
Úlomky pokladů 1.0.1
Je  naivní  domnívat  se,  že  poklady  pradávných  civilizací  naleznete  na  svých  výpravách
nedotčené. Naopak. Poklady se nachází ve zlomcích, které za drahé peníze pak sestavují do
zrekonstruovaných kusů mistři v městech civilizovanějších zemí. 

Začátek kampaně
Do začátku si sestavte gang podle běžných pravidel. Nedávám žádná omezení ani speciální
požadavky, v této fázi povoluji jakýkoliv gang, který je bežně k dispozici, omezování začnu
až těsně před spuštěním kampaně pro ty, kdo svůj gang včas nenahlásí.

Cíl kampaně
Váš gang vyrazil do tajemných džunglí hledat prastaré artefakty. V kampani tedy zvítězí ten,
kdo bude mít na závěr kampaně nejvíce artefaktů. 
Každý artefakt je rozdělen do 4 úlomků. Úlomky získáte 1 náhodný za každé vítězství v bitvě,
1 náhodný za 4 body prestiže nebo jeden konkrétní za 6 bodů prestiže. U každého úlomku je
známo ke kterému artefaktu patří, máte-li 4 úlomky téhož artefaktu, znamená to, že máte tento
artefakt kompletní. Každý artefakt má pro každý gang smysl jen jednou, pokud získáte další
úlomky téhož artefaktu, musíte je vydražit.

Prestiž
Pro získávání úlomků je důležitá vaše prestiž. Ano, za výhru v bitvě dostanete nejen úlomek,
ale též bod prestiže pro získání úlomku dalšího.
Body prestiže lze získat následovně:
Za výhru v bitvě 1 bod prestiže (2 pokud berete expy navíc za rozdíl v hodnocení)
Za  dostání  soupeře  pod rout  test  1  bod prestiže  (2  pokud berete  expy navíc  za  rozdíl  v
hodnocení)
Za vyřazení 50% soupeřova gangu 1 bod prestiže
Za vyřazení soupeřova velitele 1 bod prestiže

Dále jsou k dispozici body prestiže speciální pro jednotlivé scénáře:
Šarvátka  pokud zvítězíte beze ztrát a proběhl boj na blízko, 1 bod prestiže
Osobní záležitost  pokud vyřadíte nepřátelského velitele, 1 bod prestiže
Prorážení  pokud se útočníkovi podaří prorazit, 1 bod prestiže, pokud obránce

nepustí útočník přes polovinu stolu, 1 bod prestiže pro obránce
Ulička  pokud útočník vyhraje tím že projde, 1 bod prestiže, pokud obránce

zastaví útočníka bez vlastních ztrát 1 bod prestiže
Okupace  hráč který na konci bitvy drží alespoň polovinu potřebných budov 1

bod prestiže
Skákání po ostrovech Hráč, který na konci bitvy drží víc ostrovů, získá jeden bod prestiže
Ukrytý poklad  pokud vyhrajete vynesením pokladu, 1 bod prestiže
Honba za chaotitem  pokud má gang na konci v držení nadpoloviční většinu chaotitů, 1

bod prestiže
Seberou,  co  není
přivázané 

 pokud má hráč na konci v držení nadpoloviční většinu truhliček, 1
bod prestiže

Lov vlků  pokud přijde medvěd, získá jeho vyřaditel  2 body prestiže.  Navíc
získá  jeden  bod  prestiže  ten,  kdo  vyřadí  nejvíc  vlků  (při  plichtě
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nikdo)
Náhodné setkání  pokud získáte alespoň jeden poklad ze soupeře a soupeř žádný z vás,

1 bod prestiže
Zničte obelisk + 1 prestiž pro gang který odpálí obelisk
Nápis na zdi +1 prestiž pro gang který přečte nápis
Chyťte kacíře  za vyřazení čaroděje/lovce 1 bod prestiže
Strážní věž  1  bod  prestiže  pro  útočníka,  pokud  nebyl  zapálen  maják,  1  bod

prestiže pro obránce, pokud byl
Obchody na náměstí  1 bod prestiže pro gang který získá nejvíc truhliček
Lov odměn  1 bod prestiže pokud alespoň jeden váš hrdina získal exp za zranění

bandity
Ochrana expedice  1 bod prestiže pro útočníka pokud zabije vědce, 1 bod prestiže pro

obránce pokud vědce vyvedou

Určení bitvy
Hraje se podle systému střídavé kampně. Scénáře jsou rozděleny do tří skupin. Vždy se hrají
scénáře z jedné skupiny. Primárně se určují scénáře které ještě ani jeden z hráčů nehrál, když
to  není  možné,  určuje se  plně  náhodně.  Konkrétní  rozdělení  bitev  bude napsané  až  bude
známo, kdo bude hrát.

