuje modikace −2.
Souboj na blízko: Soubojové pistole lze použít v souboji na blízko. Pokud má model soubojovou pistoli, 
jednou během souboje může použít +1 útok, který bude vyhodnocen se sílou 4 a modikací hodu na 
brnění −2. Pokud má model pár soubojových pistolí, v prvním kole souboje může bojovat se dvěma útoky, 
které, pokud zasáhnou, mají sílu 4 a modikaci hodu na brnění −2. Při tomto útoku u hodu na zásah se 
použije WS útočníka a pravidla pro boj na blízko a tento útok může být parírován.

Trombón
Trombóny bývají primitivními zbraněmi na střelný prach, které vystřelují hromadu úlomků olova, nebo 
hřebíky, či jiné kovové kousky. Jedná se o nebezpečnou zbraň, kterou trvá tak dlouho nabít, že většina 
bojovníků ji po prvním výstřelu v bitvě již nepoužije.
Dosah: Speciální pravidlo
Síla: 3
Speciální pravidla: Výstřel: Když model vystřelí z trombónu, udělejte rovnou linku od modelu v délce 
16 palců. Na této lince použijte šířku jednoho palce. Všechny modely v této cestě jsou zasaženy výstřelem 
o síle 3.
Jediný výstřel: Nabít trombón je velmi pracné a zdlouhavé. Proto může být z trombónu vystřeleno pouze 
jednou za celou bitvu.



31

Puška
Puška je jednoduchou ručnicí. Kvalita konstrukce kolísá mezi obyčejnými dřevěnými ,intami‘ ze 
střeleckých škol v Nulu, až po sostikované trpasličí pušky, ovládané páčkami a pružinami, které 
přidržují doutnající troubel, a zámky, které odjistí mechanismus a způsobí výstřel.
Pušky nebývají vždy spolehlivými zbraněmi. Hlaveň se někdy roztrhne výbuchem, jindy se střelný prach 
nevznítí. Avšak tyto zbraně mají daleký dosah a velikou průraznost brnění, a proto jimi začínají být 
vyzbrojovány některé armádní oddíly.
V Mordheimu jsou pušky drahé a vzácné, ovšem gang vybavený takovou zbraní budí respekt u svých 
rivalů.
Dosah: 24 palců
Síla: 4
Speciální pravidla: Příprava výstřelu. Znova nabít pušku zabere celé kolo, tedy z pušky lze střílet jen 
každé druhé kolo. 
Pohyb nebo střelba. Ve stejném kole nelze modelem pohnout a vystřelit z jeho pušky. Otočení na místě 
a výstřel z pušky ve stejném kole provést lze.
Modikace brnění: Střely z pušky prorážejí brnění lépe než jiné zbraně se silou 4. Proti výstřelu z pušky 
se na hod na brnění aplikuje modikace −2.

Hochlandská dlouhá ručnice
Hochland je provincií proslavenou svými lovci, a upřednostňovanou zbraní tamní šlechty pro honitby 
bývá dlouhá ručnice. Je to velmi vzácná a přesná zbraň, a pouze mistr zbrojíř dokáže takový kousek 
vyrobit.
Dosah: 48 palců
Síla: 4
Speciální pravidla: Příprava výstřelu. Znova nabít ručnici zabere celé kolo, tedy z ručnice lze střílet 
jen každé druhé kolo. 
Pohyb nebo střelba. Ve stejném kole nelze modelem pohnout a vystřelit z jeho ručnice. Otočení na místě 
a výstřel z ručnice ve stejném kole provést lze.
Výběr cíle: Model s Hochlandskou dlouhou ručnicí může střílet po kterémkoliv modelu, nemusí střílet po 
nejbližším nepřátelském modelu.
Modikace brnění: Střely z Hochlandské dlouhé ručnice prorážejí brnění lépe než jiné zbraně se silou 4. 
U střel z Hochlandské dlouhé ručnice se na hod na brnění aplikuje modikace −2.
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Brnění
Při boji tváří v tvář protivníkovi může dobré brnění znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Nejlepší známá 
brnění jsou vyráběna zbrojíři trpaslíků, kteří velmi dobře rozumí tajemství ocele a ohně. Osterlandští 
lovci často nosí vytvrzené kožené vesty, městští vojáci často používají drátěné vesty a železné náprsní 
krunýře. Říšští kováři dokáží vykovat velmi dobré brnění, v dávných časech byli tomuto umění vyučeni 
od trpaslíků.
V Mordheimu pouze bohatí a mocní si mohou dovolit takový luxus, jako je vlastnictví dobrého brnění. 
Většina ostatních se musí spokojit s koženými vestami, helmami a dřevěnými štíty. Pokud narazíte na 
velitele, který má na sobě kvalitní brnění, neznamená to jen dobrou ochranu před zraněním pro něj. Často 
to také vypovídá o bohatství a úspěšnosti gangu, který vede.

Lehké brnění
Lehké brnění bývá vyrobeno na mnoho způsobů a z rozličných materiálů, bývají to vytvrzené kožené 
tuniky i košile protkané ocelovými drátky. Není to až tak dobrá ochrana proti šípům či meči, na druhou 
stranu stále lepší než vůbec nic. Lehké brnění nijak neomezuje pohyb.
Hod na brnění: 6+

Těžké brnění
Typické těžké brnění bývá vyrobeno z kovových kroužků a říká se mu drátěná košile.. Výroba takového 
brnění je zdlouhavá a náročná práce, neboť zbrojíř musí na jednom brnění propojit stovky, někdy i tisíce 
kroužků. Proto bývá těžké brnění velmi drahé, avšak poskytuje výbornou ochranu pro každého, kdo si ho 
může dovolit.
Jsou i jiné typy těžkého brnění, z těch bývá nejznámějšími plátové brnění oblíbené rytíři templářských 
řádů.
Hod na brnění: 5+
Speciální pravidlo: Pohyb.Válečník vybavený zároveň těžkým brněním a štítem má postih −1 na svou 
vlastnost M, tj. jeho pohyb je redukován o jeden palec.

Štít
V Mordheimu nalezneme nejčastěji dva druhy štítů: první bývá vyroben ze dřeva, výjimečně zpevněný 
železnými pláty či železným okrajem. Tento základní druh štítu, ač solidní, má tendenci se rozštípnout, 
jindy však dokáže zachránit život tím, jak se protivníkova zbraň zasekne do dřeva, což umožní beztrestně 
naplnit jeho osud.
Kovové štíty bývají těžké a nešikovné, avšak vydrží mnohem déle a odolají i silnějším ranám. Typický 
říšský štít bývá kulatý či trojstranný a nese emblém provincie, odkud bojovník pochází.
Hod na brnění: 6+

Pěstní štít
Jedná se o malé kulaté štíty určené pro parírování a vychýlení úderů. Bývají vyrobeny z ocele, neboť musí 
být velmi odolné při nastavení smršti zásahů v boji. Užívání pěstního štítu vyžaduje určitou zručnost, 
ovšem bystrý bojovník se s jeho pomocí dokáže velmi dobře chránit.
Speciální pravidlo: Parírování. Pěstním štítem lze parírovat útok v souboji na blízko. Když oponent 
hodí úspěšně hod na zásah, hoďte kostkou. Pokud padlo číslo vyšší, než nejvyšší hod na útok, podařilo 
se útok parírovat pěstním štítem. Parírovat nelze údery vedené silou dvojnásobnou nebo větší, jako je 
síla modelu s pěstním štítem.

Přilba
Od zářících helem Bretaňských rytířů až po kožené čepičky skavenů, každý rozumný bojovník se snaží 
chránit si nejzranitelnější část svého těla — hlavu. Dokonce i nejnafoukanější jedinci nosí helmu, neboť 
ta může sloužit i jako ozdoba, nesouce péra, rohy nebo jiné ozdoby.
Helmy se vyskytují v rozličných tvarech a velikostech, ale jejich základní funkce je stejná.
Speciální pravidlo: Ochrana před omráčením. Model s přilbou má speciální záchranu 4+ proti 
omráčení. Pokud se tato záchrana povede, model je pouze sražen, není omráčen.
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Brnění z ithilmaru
Velmi vzácný kov, lehký jako hedvábí a přitom pevný jako ocel, se nazývá ithilmar. Elfové jsou mistry 
ve výrobě zbraní a brnění z ithilmaru, a elfí království Caledor je jediným místem na světě, kde se 
ithilmarová ruda nalézá.
Brnění z ithilmaru dává základ pro hod na brnění 5+, nezpomaluje však uživatelův pohyb pokud je 
zároveň vybaven ithilmarovým brněním a štítem.

Brnění z gromrilu
Gromril je najvzácnějším a nejpevnějším kovem Starého světa. Pouze někteří trpasličí kováři znají tajem-
ství opracování gromrilu. Brnění vyrobené z gromrilu je tak drahé, že dovolit si jej může skutečně pouze 
velký boháč.
Brnění z gromrilu dává základ pro hod na brnění 4+, nezpomaluje však uživatelův pohyb pokud je 
zároveň vybaven gromrilovým brněním a štítem.

Ceník zbraní a brnění
Předmět Cena Dostupnost
Dřevec 40 Vzácná 8
Dýka 1. zdarma/2 Běžná
Halapartna 10 Běžná
Kladivo, kyj 3 Běžná
Kopí 10 Běžná
Meč 10 Běžná
Obouruční zbraň 15 Běžná
Řemdih 15 Běžná
Cep 15 Běžná
Sekera 5 Běžná
Zbraň z gromrilu 4×cena Vzácná 11
Zbraň z ithilmaru 3×cena Vzácná 9
Dlouhý luk 15 Běžná
Krátký luk 5 Běžná
Kuše 25 Běžná
Luk 10 Běžná
Luk elfů 35+3D6 Vzácná 12
Samostříl 35 Vzácná 9
Prak 2 Běžná
Opakovací kuše 40 Vzácná 8
Vrhací nože, hvězdice 15 Vzácná 5

Předmět Cena Dostupnost
Soubojové pistole/pár 30/60 Vzácná 10
Puška 35 Vzácná 8
Dlouhá ručnice 200 Vzácná 11
Pistole/pár 15/30 Vzácná 8
Trombón 30 Vzácná 9
Brnění z gromrilu 150 Vzácná 11
Brnění z ithilmaru 90 Vzácná 11
Čabraka 80 Vzácná 8
Pěstní štít 5 Běžná
Lehké brnění 20 Běžné
Přilba 10 Běžná
Štít 5 Běžné
Těžké brnění 50 Běžná

Buď budeš mít spoustu mužů, anebo dobré vybavení a výzbroj. Rozhodnutí 
je na tobě. Já bych se pokusil nalézt vhodnou rovnováhu obojího.
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Lano a hák
Bojovník užívající lano s hákem může mnohem 
snáze šplhat po rozbořených zdech. Má-li model ve 
své výbavě lano a hák, může přehodit nezdařený 
test na iniciativu při šplháni po zdi nahoru či 
dolů.

Jedy a drogy
Používání jedů je věc, které se v normálním světě 
každý raději vyhne. Ovšem v bezohledných a brutál-
ních bitvách, které se dennodenně v Mordheimu 
odehrávají, často některý gang neváhá potřít čepele 
svých zbraní jedem.
Jedy nemohou být aplikovány na zbraně na střelný 
prach. Když zakoupíte akónek s jedem, získáte 
množství jedu, které stačí pouze na jednu zbraň 
pro jednu bitvu. Před bitvou je nutné poznamenat 
na rozpis, že daná zbraň je potřena jedem.
Černý lotos
V hlubokých lesích jižních zemí roste extrémně 
jedovatá rostlina zvaná černý lotos. Je velmi 
ceněná a vyhledávaná alchymisty, zabijáky, čaro-
ději Západního pobřeží a znuděnými manželkami.
Zbraň namočená v černém lotosu automaticky 
zraní, pokud padla šestka při hodu na zásah. Stále 
můžete házet i na zranění, může padnout další 
šestka znamenající kritický zásah.
Temná sněť
Tento jed je získáván z Heldrakeů, obrovských moř-
ských hadů soužících Západní oceán a pobřeží Nag-
garothu. Nepatrné zranění inkované temnou snětí 
vyvolává ukrutné bolesti, ochromuje ty nejtvrdší 
muže.
Jakýkoliv zásah zbraní potřenou temnou snětí má 
bonus +1 k síle. Modikace hodu na brnění bere 
v úvahu i tento bonus.
Houbičky šílené čepičky
Obávaný kult skřetích fanatiků z Hor na okraji 
světa užívá tyto halucinogenní houby, aby je při-
vedl do zběsilého stavu.
Efekt: bojovník, který před bitvou požil houbičky 
šílené čepičky, bude v bitvě zběsilým. Houbičky 
nemají žádný efekt na nemrtvé jako upíry a zom-
bie, či posedlé. Vedlejší účinek: po bitvě si model 
hodí kostkou. Pokud padne jednička, model se 
stává trvale stupidním.

Rudý stín
Listy krvavého dubu rostoucího v Estalii dostaly 
jméno rudý stín. Jedná se o velmi návykovou drogu 
poskytující uživateli nelidskou rychlost a sílu.
Efekt: Model, který užil rudý stín, má v bitvě ini-
ciativu zvýšenou o D3, pohyb a sílu zvýšenou o 1. 
Efekt trvá jednu bitvu. Rudý stín nemá žádný 
efekt na nemrtvé jako upíry a zombie, či posedlé. 
Vedlejší efekt: Po bitvě hoďte dvěma kostkami. 
Pokud je součet dvě nebo tři, uživatel se stal závis-
lým na rudém stínu a vy mu musíte po každé bitvě 
dát novou dávku, jinak opustí váš gang. Pokud 
padlo 12, uživatelova iniciativa je trvale zvýšena 
o jedna.
Kořen mandragory
V Sylvánii lze nalézt kořeny mandragory, které 
mají tvar člověka. Jedná se o chuti odpornou, jedo-
vatou rostlinu, která pomalu zabíjí toho, kdo ji 
užívá, umožňuje mu ovšem přestát velké bolesti.
Efekt: Kořen mandragory způsobuje, že se člověk 
nestará o bolest. Jeho odolnost je pro jednu bitvu 
zvýšena o jedna a když by měl být omráčen, 
je pouze sražen. Kořen mandragory nemá žádný 
efekt na nemrtvé jako upíry a zombie, či posedlé. 
Vedlejší efekt. Mandragora je velmi jedovatá. Po 
bitvě hoďte dvěma kostkami. Pokud padlo v součtu 
dvě nebo tři, model má trvale sníženu odolnost 
o jedna.

Talisman štěstí
Talismany se vyskytují v rozmanitých tvarech 
a velikostech, nejčastěji to bývá symbolické kla-
dívko požehnané Sigmaritským mnichem nebo 
vyřezaná hlava trpasličího boha.
Kdokoliv s talismanem štěstí může ignorovat první 
zásah v bitvě. Zásah nemůže způsobit žádné 
zranění. Vlastnictví více talismanů nepřináší žád-
nou výhodu, vždy je zrušen pouze první zásah.

Svěcená voda
Kněží Ulrika, Sigmara, Mórra a Mannana mají 
velkou moc přemoci zlo. Čistá voda z horských 
pramenů vysvěcená některým z těchto kněží má 
být schopna spálit vše temné a zlé.
Lahvička se svěcenou vodou obsahuje dostatek 
této vzácné kapaliny na jedno použití. Používá se 
jako vrhací zbraň, dosah je dvojnásobkem uživa-
telovy síly. Použijte uživatelovu balistickou obrat-
nost (BS) pro zjištění, zda se strel, jako u všech 

Rozmanitá výbava
Tato část pravidel popisuje všechny podivné a neobvyklé věci, které vaši bojovníci mohou nalézt v ruinách, 
nebo zakoupit od obchodníků a handlířů v osadách a vesnicích okolo města Mordheim. Pouze hrdinové 
mohou kupovat a nosit výbavu, která je popsána těmito pravidly. Nelze je dát pomocníkům, vyjma 
případů, u kterých je to výslovně uvedeno.
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vrhacích zbraní ignorujte postih za nadpoloviční 
vzdálenost. Úspěšný zásah způsobí nemrtvým, 
démonům a posedlým automatické jedno zranění, 
bez možnosti použít brnění. Nemrtví a posedlí 
nemohou používat svěcenou vodu.

Elfí plášť
Vyroben z vlasů elfích panen a protkán listím 
stromů, elfí plášť je zázrak spatřit. Válečník oble-
čený do elfího pláště splývá se stíny a je velmi 
obtížné jej zasáhnout se střelnou zbraní. Elfí pláště 
se výjimečně objeví u překupníka na prodej, občas 
jsou ukradeny padlým elfům, případně je mohou 
elfové věnovat svým přátelům jako odměnu za 
nějakou službu.
Bojovník snažící se střelit na protivníka v elfím 
plášti má postih −1 na zásah.

Lovecké šípy
Nejlepší lovecké šípy vyrábějí honci Drakwald-
ského hvozdu. Mají ostrou kousavou špici způso-
bující velké bolesti zasaženému cíli. Zdatný střelec 
dokáže s loveckým šípem znatelně ublížit jedinou 
střelou.
Model užívající krátký luk, luk, dlouhý luk nebo 
luk elfů z něj může střílet lovecké šípy. Potom při-
dává +1 na hod na vyřazení.

Česnek
Jedná se o běžnou bylinu užívanou jako koření. 
Tvrdí se, že zahání upíry a jiné obyvatele temnot. 
Pokud chce upír napadnout model mající česnek, 
musí nejdříve úspěšně hodit test na morálku. Čes-
nek vydrží pouze jednu jedinou bitvu, ať je použit 
nebo ne.

Síť
Drátěné sítě, používané např. gladiátory, mohou 
být užívány v boji. Jednou za bitvu, ve střelecké 
fázi, může model vrhnout síť místo střílení střel-
nou zbraní. Pro zjištění, zda model zasáhnul, pou-
žijte standardní pravidla pro střelbu, neplatí však 
postihy za nadpoloviční vzdálenost či za pohyb, 
dosah hodu je 8 palců. Pokud byl zásah úspěšný, 
hoďte kostkou, Pokud padlo číslo menší nebo rovno 
síle cíle, ten síť serval či roztrhal; pokud se test 
nezdařil, v příštím svém kole se model nemůže 
hýbat, střílet či sesílat kouzla, není však nijak 
jinak omezen. V obou případech je síť ztracena.

Bugmanův mok
Ze všech trpasličích pivovarů je nejznámějším pivo-
var Josefa Bugmana. Jeho mok je znám v celém 
světě a je mnohými uznáván jako nejlepší.
Gang, jehož členové před bitvou vypijí soudek Bug-
manova moku, bude v bitvě imunní vůči strachu. 
V soudku je pro gang dostatek moku na jednu 

bitvu. Elfové nemohou pít Bugmanův mok, nezvlá-
dají účinky způsobené tímto mokem.

Kniha kouzel
Někdy se dá u některého z kupců narazit na tajem-
nou knihu, jež může obsahovat poznatky některého 
z čarodějů. Pokud je v gangu kouzelník, může 
se z knihy naučit jedno další kouzlo, které si 
náhodně hodí buď na své tabulce magie nebo na 
tabulce nižší magie. Kouzlo se naučí — zůstane mu 
natrvalo. Účinky knihy kouzel lze aplikovat pouze 
na jeden model.

Písmo svaté
Modlitební knihy, spisy zázraků, evangelia apod. 
Jsou ručně opisována v Sigmarových a Ulrikových 
písárnách a jsou věnována či prodávána věřícím. 
Z těchto je nejznámější Deus Sigmar, ovšem i jiná, 
jako Písma Sigmarova, jsou dostupná těm, kteří 
přijímají víru. Věřící mohou citovat z těchto knih, 
by posílili víru svou.
Bojující kněží (u lovců čarodějnic) či Sigmarova 
sestra se svatou knihou může přidat +1 k hodu na 
seslání kouzla.

Léčivé bylinky
Některé rostliny, které lze nalézt na březích řeky 
Stir, mají hojivé účinky. Bylinkářky sbírají jejich 
kořeny a listy, aby léčily choroby a bolesti.
Hrdina s léčivýma bylinkami je může použít ve 
své fázi zotavení, pokud není zrovna v souboji na 
blízko. Potom se mu vyléčí všechna dosavad ztra-
cené životy v této bitvě.

Svatá (též znesvěcená) relikvie
V období náboženských fanatiků se svaté věci 
stávají součástí každodenního života. Relikvie jsou 
běžnými ve starém světě — Sigmarovy vlasy, 
úlomky Ulrikova kladiva, zuby démoních princů, 
vše je prodáváno těm, kteří chtějí koupit.
Model s relikvií automaticky projde prvním tes-
tem na morálku v bitvě. Pokud má relikvii velitel, 
projde automaticky prvním testem prohry, pokud 
ještě v bitvě neházel žádný test na morálku. Reli-
kvie má vliv pouze na první test, vlastnictví více 
relikvií nemá žádný vliv na druhý a další testy 
v bitvě.

Kvalitní střelný prach
Tento střelný prach je mnohem lepší (rozuměj 
čistší) než ten, který je běžně k mání. Střely vystře-
lené s použitím tohoto mají +1 k síle. Pytlík kval-
itního střelného prachu vystačí na jednu bitvu pro 
všechny zbraně na střelný prach, které model má.

Lucerna
Model vybavený lucernou může přidat 4 palce ke 
vzdálenosti při odhalování schovaných nepřátel.
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Kuchařská kniha
Půlčíci jsou výteční kuchaři a jejich tajné recepty 
lze najít v kuchařských knihách, které vznikají 
v zemi Moot, jejich domovině. Jídlo připravené 
podle těchto receptů pomáhá přežít v těchto hube-
ných časech.
Gang s kuchařskou knihou může zvýšit maximální 
počet svých modelů o jeden. Nemrtví nemohou 
používat kuchařskou knihu.

Zvířata
V Mordheimu se vyskytuje velmi málo zvířat. 
Znečištěná tráva a otrávená voda způsobují jejich 
brzký úhyn, nemluvě o tom, že lidský hlad mnohým 
zvířatům zkrátí život ještě dříve. Občas ovšem lze 
narazit například na koně.
Kůň a válečný oř
Jeden z vašich hrdinů smí osedlat koně či váleč-
ného oře. Ti mohou být použiti pouze tehdy, uží-
váte-li pravidla pro jízdní modely z volitelných 
pravidel. Pouze lidé mohou kupovat koně a oře a 
jezdit na nich.
 M WS BS S  T W I A Ld
Kůň 8 0 0 3 3 1 3 0 5
Válečný oř 8 3 0 3 3 1 3 1 5
Psi
Lidé byli vždy dobrými šlechtiteli psů. Jejich hlídací 
psi jsou postrachem mnoha loupeživých skřetů. 
Dobře cvičený pes je velkým postrachem i v Mor-
dheimu. Pokud zakoupíte psa, bude bojovat jako 
by se jednalo o další model gangu, bude ovšem 
veden jako majetek jednoho z vašich hrdinů. Psi 
nezískávají žádnou zkušenost. Pokud jsou ve hře 
vyřazeni z boje, jejich šance na přežití je stejná 
jako u pomocníků (1–2 zemřel, 3–6 přežil). Váleční 
psi se počítají vůči možnému maximu modelů ve 
vašem gangu.
  M WS BS S  T W I A Ld
Pes 6 4 0 4 3 1 4 1 5
Tento prol můžete použít i pro jiné zvíře, pokud se 
k vašemu gangu nehodí pes — může se například 
jednat o medvěda, mazlíčka chaosu nebo dokonce 
třeba o opici!

Kitajský hedvábný plášť
Někteří bohatí velitelé se rádi předvádějí a kupují 
drahé oblečení z hedvábí dovážené z dalekého 
východu. Hedvábí je nejdražší známou látkou 
a často přitahuje pozornost — zejména zlodějů 
a zabijáků.
Žoldácký gang, jehož vůdce má hedvábný plášť, 
může ignorovat první test prohry v bitvě. Pokud 
byl ovšem model ve hře vyřazen z boje, hoďte 
kostkou, na 1–3 je plášť zničen.

Mapa města
Někteří z obyvatel, kteří přežili katastrofu, se živí 
tím, že kreslí mapy města dle své paměti a ty pak 
prodávají. Mnohé z map jsou podvrhy, nebo bývají 
mapy zastaralé, neodpovídající současné situaci.
Mapa může pomoci orientovat se gangu ve městě. 
Když mapu koupíte, hoďte kostkou a řiďte se podle 
tabulky:
1 Podvrh. Mapa je buď podvrhem, nebo je 

naprosto bezcenná. Zmátla vás a vy jste 
zabloudili. Ve vaší příští hře si scénář auto-
maticky vybírá váš protivník.

2–3 Nepřesná mapa. Mapa už dávno neplatí, ale 
přesto vám pomohla orientovat se. Při příštím 
prozkoumávání ruin můžete přehodit jednu 
z kostek, musíte ale potom akceptovat druhý 
výsledek.

4 Katakomby. Mapa ukazuje cestu spletitými 
katakombami pod městem. Ve vaší příští bitvě 
si můžete vybrat scénář.

5 Přesná mapa. Jedná se o podrobnou mapu 
odpovídající současnému stavu. Při příštím 
průzkumu ruin můžete přehodit až tři kostky, 
musíte u nich ovšem akceptovat druhý 
výsledek.

6 Mistrovská mapa. Je to jedna z dvanácti 
map vyrobených pro hraběte von Steinhardta 
Ostermarksého. Od nynějška můžete vždy při 
průzkumu ruin přehodit jednu kostku, pokud 
hrdina, který mapu má, nebyl při hře vyřazen 
ven z boje.

Shallayiny slzy
Jedná se o kapky zázračné vody ze svatých pra-
menů v Couronni. Shallaya je bohyní hojení 
a milosti, a říká se, že tato voda chrání proti 
otravě.
Model, který vypil akónek Shallayiných slz na 
začátku bitvy je imunní vůči všem jedům. Nemrtví 
a posedlí nemohou použít shallayiny slzy. Ve a-
kónku je dostatek tekutiny pro jednu bitvu.
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Předmět Cena Dostupnost
Bugmanův mok 50+3D6 vzácná 9
Černý lotos 10+D6 vzácná 9
 (nedostupný lovcům čarodějnic, knězům a Sigma-

rovým sestrám; pro skaveny vzácnost pouze 7)
Česnek 1 běžná
 (nemůže být zakoupen nemrtvými)
Elfí plášť 100+D6×10 vzácná 12
Hedvábný plášť 50+2D6 vzácná 9
Houbičky 30+3D6 vzácná 9
Kniha kouzel 200+D6×25 vzácná 12
 (nedostupná lovcům čarodějnic, knězům a Sig-

marovým sestrám)
Kořen mandragory 25+D6 vzácná 8
Kuchařská kniha 30+3D6 vzácná 7
Kůň 40 vzácná 8
 (pouze pro lidi)
Kvalitní střelný prach 30 vzácná 11
Lano s hákem 5 běžná
Léčivé bylinky 20+2D6 vzácná 8
Lovecké šípy 25+D6 vzácná 8
Lucerna 10 běžná

Předmět Cena Dostupnost
Mapa Mordheimu 20+4D6 vzácná 9
Pes 25+2D6 vzácná 10
 (nedostupný skavenům)
Rudý stín 35+D6 vzácná 8
Shallayiny slzy 10+2D6 vzácná 7
 (nedostupné nemrtvým a posedlým)
Síť 5 běžná
Písmo svaté 100+D6×10 vzácná 8
 (pouze pro lovce čarodějnic a Sigmarovy sestry)
Svatá relikvie 15+3D6 vzácná 8
 (pro kněze a Sigmarovy sestry vzácnost pouze 6)
Svěcená voda 10+3D6 vzácná 6
 (běžná pro lovce čarodějnic a Sigmarovy sestry; 

nemůže být zakoupena nemrtvými)
Válečný oř 80 vzácná 11
 (pouze pro lidi)
Talisman štěstí 10 vzácná 6
Temná sněť 30+2D6 vzácná 8
 (nedostupná lovcům čarodějnic, knězům a Sig-

marovým sestrám)

Ceník výbavy
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Magie
Vždy se najdou takoví, kteří budou strkat nos do 
magie — kouzelníci, čarodějnice, černokněžníci. 
Ale jak každý školák ví, magie je nebezpečná, 
protože má původ v chaosu, zdroji zla a proměn. 
Dokonce v těchto časech je čarodějnictví zakázáno 
a trestáno smrtí.
Kouzelníci nejsou schopni říci, zda je svět magie 
ovládá nebo ne. Většinou se již narodí s jiným vní-
máním a svět kouzel a magické energie je pro ně 
reálnější než svět běžných smrtelníků. Se vším 
tím pronásledováním, strachem a nenávistí není 
divu, že mnozí se stali podezřívavými samotáři, 
a další jsou úplnými blázny. Někteří se dokonce 
obrátili k temným bohům, či pokoušejí temnou 
cestu nekromancie.
Mordheim se stal domovem mnoha těch, kteří 
pokouší magii. Musí se ovšem skrývat před lovci 
čarodějnic. Jsou ovšem i jiné cesty, jak získat moc 
nad obyčejnými lidmi: bohové neustále pozorují 
své ovečky a silně věřící kněz se může dovolati 
pomoci boží v bitvě. Z těchto jsou nejznámější Sig-
marovi zbožní, neboť Sigmar je patronem říše a má 
v těchto krušných časech široké masy stoupenců.

Sesílání kouzel
Kouzla jsou sesílána ve střelecké fázi, a kouzelník 
jich může použít i pokud je zároveň v souboji na 
blízko. Aby se kouzlo podařilo úspěšně seslat, musí 
hodit na dvou kostkách v součtu stejně nebo více, 
než je uvedená obtížnost kouzla. Pokud kouzelník 
sesílá kouzlo, nemůže zároveň ve stejném kole 
střílet. Ve střelecké fázi jednoho kola může kouzel-
ník seslat pouze jedno kouzlo. Kouzelník může ve 
stejném kole běžet a kouzlit.
Kouzelník nedokáže používat svou magii, pokud 
má na sobě brnění či v rukou štít nebo pěstní 
štít. Jedinou výjimkou jsou Sigmarovi zbožní (kteří 
nekouzlí, ale modlí se) — Sigmarovy sestry a kněží 
Lovců čarodějnic mohou mít brnění a zároveň se 
modlit.
Zásahy a poškození
Některá kouzla mohou způsobovat přímé zásahy 
a zda zranila se zjišťuje stejně jako u střelby či 
souboje na blízko. Kouzla nedokáží způsobit kri-
tické zásahy. Pokud má poškozený cíl brnění, lze 
standardně použít hodu na brnění, pokud u kouzla 
není uvedeno jinak.

Rozdělení kouzel
Následující tabulka ukazuje, ze které skupiny kouzel se příslušný kouzelník 
dokáže kouzla učit.
Mágové chaosu Rituály chaosu
Lidští čarodějové Nižší magie
Skavení černokněžníci Magie rohaté krysy
Sigmarovy sestry Modlitby k Sigmarovi
Knězi lovců čarodějnic Modlitby k Sigmarovi
Nekromanti Nekromancie
Každý kouzelník začíná s jedním náhodně vybraným kouzlem, ale může se časem 
naučit i další. Hoďte kostkou a konzultujte příslušnou skupinu kouzel. Pokud 
hodíte kouzlo, které váš kouzelník již umí, můžete přehodit, nebo u dotyčného 
kouzla snížit jeho obtížnost o 1.
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Modlitby k Sigmarovi
Oni, jež mají pevnou víru k bohům, smí žádat jejich pomoci. Sigmarovi zbožní žádají bohy o mnohé ze 
zázraků: zhojení ran, posílení odhodlanosti svých přátel, zkázu démonických stvůr a nemrtvých.
Modlitby k Sigmarovi smí být používány knězi lovců čarodějnic a Sigmaritskou matkou představenou. 
Model smí používat Sigmarových božských sil i v případě, kdy má brnění. Modlitby nejsou ve skuteč-
nosti kouzla a tak jakákoliv ochrana proti kouzlům nefunguje proti modlitbám.
Sigmarovo kladivo (The Hammer of Sigmar) obtížnost 7
Tato zbraň přesných ran září zlatám svitem, naplněna pravou božskou silou Sigmarovou.
Nositel získává +2 k síle v souboji na blízko a všechny jeho zásahy způsobují dvojnásobná zranění. 
Zbožný musí testovat každou střeleckou fázi aby mohl kladivou užívat.
Srdce z oceli (Hearts of Steel) obtížnost 8
Jakmile jsou tři mocná slova vyřčena, vlny slávy obklopí Sigmarova služebníka. Pevní ve víře jsou 
povzbuzeni přítomností božských sil.
Jakýkoliv spřátelený model do 8 palců od sesílajícího se stává imunním na strach a test osamocení 
v boji. Navíc gang získává bonus +1 na test porážky, pokud ho musí provést. Účinky modlitby trvají 
dokud není sesílající model sražen, omráčen anebo vyřazen z boje. Pokud je seslána vícekrát, účinky 
nejsou kumulativní, tzn. bonus pro test na prohru zůstává vždy +1.
Plamenná duše (Soulre)  obtížnost 9
Hněv Sigmarův je seslán na zemi. Očistné plameny obklopí zbožného a smažou z povrchu ty, kteří se 
postavili oprávněnému vzteku boha–císaře.
Každý nepřátelský model do 4 palců od sesílajícího modelu bude zasažen silou 3 bez možnosti hodu na 
brnění. Temné síly a Chaos je obzvláště zranitelný touto svatou silou, proto nemrtví a posedlí dostávájí 
zásah silou 5.
Štít víry (Shield of Faith)  obtížnost 6
Štít tvořený čistým bílým světlem se objeví před zbožným. Tak dlouho, jak je jeho víra pevná, štít ho 
ochrání.
Sesílající se stává imunním vůči kouzlům. Hoďte kostkou na začátku každého kola ve fázi zotavení. 
Pokud padlo 1 nebo 2, štít zmizel.
Ruka zahojení (Healing Hand) obtížnost 5
Položil ruku svou na zraněného přítele, zažádal služebník Sigmarův svého pána o zahojení ran.
Jeden model do 2 palců od sesílatele (může se jednat i o sesílatele samotného) získává zpět všechny 
životy, které ztratil v bitvě. Navíc všechny spřátelené modely do 2 palců, které jsou sraženy či omráčeny, 
vstanou a budou dále normálně bojovat.
Brnění spravedlnosti (Armour of Righteousness) obtížnost 9
Neprostupné brnění obklopí zbožného a ohnivý obraz dvouocasé komety se rozzáří nad jeho hlavou.
Sesílatel získává hod na brnění 2+, který nahrazuje jeho současný hod na brnění. Navíc sesílatel působí 
strach a je imunní vůči strachu. Brnění spravedlnosti vydrží do následující hráčovy střelecké fáze.

Nekromancie
Nekromancie je magií mrtvých. Dává nekromantovi moc oživit mrtvé a rozkazovat jejich duším, dokáže 
i ničit vše živé.
Zloděj života (Lifestealer) obtížnost 10
Nekromant vysává samu podstatu života ze své oběti, krade tuto moc pro sebe.
Můžete si zvolit jeden model do 6 palců. Oběť ztrácí jeden život (bez možnosti hodu na brnění) 
a nekromant získává navíc jeden život, který mu vydrží do konce této bitvy. Toto kouzlo může zvýšit 
nekromantův počet životů nad jeho počáteční stav. Toto kouzlo neúčinkuje proti nemrtvým a posedlým.
Rozpohybování (Re–Animation) obtížnost 5
Na nekromantův příkaz mrtví znova vstávají, by bojovali dále.
Jedna oživlá mrtvola (zombie), která byla vyřazena z boje, se znova vrací do hry. Položte model do 6 
palců od nekromanta. Model nemůže být položen přímo do souboje na blízko.
Vidění smrti (Death vison) obtížnost 6
Nekromant volá záhrobí, aby nechalo nepřátele spatřit svou vlastní smrt.
Nekromant způsobuje do konce bitvy v nepřátelských modelech strach.
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Kouzlo zkázy (Spell of Doom) obtížnost 9
Nekromant našeptává spícím mrtvým, ať vstanou ze země a zajmou jeho nepřátele.
Vyberte si nepřátelský model do 12 palců. Tento model musí okamžitě hodit test na sílu (méně nebo 
rovno jeho síle na kostce D6), jinak mrtví spící v zemi, po které kráčí, ho začnou trhat nadpřirozenou 
silou. Pokud se test nezdaří, hoďte hod na vyřazení, co se s nešťastníkem stalo.
Vanhelovo zvolání (Call of Vanhel) obtížnost 6
Nekromant volá svět mrtvých, aby posilnil jeho nemrtvé služebníky.
Jedna oživlá mrtvola (zombie) nebo jeden vlk v dosahu 6 palců od nekromanta se může okamžitě 
pohnout až o svůj vlastní maximální pohyb. Pokud ho tento pohyb dostane do kontaktu s nepřítelem, 
v následující fázi boje na blízko se počítá, jako by napadnul.
Kouzlo zmrtvýchvstání (Spell of Awakening) Automatické seslání
Nekromant volá duši zemřelého hrdiny a zotročuje ji svou temnou magií.
Pokud byl v poslední bitvě zabit nepřátelský hrdina (padlo 11–15 na tabulce vážných zranění po bitvě), 
Nekromant jej může povolat do svých služeb jako další oživlou mrtvolu. Hrdinovi zůstávají jeho charak-
teristiky, zbraně i brnění, nemůže ovšem používat žádnou další výbavu či schopnosti. Nemůže již běhat, 
je veden jako pomocník a nezískává již žádné další zkušenosti. Nová zombie podléhá všem pravidlům 
pro zombie (imunní vůči jedům, způsobuje strach) s výjimkou toho, že jí zůstává prol, zbraně a brnění 
hrdiny. Toto kouzlo se vždy povede.

Nižší magie
Ti, kteří, ač nadáni, nevyučili se řádně magii, dokáží sesílat pouze relativně slabá kouzla. Mnoho lid-
ských čarodějů, postrádajíce tradici v magii a odhodlání nekromantů a mágů chaosu, spoléhají na své 
přirozené vlohy a experimenty. 
Nižší magie je užívána lidskými čaroději. Ačkoliv není tak strašlivá jako kouzla nekromantů či rituály 
chaosu, stále je nebezpečná.
U’Zhulské ohně (Fires of U’Zhul) obtížnost 7
Čaroděj stvořil ohnivou kouli a posílá ji na své nepřátele.
Ohnivá koule má dosah 18 palců a zasahuje první model ve své cestě silou 4. Pro hod na brnění platí 
standardní pravidla (tj. −1 modikace).
Cimeřanův let (Flight of Zimmeran) obtížnost 7
Užívajíce magických proudů, čaroděj dokáže chodit vzduchem.
Sesílající čaroděj se může pohnout kamkoliv do 12 palců. Pokud se dostane do kontaktu s nepřátelským 
modelem, v následující fázi boje na blízko bude považován za napadajícího. Pokud se dostane do kon-
taktu s prchajícím modelem, ve fázi boje na blízko způsobuje automatický zásah, poté nepřítel okamžitě 
dále prchá (pokud přežil).
Aramarův děs (Dread of Aramar) obtížnost 7
Čaroděj umisťuje strach do myslí svých nepřátel.
Jeden nepřátelský model do 12 palců musí testovat na svou morálku. Pokud se test nezdaří, model 
okamžitě prchá 2D6 palců přímo od čaroděje. Potom musí testovat na morálku na začátku každé své 
fáze pohybu a dokud se test nezdaří, stále prchá. Toto kouzlo nepůsobí na nemrtvé a na modely imunní 
vůči strachu.
Stříbrné šípy z Arhy (Silver Arrows of Arha) obtížnost 7
Šípy ze stříbra krouží kolem čaroděje a vystřelují jeden po druhém proti nepřátelům.
Kouzlo vytvoří D6+2 šípů, které může čaroděj vystřelit na jeden nepřátelský model, užívajíce normální 
pravidla pro střelbu. Šípy mají dosah 24 palců, pro hod na zasažení použijte balistickou schopnost 
čaroděje, ignorujte však veškeré postihy za pohyb, vzdálenost či kryt. Každé zasažení šípem má sílu 3 
pro hod na zranění.
Shemtekovo štěstí (Luck of Shemtek) obtížnost 6
Čaroděj škádlí nevypočitatelné síly magie, aby ovlivnily štěstí.
Čaroděj může přehodit veškeré své hody do začátku dalšího svého kola. Druhý hod vždy platí.
Rezhebelův meč (Sword of Rezhebel) obtížnost 8
Ohnivý meč se objevil v čarodějových rukou, slibujíce smrt všem, kdo stojí v jeho cestě.
Meč dává čarodějovi +1 útok, +2 k síle a +2 k obratnosti se zbraní. Na začátku každého čarodějova kola 
hoďte na jeho morálku — pokud se test nezdařil, meč zmizel.
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Rituály Chaosu
Rituály užívají syrovou sílu nejtemnější magie, a tak jsou velmi účinné ve způsobování bolesti a utrpení, 
stejně jako dokáží měnit svět a mutovat. 
Rituály jsou používány Magistry kultu posedlých, a také démony.
Představy utrpení (Vision of Torment) obtížnost 10
Mág sesílá strašné vize z království chaosu, způsobuje zděšení a horor v nepřítelových očích.
Kouzlo má dosah 6 palců a musí být sesláno na nejbližší nepřátelský model. Pokud je kouzelník v boji 
na blízko, musí si vybrat z nepřátel, kterých se dotýká. Oběť je okamžitě omráčena; pokud nemůže být 
omráčena, je sražena.
Boží oko (Eye of God) obtížnost 7
Mág žádá své temné bohy, aby byli laskaví ke svým služebníkům.
Toto kouzlo lze úspěšně seslat pouze jednou za bitvu. Vyberte si jeden model do 6 palců, přátelský či 
nepřátelský. Hoďte kostkou, co se stalo:

1 Hněv bohů dopadl na ubožáka. Bojovník je okamžitě vyřazen z boje. Po bitvě model nemusí 
házet na tabulku na těžká zranění.

2–5 Model získává +1 k jedné ze svých charakteristik do konce této bitvy. Charakteristiku vybírá 
hráč, jehož kouzelník kouzlo seslal.