Skupina 1
Honba za chaotitem
Zničte obelisk
Obchody na náměstí
Seberou co není přivázané
Náhodné setkání
Lov vlků

Skupina 2
Šarvátka
Osobní záležitost
Obsaďte kopec
Okupace
Prorážení
Skákání po ostrovech

Skupina 3
Nápis na zdi 
Chyťte kacíře
Ukrytý poklad
Strážní věž
Ochrana expedice
Vypsaná odměna

Artefakty
Artefakty se nachází v úlomcích, každý úlomek představuje čtvrtinu artefaktu a čtyři úlomky
téhož artefaktu složí artefakt dohromady.
Úlomky artefaktů, které sami nechcete můžete vydražit. Dražba musí být veřejná, vyvolávací
cena je vždy 10 zlatých. Majitel artefaktu si dražební nabídky bude řídit sám dle vlastní úvahy
na foru. Se zaplacením je možné dvě bitvy počkat, jinak je případný insolventní vydražitel
nucen odprodávat majetek dokud nezíská dost prostředků nebo zcela nekrachne.
Úlomek je rovněž možné prodat „světovým muzeím“ za jednotnou cenu 10 zlatých.
O vlastněný artefakt nelze v bitvě přijít. Padne-li jeho držitel, artefakt je vždy zachráněn.

Seznam artefaktů
1) Váza z přepalované keramiky – snižuje vzácnost veškerých předmětů o 1 a dovoluje

okamžitě přehodit neúspěšný hod na hledání předmětů
2) Sekera touhy po boji – sekera dává +2 sílu a bojové šilenství
3) Tabulka moudrosti předků – dává jeden týmový přehoz do bitvy využitelný i na

libovolný hod pobitevní fáze včetně postupů, průzkumu nebo rozhodovacích hodů při
průzkumu

4) Očarovaný sextant – dává po každé bitvě automaticky jeden poklad
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5) Meč rovnováhy – soubojový meč dokonale vyrovná oba soupeře. Jakýkoliv soupeř
má pro účely boje zblízka s držitelem meče stejné parametry kromě W (ale včetně AS
a parametrů zbraně(včetně parírování) jako on. Pokud se jedná o boj více osob, platí
změněné parametry pouze pro útoky držetele meče a na držitele meče.

6) Luk nezávislosti – podobou se jedná o dlouhý luk. Tento luk se zdá pulzovat a mizet,
kdokoliv jej drží vidí vše na celém bojišti a může střílet na kohokoliv, nezávisle na
tom, zda jej vidí. Nemůže cílit osoby skryté, ale luk zdvojnásobuje vaši odhalovací
vzdálenost. Luk má sílu 4. Pro střelbu na neviděného nelze použít s dovedností dvojitá
střelba.

7) Posvěcená zbroj – může ji nosit libovolný model, poskytuje vždy o 1 vyšší AS než
nejlepší běžně dostupná zbroj povolená pro tento model. Navíc, má-li být model se
zbrojí vyřazen, hoď k6 a na 6 je pouze omráčen. Navíc vyřazený model s posvěcenou
zbrojí je po bitvě na 4+ automaticky plně uzdraven.

8) Bezedná alchymistova láhev – z láhve lze před bojem dostat jednu dávku jakékoliv
drogy, případně alkoholu, láhev může rovněž být použita v průběhu boje jako léčivé
byliny nebo jako zdroj svěcené vody. Vždy však právě jednou za bitvu. Ziskaná droga
se musí využít, nelze prodat.

Omezení smrtí a léčba vážných zranění
Pro omezení smrtí zavádím některé principy, které by dohromady snad měly být dostatečně
bezpečné pro všechny.
a) Po prvních třech bitvách může umřít jen jeden model, hoďte si osud všech vyřazených a
vyberte, kdo zemře z těch, kterým smrt padla. Od čtvrté bitvy dále mohou zemřít dva modely.
Pakliže je úhrnná ztracená částka za modely bez zkušeností,  ale s vybavením větší než 50
zlatých,  je zachráněno veškeré vybavení  tak,  aby ztráta  byla nejvýše 50 zlatých nebo dva
modely bez vybavení. Velký model se počítá pro účely smrtí za dva modely. 
b) Každý mrtvý model vám dává jeden bod životní síly, velký model 2 body a hrdina 3 body. 
c) Každý mrtvý model se může stát duchem, duchů můžete mít nekonečně, pokud se vám to
bude chtít evidovat. Duch člena skupiny pomocníků je stále členem této skupiny a postupuje
spolu s ní. Duchové nejsou počítání za členy gangu a nevztahuje se na ně pravidlo o omezení
počtu určitých typů modelů.  Pakliže duch není členem skupiny,   získává za každou bitvu
jeden bod zkušenosti a normálně postupuje. Postupy duchů negenerují přehozy.
Kdykoliv se můžete pokusit oživit jakéhokoliv svého ducha. Investujte body životní síly dle
svého uvážení a hoďte k6, dosáhnete-li dohromady aspoň 7, je duch oživen. Můžete oživit
nejvýše jednoho ducha za kolo. Pokud oživení neuspěje, body životní síly se neztrácí. (Ano za
6 bodů životní síly oživíte automaticky.)
d) Jen naprostý šílenec by se vydal do dalekých krajů bez lékaře. I váš gang má k dispozici
lékaře.
Po každé bitvě se lékař může pokusit vyléčit následky jednoho vážného zranění. Jeho léčba
uspěje  na  4+,  padne-li  1,  model  navíc  vynechá  bitvu.  Lékař,  pokud  neléčí  nic  jiného,
automaticky může snížit počet vynechaných bitev o jedna. Od šesté bitvy může doktor léčit
dvě zranění za kolo, od desáté bitvy získává přehoz na jeden zákrok.
Chybami se lékař učí, pakliže se mu nepovede vyléčit  určitý typ vážného zranění,  má k
dalším zraněním tohoto typu +1 k hodu. Za 1 bod životní síly je možné získat +1 k hodu.
Druhy zranění:
zranění ruky (-WS, amputce ruky)
zranění nohy (-M, amputace nohy)
Mentální poškození (bojové šílenství, stupidita)

3



Tělová zranění (zranění hrudníku, staré bojové zranění)
Nepříjemná zranění (poškozené nervy, vybodnuté oko)

Specialisté v táboře
Do vašeho tábora si můžete najmout některé specialisty, kteří usnadňují činnost vašeho gangu
v období mezi bitvami. Specialistu můžete zdarma najmout po 1., 3., 6., 10., a 15., bitvě (atd v
příadě delších kampaní). Specialistu můžete kdykoliv vyměnit za jiného, ale v jedné pobitevní
fázi vám na jedno pracovní místo pracuje jen jeden specialista.

Hostinský –  dává  2k6  zlatých  za  bitvu  použitelných  výhradně  na  placení  a  najímání
žoldnéřů

Věštec – dává jeden týmový přehoz na bitvu, mohou být dva

Kartograf – dává +1 přehoz nebo přetoč na hod na průzkum

Kovář – cena veškerých zbraní na blízko a zbrojí se snižuje o 25%, jejich vzácnost o 1,
mohou být dva

Chovatel – cena veškerých zvířat se snižuje o 25%, jejich vzácnost o 1, mohou být dva

Střelmistr – snižuje vzácnost střelných zbraní, loveckých šípů a lepšího prachu o 1 a jejich
cenu o 25%, pokud byla základní cena větší než 15, mohou být dva

Učitel – jeden váš hrdina získá +1 zkušenost, mohou být dva

Trenér – dává +1 přehoz na postupy

Alchymista – snižuje vzácnost jedů, drog, léků o 1 a jejich cenu o 25%, mohou být dva

Nadpočetní hrdinové
V táboře může mít každý gang navíc jednoho hrdinu a jednoho pomocníka. Tito nadpočetní
členové nijak neovlivňují  početní omezení pro jednotlivé typy modelů.  Do bitvy vždy jde
gang  v  maximálním pravidlově  možném počtu.  Hrdina  i  pomocník,  kteří  jsou  necháni  v
táboře se mohou po každé bitvě měnit, ale rating se počítá jako nejvyšší možný.
Osoby,  které  zůstaly  v  táboře  získávají  základní  zkušenost  za  bitvu  včetně  případné
zkušenosti za velký rozdíl hodnocení. 
Postupy nadpočetných osob se počítají do počtu postupů pro přehozy.