6 Model získává +1 ke všem svým charakteristikám do konce této bitvy.
Temná krev (Dark Blood) obtížnost 8
Mág prořízl své dlaně a jeho krev, která vystříkla ven, spaluje kůži i brnění.
Útok má dosah 8 palců a způsobí D3 zásahů silou 5. Zasáhne první model v cestě. Po užití tohoto kouzla 
si sesílající musí hodit na sebe na tabulku na vyřazení; pokud ovšem padlo vyřazen z boje, sesílající je 
pouze omráčen.
Lákání chaosu (Lure of Chaos) obtížnost 9
Mág vyzývá zlo chaosu, které dříme v každém z nás.
Kouzlo má dosah 12 palců a musí být sesláno na nejbližší model. Hoďte D6 a přičtěte morálku sesíla-
jícího. Pak hoďte znova D6 a přičtěte morálku oběti. Pokud výsledek sesílajícího přebil výsledek oběti, 
ovládl sesílající svou oběť a získává nad ní moc (ovládá model), dokud ta nehodí úspěšný test na svou 
morálku ve své fázi zotavení. Oběť nemůže spáchat sebevraždu, může však napadnout své (bývalé) 
přátele a nebude bojovat proti bojovníkům z gangu sesílajícího mága. Pokud byla oběť při sesílání kou-
zla v souboji s modely z gangu mága, ukončete souboj a oddalte modely o 1 palec od sebe.
Křídla temnot (Wings of Darkness) obtížnost 7
Mág je zdvižen stíny démonů a odnesen na jiné místo.
Sesílající mág se může pohnout kamkoliv do 12 palců. Pokud se dostane do kontaktu s nepřátelským 
modelem, v následující fázi boje na blízko bude považován za napadajícího. Pokud se dostane do kon-
taktu s prchajícím modelem, ve fázi boje na blízko způsobuje automatický zásah, poté nepřítel okamžitě 
dále prchá (pokud přežil).
Slovo bolesti (Word of Pain) obtížnost 7
Pronesením zakázaného jména svého temného boha Mág způsobuje kruté bolesti všem, kdo ho slyší.
Všechny modely do 3 palců od mága, přátelské i nepřátelské, jsou zasaženy silou 3 bez možnosti hodu 
na brnění.
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Magie rohaté krysy
Tuto skupinu kouzel užívají skaveni. Je to zlověstná forma magie, která vzývá k pomoci skavení božstvo, 
odporného démonického boha známého jako Rohatá krysa.
Zvrácený oheň (Warpre) obtížnost 8
Zelené plameny šlehají z černokněžníkových tlapek a spalují oběť v nepopsatelné agónii. 
Kouzlo má dosah 8 palců a zasahuje první model v cestě. Způsobuje D3 zásahů silou 4 vůči této oběti 
a jeden zásah silou 3 každému dalšímu modelu v okolí 2 palců od oběti.
Děti rohaté krysy (Children of Horned Rat) automatické seslání
Černokněžník zvedá své tlapky a prosí otce všech skavenů, aby mu seslal další bojovníky.
Kouzlo musí být užito před bitvou a může být použito jen jednou. Když je sesláno, stvoří D3 krys, které 
jsou položeny do 6 palců od černokněžníka. Kouzlo může být sesláno pouze jednou za bitvu a krysy po 
bitvě zmizí. Takto seslané krysy se nepočítají do maximálního množství členů gangu.
Hryzavá zkáza (Gnawdoom) obtížnost 7
Oběť je napadena hordou krys a jejich pokousání způsobí mnoho malých krvácejících poranění.
Hryzavá zkáza způsobí 2D6 zásahů silou 1 proti jednomu nepříteli do 8 palců.
Černý vztek (Black fury) obtížnost 8
Černokněžník se mění v potkanovi podobné monstrum a útočí s šíleným vztekem. 
Černokněžník může okamžitě napadnout jeden model do 12 palců (ignorujíce veškerý terén a jiné 
modely) a získává +2 útoky a +1 k síle pro tuto fázi boje zblízka.
Oko pokřivení (Eye of the Warp) obtížnost 8
Pozři do oka pokřivení a propadni beznaději! 
Všechny stojící modely v souboji s černokněžníkem musí projít testem na morálku, jinak dostávají 
automatický zásah silou 3 a prchají 2D6 palců přímo od kouzelníka, stejně jako by nezvládly test boje 
v osamění.
Černokněžníkovo prokletí (Sorcerer’s curse) obtížnost 6
Černokněžník ukáže pařátem na jednoho z nepřátel a prokleje jej ve jménu rohaté krysy.
Kouzlo má dosah 12 palců a působí na jeden model v dosahu. Oběť musí přehodit každý povedený hod 
na brnění a na zásah ve fázi boje na blízko tohoto skaveního kola a ve své vlastní následující fázi střelby 
a boje na blízko.



Nač potřebuji oči, jež viděly takových věcí? Nač ruce, nač 
dotek? Nač jazyk a hlas? Proč dýchat tu nejistou hrůzu 
temnot? Prokletí na bedrech a v srdci. Já říkám, že nic 
z toho neslouží člověku, ale jenom nemocem. Vidím všechna 
lidská srdce a slyším vyprchávání jejich životů, tep za 
tepem. Jak svírají vyčerpané zbytky své existence, tak 
zoufalí ve svém dlouhém každodenním mučení. Považujíce 
cetky za bohatství, dokud jejich spis není dopsán.

Já laskavě přicházím mezi vás. Pozoruji tiše hodiny, jak 
bijí dokola a postupně si vás předvolávám. Pohlédnete 
na mne a poznáte mou tvář, tak jako všichni předtím. 
Vaše sevření povolí a meč vyklouzne ze slabých prstů, aby 
dopadnul volně na zem. Pláčete neslyšně a pokoušíte se 
promluvit, ale nemůžete, neboť čas vašich slov uplynul. 
Nyní nezbývá než následovat mne do temnoty, která na 
Vás čeká, již tak dlouho...
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Začínáme gang
Předtím, než začnete hrát, musíte zrekrutovat bojo-
vníky do gangu. Tato sekce pravidel obsahuje podrobné 
popisy jednotlivých gangů a informace, které k jejich 
rekrutování budete potřebovat. Užijte příslušných 
seznamů pro rekrutování vašich bojovníků a pro jejich 
počáteční vybavení. Na útratu máte 500 zlaťáků. 
Každý bojovník a jeho výbava (jestliže mu nějakou 
koupíte) stojí určitý obnos peněz. Jak budete nakupo-
vat, odečítejte „utracené“ peníze. Po nákupech si zby-
tek peněz zapište do pokladny vašeho gangu — můžete 
ho použít později, našetřit a koupit něco dražšího.
Pro začátek váš gang musí mít alespoň tři bojovníky 
včetně velitele. Zbraně, brnění a mutace, které vašim 
bojovníkům vyberete, musí být přítomny na modelech. 
Výjimku tvoří nože a dýky, které mohou být poschová-
vány v pláštích apod.
Schopnosti a zkušenost
Seznamy gangů uvádějí také počáteční zkušenost 
modelu a ze kterých kategorií schopností si při 
postupech bojovník může schopnosti vybírat. Některé 
gangy také obsahují další tabulku schopností, která je 
dostupná pouze tomuto gangu. Pravidla pro zkušenosti 
a schopnosti jsou podrobně rozepsána dále v pravid-
lech ve své kapitole.
Hrdinové a pomocníci
Vaši bojovníci se dělí do dvou skupin:
Hrdinové. Jedná se o výjimečná individua, z kterých 
mohou vyrůst legendy. Hrdinové mohou být vyzbro-
jeni a vybaveni individuálně a v kampani mohou nést 
i další, neobvyklou výbavu. Každý gang musí mít 
jednoho hrdinu, který je velitelem. Ten reprezentuje 
tebe, hráče — dělá rozhodnutí, dává příkazy a vede 
své bojovníky temnými uličkami města Mordheim. 
Ostatní hrdinové tvoří jádro tvého gangu. Nelze mít 
více jak pět ostatních hrdinů, tedy včetně velitele nelze 
mít více jak šest hrdinů. Gang nikdy nemůže obsaho-
vat více hrdinů jednoho typu, než kolik povolují pra-
vidla pro gang. To znamená, že některé gangy mohou 
získat šestého hrdinu pouze tak, že jeden z pomocníků 
se při postupu stane hrdinou.
Pomocníci. Ti se zpravidla dělí do dvou skupin. Pomoc-
níci jako bratři posedlých, skavení havěť a říšští 
šermíři získávají zkušenosti a postupem času se vylep-
šují. Tyto hrdiny verbujete ve skupinkách od jednoho 
do pěti. Oproti tomu takoví váleční psi nebo oživlé 
mrtvoly (zombies) jsou příliš primitivní, aby získávali 
zkušenosti. Žádní pomocníci nemohou nosit žádnou 
speciální výbavu (pokud to není výslovně uvedeno) — 
to mohou pouze hrdinové. Pomocníci vždy náleží do 
skupin, které mívají počet od jednoho do pěti pomoc-
níků. Celá skupina je vždy stejně vybavena, získává 
dohromady zkušenosti a postupy.

Zbraně a brnění
Každý bojovník může být vybaven maximálně dvěma 
zbraněmi pro boj zblízka, dvěma střelnými zbraněmi 
a brněním. Bojovníci mohou mít omezenu výzbroj, 
kterou mohou užívat — seznam zbraní a brnění u pra-
videl příslušného gangu uvádí seznam zbraní dos-
tupný bojovníkům včetně cen. Před svou první bitvou 
můžete nakoupit vzácné předměty a brnění, které jsou 
uvedeny v příslušných seznamech, po první bitvě je 
však nutné u vzácných předmětů házet, jestli je daný 
předmět k dostání.
Mezi bitvami můžete nakupovat další výbavu, ovšem 
vaši bojovníci mohou užívat pouze zbraně a výbavu uve-
denou v seznamech u pravidel k příslušnému gangu. 
Při postupu se vaši hrdinové mohou jako schopnost 
naučit ovládat i další zbraně.
Ve skupině pomocníků musí být všechny modely vyba-
veny stejně. To znamená, že když má skupinka čtyři 
pomocníky a vy je chcete vybavit meči, musíte meči 
vybavit všechny čtyři.
Rozpis gangu
Detaily pro váš gang zapisujte do tabulky, které říkáme 
rozpis gangu. Prázdnou tabulku (pro okopírování) 
můžete nalézt na konci originálních anglických pravidel 
anebo si ji stáhnou pro počítač k vytištění z adresy 
http://www.games-workshop.com/warhammerworld/
mordheim/assets/mordheim_rooster.pdf
Když začínáte gang, vezměte si čistý rozpis a zazname-
nejte do něj (na příslušná místa) detaily každého vašeho 
hrdiny a každé skupinky pomocníků. Pravděpodobně 
si všimnete, že na výbavu a schopnosti mají hrdinové 
více místa než pomocníci, což odráží fakt, že v kam-
pani jich skutečně mohou nasbírat více. Když sesta-
vujete gang před první bitvou, je dobré nejprve použít 
prázdný papír, protože budete během sestavování 
mnohde měnit výbavu tak, abyste svůj gang před 
první bitvou co nejlépe vybavili. Veškeré peníze, které 
vám zbydou, zapište do místa označeného Pokladnice 
(Treasury).
Vymyslete pro svůj gang i pro hrdiny a skupiny pomoc-
níků dobrá jména. Celé rozhodování je na vás, jako 
inspiraci můžete použít např. historické knihy.
Doporučujeme po každé bitvě přepsat gang do nového 
rozpisu, aby později nedocházelo k dohadům, co je v roz-
pise správně a co ne. Při zaznamenávání zkušeností do 
rozpisu doporučujeme při vlastním získání zkušenosti 
(např. vyřazením protivníka z boje) proškrtnout políčko 
pouze jedním směrem; při vyhodnocování zkušeností 
a postupů pak proškrtnout políčko i druhým směrem 
— vytvořit křížek. Takto bude  při vyhodnocování zku-
šeností a postupů jasné, které zkušenosti získal bojo-
vník v poslední bitvě a které předtím.
Výpočet hodnocení
Každý gang má své hodnocení — čím vyšší, tím lepší 
a silnější gang je. Hodnocení se vypočítá jako počet 
bojovníků krát 5, plus jejich celková zkušenost. Velké 
stvůry (jako např. ogři a potkaní ogři) mají hodnotu 20 
bodů plus jejich zkušenost.



Gangy
„Poslouchej mě chlapče, je mnoho těch, kterým budeš v Mordheimu čelit. Lidé z Middenheimu i vzdále-
ného Marienburgu mají zájem o toto opuštěné město. Také můžeš potkat jakési člověko–krysy, chodící 
mrtvé a též ty bláznivé lovce čarodějnic...
Budu štědrý, a popíšu ti je. Pak snad získáš představu o tom, proti čemu stojíš. A tak dávej pozor, neboť 
tyto informace ti mohou zachránit život!“

Kult posedlých
Posedlí. Prokletí. Zrůdy. Tak tento lidský odpad je nejhorší ze všech. Jsou to nebezpečné stvůry, prav-
děpodobně nejvíce ze všech, které můžeš ve městě potkat. Vzývači Chaosu sestávají z mutantů, bestií, 
oddanců kultu, a nejhorších ze všech, monster nazývaných posedlí. Pokud jen jednomu takovému dovolíš 
přiblížit se, budeš v pěkném průšvihu — je jen málo takových, kteří se dokáží postavit těmto stvůrám.

Nemrtví
Nepokojní mrtví zamořili Mordheim. Zombie, ghúlové a velké dravé šelmy se plíží ulicemi a působí 
potíže všem, ke kterým se přiblíží. Buď je sní zaživa, nebo je zabijí, jen aby se jako další obživlý mrtvý 
přidal k jejich zástupům. Jedno oko jsem ztratil v boji proti nemrtvým. Něco ti řeknu, ta zrůda, to nebyl 
člověk. Vrazil jsem do toho meč a to dále bojovalo!

Lovci čarodějnic
Lovci čarodějnic upálí tebe i celý tvůj gang, když jim dáš i sebemenší záminku. Jsou dobře vyzbrojeni, 
a neznají slitování pro kohokoliv, kdo se postaví do jejich cesty. Bývají následováni skupinkami sebe-
mrskačských fanatiků, kteří si říkají agelanti. Jedno slovo a roztrhají tě zaživa, upálí tě, setnou hlavu 
a vyobcují z církve Sigmarovy.

Middenheimští
Seveřané bývají padlí na hlavu, šílenci, zuřiví berserkři. Jsou silní jako ogr a ještě více zlí než orkové. 
Vyvaruj se blízkého setkání, nebo ti rozdrtí lebku kladivem či setnou hlavu jednou ze seker, které vždy 
u sebe nosí.

Reiklandští
Ó, Reiklandští, nejlepší z lidí! Disciplinovaní, výborní lučištníci a dobří bojovníci. Reiklandští potřebují 
nejlepší velitele, tak se raději začni chovat rozumně. Neboť tito bojovníci jsou dobří v téměř jakémkoliv 
válečném umění, a jen málokdo v Mordheimu má pevnější nervy než oni.

Sigmarovy sestry
Nevěř všemu, co lovci čarodějnic říkají o jeptiškách. Ony nejsou o nic větší kacířky než já, za to bych dal 
ruku do ohně. A umí se o sebe postarat, jsou znamenitými bojovnicemi a málokdo by zvládnul tak těžký 
život, jaký žijí ony ve své pevnosti uprostřed Mordheimu.

Skaveni
Ne, to není žádná obyčejná havěť. Velcí jako lidé, rychlí, a také chytří, úplně jiní než obyčejné krysy. 
Celé město je jich plné, a co je nejhorší, oni přebývají ve starých stokách a kanálech, čekajíce na šanci 
překvapit tě osamělého. Dovol jim to, a zemřel jsi.

Marienburgští
Bohatí synáčkové z Marienburgu. Nikdy se k nim neotáčej zády. Toto ti garantuju: jsou naprosto bez-
citní a mají více peněz než kdokoliv jiný, což není překvapující, neboť jejich truhlice plní ty tlusté pijavice 
kupeckých cechů. Díky tomu mají tak dobré brnění a zbraně, a občas i pár bojovníků navíc. Nenech se 
oklamat módním oblečením a blýskavými šperky. Oni umí se svými zbraněmi dobře zacházet!

„A to je vše. S těmi všemi se v Mordheimu dříve či později setkáš. Každý má své slabší stránky, ale i své 
přednosti, které se musíš naučit překonat. Pamatuj, je bláznovství přiblížit se k posedlému, on tě prostě 
zabije. Také si nemysli, že utečeš skavenům, protože to ještě nikdo nedokázal.
Můžeš všechno zapomenout, ale této rady dbej: udělej svůj gang co nejexibilnějším, abys byl připraven 
na vše, co tě v tomhle prokletém městě může potkat.“
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Říšské gangy
Nadešel čas neustálých bojů, občanské války, 
násilí a hladomoru. Období sirotků a bezohled-
ného vraždění. Jak skvělá doba pro válečníka! 
Od objevení chaotitu se stal Mordheim magne-
tem, který přitahuje dobrodruhy z celého Impéria. 
Šlechtici, obchodníci, dokonce i Chrám Sigmarův 
nabízí tučné odměny za úlomky toho zázračného 
kamene. Mezi patrony říšských gangů nalezneme 
i tři nejmocnější uchazeče na císařský trůn: jeho 
excelence princ Reiklandský, hrabě Middenheim-
ský a paní Magritta z Marienburgu — favoritka 
kupeckých gild.
U říšského gangu se musíte rozhodnout, pro kte-
rého uchazeče na Sigmarův trůn budete bojovat. 
Gangy z rozličných částí říše se v některých ohle-
dech liší, nabízejí různé výhody a mají i specický 
vzhled a povahu.

Reikland
V samém srdci Impéria leží Reikland. Altdorf, 
hlavní město Reiklandu, je místem, kde sídlí Velký 
Theogon, kde stojí chrám Sigmarův. Reiklandští 
jsou oddanými následovníky Sigmara, zakladatele, 
prvního císaře, a boha–patrona císařství. Jeho exce-
lence princ Reiklandský (tak se Siegfried, vládce 
Reiklandu, nechává nazývat) může ve své snaze 
obsadit císařský trůn počítat s podporou Velkého 
Theogona, a také se vzdorem převážně hraběte 
Middenheimského a kněžích Ulrika.
V císařství jsou Reiklandští známi pro vysoký 
stupeň discipliny a loajality vojáků. Stateční 
a zběhlí ve válečnictví, Reiklandští pohrdají mód-
ním oblekům, naopak dávají přednost kvalitní 
a praktické výstroji. V bitvách často nosí barevné 
stuhy jako symboly identikace či autority. Jsou 
oprávněně pyšní na ambiciózní Jeho excelenci 
a pohrdají zbylými uchazeči o trůn, převážně však 
Mannfredem Todbringerem, hrabětem Midden-
heimským, kterého ironicky nazývají ‚Ulrikovým 
psíčkem‘.
Speciální pravidla
Reiklandští jsou navyklí potřebám vojenské dis-
ciplíny a mají smysl pro loajalitu. Ve hře je 
to reprezentováno tím, že bojovníci mohou užít 
kapitánovy morálky, jestliže jsou v dosahu 12 palců 
od kapitána (místo běžných šesti palců).
Tradice vojenského výcviku se také odrazila v lepší 
střelbě. Reiklandští střelci (marksmen) si proto 
mohou přidat +1 ke své balistice, když jsou rekru-
továni (ať při sestavování gangu anebo pokud jsou 
později ke gangu přidáváni jako posily).

Middenheim
Město bílého vka, tak je nazýván Middenheim, 
který leží na vrcholu hory obklopen nepropustnými 

lesy. Kněží Ulrika, Bílého vlka, patrona města, mají 
v těchto krajích mnoho přívrženců. Rivalita mezi 
Middenheimem a Reiklandem je stará již několik 
století, avšak nyní zažívá jeden z vrcholů, neboť 
Mannfred Todbringer se uchází o císařský trůn. 
A neshody světské jsou podporovány třenicemi 
kněžství Ulrikova s Chrámem Sigmarovým.
Middenheimští jsou typicky urostlí, silní lidé, 
mnohdy též dosti divocí. Mnozí nosí vlčí kožešiny, 
znak těch, kteří zabili vlka vlastníma rukama. Tito 
drsní válečníci jsou též známi pohrdáním nebezpečí. 
Často chodí do bitev prostovlasí, posmívající se 
těm, kteří si vezmou helmu. Middenheimští rádi 
pěstují dlouhé vlasy a vousy, což jim dává velmi 
divoký a krutý vzhled, když se řítí na své nepřátele 
vyjíce své válečné pokřiky.
Speciální pravidla
Middenheimští jsou široko známi svou fyzickou 
zdatností. Proto kapitán a šampioni v Middenheim-
ském gangu začínají se silou 4 (namísto trojky).

Marienburg
Marienburg je největším a také nejvíce prospe-
rujícím městem starého světa. Často je nazýván 
městem ze zlata, tento název dobře odráží bohat-
ství tohoto rychle rozrůstajícího se kosmopolitního 
města. Nikde jinde neuvidíte takové řady obchůdků 
a krámů prodávající zboží z takových dálek jako 
jsou elfská království ostrova Ulthuan na západě 
či vzdálené Kitaje na východě. Ve městě nalez-
neme každé řemeslo známé člověku, a některá 
další, a tak jde pověst, že není činnosti, pomocí 
které nelze v Marrienburgu rychle vydělat velké 
peníze.
Mnoho kupeckých gild má své ústředí v Marien-
burgu, nejdůležitějším ze všech je uzavřený 
Vznešený cech ctihodných svobodných obchodníků, 
který reprezentuje v kupeckém společenství 
nejvyšší elitu. Tento vlivný, bohatý a ambiciózní 
spolek se cítí svázán starými pořádky a touží ucho-
pit moc. Jejich favoritkou pro císařský trůn je paní 
Magritta. Díky nepozorovanému vlivu obchodních 
gild byli všichni nižší Elektoři získáni pro volbu 
paní Magritty. Až odmítnutí Velkého Theogona 
korunovat ženu dočasně zabránilo v získání trůnu 
pro Marienburg a vrazilo klín mezi město ze zlata 
a Chrám Sigmarův.
Gangy vyslané do Mordheimu jsou přepychově 
oděny a vyzbrojeny. Ačkoliv se mnozí Marienbur-
gům posmívají jako slabošským ntilům, jejich 
obratnost se zbraněmi a naprostá krutost si získávají 
respekt. Jsou to mistři soubojů, často používají jedů 
a jiných tajných metod boje. Bohatší jedinci se nápadně 
strojí a nosí šperky. Ovšem většina gangů je tvořena 
bandity, námořníky a dokaři, jenž dávají přednost 
jednoduššímu oblečení: kožený kabát, šátek a krátké 
meče, které je snadné ukrýt.
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Speciální pravidla
Jakožto zkušení obchodníci s kontakty v kupeck-
ých gildách Marienburgové mají bonus +1 při 
nakupování vzácných předmětů (pravidla viz část 
o nakupování).
Díky bohatství Marienburský gang v kampani 
začíná se 100 zlaťáky navíc (tedy s 600 zlaťáky 
celkem). V samostatných bitvách mohou Marien-
burgové sestavit gang s 20% zlaťáků navíc (např. 
v 1000 zlaťákové bitvě má Marienburg k dispozici 
1200 zlaťáků).

Počáteční zkušenost
Kapitán začíná s 20 body zkušenosti.
Šampióni začínají s 8 body zkušenosti.
Nováčci začínají s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Výběr bojovníků
Říšský gang musí být tvořen minimálně třemi 
modely. Máte 500 zlaťáků na počáteční útraty. 
Celkový počet bojovníků v gangu nesmí nikdy 
překročit 15.
Kapitán: každý říšský gang musí mít jednoho kapi-
tána. Ani více, ani méně!
Šampióni: váš gang může mít maximálně dva šam-
pióny.
Nováčci: váš gang může mít maximálně dva 
nováčky.
Válečníci: váš gang může obsahovat libovolné 
množství válečníků.
Střelci: váš gang nesmí obsahovat více jak sedm 
střelců.
Šermíři: váš gang nesmí obsahovat více jak pět 
šermířů.

Schopnosti říšských gangů
Reikland Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Kapitán a a a a a
Šampión a a  a 
Nováček a a   a

Middenheim Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Kapitán a a a a a
Šampión a   a a
Nováček a   a a

Marienburg Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Kapitán a a a a a
Šampión a a   a
Nováček a a   a

Vybavení říšských gangů
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...............................................první zdarma, 2 zl.
Palice ..................................................................... 3 zl.
Kladivo................................................................... 3 zl.
Sekera.................................................................... 5 zl.
Meč....................................................................... 10 zl.
Řemdih................................................................. 15 zl.
Obouručná zbraň................................................. 15 zl.
Kopí...................................................................... 10 zl.
Halapartna .......................................................... 10 zl.
Střelecké zbraně
Kuše ..................................................................... 25 zl.
Pistole ............................................... 15 zl. (30 za pár)
Soubojová pistole.............................. 25 zl. (50 za pár)
Luk....................................................................... 10 zl.
Brnění
Lehké brnění ....................................................... 20 zl.
Těžké brnění........................................................ 50 zl.
Štít ......................................................................... 5 zl.
Pěstní štít .............................................................. 5 zl.
Helma .................................................................. 10 zl.

Vybavení střelců
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...............................................první zdarma, 2 zl.
Palice ..................................................................... 3 zl.
Kladivo................................................................... 3 zl.
Sekera.................................................................... 5 zl.
Meč....................................................................... 10 zl.
Střelecké zbraně
Kuše ..................................................................... 25 zl.
Pistole ............................................... 15 zl. (30 za pár)
Luk....................................................................... 10 zl.
Dlouhý luk ........................................................... 15 zl.
Trombón............................................................... 30 zl.
Puška ................................................................... 35 zl.
Dlouhá ručnice .................................................. 200 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.
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Hrdinové
1 Říšský kapitán
60 zlaťáků
Říšský kapitán je zkušený profesionální válečník, 
člověk, který bude bojovat pro kohokoliv nebo 
proti čemukoliv, pokud je odměna dostatečně 
vysoká. Mordheim nabízí neuvěřitelnou šanci stát 
se bohatším než ve všech snech, ovšem s velkým 
rizikem. Ovšem bezohlednost, nedostatek slitování 
a soucitu jsou typickými znaky říšských kapitánů 
a tak není divu, že se hrnou do Mordheimu.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Kapitán 4 4 4 3 3 1 4 1 8
Výbava: Říšský kapitán může být vybaven ze 
zbraní a brnění dostupného říšským gangům.
Speciální pravidla
Velitel: Bojovník v dosahu 6 palců od kapitána 
může použít kapitánovu morálku (Ld) pro testy na 
morálku.

0–2 Šampióni
35 zlaťáků
V každém říšském gangu je nějaký bojovník, který 
je větší, silnější (a často ošklivější) než ostatní. 
Těmto se říká šampióni (též berserkři, první šer-
míři a podobně). Šampióni patří k nejodolnějším 
a nejlepším bojovníkům v gangu. Často příjmají 
výzvy k soubojům a (hned po kapitánovi) si jako 
první rozebírají kořist.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Šampion 4 4 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Šampióni mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění dostupného říšským gangům.

0–2 Nováčci
15 zlaťáků
Toto jsou mladí bojovníci, ještě nezkušení, ale dych-
tiví získat své ostruhy v divokých bitvách uvnitř 
a v okolí ruin města Mordheim.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Nováček 4 2 2 3 3 1 3 1 6
Výbava: Nováčci mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění dostupného říšským gangům.

Pomocníci
Verbováni ve skupinkách 1 až 5 pomocníků.

Válečníci
25 zlaťáků
Psí vojáci, občasní bojovníci, kteří se nebojí nikoho 
a ničeho, pokud mají své zbraně a brnění. Tvoří 
základ říšského gangu.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Válečník 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Válečníci mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění dostupného říšským gangům.

0–7 Střelců
25 zlaťáků
Lučištníci a honci jsou ve starém světě známi 
svými dovednostmi, říká se, že nejlepší dokáží 
z dlouhého luku tret minci na 300 kroků. V tem-
ných uličkách Mordheimu číhají na své nepřátele 
kryti v oknech a průrvách ruin, čekajíce na šanci 
střelit nepřátelského velitele.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Střelec 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Střelci mohou být použít seznam zbraní 
a brnění z vybavení střelců.

0–5 Šermířů
35 zlaťáků
Šermíři jsou profesionální vojáci, experti na souboj 
s více protivníky najednou. Jsou často vyhledávání, 
protože jejich schopnosti lze ideálně uplatnit právě 
v Mordheimu.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Šermíř 4 4 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Šermíři mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění dostupného říšským gangům.
Speciální pravidla
Šermíř: Šermíři jsou velmi dobře vycvičeni pro 
boj a mohou přehodit nepovedené hody na zásah 
v kole, v kterém napadli nepřítele. Tato výhoda 
platí pouze v případě, že jsou vybaveni normál-
ními meči, toto pravidlo nelze použít pro obouručné 
meče ani žádné jiné zbraně.
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Kult posedlých
Vždy se najde dostatek takových, kteří jsou ochotni 
riskovat svůj život pro možnost neomezené moci. 
Lidé, jejichž ambice převyšují jejich rodná práva, 
nebo ti, které jejich čarodějné schopnosti či fyzické 
znetvoření neustále staví před možnosti perzekucí. 
Co mohou takoví lidé ztratit tím, že obětují 
svou duši temným bohům Chaosu! Jako jeden 
z následků zkázy Mordheimu rozličné druhy 
mutantů spatřily světlo, mnoho dosavad bezúhon-
ných lidí pocítilo vzrušení temných sil, první 
uvědomění si čarodějných darů, které vedou až 
k smrti v plamenech na hranicích lovců čaroděj-
nic.
Však nyní zjevil se vůdce, nový Temný císař, 
který si nárokuje vládu nad městem prokletých. 
Bývá nazýván Vládcem stínů, Mistrem posedlých, 
a stoupenci kultu Chaosu z celého Impéria mu upi-
sují své duše. Ačkoliv nikdo neví, zda jde o člověka 
či o démona, mnozí jej nazývají novým Spasitelem, 
dychtivě plní veškerá jeho přání.
Jak všichni učenci temných umění dobře vědí, je 
to magická energie, pomocí níž dokáží nestvůry 
jako démoni a duchové proniknout do našeho světa. 
Chaotit, jež se hojně v Mordheimu vyskytuje, 
připouští nepřirozený život mnoha úděsným věcem, 
které za normálních podmínek nemohou existovat. 
Posedlí byli původně lidmi, avšak zřeknutím sama 
sebe ve prospěch temných bohů dovolili démonům 
vstoupit do jejich tělesných schránek. Jejich vzhled 
je příšerný, již více nepřipomínají člověka, spíše 
hrozné monstrum.
Se silou Posedlých stoupenci Vládce stínu se 
stali velmi mocnými. Přinejmenším uvnitř města 
Mordheim. Během masakru ve Stříbné uličce kult 
posedlých přepadl a roztrhal velký sbor vyslaný 
za účelem právě posedlé pochytat a zničit. Nyní 
ulice Mordheimu patří vládci stínů a jeho sluhům. 
Zamořený vzduch jim vůbec nevadí, nebo spíše 
ještě podporuje jejich zvrácení. Lidé, kteří se 
v Mordheimu pohybují sami, jsou často pochytáni 
a obětováni temným bohům. Všechny gangy posed-
lých sbírají úlomky chaotitu pro Vládce stínů, 
který sídlí schován v Kráteru, kde ho prý stráží 

titáni Posedlí velcí jak domy. Pár úlomků si gangy 
nechávají — aby další lidé mutovali a stali se 
z nich Posedlí.
Vůdci gangů se nazývají Magistři a řídí své sku-
pinky přisluhovačů temným bohů Chaosu. Tito 
lidé sní o moci bez hranic, a jsou ochotni obětovat 
své duše a těla za tuto moc. Účastní se krvavých 
obětování, temných rituálů, vzývají démony — nic 
jim není svaté. A k těmto zvrhlíkům se připojily 
jiné zrůdy, napůl lidé, napůl zviřata, nazývají se 
Gory, ale lidé je označují jako bestie.
Není mnoho horších věcí než pohled na gang 
kultu posedlých. Vyšinutí bojovníci, páchnoucí krví 
a špínou, mávají zubatými zbraněmi a skandují 
rouhavé pokřiky, když se vrhají na nepřátele. 
V mnohých již nepoznáte člověka, jejich těla jsou 
zjizvená a znetvořená. Stigmata mutací najdete 
na všech, ale nejstrašnější jsou samotní Posedlí — 
tam kusy člověka, onde části zvířete, jinde kovové 
části — vše ovládnuto nesmírnou mocí démonů.
Výběr bojovníků
Gang posedlých musí být tvořen minimálně třemi 
modely. Máte 500 zlaťáků na počáteční útraty. 
Celkový počet bojovníků v gangu nesmí nikdy 
překročit 15.
Magistr: každý gang posedlých musí mít jednoho 
magistra. Ani více, ani méně!
Posedlí: váš gang může mít maximálně dva 
posedlé.
Mutanti: váš gang může mít maximálně dva 
mutanty.
Temné duše: váš gang nesmí obsahovat více jak pět 
temných duší.
Bratři: váš gang může obsahovat libovolné množství 
bratrů.
Bestie: váš gang nesmí obsahovat více jak tři bestie 
Gory.
Počáteční zkušenost
Magistr začíná s 20 body zkušenosti.
Posedlí začínají s 8 body zkušenosti.
Mutanti začínají s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Schopnosti posedlých
 Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Magistr a  a  a
Posedlý a   a a
Mutant a    a

Pokud se střetneš s nepřítelem, který skutečně nahání strach, jako například oživlí mrtví či hrůzy 
Chaosu, střílej po nich. Vyhni se blízkému souboji, pokud máš na výběr.
Viděl jsem mnoho silných bojovníků, kteří ztratili důležité sekundy ve snaze překonat strach a napad-
nout ty nestvůry. A když už se odhodlali, většinou to bylo pozdě...
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Vybavení gangů posedlých
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...........................................první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Kopí.................................................................. 10 zl.
Střelecké zbraně
Luk................................................................... 15 zl.
Krátký luk ....................................................... 10 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Těžké brnění.................................................... 50 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.

Vybavení temných duší a bestií
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...........................................první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Cep ................................................................... 15 zl.
Střelecké zbraně
Žádné
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Těžké brnění.................................................... 50 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.

Hrdinové
1 Magistr
70 zlaťáků
Magistři vedou sabat posedlých. Temní bohové jim 
propůjčili magické schopnosti. Jsou to naprostí 
fanatici s jediným cílem — přivést Chaos na zemi.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Magistr 4 4 4 3 3 1 3 1 8
Výbava: Magistr může být vybaven ze seznamu 
pro gangy Posedlých.
Speciální pravidla
Velitel: Bojovník v dosahu 6 palců od kapitána 
může použít magistrovu morálku (Ld) pro testy na 
morálku.
Čaroděj: Magistr je čarodějem a používá Rituály 
Chaosu.

0–2 Posedlí
90 zlaťáků (+ cena mutací)
Posedlí se provinili hříchem nejtěžším: odevzdali 
svá těla démonům. Staly se z nich noční můry, 
hrůzná monstra, spojení masa, kovů a magie. 
Uvnitř žije nadpřirozené zlo, démon ze vzdálených 
říší Chaosu. Démonovy mocné schopnosti umožňují 
spojit několik příšer v jednu, člověka se zvířaty, 
vytvořit hrůzu s mnoha tvářemi. Monstrózní Pos-
edlí jsou asi těmi nejnebezpečnějšími stvořeními 
v Mordheimu, určitě však těmi nejohavnějšími.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Posedlý 5 4 0 4 4 2 4 2 7
Výbava: Žádná. Posedlí nikdy nepoužívají zbraně 
nebo brnění.

Speciální pravidla
Strach: Posedlí jsou hrůzná znetvořená monstra, 
která způsobují strach.
Mutace: Posedlí mohou začít kampaň s jednou či 
více mutacemi.

0–2 Mutanti
25 zlaťáků (+ cena mutací)
Mutanti bývají označováni jako miláčci temných 
bohů, jejich fyzické proměny ukazují na hnus v jejich 
duších. Vyskytují se v mnoha proměnách tvarů 
i velikostí, každá více bizardní než předchozí.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Mutant 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Mutanti mohou být vybaveni ze seznamu 
pro gangy Posedlých.
Speciální pravidla
Mutace: Mutanti musí začít kampaň s alespoň 
jednou či více mutacemi.

Pomocníci
Verbováni ve skupinkách 1 až 5 pomocníků.

0–5 Temných duší
35 zlaťáků
Temné duše jsou takoví, jež zešíleli a démoni začí-
nají ovládat jejich mysl. Příliš častý jev v Mordhe-
imu. Démoni zatím nechávají na pokoji jejich těla, 
ale jejich duše nejsou ušetřeny. Jejich velká síla 
z nich dělá nebezpečné bojovníky. Chudáci sami si 
myslí, že jsou démony, nosí rozličné masky a užívají 
oblečení a brnění, jež má připomínat šupinatou 
kůži démonů.
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Prol M WS BS S  T W I A Ld
Temná duše 4 2 2 4 3 1 3 1 6
Výbava: Temné duše mohou být vybaveny ze zbraní 
a brnění seznamu pro temné duše a bestie.
Speciální pravidla
Pobláznění: Temné duše jsou šílení jedinci a nemají 
z ničeho strach. Proto automaticky projdou jakým-
koliv testem na morálku.

Bratři
25 zlaťáků
Bratři jsou fanatičtí lidé, stoupenci kultu posed-
lých, vyznavači temných bohů, dychtiví zatracení. 
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Bratr 4 3 3 3 3 1 3 1 7

Výbava: Bratři mohou být vybaveni ze seznamu 
pro gangy Posedlých.

0–3 Bestie
45 zlaťáků
Bestie jsou zmutovaná monstra, která obývají říš-
ské lesy. Masivní rohaté stvůry s nelidskou odol-
ností. Zkáza Mordheimu přivedla mnoho bestií do 
ruin města, vidina kořisti láká každého. Někteří se 
pak připojili k Magistrům vedoucím gangy posed-
lých.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Bestie Gor 4 4 3 3 4 2 3 1 7
Výbava: Bestie mohou být vybaveny ze zbraní 
a brnění seznamu pro temné duše a bestie.

Mutace
Ti, kteří se zdržují v Mordheimu, na sobě brzy 
pocítí stigmata strašných mutací, kult posedlých 
je k těmto příznakům velmi náchylný. Navíc 
Mordheim přitahuje mutanty z celého Impéria, 
a ti se rychle připojují k přívržencům Chaosu. 
Většina mutací je nepraktická anebo skrytá, ale 
jsou i takové, které činí své nositele extrémně 
nebezpečnými v boji.
Mutace mohou být „nakoupeny“ Mutantům 
a Posedlým pouze tehdy, když je bojovník rekru-
tován do gangu — nemůžete mutace kupovat již 
stávajícím členům gangu! Mutant či posedlý může 
mít jednu anebo i více mutací. První mutace stojí 
tolik, kolik je u ní uvedeno, avšak druhá a každá 
další stojí dvojnásobek této částky.
Duše démona (Daemon Soul)
Démon sídlí v mutantově duši. To mu propůjčuje 
záchranu 4+ proti účinkům kouzel a modliteb.
Cena: 20 zlaťáků
Klepeto (Great Claw)
Jedna z mutantových rukou je zakončena obřím 
krabím klepetem. V této ruce nemůže užívat žád-
ných zbraní, ale získává +1 útok v boji na blízko, 
který má bonus k síle +1.
Cena: 50 zlaťáků
Kopyta (Cloven Hoofs)
Bojovník má +1 k pohybu.
Cena: 40 zlaťáků
Ohyzdnost (Hideous)
Mutant způsobuje strach.
Cena: 40 zlaťáků

Chapadlo (Tentacle)
Jedna z mutantových rukou je zakončena chapad-
lem. Může do něho chytit v boji protivníka a tím 
snížit jeho útoky o 1, na minimum 1. Mutant se 
může rozhodnout, kterého bojovníka chytí, bojuje-li 
s více bojovníky najednou.
Cena: 35 zlaťáků
Černá krev (Blackblood)
Pokud mutant ztratí život v boji nablízko, každý 
model dotýkající se jeho podstavce poraní stříkající 
korozivá krev: obdrží zásah o síle 3 (bez kritických 
zásahů).
Cena: 30 zlaťáků
Ostny (Spines)
Jakýkoliv model v dotyku podstavců s mutantem 
obdrží zásah silou 1 na začátku každé fáze 
boje nablízko. Ostny nemohou způsobit kritické 
zásahy.
Cena: 35 zlaťáků
Škorpióní ocas (Scorpion Tail)
Mutant má dlouhý článkovitý ocas zakončený jedo-
vatým ostnem, který mu umožňuje způsobit jeden 
extra zásah silou 5 v každé fázi boje zblízka. Pokud 
je protivník imunní na jedy, síla zásahu je pouze 
2.
Cena: 40 zlaťáků
Další paže (Extra Arm)
Mutant může v této paži užívat jednoruční zbraň, 
což mu dává +1 útok při boji zblízka. Případně 
může v této ruce držet štít anebo pěstní štít. Pokud 
tuto mutaci získá Posedlý, paže navíc mu přidá 
útok, avšak nemůže v ní užívat žádných zbraní ani 
brnění.
Cena: 40 zlaťáků



Masivní Mordheimská skála, zakončená staro-
dávným chrámem, stínila i těm paprskům, 

které pronikly skrz temný kouř a prach. Hlouběji 
ve městě byly domy mnohem více rozpadlé. 
Některé se zřítily a ulice byly zavaleny sutinami. 
Tu a tam se objevil temný otvor do některého 
sklepení, někde se daly zahlédnout schody, které 
nevedly nikam — horní patra se zřítila.
Jak skupinka pochodovala, z jedné rozpadlé 
budovy vyrazila skupinka krys, jejich vřískot se 
odrážel od zdí, když proběhly kolem lidí. Šlehajíce 
ocasy chvíli zle zíraly na podivíny, pak se třpyt 
jejich očí ztratil mezi prasklinami a sutí. Během 
toho, jak je Lapzig vedl, se Máriovi zdálo, že 
zahlédl pohybující se tvary ve stínech. Zdálky 
se ozvalo chichotání a znenadání se zvedl vítr 
a rozhoupal vrzavý štít na zbytcích hospody. Na 
pár vteřin si byl lovec čarodějnic jistý, že vidí páry 
žlutých očí, jak ho pozorují z tmavého kouta, než 
se rozplynuly v temnotě.
Lapzigovi muži začali být nervózní, a jejich velitel 
jim naznačil, aby si připravili zbraně. Pokračovali 
mnohem opatrněji, hledíce do stínů ve snaze 
spatřit nepřítele. Občas se něco ozvalo, a tehdy 
se všichni jako na povel zastavili. Střešní taška 
spadla, sesulo se kus zdiva, nebo slabý škrábavý 
zvuk, něčeho odírajícího se o kámen.
Skaveni zaútočili bez varování! Marius zjistil, 
že stojí tváří v tvář jednomu z těch mutantů, 
v místech, kde ještě před chvílí nikdo nebyl. 
Ohnalo se to po něm zubatou čepelí a lovec 
čarodějnic uskočil, aby se vyhnul zásahu. Příšera 
měla černý plášť a tvář zabalenou do tmavých 
pruhů látky s kovovými nýty. Marius vytáhnul 
jednu ze svých pistolí a zmáčknul kohoutek. 
S prskajícím zasyčením se vzňal střelný prach 
a pistole vystřelila, srážejíce skavena k zemi.
Marius se rozhlédl dokola a zjistil, že skupinka 
je obklíčena. Lapzig a jeden z jeho mužů bojovali, 
kryjíce si navzájem záda, proti třem skavenům 
s primitivními kopí. Lapzig provedl výpad a zasáhl 
jednoho do hrudi, zatímco druhý byl odhozen 
ránou z palice jeho druha. Hensel uplatňoval 
délku své halapartny, aby si držel dalšího ze 
skavenů od těla, ten se však úspěšně vyhýbal 
ostré špici zbraně. Další zahalené postavy se 
míhaly bojem, máchajíce svými čepelemi, uhýba-
jíce šípům s téměř neuvěřitelnou hbitostí.
Stín dopadl na Mariuse a ten se ohlédl právě 
včas, aby zahlédl cosi vyskakujíce z prázdného 
okna. Se zapištěním skaven přistál přesně před 
lovcem čarodějnic. Marius vypálil ze své druhé 
pistole, avšak stvůra se včas odkulila na stranu. 
Pohybem rychlejším, než lze spatřit, mrštila svou 
packou, a Marius uhnul na poslední chvíli čemusi 

vymrštěnému, zachytilo se to pouze v jeho plášti. 
Pohlédnul na to a spatřil trojstrannou hvězdici, 
jejíž ostré hrany byly potřísněny jakýmsi zeleným 
jedem.
„Zemři, stvůro z temnot!“ zavrčel Marius, vytrhl 
svou šavli z pouzdra a vrhnul se dopředu na 
skavena. Tři čepele se objevily jako odpověď na 
jeho útok, dvě v tlapkách skavena a třetí uchopená 
ocasem. Marius vytáhl dýku z pouzdra u levého 
boku, zarážejíce útočící meč jen několik palců 
od svého obličeje. Skavenovy meče se míhaly do 
rozmazaného obrazce rezatého železa, zkoušejíce 
jeden výpad za druhým. Vzduchem zněl cinkot, 
jak kov dopadal na kov, občas proťatý pláčem 
zraněného člověka či vřískotem poraněného 
skavena.
Marius byl pomalu tlačen zpátky, používaje 
všechny schopnosti k odražení útoků, které na 
něho skaven směřoval. Krok za krokem, couval 
ke kraji ulice a málem zakopnul, když jeho noha 
narazila na vytrhané dláždění. Marius cítil zeď 
za svými zády a věděl, že již není kam ustupovat. 
S pocitem vítězství skaven zavrčel a zdvojnásobil 
své úsilí, jedna z čepelí protrhla Máriovy kamaše. 
Marius zkřivil tvář bolestí z utržené rány a uhnul 
dalšímu výpadu.
Marius se vymrštil dopředu a zasáhl potkanovu 
tvář záštitou své šavle. Ohromen, spadl skaven 
dozadu. Marius vykročil, aby ukončil jeho život, 
avšak ten vykopnul jednou nohou a poslal Mária 
zpět ke zdi. Se závěrečným vzpláním skaven 
vyskočil, křičíce vlastním jazykem příkazy na 
své spolubojovníky. A tak rychle, jak se objevili, 
skaveni zmizeli, pouze slabé zvuky mezi rozvali-
nami dávaly najevo, kterým směrem se dali.
Držíce se za zraněnou nohu, Marius se opřel 
o zeď a šavli nechal vypadnout z ruky. Pozorujíce 
zkázu kolem sebe zjistil, že z deseti mužů, kteří 
je doprovázeli, dva byli mrtví, jejich těla ležela 
v krvi na zaprášené zemi. Hensel se ztěžka opíral 
o svoji halapartnu, prudce oddechoval, zírajíce na 
tělo jednoho ze skavenů, jehož hlava byla rozsek-
nuta na poloviny silným úderem. Lapzig vypadal 
nezraněn. Ošetřoval jednoho ze svých mužů, 
omotávajíce bandáž kolem jeho paže. Ostatní tu 
a tam krváceli, ale nevypadali vážně zraněni.
„Musíme zpátky do Brignadsburgu, dneska už 
nemůžeme pokračovat,“ rozhodnul Lapzig, otíra-
jíce krev ze svého meče. Marius se chtěl hádat, ale 
najednou ho přepadla závrať. Sesunul se k zemi 
dříve, než ho Hensel stačil zachytit.
„Ano, zpátky do Brigandsburgu. Ale vrátíme se. 
My se vrátíme!“ procedil lovec čarodějnic skrz 
zuby dříve, než se země setkala s jeho hlavou 
a pohltila ji do spásné temnoty.
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Lovci čarodějnic
Řád Sigmarových templářů, známý obecně jako 
lovci čarodějnic, je organizací s cílem vymítit 
všechny kacíře: kouzelníky, čarodějnice, věštce, 
nekromanty, věřící v temné bohy, devianty, 
mutanty, rouhače, hříšníky, sluhy démonů, hudeb-
níky úplatných hudeb. Ve skutečnosti je jen velmi 
málo těch, kteří unikají podezření lovců čarodějnic, 
pochopitelně s výjimkou jich samotných.
Je moudré zapamatovat si, že pokusy s magií 
jakékoliv podoby jsou zakázány a jsou ohavným 
zločinem v celém Impériu. Upálení na hranici je 
přiměřeným trestem za takové kacířství. Mnoho 
obětí lovců čarodějnic podvodně unikne trestu, když 
zemřou již při mučení. V těchto složitých časech 
jsou lovci čarodějnic velmi zaneprázdněni, jelikož 
stále více smrtelníků se dává na víru temných 
bohů. Tato zvrácená individua uctívají démony 
a (říka se, že) dokonce nabízejí lidské oběti svým 
odporným vládcům. Ze všech nepřátel víry jsou tito 
nejnebezpečnější.
Zkáza města Mordheim dala lovcům čarodějnic 
ještě další impulsy pro své konání. Ve světle 
událostí Velký Theogon oznámil Sigmarův trest 
městu prokletých. Lovci čarodějnic se mohou těšit 
z dalších příležitostí trestání zla. Nyní mohou 
dokončit Sigmarův svatý trest vymícením nepřátel 
v ruinách zničeného města. Velký Theogon přikázal 
řádu vyrazit do Mordheimu a získat chaotit 
pro církev, pro Sigmarův chrám. Tato křížová 
výprava je rovněž vede do arény, kde potkají 
své odvěké nepřátele, takzvané Sigmarovy sestry 
— hnusné ženštiny vzývající démony, jejichž 
samotná existence je otřesnou urážkou Sigmarova 
majestátu.
Lovci čarodějnic bývají známí vymítači, kteří dokáží 
přivést na konec cesty celý dav lidí. Jsou velmi 
obáváni, protože každý něco nebo někoho scho-
vává, a v okolí se jistě najde pár lidí, kteří své 

pokrevní příbuzné udají, pokud je lovci čarodějnic 
o to požádají. Bandy lovců čarodějnic jsou často 
provázeny poblázněnými individui, agelanty — 
sebemrskači, dokonce i Sigmarovým knězem, a také 
velkými krutými ohaři, které lovci čarodějnic 
používají k vystopování a zadržení uprchlíků.
Navyklí k boji, lovci čarodějnic bývají dobře vyzbro-
jeni a mívají robustní postavu. Preferují pláště 
s kápí či pokrývky hlavy, ukrývají své tváře před 
zvědaci. Někteří nosí řetězy pověšené kolem krku, 
snad jako připomínka na padlé druhy, na staré 
rivaly či možná i jako ochranu před černokněž-
nictvím.
Stoupenci lovců čarodějnic, kteří je provázejí 
při jejich poutích, mívají ještě strašnější vzhled 
— pobláznění a sebezmrzačení lidé, kteří se 
vzdali všech pozemských věcí, a často i zdravého 
rozumu.
Výběr bojovníků
Gang lovců čarodějnic musí mít alespoň tři modely. 
Máte 500 zlaťáků, za které můžete naverbovat 
členy vašeho začínajícího gangu. Maximální počet 
členů vašeho gangu nesmí nikdy překročit 12.
Kapitán lovců čarodějnic: Každý gang lovců čaro-
dějnic musí obsahovat právě jednoho kapitána.
Kněz: Váš gang smí obsahovat jednoho kněze.
Lovci čarodějnic: Váš gang může obsahovat až tři 
lovce čarodějnic.
Blázni: Jakýkoliv počet modelů může být blázny.
Flagelanti: Váš gang může mít až pět agelantů.
Ohaři: Váš gang může obsahovat až pět ohařů.
Počáteční zkušenost
Kapitán lovců čarodějnic začíná s 20 body 
zkušenosti.
Lovec čarodějnic začíná s 8 body zkušenosti.
Kněz začíná s 12 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Schopnosti lovců čarodějnic
 Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Kapitán a a a a a
Lovec čarodějnic a a a  a
Kněz a  a a 
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Vybavení lovců čarodějnic
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...........................................první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Kuše ................................................................. 25 zl.
Pistole ........................................... 15 zl. (30 za pár)
Samostříl ......................................................... 35 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Těžké brnění.................................................... 50 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Pěstní štít .......................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.
Vybavení agelantů
Zbraně pro boj zblízka
Cep ................................................................... 15 zl.
Řemdih............................................................. 15 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Střelecké zbraně........................................ žádné
Brnění........................................................... žádné

Vybavení bláznů
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...........................................první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sekera................................................................ 5 zl.
Meč................................................................... 10 zl.
Kopí.................................................................. 10 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Luk................................................................... 10 zl.
Krátký luk ......................................................... 5 zl.
Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.

Hrdinové
1 Kapitán lovců čarodějnic
60 zlaťáků
Zanícený fanatik, kapitán je posedlý touhou vyčis-
tit Mordheim a přinést spravedlnost Sigmarovu 
do těchto končin. Nesouce výnos Velkého Theogona 
u sebe, má božské právo soudit a popravit kacíře, 
čaroděnice, vyznavače Chaosu... vlastně každého, 
kdo se pokusí postavit na odpor.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Kapitán 4 4 4 3 3 1 4 1 8
Výbava: Kapitán může být vybaven ze zbraní 
a brnění podle tabulky výbavy lovců čarodějnic.
Speciální pravidla
Velitel: Jakýkoliv bojovník v dosahu 6 palců od 
kapitána může použít jeho morálku pro testy na 
morálku.
Upalte čaroděje!: Kapitán nenávidí všechny modely, 
které umí sesílat kouzla.

0–3 Lovci čarodějnic
25 zlaťáků
Lovci čarodějnic jsou členové ponurého templá-
řského řádu, jehož cílem je vymícení Chaosu a všech 
jeho přisluhovačů. Většinou cestují světem osamo-
ceni, soudíce a trestajíce nepřátele Sigmarovy, 
avšak situace v Mordheimu vyžaduje spojení jejich 
sil.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Lovec 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Výbava: Lovec čarodějnic může být vybaven ze 
zbraní a brnění podle tabulky výbavy lovců čaro-
dějnic.
Speciální pravidla
Upalte čaroděje!: Lovec čarodějnic nenávidí všechny 
modely, které umí sesílat kouzla.
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0–1 Kněz
40 zlaťáků
Mnoho známých bojovníků patří k řadám věřících. 
Kněží jsou militantním křídlem církve a jsou obá-
váni v celém Impériu. Velký Theogon vybavil kněze 
dekretem k vyčištění Mordheimu. Se spalujícím 
ohněm v očích se kněží přidávají k gangům lovců 
čarodějnic, provolávajíce slávu Dei Sigmar, velebí 
patrona a boha Impéria.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Kněz 4 3 3 3 3 1 3 1 8
Výbava: Kněz může být vybaven ze zbraní a brnění 
podle tabulky výbavy lovců čarodějnic.
Speciální pravidla
Modlitby: Kněz může užívat Modlitby k Sigmarovi, 
viz sekce o magii.

Pomocníci
Verbováni ve skupinkách 1 až 5 pomocníků.

0–5 Flagelantů
40 zlaťáků
Flagelanti jsou fanatici a šílenci posedlí myšlenkou 
konce světa. Často jsou to muži, kteří přišli o své 
rodiny ve válkách či ničivých pohromách, a ztra-
tili také svůj rozum. S neuvěřitelnou vytrvalostí 
cestují Impériem, kážíce o svých vizích konce bytí. 
Svými vášnivými řečmi lovci čarodějnic získávají 
agelanty na svou stranu a vedou je do bojů 
v ulicích Mordheimu, kterým se každý rozumný 
člověk zdaleka vyhýbá.
Flagelanti jsou extrémně nebezpeční protivníci 
v boji zblízka, oplývají silou šílence a díky sebemr-
začení uvykli bolestem a zranění pro ně tolik nezna-
menají.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Flagelant 4 3 3 4 4 1 3 1 10
Výbava: Flagelant může být vybaven ze zbraní 
a brnění podle tabulky výbavy agelantů. Flage-
lant nikdy nepoužívá střelné zbraně, ani tehdy, 
když by získal postup, který by mu to umožňoval.
Speciální pravidla
Fanatici: Flagelanti jsou přesvědčeni o blízkém 
konci bytí a tak se stali imunní vůči veškerým 
hrůzám tohoto světa. Flagelanti automaticky pro-
jdou jakýmkoliv testem na morálku. Flagelanti se 
nikdy nemůžou stát velitelem gangu.

Blázni
20 zlaťáků
Když muž ztratí svou rodinu, domov, a všem co 
mělo pro něj významu, víra bývá posledním úto-
čištěm. Tito lidé se stávají poutníky, zahořklými 
a nebezpečnými fanatiky, kteří jsou odhodláni 
pomstít svou zrátu za každou cenu. Tito lidé jsou 
blázni.
Blázni opustili své způsoby života a nyní žijí jen 
pro zničení zla, Chaosu, ďáblů a podobně. Původně 
rolníci či řemeslníci, a snad ne tak nebezpeční jak 
skuteční válečníci, jejich odhodlanost a fanatismus 
by neměl být podceňován. Lovci čarodějnic bývají 
pro blázny velkými vzory a často je gang bláznů 
veden skupinkou lovců čarodějnic.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Blázen 4 2 2 3 3 1 3 1 7
Výbava: Blázen může být vybaven ze zbraní 
a brnění podle tabulky výbavy bláznů. 

0–5 Ohařů
15 zlaťáků
Lovci čarodějnic často drží smečku krvelačných 
loveckých psů. Svými obrovskými čelistmi a sil-
ným skusem jsou tito ohaři ideální k uštvání 
(a roztrhání) každého kacíře, mutanta, devianta či 
čarodějnice.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Ohař 6 4 0 4 3 1 4 1 5
Výbava: Čelisti a brutalita! Ohaři nikdy nepou-
žívají zbraně ani brnění.
Speciální pravidla
Zvířata: Ohaři jsou zvířata a tudíž nezískávají 
zkušenost.
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Sigmarovy sestry
Po staletí říšská šlechta nechává posílat vzpurné 
a problematické dcery do kláštera Řádu milosrd-
ných sester Sigmarových v Mordheimu, aby zde 
zasvětily celé své bytí Sigmarovi, říšskému bohu 
a patronu. Sigmarovy sestry, jak jsou nejčastěji 
nazývány, cestují Impériem pomáhat chorým, sta-
rají se o sirotky, léčí nemoci a ošetřují raněné. 
Stejně jako umění léčitelské, kde dokáží pomoci 
těmi nejlepšími bylinami a modlitbami, jejich rady 
jsou také často vyhledávány těmi, kteří potřebují 
udělat důležitá rozhodnutí, neboť se říká, že ony 
dokáží nahlédnout a předvídat vrtochy osudu.
Ač kdysi milovány prostým lidem, sláva Sester 
v posledních letech upadá. Dav, rozohněný lovci 
čarodějnic, je označil za čarodějky a kacířky, a to až 
tak, že i na venkově jsou na ně podnikány útoky, 
obyčejní rolníci je vyhánějí od svých stavení. Mnoho 
Sigmarových kněží si přeje řád úplně rozpustit, 
tvrdíce, že ženy nemají žádného práva vykládat 
svatá slova Sigmarova. Dokonce i Velký Theogon, 
údajně nejvyšší autorita nad řádem, omezil své 
styky s řádem, odmítnul korunovat Magrittu 
z Marienburgu, doporučenou řádem. Za této situace 
se Sigmarovy sestry stáhly do svého chrámu, který 
stojí na drsném ostrově zvaném Sigmarova skála 
uprostřed řeky Stir v Mordheimu.
Ze všech obyvatel Mordheimu pouze Sigmarovy 
sestry byly připravené na ničivou zkázu. Věštkyně 
Kasandora předpověděla neštěstí a klášterní panny 
uslyšely Sigmarův hlas ve svém spánku. A tak 
věděly, že budou v bezpečí ve své pevnosti vysoko 
nad městem, vysoko na jedovatými oblaky.
Zatímco zbytek Mordheimu zažíval poslední běsné 
šílenství, Sigmarovy sestry přednášely modlitbu 
za modlitbou, vyhánějíce veškeré hříchy, přijíma-
jíce nové skutečnosti, aby posílily své odhodlání 
čelit chtíči zkázy obcházejícímu zdi jejich chrámu. 
Když přišel vlastní úder, sešly se sestry v hlavní 
kapli svého kláštera, dobře postavené a chráněné 
i staletími vyřčených modliteb, ochráněny od spa-
lujícího žáru boží zloby.

Sestry věří ve své svaté poslání, úkol, který jim 
svěřil sám Sigmar, kterému musí obětovat tělo 
i duši. Jejich posvátnou povinností je sesbírat 
úlomky chaotitu a pohřbít je hluboko v podzemí 
Sigmarovy skály, kde zavaleny kamením a stráženy 
modlitbami sester nemohou ubližovat lidu 
Sigmarovu. Je to téměř nesplnitelný úkol, tak 
mnoho je úlomků a tak málo sester… Ještě horší 
však je, že mnozí přišli do Mordheimu, aby chaotit 
sesbírali pro sebe či pro jiné, a roznášejí úlomky 
pryč z města, do celé říše a asi i dále.
Gangy sester jsou vedeny zdatnými Matkami před-
stavenými, každá má k dispozici několik řádových 
sester. Klášterní trénink a tvrdá disciplína učí 
i duchovní schopnosti i bojová umění, protože 
umění ovládnout tělo je základním krokem k umění 
ovládnout mysl. Oblíbenou zbraní sester je válečné 
kladivo, nástroj Sigmarův, též zobrazovaný jako 
posvátný symbol, stejně jako dvouocasá kometa.
Výběr bojovnic
Gang Sigmarových sester musí obsahovat alespoň 
tři postavy. Máte 500 zlaťáků pro rekrutování 
vašeho počátečního gangu. Počet členů gangu nikdy 
nesmí přesáhnout 15.
Matka představená: Každý gang Sigmarových 
sester musí obsahovat právě jednu matku 
představenou, ani méně, ani více.
Sestra představená: Gang může mít maximálně tři 
sestry představené.
Vidoucí: Váš gang může mít maximálně jednu 
vidoucí.
Řádové sestry: Váš gang smí obsahovat jakékoliv 
množství řádových sester.
Novicky: Váš gang smí obsahovat maximálně 10 
novicek.
Počáteční zkušenost
Matka představená začíná s 20 body zkušenosti.
Sestra představená začíná s 8 body zkušenosti.
Vidoucí začíná s 0 body zkušenosti.
Všechny pomocnice začínají s 0 body zkušenosti.

Schopnosti Sigmarových sester
 Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti Speciální
Matka představená a  a a a a
Sestra představená a  a  a a
Vidoucí   a  a a
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Speciální schopnosti
Sigmarovy sestry smí použít následující schopnosti 
místo standardních schopností při postupu.
Sigmarovo znamení (Sign of Sigmar)
Sestra je oblíbenkyní samotného boha Sigmara. 
Posedlí a nemrtví oponenti v boji na blízko s touto 
sestrou ztrácejí první útok, na minimum 1 útok.
Sigmarova ochrana (Protection of Sigmar)
Sestře bylo požehnáno Nejvyšší matkou představe-
nou. Jakékoliv kouzlo, které by tuto sestru ohro-
zilo, je zrušeno při výsledku 4+ na hodu kostkou. 
Pokud je kouzlo zrušeno, nemůže působit ani na 
žádné modely, nejen na tuto sestru.

Úplné odhodlání (Utter Determination)
Pouze matka představená může mít tuto schop-
nost, která ji dovoluje přehodit každý nepovedený 
test na ústup.
Spravedlivý hněv (Righteous Fury)
Sestra cítí veliký hněv a skutečné opovržení zlem, 
které zaplavuje Impérium. Sestra nenávidí gangy 
Skavenů, Posedlých a Nemrtvých a všechny modely 
v těchto ganzích.
Absolutní víra (Absolute Faith)
Sestra svěřila svůj osud Sigmarovi a nebojácně 
stojí tváří v tvář veškerým nebezpečím. Sestra 
může přehodit jakýkoliv test na strach a nikdy 
si nemusí testovat na osamocení v boji proti více 
protivníkům.

Vybavení Sigmarových sester
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...........................................první zdarma, 2 zl.
Palice ................................................................. 3 zl.
Kladivo............................................................... 3 zl.
Sigmarovo válečné kladivo ............................. 15 zl.
Cep ................................................................... 15 zl.
Ocelový bič....................................................... 10 zl.
Obouručná zbraň............................................. 15 zl.
Střelecké zbraně
Prak ................................................................... 2 zl.

Brnění
Lehké brnění ................................................... 20 zl.
Těžké brnění.................................................... 50 zl.
Štít ..................................................................... 5 zl.
Pěstní štít .......................................................... 5 zl.
Helma .............................................................. 10 zl.
Rozličné vybavení (pouze hrdinky)
Písmo svaté ................................................... 120 zl.
Svěcená voda ................................................... 10 zl.
Svatá relikvie .................................................. 15 zl.

Hrdinky
1 Matka představená
70 zlaťáků (dar chrámu)
Matky představené, které tvoří Užší kruh dvanácti, 
se zodpovídají pouze Nejvyšší matce představené. 
Každá vede svůj gang sester často do města sbírat 
úlomky chaotitu a vyhánět zlo z ulic. Matky 
představené jsou až bláznivě oddány Sigmarovu 
kultu a neoblomnému úsilí očistit Řád v Jeho 
očích.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Matka 4 4 4 3 3 1 4 1 8
Vybavení: Matka představená může být vybavena 
ze zbraní a brnění podle tabulky výbavy Sigmaro-
vých sester.
Speciální pravidla
Velitelka: Jakýkoliv model gangu do 6 palců od 
matky představené může použít její morálku pro 
testy na morálku.
Kněžka Sigmarova: Matka představená studovala 
Modlitby k Sigmarovy — viz sekce o Magii.

0–3 Sestry představené
35 zlaťáků (dar chrámu)
Každá sestra představená je dlouholetou slu-
žebnicí Sigmarova kultu, dobře se orientující 
v rituálech chrámu a je zároveň vzorem pro 
mladší sestry a novicky. Sestry představené jsou 
pověřeny udržováním víry a odhodlání Řádu. 
Žádné nebezpečí či nepřítel, které se v Mordheimu 
objeví, neobstojí srovnání se sestrou představenou.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Sestra předs. 4 4 3 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Sestra představená může být vybavena 
ze zbraní a brnění podle tabulky výbavy Sigma-
rových sester.
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0–1 Vidoucí
25 zlaťáků (dar chrámu)
Slepé sestry nazývané vidoucí jsou ještě více pože-
hnány než jejich kolegyně. Absencí svého pozem-
ského zraku získávají druhé vidění — dar od jejich 
boha a patrona. Jen výjimečné mají tento dar 
a takové dívky jsou v chrámu velmi váženy. Na 
rozdíl od ostatních sester si vidoucí holí hlavy, až 
na jediný dlouhý cop.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Vidoucí 4 2 2 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Vidoucí může být vybavena ze zbraní 
podle tabulky výbavy Sigmarových sester. Vidoucí 
nikdy nepoužívá brnění.
Speciální pravidla
Požehnané vidění: Vidoucí smí přehodit jakýkoliv 
nepovedený test na charakteristiku (šplhání, strach 
či jakýkoliv jiný důvod) a jakýkoliv hod na zasažení 
při boji zblízka i střelbě. Musíte akceptovat druhý 
výsledek. Dále vidoucí může použít své požehnané 
vidění při fázi průzkumu — pokud není vidoucí 
vyřazena ze hry, můžete ze ni hodit dvě kostky 
a vybrat si tu, která má pro vás lepší výsledek.

Pomocnice
Skupinky po 1 až 5 pomocnicích.

Řádové sestry
25 zlaťáků (dar chrámu)
Řádové sestry vědí, že celý řád je zahanben v očích 
Pána. Každá z nich přísahala před Jeho oltářem 
uklidnění města očištění sebe sama. Všechny hrůzy 
a nebezpečí musí být překonány pro tento svatý 
úkol!
Prol M WS BS S T W I A Ld
Sestra 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Řádové sestry mohou být vybaveny ze 
zbraní a brnění podle tabulky výbavy Sigmarových 
sester.

0–10 Novicek
15 zlaťáků (dar chrámu)
Je tradicí, že Sigmarovy sestry rekrutují pouze ze 
šlechtických rodin, a rodiče považují za velikou 
poctu, když jejich dcera je přijata do Řádu. Pouze 
panny šlechtického původu mají vrozený smysl pro 
čest a mohou přijmout své odhodlání za službu. 
A těchto několik málo musí nejprve projít několik let 
stavem novicek, během kterých je jejich odhodlání 
zpevňováno a zkoušeno. Všechny jsou odhodlány 
dokázat, že jsou pravými služebnicemi svého Pána.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Novicka 4 2 2 3 3 1 3 1 6
Vybavení: Novicky mohou být vybaveny ze zbraní 
a brnění podle tabulky výbavy Sigmarových sester.

Speciální zbraně
Sigmarovo válečné kladivo
15 zlaťáků
Dostupnost: běžná (pouze pro Sigmarovy sestry)
Jedna z tradičních zbraní sesterstva, válečné 
kladivo odráží vzor Ghal–Maraz, veliké kladivo 
Sigmarovo.
Síla: síla uživatelky +1
Speciální pravidla:
Otřes mozku: Válečná kladiva jsou skvělá k omra-
čování lidí. Pokud je v boji na blízko použito válečné 
kladivo, nepřítel počítá při hodu na vyřazení výsle-
dek 2–4 jako omráčen.
Posvátná zbraň: Každé z válečných kladiv je posvě-
ceno Nevyšší matkou představenou, než je předáno 
sestrám. Kladivo má bonus +1 pro všechny zásahy 
proti Posedlým či nemrtvým modelům. Pamatujte, 
že stále musí padnout 6 pro způsobení kritického 
zásahu.
Pouze matky představené a sestry představené 
mohou nést dvě válečná kladiva.

Ocelový bič
10 zlaťáků
Dostupnost: běžná (pouze pro Sigmarovy sestry)
Unikátní zbraní sesterstva je ocelový bič, vyrobený 
jako speciální ostrý řetěz. Bič může být až 12 loktů 
dlouhý a některé sestry jej umí vyjímečně ovládat.
Dosah: 4 palce
Síla: jako uživatelka
Speciální pravidla:
Nemůže být parírován: Ocelový bič je velmi 
ohebná zbraň a sestry mají s jeho užíváním 
velké zkušenosti. Pokusy parírovat tuto zbraň jsou 
marné. Model, na který je útočeno ocelovým bičem, 
nemůže používat parírování mečem či pěstním 
štítem.
Dosah: Model vybavený ocelovým bičem může 
zaútočit na nepřítele vzdálené až 4 palce daleko. 
Sestra provádí boj normálně, používá dostupný 
počet útoků, pouze oponent nemůže zaútočit zpátky. 
Pokud je však model již v boji na blízko, sestra může 
útočit pouze na modely, jichž se dotýká podstavcem.
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Nemrtví
Silvánii, provincii Říše, vládnou hrabě Vlad von 
Carstein se svou ženou Isabelou. Velmi dlouho. 
Tak dlouho, že si již nikdo nepamatuje, že by 
Silvánii vládnul někdo jiný. Prostý lid hovoří o tem-
ných silách, lovci čarodějnic o černokněžnictví, 
Sigmarovi kněží se vyhýbají tomu kraji. Vlastně 
Silvánie má vůbec nejhroznější pověst v Impériu. 
Málo z těch, kteří byli do Silvánie vysláni na 
výzvědy, se vrátilo živých z temných Silvánských 
hvozdů, a ještě vzácněji jim zůstal zdravý rozum.
V temných komnatách zámku Drakehof, na trůnu 
z černého obsidiánu sedí Vlad von Carstein, vládce 
Silvánie. Využívá stínu, nezajímá se o politiku 
a jiná hašteření ostatních provincií. Vlad zná 
strašné tajemství: on i veškerá aristokracie v jeho 
provincii jsou upíři, neumírající monstra ze záhrobí. 
Zde pokorně vyčkává, pijíce krev mladých panen 
ze zlatých pohárů.
Po dlouhé časy Vlad sbíral svou sílu a moc, po 
dlouhá léta v utajení shromažďoval své legie nemrt-
vých. Brzy se vydá na pochod ze svých Silvánských 
hvozdů, stane v čele ohromné armády oživlých 
mrtvých. Úlomky magického kamene, které leží 
v uličkách Mordheimu, mohou dát Vladovi sílu 
postavit se Imperiální šlechtě a ovládnout lidstvo 
tohoto světa.
Chaotit obsahuje dostatek spoutané magické ener-
gie k sesílání kouzel, která mohou porazit i Vladova 
největšího rivala, Černého Nagashe. Pokud hrabě 
uspěje, povolá do svých služeb všechny mrtvé 
z Hor na konci světa a ze Stirlandského pohraničí, 

a vytáhne do války proti nejednotným vládcům 
Impéria. Majíce smělý plán, Vlad vyslal své sluhy, 
nižší upíry, do Mordheimu připravit potřebné.
Během temných bezměsíčných nocí černé kočáry 
přijíždějí k Mordheimu a přivážejí rakve. Ghúlové 
vylézají ze svých úkrytů uvítat své nové pány, 
mrtvoly jsou rozhýbány příkazy, které živí neslyší.
Noci patří nemrtvým, a v Mordheimu, tam je neu-
stále noc.
Výběr bojovníků
Nemrtvý gang musí obsahovat alespoň 3 modely. 
Máte 500 zlaťáků k naverbování vašeho počáteč-
ního gangu. Počet členů vašeho gangu nikdy nesmí 
překročit 15.
Upír: každý nemrtvý gang musí obsahovat jednoho 
upíra: ani méně, ani více.
Nekromant: váš gang smí obsahovat jednoho nekro-
manta.
Chátra: váš gang smí obsahovat až 3 špinavce.
Zombie: váš gang smí obsahovat libovolné množství 
oživlých mrtvol.
Ghúlové: váš gang smí obsahovat libovolné 
množství ghúlů.
Vlci hrůzy: váš gang smí obsahovat až pět vlků 
hrůzy.
Počáteční zkušenosti
Upír začíná s 20 body zkušenosti.
Nekromant začíná s 8 body zkušenosti.
Špinavec začíná s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Schopnosti nemrtvých gangů
 Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti
Upír a  a a a
Nekromant   a  a
Špinavec a   a 

Vybavení gangů nemrtvých
Zbraně pro boj zblízka
Dýka...............................................první zdarma, 2 zl.
Palice ..................................................................... 3 zl.
Kladivo................................................................... 3 zl.
Sekera.................................................................... 5 zl.
Meč....................................................................... 10 zl.
Obouručná zbraň................................................. 15 zl.
Kopí...................................................................... 10 zl.
Halapartna .......................................................... 10 zl.

Střelecké zbraně
Luk....................................................................... 10 zl.
Krátký luk ............................................................. 5 zl.
Brnění
Lehké brnění ....................................................... 20 zl.
Těžké brnění........................................................ 50 zl.
Štít ......................................................................... 5 zl.
Helma .................................................................. 10 zl.
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Hrdinové
1 Upír
110 zlaťáků
Upíři vedou nemrtvé gangy v jejich pátrání po 
úlomcích chaotitu, který dá jejich pánu sílu ovlád-
nout Impérium.
Možná pouze stín v porovnání s obávanou Sil-
vánskou šlechtou, přesto jsou i tito upíři jedněmi 
z nejsilnějších bojovníků v Mordheimu. Většina jich 
slouží nesmrtelnému Vladu Silvánskému, někteří 
se ale do tohoto města zamilovali a slouží pouze 
sami sobě.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Upír 6 4 4 4 4 2 5 2 8
Vybavení: Upíři mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění podle tabulky vybavení nemrtvých 
gangů.
Speciální pravidla
Velitel: Kterýkoliv model v gangu může použít 
upírovu morálku pro testy na morálku, pokud se 
nachází do 6 palců od upíra.
Nahání strach: Upíři jsou děsivá nemrtvá stvoření 
a způsobují strach.
Imunní na psychologii. Upíři jsou imunní vůči 
psychologii (např. strachu) a nikdy neprchají ze 
souboje.
Imunní na jedy: Upíři jsou imunní na jedy, ty na 
ně vůbec nepůsobí.
Necítí bolest: Upír nemůže být omráčen, místo toho 
je pouze sražen.

0–1 Nekromant
35 zlaťáků
Nekromanti jsou černokněžníci, kteří studují zvrá-
cené umění nekromancie. Mnoho z nich je minis-
tranty a sluhy Vlada von Carsteina, následují 
vyslance svého pána do města prokletých. Najdeme 
mezi nimi také kouzelníky a čaroděje, kteří upadli 
v podezření inkvizice a utekli do Mordheimu, aby 
se vyhnuli pronásledování.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Nekromant 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Upíři mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění podle tabulky vybavení nemrtvých 
gangů.
Speciální pravidla
Čaroděj: Nekromanti jsou čarodějové a ovládají 
nekromantská kouzla, viz magická sekce pravidel.

0–3 Špinavci
20 zlaťáků
Špinavci, šupáci, spodina, lůza, chátra — ubohé 
trosky lidí, kteří přežili zkázu Mordheimu. Znetvo-
řená a zavržená individua, kterých se štítí ostatní 
lidé přebývající v městských katakombách.
Upíři příjímají tyto ubožáky jako své sluhy a zachá-
zejí s nimi s překvapující laskavostí. Odměnou 
se jim dostává až fanatická loajalita a odhodlání 
sloužit svým pánům až do smrti (a možná ještě 
déle).
Chátra je velmi důležitá pro upíry, protože posky-
tuje možnost nakupovat zbraně a jiné vybavení 
i v místech, kde by upíři nebo nekromanti nebyli 
vítanými návštěvníky. Vítaná je také služba stráže 
během denního světla, kdy upíři musí odpočívat ve 
svých rakvích.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Špinavec 4 2 2 3 3 1 3 1 7
Vybavení: Špinavci mohou být vybaveni ze zbraní 
a brnění podle tabulky vybavení nemrtvých 
gangů.
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Pomocníci
Zombie
15 zlaťáků
Oživlé mrtvoly jsou nejznámější formou nemrtvých: 
těla lidí rozpohybovaná příkazy mocnějších nemrt-
vých, upírů a nekromantů.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Zombie 4 2 0 3 3 1 1 1 5
Výbava: Zombie nepoužívají žádné zbraně ani 
brnění.
Speciální pravidla
Nahánějí strach: Zombie jsou děsivá nemrtvá 
stvoření a způsobují strach.
Nemohou běhat: Zombie jsou pomalá stvoření, 
která nemohou běhat (ale mohou stále napadat 
s dvojnásobným pohybem).
Imunní na psychologii: Zombie jsou imunní vůči 
psychologii (např. strachu) a nikdy neprchají ze 
souboje.
Imunní na jedy: Zombie jsou imunní na jedy, ty na 
ně vůbec nepůsobí.
Necítí bolest: Zombie nemůže být omráčena, místo 
toho je pouze sražena.
Bez mozku: Zombie nezískávají zkušenosti. Ony se 
nedokáží učit ze svých chyb. No co jste čekali?

Ghúlové
40 zlaťáků 
(skupiny po 1 až 5 ghúlech)
Ghúlové jsou potomky zlých a nepříčetných lidí 
žeroucích maso mrtvol. Když přišly hubené časy 
a hlad do Impéria, ti bez zábran a nejnemravnější 
požírali mrtvoly, aby sami přežili.
Posedlí neodolatelnou chutí po lidském mase, tito 
odpadlíci se odvrátili od normálního lidského života 
a toulají se v okolí hrobů, krypt a hrobek, vyko-
pávají hnijící mrtvoly a konzumují jejich maso.
Zkáza Mordheimu přilákala ze severu mnoho 
ghúlů, kteří začínají otevírat místa posledních 
odpočinků bývalých občanů tohoto města.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Ghúl 4 2 2 3 4 1 3 2 5
Vybavení: Ghúlové nikdy nepoužívají jakékoliv 
vybavení, teda možná kromě páru kostí.
Speciální pravidla
Nahánějí strach: Ghúlové mívají pokřivená 
a ohavná těla a způsobují strach.

 
0–5 Vlků hrůzy
50 zlaťáků
Vlci hrůzy jsou nemrtvými šelmami, oživlými těly 
obávaných velkých vlků z Hor na konci světa. 
Jejich mrazivé vytí nahání strach i do těch nej-
statečnějších srdcí, dokonce i trpaslíkům! Vlci se 
plíží ulicemi jako stíny, mnoho nešťastníků skončilo 
krkem v chladných čelistech vlků hrůzy.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Vlk hrůzy 9 3 0 4 3 1 2 1 4
Vybavení: Žádné.
Speciální pravidla
Napadení: Vlci dokáží skočit na protivníka a pře-
vrhnout ho na zem. Vlci hrůzy proto bojují se 
dvěma útoky v kole, v kterém napadli soupeře.
Nemohou běhat: Vlci hrůzy nemají rychlé reakce 
a nemohou běhat (mohou ale napadat na dvojná-
sobnou vzdálenost pohybu).
Nahánějí strach: Vlci hrůzy jsou děsivá nemrtvá 
stvoření a způsobují strach.
Imunní na psychologii: Vlci hrůzy jsou imunní vůči 
psychologii (např. strachu) a nikdy neprchají ze 
souboje.
Imunní na jedy: Vlci hrůzy jsou imunní na jedy, ty 
na ně vůbec nepůsobí.
Neživí: Vlci hrůzy nezískávají zkušenost. Starého 
psa novým kouskům nenaučíte.
Necítí bolest: Vlci hrůzy nemohou být omráčeni, 
místo toho jsou pouze sraženi.
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Skaveni
Ač to lidé neberou na vědomí, sdílí tento svět s ještě 
jednou rasou. Ti, kteří se snaží vidět, už ví svoje 
— tam zahlédli cupitající černý stín, jinde zaslechli 
nelidský vřískot z kanalizačních stok, někteří hovoří 
o temných postavách ve sklepích. Po mnoho let tato 
stvoření budují svou říši, podkopávají honosná lidská 
města, pronikají do kanalizací a do sklepení, a pro-
pojují vše do jednoho obrovského labyrintu chodeb 
a tunelů. Jsou to zmutované krysy, potkani stojící na 
dvou nohách, výsledek dávných mutací způsobených 
Chaosem.
Bez pochyb jednou bude tento národ připraven 
vyrazit z tunelů a začne otevřenou válku proti lids-
tvu. Po mnohá staletí již hodují na člověčích zbytcích, 
rozsévají mor po lidských městech, nosí nákazu po 
celé zemi. Dříve byli zvyklí čekat a pozorovat, ale 
nyní se vše mění. Zkáza Mordheimu ukázala nové 
možnosti ve válce proti lidstvu.
Od pradávných věků skaveni vyhledávají mocný 
kámen, chaotit, který lidstvo ve své aroganci nazývá 
zvráceným, černým kamenem či kamenem mudrců. 
Ve skutečnosti právě magie tohoto kamene způsobila, 
že obyčejné krysy začaly mutovat a vytvořily tento 
bezpočetný nový skavení národ. Moc tohoto kamene 
jim tedy proudí v žilách, skaveni mohou požírat 
tento kámen a skavení čarodějové umí neuvěřitelně 
využívat jeho magii pro ta nejhrůznější kouzla. Až 
dosavad bylo hledání úlomků tohoto kamene velmi 
obtížné, chaotit byl neobyčejně vzácný. Avšak nyní 
nový a vydatný zdroj je na světě — přímo dárek 
z nebes.
Pro skaveny z Eshinského klanu je tato příležitost 
obzvláště důležitá, protože podobně jako Impérium, 
i skavení rasa je rozdělená na několik táborů. Klany 
válčí mezi sebou, snažíce se ovládnout Koncil třinácti, 
který vládne celému skavenímu světu. Tajemství 
Mordheimu zatím není známé všem klanům, jinak 
by bylo toto město skavenů plné. Noční mistr, jak se 
nazývá nejvyšší vládce Eshinského klanu, drží toto 

tajemství pro sebe. Nevyslal do Mordheimu celou 
armádu, to by vzbudilo pozornost. Místo toho vyslal 
několik malých skupinek skavenů tajnými tunely do 
města, aby sesbírali cenný chaotit a přinesli jej do 
klanového sídla.
Skaveni klanu Eshin jsou výjimečně uzpůsobeni 
tomuto úkolu. Jsou mistry tiché smrti, vyznají 
se skvěle v jedech a jsou trénováni v tisíce doved-
ností zabijáka. Od narození cvičí bojové schopnosti 
v chrámu Rohaté krysy, jejich věčně hladového 
a ohyzdného boha. Mezi skaveny se nenajdou vhod-
nější k sesbírání Mordheimského pokladu, protože 
přednostmi jsou rychlost, tichost a účinnost. Až 
odhalí ostatní klany tajemství Mordheimu, nebudou 
to stovky, ani tisíce, ale miliony a miliony skavenů, 
které si přijdou pro chaotit do Města prokletých.
Výběr bojovníků
Skavení gang musí mít alespoň tři členy. Máte 500 
zlaťáků pro sestavení vašeho gangu. Počet členů 
vašeho gangu nesmí nikdy přesáhnout 20.
Zabijácký adept: Váš gang bude mít jednoho adepta. 
Ani méně, ani více!
Eshinský černokněžník: Váš gang smí mít jednoho 
černokněžníka.
Černí skaveni: Váš gang smí mít maximálně dva 
černé skaveny.
Noční běžci: Váš gang smí mít maximálně dva noční 
běžce.
Havěť: Havěť není v gangu nijak početně omezena.
Obří krysy: Váš gang může mít libovolné množství 
obřích krys.
Potkaní ogr: Váš gang smí mít jednoho potkaního 
ogra.
Počáteční zkušenosti
Zabijácký adept začíná s 20 body zkušenosti.
Eshinský černokněžník a černí skaveni začínají s 8 
body zkušenosti.
Noční běžci začínají s 0 body zkušenosti.
Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

Vybavení skavenů
Vybavení skaveních hrdinů
Zbraně pro boj zblízka
Dýka................................................ první zdarma, 2 zl.
Meč......................................................................... 10 zl.
Cep ......................................................................... 15 zl.
Kopí........................................................................ 10 zl.
Halapartna ............................................................10 zl.
Plačící čepele .........................................................50 zl.
Bojové spáry ..........................................................35 zl.
Střelecké zbraně
Prak ......................................................................... 2 zl.
Házecí hvězdice .....................................................15 zl.
Foukačka ...............................................................25 zl.
Potkaní pistole ................................... 35 zl. (70 za pár)

Brnění
Lehké brnění .........................................................20 zl.
Pěstní štít ................................................................ 5 zl.
Helma .................................................................... 10 zl.
Vybavení skaveních pomocníků
Zbraně pro boj zblízka
Dýka................................................ první zdarma, 2 zl.
Palice ....................................................................... 3 zl.
Meč......................................................................... 10 zl.
Kopí........................................................................ 10 zl.
Střelecké zbraně
Prak ......................................................................... 2 zl.
Brnění
Lehké brnění .........................................................20 zl.
Štít ........................................................................... 5 zl.
Helma .................................................................... 10 zl.
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Foukačka
25 zlaťáků
Dostupnost: Vzácná 7, pouze pro Skaveny
Foukačka je krátkou dutou trubičkou, z které lze 
vystřelovat otrávené šipky. Šipky jsou sice příliš 
malé na to, aby samy o sobě mohly způsobit váž-
nější poranění, avšak použitý potkaní jed dokáže 
způsobit agónii a občas dokonce i smrt.
Další výhodou foukačky je to, že je naprosto tichá, 
a dobře schovaný střelec dokáže střílet šipky bez 
rizika prozrazení úkrytu.
Dosah: 8 palců
Síla: 1
Modikace brnění: +1
Speciální pravidla:
Jed: Šipky vystřelované foukačkou jsou namočeny 
do jedu, který je velmi podobný učinkům černého 
lotosu (pokud hodíte 6 na zásah, oběť je zraněna 
bez nutnosti házet na zranění). Foukačka nedo-
káže způsobit kritické zásahy.
Modikace hodu na záchranu: Foukačka má pozi-
tivní modikaci brnění, zlepší brnění o 1. Dokonce 
ikdyž cíl žádné brnění nemá, na zásah šipkou má 
záchranný hod 6+, což reprezentuje možnost uvíz-
nutí šipky v oblečení, v srsti apod.
Utajení: Skaven dokáže střílet foukačkou a záro-
veň zůstat schovaný. Cílový model může zkusit 
hodit test na Iniciativu: pokud se test povede, ska-
ven je odhalen a již není schovaný.
Potkaní pistole
35 zlaťáků (70 za pár)
Dostupnost: Vzácná 11, pouze pro Skaveny
Potkaní pistole je strašnou zbraní, důkaz geni-
ality konstruktérů klanu Skryre. Pistole střílí 
náboje vyrobené z magicky opracovaného chaotitu 
a způsobená zranění bývají velmi nebezpečná, 
často způsobují infekce.
Dosah: 8 palců
Síla: 5
Modikace brnění: −3
Speciální pravidla:
Z potkaní pistole lze střílet pouze každé druhé 
kolo, jedno kolo trvá její dobytí.