Průzkumná tabulka
11 - obřadní sekera - zdobená obřadní sekera stojí 10 zl a může být prodána za polovinu této
částky. Frajeři ji mohou rovněž používat jako sekeru.
22 - kamenný palcát - prodáš jej sběratelům za k6 zlatých nebo tuto historickou památku
může někdo z tvých bojovníků použít jako palcát
33 - ztracené zavazadlo
hoďte k6, našli jste
1 – k6 zlatých
2 – sekeru
3 – meč
4 – lehké brnění
5 – obouruční zbraň
6 – pistoli
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44 -  domorodý šaman -  při  příští  průzkumné fázi  hoďte o kostku více a  na konec jednu
vyřaďte.  Skaveni  však  místo  toho šamana  prodají  jako otroka.  Chaosové gangy (posedlí,
bestie, karneval,…) šamana obětují bohům chaosu a získají tak 1 bod zkušenosti pro svého
kouzlícího hrdinu. Nemrtvé gangy jej využijí jako novou zombii nebo kostlivce.
55 - opuštěné tábořiště - hoďte k6 1-2 mapa prastarých ruin, 3-4 2k6 zlatých, 5-6 - zdobený
meč a dýka (původem ze starého světa)
66 - obětní dýka - lze prodat za k6 zlatých nebo z ní získat jeden bod životní síly.
111 - domorodá vesnice - v domorodé vsi naleznete několik soudků proslavených vín. Pokud
uspějete v testu na morálku velitele, získáte jeho prodejem 4d6 zlatých, sídlíte-li v hospodě
pak 6k6. Neuspějete-li, tak váš gang soudky vypije a zbytek prodá za k6 zlatých. Sigmaritské
gangy (sestry, lovci, blouznivci,…) v testu automaticky uspějí.
222 -  zbloudilá  výprava  -  nalezli  jste  zbytky  zbloudilé  předchozí  expedice,  za  to,  že  je
dopravíte  do  přístavu,  vám  dají  2d6  zlatých  a  navíc  se  jeden  z  nich  k  vám  přidá  jako
pomocník do libovolné vaší pomocnické skupiny, můžete takto započít i skupinu novou, platí
pro všechny gangy. Tímto způsobem se nemůže přidat pomocník, který je velkým modelem
nebo který je podtypu zvíře
333 - osamělý bojovník - osamělý cizinec se k vám ochotně a zdarma přidá. Pro příští bitvu si
můžete zdarma najmout některého z vám dostupných žoldnéřů.  Do dalších bitev mu však
pochopitelně musíte platit.
444 - lovecká stanice - z vybavení si můžete vzít jeden předmět. hoďte k6. 1 - krátký luk, 2 -
luk, 3 - dlouhý luk, 4 - kuše, 5 - samostříl, 6 - lovecké šípy
555 - trosky pirátské lodi - hoďte si k6, co moře vyplavilo 1- k3 dýk, 2 - vzácná váza, kterou
můžete prodat za k6 zlatých, 3 - k3 mečů, 4 - jeden poklad, 5 - trombón, 6 - k3 halaparten
666 – opuštěný zápisník – můžete si přidat k3 bodů zkušenosti pro hrdiny
1111 - zlatem vykládané brnění - můžete použít jako lehké brnění nebo prodat za 4k6 zlatých
2222 -  mrtvý lovec - u těla padlého skinčího bojovníka naleznete d3 dávek temné sněti a
krátký luk
3333 - vyšívaný plášť - dává +1 k hodu na brnění a +1 k hodu na hledání vzácných předmětů.
Je jej možné prodat sběratelům za 3k6 zlatých.
4444 - šperkařská dílna - v opuštěné skinčí dílně naleznete šperky za k6 * 5 zlatých, případně
si je můžete nechat a nosíte-li je, získáváte +1 k hodu na hledání vzácných předmětů. 
5555 - opuštěná hlídková stanice - zbytek po jednom z neúspěšných kolonizačních pokusů,
hoďte k6,  co zde naleznete.  1 -  zápisník dá vašim hrdinům k3 zkušenosti,  2 -  soubojová
pistole, 3 - pár pistolí, 4 - puška, 5 - k3 obouručních mečů, 6 - pár soubojových pistolí
6666 - vchod do tunelu - v příští bitvě můžete nasadit až 3 modely normální velikosti podle
pravidel pro infiltraci. 
11111 -  hvězdná  věž  -  na  stropě  věže  je  z  drahokamů  sestaven  obraz  hvězdné  oblohy,
drahokamy vyloupáte a prodáte za k6 *10 zlatých.
22222 - zápisky ztracené výpravy profesora Horsta Futchmana - jeden z vašich hrdinů získává
studiem zápisníku přístup k akademickým schopnostem, další dva  po 1 bodu zkušenosti
33333 - balvanová past - hrdina vylupující dávný chrám spustil past připravenou na takové.
Pokud hrdina nechce, nemusí chrám vůbec prohledávat, pak je to sice bez nebezpečí, ale zase
nedostane nic. Musí utéct obrovskému balvanu, který se na něj valí. Hoďte k6 a porovnejte s
hodnotou pro pohyb. Pokud hodí méně, pasti unikl. Hrdina s dovedností sprint hází dvěmi
kostkami a může si vybrat. Hod 6 je vždy neúspěch. Hrdina, který neuspěje se musí hodit 3*
na tabulce vážných zranění. Každopádně získá jadeitovou sošku, kterou může prodat za 50
zlatých. Pokud by únik z chrámu nepřežil, je možné jej zničením sošky oživit.
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44444 -  bludiště  -  jeden z hrdinů může vstoupit  do bludiště,  nalezne,  co je zde skryto  a
zabloudí, hoďte k6 a na 4+ dokáže vybloudit ven, každá akademická schopnost přídává 1 k
hodu. Pokud zabloudí, vynechá jednu bitvu, kterou mu doktor nevyléčí. Hoďte k6 co hrdina
nalezl: 1-2 svitky, které dají vašim hrdinům 2k3 zkušenosti, 3-4 dva zbloudilce, které můžete
použít jako nové pomocníky podle pravidel pro 222, 5-6 drahokam života obsahuje 6 bodů
životní síly
55555 - ještěří hnízdo - vámi vybraný hrdina musí bojovat s deinoraptorem. Ten automaticky
získává  iniciativu  a  útočí.  Pokud  jej  hrdina  porazí,  získá  jeho  mládě  jako  společníka
(parametry jako normální pes). Navíc získá +1 zkušenost za boj a případně +k3 zk k rozdělení
mezi ostatní hrdiny, pokud v boji neuspěje. Profil ještěra 8,3,0,4,4,1,5,2,6.
66666 - skryté dveře - při dalších průzkumech můžete přehodit nebo přetočit jednu kostku.
Pokud naleznete další skryté dveře, vedou přímo k libovolné vámi vybrané čtveřici,
111111 - jezírko vědění - jeden z vašich hrdinů může pohlédnout do jezírka a spatřit netušené
hlubiny vědění.  Hrdina  získá k6 bodů zkušenosti,  přístup k akademickým dovednostem a
pokud již  ovládá  nějakou magii  nebo se  naučí  dovednost  tajemství  kouzel  i  automaticky
přístup ke kouzlům nižší magie. Hrdina však rovněž získá vidění budoucnosti, které se projeví
obdobně jako staré bojové zranění a pokud mu někdy v budoucnu padne na tabulce vážných
zranění šílenství, získá automaticky stupiditu, neboť tak se projeví jeho váhavost a přehnaná
opatrnost.
222222 - zlatý poklad, hoďte kostkou, co obsahuje k6*5  zlatých automaticky, k3 pokladů na
4+, svatá relikvie na 5+, těžké brnění na 5+, k3 drahokamů po 10 zl. na 4+, elfí plášť na 5+,
písmo svaté nebo knihu kouzel na 5+
333333 -  chrám zázraků -  v  ruinách prastarého  chrámu můžete  najít  ledacos.  Získáte  k6
zkušeností pro vaše hrdiny, 10k6 zlatých, 2 poklady a k3 bodů životní síly.
444444 -  sauří  zápasiště  -  můžete  nastoupit  do arény proti  vámi  vybranému protivníkovi,
pokud zvítězíte, získáte patřičnou odměnu. Plaz džungle - získáte 1 exp a 5 zlatých, skinčí
válečník se dvěma palicemi - 1 exp a 10 zlatých, deinoraptor podle 55555 - 2 expy a 15
zlatých, sauří válečník - meč, predátoří štít - 2 expy a 20 zlatých, sauří šampion - W2, A2,
Tenuk, Quetzl, meč, predátoří štít - 3 expy a 30 zlatých navíc získáte možnost cvičit silové
dovednosti, pokud je dosud nemá.
555555 - elfí průzkumník - zachráněný elf se k vám přidá, je to elfí hraničář ze základních
pravidel. Nikdy se nepřidá ke zlým gangům, nicméně je ochoten se přidat i k trpaslíkům. Zlé
gangy naopak mají možnost získat stína průzkumníka. Tento elf se stane vaším pomocníkem
a není  třeba  mu nikdy platit.  Navíc  získáte  něco z  toho,  co  elf  na  svých cestách  nalezl.
Ithilmarové brnění na 4+, meč automaticky, elfí plášť na 4+, elfí luk na 4+, k3 pokladů na 4+.
Tohoto elfa nemůžete mít najednou s elfím žoldákem, pokud by vám však tato kombinace
padla, váš elfí žoldák se stává nalezeným přůzkumníkem a není třeba mu platit, pokud by vám
padla tato kombinace podruhé, házíte si jen na to, co elf nalezl na cestách.
666666 -  vejce  -  toto  podivné  vejce  můžete  prodat  sběrateli  za  2k6*10 zlatých  nebo jej
vyměnit s domorodci za jednoho specialistu podle vaší volby, tento nález vám okamžitě zvedá
o 1 počet povolených specialistů.
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Úpravy základních pravidel (tak nějak zažité)