Bojové spáry
35 zlaťáků
Dostupnost: Vzácná 7, pouze pro Skaveny
Bojová umění klanu Eshin zahrnují mnoho neob-
vyklých zbraní. Asi nejznámějšími jsou bojové 
spáry, ostré kovové čepele připevněné k skavením 
prackám. Bojovat s nimi se naučí pouze expert, 
ovšem adept vybavený těmito spáry je skutečně 
obávaným protivníkem.
Síla: jako uživatel
Speciální pravidla:
Pár: Bojové spáry se vždy používají v páru, jeden 
spár v každé tlapce. Bojovník vybavený spáry zís-
kává 1 útok navíc.
Šplh: Bojovník vybavený bojovými spáry si může 
přidat +1 k Iniciativě pro testy na šplhání.
Parírování: Spáry lze účinně použít k parírování, 
bojovník vybavený spáry může házet na parírování 
a přehodit neúspěšný hod, stejně jako kdyby byl 
vybaven mečem a pěstním štítem.
Nevyměnitelné: Model vybavený bojovými spáry 
nemůže během bitvy používat žádné jiné zbraně.
Plačící čepele
50 zlaťáků (za pár)
Dostupnost: Vzácné 9, pouze pro Skaveny
Adepti Eshinského klanu používají zbraně nazý-
vané plačící čepele, vražedné meče odlité ze železa 
s přídavkem chaotitu. Plačící čepele neustále 
vylučují smrtelný jed — tato vlastnost jim přinesla 
jejich název.
Síla: jako uživatel
Speciální pravidla:
Plačící čepele se používají v párech, jedna v každé 
tlapce. Bojovník vybavený plačícími čepelemi zís-
kává útok navíc.
Jed: Plačící čepele vypouští jed, který proniká do 
krve oběti a ochromuje její orgány a svaly. Tyto 
zbraně se používají, jako by byly namočeny do čer-
ného lotosu (ten není potřeba kupovat). Na zbraň 
nelze nanést žádný další jed.
Parírování: Plačící čepele jsou meče a tudíž je lze 
použít k parírování.

Speciální skavení zbraně
Tyto zbraně jsou dostupné pouze skavenům a žádný jiný gang si je nemůže koupit.
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Schopnosti skavenů
 Bojové Střelecké Akademické Síly Rychlosti Speciální
Zabijácký adept a a a a a a
Černý skaven a a   a a
Eshinský černokněžník   a  a a
Noční běžec a a    a

Černá žízeň (Black Hunger)
Skaven může propadnout takzvané černé žízni, 
bojovému šílenství, které mu dává nadpřirozenou 
sílu a rychlost, ale může ho samotného vnitřně zra-
nit. Skavení hrdina může na začátku svého kola 
oznámit, že používá tuto schopnost. Potom si může 
přidat +1 útok a +D3 palce ke své charakteristice 
pohybu pro toto kolo, ovšem na konci kola bude 
zasažen D3 zásahy o síle S3.
Boj ocasem (Tail Fighting)
Skaven může držet i v ocase další zbraň — nůž 
nebo meč, či dokonce štít. Potom získává +1 útok 
resp. +1 ke svému hodu na brnění.
Běhání po zdech (Wall Runner)
Skaven si nemusí dělat test na Iniciativu, když 
chce šplhat po zdech či po jiných vertikálních 
plochách.

Proniknutí (Inltration)
Skaven s touto schopností je vždy umísťován na 
stůl až potom, co se rozmístil nepřítelův gang. 
Skaven může být umístěn kdekoliv na stole, ale 
žádný člen nepřátelského gangu nesmí skavena 
vidět a skaven musí být alespoň 12 palců od jaké-
hokoliv nepřátelského modelu.
Pokud mají oba hráči modely s touto vlastností, 
hoďte D6 pro každý z modelů, rozmisťovat začněte 
od modelu s nejnižším výsledkem.
Umění tiché smrti (Art of Silent Death)
Skaven je mistrem v smrtelném umění boje otev-
řenými pěstmi, umění, které je učeno Kitajskými 
mystiky v chrámech daleko na východě. V souboji 
na blízko skaven může bojovat holýma packama 
a přitom se počítá, jako by měl dvě zbraně (tj. 
+1 útok). Dále skavení hrdina s touto schopností 
způsobuje kritický zásah na 5–6. Tuto schopnost 
lze použít dohromady s bojovými spáry, kdy obě 
přidávají po jednom útoku navíc.

Skavení speciální schopnosti
Skavení hrdinové si mohou vybírat schopnosti i z této tabulky

„Všichni, kteří mají užitek ze špatností Chaosu, 
budou odsouzeni! Tak pravil Velký Theogon 

Vilgrim Třetí,“ důrazně pronesl Marius. „Nepřišel 
jsem ani drancovat, ani loupit.“
„Už to trvá tři týdny!“ argumentoval hořce Hensel. 
„Došly nám peníze. Potřebujeme více mužů, nové 
zbraně. V Sigmarovu zájmu, takto všichni akorát 
strádáme!“ Hensel se na chvíli odmlčel a odvrátil 
zrak. „Ten rozbitý trezor tam zůstal a někdo ho 
najde. Jiní, méně poctiví, jej budou hledat. Spatříš 
bohatství Impéria ukořistěno zlem, stvůrami, 
lidmi bez morální cti. My jej přinejmenším použi-
jeme pro posílení našich šlechetných cílů!“
Jak ti dva diskutovali, objevil se zpoza rohu 
Enderlin, jeden z Lapzigových mužů.
„Našli jsme kupecký dům. A v něm leží trezor, 
že?“ zazubil se. „Tak to bychom si měli pospíšit, 
a shrábnout úlovek dříve, než se objeví problémy.“ 
A s tím zase vyrazil, následován Máriem a Hense-
lem.
Enderlin je vedl úzkou alejí zacpanou sutinami. 
Na jejím konci, kde alej přecházela v širokou ulici, 

visela na šibenici kostra, rezavé brnění skřípalo, 
jak s ní cloumal vítr. Roh poblíž stojící budovy 
měl proražené zdivo a v temnotě uvnitř se slabě 
třpytilo něco zlatého.
„To patří nám!“ zazněl hlas a ze stínů vystoupil 
tucet postav, některé s kušemi, jiné měly meče 
či kopí. Všichni byli dobře oblečeni 
v Marienburgském stylu.
„Kdo se odvažuje mně odporovat!“ zvolal Marius, 
vytahujíce vlastní čepel. „Mne sem vyslal samotný 
Sigmar. Překřižte mi cestu a budete navěky pro-
kleti. Svět kolem nás se svíjí v úpadku, Chaos 
ohlodává kosti naší země, odporné stvůry chodí 
kdysi hrdými městy. Lidé by neměli bojovat proti 
lidem, neboť máme společného nepřítele, kterému 
se musíme postavit!“

„Stále platí, to zlato je naše!“ odpověděl jejich veli-
tel, a pokynul svým mužům, aby postoupili.
„Pak nechť tomu tak je, neboť Vy se ocitnete 
ve spárech zatracení dříve, než slunce zapadne!“ 
zařval Marius a hnal se do útoku.
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Hrdinové
1 Zabijácký adept
60 zlaťáků
Noční mistr klanu Eshin vyslal adepta sesbírat draho-
cenný magický chaotit. Úspěch bude odměněn bohat-
stvím a vyšším postavením v klanu. Na druhou stranu, 
neúspěch, no raději o něm nebudeme ani uvažovat…
Prol M WS BS S T W I A Ld
Adept 6 4 4 4 3 1 5 1 7
Vybavení: Zabijácký adept si vybírá zbraně a brnění ze 
seznamu zbraní a brnění skaveních hrdinů.
Speciální pravidla
Velitel: Jakýkoliv bojovník do 6 palců od adepta může 
použít jeho morálku pro testy na morálku.
Perfektní zabiják: Adept má navíc modikaci −1 proti 
jakémukoliv hodu na brnění u zranění, které adept 
způsobil, ať střelbou nebo v boji na blízko.

0–2 Černí skaveni
40 zlaťáků
Černí skaveni jsou jedni z nejlepších bojovníků v Eshinů, 
jsou cvičeni v bojových uměních svého klanu. 
V Mordheimu vynikají přepadáváním a rychlým 
odstraňováním těch člověkověcí.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Černý skaven 6 4 3 4 3 1 5 1 6
Vybavení: Černý skaven si vybírá zbraně a brnění ze 
seznamu zbraní a brnění skaveních hrdinů.

0–1 Eshinský černokněžník
45 zlaťáků
Černokněžníci Eshinského klanu jsou černými čaro-
ději, mistry ve výrobě dokonalých zabijáckých zbraní. 
Přestože je jejich umění slabé v porovnání s čaroději 
klanu Skryre či dokonce Šedými věštci, jejich černá 
magie je stále velmi mocná.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Černokněžník 5 3 3 3 3 1 4 1 6
Vybavení: Eshinský čaroděj si vybírá zbraně a brnění 
ze seznamu zbraní a brnění skaveních hrdinů.
Speciální pravidla
Čaroděj: Eshinský čaroděj ovládá kouzla magie Rohaté 
krysy. Více viz magická sekce pravidel.

0–2 Noční běžci
20 zlaťáků
Noční běžci jsou mladí učedníci Eshinského klanu. Čer-
stvě zasvěceni do klanového tajemství, nahrazují své 
nedostatky ve znalostech ambicemi a odhodláním.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Noční běžec 6 2 3 3 3 1 4 1 4
Vybavení: Noční běžec si vybírá zbraně a brnění ze 
seznamu zbraní a brnění skaveních pomocníků.

Pomocníci
Skupinky po 1 až 5 pomocnících.

Havěť
20 zlaťáků
Havěť se říká obyčejným skavenům v Eshinském klanu. 
Ti nejzdatnější z havěti jsou zasvěcováni do tajemství 
klanu, aby se z nich (snad) jednou stali zabijáci, 
nejobávanější z skaveních bojovníků. Každý ze skavenů 
o tom sní…
Prol M WS BS S T W I A Ld
Skaven 5 3 3 3 3 1 4 1 5
Vybavení: Havěť si vybírá zbraně a brnění ze seznamu 
zbraní a brnění skaveních pomocníků.

Obří krysy
15 zlaťáků
Nemáme na mysli obyčejné krysy. Tyhle jsou zmuto-
vané, často velké jako pořádný pes. Většinou bojují po 
boku skavenů, porážejíce nepřátele svými obrovskými 
počty.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Obří krysa 6 2 0 3 3 1 4 1 4
Vybavení: Žádné. Obří krysy nikdy nepoužívají zbraně 
či brnění.
Speciální pravidla
Velikost skupinky: Můžete naverbovat kolik chcete 
obřích krys.
Zkušenosti: Obří krysy jsou zvířata a nezískávají 
zkušenosti.

0–1 Potkaní ogr
210 zlaťáků
Tato otřesná monstra jsou nejčastěji žádanou ochran-
kou pro důležité skaveny.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Potkaní ogr 6 3 3 5 5 3 4 3 4
Vybavení: Čelisti, drápy a brutální síla! Potkaní ogři 
nikdy nepoužívají zbraně či brnění.
Speciální pravidla
Nahání strach: Potkaní ogři jsou tak strašní, že způso-
bují strach.
Stupidita: Potkaní ogr podléhá stupiditě, pokud není 
v dosahu 6 palců od některého z skaveních hrdinů.
Zkušenosti: Potkaní ogři nezískávají zkušenost.
Velcí: Potkaní ogři jsou veliká monstra a tak přitahují 
pozornost střelců. Jakýkoliv model může střílet na 
Potkaního ogra, ikdyž ten není nejbližším cílem.



Nahlédni do své duše, smrtelníku! V nitru zahlédneš 
démony, jednoho pro každou svou touhu, jak tě pozorují, 
strkají do tebe, nahánějí do pastí bohatství a moci: zlato, 
sláva, bohatství a chaotit.
To jsou znaky vznešených pánů, vládců lidstva.

Lži, jenom lži, bojovníku! Neboť tvůj největší úspěch je 
pouze tvým největším selháním. Tvůj život není více než 
pouhá iluze. Jmění, moc či štěstí jsou pomíjivé.

Tvůj svět je pavučinou, která tě svírá tím více, čím více 
se snažíš určovat svůj smutný bezcenný život. A uprostřed 
sedí obrovský pavouk tvých chtíčů. On hraje na vlákna, 
škube s tebou, loutkou, která slepě věří, že jen ona udává 
směr svého osudu.
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Kampaň
Gangy přicestovaly do města ze všech koutů světa, 
nalezneme zde mnoho rozličných ras. Avšak bez 
rozdílu odkud přišli, všechny čeká bezpočet nebez-
pečí v úzkých uličkách Mordheimu.
Přestože je skvělou zábavou hrát individuální 
bitvy, většina hráčů ráda vede gang z jedné 
bitvy do další. Systém kampaně umožňuje vašim 
bojovníkům sbírat zkušenost a nabývat nových 
schopností, také gang může najímat nové bojov-
níky za získané peníze.

Začátek kampaně
Pro začátek kampaně je zapotřebí alespoň dvou 
hráčů, lépe tří či více. Jeden hráč může mít i více 
jak jeden gang, většina hráčů ale preferuje pouze 
jeden gang, což jim dává více času na jeho mod-
elování, malování i hraní s ním.
Začít kampaň můžete okamžitě jak dva hráči 
zrekrutují svůj gang. Další hráči se mohou do 
kampaně přidat později. Přestože nové gangy 
budou na začátku slabší, hraní proti zkušenějším 
protivníkům jim umožní rychlejší zlepšení než 
bitvy proti soupeřům na stejné úrovni.

Hra v kampani
Na začátku hry se určí scénář, tak jak je popsáno 
v pravidlech v kapitole o scénářích. Na konci hry 
hráči zjistí, kolik zkušenosti jejich bojovníci pos-
bírali, a kolik úlomků chaotitu našli v ruinách. 
Zkušenost se počítá v bodech, které vaši hrdinové 
a pomocníci získávají. Pokud váš hrdina nebo 
skupinka pomocníků získá dostatečný počet bodů 
zkušenosti, získá postup — takto mohou vylepšit 
své charakteristiky, nebo dokonce nabýt speciální 
schopnost. Popis naleznete v kapitole 
o zkušenosti.
Po každé hře se vaši bojovníci vypraví hledat 
chaotit. Ten může být poté prodán za zlaťáky, za 
které můžete najímat nové bojovníky, nakupovat 
výbavu apod. Toto je popsáno v pravidlech o obcho-
dování.

Hodnocení gangu
Úroveň gangu je ohodnocena — čím vyšší je hod-
nocení gangu, tím je gang lepší. Podle hodnocení 
můžete sestavovat žebříček v kampani. Hodnocení 
gangu se vypočítá jako počet členů gangu krát 5 
plus jejich nashromážděná zkušenost.
Velké nestvůry (např. potkaní ogr) mají hodnotu 
20 plus jejich zkušenost.
Celkové hodnocení gangu se po každé hře mění 
— přeživší bojovníci získají zkušenosti, někteří 
mohou v bitvě padnout, můžete nové bojovníky 
najmout atd. Když půjde vše dobře, půjde hodno-
cení vašeho gangu nahoru, váš gang bude lepší 
a lepší.

Události po bitvě
Poté, co bitva skončila, oba hráči absolvují následu-
jící sekvenci kroků. Nemusíte provést celou sek-
venci okamžitě, proveďte ale vždy první tři kroky 
ihned po bitvě (nakupování a spočítání celkového 
hodnocení si můžete nechat na později, až vyprší 
emoce z poslední hry). Všechny hody kostkou 
musíte provádět před očima vašeho soupeře anebo 
před jiným neutrálním soudcem.
1. Zranění. Zjistěte k jakým zraněním přišli bojov-

níci, kteří byli na konci hry vyřazeni z boje.
2. Posbírejte zkušenosti. Hrdinové i pomocníci 

získají po přežití bitvy zkušenosti.
3. Průzkum. Gang prozkoumává své okolí, může 

nalézt úlomky chaotitu atd.
4. Obchodování. Můžete nakupovat výbavu a nají-

mat nové bojovníky.
5. Vypočtěte hodnocení gangu. Hodnocení vašeho 

gangu se změnilo, po jeho spočítání můžete 
hrát další bitvu.

Rozpuštění gangu
Můžete kdykoliv váš gang rozpustit a začít s novým. 
V tomto novém gangu nemůžete mít žádného bojo-
vníka z vašeho předchozího gangu ani žádnou 
výbavu, kterou váš předchozí gang měl. Také 
můžete kdykoliv některého z vašich bojovníků 
z gangu propustit.
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Smrt bojovníka
Když je váš bojovník zabit (ať hrdina nebo pomoc-
ník), všechny jeho zbraně i další výbava jsou ztra-
ceny. Toto pravidlo je velmi důležité — je dobré, 
aby ho všichni věděli již od začátku kampaně. Není 
možné přerozdělovat věci bojovníka, který je již 
mrtvý.

Smrt velitele gangu
Jestliže je zabit velitel vašeho gangu, hrdina s nej-
vyšší morálkou (Ld) přejímá velení; hrdina získá 
schopnost Velitel (nemění se ovšem jeho tabulky, 
ze kterých může získávat schopnosti) a může pou-
žívat výbavu dostupnou veliteli. Pokud má nejvyšší 
morálku více jak jeden hrdina, pak se velitelem 
stává ten, který má více bodů zkušenosti. Pokud 
toto ještě stále nerozhodne, pak hoďte kostkou, 
který z vašich nejlepších hrdinů se stane novým 
velitelem. Nemůžete si nového velitele najmout!
V případě gangu nemrtvých, smrt vampýra zna-
mená, že jeho úlohu musí převzít nekromant. 
Pokud gang nemá žádného nekromanta, kouzla, 
která přivedla již mrtvá těla k dalšímu životu, se 
rozplynou a gang se zhroutí na hromádku neškod-
ných kostí. Po jedné hře, kdy váš gang vede nekro-
mant, si můžete dalšího vampýra koupit.

Nákup výbavy po hře
Tak, jak je popsáno v kapitole o obchodování, 
vaši bojovníci mohou po bitvě nakupovat novou 
výbavu a výzbroj. Vaši bojovníci si také mohou 
výbavu mezi sebou měnit. Případně výbava může 
být uschována v táboře vašeho gangu a použita 
později.
Zbraně a výbava, ať zakoupeny, vyměněny anebo 
vyzvednuty z vašeho tábora, musí odpovídat zbra-
ním dostupným příslušnému typu bojovníka, podle 
seznamu, který je uveden u pravidel příslušného 
gangu. Veškeré změny musí být zaznamenány 
v rozpise gangu.

Vážná zranění
Ve hře budou někteří vaši bojovníci vyřazeni z boje 
a jejich modely odstraněny ze stolu. V příslušný 
okamžik nezáleží, co se s bojovníkem stalo, může 
být mrtvý, těžce zraněný, v bezvědomí — pro 
právě probíhající hru je důležité již pouze to, že se 
nemůže dále v této hře účastnit boje.
Při hraní kampaně má ale pro následující boje 
velký význam, co se vlastně s dotyčnými bojov-
níky stalo. Můžou se úplně uzdravit, mohou utržit 
zranění, které ovlivní to, jak se budou zapojovat 
v dalších bitvách. V nejhorším případě mohou zem-
řít anebo být tak vážně poraněni, že musí gang 
opustit.
Pomocníci, kteří byli v bitvě poraněni, se vyhodno-
cují jiným způsobem, než hrdinové (příslušná pra-
vidla odráží fakt, že mrtvý hrdina bude pro váš 
gang mnohem větší ztrátou než mrtvý pomocník). 
Pomocníci s vážnými zraněními. Pomocník, který 
byl v bitvě vyřazen z boje, bude vyškrtnut z roz-
pisu gangu, pokud po bitvě hodíte pro něho na 
kostce 1 nebo 2. Buď podlehl svým zraněním, nebo 
se rozhodl gang opustit. Pokud padlo 3 nebo více, 
pomocník se uzdraví a může bez problému nas-
toupit v dalších bitvách.
Hrdinové s vážnými zraněními. Pokud byl hrdina 
ve hře vyřazen z boje, podle dále uvedené tabulky 
určíte rozsah jeho zranění. Hoďte dvěma kostkami 
(před hodem určete, která kostka bude představovat 
desítky a která jednotky) a porovnejte výsledek 
s těmito hodnotami:
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11–15 Mrtev. Hrdina podlehl zraněním a jeho tělo 
zůstalo opuštěno někde v áleji. Jeho výzboj 
i výstroj je ztracena. Odstraňte hrdinu 
z rozpisu.

16–21 Více zranění. Hrdina není mrtev, ale utržil 
mnoho ran. Hoďte pro něj ještě D6-krát 
na této tabulce; přehoďte výsledky Mrtev, 
Zajat a další Více zranění.

22 Poranění nohy. Hrdinovi byla zlomena 
noha. Jeho pohyb (M) je od teď snížen o 1.

23 Poranění paže. Hoďte kostkou: 1 = ruka 
musí být amputována, model může používat 
pouze jednu jednoruční zbraň; 2–6 = lehké 
zranění, hrdina musí vynechat následující 
hru.

24 Šílenství. Hoďte ostkou. Na 1–3 se hrdina 
stává permanentně stupidním, na 4–6 se 
stává permanentně zběsilým.

25 Rozdrcené chodidlo. Hoďte kostkou: 1 = 
hrdina již nemůže běhat, může ale stále 
napadat dvojnásobnou rychlostí; 2–6 = 
hrdina musí vynechat příští hru.

26 Poranění hrudi. Hrdina byl vážně poraněn. 
Ač se uzdravil, zůstává ale oslaben, jeho 
odolnost (T) je snížena o 1.

31 Slepý na jedno oko. Bojovník přežil, avšak 
přišel o jedno oko. Určete náhodně, o které 
oko se jedná. Hrdinova schopnost ovládat 
střelné zbraně (BS) se sníží o 1. Pokud po 
dalších bitvách hrdina přijde i o zbývající 
oko, musí opustit gang.

32 Staré bojové zranění. Hrdina se sice uzdra-
vil, avšak jeho zranění se občas ozve. Před 
každou hrou hoďte kostkou, pokud padne 
1, hrdina se jí nemůže zúčastnit.

33 Poškozené nervy. Hrdina má sníženou ini-
ciativu o 1.

34 Poranění ruky. Hrdina je vážně poraněn 
v ruce, jeho schopnost bojovat se zbraněmi 
pro souboj zblízka (WS) je snížena o 1.

35 Hluboká rána. Hrdina se musí léčit a vyne-
chá následující D3 hry. Při uzdravování 
se nemůže účastnit žádných činností (jako 
např. Průzkum terénu).

36 Okraden. Hrdina si z bitvy neodnesl žádné 
zranění, avšak přišel o všechny své zbraně, 
brnění i výbavu.

41–55 Úplné uzdravení. Bojovník se uzdravil ze 
zranění, které utržil v boji.

56 Hořké nepřátelství. Bojovník se vyléčil, 
avšak jeho zkušenost se odrazila tím, že 
bude nenávidět: (hoďte kostkou)
1–3 Model, který ho vyřadil z boje; pokud 

se jednalo o pomocníka, pak bude 
nenávidět velitele nepřátelského 
gangu.

4 Velitele nepřátelského gangu.
5 Celý nepřátelský gang.
6 Všechny gangy stejného typu jako 

nepřátelský gang.
61 Zajat. Když hrdina nabyl vědomí, zjistil, 

že byl zajat nepřátelským gangem. Za bojo-
vníka může být vyžadováno výkupné stano-
vené únoscem nebo může být vyměněn za 
bojovníka zajatého druhou stranou.
Zajatci mohou být prodáni do otroctví za 
D6x5 zlaťáků.
Nemrtví mohou zajatce zajmout a získají 
tak zdarma novou živou mrtvolu (zombie).
Posedlí mohou zajatce obětovat, jejich veli-
tel pak získá 1 bod zkušenosti.
Zajatcům, za které je zaplaceno výkupné 
anebo jsou vyměněni, zůstávají jejich 
zbraně, brnění a výbava. Pokud je bojovník 
prodán, zabit apod., jeho výzbroj i výstroj 
zůstává únoscům.

62–63 Otrlý. Hrdina přežil a zvykl si na hrůzy, 
které se v Mordheimu objevují. Od nynějška 
se stává imunním na strach.

64 Hrůzné šrámy. Hrdina od nynějška působí 
strach.

65 Prodán zápasníkům. Hrdina se probudil 
v neslavných zápasištích Hrdlořezova 
útulku a musí bojovat proti zdatnému 
zápasníkovi. Pravidla pro zápasníky naj-
dete v části popisující žoldnéře.
Hoďte kostkou, kdo koho napadne, a bojujte 
podle norálních pravidel. Pokud bojovník 
prohraje, hoďte znovu na této tabulce, jestli 
zemře nebo bude zraněn (výsledky 11–33). 
Pokud nezemřel, je vyhozen ze zápasiště, 
přijde o všechny zbraně, brnění a výbavu; 
může se znovu připojit k gangu.
Pokud bojovník vyhrál, získá 50 zlaťáků, 
+2 body zkušenosti, zůstává mu veškerá 
výstroj i výzbroj a může se znovu připojit 
k gangu.

66 Přežil navzdory očekávání. Válečník přežil 
a navíc si připisuje +1 bod zkušenosti.

Vážná zranění hrdinů



Temně a bahnitě bublala řeka pod kamenným 
mostem. Marius pohlédl přes zbytky zábradlí 

a spatřil bledou a oteklou mrtvolu nějaké zmu-
tované bestie, jak vyplavala na hladinu a pak 
byla opět pohlcena řekou.
„Náš úkol se blíží konci, Hensele,“ řekl lovec 
čarodějnic, ukazujíce na ruiny skladiště a přístavu 
na protějším břehu. „Říká se, že Zkažený 
a jeho nemrtví přisluhovači sídlí zde, v blízkosti 
míst zaplavených Chaosem.“ Ukázal na miasmu 
vznášející se nad místem, kde božský kámen 
dopadl. Zelenavé výpary zabarvovaly mlhu, která 
se válela v alejích a putovala ruinami staveb. 
Zde byla zkáza nejhorší, a jak došli doprostřed 
dlouhého mostu, mohli spatřit jak velká část 
města byla srovnána se zemí ničivým úderem 
komety. Zezadu zaslechli několik výkřiků, 
pravděpodobně mučené oběti.
„Někdo má problémy. Měli bychom se vrátit 
a pomoci,“ navrhl Hensel a ohlédnul se zpátky.
„Žádné rozptylování,“ odpověděl Marius, jeho oči 
přibité na cíli jejich cesty. Jak agónie výkřiků 
dosahovala neuvěřitelné hrůzy, Marius na chvíli 
zastavil. „Tolik jsem toho udělal, tolikrát se 
přemáhal, vše ve jménu Sigmara. Raboval jsem 
v ruinách, vytáhl meč proti jinému člověku. U Sig-
marových zubů, dokonce jsem prodal ten prok-
letý chaotit, abych mohl najmout další muže pro 
svůj úkol. Nyní mě už nic nezastaví!“
Jak vstoupili do přístavu, vzduchem se nesl slabý 
šelest. Heinrik, který dělal průzkum vepředu, 
krátce zaječel a přiběhl zpátky z mlhy. Jeho oči 
byly rozšířené hrůzou a on zakopl a spadl na 
kolena. Za ním se ze stínů vynořovaly podivné 
tvary. Dopředu se šourala skupinka tří zombií, 
nesouce svá pokřivená těla mlhou, oči upřeny 
nepřítomně dopředu.
Kůže zombií visela v záhybech bez masa, držíce 
pouze na kostech, potrhaná na mnohých místech. 
Břicho jedné z nemrtvých příšer bylo otevřeno 
a mokré lesknoucí se orgány se tlačily ven. Vánek 
přinesl zápach hnijícího masa, a skřípot, jak 
se kosti třely o sebe, byl přerušován cvakáním 
čelistí postrádajících rty.
Bestiální zavytí protrhlo ticho a vlčí stíny se 
objevily za skupinkou, červené oči zlověstně zářily 
do šera.

Jak lidská skupina couvala před zombiemi, 
vlci hrůzy začali kroužit kolem, jejich lovecké 
instinkty je neopustily ani po smrti. Temné vrčení 
vycházelo ze slintajících čelistí, rozcuchané ohony 
zářily nepřirozeným jasem. Na chvíli zůstala 
skupinka stát ohromena strachem, potom tětiva 
jedné z kuší vystřelila šíp do hrdla nejbližšímu 
vlku hrůzy. Bestie se zapotácela a upadla, avšak 
znova vstala, zkousla šíp v čelistech a trhnutím 
hlavy si jej vyrvala z těla.
Jako by bylo porušeno nějaké svazující kouzlo, 
bojovníci začali jednat. Heinrik rychle dobíjel 
svou kuši, Hensel s Lapzigem vyrazili k zombiím, 
zbraně vytažené k útoku. Marius sáhl k opasku, 
vytáhl pistoli a zamířil na nejbližší zombii. Prst 
tvrdě přitiskl kohoutek a mlha najednou vzplála 
jasem zapáleného střelného prachu. Olověná 
kule vletěla do oka stvůry a explodovala hlavu 
týlem, kropíce okolní zemi mozkem zombie. 
Stvůra spadla jedním kolenem na zem, a potom 
se podívala zbývajícím okem na Mária. Lovec 
čarodějnic nezahlédl žádné emoce či myšlenky 
v tomto pohledu, pouze bezmeznou oddanost 
přáním jejich ovladatele. Zamířil druhou pistolí 
na zraněného nemrtvého a odstřelil nohu v koleni, 
stvůra upadla do páchnoucí kaluže na ulici.
Když se díval dokola, zjišťujíce stav bitvy, zahlédl 
Marius další pohyb na kraji aleje. Krájíce mlhu 
svou šavlí setkal se tváří v tvář dalšímu ze 
služebníků Zkaženého. Nejdříve si Marius myslel, 
že se jedná o další ze zombií, jeho kůže byla plná 
hnisavých vředů a jeho žluté oči slzely. Potom si 
ale všiml jisté inteligence v očích svého soupeře 
a ten vydal skutečně lidský výkřik, jak pozvedl 
svou primitivní palici. Marius snadno unikl 
nemotornému útoku a vrazil své ostří až po 
rukojeť do břicha protivníka. Rozpraskané prsty 
se natáhly po Mariově tváři a krku, avšak potom 
ochably a ten člověk zemřel, sípajíce svůj poslední 
vzdech.
Marius vytáhl svou šavli a odstrčil mrtvolu. 
Byl naplněn pocitem vítězství — brzy zabije 
Zkaženého a bude moci opustit toto strašné místo 
nečistoty a šílenství a zanechat ruiny města 
bláznům, kteří na nich prosperují.
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Zkušenosti
Bojovníci se účastní řady bitev a ti, kteří přežijí, se 
stávají zkušenějšími a jejich vlastnosti se vylepšují. 
Toto je ve hře reprezentováno body zkušenosti.
Bojovníci získávají zkušenosti tím, že se zúčastňují 
bitev. Jakmile bojovník dosáhne příslušného počtu 
bodů, získává postup. Ten je vyjádřen vylepšením 
některé charakteristiky nebo získáním speciální schop-
nosti.
Když jsou bojovníci naverbováni, někteří již mají určitou 
zkušenost. U pravidel k příslušným gangům je napsáno, 
s kolika počátečními body zkušenosti příslušný bojo-
vník začíná. Zaznamenejte tuto zkušenost na váš rozpis 
proškrtnutím příslušného počtu čtverečků. Žádné pos-
tupy nejsou získány za tyto „startovní body.“

Získávání zkušenosti
Zkušenosti, které může bojovník získat, závisí na 
scénáři bitvy. Různé scénáře obsahují různé úkoly 
a kvůli tomu se získávání zkušenosti takto liší. Zís-
kaná zkušenost se vždy přičte až po bitvě. Je ovšem 
vhodné vést si údaje o vyřazených protivnících, protože 
podle toho se často získává zkušenost. Pokud projdete 
scénáře, zjistíte že model získá vždy +1 bod zkušenosti 
za přežití bitvy, i když je v bitvě zraněn.

Postupy
Jak bojovníci získávají zkušenosti, proškrtáváte 
čtverečky. Pokud proškrtáváte čtvereček se silným 
okrajem, váš bojovník má nárok na postup. Hody na 
postup házejte ihned po bitvě, váš protivník vám bude 
dělat svědka. Skupiny pomocníků získávají postup 
vždy jako celá skupina — všichni ve skupině získávají 
příslušný postup.

Slabší
Pokud hraje slabší gang proti silnějšímu, bojovníci 
slabšího gangu získávají navíc zkušenost podle následu-
jící tabulky:
 Rozdíl v hodnocení Bonus zkušenosti
 0–50 –
 51–75 +1
 76–100 +2
 101–150 +3
 151–300 +4
 301+ +5

Schopnosti
Je vytvořeno několik kategorií, do kterých jsou schop-
nosti rozděleny. Nelze danému modelu dát stejnou 
schopnost vícekrát. Schopnosti, kterých může hrdina 
nabýt, jsou omezeny tím, k jakému gangu náleží 
a jakým druhem hrdiny je.

Hod na postup
Házejte dvěma kostkami a konzultujte součet podle 
příslušné tabulky:
Hrdinové
2–5 Nová schopnost. Vyberte si jednu ze schopností 

dostupných vašemu hrdinovi. Pokud je kouzel-
níkem, může si místo schopnosti hodit na nové 
kouzlo.

6 Hoďte znova: 1–3 = +1 k síle, 4–6 = +1 
k útokům.

7 Vyberte si +1 k WS nebo +1 k BS.
8 Hoďte znova: 1–3 = +1 k iniciativě, 4–6 = +1 

k morálce.
9 Hoďte znova: 1–3 = +1 k životům, 4–6 = +1 

k odolnosti.
10–12 Nová schopnost. Vyberte si jednu ze schopností 

dostupných vašemu hrdinovi. Pokud je kouzel-
níkem, může si místo schopnosti hodit na nové 
kouzlo.

Pomocníci
2–4 +1 k iniciativě.
5 +1 k síle.
6–7 vyberte si +1 k WS nebo +1 k BS.
8 +1 k útokům.
9 +1 k morálce.
10–12 Chlapík má talent. Jeden z vašich pomocníků se 

stane hrdinou. Pokud máte již maximální počet 
hrdinů, přehoďte. Nový hrdina zůstává ste-
jným druhem pomocníka (např. ghúl je stále 
ghúlem) a začíná s tolika body zkušenosti, kolik 
jich měl jako pomocník. Můžete si vybrat dvě 
z tabulek schopností dostupných vašim hrdinům 
pro svého nového hrdinu. Pro zbylé pomocníky 
hoďte znova na tuto tabulku, avšak ignorujte 
další výsledky 10–12.

Přírůstky charakteristik
Charakteristiky bojovníků nemohou růst donekonečna, 
jsou limitovány rasou, ke které bojovník náleží. Pokud 
je daná charakteristika na maximu a vy hodíte na její 
další zvýšení, můžete buď použít tu druhou z příslušné 
skupiny anebo hodit znova na tabulce postupů. Pokud 
má hrdina obě charakteristiky z dané skupiny na 
maximu, můžete si jednu charakteristiku, kterou na 
maximu nemáte, vybrat, a tu zvýšit o +1. Toto je 
pro některé jedince jedinou možností, jak dosáhnout 
maxima pro vlastnost Pohyb. Pomocníci nepoužívají 
uvedené maxima, každá z jejich charakteristik se může 
zvýšit maximálně o jedna, nikdy o více. Pokud pomoc-
níkovi padla již zvýšená charakteristika, přehoďte 
výsledek.
 M WS BS S  T W I A Ld
člověk 4 6 6 4 4 3 6 4 9
elf 5 7 7 4 4 3 9 4 10
trpaslík 3 7 6 4 5 3 5 4 10
bestie 4 7 6 4 5 4 6 4 9
posedlý 6 8 0 6 6 4 7 5 10
upír 6 8 6 7 6 4 9 4 10
skaven 6 6 6 4 4 3 7 4 7
ghúl 5 5 2 4 5 3 5 5 7
ogr 6 6 5 5 5 5 6 5 9
půlčík 4 5 7 3 3 3 8 4 10
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Bojové schopnosti
Zraňující útok (strike to injure). Bojovník dokáže 
vést své zásahy s naprostou přesností. Přidejte 
+1 k hodům na vyřazení způsobeným tímto bojov-
níkem v boji na blízko.
Mistr souboje (combat master). Bojovník se 
velmi dobře orientuje i při boji proti několika 
protivníkům. Pokud model bojuje proti dvěma nebo 
více bojovníkům v souboji na blízko, získává +1 
útok. Navíc je model imunní na test osamocení 
v boji.
Trénink souboje (weapons training). Bojovník 
s touto schopností prošel výcvikem v používání 
všech možných zbraní. Model může užívat jakou-
koliv zbraň pro souboj zblízka, není omezen sez-
namem, který je pro něj uveden v pravidlech jeho 
gangu.
Stěna z oceli (web of steel). Málokdo dosahuje 
umění boje tohoto bojovníka. Bojovník dokáže tak 
rychle vládnout zbraní, až před sebou vytvoří úpl-
nou stěnu. Přidejte +1 k hodům na kritické zra-
nění způsobeným v souboji na blízko.
Šermíř (expert swordsman). Tento bojovník je 
expertem v šermířství. Pokud model bojuje 
s mečem, může v kole, v kterém napadl soupeře, 
přehodit neúspěšné zásahy způsobené mečem.
Úkrok (step aside). Bojovník má od přírody schop-
nost uhnout reexivně přicházející ráně. Pro každé 
zranění způsobené modelu v souboji na blízko má 
model navíc speciální záchranný hod 5+. Tento 
hod není modikován a je házen až po hodech na 
brnění.

Střelecké schopnosti
Dvojitá střelba (quick shot). Pokud model zůstal 
ve fázi pohybu na místě (mohl se otočit), může 
vystřelit dvakrát během jedné fáze střelby.
Pistolník (pistolier). Bojovník je expertem v pou-
žívání všech druhů pistolí. Pokud je model vyba-
ven párem pistolí, smí vystřelit v jedné fázi střelby 
z obou pistolí najednou.
Ostříží zrak (eagle eyes). Bojovník má perfektní 
zrak. Model může přidat +6 k dosahu střelné 
zbraně, kterou používá (+3 k poloviční 
vzdálenosti).
Expert střelec (weapons expert). Bojovník byl 
vycvičen v užívání i těch nejneobvyklejších střelec-
kých zbraní. Model může užívat jakoukoliv stře-
leckou zbraň, není omezen seznamem, který je pro 
něj uveden v pravidlech jeho gangu.
Pohotový (nimble). Model se může pohnout 
a vystřelit ve stejném kole se zbraní, u které 
toto normálně nelze. Tato schopnost nemůže být 
kombinována s dvojitou střelbou.
Přesný střelec (trick shooter). Bojovník dokáže 
bez problémů stret každou štěrbinu. Model igno-
ruje postih za kryt.
Lovec (hunter). Model umí rychle nabíjet zbraně 
— může střílet každé kolo i ze zbraní, z kterých lze 
normálně střílen jen každé druhé kolo.
Vrhač nožů (knife–ghter). Bojovník je expertem 
v užívání vrhacích nožů a vrhacích hvězdic. Model 
může v jedné fázi střelby vrhnout až tři tyto zbraně 
a rozdělit hody mezi kterékoliv cíle v dosahu. Tuto 
schopnost nelze kombinovat s dvojitou střelbou.

Schopnosti
Tento seznam schopností je užíván při postupech hrdinů. Váš bojovník má omezeno, z které kategorie 
schopností si může své schopnosti vybírat. U pravidel ke každému gangu je uvedena tabulka hrdinů 
a kategorií schopností, které mohou nabýt. Některé gangy mohou nabývat i jiných, speciálních schop-
ností, které jsou pak uvedeny v pravidlech příslušného gangu.
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Akademické schopnosti
Jazyk boje (battle tongue). Tuto schopnost může 
mít jen vůdce — vycvičí svůj gang k užívání 
krátkých rozkazů: takto se prodlouží jeho 
vůdcovská schopnost o 6 palců. Nemrtví nemohou 
použít tuto schopnost.
Čáry (Sorcery). Tuto schopnost může použít pouze 
model schopný sesílat kouzla: dává mu +1 pro hody 
na seslání kouzla. Knězi lovců čarodějnic a Sig-
marovy sestry nemohou použít tuto schopnost.
Znalý poměrů (streetwise). Bojovník má dobré 
kontakty a ví, kde shánět vzácné předměty. Model 
si při obchodování může přičíst +2 pro hod, jestli je 
daná věc k mání.
Smlouvání (haggle). Bojovník zná veškeré triky, 
jak smlouvat s obchodníkem o ceně. Model může při 
nakupování (fázi obchodování) odečíst 2D6  zlaťáků 
od ceny jednoho kupovaného předmětu (minimální 
cena je vždy 1 zlaťák).
Tajemství kouzel (arcane lore). Knězi, lovci 
čarodějnic a Sigmarovy sestry nemohou použít tuto 
schopnost. Model s knihou kouzel a touto schop-
ností se může naučit nižší magii.
Hledač chaotitu (wyrdstone hunter). Bojovník 
dokáže velmi dobře nacházet schované kousky 
chaotitu. Pokud se tento hrdina účastní prozkou-
mávání, můžete jednu kostku přehodit. Druhý 
výsledek platí.
Čaroděj válečník (warrior wizard). Schopnost 
může být použita pouze modely schopnými sesílat 
kouzla, kterým umožní užívat magii ikdyž mají na 
sobě brnění.
Schopnosti síly.
Drtivý úder (mighty blow). Bojovník dokáže užít 
své síly na maximum a tak při boji na blízko má 
model +1 k síle pro všechny zbraně pro boj zblízka 
(neplatí pro pistole).
Zápasník (pit ghter). Zápasník velmi dobře zná 
způsob boje ve stísněných prostorách zápasiště. 
Model má +1 k WS a k útokům, pokud bojuje 
uvnitř budov či zřícenin.
Nezlomný (resilient). Odečtěte −1 od síly zásahů 
způsobených tomuto modelu v boji na blízko. Hody 
na brnění nejsou touto schopností ovlivněny.
Hrůzu nahánějící (fearsome). Taková je pověst 
(i vzhled) bojovníka, že způsobuje strach.
Silák (strongman). Model může užívat obouruční 
zbraně bez postihu útočení jako poslední. Pro model 
s touto vlastností používejte standardní pravidla 
pro pořadí v boji ikdyž má obouruční zbraň.
Nezastavitelný (unstoppable charge). Model má 
bonus +1 k WS v kole, ve kterém napadl pro-
tivníka.

Rychlostní schopnosti.
Skok (leap). Model může ve fázi pohybu navíc 
skočit D6 palců. Může jít a skočit, běžet a skočit, 
napadat se skokem, může ale skočit v jedné fázi 
pohybu pouze jednou.
Skákající model může skokem přeskočit modely 
velikosti člověka (včetně nepřátel) a překážky do 
1 palce bez postihu.
Skok můžete použít i pro přeskočení přes nějakou 
díru — musíte to ovšem oznámit předtím, něž 
hodíte, kolik model skočí. Pokud nedoskočil, spad-
nul dolů.
Sprint (sprint). Model může ztrojnásobit svůj 
pohyb pokud běží nebo napadá.
Akrobat (acrobat). Bojovník je velmi pružný 
a hbitý. Model může seskočit (bez způsobení 
zranění) až z výšky 12 palců, pokud hodí test 
na iniciativu. Dále model může přehodit test při 
napadení seskokem (napadení seskokem ale stále 
může provádět max. z výšky 6 palců)
Rychlý reex (lightning reexes). Pokud je model 
napadnut, řídí se pořadí, kdo útočí první, inicia-
tivou modelů (napadající neútočí automaticky jako 
první).
Výskok (jump up). Pokud je model sražen, může se 
okamžitě postavit. Model může ignorovat veškeré 
výsledky sražen hodu na vyřazení, kromě případu, 
kdy je sražen pouze proto, že ho zachránila helma 
před omráčením.
Úhyb (dodge). Bojovník je velmi pozorný a mrštný, 
dokáže uhýbat střelám. Pokud je zasáhnut, hoďte 
kostkou a na 5+ model střele uhnul. Házejte ihned, 
jak je hozen úspěšný zásah ze střelné zbraně, před 
hodem na zranění.
Horolezec (scale sheer surfaces). Model může 
šplhat po zdech (nahoru i dolů) až dvojnásobek 
svého pohybu a nemusí přitom házet test na inicia-
tivu.



Je to temný čas.
Moc císařů není nic než prach, jejich koruna je 
ztracena a sláva zapomenuta.
Sliby o novém věku míru a vzkvétání se utopily 
v krvi.
To je tvůj čas. A ruiny Mordheimu skrývají cenu 
za hranicemi představivosti: kámen tak mocný, že 
může splnit všechna tvá přání.
Avšak dej pozor nepřátel svých.
Obávej se Posedlých, bestií z kráteru, které 
bloudí nocí.
Střež se dýk záhadných krysolidí, tajemných 
Skavenů z podsvětí.
Vyhýbej se mrtvolám, jež kráčí znovu obživlé, i 
upírů a jejich hnijících služebníků.
Toto je Mordheim, město prokletých. Domov 
všech tvých splněných přání. Však buď ostražitý, 
jinak bude též tvým hrobem.
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Generování scénáře
Je dovoleno, aby se hráči před bitvou dohodli na 
tom, jaký scénář budou hrát. Přesto ale většina 
hráčů preferuje náhodné určení scénáře. Pro toto 
určení postupujte podle následujících pravidel.
1. Hráč s nižším hodnocením gangu hodí dvěma 

kostkami a podle tabulky scénářů zjistí, který 
scénář se bude hrát. Pokud je určen scénář, 
který obsahuje útočníka a obránce, tento hráč 
si může vybrat, kým ve hře bude.

2. Pro všechny bojovníky z obou gangů, kteří mají 
staré bojové zranění, hoďte kostkou a zjistěte, 
zda se zúčastní této bitvy či nikoliv.

3. Rozestavte terén a gangy podle pravidel uve-
dených u příslušného scénáře. Čím více budov, 
tím lépe, takže pokud možno použijte všechen 
terén, který máte k dispozici.

Tabulka scénářů
2D6 Výsledek
2 Hráč s nižším hodnocením si může vybrat 

scénář.
3 Scénář 5: Pouliční boj
4 Scénář 7: Ukrytý poklad
5 Scénář 3: Honba za chaotitem
6 Scénář 8: Okupace
7 Scénář 2: Šarvátka
8 Scénář 4: Proražení
9 Scénář 9: Překvapivý útok
10 Scénář 6: Náhodné setkání
11 Scénář 1: Obrana naleziště
12 Hráč s nižším hodnocením si může vybrat 

scénář.

Scénář 2: Šarvátka
V rozlehlých ruinách města Mordheim je vždy 
možnost, že gang narazí na rivaly. Občas se sice 
stane, že skupinky se vyhnou bez boje, mnohem 
častěji ovšem dojde v rozvalinách ke rvačce. Pokud 
se podaří soupeře vytlačit, gang získá větší prostor, 
na kterém může hledat chaotit.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 

Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Poté takto zvo-
lený hráč rozestaví své modely na té straně stolu, 
kterou si vybral, maximálně do 8 palců od okraje. 
Poté jeho oponent rozestaví své modely do 8 palců 
od protějšího okraje stolu.
Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, začíná.

Scénář 1: Obrana naleziště
Občas gang nalezne budovu s hromadou chaotitu 
či jiným pokladem. Netrvá dlouho a jiný gang 
jej napadne, aby poklad získal pro sebe. To 
většinou vede ke koniktu, protože málokdo se vzdá 
získaného bohatství snadno.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
První budova by měla být umístěna doprostřed 
stolu, cílem scénáře je ovládnutí této budovy.
Gangy
Hráč s nižším počtem modelů je automaticky 
obráncem. Pokud mají obě strany stejně, hoďte 
kostkou kdo bude obráncem a kdo útočníkem.
Obránce rozestaví své modely jako první — uvnitř 
cílové budovy a v okolí 6 palců kolem ní. Poté 
rozestaví své modely útočník — do 6 palců od 
okraje hrací plochy. Jeho modely mohou přicházet 
z různých stran.

Začátek hry
Útočník má první kolo.
Ukončení hry
Pokud na konci obráncova kola má útočník více 
stojících modelů uvnitř cílové budovy a v okolí 
6 palců kolem ní než obránce, útočník zvítězil. 
Případně hra končí, když jeden z gangů nezvládne 
hod na prohru.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomoc-
níků, která přežila bitvu, získává +1 bod zkuše-
nosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.
Chaotit
Jeden úlomek chaotitu získá každý hrdina obou 
gangů, který se na konci hry nachází uvnitř 
budovy. Maximum je tři úlomky pro každý gang.

Scénáře
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Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů neprošel testem 
prohry, hra končí.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomoc-
níků, která přežila bitvu, získává +1 bod zkuše-
nosti.

+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.

Scénář 3: Honba za chaotitem
Mordheim je poset nespočitatelným množstvím 
úlomků drahocenného chaotitu. Je běžné, že dva 
gangy na sebe narazí a pouze boj rozhodne, kdo ses-
bírá cennou kořist.
V tomto scénáři na sebe narazí dva gangy, které pro-
zkoumávají ruiny skladiště, krypty, svatyně či jiné 
potenciálně bohaté stavby.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku terénu 
na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací plocha 
měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Speciální pravidla
Po rozmístění terénu umístěte D3+1 žetonů před-
stavujících úlomky chaotitu na hrací plochu. Hráči 
se střídají při umisťování žetonů. Hoďte kostkou, 
kdo bude začínat. Žetony musí být umístěny více 
jak 10 palců od kraje stolu a alespoň 6 palců navzá-
jem od sebe. Všimněte si prosím, že žetony jsou 
rozmisťovány před tím, než se rozhoduje, kdo bude 
hrát na jaké straně stolu. Bojovníci seberou úlomek 
způsobem, že se pohnou tak, aby se dotýkali žetonu. 
Bojovník může nést několik úlomků bez jakéhokoliv 
postihu k pohybu. Bojovník nemůže předat úlomky 
jinému bojovníkovi. Pokud je bojovník s úlomky 
vyřazen z boje, položte žetony na místo, kde padl.

Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Poté takto zvo-
lený hráč rozestaví své modely na té straně stolu, 
kterou si vybral, maximálně do 8 palců od okraje. 
Poté jeho oponent rozestaví své modely do 8 palců od 
protějšího okraje stolu.
Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, začíná.
Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů neprošel testem pro-
hry, hra končí.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomocníků, 
která přežila bitvu, získává +1 bod zkušenosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává +1 
bod zkušenosti.
+1 za úlomek: Každý hrdina nebo pomocník nesoucí 
na konci bitvy úlomky získá +1 bod zkušenosti za 
každý úlomek.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.
Chaotit
Každý úlomek, který mají bojovníci na konci bitvy, 
získává gang, ke kterému bojovníci patří.

Scénář 4: Proražení
Když se rozkřiknou zprávy o novém nalezišti 
úlomků, gangy se vydají na výpravy získat bohat-
ství. Často se jim ale postaví někdo do cesty a snaží 
se zablokovat jejich průchod svým územím.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku terénu 
na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací plocha 
měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí stranu stolu, na které se rozmístí útočník.
Útočník rozestaví své modely jako první a to maxi-
málně do 8 palců od svého okraje stolu. Obránce se 
rozmístí kdekoliv na stole tak, aby byl vzdálen ales-
poň 14 palců od protivníkových modelů.
Začátek hry
Útočník má první kolo.

Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů neprošel testem 
prohry, hra končí.
Pokud útočník dokáže dovést dva nebo více stojících 
modelů do 2 palců okraje obráncovy strany stolu, pro-
razil obranu a zvítězil.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomocníků, 
která přežila bitvu, získává +1 bod zkušenosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává +1 
bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.
+1 za proražení: Každý model, který prorazil obranou, 
získává +1 bod zkušenosti. Pokud je model pomoc-
níkem, pak celá skupinka získává +1 bod.
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Scénář 5: Pouliční boj
V úzkých městsvých uličkách na sebe narazily 
dva gangy. Vyjímečně se to obejde bez incidentu, 
mnohem častěji je ale prolita krev.
Terén
Rozmístěte budovy tak, aby tvořily jednu ulici, bez 
mezer mezi budovami podél ulice. Za těmito budo-
vami jsou neprostupné ruiny, budovy se ovšem 
ještě dají prolézt. Jediná cesta skrz je touto ulicí. 
Ulice může zatáčet a klikatit se. Ulice by neměla 
být příliš úzká, může však obsahovat zúžení v něk-
terých místech. Doporučujeme, aby hrací plocha 
měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Modely jsou 
rozestaveny v šesti palcích na příslušném konci 
ulice.
Speciální pravidla
Gang se nemůže dobrovolně obrátit a opustit 
bojiště tou stranou, z které začínal.

Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, začíná.
Ukončení hry
Když jeden z gangů úspěšně dovede všechny své 
(zbývající) modely ven z ulice protivníkovou stra-
nou, zvítězil.
Případně hra končí v okamžiku, kdy jeden z gangů 
neprošel testem prohry.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomocníků, 
která přežila bitvu, získává +1 bod zkušenosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.
+1 únik. První hrdina z jednoho z gangů (ne 
z obou!), který opustí bojiště protivníkovou stra-
nou, získává +1 bod zkušenosti.

Scénář 6: Náhodné setkání
Gangy se vrací z dnešního průzkumu ruin do 
svých táborů, když na sebe narazí. Nikdo už dnes 
nepočítal s bojem, proto ten, kdo zareaguje rychleji, 
získá výhodu.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Poté takto zvo-
lený hráč rozestaví své modely v zóně A podle sché-
matu. Druhý gang rozestavuje své modely poté 
v zóně B, ovšem žádný z jeho modelů nesmí být 
blíže jak 14 palců k nepřátelským modelům.
Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou a přičte iniciativu svého 
vůdce. Hráč s vyšším výsledkem začíná.
Speciální pravidla
Každý z gangů nese D3 úlomků chaotitu na začátku 
bitvy. Poznamenejte si, kolik úlomků každý gang 
má.

Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů neprošel testem 
prohry, hra končí.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomoc-
níků, která přežila bitvu, získává +1 bod zku-
šenosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.
Chaotit
Každý z gangů získá tolik úlomků, kolik hodil na 
začátku bitvy, minus počet svých hrdinů, kteří byli 
vyřazeni z boje (až na minimum nula úlomků). 
Navíc každý z gangů získá tolik úlomků, kolik 
vyřadil z boje soupeřových hrdinů, až na maximum 
tolika úlomků, kolik hodil soupeř na začátku hry.

A
B
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Scénář 7: Ukrytý poklad
Koluje pověst, že v ruině jednoho z domů je utajený 
vchod do sklepa a za ním se nalézá truhlice s pok-
ladem. Dva velitelé se vypravili zjistit skutečnost. 
Kdo ví, co naleznou?
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Poté takto zvo-
lený hráč rozestaví své modely na té straně stolu, 
kterou si vybral, maximálně do 8 palců od okraje. 
Poté jeho oponent rozestaví své modely do 8 palců 
od protějšího okraje stolu.
Speciální pravidla
Všichni bojovníci (ne zvířata!) v obou z gangů 
ví, po čem pátrají a musí prohledávat budovy. 
Pokaždé, když bojovník vstoupí do budovy, která 
ještě nebyla prozkoumána, hoďte 2D6. Pokud padlo 
12, bojovník nalezl poklad. Budovy, které zasahují 
do rozmisťovací zóny, nepodléhají těmto testům 
(již byly prozkoumány). Každá budova může být 
prozkoumána pouze jednou.
Pokud nepadlo 12 a již zbývá poslední budova 
k prozkoumání, poklad bude automaticky nalezen 
v ní. Po nalezení pokladu jej musí model dopravit 
ke své straně stolu. Nesení pokladu zpomalí model 
na polovinu jeho pohybu. Pokud poklad ponesou 
dva (nebo více) modely, nemají postih žádný. Pokud 
model nesoucí poklad je vyřazen z boje, poklad je 
umístěn na místo, kde model padnul. Jakýkoliv 
jiný model velikosti člověka pak může poklad zved-
nout (musí se dostat podstavcem do kontaktu 
s pokladem) a nést jej.

Ten gang, který drží truhlici na konci bitvy, po 
hře prozkoumá, co v ní našel. Na každý předmět 
v následující tabulce se hází, zda byl v truhlic 
přítomen (kromě zlaťáků, které tam jsou automa-
ticky). Tedy truhlice může obsahovat velmi cenný 
poklad, ale může se i stát, že riskujete smrt jen pro 
tři zlaťáky!
Předmět Potřebný výsledek hodu
3D6 zlaťáků Automaticky
D3 úlomky chaotitu 5+
Lehké brnění 4+
Meč 3+
D3 šperků, 10 zl. za každý 5+
Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, začíná.
Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů odnese poklad do 
bezpečí (ven ze stolu svou stranou) nebo jeden 
z gangů neprojde testem prohry, hra končí. Vítěz 
získává truhlici s pokladem.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomocníků, 
která přežila bitvu, získává +1 bod zkušenosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod 
zkušenosti za každý nepřátelský model, který 
vyřadil z boje.
+2 za nalezení truhlice: Pokud hrdina nalezl truh-
lici, získává +2 body zkušenosti.
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Scénář 9: Překvapivý útok
Jeden z gangů prozkoumává ruiny, když je náhle 
přepaden jiným gangem. Obránce je roztroušen po 
velké ploše a musí rychle shromáždit obranu.
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Obránce hodí D6 pro každého svého hrdinu a pro 
každou svou skupinku pomocníků (v pořadí, jaké si 
zvolí). Na 1–3 se tito nacházejí někde mimo bojiště 
do boje se připojí později. Na 4–6 jsou rozmístěni na 
stole na začátku hry. Na stole bude alespoň jeden 
hrdina nebo jedna skupinka pomocníků — pokud 
u všech hodů padlo 1–3, poslední testovaný hrdina 
nebo skupinka pomocníků budou rozmístěni na 
stole.
Obránce rozmístí své modely na stole. Žádný model 
nesmí být blíže jak 8 palců k jinému modelu. Žádný 
model nesmí být blíže jak 8 palců ke kraji stolu.
Útočník poté rozmístí své modely na náhodně zvo-
lené straně stolu — nejdříve určete, která strana 
stolu bude ve schématu odpovídat jedničce, poté 
hoďte kostkou a výsledek určí příslušnou stranu 
stolu pro útočníka.
Začátek hry
Útočník má první kolo.

Speciální pravidla
Obránce na začátku svého druhého a každého 
dalšího kola může házet D6 pro každého ze svých 
hrdinů a pro každou skupinu svých pomocníků, 
kteří ještě nejsou na stole. Pokud padlo 4+, model(y) 
ve své fázi pohybu přijdou do hry z náhodně zvo-
lené strany stolu (použitím stejného schématu, 
jaké použil útočník na začátku hry). Všechny posily 
v jednom kole přicházejí ze stejné strany a mohou 
již v tomto kole napadnout.
Ukončení hry
V momentu, kdy jeden z gangů neprošel testem 
prohry, hra končí.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomoc-
níků, která přežila bitvu, získává +1 bod zkuše-
nosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce vítězného gangu získává 
+1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.

Scénář 8: Okupace
Tento scénář umisťuje bitvu do těch částí Mord-
heimu, kde budovy obsahují množství úlomků chao-
titu a jiná bohatství. Obsazení příslušných budov 
znamená pro gang tučné zisky. Oponent ovšem 
získal ten samý nápad...
Terén
Hráči se střídají a umisťují po jednom kousku 
terénu na hrací plochu. Doporučujeme, aby hrací 
plocha měřila 4 krát 4 stopy (stopa je cca 30 cm). 
Gangy
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, určí, kdo se rozestavuje první. Poté takto zvo-
lený hráč rozestaví své modely na té straně stolu, 
kterou si vybral, maximálně do 8 palců od okraje. 
Poté jeho oponent rozestaví své modely do 8 palců 
od protějšího okraje stolu.
Začátek hry
Oba hráči hodí kostkou. Ten, kterému padlo vyšší 
číslo, začíná.

Speciální pravidla
Cílem je obsadit D3+2 budov na hrací ploše. 
Označte tyto budovy, začněte budovou nejvíce 
uprostřed plochy a pokračujte k nejbližší budově 
a tak dále. Budova je obsazena, pokud je v ní stojící 
model a není v ní žádný nepřátelský model.
Ukončení hry
Ve hře se neháže test na prohru, hra končí nej-
později po osmi kolech. Pokud jeden z gangů 
dobrovolně vzdal, protivník automaticky obsazuje 
všechny budovy.
Zkušenosti
+1 přežití: Každý hrdina nebo skupinka pomoc-
níků, která přežila bitvu, získává +1 bod zkuše-
nosti.
+1 vítězný vůdce: Vůdce gangu, který obsadil více 
budov, získává +1 bod zkušenosti. Pokud obsadily 
obě strany stejný počet budov, hra skončila remí-
zou a žádný z vůdců nezískává tento bonus.
+1 za vyřazení soupeře: Hrdina získá +1 bod zku-
šenosti za každý nepřátelský model, který vyřadil 
z boje.

1

 2–3 4–5

6
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Příjem
Na konci každé bitvy může gang „prozkoumávat 
okolí“ — házet na tabulce prozkoumávání. To se 
dělá okamžitě po bitvě, aby jeden hráč byl svědkem 
toho, jak druhý hází své hody. Jak můžete okamžitě 
vidět, začínající gang má jen malé šance nalézt něco 
skutečně vzácného. Ovšem mnoho objevů přibude 
díky lepší výbavě a získaným schopnostem.
Hoďte D6 pro každého hrdinu, který v bitvě nebyl 
vyřazen z boje. Tento hod reprezentuje jeho snahu 
v nalézání úlomků chaotitu. Neházejte pro hrdiny, 
kteří byli vyřazeni z boje; tito odpočívají v táboře 
a léčí svá zranění. Pokud jste vyhráli poslední 
bitvu, můžete hodit navíc jednu kostku. Součet 
všech padlých čísel konzultujte s tabulkou prozkou-
mávání, která vám ukáže, kolik úlomků vaši hrdi-
nové nalezli.
Neházejte žádné kostky za vaše pomocníky. Není 
tomu tak, že ti by se neúčastnili hledání, ve sku-
tečnosti se účastní, ovšem pouze pomáhají hrdinům, 
kteří je koordinují v průzkumu okolí. Kromě toho, 
někteří pomocníci (např. oživlí mrtví či zvířata) 
nedokáží úlomky hledat.

Stejná čísla
Když váš gang hledá chaotit, může se stát, že narazí 
na zajímavé místo nebo potkají přeživší obyvatele 
města. Pokud při hodu na kostkách padne nějaké 
číslo dvakrát nebo vícekrát, nalezli jste něco neob-
vyklého. Níže uvedená tabulka uvádí, co jste ve 
kterých případech nalezli.
Pokud padne více skupin stejných čísel, můžete 
použít pouze jednu skupinu. Pokud padly skupiny 
o rozdílném počtu stejných čísel (např. dvě trojky 
a tři pětky), použijte pouze jeden výsledek, a to ten, 
ve kterém stejných číslic padlo více (tedy v příkladu 
tři pětky). Pokud padly skupiny, u nichž je počet 
stejných čísel ve skupině stejný (např. dvě jedničky 
a dvě čtverky), použijte skupinu s vyššími čísly (dvě 
čtverky).
Všechny peníze a kořist nalezená během průzkumu 
jsou přidány do pokladnice vašeho gangu. Veškeré 
úlomky, které naleznete, mohou být normálním 
způsobem prodány.

Proces prozkoumávání
1. Hoďte 1D6 za každého hrdinu, který přežil, plus 

jednu kostku navíc, pokud jste vyhráli poslední 
bitvu, plus veškeré vaše další kostky přidané 
vaší výbavou a schopnostmi. Z hozených kostek 
můžete vybrat maximálně šest výsledků, ikdyž 
jste házeli sedmi nebo více kostkami.

2. Některé schopnosti či předměty (např. mapa 
Mordheimu) vám mohou dovolit přehodit něk-
terou z kostek. Pokud je ve vaší skupině elfí 
hraničář, můžete k jedné z kostek přičíst či 
odečíst 1.

3. Pokud padla dvojice, trojice apod. pak jste nara-
zili na něco neobvyklého. Zjistěte, oč se jedná, 
a zařiďte se u pravidel uvedených u popisu 
příslušného nálezu.

4. Sečtěte výsledek hodů dohromady a zjistěte 
na tabulce, kolik jste nalezli úlomků chaotitu. 
Přičtěte si toto množství k vašim úlomkům na 
rozpise vašeho gangu.

Počet nalezených úlomků chaotitu
 Součet výsledků Počet úlomků
 1–5 1
 6–11 2
 12–17 3
 18–24 4
 25–30 5
 31–35 6
 36+ 7

Neobvyklá místa
Dvojice
1 1 .................................................................. Studna
2 2 ..................................................................Obchod
3 3 .................................................................Mrtvola
4 4 ...................................................................Blázen
5 5 .......................................................Převrhlá kára
6 6 .....................................................................Brloh
Trojice
1 1 1 ............................................................. Taverna
2 2 2 .............................................................Kovárna
3 3 3 ..................................................................Vězni
4 4 4 .......................................... Výrobce luků a šípů
5 5 5 ...............................................................Tržnice
6 6 6 ............................................... Navrácení dluhu
Čtveřice
1 1 1 1 ......................................................... Střelnice
2 2 2 2 ...........................................................Svatyně
3 3 3 3 ..............................................Měšťanský dům
4 4 4 4 .........................................................Zbrojnice
5 5 5 5 ........................................................... Hřbitov
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Neobvyklá místa
Dvojice
(1 1) Studna
Veřejné studny, kterých bylo v Mordheimu dost, 
bývaly často kryty stříškou nesenou na pilířích 
a ozdobeny soškami a fontánkami. Toto město bylo 
pyšné na své zásobování vodou. Bohužel, stejně jako 
další studny, je i tato v hrozném stavu a zajisté je 
znečištěna chaotitem.
Vyberte jednoho z vašich hrdinů a hoďte D6. Pokud 
hodíte stejně nebo méně jak jeho odolnost, nalezl 
jeden úlomek chaotitu. Pokud se test nezdařil, 
hrdina se nalokal vody a musí vynechat příští 
bitvu.
(2 2) Obchod
Kupcův obchod už byl někým prohledán. Přesto se 
v jedné podlouhlé místnosti nachází nějaké před-
měty. Některé jsou užitečné, jako např. železné hrnce 
a pánve či role plátna. o jiné není zájem, hlavně 
o laciné tretky, které dnes v Mordheimu k ničemu 
nejsou.
Po důkladném prohledání jste našli D6 zlaťáků. 
Pokud hodíte 1, nalezli jste navíc i talisman štěstí.
(3 3) Mrtvola
Nalezli jste ještě teplou mrtvolu. Čouhá z ní otlučná 
kudla. Kupodivu chudák ještě nebyl okraden.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1–2 D6 zlaťáků
 3 Dýka
 4 Sekera
 5 Meč
 6 Lehké brnění
(4 4) Blázen
Gang narazil na jednoho, kteří přežili zkázu Mord-
heimu, jednoho, který přišel o zdravý rozum a zůstal 
v městě.
Skaveni mohou blázna prodat Eshinským agentům 
(kteří jej použijí jako otroka a posléze jako potravu) 
za 2D6 zlaťáků. Posedlí mohou blázna obětovat 
bohům Chaosu, jejich magistr získá +1 bod zku-
šenosti. Nemrtví mohou blázna zabít a získat tak 
zdarma jednu živou mrtvolu (zombie). Ostatní gangy 
blázna nechají být a ušetřený čas prozkoumávají 
dále ruiny. Příště, až budete házet na prozkou-
mávání, hoďte o jednu kostku více a pak jeden padlý 
výsledek zrušte (např. máteli tři hrdiny, hoďte čtyři 
kostky a vyberte si, které chcete tři výsledky).
(5 5) Převrhlá kára
U městské brány jste nalezli převrhnutou káru. Její 
plachta má vyšitý šlechtický erb. Každý důležitý 
dávno z města utekl, tak co tu ta kára dělá? Utrhl 

se potah sám z ojí, anebo někdo pustil koně na svo-
bodu?
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
D6 Předmět
1–2 Mapa Mordheimu
3–4 Váček s 2D6 zlaťáky
5–6 Zdobený meč a zdobená dýka. Přeměty si 

můžete nechat nebo prodat za dvojnásobnou 
cenu oproti normální ceně (stále platí, že se 
prodává za poloviční cenu, tedy zdobený meč 
lze prodat za 10 zlaťáků).

(6 6) Brloh
Nalezli jste opuštěný brloh, někdo zde živořil. Tady 
se toho nedá moc nalézt.
Nalezli jste D6 zlaťáků.

Trojice
(1 1 1) Taverna
Ruiny prozrazují, že zde stála taverna, vývěsní štít 
stále ještě visí na zdi. Vrchní patra budovy jsou 
zničena, ale sklep byl vytesán do skály, a je stále 
plný soudků, korbelů a akonků.
Soudek s dobrým pitím lze výhodně prodat. Bohu-
žel členové gangu mají velký zájem o obsah soudku! 
Musíte projít testem na morálku velitele. Pokud 
se test zdařil, gang okamžitě získá 4D6 zlaťáků 
z prodeje soudku. Pokud se test nezdařil, byl i přes 
všechna varování soudek otevřen... Z prodeje toho, 
co v soudku zbylo, máte D6 zlaťáků. Nemrtví, lovci 
čarodějnic a Sigmarovy sestry automaticky uspějí 
v dotyčném testu, protože nejsou sváděni takovými 
světskými požitky, jako je alkohol.
(2 2 2) Kovárna
Pec a převrhnutá kovadlina jsou jasným důkazem, 
že jsme se ocitli v bývalé kovárně. Většina železa 
a nástrojů již byla rozkradena, ale přece jenom se 
něco může mezi uhlím válet.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1 Meč
 2 Obouruční zbraň
 3 Cep
 4 D3 halaparten
 5 Dřevec
 6 Železo v hodnotě 2D6 zlaťáků
(3 3 3) Vězni
Tlumené hlasy vycházejí z jedné z budov. Uvnitř jste 
nalezli solidně oblečené lidi, kteří byli zamčeni ve 
sklepě. Pravděpodobně se jedná o vězně, které chtěl 
některý kult obětovat o příští Geheimnisnacht.
Posedlí mohou vězně obětovat (dokončí práci těch, 
kteří vězně chytili); získají D3 bodů zkušenosti, 
které mohou volně rozdělit mezi hrdiny v gangu. 
Nemrtví mohou vězně zabít a získají D3 živých 
mrtvol (zombií) zdarma. Skaveni mohou vězně 
prodat do otroctví za 3D6 zlatých. Ostatní gangy 
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mohou vězně vyprovodit ven z města. Za své úsilí 
budou odměněni 2D6 zlaťáky. Navíc jeden z vězňů 
se rozhodl přidat ke gangu. Pokud si můžete dovolit 
nakoupit pro něj zbraně a brnění, můžete k jedné 
ze svých skupin pomocníků jednoho pomocníka 
zdarma přidat (se stejnými charakteristikami, jako 
už skupina má, dokonce i tehdy, když už skupina 
má nějaké postupy).
(4 4 4) Výrobce luků a šípů
Kdysi zde byla dílna, v které zbrojíř vyráběl střelné 
zbraně. Tisové větve a vrbové pruty se válí všude 
kolem.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1–2 D3 krátkých luků
 3 D3 luků
 4 D3 dlouhých luků
 5 Toulec s loveckými šípy
 6 D3 kuší
(5 5 5) Tržnice
Krytá tržnice byla nesena několika dřevěnými pilíři, 
jsou tu vidět pytlové váhy. Vrchní patro je úplně 
zničeno, ale stále se v přízemí plno krámů válí po 
podlaze a určitě zde bude co nalézt. Zkoušíte se 
probrat tím, co zbylo z posledního dne fungování 
tržnice
Našli jste předměty v celkové hodnotě 2D6 zlaťáků.
(6 6 6) Navrácení dluhu
Toho člověka jste už někde viděl. Zastavuje vás, že 
vám chce splatit starý dluh.
Pro příští bitvu si můžete zdarma najmout někte-
rého z vašemu gangu dostupných žoldnéřů. Po bitvě 
mu můžete začít platit, aby zůstal dále, jinak váš 
gang opustí.

Čtveřice
(1 1 1 1) Střelnice
Pravděpodobně se jednalo o střelnici nebo trpasličí 
dílnu na střelné zbraně. Dveře byly vyraženy a míst-
nosti jsou vypleněny, ale přece jenom je tady ještě 
několik železných beden.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1 Trombón
 2 Pár pistolí
 3 Pár soubojových pistolí
 4 D3 pušek
 5 D3 váčků s kvalitním střelným prachem
 6 Hochlandská dlouhá ručnice
(2 2 2 2) Svatyně
Gang narazil na ruiny svatyně. Je to tu tak poni-
čené, že už nelze ani určit, kterému z bohů byla 
svatyně postavena. Nějaké výjevy lze ještě nalézt 
na zdech a podlaze, ale všechny jsou zohyzděny 
heretiky. Úlomky soch se válejí po podlaze. Některé 

předměty byly asi pozlaceny, ale mnohé zlato je 
odloupáno.
Váš gang může sloupat ze sošky další zlato a získat 
3D6 zlaťáků. Sigmarovy sestry a lovci čarodějnic 
mohou některou ze sošek zachránit před vandaly. 
Jejich představení jim zato dají 3D6 zlaťáků; 
navíc jedna z jejich zbraní (zvolená hráčem) bude 
posvěcena a bude zraňovat nemrtvé a posedlé vždy 
na 2+.
(3 3 3 3) Měšťanský dům
Třípatrový dům byl kdysi součástí činžovního bloku 
podél této uličky. Ulice je zničena, ale tento dům 
zůstal docela bez šrámů. Dokonce můžete z jeho oken 
v nejvyšším patře přelézt do podkroví protějšího 
domu.
Nalezli jste kořist v hodnotě 3D6 zlatých.
(4 4 4 4) Zbrojnice
Náprsní krunýř visící na holi na budově upoutal 
vaši pozornost. Je však příliš vysoko! Pod ním se 
však ukrývá zbrojnice. Mezi sazema v komíně se 
něco zablýsknulo!
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1–2 D3 štítů nebo pěstních štítů (vyberte si)
 3 D3 přileb
 4 D3 lehkých brnění
 5 D3 těžkých brnění
 6 Brnění z ithilmaru
(5 5 5 5) Hřbitov
Nalezli jste starý hřbitov, přecpaný hrobkami obrost-
lými břečťanem. Jsou zde groteskní monumenty smrti 
a mnoho chrličů. Někde jsou hroby zdemolovány, 
jistě zde již byli vykradači hrobů!
Jakýkoliv gang kromě lovců čarodějnic a Sigmaro-
vých sester může rabovat a nalezne kořist v hodnotě 
D6x10 zlaťáků. Pokud jste rabovali, příští hru proti 
lovcům čarodějnic nebo Sigmarovým sestrám vás 
bude nepřítel nenávidět — poznamenejte si to na 
rozpis. Lovci čarodějnic a Sigmarovy sestry mohou 
hroby uzavřít a zapečetit; budou odměněni D6 body 
zkušenosti, které mohou volně rozdělit mezi své 
hrdiny.
(6 6 6 6) Podzemní chodby
Nalezli jste vstup do pozemních tunelů pod městem.
Můžete využít těchto tunelů ve vaší příští hře. Až 
tři z vašich bojovníků (žádné velké modely jako jsou 
ogři či posedlí!) mohou být v bitvě umístěni kde-
koliv na hrací ploše. Jejich rozmístění proveďte 
na konci svého prvního kola a tyto modely musí 
být umístěny alespoň 8 palců od nepřátel. Toto 
reprezentuje výhodu, kterou bojovníci získali tím, 
že se do boje dostali skrz podzemní síť chodeb, 
překvapujíce protivníka svým náhlým objevením ve 
hře.
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Pětice
(1 1 1 1 1) Lichvářův dům
Veliké sídlo, vytesáno z kvalitních kamenných bloků, 
přežilo pohromu docela dobře. Vyřezávané symboly 
zdobící okenní i dveřní rámy byly ale poničeny 
někým před vámi. Dveře jsou vyraženy a vám nedá 
nepodívat se dovnitř.
Pod sutinami jste nalezli D6x10 zlaťáků.
(2 2 2 2 2) Alchymistova laboratoř
Úzké schodiště vede do malé kamenné kobky, která 
byla kdysi alchymistovou dílnou. Vypadá to, že se 
jedná o starou, dobře postavenou budovu, která 
přežila dlouhá léta, až do pádu komety. Kamenná 
podlaha je počmárána tajemnými symboly, na zdech 
lze nalézt různé diagramy a astrologická znamení.
V rozvalinách najdete 3D6 zlaťáků a odřený zápis-
ník. Ten můžete dát jednomu svému hrdinovi, 
který jeho studiem získá možnost vybírat si i z aka-
demických schopností, když mu na tabulce postupů 
padne vybrání si nové schopnosti.
(3 3 3 3 3) Šperkařství
Všechny domy ve zlaté uličce byly již dávno vyra-
bovány. Dokonce i bezcené kusy nábytku byly 
rozebrány, co kdyby někde vevnitř byly schovány 
drahé kameny! Přesto ale pár drobných věcí někdo 
přehlédl.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1–2 Křemínky v hodnotě D6x5 zlaťáků
 3–4 Ametyst v ceně 20 zlaťáků
 5 Náhrdelník v ceně 50 zlaťáků
 6 Rubín v hodnotě D6x15 zlaťáků
Pokud váš gang šperky neprodá, jeden z vašich 
hrdinů je může hrdě nosit jako své ozdoby. Pokaždé, 
když jde nakupovat si pak přičítá +1 k hodům 
při zjišťování, zda je věc k mání. Obchodníkům se 
hrdina jeví jako solventní zákazník, a tak mu spíše 
nabídnou i nedostatkové zboží.
(4 4 4 4 4) Kupcův dům
Tento dům stojí na nábřeží a pod klenbou se nachází 
vstup do krypty. V té je stále ještě nějaké zboží. 
Potraviny již dávno sežraly krysy, ale jiné věci by se 
určitě daly prodat.
Nalezli jste různé cennosti, které mají hodnotu 
2D6x5 zlaťáků. Pokud jste hodili dvě stejná čísla, 
místo cenností jste našli symbol Kupeckého cechu. 
Hrdina, který ho má u sebe, ovládá schopnost 
smlouvání.
(5 5 5 5 5) Pobořený dům
Kometa zničila tento dům téměř komplet a je velmi 
nebezpečné do něj lézt, všude na vás může něco 
spadnout, zavalit vás a pohřbít zaživa. Ovšem tako-
váto místa jsou ideální, většinou je ještě nikdo nevy-
raboval.

Nalezli jste D3 úlomků chaotitu. Navíc hoďte test 
na morálku vůdce. Pokud se test zdařil, pes, který 
dům hlídal, se připojil k vašemu gangu.
(6 6 6 6 6) Vstup do katakomb
Nalezli jste velmi dobře ukrytý vstup do temných 
katakomb, které tvoří míle dlouhé chodby pod měs-
tem. Přestože nevypadají vábně, umožňují vám 
ušetřit čas při průzkumech města.
Katakomby můžete využít při dalších průzkumech 
města. Při vašich dalších průzkumech můžete pře-
hodit jednu kostku. Poznačte si to na rozpis vašeho 
gangu. Pokud naleznete další katakomby, ty vám 
již nepřidají znova tento bonus, můžete ho ovšem 
získat z jiných zdrojů.

Šestice
(1 1 1 1 1 1) Kráter
To, co jste spatřili, je přímo veliký kráter vytvořený 
kometou. Černý kouř stále vychází z jámy, místo je 
ale poseté žhnoucími úlomky chaotitu. Toto je pan-
ství Vládce stínů, pána posedlých, a nikdo zde není 
vítán — dokonce ani jeho služebníci.
Pokud si to přejete, můžete poslat jednoho ze svých 
hrdinů hledat úlomky. Hoďte kostkou. Pokud padlo 
1, bojovník byl sežrán strážci kráteru a již nikdy 
nebude spatřen. Pokud nepadla jednička, pak bojo-
vník našel D6+1 úlomků.
(2 2 2 2 2 2) Ukrytý poklad
V hlubinách jste narazili na ukrytou pokladnici 
s vyřezaným šlechtickým erbem.
Když truhlici otevřete, naleznete následující před-
měty. Házejte na každý předmět zvlášť podle násle-
dující tabulky, jestli jste ho nalezli.
Předmět Potřebný hod
D3 úlomků 4+
5D6x5 zlaťáků Automaticky
Svatá relikvie 5+
Těžké brnění 5+
D3 drahokamů (10 zl. každý) 4+
Elfí plášť 5+
Svaté písmo 5+
Magický artefakt 5+
(3 3 3 3 3 3) Trpasličí kovárna
Zde stojí pořádná kamenná dílna. Runy ve zdivu 
jsou dokladem toho, že se jednalo o trpasličí 
kovárnu.
Hoďte kostkou, co jste nalezli:
 D6 Předmět
 1 D3 obouručných seker
 2 D3 těžkých brnění
 3 Sekera z gromrilu
 4 Kladivo z gromrilu
 5 Oboruční sekera z gromrilu
 6 Brnění z gromrilu
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(4 4 4 4 4 4) Mrtvý gang
Narazili jste na pozůstatky celého gangu. Roztr-
haná těla leží v ruinách, znetvořena nějakou stvů-
rou. V povzdálí vidíte odcházet nějakého velkého 
tvora. Žeby posedlý?
Po provedení posledního pomazání (lovci čaroděj-
nic, Sigmarovy sestry), sežrání mrtvol (nemrtví, 
skaveni) nebo prohledání (všichni ostatní) zjistíte, 
že jste nalezli následující předměty. Házejte zvlášť 
na každý předmět, jestli jste ho nalezli.
Předmět Potřebný hod
5D6x5 zlaťáků Automaticky
D3 lehkých brnění 4+
Těžké brnění 5+
D6 dýk Automaticky
Mapa Mordheimu 4+
D3 halaparten 5+
D3 mečů 3+
D3 štítů 2+
D3 luků 4+
D3 přileb 2+
(5 5 5 5 5 5) Aréna
V dřívějších časech byly v Mordheimu pořádány 
turnaje. Sjížděli se zde jak zápasníci, tak i specia-
listé na duel. Nalezli jste jedno z míst, které sloužilo 
k tréninku.
Nalezli jste tréninkovou příručku. Buď ji můžete 
prodat za 100 zlaťáků, anebo se díky ní jeden 
váš hrdina může naučit zápasu. V tom případě si 
může vybírat své schopnosti i z bojových schop-
ností (pokud mu padne nová schopnost při postu-
pech), navíc jeho maximální WS (ne okamžitá, ale 
maximum, které může dosáhnout) se zvyšuje o 1 
nad maximum udané u jeho rasy.
(6 6 6 6 6 6) Šlechtická vila
Nalezli jste krásný dům, který je částečně poničený. 
Už byl několikrát rabován, rozbitý porcelán s nád-
hernými vzory se válí mezi rozbitým, kdysi krás-
ným nábytkem.
Hoďte D6. Pokud padlo 1–2, nalezli jste D6x10 zla-
ťáků. Pokud padlo 3–4, nalezli jste D6 akonků 
s krvavým stínem. 5–6 znamená, že jste nalezli 
magický artefakt ukrytý v maskovaném výklenku 
nebo za tajnými dveřmi.

Prodej úlomků
Chaotit je obrovsky ceněný a je neustále žádán 
říšskými šlechtici. To znamená, že nalézt kupce, 
kterým můžete vaše úlomky prodat, je velmi 
snadné. Nemusíte po bitvě prodat všechny úlomky, 
které máte — můžete si některé úlomky ponechat 
a prodat je později. Prodávání po malých množstvích 
zvýší poptávku a zvedne cenu. Bohužel, vydržovat 

gang dost stojí, takže většinu úlomků budete muset 
po bitvě prodat.
Gang utratí velkou část svého příjmu za základní 
potřeby, jako jsou pití, jídlo, oprava zbraní, nákup 
šípů a jiné munice, no a pochopitelně i oslavou 
vítězství! Také se očekává, že vůdce rozdělí 
část zisku z prodeje mezi své bojovníky, tedy 
čím více vydělá na prodeji, tím více také rozdá 
kamarádům.
Čím více bojovníků v gangu je, tím dražší je gang 
vydržovat. Následující tabulka ukazuje čistý zisk, 
který vám zbyde po prodání úlomků při určitém 
počtu bojovníků.