1. štít dává v boji na blízko +2AS pěšímu modelu

2. žoldáci  s  volnou  rukou  mají  automaticky  dýku  -  jakožto  výklad  pravidel  to  pohřbily
oficiální autority, přesto bych to i nadále hrál jako houserule

3. Veškerá kouzla, sesílaná na konkrétní osobu, požadují LOS.

4. Používají se nová pravidla pro jízdní modely, takzvaná Hroší sedla.

5. Svěcená  voda  funguje  na:  všechny  modely  gangu  posedlých  kromě  bratrů,  všechny
modely  karnevalu  chaosu  kromě  bratrů,  všechny  modely  gangu  bestií  a  modely
s podtypem „nemrtvý“ (čili upír, vlk hrůzy, zombie, neúnavný pátrač a věčný válečník,
všechny  modely  gangu  Vládců  hrobek  (kromě  škorpionů))  a  všechny  modely  z
Quenellesu, které mají nějaký dar chaosu

6. Arabský kupec nemá povoleno shánět předměty z dovozu (Foreign Wares)

7. Padne-li  1  při  střelbě,  hodu  na  brnění,  atp.  vždy  znamená  neúspěch.  Nehrajeme  na
absolutní úspěch 1+.

8. Obouruční  zbraň  při  napadení  neútočí  poslední,  ale  normálně.  Totéž  platí,  pokud má
model s obouruční zbraní jakýkoliv jiný první úder.

9. Těžké brnění se štítem nezpomaluje.

10. Žádný model nesmí mít nikdy větší T než 6 (resilient je jako doplněk k T6 povolen)

11. Omezení odražené střely: pouze jeden odraz, ne do souboje nablízko, ne skrze zeď.

12. Hrajeme zjednodušenou stupiditu, stupidní, který si nehodí test na stupiditu, vždy stojí na
místě a slintá a nehází se na šanci, že se pohne tupě kupředu.

13. Kritická  zranění  mistrovský  výstřel,  rozkrájen,  kebab  a  mohutný  úder  místo  ignorace
brnění brnění pouze o 1 proráží, kebab je pak ještě dále opraven. (viz kritické zásahy)

14. Králičí packa má vzácnost 5 a cenu 10

15. Do napadení lze skákat nejvýše z 1“.

16. Dostupnost  žoldnéřů  se  řídí  tabulkou  kdoskoho  verze  1.14,  ve  sporných  případech
rozhodnutím autora kampaně.

Úpravy pravidel dosud v testovacím režimu
1. Štít funguje po markovsku, tedy jako druhá zbraň s -1 na zásah

2. Tyčové zbraně (kopí a halapartna) u pěchoty dávají +1WS (do maxima 4), +1I (do
maxima 4 a přehoz jednoho hodu na zásah v prvním kole boje. Model s přirozeným I4
kopím má vždy přednost před modelem s I3 a kopím.
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3. Pokud hledáte vzácný předmět a neuspějete, máte na další hledání téhož v tomtéž kole
bonus +1. Tento bonus je kumulativní.

4. Na hledání chaotitu máte vždy minimálně 3 kostky

Úpravy ve scénářích 

1. Ve scénáři „Okupace“ nekončí boj šestým kolem. Místo toho se od počátku šestého kola
hází před tahem každého hráče k6 a padne-li 6, hra končí.

2. Hledání pokladu ve scénáři „Boj o poklad“ probíhá tak, že nejprve proběhne pohybová
fáze,  kdy se  všechny modely  přemístí  a  některé  případně  vstoupí  do  neprohledaných
domů. Na konci pohybové fáze se hodí za modely v neprohledaných domech. Je-li v domě
více  modelů,  hráč  sám  určí,  který  model  prohledává  (a  získá  případnou  zkušenost).
Model, který domem jen proběhne (projde), ale nezastaví se v něm, neprohledává a nedělá
dům prohledaným.

3.  U lovu vlků je kvóta na odstřel vlků a maximální zisk za pobité vlky je 60 zlatých.
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Pravidla pro terénní prvky

Kopec žádná zvláštní pravidla nemá, je to prostě terénní vyvýšenina,  ale tedy kopec vždy
blokuje pohled nezávisle na skutečné situaci.

V lese jsou stromy, nicméně les je vždy ohraničen zelenou plochou pod stromy. V lese se dá
normálně pohybovat, napadání probíhá normálně v rámci viditelnosti.  V lese je vidět na 2
palce před sebe, z lesa a do lesa je vidět palec od kraje. Jízdní modely mají vstup do lesa a
pohyb v lese omezen aktuálními jízdními pravidly (viz dále). Model v lese je vždy v krytu.
Šplhání na stromy v lese je možné. Protože nelze vylézt do nejvyšších korun platí následující
pravidla. Možné je v principu vylézt na jakýkoliv strom v lese, místo, kam se lze dostat, je
vždy 3“ vysoko.  Není-li  strom do 1“ od okraje lesa,  nelze  z  něj  střílet  mimo les.  Osoba
vyšplhaná na strom na okraji lesa je vždy v krytu.

Obelisky a sloupy (a malé budovy): na obelisk a sloup je možné vylézt a využít  jej jako
střeleckou pozici pokud tomu nebrání jiná šplhací pravidla a pokud je nahoře dost místa pro
postavení modelu.  Jiný model může za běžných podmínek pro útok na model například v
patře budovy na takový model zaútočit, i když není na vrcholku místo pro více modelů. Totéž
platí pro útok do patra malých budov, které mohou být podstavci modelů plně zahlcené. I na
takovéto modely je možné podle 2 běžných pravidel útočit.

Voda a vodní plochy: Není-li v pravidlech scénáře psáno jinak, považuje se voda za obtížný
terén, tedy území, kde je pohyb poloviční, kromě modelů s pravidlem „vodní“

Úprava velkých pomocníků

Velký pomocník do začátku stojí pouze 75% své ceny.
Příklady:

Medvěd - 95
Ogr - 120
Kroxigor - 160
Troll - 150
Minotaur - 150
Krysí ogr - 170

Ceny jízdních zvířat
zvíře cena vzácnost poznámka
kůň 35 8
válečný oř 50 10
kanec 60 10
pavouk 60 10
vlk 50 10
elfí kůň 55 10
oř chaosu 60 10
noční můra 50 10 Může běhat
kaltosaurus 60 10  
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Úprava Ostlandu
1. expy Ostlandských bratranců jsou do začátku 8 a mají i rychlost

2. opilci stojí 20

3. jégrů je 7 a mají od narození hunter

4. puška stojí do začátku u Ostlandu 25

5. ostlandský skill dovoluje přehoz všech routů, tak jako to mají ostatní podobným 
skillem obdařené gangy

6. stařešina a bratranci mohou používat i dvouhlavňové pistole

7. do tabulky vybavení ostlanderů přibude halapartna

Úprava Kislevu
1. Strjelci mají dovednost hunter

2. puška stojí do začátku 30
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Hroší sedla
1. Jezdit na zvířeti může kdokoliv, kdo příslušné zvíře vlastní a je jeho rase povolené.

2. Jezdec na zvířeti  je polovysoký cíl,  tedy je možno na něj střílet,  i když není nejbližší,
nicméně není na něj bonus na zásah.