Počet členů gangu
  1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16+
 1 45 40 35 30 30 25
 2 60 55 50 45 40 35
 3 75 70 65 60 55 50
 4 90 80 70 65 60 55
 5 110 100 90 80 70 65
 6 120 110 100 90 80 70

 7 145 130 120 110 100 90
 8+ 155 140 130 120 110 100

Sigmarovy sestry a příjem
Světský majetek neznamená mnoho pro sestry, 
ovšem jejich mise za očistu Mordheimu vyžaduje 
zbraně a jiné zásoby, které nejsou zadarmo. 
I gangy Sester zápasí o to získat ze svého chrámu 
tu nejlepší výzbroj. Proto za každý úlomek chao-
titu, který donesou do chrámu, aby byl schován 
a zamčen v temných komnatách a nemohl být 
zneužit, dostanou sestry nějakou odměnu. Proto 
všechny zlaťáky, které mají sestry u sebe nap-
sány, spíše představují množství pomoci, kterou 
jim je Nejvyšší matka představená ochotna poskyt-
nout. Takže ve skutečnosti se nejedná o zlaťáky ve 
smyslu peněz, můžete to spíše chápat jako jakousi 
úroveň přízně, víry, oddanosti.
Skaveni a nemrtví
Žádný z těchto gangů si nijak necení zlata, místo 
toho posílají úlomky svým nadřízeným, aby od 
nich obdrželi pomoc. Skaveni užívají své vlastní 
platidlo, místo zlaťáků je jejich bohatství repre-
zentováno chaotitovými žetony. Nemrtví většinou 
mají úplně jiné chápání bohatství a tak místo zla-
ťáků jejich bohatství reprezentuje oblibu gangu 
v očích jejich vládce, Vlada von Carstein.
Utrácení
Nastřádané peníze můžete utratit za nové zbraně, 
brnění, najímání nových bojovníků nebo prostě 
peníze šetřit na větší nákupy později.
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Magické artefakty
Pokud během průzkumu narazíte na místo, v němž naleznete magický artefakt, hoďte kostkou a podle násle-
dující tabulky zjistíte, jaký magický artefakt jste našli. V jedné kampani se žádný z těchto artefaktů nemůže 
objevit vícekrát. Takže pokud by kostka určila artefakt, který někdo má (anebo měl, ale už zemřel nebo o něj 
jinak přišel), hoďte znova.
1 Pieterovy boty a provaz
Pieter, mistr zlodějský z Gildy stínů, byl nejznámějším ze všech Mordheimských lupičů, kteří vlézají do domů 
okny. Svými smělými kousky si vysloužii přezdívku ‚Pavouk‘. Tajemství jeho úspěchu spočívalo ve špičkově 
upravených botech a magickém provaze, které získal až z daleké Arábie.
Model, který má na sobě Pieterovy boty se může normálně pohybovat (tj. i běhat, napadat) po jakémkoliv 
terénu včetně vertikálních ploch (zdi). Když se model hýbe, jednoduše přičtějte vzdálenost zdolanou verti-
kálně ke vzdálenosti zdolané horizontálně. Není třeba provádět žádné testy na iniciativu (kromě skákání přes 
překážky).
2 Miserikordie vikomta Ventimiglia
Tato dýka byla užívána známým tileánským pirátem–džentlmenem, známým jako ‚Černý korzár‘. Tvrdí se, že 
byla nalezena v rozvalinách dávného elfího sídla a legenda dále praví, že čepel této dýky nelze nijak poškodit.
Přestože se jedná o dýku, používejte pro boj s ní pravidla jako by se jednalo o meč. Navíc protivník, zraněný 
touto zbraní, je omráčen na 1–3 (nemrtví jsou pouze sraženi) a vyřazen z boje na 4–6.
3 Att’lovo plátové brnění
Toto brnění bylo věnováno trpasličím lordem Krganem válečníkovi Att’lovi v časech Sigmara 
Heldenhammera.
Jedná se o brnění vyrobené z gromrilu, které má navíc do sebe vyryty tyto trpasličí runy:

Runa pozření kouzel (rune of spell eating). Hrdina nesoucí toto brnění je imunní vůči veškerým 
kouzlům.
Runa průchodu (rune of passage). Hrdina nesoucí toto brnění může procházet pevnými předměty, 
jako např. zdmi (to ovšem neznamená, že by přes zdi viděl).
Runa statečnosti (rune of fortitude).  Model nesoucí toto brnění má navíc jeden život (tento bonus 
může zvýšit jeho životy nad maximum dané rasy).

4 Hledající luk
Tento luk byl darem vikomtu Steindhardtovi od elfích vládců z lesů stínů. Jakýkoliv šíp vystřelený tímto lukem 
bude pronásledovat svůj cíl, dokonce ikdyž ten je za rohem. 
Považujte tento luk za luk elfů, který zasahuje vždy na 2+, bez ohledu na veškeré postihy a bonusy. Navíc má 
takovou přesnost, že pro každý šíp z něj vystřelený platí pravidla pro lovecké šípy (+1 na hod na vyřazení).
Vyberte si kterýkoliv nepřátelský model, nemusí se jednat o nejbližší, ale střelec musí svůj cíl vidět (s tímto 
lukem ovšem postačí cokoliv, byť jen špička protivníkovy dýky či péro trčící z jeho klobouku — pokud střelec 
ví o přítomnosti modelu v daném místě, může po něm střílet). Navíc, jakýkoliv trpaslík je žádoucím cílem a šíp 
vystřelený z tohoto luku se bude snažit zasáhnout trpaslíka namísto chtěného cíle. Tímto lukem nelze střílet 
na elfy.
5 Popravčí kápě
Získána z potopené veslice temných elfů, tato kápě je pokryta zlými runami, které naplňují vlastníka nezvlád-
nutelným vztekem.
Model s kápí bude vždy zběsilý, a to dokonce i po tom, co byl sražen či omráčen. Model bude mít v boji na blízko 
bonus +1 k síle. Model s kápí nikdy neopustí boj a bude útočit na nepřátele do té doby, než budou všichni 
vyřazeni z boje.
Pokud se nalézá jakýkoliv sražený či omráčený model uvnitř vzdálenosti pro napadení na začátku hráčova 
kola, model s kápí jej napadne, dokonce i tehdy, jedná-li se o model z vlastního gangu. Bojujte, dokud není 
jeden z modelů vyřazen z boje.
6 Vševidoucí oko z Numasu
Tento drahokam byl nalezen v rozvalinách dávného města Numas daleko na jihu. Tomu, kdo jej nosí, přináší 
hrůzné sny, v kterých lze poznat budoucnost.
Model nesoucí tento drahokam vidí všechny nepřátelské bojovníky, dokonce i ty, kteří jsou schovaní. Model 
může navigovat své přátele při průzkumu ruin — házejte za něj dvě kostky při prozkoumávání. Dále má tento 
model nemodikovatelný hod na záchranu 6+ proti všem střelám a zásahům v souboji na blízko, neboť dokáže 
vycítit zásahy dopředu. 
Všechna zvířata (psi, oři apod.) budou zběsilá, když budou bojovat proti modelu s tímto drahokamem.



„Jsme blízko, tak blízko…,“ zašeptal si Marius 
pro sebe. Téměř cítil nekromantovu 

přítomnost, nedaleko, avšak mimo výhled.
„Zdržte je!“ rozkázal lovec čarodějnic svým mužům. 
„Já najdu toho devianta a zabiju ho, čímž zničím 
ďábelská kouzla, která drží tyto stvůry v našem 
světě.“
Marius uskočil do boční uličky a ohlédl se nazpět. 
Uviděl Hensela zápasícího se zombií, srážejíce její 
drápající ruce ranami své halapartny. Na jedné 
straně vlk hrůzy s hořícím pohledem nepřirozené 
síly, hodujíce na těle jednoho z pomocníků, 
trhajíce áky masa svými ostrými tesáky. Lapzik 
odsekl hlavu zombie svým mečem a ta na moment 
stála dál, jako by ještě mohla bojovat. Záblesky 
temnot se objevily nad zbytky těla a to se zhrou-
tilo na zem, kouzlo držíce tělo při životě se vytra-
tilo do mlhy. Marius obrátil svou pozornost znovu 
na Hensela, který ležel na zemi. Zombie svírala 
svou čelist kolem jeho krku. Hensel ještě stále 
slabě vzdoroval, snažíce se stvůru odstrčit. Vše 
se vyvíjelo špatně pro ochránce lidskosti.
Bez dalšího přemýšlení Marius vyrazil, namáhaje 
všechny smysly ve snaze odhalit nekromanta, 
ďábla v lidské podobě zvaného Zkažený. Jeho 
oči prozkoumaly pobořené budovy, uši se snažily 
zaslechnout šeptaná zaklínadla, čichem se snažil 
zachytit zápach chaotitu. Stále ještě slyšel 
válečný křik svých mužů, střet zbraní ze vzdálené 
ulice, mlhou zkreslenou ozvěnu, nesenou mezi 
pobořenými zdmi. Jak se drápal na hromadu 
zdiva, Marius viděl prach proudící do průrvy 
mezi kameny. Odstrkujíce několik kamenných 
kvádrů, zahlédl tunel vedoucí přímo pod jeho 
nohama.
„Legendární katakomby…,“ zašeptal, vytáhl 
lucernu a zručně zažehnul plamínek prvním 
křísnutím.
Opatrně se spustil do díry. Marius se nacházel 
v tunelu, jehož stěny byly místy vyztuženy pomocí 
cihel. Proud vody uháněl prostředním koridorem, 
dokládaje příslušnost k Mordheimským kanálům. 
Lovec čarodějnic zakryl světlo lucerny a chvíli 
zíral do obou konců tunelu, snažíce se odhadnout, 
kterým směrem se vydat. Zdálo se mu, že z pravé 
strany přichází slabé světlo, a tak se vydal za 
ním.
Připadalo mu to jako věčnost. Marius šel kanálem 
dál a světlo začínalo nabírat na intenzitě, až 

se dalo rozpoznat třepotání plamenů na zdech. 
Lovec čarodějnic prošel branou a vstoupil do 
vysoko klenuté místnosti, kde se střetávala ústí 
několika kanálů. Koše s hořícím ohněm visely 
dokola. Marius upustil lucernu, když zahlédl 
postavu v plášti, otočenou čelem od něj.
„Zkažený!“ zařval Marius. „Zkáza tvá přišla!“ 
Postava se otočila s slzící oči se střetly s pohle-
dem lovce čarodějnic, který vytáhnul svou šavli 
a rozběhl se k nekromantovi. Černokněžník se 
pohrdavě zasmál a vyslovil tajemná slova. Černé 
blesky šlehly z jeho očí. Marius skočil kotrmelec 
stranou a postavil se zpátky na nohy.
Nekromant upustil na zem obrovskou knihu, 
zajisté svůj temný grimoár. Zkažený vytáhl 
dlouhý soubojový meč a postavil se v naprosto 
perfektním šermířském postoji.
„Má zkáza?“ zasmál se praskajícím hlasem. „Co 
ty víš o zkáze?“
„Tvé temné síly mě nezastraší, zloduchu!“ odplivl 
si Marius, provedl výpad svou šavlí, ten však 
nekromant jednoduše paríroval.
„Síly? Ano, zde je mnoho síly, mnoho moci. 
Přivedla mne sem. Chaos si vzal Mordheim, 
přivlastnil si ho, a všichni jsme jeho sluhové.“ 
Nekromant se chichotal, špičkou svého meče 
krájel vzduch před tváří lovce čarodějnic.
„Nikdy!“ vykřikl Marius, seknul nekromantovi po 
nohách, avšak zjistil, že jeho šavle je blokována 
nekromantovým mečem.
„Již nyní jsi chycen v pavučině. Kráčel jsi po cestě 
temnot, nelze se otočit zpátky. Podívej se, co jsi 
způsobil, a řekni mi, v čem jsi lepší než já. K čemu 
jsi se snížil během své cesty? Má kouzla ti mohou 
dát nesmrtelnost — přemýšlej, kolik dobrého 
můžeš vykonat, když nikdy nezemřeš.“ Nekro-
mant pomalu kroužil, jeho meč kreslil obrazec 
osmičky před jeho očima.
S oněmujícím výkřikem Marius seknul širokým 
úhlem a těžší čepel jeho šavle prorazil tenký prut 
nepřítelovy zbraně a prolétla nekromantovým 
hrdlem. S krvavou pěnou u úst černokněžník 
padl k zemi.
Marius se sehnul a zvedl grimoár. Podíval se 
na stranu, kde kniha zůstala otevřena. Stránka 
nesla nadpis „O uniknutí ze spárů smrti.“ Aniž si 
uvědomoval, co dělá, Marius začal číst.
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Obchodování
Každá osada v okolí města Mordheim má alespoň 
jednu obchodní stanici, obchod nebo sídlo kupeckého 
cechu, kde místní obchodníci prodávají své zboží, 
vykupují chaotit a jiné předměty, které byly pos-
bírány v Mordheimu. Ve větších vesnicích dokonce 
takové místo může trvale zabírat nějakou oblast 
a tovaryši zde často nabízejí kromě zboží i rozličné 
služby. Nejmenší samoty objíždí pocestní kupci.
Každý gang je schopen nějakým způsobem získat 
výbavu. Někteří obchodníci dokonce bez výčitek svě-
domí obchodují i s posedlými! Skaveni mají svou 
vlastní zásobovací síť, nemrtví vysílají své špinavce 
do méně zdravých osad v okolí, jako je např. Hrdlo-
řezův útulek.

Útrata zisku
Po každé bitvě gang může během průzkumu ruin 
získat úlomky, případně i nějaký poklad. Za prodané 
úlomky získá peníze, které pak může použít k nákupu 
nových zbraní, výbavy či najímání posil.

Posily
Noví bojovníci jsou verbováni naprosto stejně jako 
na začátku nového gangu. Mohou být vybaveni zbra-
němi podle příslušného seznamu, nemohou ale dostat 
žádnou další výbavu, dokud nebojovali alespoň jednu 
bitvu.
Gang může naverbovat jakýkoliv typ bojovníka, musí 
ovšem dodržet všechna omezení týkající se počtu 
hrdinů, pomocníků, čarodějů apod. Např. říšský gang 
nemůže mít více jak dva šampióny.
Najímání žoldnéřů
Gang může najmout žoldnéřské bojovníky dle své 
libosti.
Posily a existující skupiny pomocníků
Můžete přidávat posily k již existujícím skupinám 
bojovníků. Pokud je skupinka relativně nezkušená, 
nebude problém nalézt čerstvé posily na stejné 
úrovni. Pokud se ovšem jedná o skupinku zkušených 
veteránu, nevezmou mezi sebe žádného nováčka. 
Po každé bitvě hoďte 2D6: součet reprezentuje cel-
kovou zkušenost pomocníků, které můžete naverbo-
vat. Můžete najmout kolik chcete pomocníků, ale 
jejich celková zkušenost nesmí přesáhnout to, co jste 
hodili.
Když přidáváte pomocníka do skupiny, musíte zaplatit 
za veškeré jeho zbraně a brnění. Navíc musíte zaplatit 
2 zlaťáky za každý bod zkušenosti, který přidává 
vašemu gangu. Nový pomocník musí pochopitelně 
mít stejnou výbavu jako zbytek skupiny.

Zbraně
Pokud chce bojovník nakupovat zbraně či jinou 
výbavu již stávajícím bojovníkům, platí ceny uvedené 
na konci této kapitoly. Tato tabulka uvádí ceník vší 
výbavy dostupné v Mordheimu, ne pouze běžných 
věcí z tabulky začátku vašeho gangu. Vzácné před-
měty nejsou vždy k mání a jejich cena nemusí být 
pevná. Nezapomeňte, že vaši bojovníci neumí bojovat 
s jinými zbraněmi, než jsou napsány v tabulce u pra-
videl vašeho gangu. Přesto ale můžete nakoupit coko-
liv a schovat to, začnete to používat až vaši bojovníci 
získají více zkušenosti.
Je vhodné, aby hráči provedli veškeré nákupy ihned 
po bitvě, jeden bude svědkem druhému u jeho hodů. 
Někteří si však rádi rozmyslí vše delší dobu — 
i v takovém případě házejte před někým, aby vám 
mohl dosvědčit vaše nákupy.

Obchodování
Zboží je rozděleno do dvou skupin: běžné a vzácné. 
Běžné věci jsou normálně k dispozici v každém 
obchodním místě v okolí Mordheimu. Hráč si může 
nakoupit libovolné množství běžného zboží. Cena běž-
ného zboží je pevná, hráč vždy platí stejnou částku.
Narazit na vzácné předměty je těžké či často naprosto 
nemožné. Jen výjimečně se taková věc objeví v prodeji 
a často je požadovaná cena mnohem vyšší, než jaká 
by měla odpovídat hodnotě předmětu. Mnohdy jsou 
takové předměty nabízeny pouze nejslavnějším či 
nejbohatším gangům.
Dostupnost
Ceník má sloupec nazvaný Dostupnost. Běžné před-
měty jsou vždy dostupné a lze je nakopit v jakémko-
liv množství. Vzácné předměty je mnohem složitější 
nalézt. Dostupnost vzácného předmětu je vyjádřena 
číslem, například dostupnost předmětu je Vzácná 7.
Když chce hrdina koupit vzácný předmět, hoďte 2D6. 
Pokud je padlý součet roven nebo vyšší dostupnosti 
vzácného předmětu, lze jej koupit. Za jeden úspěšný 
hod můžete koupit pouze jeden takový předmět. Za 
každého hrdinu ve vašem gangu můžete házet pouze 
jednou tento hod. Nelze házet za hrdiny, kteří byli 
v bitvě vyřazeni z boje.

Prodávání.
Při obchodování může hráč také prodávat nepotřeb-
nou výbavu. Jak už to tak chodí, jak je gang silnější, 
pořizuje si účinnější výzbroj a zbavuje se té již nepo-
třebné. Pochopitelně, použitá výbava již nemá tako-
vou cenu jako nová. Předměty lze prodat za polovinu 
ceny, která je uvedena v ceníku. V případě předmětů, 
které nemají pevnou cenu, tyto lze prodat pouze za 
polovinu pevné složky ceny (obchodníci umí mnohem 
lépe smlouvat než vaši bojovníci).
Případně si můžete nepoužitou výbavu ponechat do 
budoucna. Vaši bojovníci si mohou výbavu předávat 
(nelze ovšem výbavu předávat ani prodávat mezi 
různými gangy!).
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Předmět Cena Dostupnost
Dřevec 40 Vzácná 8
Dýka 1. zdarma/2 Běžná
Halapartna 10 Běžná
Kladivo, kyj 3 Běžná
Kopí 10 Běžná
Meč 10 Běžná
Obouruční zbraň 15 Běžná
Řemdih 15 Běžná
Cep 15 Běžná
Sekera 5 Běžná
Zbraň z gromrilu 4×cena Vzácná 11
Zbraň z ithilmaru 3×cena Vzácná 9
Dlouhá ručnice 200 Vzácná 11
Dlouhý luk 15 Běžná
Krátký luk 5 Běžná
Kuše 25 Běžná
Luk 10 Běžná
Luk elfů 35+3D6 Vzácná 12
Samostříl 35 Vzácná 9
Pistole/pár 15/30 Vzácná 8
Prak 2 Běžná
Puška 35 Vzácná 8
Opakovací kuše 40 Vzácná 8
Soubojové pistole/pár 30/60 Vzácná 10
Trombón 30 Vzácná 9
Vrhací nože, hvězdice 15 Vzácná 5

Brnění z gromrilu 150 Vzácná 11
Brnění z ithilmaru 90 Vzácná 11
Čabraka 80 Vzácná 8
Pěstní štít 5 Běžná
Lehké brnění 20 Běžné
Přilba 10 Běžná
Štít 5 Běžné
Těžké brnění 50 Běžná

Předmět Cena Dostupnost
Bugmanův mok 50+3D6 vzácná 9
Černý lotos 10+D6 vzácná 9
 (nedostupný lovcům čarodějnic, knězům a Sigma-

rovým sestrám; pro skaveny vzácnost pouze 7)
Česnek 1 běžná
 (nemůže být zakoupen nemrtvými)
Elfí plášť 100+D6x10 vzácná 12
Hedvábný plášť 50+2D6 vzácná 9
Houbičky 30+3D6 vzácná 9
Kniha kouzel 200+D6×25 vzácná 12
 (nedostupná lovcům čarodějnic, knězům a Sig-

marovým sestrám)
Kořen mandragory 25+D6 vzácná 8
Kuchařská kniha 30+3D6 vzácná 7
Kůň 40 vzácná 8
 (pouze pro lidi)
Kvalitní střelný prach 30 vzácná 11
Lano s hákem 5 běžná
Léčivé bylinky 20+2D6 vzácná 8
Lovecké šípy 25+D6 vzácná 8
Lucerna 10 běžná
Mapa Mordheimu 20+4D6 vzácná 9
Pes 25+2D6 vzácná 10
 (nedostupný skavenům)
Rudý stín 35+D6 vzácná 8
Shallayiny slzy 10+2D6 vzácná 7

(nedostupné nemrtvým a posedlým)
Síť 5 běžná
Písmo svaté 100+D6×10 vzácná 8
 (pouze pro lovce čarodějnic a Sigmarovy sestry)
Svatá relikvie 15+3D6 vzácná 8
 (pro kněze a Sigmarovy sestry vzácnost pouze 6)
Svěcená voda 10+3D6 vzácná 6
 (běžná pro lovce čarodějnic a Sigmarovy sestry; 

nemůže být zakoupena nemrtvými)
Válečný oř 80 vzácná 11
 (pouze pro lidi)
Talisman štěstí 10 vzácná 6
Temná sněť 30+2D6 vzácná 8
 (nedostupná lovcům čarodějnic, knězům a Sig-

marovým sestrám)

Ceník
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Žoldnéři
Tato sekce obsahuje pravidla o žoldnéřích — bojov-
nících živících se pronajímáním svého bojového 
umění. Taverny v osadách a vesnicích v okolí 
Mordheimu často soustřeďují válečníky, kteří 
nepatří k žádnému gangu, ale právě zde domlou-
vají najmutí svých služeb těm, kteří jsou ochotni 
zaplatit.
Hráč si může najmout žoldnéře již když sestavuje 
svůj gang před první bitvou v kampani a také po 
každé hře.
Najmutí žoldnéři nenáležejí ke gangu, se kterým 
bojují, a většinou se neúčastní žádných dalších 
aktivit tohoto gangu vyjma boje. To znamená, že 
žoldnéři se nezapočítávají do maxima počtu členů 
vašeho gangu a neovlivňují příjem z prodeje úlomků 
chaotitu. Hráč nemůže žoldnéři koupit žádnou 
další výbavu ani jeho nemůže prodat či mu ji vzít 
a dát někomu jinému. Žoldnéři nejsou až tak častí, 
proto váš gang může mít poze jednoho žoldnéře 
od každého typu. Pro test prohry nelze používat 
morálku žádného ze žoldnéřů.
Poplatek
Když si najímáte žoldnéře, musíte mu zaplatit nají-
mací poplatek. Dále, po každé hře včetně první, 
mu musíte zaplatit udržovací poplatek, jestli chcete 
aby u vašeho gangu zůstal. Jestliže byl žoldnéř 
ve hře zabit, anebo již nepotřebujete jeho služby, 
nemusí se samozřejmě už platit nic. Ceny obou 
poplatků jsou uvedeny u každého žoldnéře.
Peníze na placení žoldnéřů pochopitelně berete ze 
stejné pokladnice, z které utrácíte za novou výbavu 
a rekrutování dalších bojovníků. Pokud nemáte 
dost peněz, anebo je utratíte za něco jiného, 
žoldnéř z gangu odejde hledat si práci jindam. 
Pokud žoldnéř odejde, nezapomeňte si od hodno-
cení gangu odečíst zkušenost, kterou k tomuto hod-
nocení přidal.
Zranění
Pokud byl žoldnéř ve hře vyřazen z boje, hoďte pro 
něj stejně, jako házíte pro pomocníky, teda na 1–2 
zemřel, na 3+ přežil.
Zkušenost
Žoldnéři získávají zkušenost naprosto stejně jako 
pomocníci. U každého scénáře jsou uvedená pra-
vidla pro získávání zkušenosti a pravidla pro 
pomocníky aplikujte i pro žoldnéře.
Žoldnéře zapište na svůj rozpis k pomocníkům, jako 
skupinku pomocníků o počtu 1.
Pokud získá žoldnéř dostatek zkušenosti k pos-
tupu, házejte na postupy pro hrdiny (ne na pomoc-
níky). Pokud hod určí novou schopnost, tabulky 
dostupných schopností jsou napsány u každého 
pomocníka.

Zápasník
30 zlaťáků na najmutí + 15 zlaťáků pro udržení
Zápasníci jsou nebezpeční lidé, kteří svádějí boje 
o přežití v arénách. Mnozí z nich jsou otroky anebo 
vězni, najdou se ale také svobodní bojovníci, kteří si 
vydělávají na své živobití v divokých zápasech např. 
v Hrdlořezově útulku nebo Černé díře. Přesto (nebo 
možná právě proto), že zápasy jsou v mnohých pro-
vinciích zakázány, jsou velmi populární a mnoho 
peněz se točí v sázkách na zápasy uzavřených. Často 
vrchnost přimhouří oko nad existencí zápasiště.
Když není poptávka po zápasech, zápasníci nabízejí 
své služby za peníze a často nacházejí zaměstnání 
u gangů, které míří do Mordheimu. Zápasníci jsou 
silní a nebezpeční a se svou výbavou často zaskočí 
protivníka.
Může být najmut: Jakýkoliv gang vyjma nemrtvých 
a skavenů může najmout zápasníka.
Hodnocení: Zápasník zvýší hodnocení gangu o +22 
bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Zápasník 4 4 3 4 4 1 4 2 7
Výbava: Řemdih, rukavice s hřeby a helma. Rukavice 
s hřeby se počítá jako druhá ruční zbraň a zároveň 
pěstní štít. Ne, váš hrdina se nemůže naučit tuto 
rukavici používat.
Schopnosti: Zápasník si může vybírat schopnosti 
z tabulek souboje, rychlosti a síly.

Ogr
80 zlaťáků na najmutí + 30 zlaťáků pro udržení
Ogři jsou velké brutální stvůry, vysoké přes tři metry, 
tvoření pouze ze svalů a kostí. Z těchto důvodů ogři 
často slouží jako osobní strážci a nájemní žoldáci. 
Gang s najmutým ogrem často budí velký respekt 
u soupeře, ogři jsou totiž velmi dobří bojovníci 
a pohled na vás napadajícího ogra není moc povz-
budivý. Ogři najímají své služby téměř jakémukoliv 
zájemci, vůbec je nezajímá, pro koho vlastně bojují.
Může být najmut: Jakýkoliv gang vyjma skavenů 
může najmout ogra.
Hodnocení: Ogr zvýší hodnocení gangu o +25 bodů, 
plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Ogr 6 3 2 4 4 3 3 2 7
Výbava: Buď dva meče, sekery nebo palice (nebo 
jakákoliv jejich kombinace) anebo obouručná zbraň 
(můžete si vybrat jaká). Ogři nosí lehké brnění.
Nahání strach: Ogři jsou velká monstra a působí 
strach.
Velký: Ogr je obrovitý a tak je snadným cílem pro 
lučištníky. Na ogry lze střílet ikdyž nejsou nejbližším 
cílem.
Schopnosti: Ogr si může vybírat schopnosti z tabu-
lek souboje a síly.
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Půlčík
15 zlaťáků na najmutí + 5 zlaťáků pro udržení
Půlčíci jsou drobní tvorové, kteří jsou většinou 
více zaměstnáni starostmi o své příští jídlo (nebo 
o dvě jídla) než o válečnou činnost. Měřívají něco 
kolem metru, nebývají nijak silní ani odolní, ovšem 
dokáží přesně střílet a vydržet mnohá nebezpečí. 
Někteří půlčíci promění své sny o dobrodružství ve 
skutečnost a jsou často najímáni do gangů jak pro 
své střelecké schopnosti, tak i z toho důvodu, že 
bývají výtečnými kuchaři.
Může být najmut: Jakýkoliv gang vyjma nemrt-
vých, skavenů a posedlých může najmout půlčíka.
Hodnocení: Půlčík zvýší hodnocení gangu o +5 
bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který 
má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Půlčík 4 2 4 2 2 1 4 1 8
Výbava: Luk, dýka a kotlík na vaření (ten lze pou-
žít i jako přilbu!)
Kuchař: Půlčíci jsou dobře známí svým kulinář-
ským uměním a přítomnost půlčíka v gangu zvýší 
maximum možných členů gangu o +1, bojovník 
je zlákán vůní dobrého jídla. Přítomnost půlčíka 
ovšem nezvýší maximální počet hrdinů v gangu.
Schopnosti: Půlčík si může vybírat schopnosti 
z tabulek rychlosti a střelby.

Čaroděj
30 zlaťáků na najmutí + 15 zlaťáků pro udržení
Kouzelníci, šamani, mystikové, tito a i někteří další 
patří k lidem, kteří umějí ovládat magii. Všechna 
magie je potenciálně nebezpečná a pochází z chaosu, 
proto ti, kteří jsou nadáni (nebo prokleti) možností 
užívat magii jsou nenáviděni a obáváni.
Není ovšem těžké najít zaměstnání, když jste 
kouzelníkem, mnozí jsou ochotni podstopit riziko 
pronásledování. Ovšem najmutí kouzelníka nemusí 
znamenat pouze ztrátu majetku, pokud je učení 
Sigmarovo pravdivé, pak je také ztracena vaše 
duše...
Může být najmut: Jakýkoliv gang vyjma lovců 
čarodějnic a Sigmarových sester může najmout 
čaroděje.
Hodnocení: Čaroděj zvýší hodnocení gangu o +16 
bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který 
má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Čaroděj 4 2 2 3 3 1 4 1 8
Výbava: Čaroděj je vybaven holí.
Kouzla: Čaroděj ovládá magii a zná při naverbo-
vání dvě kouzla náhodně vygenerovaná z tabulky 
kouzel Nižší magie.
Schopnosti: Čaroděj si může vybírat schopnosti 
z tabulky akademických schopností, případně házet 
na nové kouzlo na tabulce Nižší magie.

Rytíř
50 zlaťáků na najmutí + 20 zlaťáků pro udržení
Nejen z nižších sociálních vrstev pocházejí bojov-
níci, i někteří panoši či šlechtici nabízejí své služby 
jako loupeživí rytíři. Jedná se nejčastěji o mladší ze 
šlechtických synů, kteří zdědili většinou pouze výz-
broj a koně. Zbaveni iluzí o svém šlechtickém životě 
zvolili si cestu námezdných bojovníků.
Finanční odměna mívá přednost před rytířskou 
ctností a slávou. Několik rytířů přitáhlo 
i k Mordheimu a nabízí svou značnou sílu nejvyš-
ším nabídkám.
Může být najmut: Říšské gangy a lovci čarodějnic 
mohou najmout rytíře.

Hodnocení: Rytíř zvýší hodnocení gangu o +21 
bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který 
má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Rytíř 4 4 3 4 3 1 4 1 7
Válečný oř 8 3 0 3 3 1 3 1 5
Výbava: Těžké brnění, štít, dřevec a meč. Pokud 
užíváte nepovinná pravidla pro jízdní modely, rytíř 
jede na válečném oři. Pokud jede na oři, má rytíř 
hod na záchranu 3+; v opačném případě 4+.
Schopnosti: Rytíř si může vybírat schopnosti z tab-
ulek souboje a síly.
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Elf hraničář
40 zlaťáků na najmutí + 20 zlaťáků pro udržení
Elfové jsou úžasnou rasou: mrštní, vysocí, krásní, 
dlouhověcí a čarovní. Navíc lidé se jich obávají 
a nevěří jim; přesto někteří elfové žijí v lidských 
městech a nabízejí své služby jako trubadúři či 
lučištníci, často za velké peníze. Jiní se potulují po 
Dračím hvozdu a v Lese stínů.
Elfové se velmi rozumně vyhýbají rozvalinám Mor-
dheimu, protože tato místa nemají pro jejich rasu 
žádného významu. Výjimečně se nechají najmout, 
pronájímajíce své schopnosti s lukem, či svou až 
nelidskou hbitost a rychlost, pro kterou bývají 
využíváni jako výtečí špehové.
Může být najmut: Říšské gangy a lovci čarodějnic 
mohou najmout elfa hraničáře. Gang, ve kterém je 
i trpaslík, může elfa najmout, ale musí mezi bit-
vami platit +40 zlaťáků.
Hodnocení: Elf hraničář zvýší hodnocení gangu 
o +12 bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, 
který má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Elf hraničář 5 4 5 3 3 1 6 1 8
Výbava: Elfí luk, meč a elfí plášť.
Hledač: Pokud máte v gangu elfího hraničáře, 
můžete k jedné z kostek při vašem průzkumu 
přičíst nebo odečíst 1.
Výborný zrak: Elfové mají zrak mnohem lepší 
v porovnání s obyčejnými lidmi. Elfové odhalí scho-
vaný model na dvojnásobek své iniciativy.
Schopnosti: Elf si může vybírat schopnosti z tabu-
lek střelby a rychlosti. Kromě toho existují schop-
nosti dostupné pouze elfům, uvedené níže, které 
mohou být také použity. Tyto schopnosti mohou 
být získány pouze díky postupu a nově najatý elf je 
nemá.
Elfí schopnosti
Odolný na magii (fey). Kouzlo nepřátelské magie 
na elfa nebude mít efekt na 4+.
Štěstí (luck). Elfovi požehnala Lileath, elfí bohyně 
štěstí. Jednou během hry elf může přehodit některý 
hod kostky (ovšem pouze svůj, ne jiného člena 
gangu).

Trpaslík–trolobijce
25 zlaťáků na najmutí + 10 zlaťáků pro udržení
Trolobijci jsou členy morbidního trpasličího klanu, 
jehož členové jsou posedlí hledáním hrdinské smrti 
v boji. Po spáchání neodpustitelného zločinu anebo 
po potupě, kterou nelze napravit, trpaslík opustil 
svůj domov a cestuje za bojem proti trpasličím 
nepřátelům.
Trolobijci jsou šíleně nebezpečná individua, často se 
jedná až o násilné psychopaty. Pravdou ovšem je, že 
jen málo bojovníků se jim vyrovná, a tak jsou často 
jejich služby vyhledávány.
Známi jako ‚Sekery k najmutí‘, trpasličí trolobijci, 
kteří přivandrovali do Mordheimu, nalézají mnoho 
příležitostí k naplnění svého přání statečné smrti.
Může být najmut: Říšské gangy a lovci čarodějnic 
mohou najmout trpasličího trolobijce. Gang, ve kte-
rém je i elf, může trolobijce najmout, ale musí mezi 
bitvami platit +20 zlaťáků. Trpaslíci se neradi pak-
tují s těmi špičato–ušatými podivíny, snad jen když 
skutečně musí anebo když je jim za to dobře zapla-
ceno.
Hodnocení: Trpaslík zvýší hodnocení gangu o +12 
bodů, plus 1 bod za každý bod zkušenosti, který má.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Trpaslík 3 4 3 3 4 1 2 1 9
Výbava: Dvě sekery nebo obouručná sekera (nají-
mající hráč si může vybrat).
Přání smrti: Trolobijce hledá hrdinskou smrt v sou-
boji. Trolobijce je imunní na veškerou psychologii 
a nikdy si nemusí házet test na osamocení v souboji.
Těžko zabít: Trpasličí trolobijci jsou velmi odolní 
a vyřadit z boje je lze pouze, když na hodu na vyřa-
zení padne 6. Pokud padne 5, trolobijce je pouze 
omráčen.
Tvrdá hlava: Trpasličí trolobijci ignorují speciální 
pravidlo pro palice, není tak snadné je omráčit.
Schopnosti: Trpasličí trolobijce si může vybírat 
schopnosti z tabulek souboje a síly. Kromě toho exi-
stují schopnosti dostupné pouze trpaslíkům, uve-
dené níže, které mohou být také použity. Tyto 
schopnosti mohou být získány pouze díky postupu 
a nově najmutý trolobijce je nemá.
Schopnosti trpaslíka trolobijce
Zuřivé napadení (ferocious charge). Trpaslík může 
zdvojnásobit své útoky v kole, ve kterém napadnul. 
V tomto případě bude mít postih −1 na zásah.
Zabiják nestvůr (monster slayer). Trpasličí trolobi-
jce zraní nepřítele vždy na 4+, nezávisle na poměru 
své síly a oponentovy odolnosti, samozřejmě kromě 
případu, kdy tento poměr určuje nižší potřebný 
výsledek hodu na zranění.
Šílenec (berserker). Trpaslík může přidat +1 ke 
všem hodům na zásah během kola, v němž napadl 
protivníka.
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Dramatis personae
Tato sekce pravidel uvádí některé z nejpodivněj-
ších a nejznámějších postav, které se vyskytují 
v Mordheimu či jeho blízkém okolí. Výjimečně se 
tito bojovníci připojují k gangům — většinou za 
odměnu projevenou zlaťáky či úlomky chaotitu.
Následující postavy (zámé též jako speciální pos-
tavy) není jednoduché najít ani levné zaplatit, 
musíte být zároveň bohatí i mít trochu štěstí, 
abyste přilákali jejich pozornost.
Tento seznam v žádném případě nemůže obsáh-
nout všechny věhlasné bojovníky či chladnokrevné 
zabijáky, které lze v Mordheimu potkat. Uličkami 
se toulají známí trpasličí hledači pokladů, burg-
mistři z kupeckých gild, Teodor — mistr střelecký 
z Hochlandu a mnoho dalších. Ve skutečnosti by 
tento seznam měl sloužit hráčům jako inspirace 
k vytvoření vlastních speciálních postav.
Speciální postava je pouze jedna — nelze ji naj-
mout vícekrát najednou ani jedním gangem, ani 
ji nemůže najmout více gangů najednou. Pocho-
pitelně můžete najmout více speciálních postav 
najednou, tedy pokud na to máte…
Hledání speciálních postav
Po bitvě můžete poslat své hrdiny hledat speciální 
postavy. Pouze hrdinové mohou hledat speciální 
postavy (pomocníci nejsou důvěryhodní, velitel 
by jim tento úkol nesvěřil). Hrdinové, kteří byli 
vyřazeni z boje v poslední bitvě si léčí svá zranění 
a nemohou se vyhledávání speciálních postav 
zúčastnit.

Hrdinové, kteří hledají speciální postavy, nemo-
hou jít nakupovat vzácné předměty. Určete, kterou 
speciální postavu půjdete hledat, kteří hrdinové ji 
půjdou hledat, a pro každého z těchto hrdinů hoďte 
kostkou. Pokud některému hrdinovi padlo méně, 
než je jeho iniciativa, pak speciální postavu našel. 
Pochopitelně pokud více vašich hrdinů uspělo, 
všichni nalezli tutéž postavu, postava se nevysky-
tuje ve více kopiích, je pouze jedna.
Poplatek
Gang si musí speciální postavu najmout, zaplatit jí 
najímací poplatek, a po každé bitvě, včetně první, 
jí zaplatit udržovací (většinou nižší) poplatek. 
Každý hrdina má tyto poplatky u sebe uvedeny. 
Pokud nemáte dost peněz na zaplacení udržovacího 
poplatku, postava váš gang opustí.
Zkušenosti, zranění, výbava
Speciální postavy mají svou vlastní výbavu. Pouze 
oni mohou svou výbavu používat — nikdy ji neda-
rují ani nesvěří nikomu jinému. Navíc nelze speci-
álním postavám ani další výbavu dokoupit.
Speciální postavy nezískávají zkušenosti.
Pokud je speciální postava zraněna, háže si na 
zranění podle tabulky Vážných zranění hrdinů. 
Tato zranění zůstávají postavě po celou dobu kam-
paně, ikdyž si postavu najme jiný gang. Pokud 
postava zemře, do konce kampaně ji již žádný gang 
nemůže najmout.
U každé speciální postavy je uvedeno, kolik bodů 
postava přidá do hodnocení vašeho gangu.

Nekromant vhodil rozdrcený chaotit do ohně 
v koši, plameny vylétly a zalily místnost 

v zelených a modrých barvách. Jeho zvědové mu 
řekli, že lovec čarodějnic přišel do Mordheimu, 
aby ho našel a skoncoval s jeho temnými pokusy.
Přemýšlejíce o tom, nekromant se hlasitě zasmál. 
Ten stupidní blázen netuší, vstříc jakým 
nebezpečím se vydal. Nepřátelé mohou být zabiti, 
bohatství může být nalezeno, ale nikdo neočistí 
toto město. Mordheim již nepatří do světa 
obyčejných smrtelníků. I zdejší kamení je plné 
Chaosu.
„Možná mě zabije. Bude mladý, drzý a naivní. 
Bude plný pýchy a šlechetného sebeobětování. On 

si myslí, že dokáže vyčistit tato místa!“ vyprávěl 
svým zombiím s hořkým smíchem. Ty poslušně 
čekaly, jejich vlhké oči nic neviděly, jejich kůže 
visela na rozpadajících se kostech.
„Na tom nezáleží. Neboť nyní mám moc, mám 
smysl pro dokonání velkého hledání věčnosti. 
Není tomu tak, Hensele?“ zeptal se nejbližší 
zombie, která se opírala o starou odřenou hala-
partnu. Příšera k němu pomalu otočila hlavu, 
čelisti volně visely v nesrozumitelném úpění.
„On si myslí, že poznal pravdu, nebo ne? No dobrá, 
nechť přijde,“ řekl Marius Dire. „Nechť přijde…“
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Aenur, meč soumraku
Mnoho známých šermířů přišlo do Mordheimu 
s vidinou bohatství, ale jen málo z nich má takovou 
pověst jako elfí šermíř Aenur. Tento mocný šermíř je 
zodpovědný za vyvraždění celého gangu Posedlých 
Karla Cimeřana, sám vyčistil místo známé jako 
krysí díra, kde se střídaly tlupy skavenů a bestií.
Koluje mnoho pověstí o Aenurovi. Elfové se většinou 
vyhýbají lidským obydlím, a Mordheimu obzvlášť, 
ovšem z nějakého neznámého důvodu tento vysoký 
a bledý elf zůstává v rozvalinách města již po dlouhé 
měsíce.
Někteří tvrdí, že Aenur připlul zpoza Velkého oce-
ánu, z proslulých elfích království, a že je bývalým 
kapitánem Řádu mistrů–šermířů. Jiní tvrdí, že se 
jedná o lesního elfa na útěku. Aenur o své minulosti 
nemluví, a ti, kteří jsou chytří, se ho neptají.
Když se gang připravuje na svou výpravu do 
města, může zaslechnout ostré zaklepání na bránu 
tábora. Nečekaným návštěvníkem je Aenur, nabíze-
jící kapitánovi své služby.
Je možné, že Aenur hledá něco v ruinách městských 
domů, ale nikdo neví, co by to mohlo být. Spekuluje 
se o tom, že Aenur chce navštívit kráter a v něm 
porazit Vládce stínů, ale to je zajisté úkol i nad 
Aenurovy síly.
Aenur je i na elfa velmi vysoký, a pod jemně tkaným 
elfím pláštěm nosí brnění z blyštivého ithilmaru. 
Nosí veliký meč, který prý skrývá tajemné schop-
nosti. Popravdě nikdo z těch, kteří byli tímto mečem 
zasaženi, již nemohou vyprávět svou verzi souboje.
Poplatek: 150 zlaťáků na najmutí.
Jakýkoliv gang kromě skavenů, nemrtvých a posed-
lých může najmout Aenura.
Aenur zvýší hodnocení vašeho gangu o +100 bodů.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Aenur 5 8 4 4 3 2 7 3 8
Vybavení: Aenur nosí ithilmarové brnění, elfí plášť, 
a veliký meč známý jako Ienh–Khain.
Schopnosti: Aenur má schopnosti zraňující útok, 
šermíř, úkrok, sprint, rychlý reex, úhyb a drtivý 
úder.
Speciální pravidla
Neporazitelný šermíř: Aenur vždy zasahuje protiv-
níka v souboji na blízko na 2+.
Tulák: Aenur zůstává s gangem pouze na jednu 
bitvu. Gang, který měl najatého Aenura v poslední 
bitvě, ho nesmí jít vyhledávat alespoň pro jednu 
následující bitvu.
Ienh–Khain (Ruka Khainova): Ienh–Khain je velmi 
dlouhý meč s ostřím pouze po jedné straně, který 
Aenur umí skutečně mistrovsky používat. Tento 
meč umožňuje Aenurovi parírovat, přidává +1 k jeho 
síle a způsobuje kritické zásahy na 5–6.