3. Nasedání a i sesedání ze zvířete stojí polovinu pohybu a není možno běhat ani napadat

4. Pokud  jezdec  ze  zvířete  spadne,  pak  se  zvíře  posune  dva  palce  od  něj  (podle  přání
majitele)  opuštěné  zvíře  není  považováno  za  hrozbu,  tedy  nijak  nepřekáží  nepříteli
například při výběru cíle na střelbu, pro kohokoliv kromě jeho majitele je to terénní prvek
bez významu. V případě napadení kůň utíká o 2k6 směrem od napadení (jako reakci na
vyhlášení,  tedy pokud uteče dost  daleko,  bude napadení  neúspěšné.  Rovněž pokud do
dvou palců od něj vypukne boj, kůň prchá 2k6 směrem od boje. Pokud majitel vstane a
není v boji, kůň se automaticky přemístí k němu a majitel na něj může nasednout. Pokud
by kůň při běhu narazil na překážku, pak se jí v logických mezích pokusí oběhnout. Pokud
jezdec spadl s koně v boji, pak v boji i nadále zůstává a mimo boj jde pouze kůň.

5. Pokud je jezdec vyřazen, ale již není na koni, pak se ze hry odstraní i kůň, ale nehází si na
smrt.

6. Jezdec na zvířeti nesmí za žádných okolností do budovy, může ale napadnout model který
alespon částí podstavce z budovy vyčuhuje. Pokud model v napadne jezdce a byl by při
tom  v  budově,  posune  se  tak,  aby  z  budovy  alespon  částečně  vyčuhoval  (v  případě
napadení oknem se prostě celý boj posune ven).  

7. Do lesa jezdec vstoupit může, ale při každém pohybu během nebo napadením v lese je na
hod 1 na k6 zraněn bez jakékoliv záchrany a navíc v lese útočí vždy poslední.

8. Pokud na koni sedí velitel, je jeho velitelská vzdálenost prodloužena o 3 palce.

9. Jízdní model má automaticky +1 k brnění

10. Pokud je kůň vyřazen z boje, hází si normálně na smrt, ale umírá pouze na 1. Jízdní zvíře
v čabrace (míněno efektivní čabrace, tedy zvíře, které přidává +2 do brnění, kromě ořů
v čabrakách tedy i orčí prase nebo ledová ještěrka) si tento hod může přehodit.

11. Na koni je možno bez postihu sbírat  chaotity,  truhličky,  žáby a podobné. Není možno
prohledávat žádné objekty.

12. Žádná jízdní zvířata nepřidávají nic do hodnocení gangu

13. Jezdec na koni nesmí za normálních okolností používat v boji obouruční zbraň, nebo dvě
zbraně. Přesněji, musí jednou rukou ovládat koně, a tedy může mít v jedné ruce pouze
nic/štít (pro případ vícerukých modelů). Rovněž se tato zápověď netýká silniční hlídky,
kde se předpokládá, že mu jeho obouruční kladivo umožňuje používat speciální tréning.
Pokud má model dvě pistole (a schopnost pistolník), může z obou najednou vystřelit ve
střelecké fázi, ale v boji musí stále mít jednu ruku volnou.

jezdecké schopnosti:

boj v sedle
tato  schopnost  nahrazuje  schopnost  jezdec  -  tedy  modely,  které  by  měly  automaticky
schopnost jezdec, mají místo toho automaticky boj v sedle. Jinak je tato schopnost dostupná
všem modelům, které mohou na něčem jezdit.
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Pokud je model v sedle, má +1A (jako kompenzaci za to, že nemůže používat druhou zbraň).
Model s touto schopností získává automaticky schopnost používat kopí a dřevec a získává
zároveň přístup k ostatním jízdním schopnostem

(V případě bretonců se jejich rytířství bere jako nadstavba boje v sedle a přidaný útok je tedy
pouze jeden, ať už v sedle nebo pěšky)

velitel kavalérie
pokud je model v sedle, je jeho velitelská morálka prodloužena o dalších 6 palců

jízda v zákrytu
model může na začátku kole vyhlásit, že jezdí jako indián – pak je na něj na střelbu postih -1
na zásah. Nelze použít při napadení, nelze použít v těžkém brnění, a pokud chce model po
tomto pohybu střílet, má -1 k BS.

jezdecký útok
pokud model napadá, má navíc jeden útok na WS zvířete a jeho síle +1. A pozor, kůň má
podle sedel WS1, ne původní nulu.

boj z výšky
pokud model bojuje pouze proti pěchotě, má první úder a +1I

náskok
pokud model stojí na začátku kola do dvou palců od koně, může na něj okamžitě nasednout
ještě před vyhlašováním napadení (a napadení následně vyhlásit může). Může nasednout na
koně i po běhu (ale pak už se s koněm nepohne), případně po běhu na koni sesednout (a pak
už se taky nepohne). Stejně tak může na začátku kola s koně seskočit a dělat cokoliv včetně
napadení  pěšky.  Může také  vyhlásit  na koni  napadení  s  tím,  že na konci  pohybu  z koně
seskočí - tedy se pohne na koni, ale palec před cílem nechá koně a napadne pěšky

jízdní střelec
model dokáže z koně střílet i po běhu, ovšem s postihem -1 navíc k ostatním postihům

mistr jízdního boje
model má proti jiným jízdním modelům +1 na zásah a +1 na vyřazení

využití pozice
model umí využít své pozice k tomu, aby odklonil soupeřovy údery a má tedy na koni 5+
záchranný hod