Johan zvaný Dýka
„Dej ty pracky pryč. Pusť mne a já ti řeknu vše, 
co vím: Aha, tak ty hledáš Johana zvaného Dýka. 
Dám ti dobrou radu, příteli, nevyslovuj jeho jméno 
nahlas. On nemá rád, když o něm lidé mluví nahlas. 
Proč ho vlastně hledáš? Aha, ty máš pro něj práci! 
Dobrá, proč jsi to neřekl hned? Já ti ale nemůžu 
říct, kde ho najít, sám to totiž nevím. To totiž nikdo 
neví. Ale, když zaslechne své jméno, sám si tě brzy 
najde. Ale nebude to zadarmo, protože Johan miluje 
zlaťáky. On zná město — tedy to, co z města zbylo 
— jako své vlastní boty. Pokud on nemůže někoho 
nalézt, už ho nikdo nenalezne. Je jako stín, dokáže 
přicházet a odcházet nepozorován. Také se dokáže 
probít jakýmkoliv obklíčením. Nikdo ho nechytí. 
A s mečem to umí jako blesk. A nezanechává stopy. 
Vše, co od tebe potřebuji, jsou peníze a jméno. Zbytek 
už Johan zařídí.“

Zaslechnutý rozhovor v Mordheimu

Z mnoha hrdlořezů a zabijáků k najmutí, kteří nabí-
zejí svou práci v Mordheimském okolí, je Johan 
nejznámější Nabízí své služby jako bojovník s noži 
a výtečný zabiják, pověstné jsou rozličné dýky 
zavěšené u jeho pasu i zlý odlesk jeho očí. Johan nosí 
tmavé kožené oblečení, možná už trochu z módy, 
které asi nikdy nikdo nepral. Jeho podlouhlá tvář 
je plná jizev po mnoha soubojích, a jeho nečesané 
vlasy jsou zplihlé a mastné.
Johanův váček je v dy plný zlaťáků, a Johan ho 
ani nijak neukrývá, protože pouze blázen by zkusil 
mu váček ukradnout. Mnoho se pokusilo, všichni 
zemřeli… velmi rychle. Kvalita Johanových dýk 
a jeho dovednost s nimi je neuvěřitelná, mnoho 
dýk pochází od bohatších, avšak méně zkušených 
oponentů.
Poplatek: 70 zlaťáků na najmutí, +30 zlaťáků na 
udržení. Johan je závislý na Rudém stínu, můžete 
mu zaplatit jednou porcí této drogy, pokud ji máte.
Všechny gangy kromě skavenů, nemrtvých a posed-
lých mohou najmout Johana.
Johan zvýší hodnocení vašeho gangu o +60 bodů.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Johan 4 3 6 4 3 2 6 1 7
Vybavení: Johan je vybaven bezpočtem vrhacích 
nožů a několika dlouhými dýkami (v boji na blízku 
se počítá, jako by měl dva meče). Jeho zbraně jsou 
vždy namočeny v černém lotosu a Johan může užít 
Rudý stín před bitvou, pokud si to budete přát.
Schopnosti: Johan má schopnosti úhyb, horolezec, 
dvojitá střelba, ostříží zrak, vrhač nožů.
Speciální pravidla
Výtečný vrhač nožů: Johan si získal pověst nej-
lepšího vrhače nožů v celém Impériu. Na rozdíl 
od normálních bojovníků, Johan dokáže kombino-
vat schopnosti vrhač nožů a dvojitá střelba — ano, 
dokáže vrhnout šest nožů v kole, ve kterém se 
nehýbe.
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Berta Bestraufrung,
 Nejvyšší matka představená
Před mnoha lety byla pevná disciplina a odhodlanost 
Sigmarových sester jedinou Bertinou zálibou. Jedině 
bojovný bůh Impéria mohl získat její obdiv. Jen On byl 
neměnný a věrný. A nebyl to snad Sigmar, který si zvolil 
Bertu jako svou služebnici?
Čistá krev Unberogenů koluje v Bertiných žilách, což 
jasně dává najevo pohled jejích nelítostných modrých 
očí, pohled, který dokáže zmrazit skřeta na 20 kroků. 
Dokonce její hlas spoutává v poslušnost rozličné autority, 
jindy silní ostří muži jsou poslušní jako beránci.
Řád sester uviděl v Bertě zosobnění svátosti ženy. Rychle 
stoupala mezi řadami sesterstva, a na své smrtelné pos-
teli Kasandora jmenovala Bertu svou nástupkyní, novou 
Nejvyšší matkou představenou, vládkyni Sigmarovy 
skály.
Někdy, když oblékne gromrilové brnění, paprsky roz-
břesku odráží ztracenou nevinnost jejího mládí. Poté si 
Berta rozhněvaně navlékne pásky s ozdobnými cvoky 
a vyrazí strávit hodiny cvičením s válečnými kladivy, 
připravujíce se, jako správná Sigmarova nevěsta, na 
hodinu bitvy.

Citace z Knihy hrdinů
Poplatek: žádný. Sigmarovy sestry musí vyslat alespoň 
jednu hrdinku žádat Bertu o pomoc, hrdinka si háže test 
pod Iniciativu jako u všech speciálních postav. Pokud 
Berta udělí slyšení, může se rozhodnout osobně zúčastnit 
boje. Žádost, aby Vám Berta pomohla, musí být učiněna 
pro každou bitvu, ve které si přejete, aby Vám pomohla. 
Berta pomůže sestrám pouze pokud se jedná o silnějšího 
protivníka. Hoďte kostkou a následující tabulka určí, 
zda Berta gangu pomůže:
 Rozdíl v hodnocení gangů Potřebný výsledek
 0–49 Nelze
 50–99 6+
 100–149 5+
 150–199 4+
 200+ 3+
Bertu může najmout pouze gang Sigmarových sester, 
nikdo jiný.
Berta zvýší hodnocení gangu o +105 bodů.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Berta 4 5 3 4 4 2 4 3 10
Vybavení: Berta je vybavena dvěma Sigmarovými váleč-
nými kladivy, nosí gromrilové brnění, má u sebe a-
konek se svěcenou vodou a posvátnou relikvii.
Schopnosti: Berta má schopnosti drtivý úder, nezasta-
vitelná a spravedlivý hněv.
Modlitby k Sigmarovi: Berta zná všech šest modliteb 
k Sigmarovi.
Speciální pravidla
Nejvyšší matka představená. Jakožto Nejvyšší matka 
představená Sigmarových sester milosrdenství Berta je 
automaticky velitelkou gangu, u kterého bojuje.
Sigmarova nevěsta: Berta je nejoblíbenější ze všech Sester 
v očích Sigmarových. Na veškeré Modlitby k Sigmarovi si 
Berta přičítá +2 k výsledku hodu na vyslyšení modlitby.

Veskit,
 vrchní popravčí Eshinského klanu
„Vraždilo to a vraždilo. Nemohli jsme to zastavit, naše 
zbraně se lámaly o jeho tělo. Bylo to černé, jako stín, 
pohybovalo se to rychle, páralo to naše muže na kousíčky. 
My jsme bojovali, ano, bojovali jsme tvrdě, dokonce 
Markus zkoušel svůj trik s akonkem oleje. Bylo to pohl-
ceno plameny a na okamžik jsme si mysleli, že jsme to 
zastavili. Kdepak! Hořící to vraždilo dál. Jakoby mu 
oheň neubližoval! Ti, kteří mohli, utekli. Pronásledovalo 
nás to, bez odpočinku a bez soucitu. Kam utéci? Kam se 
schovat? To červené oko si tě vždycky našlo. To oko… to 
oko…“

Poslední slova Fritze Hubera v krčmě u Rudého měsíce

Veskit byl velmi talentovaným mladým zabijákem, když 
byl pověřen náročným úkolem. Najal ho klan Skryre, 
aby osvobodil jednoho z nejstarších a nejzkušenějších 
čarodějů, který byl držen jako rukojmí nepřátelským 
klanem. Veskit dokázal přivést zajatce zpátky, probil 
se strážemi, ovšem za vysokou cenu. Utržil ošklivé 
rány a zajisté by zemřel, ale Noční mistr Eshinského 
klanu uzavřel s čaroději pakt. Skavení konstruktéři 
a černokněžníci nahradili poškozené části Veskitova 
těla rozličnými protézami a výstuhami — zčásti mecha-
nickými, zčásti magickými. Veskit se stal spíše strojem 
nežli živou bytostí, a jeho touha po zabíjení je již nekon-
trolovatelná.
Zprávy o výskytu chaotitu v Mordheimu vnukly 
Nočnímu mistrovi další plán: vyslat Veskita do Mord-
heimu, aby zastrašil ty člověkověci a vyhnal je z města, 
aby netoužili po magickém kameni, který oprávněně 
patří skavenům. Od toho dne nespočet bojovníků spat-
řilo svůj konec v temných zákoutích Města prokletých. 
Veskitův upřený zrak nepřehlédne nic, a ti, které honí 
po ulicích, již nikdy neprojdou Bránou s chrliči.
Poplatek: 80 zlaťáků k najmutí, +35 zlaťáků k udržení.
Veskit může být najmut pouze skavením gangem.
Veskit zvýší hodnocení gangu o +70 bodů.
Prol M WS BS S  T W I A Ld
Veskit 5 5 4 4 4 2 5 4 8
Vybavení: Bojové spáry (útok navíc je již zahrnut ve 
Veskitově prolu). Každý spár obsahuje připevněnou 
potkaní pistoli, takže Veskit může střílet každé kolo. 
V boji na blízko Veskit bojuje se sílou 5, modikací 
brnění −3 a se spáry může parírovat a přehodit nepove-
dené parírování.
Speciální pravidla
Bez citu. Veskit je chladná vypočítavá vraždící mašina 
a nemůže si dovolit takový luxus, jako jsou emoce. 
Veskit je imunní na veškerou psychologii.
Necítí bolest. Veskit ignoruje výsledky sražen a omráčen 
na tabulce na vyřazení. Pouze skutečné vyřazení z boje 
pro Veskita platí.
Upřený zrak. Díky čarodějnému zařízení sestrojenému 
konstruktéry klanu Skryre, Veskit dokáže spatřit scho-
vané modely na dvojnásobek své iniciativy.
Kovové tělo. Speciální konstrukce dává Veskitovi hod 
na brnění 3+.



Kdysi, byl jsem bohem, byl jsem vládcem velkého temného kruhu, 
jež hmyz tohoto světa nazývá Morrslieb. Postaven byl jsem nad 
dobro i zlo, rozličné byly mé síly, mohl jsem použít základní elementy 
světa, by mi daly moc nad hmotou a duchovnem.

Jak čas běžel, toužil jsem po moci. Získal jsem velká království, 
konspirace nebyla mi cizí. Začala válka na černých nebesích. Třetí 
moc propůjčená Chaosem rostla v mých rukou, vedla k vítězství 
temných sil mých a porážce nepřítele. Nebesa zalita byla válečným 
ohněm.

Válka obrátila se však proti mně a jako kometa shořel jsem, 
vykázán ze svých vznosných sídel, úlomek mého světa zbyl mi pro 
pocit moci nad někým. Můj příchod však vyhnal vše živé i z těchto 
končin, zbývajíce mi nic než neužitečný kus kamene.

Když jsem takto potupen byl a všude vládl jen chaos a ničení, sám 
Temný úlomek, kořen mého života, byl uštván. Nyní leží, téměř 
bezmocný, pouhý stín zašlých dnů, umírající v nepřátelském světě.

Učinil jsem tuto černou díru pod zemí svou říší hrobů, a poslal mé 
myšlenky předem, by připravily můj příchod, by ovládly tvory zdejší 
pro plnění mých přání. Ti, kteří přežili do mého příchodu, poklekli 
přede mnou a modlili se ke mně jako ke svému bohu, považujíce mne 
chybně za jednu ze sil, která mne vyvrhla. Proměnil jsem je, tak, 
mohli by lépe sloužiti záměrům mým, a poslal ven je, temné úlomky 
posbírat, ve kterých moc má ukryta jest.

Nyní jiní přicházejí ze vzdálených krajů, ukrásti co náleží mně, a 
znova teče krev, znova se bojuje, zní ozvěna bitev, které jsem tak 
dávno bojoval. Však vstanu ze svého hrobu a pomstím své utrpení 
na všem živém, neboť mne zvou Vládce stínů, král králů, a brzy 
tento svět bude můj, pouze můj...



Raduj se, neboť končí čas beznaděje, spása je na dosah. 
Smrt a zatracení se ženou bláznívými sny smrtelníků. 
Nechť bloudící loutky vzhlížejí k velké zkáze, která pohřbí 
civilizaci a vše nepřirozené.

Raduj se, neboť půda se vzbouří a vytrhne z pout pořádků, 
mrtví se pohnou v hrobech a nebesa zahoří slzami bohů. 
Ohně blažené války vyčistí pole, lesy i města a oběti pocítí 
očistný ulid smrti. Hříchy lidstva vyjdou ven ze všech 
nočních můr, dostanou formu odporných chorob, které 
dřímají v srdci každého jedince.

Raduj se, neboť noci vždy následují po dni, temnota obklopí 
světlo a Chaos bude znova vládcem nejmocnějším!
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Nové kritické zásahy
V závislosti na tom, jakou zbraní byl způsoben kri-
tický zásah, házejte na příslušnou tabulku kritic-
kých zásahů. Například pokud váš bojovník použil 
meč, hoďte na tabulku Zbraní s ostřím. Všechna 
další pravidla o kritických zásazích zůstávají, mění 
se pouze tabulka, jaký má kritický zásah efekt.

Střelné zbraně
(Luky, kuše, zbraně na střelný prach, vrhací 

nože apod.)
1–2 Zásah do slabého místa. Střela prorazila 

brnění, tedy nelze házet na brnění proti této 
střele.

3–4 Odražená střela. Pokud jsou v dosahu 6 palců 
od cíle další modely, pak nejbližší nepřátelský 
model byl také zasažen. Házejte na zranění 
i pro tento model a dále normálně hod na 
brnění oba modely (pro každý zvlášť).

5–6 Mistrovský výstřel. Střela zasáhla oko, krk, či 
jinou podobnou část těla. Tento zásah způsobí 
2 zranění, navíc ignoruje veškeré brnění.

Omračující zbraně
(Hole, palice, kladiva, cepy, řemdihy, 

obouruční kladiva apod.)
1–2  Vyveden z rovnováhy. Oponent nemůže toto 

kolo vrátit útok, pokud ještě nebojoval. 
Pokud již bojoval, kritický zásah nemá žádný 
speciální efekt.

3–4 Tvrdý úder. Tento zásah ignoruje veškeré 
brnění i záchranu helmou.

5 Vyražení zbraně. Zásah vyrazil oponentovu 
zbraň z jeho rukou. Pokud bojuje dvěma 
zbraněmi, hoďte kostkou, která zbraň byla 
vyražena. Až do konce tohoto boje model 
nemůže vyraženou zbraň použít. Hažte 
normálně záchranu brněním.

6 Rána do palice. Oběť bude vyřazena z boje, 
pokud se jí nepodaří úspěšná záchrana hodem 
na brnění. I pokud má model více životů, bude 
tímto zásahem vyřazen z boje.

Zbraně s ostřím
(Meče, sekery, obouručné meče apod.)

1–2 Zásah do masa. Útok zasáhl nechráněné 
místo a tak nelze aplikovat hody na záchranu 
brněním.

3–4 Bouře úderů. Bojovník zasypal nepřítele 
množstvím úderů. Zásah způsobuje 2 zranění, 
házejte záchranu brněním zvlášť pro každé 
zranění. Stále platí, jako u všech kritických 
zásahů, že pokud útok způsobuje více zranění 
z různých důvodů, použijete to nejvyšší číslo.

5–6 Rozkrájen! Zásah ignoruje brnění, způsobil dvě 
zranění, a bojovník získává bonus +2 na hod na 
tabulce na vyřazení.

Neozbrojený boj
(ohaři, váleční oři, zombie, posedlí apod.)

1–2 Vyvedení z míry. Váš oponent se zapotácel 
a umožnil vám zasadit ještě jeden úder. Okam-
žitě hažte další útok — hod na zásah i na zra-
nění. Hody na brnění se aplikují normálně.

3–4 Drtivý úder. Rána přistála se strašnou silou. 
Máte +1 bonus pro hod na tabulce na 
vyřazení.

5–6 Mohutný úder. Ohromnou ranou či kopem jste 
poslali svého oponenta do kolen. Tento zásah 
způsobí dvě zranění a přidává bonus +2 pro 
hod na tabulce na vyřazení.

Dlouhé zbraně
(Kopí, halapartny, dřevce apod.)

1–2 Nabodnutí. Krátkým úderem jste pronikli 
soupeřovou obranou. Máte bonus +1 pro hod na 
tabulce na vyřazení. Hody na brnění se aplikují 
normálně.

3–4 Sražení. Udeřili jste velkou silou a model je 
sražen. Použijte normálně hod na brnění.

5–6 Výpad. Úder zasáhl a odhodil protivníka velikou 
silou, protrhnul brnění a zasáhnul do živého. 
Útok ignoruje hody na brnění. Máte bonus 
+2 pro hod na tabulce na vyřazení. Oběť je 
odhozena D6 palců a útočník ji následuje, 
zůstávaje v dotyku podstavců. Pokud byly 
v tomto souboji i další modely, je souboj roz-
dělen na dva, v jednom bojují tento útočník 
a jeho oběť, v druhém (pokud se dotýkají pod-
stavcemi) zbylé modely. Pokud oběť vrazí do 
jiného modelu, ten je zasažen silou 3.

Volitelná pravidla
Tato sekce obsahuje pravidla, která mohou vašim bitvám přidat další rozměr. Jelikož se jedná o dopl-
nění základních pravidel, nejsou tato pravidla základní součástí hry a na jejich užívání by se měli pro-
tivníci před bitvou dohodnout.
Doporučujeme začátečníkům nepoužívat tato nová pravidla, přinejmenším do té doby, než budou dobře 
ovládat principy hry. Pokud se považujete za zkušeného hráče, nebude pro vás problém použít tato 
pravidla. Některá tato pravidla dramaticky mění hru, není povinné je používat. Tato pravidla jsou zde 
uvedena pro hráče, kteří chtějí vyzkoušet rozličné možnosti hry.
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Útěk ze souboje
Na začátku svého kola se může hráč rozhodnout 
zkusit s některým (-i) ze svých bojovníků (zba-
bělců) utéci z boje. Tito bojovníci zjistili, že daný 
souboj jim nedává moc šancí a že bude lépe utéci.
Určete, který z vašich modelů se pokusí utéci, 
na začátku své fáze pohybu, stejně jako určujete, 
který model bude napadat. Otočte model tváří pryč 
ze souboje, aby to bylo zřejmé.
Hoďte test na morálku pro každý model, který 
se snaží utéci ze souboje. Tento test reprezentuje 
jeho pokus vystihnout pravý okamžik, kdy ze sou-
boje uniknout. Pokud se test zdařil, můžete s mode-
lem pohnout o dvojnásobek jeho charakteristiky 
pohybu (M) pryč ze souboje a nepřítele, s kterým 
bojoval, v kterémkoliv směru.

Pokud se test nezdařil, protivník může provést 
1 automatický zásah (není potřeba házet na 
zásah) proti bojovníkovi, který se snaží prchnout, 
a prchající model (pokud přežil) bude prchat 2D6 
palců přímo od místa souboje. Na začátku dalšího 
svého kola si prchající bojovník bude muset udělat 
další test na morálku.
Pokud se ten zdaří, pak se bojovník zastaví, avšak 
nemůže v příslušném kole již nic jiného dělat. 
Pokud se test nezdařil, bojovník bude prchat 2D6 
palců k nejbližšímu okraji stolu. Bojovník si takto 
bude testovat, dokud je na stole (anebo se neza-
staví).
Pokud je model napadnut, zatímco prchá, pak 
napadající model se umístí tam, kde prchající 
model je, ten ovšem uteče případnému souboji 2D6 
palců směrem k nejbližšímu kraji stolu, dříve než 
budou způsobeny jakékoliv útoky.

Odměny Vládce stínů
Když magistr či mutant z gangu posedlých získají dostatek zkušenosti, místo učení se nové schopnosti 
mohou navštívit Vládce stínů, který se jim odmění za jejich služby. Hoďte na následující tabulku:
2 Hněv Vládce stínů! Bojovník zmutoval 

k nepoznání a zmizel v rozvalinách. Stal 
se dalším z přízraků, které se toulají 
Mordheimem.

3–6 Nic se nestalo. Náladový Vládce stínů igno-
ruje prosby svých služebníků.

7–8 Mutace. Bojovníkovi se vyvinula mutace. 
Hoďte kostkou. Pokud padlo 1, mutace byla 
zakrněním, bojovník ztratil 1 bod z některé 
ze svých charakteristik (vyberte si). Pokud 
padlo 2 či více, můžete si zdarma vybrat 
jednu z mutací, které jsou uvedeny u pravidel 
pro gang posedlých.

9–10 Brnění Chaosu. Bojovníkovo tělo je pokryto 
tajemným brněním. Toto brnění dává základ 
pro hod na brnění 4+, zároveň neovlivňuje 
schopnost modelu sesílat kouzla.

11 Démoní zbraň. Bojovník obdržel zbraň se 
začarovaným démonem uvnitř. Zbraň přidává 
bonus +1 k síle v boji na blízko a bonus +1 ke 
všem hodům na zásah touto zbraní. Bojovník 
si může vybrat, o jakou zbraň se jedná (meč, 
sekera apod.), avšak zbraň už nebude mít 
schopnosti dostupné běžným zbraním tohoto 
typu — např. sekera s Démonem nebude mít 
svou modikaci brnění.

12 Posedlý! Démon ovládnul tělo a duši bojov-
níka! Ten získává +1 k obratnosti se zbraní 
pro boj na blízko (WS), +1 k síle (S), +1 útok 
(A) a +1 život (W). Tyto přírůstky nepodléhají 
omezením o maximálních charakteristikách. 
Bojovník ztrácí D3 svých schopností (hráč 
si může vybrat, které schopnosti jeho bojo-
vník ztratí) a již nemůže používat zbraně 
ani brnění, kromě brnění Chaosu či Démoní 
zbraně.
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Jízdní bojovníci
Koně jsou vzácní a drazí. Dovolují však bojovníkům 
rychle se pohybovat, přinejmenším pokud zůstá-
vají v ulicích a nezajíždějí do rozvalin domů, kde 
může kůň snadno zakolísat a upadnout. Pomocí 
následujících pravidel můžete zapojit jízdní hrdiny 
do vašich her.
Jízdní modely v Mordheimu
Bojovník a jeho kůň je pro všechny případy uvažo-
ván jako jeden společný model. Pokud je bojovník 
vyřazen ze hry, je odstraněn celý model, včetně 
koně.
Model používá morálku (Ld) jezdce pro veškeré 
testy na morálku. Pokud je na model útočeno, pou-
žívejte jezdcovu odolnost (T) a životy (W).
Jízdní model má automaticky základ pro hod na 
brnění 6+, a to i tehdy, když jezdec žádné brnění 
nemá. To reprezentuje další ochranu, kterou mu 
kůň dává. Pokud jezdec brnění má, pak je základ 
tohoto brnění zvýšen o +1 oproti stejnému brnění 
použitému na pěším modelu.
V boji na blízko má válečný oř 1 útok. Obyčejný 
kůň nemá žádné útoky a nemůže se tím pádem 
zapojit do boje.
Kůň zvýší hodnocení gangu o +3 body, válečný oř 
o +5 bodů.
Jízdní modely a pohyb
Jízdní modely nemohou vjíždět do budov. Jejich 
pohyb je omezen na relativně rovná místa, jako 
jsou např. ulice.
Kůň či válečný oř mohou přeskočit překážku až 
do výšky 2 palců bez jakéhokoliv postihu na svém 
pohybu.
Střelba na jízdní modely
Vzhledem k velikosti jezdce na koni, kterýkoliv 
střelec po nich může střílet (pokud je vidí), a to 
i tehdy, když nejsou nejbližším cílem.
Nasednutí, sesednutí
Jízdní model může sesednout během fáze pohybu. 
Ztrácí tím polovinu svého pohybu a nemůže v tomto 
kole běžet ani napadat.
Jezdec, který sesednul, bude následován svým 
koněm kamkoliv půjde a pokud chce, může na koně 
znova nasednout, pokud není v nějaké budově, či 
na jiném místě, kde to nelze provést (např. na 
šikmé střeše). Bojovník nasednutím ztratí polovinu 
svého pohybu a v tomto kole nemůže běžet ani 
napadat.
Vyměňte jízdní model za pěší při sesedání, resp. 
naopak při nasedání.
Jízdní modely v kampani.
Pokud je jízdní model vyřazen z boje, hoďte kost-
kou. Pokud padlo 1–2, pak kůň byl zabit, odstraňte 
jej z rozpisu gangu.

Čabraka
Můžete koupit speciální brnění pro válečného oře, 
nazývané čabraka (cena a dostupnost viz záznam 
v ceníku). To modelu přidává další +1 k hodu na 
záchranu brněním, avšak zároveň odečítá −1 od 
pohybu modelu. Normální kůň nemůže čabraku 
mít. Pokud je model s ořem, který má čabraku, 
vyřazen z boje, pak oř zemře pouze pokud na kostce 
na vážná zranění padlo 1, místo standardních 
1–2.

Zbraně na střelný prach
Během období, kdy se odehrávaly potyčky v roz-
valinách města Mordheim, technologie na výrobu 
střelných zbraní byla velmi vzácná a pistole, 
pušky, trombónu atd. se často kazily, zasekávaly či 
dokonce vybuchovaly.
Následující pravidla nejsou součástí základních 
pravidel, protože částečně zdržují hru, ale pokud 
chcete vytvořit realističtější prostředí vašim bit-
kám, můžete je použít. Při použití těchto pravidel 
je vhodné snížit cenu střelných zbraní (doporu-
čujeme o 20%), aby jejich cena odpovídala jejich 
schopnostem.
Selhání zbraní na střelný prach
Pokaždé, když vám padne 1 při hodu na zásah 
u zbraně používající střelný prach (puška, pistole, 
trombónu, potkaní pistole apod.) hoďte kostkou 
a následující tabulka určí, co se stalo.
1 PRÁÁÁSK! Zbraň explodovala ohlušujícím 

výbuchem. Střelec obdrží zásah silou 4 
(nezpůsobuje kritické zásahy) a zbraň je 
zničena.

2 Zaseknutí. Náboj se zaseknul uvnitř zbraně 
a ta je nepoužitelná pro zbytek bitvy. V další 
bitvě již můžete zbraň opět používat.

3 Pop. Zbraň nevystřelila a vy musíte vyndat 
náboj. Bude vám trvat o jedno kolo navíc, než 
budete moct zbraň opět použít.

4–5 Cvak. Zbraň nevystřelila, avšak nic špatného 
se nestalo.

6 BUM! Ozval se výbuch a z ústí hlavně se 
vyvalil oblak černého kouře. Střela zasáhla 
cíl a má navíc +1 k síle.
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Samostatné bitvy
Během testování této hry jsme zjistili, že velmi 
zkušené gangy jsou neporazitelné začínajícími 
gangy. Ač se to může zdát hráči se zkušenějším 
gangem zábavné, vede to k jednostranným bitvám, 
kde nezkušený protivník bývá smeten ze stolu, aniž 
by dostal šanci si vůbec zabojovat. Přestože tabulka 
bonusů pro získávání zkušenosti slabšími gangy 
toto částečně kompenzuje, je mnohem zábavnější 
hrát s přibližně vyrovnanými gangy, speciálně, 
když je hra představována začínajícímu hráči.
Následující pravidla umožňují dvěma hráčům 
sestavit gangy o přibližně stejné hodnotě, řekněme 
1000 zlaťáků. To umožňuje hru udělat mnohem 
zajímavější, kde oba hráči mají přibližně stejně 
silné skupinky bojovníků.
Použijte pravidel pro sestavování gangů a nákup 
jejich zbraní. Tato pravidla vám udávají, které 
hrdiny, pomocníky a vybavení můžete mít. Ome-
zení u těchto pravidel zajišťuje, že gangy budou 
dosti vyrovnané.
Musíte použít alespoň tři bojovníky (včetně veli-
tele), a buď můžete použít maximum modelů uve-
dené v pravidlech příslušného gangu, nebo se 
můžete s protivníkem dohodnout na jiném čísle.

Zbraně a brnění
Každý hrdina může být vybaven zbraněmi a brně-
ním — kombinací, kterou mu umožňuje tabulka 
u příslušného gangu. Různí hrdinové mívají různá 
omezení. Seznam výbavy vám přesně specikuje, 
které věci vaši hrdinové mohou mít. Můžete nakou-
pit i vzácné zbraně a brnění, za ceny uvedené 
v příslušných cenících.
Všechny modely ve skupince pomocníků musí být 
vybaveny stejně. To znamená, že pokud má sku-
pinka čtyři bojovníky, a vy jim chcete koupit meče, 
musíte koupit meče čtyři, jeden pro každého.
Zbraně, které svým bojovníkům vyberete, musí 
být na modelu přítomny. Tímto způsobem opo-
nent ví, co proti němu stojí, a nebude uprostřed 
bitvy překvapen, že tento model, který vypadá jako 
půlčík s lukem, je ve skutečnosti ogr s kyjem. 
Výjimkami v tomto pravidle jsou nože a dýky, 
které se dají schovat v kapsách apod., a nemusí na 
modelu být.

 
Zlepšení hrdinů
Během kampaně musíte postupně získávat vylep-
šení pro své hrdiny, ale v samostatných bitvách 
můžete zlepšení zakoupit před bitvou, zaplatit zlep-
šení zlaťáky. Ceny jsou uvedeny níže. Pamatujte, 
že u každé rasy je uveden maximální prol, žádná 
charakteristika nesmí přesáhnout maximum dané 
v tomto prolu. Tabulka s maximálními proly je 
v pravidlech v sekci o zkušenostech.
M +15 zl. za zvýšení pohybu o +1.
WS +15 zl. za zvýšení obratnosti se zbraní 

na boj zblízka o +1.
BS +15 zl. za zvýšení obratnosti se stře-

leckou zbraní o +1.
S +25 zl. za první zvýšení, +35 za každé 

další zvýšení síly o +1.
T +30 zl. za první zvýšení, +45 za každé 

další zvýšení odolnosti o +1.
W +20 zl. za první zvýšení, +30 za každé 

další zvýšení životů o +1.
I +10 zl. za zvýšení iniciativy o +1.
A +25 zl. za první zvýšení, +35 za každé 

další zvýšení útoků o +1.
Ld +15 zl. za zvýšení morálky o +1.
Schopnosti +40 zl. za každou schopnost. Nesmíte 

mít více nakoupených schopností než 
zvýšených bodů charakteristik.



Reference
Pořadí fází

1. ZOTAVENÍ        2. POHYB        3. STŘELBA        4. SOUBOJ NA BLÍZKU

Zotavení
Během fáze zotavení se můžete 
pokusit zastavit vaše prchající 
modely. Hoďte 2D6, pokud je 
výsledek menší nebo roven 
morálce modelu, ten přestal 
prchat a zastavil se. Takový 
model se nemůže hýbat ani střílet 

po zbytek kola, avšak může 
kouzlit. Pokud se test nezdařil, 
model dále prchá k nejbližšímu 
kraji stolu.

Model se nemůže zastavit, pokud 
je nejbližším modelem nepřátel-
ský bojovník.
Během fáze zotavení se vaši  
sražení bojovníci postaví a omrá-
čení bojovníci stanou sraženými.

Pohyb
Ve své fázi pohybu hýbete svými gurkami v tomto pořadí:
1. NAPADENÍ        2. POVINNÉ POHYBY        3. OSTATNÍ POHYBY

Běh
Model může běžet dvojnásobnou 
rychlostí. Model nemůže utíkat, 
pokud na začátku pohybu byl 
nepřátelský bojovník do 8 palců.
Běžící bojovník se nemůže scho-
vat ani nemůže střílet, avšak 
může sesílat kouzla.
Napadení
Bez měření vzdálenosti určete 
kterým modelem napadáte, 
a který nepřátelský model napa-
dáte. Bojovníci napadají dvojná-
sobnou rychlostí.
Jakmile se modely dotýkají pod-
stavcemi, bojují proti sobě na 
blízko.
Nelze napadnout model, pokud je 
jiný nepřátelský model do 2 palců 
od nejpřímější trasy napadení.

Šplhání
Bojovník může v jednom kole 
šplhat výšku rovnou jeho chara-
kteristice M. Hoďte test na inici-
ativu. Pokud se nezdařil během 
šplhání nahoru, model se v tomto 
kole nesmí hýbat, pokud při 
šplhání dolů, model spadnul.
Seskakování
Bojovník může seskakovat dolů, 
z výšky max. 6 palců. Hoďte test 
na iniciativu za každé 2 sesko-
čené palce. Pokud se test nezdařil, 
model spadnul.
Napadení seskokem
Model může napadnout nepřítele 
při seskočení, pokud je nepřítel 
pod ním a do 2 palců od místa, 
kde váš bojovník seskočil. Házejte 
stejně jako pro seskakování. 
Pokud model uspěl, získává v 

tomto kole bonus +1 k síle 
a +1 k hodu na zásah.
Horizontální skákání
Model může skákat přes průrvy, 
maximálně do 3 palců. Nesmíte 
měřit vzdálenost před skokem. 
Pokud model nedoskočí, auto-
maticky spadne.
Pokud je vzdálenost do 3 palců, 
hoďte test na iniciativu. Pokud 
se nezdařil, model spadnul.
Sražené a omráčené modely
Pokud je sražený nebo omráčený 
model do 1 palce od okraje střechy 
či podlaží, může se pohnout 
a spadnout. Hoďte test na inici-
ativu, pokud se nezdařil, model 
spanul.
Padání
Model obdrží D3 zásahů silou 
odpovídající výšce, z které spad-
nul. Nelze použít hod na brnění.

Psychologie
Test prohry
Pokud gang ztratí 25% nebo více 
bojovníků, musí na začátku svého 
kola testovat na morálku. Testuje 
se na morálku velitele, pokud je 
ten omráčen nebo ven ze hry, pak 
na nejvyšší morálku ve zbytku 
gangu. Pokud se test nepovedl, 
gang opouští bojiště a hráč 
prohrál.
Hráč se může rozhodnout 
dobrovolně prohrát, pokud má 
alespoň 2 modely ven ze hry.

Velitel
Model smí použít morálku velitele 
na své testy, pokud je do 6 palců 
od modelu velitele.
Osamocení
Pokud model bojuje proti 2 nebo 
více nepřátelům a není žádný 
spřátelený model do 6 palců, háže 
na konci fáze boje na blízko test 
na morálku. Pokud se test nepo-
vedl, bojovník prchá z boje 2D6 
palců a každý jeho oponent mu 
ještě zasadí jeden automatický 
zásah.

Strach
Pokud při napadání některý model 
způsobuje strach, druhý model si 
musí testovat na morálku. Pokud 
napadající neuspěl, nemůže 
napadnout. Pokud napadený 
neuspěl, zasahuje pouze na 6.
Zběsilost
Zběsilý model musí napadnout 
(pokud může), má zdvojnásobené 
útoky a v dosahu napadení je 
imunní na ostatní psychologii. 
Při sražení či omráčení zběsilost 
vyprchá



Střelba
Zasažení cíle
Použijte střelcovu BS k určení 
potřebného výsledku na D6.
BS střelce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hod D6 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3

Modikace zásahu
 −1 cíl v krytu
 −1 pohyb a střelba
 −1 dlouhá vzdálenost
 +1 velký cíl
Hod na zranění
Porovnejte odolnost cíle se silou 
zbraně k určení potřeného 
výsledku na D6.

Odolnost cíle
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 4 5 6 6 — — — — — —
 2 3 4 5 6 6 — — — — —
 3 2 3 4 5 6 6 — — — —
 4 2 2 3 4 5 6 6 — — —
 5 2 2 2 3 4 5 6 6 — —
 6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 —
 7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6
 8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
 9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

Kritické zásahy
Výsledek 6 u hodu na zranění 
znamená kritický zásah. Hoďte 
D6 na tabulce kritických zásahů. 
Model může způsobit pouze 1 kri-
tický zásah v jedné fázi souboje 
na blízko. Pokud je zapotřebí 
výsledek 6+ (výsledek 5 nestačí), 
nelze kritický zásah způsobit.

Tabulka kritických zásahů.
1–2 Zásah do citlivého místa. 

Toto zranění způsobí 2 
zranění. Hod na brnění 
házejte před tímto zdvojná-
sobením.

3–4 Zásah do živého masa. Tento 
zásah způsobí 2 zranění, 
navíc ignoruje veškeré 
brnění.

5–6 Mistrovský zásah! Tento 
zásah způsobí 2 zranění, 
ignoruje veškeré brnění, 
dále máte bonus +2 pro hod 
na tabulce na vyřazení.

Hod na brnění
Model s brněním může hodit D6 
a vyhnout se zranění díky brnění. 
Odečtěte příslušnou modikaci 
hodu na brnění.
Brnění Potřebný výsledek
Lehké brnění 6
Těžké brnění 5
Gromrilové brnění 4
Štít přidá +1
Vyřazení
Pokud model ztratí poslední 
život, hažte na tabulce na 
vyřazení.

Tabulka na vyřazení
1–2 Sražen. Síla úderu srazila 
bojovníka. Položte gurku 
obličejem vzhůru.
3–4 Omráčen. Bojovník padl 
k zemi v bezvědomí. Otočte model 
obličejem dolů.
5–6 Ven z boje. Odstraňte model 
ze hry.Sí

la
 z

br
an

ě

Souboj na blízko
Kdo útočí první
Napadající model útočí první. 
Jinak modely bojují v pořadí 
podle iniciativy.
Zasažení nepřítele
Hoďte D6 pro každý model v 
souboji. Pokud má model více 
útoků, házejte D6 pro každý jeho 
útok.
Porovnejte WS útočníka 
a obránce a porovnejte s následu-
jící tabulkou pro zjištění 
potřebného výsledku na D6.

WS obránce
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
 7 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
 8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Hod na zranění
Porovnejte odolnost nepřítele 
s vaší silou, případně modiko-
vanou zbraní. Použijte tabulku 
uvedenou u střelby k získání 
potřebného výsledku na D6.
Modikace hodu na brnění
Čím je větší síla stvůry, tím snáze 
rozsápe i brnění. Následující 
tabulka určuje redukci hodu na 
brnění, který nepřítel smí použít, 
pokud zasahujete příslušnou 
silou.
Síla 1–3 4 5 6 7 8 9+
Modif. — −1 −2 −3 −4 −5 −6

Sražení bojovníci.
Pokud bojovník bojuje na blízko 
proti sraženému nepříteli a podaří 
se mu zranit, házejte normálně 
i hod na brnění včetně modikací 
tohoto hodu, pokud se hod na 
brnění nepovede, není zapotřebí 
házet na tabulce na vyřazení, 
model je automaticky vyřazen 
ze hry. Nelze útočit na sražené 
a omráčené bojovníky, dokud 
model je v boji i se stojícími 
bojovníky.

W
S 

út
oč

ní
ka

Psychologie — dokončení
Nenávist
Model, který nenávidí, může 
v prvním kole boje na blízko 
přehodit nepovedené hody na 
zásah.
Stupidita
Model podléhající stupiditě si 
musí testovat na začátku kola na 

morálku. Pokud se test nepovedl, 
model nemůže kouzlit ani střílet, 
pokud je v boji, nebude útočit. 
Pokud v boji není, hoďte kostkou, 
na 1–3 půjde dopředu poloviční 
rychlostí (může i spadnout apod.). 
Pokud padlo 4–6, model pouze 
stojí na místě a slintá.
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Poznámky autora
Od úplného začátku jsem věděl, že Mordheim bude výjimečný. A jak jsem pra-
coval na tomto projektu od úplného začátku až k samému konci, mohu se ohléd-
nout zpět a budu pyšný na tu spoustu lidí, která se na Mordheimu podílela, ať už 
se jedná o spisovatele, malíře, návrháře gurek, malíře gurek a editory.
Nejvíce ze všech bych chtěl poděkovat hráčům, kteří mi psali podněty a návrhy. 
Další mi pomohli s testováním hry. Je jich velmi mnoho, a tak nelze každému 
jmenovitě poděkovat.
Mordheim je hrou potyček, jejíž systém je založen na hře Warhammer fantasy 
battles. Ale není to pouze hra položená do specického období vývoje Impéria. 
Je to systém malých šarvátek doplňující velké Warhammerové bitvy. S trochou 
úprav můžete přemístit svou hru např. do lesů Lustrie, kde ještěři budou bránit 
své město proti hledačům pokladů z řad temných elfů, Tileánců a Norů, nebo 
třeba do temného podzemí trpasličí pevnosti, kde se utkají Skaveni, noční skřeti, 
orkové, a pochopitelně trpaslíci, případně s lidskými pomocníky.
Je mnoho dalších možností, které se nám nepodařilo vměstnat do základních 
pravidel. V části popisující volitelná pravidla můžete nalézt některé netradiční 
nápady, které se objevily během naší kampaně. A bylo i mnoho dalších — vliv 
osudu, stavby a dostavby táborů, v kterých gangy sídlí, další gangy, nová výbava 
apod. Některé z těchto se určitě podaří uveřejnit v časopise White Dwarf, takže 
se máte na co těšit.
Tady ve studiu probíhala kampaň nazvaná Temný měsíc (Dark Moon), která 
se stala velmi populární. Mnoho obědových přestávek bylo obětováno různým 
potyčkám a přepadům, jak se lidé z vývojového oddělení Games Workshopu 
snažili získat moc jeden nad druhým. Objevilo se mnoho hrdinů, probíhal čilý 
obchod s chaotitem, byly tvořeny (a zrazovány) aliance hráčů. Vytvořil jsem 
vodící příběh pro naši kampaň, který zahrnoval i souboj Siegfrieda, prince 
Reiklandského se samotným Vládcem stínů, objevil se i obávaný hrabě Vlad von 
Carstein, vádce Silvánský.
Aby byla kampaň ještě zajímavější, napsal jsem několik speciálních scénářů pro 
neobvyklé situace v kampani. Jedna z bitev měla určit nadvládu nad kupeckou 
lodí v Mordheimských docích, dále jsme zde měli velkou bitvu za vyhnání bestií 
a minotaurů, kteří si vytvořili ve městě veliké doupě, a dokonce i návštěvu Vlada 
von Carsteina a jeho osobní průzkum rozvalin. Z nějakého neznámého důvodu se 
žádný z jeho pomocníků již nevrátil domů… Všechny tyto události byly popiso-
vány v plátku zvaném „Town Cryer“, který jsem vydával každý týden.
S trochou úsilí se Vám určitě podaří totéž. Vše, co budete potřebovat, je někdo 
ochotný, kdo dohlíží na hry a na kampaň. Tento pán hry (my jsme mu říkali 
Vládce stínů) plánuje, organizuje a zaznamenává všechny neobvyklé události, 
které se v kampani vyskytnou.
Doufám, že pro Vás bude Mordheim znamenat spoustu zábavy. A děkuju za 
podílení se na této cestě.

Tuomas
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Absolutní víra (schopnost Sigmarových ses-
ter) Absolute Faith

Akademická schopnost Academic skill
Akrobat (rychlostní schopnost) Acrobat
Alchymistova laboratoř (neobvyklé místo) 

Alchemist’s Laboratory
Aramarův děs (kouzlo nižší magie) Dread of 

Aramar
Aréna (neobvyklé místo) Fighting Arena
Att’lovo plátové brnění (magický artefakt) 

Attla’s Plate Mail
Availability Dostupnost
Běh Running
Běhání po zdech (skavení schopnost) Wall 

Runner
Bestie (gangy posedlých) Beastman
Běžná Common
Blázen (lovci čarodějnic) Zealot
Blázen (neobvyklé místo) Straggler
Boj ocasem (skavení schopnost) Tail Fight-

ing
Bojová schopnost Combat skill
Bojové spáry Fighting claws
Bouře úderů (kritický zásah) Bladestorm
Boží oko (rituály Chaosu) Eye of God
Bratr (gangy posedlých) Brethen
Brloh (neobvyklé místo) Ruined Hovels
Brnění Armour
Brnění Chaosu (odměna Vládce stínů) Chaos 

Armour
Brnění spravedlnosti (modlitba k Sigma-

rovi) Armour of Righteousness
Brnění z gromrilu Gromril armour
Brnění z ithilmaru Ithilmar armour
Bugmanův mok Bugman’s ale
BUM! (selhání střelné zbraně) KA–BOOM!
Cep Flail
Cimeřanův let (kouzlo nižší magie) Flight of 

Zimmeran
Cvak (selhání střelné zbraně) Click
Čaroděj (žoldnéř) Warlock
Čaroděj válečník (akademická schopnost) 

Warrior wizard
Čáry (akademická schopnost) Sorcery
Černá krev (mutace) Blackblood
Černá žízeň (skavení schopnost) Black 

Hunger
Černokněžníkovo prokletí (skavení kou-

zlo) Sorcerer’s curse
Černý lotos Black lotos
Černý skaven (skaveni) Black skaven
Černý vztek (skavení kouzlo) Black fury
Česnek Garlic
Člověk Human
Další paže (mutace) Extra arm
Démoní zbraň (odměna Vládce stínů) 

Daemon Weapon
Děti rohaté krysy (skavení kouzlo) Children 

of Horned Rat
Dlouhá vzdálenost Long range
Dlouhá zbraň Thrusting weapon
Dlouhý luk Long bow
Dobrovolná prohra Volantury routing
Dog Pes
Dosah Range
Dotyk podstavcemi Base-to-base contact
Droga Drug

Drtivý úder (kritický zásah) Crushing blow
Drtivý úder (schopnost síly) Mighty blow
Dřevec, jízdní kopí Lance
Duše démona (mutace) Daemon Soul
Dvojitá střelba (střelecká schopnost) Quick 

shot
Dýka Dagger
Elfí luk Elf bow
Elfí plášť Elven cloak
Eshinský černokněžník (skaveni) Eshin 

sorcerer
Expert střelec (střelecká schopnost) Weap-

ons expert
Fáze Phase
Flagelant (lovci čarodějnic) Flagellant
Foukačka Blowpipe
Gang Warband
Ghúl (nemrtví) Ghoul
Goblin Skřet
Hák Hook
Halapartna Halberd
Havěť (skaveni) Verminkin
Helma Helm
Hledač chaotitu (akademická schopnost) 

Wyrdstone hunter
Hledající luk (magický artefakt) Bow of 

Seeking
Hluboká rána (vážná zranění) Deep Wound
Hněv Vládce stínů! (odměna Vládce stínů) 

Wrath of Shadowlord!
Hod na brnění Armour save
Hod na vyřazení Roll on injury table
Hod na zásah Roll to hit
Hod na zranění Roll to wound
Hodnocení gangu Rating of warband
Hochland Hochland
Hochlandská dlouhá ručnice Hochland 

long rie
Honba za chaotitem (scénář) Wyrdstone 

hunt
Horizontální skákání Jumping over gaps
Horolezec (rychlostní schopnost) Scale sheer 

surfaces
Hory na konci světa Worlds Edge Moun-

tains
Hořké nepřátelství (vážná zranění) Bitter 

Enmity
Houbičky šílené čepičky Mad cap mush-

rooms
Hraničář (elf, žoldnéř) Ranger
Hrdina Hero
Hrdlořezův útulek (tábor) Cutthroat’s Den
Hrůzné šrámy (vážná zranění) Horrible 

scars
Hrůzu nahánějící (schopnost síly) Fear-

some
Hryzavá zkáza (skavení kouzlo) Gnawdoom
Hřbitov (neobvyklé místo) Graveyard
Hůl Staff
Chapadlo (mutace) Tentacle
Charakteristiky Characteristics
Chátra (nemrtví) Dregs
Chaotit Wyrdstone
Impérium Empire
Iniciativa (charakteristika) Initiative
Jazyk boje (akademická schopnost) Battle 

tongue

Jed Poison
Jízdní model Mounted model
Johan zvaný Dýka Johann the Knife
Kampaň Campaign
Kapitán (lovci čarodějnic) Witch Hunters 

Captain
Kapitán (říšské gangy) Mercenary Captain
Kasandora (Sigmarovy sestry) Cassandora
Kitaj Cathay
Kitajský hedvábný plášť Cathayan silk 

cloak
Kladivo Hammer
Klepeto (mutace) Great Claw
Kněz (lovci čarodějnic) Warrior–priest
Kniha kouzel Tome of magic
Kolo Turn
Konstruktér Engineer
Kopí Spear
Kopyta (mutace) Cloven Hoofs
Kořen mandragory Mandrake root
Koš na oheň Brazier
Kouzlo zkázy (nekromatské kouzlo) Spell of 

Doom
Kouzlo zmrtvýchvstání (nekromatské 

kouzlo) Spell of Awakening
Kovárna (neobvyklé místo) Smithy
Kráter (neobvyklé místo) The Pit
Krátký luk Short bow
Kritický zásah Critical hit
Kryt Cover
Křídla Temnot (rituály Chaosu) Winds of 

Darkness
Kuchařská kniha Cookbook
Kůň Horse
Kupcův dům (neobvyklé místo) Merchant’s 

House
Kuše Crossbow
Kvalitní střelný prach Superior blackpow-

der
Kyj Mace
Lákání Chaosu (rituály Chaosu) Lure of 

Chaos
Lano Rope
Léčivé bylinky Healing herbs
Lehké brnění Light armour
Lichvářův dům (neobvyklé místo) Money-

lender’s House
Lovec (střelecká schopnost) Hunter
Lovec čarodějnic Witch hunter
Lovecké šípy Hunting arrows
Lucerna Latern
Luk Bow
Luk elfů Elf bow
Magický artefakt Magical artefact
Magie Magic
Magie rohaté krysy Magic of the horned 

rat
Magistr (gangy posedlých) Magister
Magnus Pobožný Magnus The Pious
Magnus Zachránce Impéria Magnus the 

Saviour
Mapa města Mordheim map
Marienburg Marienburg
Matka představená (Sigmarovy sestry) 

Matriarch
Meč Sword
Meč úsvitu (Aenur) Sword of Twilight

Česko–anglický slovník pro Mordheim
Občas se stane, že se potkají dva hráči, jeden s českými pravidly a druhý s anglickými. Každý hraje 
stejnou hru, ale ve svém jazyce. Tento slovník by měl takové setkání ulehčit, obsahuje překlady důleži-
tých výrazů z pravidel a jejich ekvivalenty z anglického originálu.
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Měšťanský dům (neobvyklé místo) Town-
house

Middenheim Middenheim
Miserikordie vikomta Ventimiglia 

(magický artefakt) The Count of Ven-
timiglia’s Misericodria

Mistr souboje (bojová schopnost) Combat 
master

Mistrovský výstřel (kritický zásah) Master 
Shot

Mistrovský zásah (kritický zásah) Master 
strike!

Model v krytu Model in cover
Mohutný úder (kritický zásah) Mighty blow
Morálka (charakteristika) Leadership
Modlitby k Sigmarovi Prayers of Sigmar
Mrtev (vážná zranění) Dead
Mrtvola (neobvyklé místo) Corpse
Mrtvý gang (neobvyklé místo) Slauthered 

Warband
Mutace Mutation
Mutace (odměna Vládce stínů) Mutation
Mutant (gangy posedlých) Mutant
Nabodnutí (kritický zásah) Stab
Náhodné setkání (scénář) Chance encoun-

ter
Najímací poplatek Hire fee
Napadení Charge
Napadení seskokem Diving charge
Nasednutí Mounting
Navrácení dluhu (neobvyklé místo) Return-

ing a Favour
Nejbližší cíl Closest target
Nejvyšší matka představená (Berta) High 

Matriarch
Nekromancie Necromancy
Nekromant (nemrtví) Necromancer
Nemrtví Undead
Nenávist Hatred, Hate
Neobvyklé místo Unusual place
Neozbrojený boj Unarmed combat
Nezastavitelný (schopnost síly) Unstoppa-

ble charge
Nezdařené napadení Failed charge
Nezlomný (schopnost síly) Resilient
Nic se nestalo (odměna Vládce stínů) Noth-

ing Happens
Nižší magie Lesser magic
Noční běžec (skaveni) Night runner
Noční mistr (Eshinského klanu) Nightmas-

ter
Nováček (říšské gangy) Youngblood
Novicka (Sigmarovy sestry) Novice
Nuln Nuln
Nůž Knife
Obchod (neobvyklé místo) Shop
Obchodování Trading
Obouruční zbraň Double-handed weapon
Obrana naleziště (scénář) Defend the nd
Obratnost se střeleckými zbraněmi (char-

akteristika) Ballistic Skill
Obratnost se zbraní pro boj na blízko 

(charakteristika) Weapon Skill
Obr Giant
Obří krysa (skaveni) Giant rat
Obtížný terén Difcult ground
Ocelový bič Steel whip
Odměny Vládce stínů Rewards of Shadow-

lord
Odolnost (charakteristika) Toughness
Odolný na magii (elfí schopnost) Fey
Odražená střela (kritický zásah) Ricochet
Ogr Ogre
Ohař (lovci čarodějnic) Wardog
Ohyzdnost (mutace) Hideous

Oko pokřivení (skavení kouzlo) Eye of the 
Warp

Okraden (vážná zranění) Robbed
Okupace (scénář) Occupy
Omráčen Stunned
Omračující zbraně Bludgeoning weapons
Opakovací kuše Repeater crossbow
Osamocen All-alone
Ostermarka Ostermark
Ostny (mutace) Spines
Ostříží zrak (střelecká schopnost) Eagle 

eyes
Otevřená plocha Opened ground
Otrlý (vážná zranění) Hardened
Oživlá mrtvola (nemrtví) Zombie
Padání Falling
Palice Club
Parírování Parry
Pěst Fist
Pěstní štít Buckler
Pietrovy boty a provaz (magický artefakt) 

The Boots and Rope of Pieter
Písmo svaté Holy tome
Pistole Pistol
Pistolník (střelecká schopnost) Pistolier
Plačící čepele Wheeping blades
Plamenná duše (modlitba k Sigmarovi) 

Soulre
Pobořený dům (neobvyklé místo) Shattered 

Building
Podzemní chodby (neobvyklé místo) Cata-

combs
Pohotový (střelecká schopnost) Nimble
Pohyb Movement
Pomocník Henchman
Pop (selhání střelné zbraně) Phut
Poplatek Fee
Popravčí kápě (magický artefakt) Execu-

tioner’s hood
Poranění hrudi (vážná zranění) Chest 

wound
Poranění nohy (vážná zranění) Leg wound
Poranění paže (vážná zranění) Arm wound
Poranění ruky (vážná zranění) Hand 

Injury
Posedlý (gangy posedlých) Possessed
Posedlý! (odměna Vládce stínů) Possessed!
Postup Advance
Poškozené nervy (vážná zranění) Nervous 

Condition
Potkaní ogr (skaveni) Rat ogre
Potkaní pistole Warplock pistol
Pouliční boj (scénář) Street ght
Povinné pohyby Compulsory moves
PRÁÁÁSK! (selhání střelné zbraně) BOOM!
Prak Sling
Prchání Flee
Prodán zápasníkům (vážná zranění) Sold 

to the pits
Prodávání Selling
Proniknutí (skavení schopnost) Inltration
Proražení (scénář) Breakthrough
Průzkum Exploration
Představy utrpení (rituály Chaosu) Vision 

of Torment
Překvapivý útok (scénář) Surprise attack
Přesný střelec (střelecká schopnost) Trick 

shooter
Převrhlá kára (neobvyklé místo) Overturned 

Cart
Přežil navzdory očekávání (vážná zra-

nění) Survives against the odds
Přežití Surviving
Příjem Income
Přilba Helm

Přírůstek charakteristiky Characteristic 
increase

Psychologie Psychology
Půlčík (žoldnéř) Halng scout
Puška Handgun
Rána do palice (kritický zásah) Bludgeon
Reikland Reikland
Relikvie Relic
Rezhebelův meč (kouzlo nižší magie) Sword 

of Rezhebel
Rituály Chaosu Chaos Rituals
Rozdrcené chodidlo (vážná zranění) 

Smashed leg
Rozkrájen! (kritický zásah) Sliced!
Rozpis Roster sheet
Rozpohybování (nekromatské kouzlo) Re-

Animation
Rozpuštění gangu Disbanding warband
Rudý stín Crimson shade
Ruka zahojení (modlitba k Sigmarovi) Heal-

ing Hand
Rukavice s hřeby Spiked gauntlet
Rychlostní schopnost Speed skill
Rychlý reex (rychlostní schopnost) Light-

ning reexes
Rytíř Knight
Rytíř (žoldnéř) Freelancer
Řádová sestra (Sigmarovy sestry) Sigmarite 

Sister
Řemdih Morning star
Říše Empire
Říšský gang Mercenary warband
Samostříl Crossbow pistol
Scénář Scenario
Sekera Axe
Selhání Misre
Sesednutí Dismounting
Sesterstvo Sisterhood
Sestra představená (Sigmarovy sestry) 

Sister superior
Shallayiny slzy Tears of Shallaya
Shemtekovo štěstí (kouzlo nižší magie) 

Luck of Shemtek
Schopnost Skill
Schopnost síly Strength skill
Schování se Hiding
Schovaný model Hidden model
Sigmar Sigmar
Sigmarova ochrana (schopnost Sigma-

rových sester) Protection of Sigmar
Sigmarovo kladivo (modlitba k Sigmarovi) 

The Hammer of Sigmar
Sigmarovo válečné kladivo Sigmarite war-

hammer
Sigmarovo přístřeší (tábor) Sigmarhaven
Sigmarovo znamení (schopnost Sigma-

rových sester) Sign of Sigmar
Sigmarovy sestry Sisters of Sigmar
Síla (charakteristika) Strength
Silák (schopnost síly) Strongman
Silvánie Sylvania
Síť Net
Skákání dolů Jumping down
Skaveni Skaven
Skavení konstruktér Warlock Engineer
Skok (rychlostní schopnost) Leap
Slabší Underdog
Slepý na jedno oko (vážná zranění) Blinded 

in ony eye
Slovo bolesti (rituály Chaosu) Word of Pain
Smlouvání (akademická schopnost) Haggle
Smrt Death
Souboj na blízku Hand-to-hand combat
Soubojová pistole Duelling pistol
Spadnutí Falling
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Speciální postava Special character
Speciální pravidlo Special rule
Spravedlivý hněv (schopnost Sigmarových 

sester) Righteous Fury
Sprint (rychlostní schopnost) Sprint
Sražen Knocked down
Sražení (kritický zásah) Thrust
Srdce z oceli (modlitba k Sigmarovi) Hearts 

of Steel
Staré bojové zranění (vážná zranění) Old 

battle wound
Starý svět Old World
Stěna z oceli (bojová schopnost) Web of 

steel
Strach Fear
Středohory Middle Mountains
Střelba Shooting
Střelec (říšské gangy) Marksman
Střelecká schopnost Shooting skill
Střelná zbraň Missile weapon
Střelnice (neobvyklé místo) Gunsmith
Střelný prach BlackpowderStříbrné šípy 

z Arhy (kouzlo nižší magie) Silver Arrows 
of Arha

Studna (neobvyklé místo) Well
Stupidita Stupidity
Svatá relikvie Holy relic
Svatyně (neobvyklé místo) Shrine
Svěcená voda Blessed water
Šampión (říšské gangy) Champion
Šarvátka (scénář) Skirmish
Šedý věštec Grey Seer
Šermíř (bojová schopnost) Expert swords-

man
Šermíř (pomocník, říšské gangy) Swords-

man
Šílenec (trpasličí schopnost) Berserker
Šílenství (vážná zranění) Madness
Škorpióní ocas (mutace) Scorpion Tail
Šlechtická vila (neobvyklé místo) Noble’s 

Villa
Šperkařství (neobvyklé místo) Jewelsmith
Špinavec (nemrtví) Dregs (toto slovo nemá 

jednotné číslo)
Šplhání Climbing
Štěstí (elfí schopnost) Luck
Štít Shield
Štít víry (modlitba k Sigmarovi) Shield of 

Faith
Taal Taal
Tabulka vyřazení Injury table
Tajemství kouzel (akademická schopnost) 

Arcane lore
Talabekland Talabecland, říšská provincie
Talisman štěstí Lucky charm
Taverna (neobvyklé místo) Tavern

Temná duše (gangy posedlých) Darksoul
Temná krev (rituály Chaosu) Dark Blood
Temná sněť Dark venom
Terén Terrain
Test prohry Rout test
Těžké brnění Heavy armour
Trénink souboje (bojová schopnost) Weap-

ons training
Trolobijce (trpaslík, žoldnéř) Trollslayer
Trombón Blunderbuss
Trpasličí kovárna (neobvyklé místo) Dwarf 

Smithy
Trpaslík Dwarf
Tržnice (neobvyklé místo) Market Hall
Tvrdý úder (kritický zásah) Clubbed
Udržovací poplatek Upkeep fee
Úhyb (rychlostní schopnost) Dodge
Úkrok (bojová schopnost) Step aside
Úkryt Cover
Ukrytý poklad (neobvyklé místo) Hidden 

Treasure
Ukrytý poklad (scénář) Hidden treasure
Ulrik Ulric
Umění tiché smrti (skavení schopnost) Art 

of Silent Death
Upír (nemrtví) Vampire
Úplné odhodlání (schopnost Sigmarových 

sester) Utter Determination
Úplné uzdravení (vážná zranění) Full Recov-

ery
Útoky (charakteristika) Attacks
U’Zhulské ohně (kouzlo nižší magie) Fires 

of U’Zhul
Válečník (říšské gangy) Warrior
Válečný oř Warhorse
Vanhelovo zvolání (nekromatské kouzlo) 

Call of Vanhel
Vážné zranění Serious injury
Velitel Leader
Velký cíl Large target
Velký Theogon Grand Theogonist
Velmi obtížný terén Very difcult ground
Vězni (neobvyklé místo) Prisoners
Více zranění (vážná zranění) Multiple inju-

ries
Vidění smrti (nekromatské kouzlo) Death 

vison
Vidoucí (Sigmarovy sestry) Augur
Vládce stínů Shadowlord
Vlk hrůzy (nemrtví) Dire wolf
Volitelná pravidla Optional Rules
Vrhací hvězdice Throwing star
Vrhací nůž Throwing knife
Vrhač nožů (střelecká schopnost) Knife-

ghter
Vrchní popravčí (Veskit) High Executioner

Vstup do katakomb (neobvyklé místo) 
Entrance to Catacombs

Vševidoucí oko z Numasu (magický arte-
fakt) All-seeing Eye of Numas

Výpad (kritický zásah) Kebab!
Vyražení zbraně (kritický zásah) Wild 

Sweep
Výrobce luků a šípů (neobvyklé místo) 

Fletcher
Vyřazen z boje Out of action
Výskok (rychlostní schopnost) Jump up
Vyveden z rovnováhy (kritický zásah) Ham-

mered
Vyvedení z míry (kritický zásah) Body 

Blow
Vyvýšená pozice Elevated position
Vzácná Rare
Zabijácký adept (skaveni) Assassin adept
Zabiják nestvůr (trpasličí schopnost) Mon-

ster Slayer
Zajat (vážná zranění) Captured
Zápasník (schopnost síly) Pit ghter
Zápasník (žoldnéř) Pit ghter
Zásah do citlivého místa (kritický zásah) 

Hits a vital part
Zásah do masa (kritický zásah) Flesh 

Wound
Zásah do slabého místa (kritický zásah) 

Hits a Weak Spot
Zásah do živého masa (kritický zásah) Hits 

an exposed spot
Zaseknutí (selhání střelné zbraně) Jammed
Zběsilost Frenzy
Zbraň z gromrilu Gromril weapon
Zbraň z ithilmaru Ithilmar weapon
Zbraně s ostřím Bladed weapons
Zbrojnice (neobvyklé místo) Armourer
Zbývající pohyby Remaining moves
Zkušenost Experience
Zlaťáky Gold crowns
Zloděj života (nekromatské kouzlo) Life-

stealer
Zlobr Ogre
Znalý poměrů (akademická schopnost) 

Streetwise
Znesvěcená relikvie Unholy relic
Zombie (nemrtví) Zombie
Zotavení Recovery
Zraňující útok (bojová schopnost) Strike to 

injure
Zuřivé napadení (trpasličí schopnost) Fero-

cious Charge
Zvíře Animal
Zvrácený oheň (skavení kouzlo) Warpre
Životy (charakteristika) Wounds
Žoldnéř Hired sword

Překlad pravidel pro Mordheim
Při překládání se člověk pochopitelně setká s mnohými pojmy, které nelze přeložit doslovně, anebo doslovné překlady vůbec neexistují. V ten 
moment musí být vymyšleno slovo, které bude blízké alespoň významem. V některých případech se dokonce lze setkat se slovy, u kterých 
překlad existuje, ale ten vzhledem k časování a skloňování českého jazyka nelze použít. Příkladem může být slovo Dregs, které slovník 
překládá jako spodina společnosti, slovo Dregs v angličtině ale nemá jednotné číslo. Protože ho však bylo potřeba přeložit, musel jsem 
vymyslet nějaký překlad, použil jsem tedy slova špinavec, resp. špinavci. U některých výrazů se Vám může zdát, že jsem nezvolil nejlepší 
překlad, přesto buďte shovívaví, myslím, že výsledek je docela dobrý.
Převzaté překlady. Nakladatelství Polaris vydalo český překlad knihy Williama Kinga Trollslayer (Zabíječ Trolů), a ačkoliv jsem měl 
překlad již hotový, rozhodl jsem se přepsat některé své překlady těmi od Polarisu. Snad to povede ke sjednocení slovníku českého hráče 
Warhammeru. Nejvíce se mi od Polarisu líbí překlad slova warpstone (chaotit), nejméně pak ponechání nepřeloženého Skaven — ač takové 
slovo v angličtině neexistuje, výraz vychází z anglického scavenge, což se nepřeložením ztrácí. Přiznám ovšem, že jsem sám dobrý překlad 
nevymyslel (napadlo mne pouze používat slovo Potkani) a vzhledem k zažitosti výrazu Skaven mezi českými hráči Warhammeru jsem 
nakonec také nechal tento výraz nepřeložený.
Warpstone/wyrdstone. Při vývoji hry Mordheim rmou Games Workshop měl původně wyrdstone označovat silnější variantu warpstone, 
avšak to vedlo ke zmatkům, takže nakonec bylo rozhodnuto, že wyrdstone je pouze starším názvem (z období Mordheimu, rok cca 2000) pro 
warpstone (název z období válek Warhammeru, rok cca 2500). Proto jsem pro wyrdstone použil překladu, který Polaris použil pro warpstone, 
jedná se o tutéž substanci. Pokud chcete i v češtině odlišit tyto dva názvy pro tentýž materiál, můžete použít nějakého slova podobného slovu 
chaotit obdobným zůsobem vytvořeného, např. mutatit.
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Absolute Faith (Sisters of Sigmar special 
skill) Absolutní víra

Academic skill Akademická schopnost
Acrobat (speed skill) Akrobat
Advance Postup
Alchemist’s Laboratory (unusual place) 

Alchymistova laboratoř
All-alone Osamocen
All-seeing Eye of Numas (magical artefact) 

Vševidoucí oko z Numasu
Animal Zvíře
Arcane lore (academic skill) Tajemství 

kouzel
Arm wound (serious injury) Poranění paže
Armour Brnění
Armour of Righteousness (prayer to 

Sigmar) Brnění spravedlnosti
Armour save Hod na brnění
Armourer (unusual place) Zbrojnice
Art of Silent Death (skaven special skill) 

Umění tiché smrti
Assassin adept (skaven) Zabijácký adept
Attacks (characteristics) Útoky
Attla’s Plate Mail (magical artefact) Att’lovo 

plátové brnění
Augur (Sisters of Sigmar) Vidoucí
Axe Sekera
Ballistic Skill (characteristics) Obratnost se 

střeleckými zbraněmi
Base-to-base contact Dotyk podstavcemi
Battle tongue (academic skill) Jazyk boje
Beastman (Possessed warband) Bestie
Berserker (special dwarven skill) Šílenec
Bitter Enmity (serious injury) Hořké 

nepřátelství
Black fury (skaven spell) Černý vztek
Black Hunger (skaven special skill) Černá 

žízeň
Black lotos Černý lotos
Black skaven (skaven) Černý skaven
Blackblood (mutation) Černá krev
Blackpowder Střelný prach
Bladed weapons Zbraně s ostřím
Bladestorm (critical hit) Bouře úderů
Blessed water Svěcená voda
Blinded in ony eye (serious injury) Slepý 

na jedno oko
Blowpipe Foukačka
Bludgeon (critical hit) Rána do palice
Bludgeoning weapons Omračující zbraně
Blunderbuss Trombón
Body Blow (critical hit) Vyvedení z míry
BOOM! (blackpowder weapon misre) 

PRÁÁÁSK!
Boots and Rope of Pieter, The (magical 

artefact) Pietrovy boty a provaz
Bow Luk
Bow of Seeking (magical artefact) Hledající 

luk
Brazier Koš na oheň
Breakthrough (scenario) Proražení
Brethen (Possessed warband) Bratr 
Buckler Pěstní štít
Bugman’s ale Bugmanův mok
Call of Vanhel (necromantic spell) Vanhe-

lovo zvolání
Campaign Kampaň

Captured (serious injury) Zajat
Cassandora (Sisters of Sigmar) Kasandora
Catacombs (unusual place) Podzemní 

chodby
Cathay Kitaj, země na dálném východě
Cathayan silk cloak Kitajský hedvábný 

plášť
Champion (mercenary warband) Šampión
Chance encounter (scenario) Náhodné 

setkání
Chaos Armour (reward of Shadowlord) 

Brnění Chaosu
Chaos Rituals Rituály Chaosu
Characteristic increase Přírůstek charak-

teristiky
Characteristics Charakteristiky
Charge Napadení
Chest wound (serious injury) Poranění 

hrudi
Children of Horned Rat (skaven spell) Děti 

rohaté krysy
Click (blackpowder weapon misre) Cvak
Climbing Šplhání
Closest target Nejbližší cíl
Cloven Hoofs (mutation) Kopyta
Club Palice
Clubbed (critical hit) Tvrdý úder
Combat master (combat skill) Mistr 

souboje
Combat skill Bojová schopnost
Common Běžná
Compulsory moves Povinné pohyby
Cookbook Kuchařská kniha
Corpse (unusual place) Mrtvola
Cover Kryt, úkryt
Crimson shade Rudý stín
Critical hit Kritický zásah
Crossbow Kuše
Crossbow pistol Samostříl
Crushing blow (critical hit) Drtivý úder
Cutthroat’s Den (encampment)  Hrdlořezův 

útulek
Daemon Soul (mutation) Duše démona
Daemon Weapon (reward of Shadowlord) 

Démoní zbraň
Dagger Dýka
Dark Blood (Chaos rituals) Temná krev
Dark venom Temná sněť
Darksoul (Possessed warband) Temná duše
Dead (serious injury) Mrtev
Death Smrt
Death vison (necromantic spell) Vidění 

smrti
Deep Wound (serious injury) Hluboká rána
Defend the nd (scenario) Obrana 

naleziště
Difcult ground Obtížný terén
Dire wolf (undead) Vlk hrůzy
Disbanding warband Rozpuštění gangu
Dismounting Sesednutí
Diving charge Napadení seskokem
Dodge (speed skill) Úhyb
Dostupnost Availability
Double-handed weapon Obouruční zbraň
Dread of Aramar (lesser magic spell) 

Aramarův děs
Dregs (undead) Chátra, špinavci

Drug Droga
Duelling pistol Soubojová pistole
Dwarf Trpaslík
Dwarf Smithy (unusual place) Trpasličí 

kovárna
Eagle eyes (shooting skill) Ostříží zrak
Elevated position Vyvýšená pozice
Elf bow Elfí luk, luk elfů
Elven cloak Elfí plášť
Empire Impérium, Říše
Engineer Konstruktér
Entrance to Catacombs (unusual place) 

Vstup do katakomb
Eshin sorcerer (skaven) Eshinský 

černokněžník
Executioner’s hood (magical artefact) 

Popravčí kápě
Experience Zkušenost
Expert swordsman (combat skill) Šermíř
Exploration Průzkum
Extra arm (mutation) Další paže
Eye of God (Chaos rituals) Boží oko
Eye of the Warp (skaven spell) Oko 

pokřivení
Failed charge Nezdařené napadení
Falling Padání, spadnutí
Fear Strach
Fearsome (strength skill) Hrůzu nahánějící
Fee Poplatek
Ferocious Charge (special dwarven skill) 

Zuřivé napadení
Fey (special elven skill) Odolný na magii
Fighting Arena (unusual place) Aréna
Fighting claws Bojové spáry
Fires of U’Zhul (lesser magic spell) U’Zhulské 

ohně
Fist Pěst
Flagellant (witch hunters) Flagelant, 

sebemrskač
Flail Cep
Flee Prchání
Flesh Wound (critical hit) Zásah do masa
Fletcher (unusual place) Výrobce luků 

a šípů
Flight of Zimmeran (lesser magic spell) 

Cimeřanův let
Freelancer (hired sword) Rytíř
Frenzy Zběsilost
Full Recovery (serious injury) Úplné 

uzdravení
Garlic Česnek
Ghoul (undead) Ghúl
Giant Obr
Giant rat (skaven) Obří krysa
Gnawdoom (skaven spell) Hryzavá zkáza
Gold crowns Zlaťáky
Grand Theogonist Velký Theogon, nejvyšší  

představitel Sigmarovy církve
Graveyard (unusual place) Hřbitov
Great Claw (mutation) Klepeto
Grey Seer Šedý věštec
Gromril armour Brnění z gromrilu
Gromril weapon Zbraň z gromrilu
Gunsmith (unusual place) Střelnice
Haggle (academic skill) Smlouvání
Halberd Halapartna
Halng scout (hired sword) Půlčík

English–Czech Mordheim dictionary
It happens that a player, used to play with English rules, meets another one, who prefers Czech rules. 
They are both playing the same game, but they prefer their own languages. This dictionary should help 
with such game, it contains all important Mordheim phrases and their translations in this book.
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Hammer Kladivo
Hammer of Sigmar, The (prayer to Sigmar) 

Sigmarovo kladivo
Hammered (critical hit) Vyveden 

z rovnováhy
Hand Injury (serious injury) Poranění ruky
Handgun Puška
Hand-to-hand combat Souboj na blízku
Hardened (serious injury) Otrlý
Hatred Nenávist
Healing Hand (prayer to Sigmar) Ruka 

zahojení
Healing herbs Léčivé bylinky
Hearts of Steel (prayer to Sigmar) Srdce 

z oceli
Heavy armour Těžké brnění
Helm Přilba, helma
Henchman Pomocník
Hero Hrdina
Hidden model Schovaný model
Hidden treasure (scenario) Ukrytý poklad
Hidden Treasure (unusual place) Ukrytý 

poklad
Hideous (mutation) Ohyzdnost
Hiding Schování se
High Executioner (Veskit) Vrchní popravčí
High Matriarch (Bertha) Nejvyšší matka 

představená
Hire fee Najímací poplatek
Hired sword Žoldnéř
Hits a vital part (critical hit) Zásah do citli-

vého místa
Hits a Weak Spot (critical hit) Zásah do sla-

bého místa
Hits an exposed spot (critical hit) Zásah do 

živého masa
Hochland Hochland, říšská provincie
Hochland long rie Hochlandská dlouhá 

ručnice
Holy relic Svatá relikvie
Holy tome Písmo svaté
Hook Hák
Horrible scars (serious injury) Hrůzné 

šrámy
Horse Kůň
Human Člověk
Hunter (shooting skill) Lovec
Hunting arrows Lovecké šípy
Income Příjem
Inltration (skaven special skill) Pronik-

nutí
Initiative (characteristics) Iniciativa
Injury table Tabulka vyřazení
Ithilmar armour Brnění z ithilmaru
Ithilmar weapon Zbraň z ithilmaru
Jammed (blackpowder weapon misre) 

Zaseknutí
Jewelsmith (unusual place) Šperkařství
Johann the Knife Johan zvaný Dýka
Jump up (speed skill) Výskok
Jumping down Skákání dolů
Jumping over gaps Horizontální skákání
KA-BOOM! (blackpowder weapon misre) 

BUM!
Kebab! (critical hit) Výpad
Knife Nůž
Knife-ghter (shooting skill) Vrhač nožů
Knight Rytíř
Knocked down Sražen
Lance Dřevec, jízdní kopí
Large target Velký cíl
Latern Lucerna
Leader Velitel
Leadership (characteristics) Morálka
Leap (speed skill) Skok

Leg wound (serious injury) Poranění nohy
Lesser magic Nižší magie
Lifestealer (necromantic spell) Zloděj života
Light armour Lehké brnění
Lightning reexes (speed skill) Rychlý 

reex
Long bow Dlouhý luk
Long range Dlouhá vzdálenost
Luck (special elven skill) Štěstí
Luck of Shemtek (lesser magic spell) 

Shemtekovo štěstí
Lucky charm Talisman štěstí
Lure of Chaos (Chaos rituals) Lákání 

Chaosu
Mace Kyj
Mad cap mushrooms Houbičky šílené 

čepičky
Madness (serious injury) Šílenství
Magic Magie
Magic of the horned rat Magie rohaté 

krysy
Magical artefact Magický artefakt
Magister (Possessed warband) Magistr
Magnus the Saviour Magnus Zachránce 

Impéria
Magnus the Pious Magnus Pobožný
Mandrake root Kořen mandragory
Marienburg Marienburg, říšské přístavní 

město
Market Hall (unusual place) Tržnice
Marksman (mercenary warband) Střelec
Master Shot (critical hit) Mistrovský 

výstřel
Master strike! (critical hit) Mistrovský 

zásah
Matriarch (Sisters of Sigmar) Matka 

představená
Mercenary Captain (mercenary warband) 

Kapitán
Mercenary warband Říšský gang
Merchant’s House (unusual place) Kupcův 

dům
Middenheim Middenheim, říšská provincie
Middle Mountains Středohory
Mighty blow (critical hit) Mohutný úder
Mighty blow (strength skill) Drtivý úder
Misre Selhání
Missile weapon Střelná zbraň
Model in cover Model v krytu
Moneylender’s House (unusual place) 

Lichvářův dům
Monster Slayer (special dwarven skill) Zab-

iják nestvůr
Mordheim map Mapa města
Morning star Řemdih
Mounted model Jízdní model
Mounting Nasednutí
Movement Pohyb
Multiple injuries (serious injury) Více 

zranění
Mutant (Possessed warband) Mutant
Mutation Mutace
Mutation (reward of Shadowlord) Mutace
Necromancer (undead) Nekromant
Necromancy Nekromancie
Nervous Condition (serious injury) 

Poškozené nervy
Net Síť
Night runner (skaven) Noční běžec
Nightmaster (of Clan Eshin) Noční mistr
Nimble (shooting skill) Pohotový
Noble’s Villa (unusual place) Šlechtická 

vila
Nothing Happens (reward of Shadowlord) 

Nic se nestalo

Novice (Sisters of Sigmar) Novicka
Nuln Nuln, říšské město
Occupy (scenario) Okupace
Ogre Ogr, zlobr, lidožravý obr
Old battle wound (serious injury) Staré 

bojové zranění
Old World Starý svět
Opened ground Otevřená plocha
Optional Rules Volitelná pravidla
Ostermark Ostermarka, říšská provincie
Out of action Vyřazen z boje
Overturned Cart (unusual place) Převrhlá 

kára
Parry Parírování
Pes Dog
Phase Fáze
Phut (blackpowder weapon misre) Pop
Pistol Pistole
Pistolier (shooting skill) Pistolník
Pit ghter (hired sword) Zápasník
Pit ghter (strength skill) Zápasník
Pit, The (unusual place) Kráter
Poison Jed
Possessed (Possessed warband) Posedlý
Possessed! (reward of Shadowlord) 

Posedlý!
Prayers of Sigmar Modlitby k Sigmarovi
Prisoners (unusual place) Vězni
Protection of Sigmar (Sisters of Sigmar 

special skill) Sigmarova ochrana
Psychology Psychologie
Quick shot (shooting skill) Dvojitá střelba
Range Dosah
Ranger (elf, hired sword) Hraničář
Rare Vzácná
Rat ogre (skaven) Potkaní ogr
Rating of warband Hodnocení gangu
Re-Animation (necromantic spell) Rozpohy-

bování
Recovery Zotavení
Reikland Reikland, říšská provincie
Relic Relikvie
Remaining moves Zbývající pohyby
Repeater crossbow Opakovací kuše
Resilient (strength skill) Nezlomný
Returning a Favour (unusual place) Navrá-

cení dluhu
Rewards of Shadowlord Odměny Vládce 

stínů
Ricochet (critical hit) Odražená střela
Righteous Fury (Sisters of Sigmar special 

skill) Spravedlivý hněv
Robbed (serious injury) Okraden
Roll on injury table Hod na vyřazení
Roll to hit Hod na zásah
Roll to wound Hod na zranění
Rope Lano
Roster sheet Rozpis
Rout test Test prohry
Ruined Hovels (unusual place) Brloh
Running Běh
Scale sheer surfaces (speed skill) 

Horolezec
Scenario Scénář
Scorpion Tail (mutation) Škorpióní ocas
Selling Prodávání
Serious injury Vážné zranění
Shadowlord Vládce stínů
Shattered Building (unusual place) 

Pobořený dům
Shield Štít
Shield of Faith (prayer to Sigmar) Štít víry
Shooting Střelba
Shooting skill Střelecká schopnost
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Shop (unusual place) Obchod
Short bow Krátký luk
Shrine (unusual place) Svatyně
Sigmar Sigmar, zakladatel lidské Říše, nyní 

její patron a bůh nejmocnější Říšské církve
Sigmarhaven (encampment) Sigmarovo 

přístřeší
Sigmarite Sister (Sisters of Sigmar) Řádová 

sestra
Sigmarite warhammer Sigmarovo válečné 

kladivo
Sign of Sigmar (Sisters of Sigmar special 

skill) Sigmarovo znamení
Silver Arrows of Arha (lesser magic spell) 

Stříbrné šípy z Arhy
Sister superior (Sisters of Sigmar) Sestra 

představená
Sisterhood Sesterstvo
Sisters of Sigmar Sigmarovy sestry
Skaven Skaven, zmutovaný potkan
Skill Schopnost
Skirmish (scenario) Šarvátka
Skřet Goblin
Slauthered Warband (unusual place) Mrtvý 

gang
Sliced! (critical hit) Rozkrájen!
Sling Prak
Smashed leg (serious injury) Rozdrcené 

chodidlo
Smithy (unusual place) Kovárna
Sold to the pits (serious injury) Prodán 

zápasníkům
Sorcerer’s curse (skaven spell) 

Černokněžníkovo prokletí
Sorcery (academic skill) Čáry
Soulre (prayer to Sigmar) Plamenná duše
Spear Kopí
Special character Speciální postava
Special rule Speciální pravidlo
Speed skill Rychlostní schopnost
Spell of Awakening (necromantic spell) 

Kouzlo zmrtvýchvstání
Spell of Doom (necromantic spell) Kouzlo 

zkázy
Spiked gauntlet Rukavice s hřeby
Spines (mutation) Ostny
Sprint (speed skill) Sprint
Stab (critical hit) Nabodnutí
Staff Hůl
Steel whip Ocelový bič
Step aside (combat skill) Úkrok
Straggler (unusual place) Blázen
Street ght (scenario) Pouliční boj

Streetwise (academic skill) Znalý poměrů
Strength (characteristics) Síla
Strength skill Schopnost síly
Strike to injure (combat skill) Zraňující 

útok
Strongman (strength skill) Silák
Stunned Omráčen
Stupidity Stupidita
Superior blackpowder Kvalitní střelný 

prach
Surprise attack (scenario) Překvapivý útok
Survives against the odds (serious injury) 

Přežil navzdory očekávání
Surviving Přežití
Sword Meč
Sword of Rezhebel (lesser magic spell) 

Rezhebelův meč
Sword of Twilight (Aenur) Meč úsvitu
Swordsman (mercenary warband) Šermíř
Sylvania Silvánie, říšská provincie
Taal Taal, lesní bůh, uctívaný některými 

říšskými městy a vesnicemi
Tail Fighting (skaven special skill) Boj 

ocasem
Talabecland Talabekland
Tavern (unusual place) Taverna
Tears of Shallaya Shallayiny slzy
Tentacle (mutation) Chapadlo
Terrain Terén
The Count of Ventimiglia’s Misericodria 

(magical artefact) Miserikordie vikomta 
Ventimiglia

Throwing knife Vrhací nůž
Throwing star Vrhací hvězdice
Thrust (critical hit) Sražení
Thrusting weapon Dlouhá zbraň
Tome of magic Kniha kouzel
Toughness (characteristics) Odolnost
Townhouse (unusual place) Měšťanský 

dům
Trading Obchodování
Trick shooter (shooting skill) Přesný 

střelec
Trollslayer (dwarf, hired sword) Trolobijce
Turn Kolo
Ulric Ulrik, vlčí bůh, hlavní bůh provincie 

Middenheim
Unarmed combat Neozbrojený boj
Undead Nemrtví
Underdog Slabší
Unholy relic Znesvěcená relikvie
Unstoppable charge (strength skill) Neza-

stavitelný

Unusual place Neobvyklé místo
Upkeep fee Udržovací poplatek
Utter Determination (Sisters of Sigmar 

special skill) Úplné odhodlání
Vampire (undead) Upír
Verminkin (skaven) Havěť
Very difcult ground Velmi obtížný terén
Vision of Torment (Chaos rituals) Představy 

utrpení
Volantury routing Dobrovolná prohra
Wall Runner (skaven special skill) Běhání 

po zdech
Warband Gang
Wardog (witch hunters) Ohař
Warhorse Válečný oř
Warlock (hired sword) Čaroděj
Warlock Engineer Skavení konstruktér
Warpre (skaven spell) Zvrácený oheň
Warplock pistol Potkaní pistole
Warrior (mercenary warband) Válečník
Warrior wizard (academic skill) Čaroděj 

válečník
Warrior-priest (witch hunters) Kněz
Weapon Skill (characteristics) Obratnost se 

zbraní pro boj na blízko
Weapons expert (shooting skill) Expert 

střelec
Weapons training (combat skill) Trénink 

souboje
Web of steel (combat skill) Stěna z oceli
Well (unusual place) Studna
Wheeping blades Plačící čepele
Wild Sweep (critical hit) Vyražení zbraně
Winds of Darkness (Chaos rituals) Křídla 

Temnot
Witch hunter Lovec čarodějnic
Witch hunters Captain (witch hunters) 

Kapitán
Word of Pain (Chaos rituals) Slovo bolesti
Wounds (characteristics) Životy
Wrath of Shadowlord! (reward of Shadow-

lord) Hněv Vládce stínů!
Wyrdstone Chaotit
Wyrdstone hunt (scenario) Honba za chao-

titem
Wyrdstone hunter (academic skill) Hledač 

chaotitu
Worlds Edge Mountains Hory na konci 

světa
Youngblood (mercenary warband) Nováček
Zealot (witch hunters) Blázen
Zombie (undead) Oživlá mrtvola, zombie
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