úskok
model umí skočit s koněm stranou a má při zásahu střelou 5+ šanci, že ho střela mine

jízdní tabulka vyřazení

1-2 jezdec je dezorientován a snaží se ovládnout koně. Pokud je v boji, pak se další útoky na
něj počítají jako útoky na sraženého protivníka. Pokud ve svém následujícím kole není v
boji, pak se nemůže hýbat ani střílet (kouzlit může), pokud je v boji, počítá se, jako by 
se vzpamatovával ze sražení, tedy bojuje normálně, ale jako poslední

3-4 jezdec padá z koně a je omráčen

5-6 jezdec je vyřazen i s koněm
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 Úpravy postupů
Model, který nemá k dispozici jinou střeleckou zbraň než síť může v situaci, kdy by si musel
zvyšovat BS hod automaticky přehodit, takový postup se z hlediska dalších úprav považuje za
nepřehozený.

Používá  se  následující  mechanismus  přehazování  postupů  –  po  každé  bitvě  hráč  může
přehodit určitý počet postupů v závislosti na počtu aktuálně házených postupů. To v tomto
případě znamená, že si na vybraný postup hodí znovu a vybere si z obou možností.

postupů přehozů
1 až 4 1
5 až 8 2
9 až 12 3
13 až 16 4
Atd … …

Navíc máte jednou za 4 bitvy nárok na vytoužený postup (aka „výbrek“), tedy po 4., 8., 12.,
… bitvě můžete po všech přehozech postupů jeden postup změnit na postup podle vašeho
výběru. Volba se netýká odměn vládců stínu ani hodu na kouzlo. Pokud by vám nepostoupil
žádný člen  gangu,  můžete  vytoužený postup odložit  na  příští  bitvu  (tedy žoldáky můžete
postoupit vytouženě, ale pokud by vám postupovali jen žoldáci nebo nikdo, můžete postup
přeložit).

U modelů,  které nemohou mít střelnou zbraň, není povinné zvyšovat BS, postup se může
přehodit bez spotřebování přehozu.

Postupem pomocníka na hrdinu narůstá počet postupů pro přehoz pro toto kolo o jedna, tím
může případně i narůst počet přehozů. Takto vzniklý přehoz navíc je třeba využít pro hrdinský
postup pomocníka, jehož postoupením nový nárok vznikl.
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Kritické zásahy

Střelné zbraně

1-2 Zásah  do  slabého  místa –ingnoruje
brnění.

3-4 Odražená  střela –  odrazí  se  do
nejbližšího  modelu  do 4“  ,který  není
v boji  na  blízko,  a  ke  kterému  vede
viditelná  cesta  z místa  odrazu.
Případný další odraz ignorujte.

5-6 Mistrovský výstřel – zásah způsobuje
dvě zranění a snižuje brnění o 1.

Tupé zbraně

1-2 Vyveden  z  rovnováhy –  soupeř  již
nemůže toto kolo útočit.

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

5 Vyražená zbraň – pokud model bojuje
zbraní, pak mu byla vyražena z ruky,
pokud  bojuje  více  zbraněmi  tak  se
náhodně určí která. Až do konce boje
nemůže model tuto zbraň použít. Proti
zranění se normálně hází záchrany, ale
vyražení zbraně proběhne i v případě,
že je zranění odvráceno.

6 Rána do palice – model má normálně
k dispozici záchranné hody, ale pokud
je nehodí, je okamžitě vyřazen z boje

Ostré zbraně

1-2 Zásah  do  masa –  zásah  ingnoruje
brnění

3-4 Bouře  úderů –  zásah  způsobuje  dvě
zranění

5-6 Rozkrájen!–  zásah  způsobuje  dvě
zranění, snižuje brnění o 1 a získáváte
pro tato zranění  bonus +2 k hodu na
vyřazení

Dlouhé zbraně

1-2 Nabodnutí –  pro  toto  zranění  máte
bonus +1 k hodu na vyřazení

3-4 Sražení –  nepřítel  je  sražen.  Proti
zranění se normálně hází záchrany, ale
sražení  proběhne  i  v  případě,  že  je
zranění odvráceno.

5-6 Kebab  ! –  snižuje brnění o 1 a pro toto
zranění  máte  bonus  +3  k  hodu  na
vyřazení.  

Neozbrojený boj

1-2 Vyvedení z míry – můžete si na stejný
cíl  okamžitě  ještě  jednou  zaútočit
stejným  typem  útoku,  jako  byl  ten,
který způsobil kritické zranění.

3-4 Drtivý  úder –  pro  toto  zranění  máte
bonus +1 k hodu na vyřazení

5-6 Mohutný úder – snižuje brnění o 1 a
pro toto zranění máte bonus +2 k hodu
na vyřazení
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Podpsy
Rozdíl v 
hodnocení 

Bonus 
zkušeností

0-50 -
51-75 +1
76-100 +2
101-150 +3
151-300 +4

301+ +5

Postupy
Hrdinové:

2-5 nová schopnost

6 hoďte k6, 1-3 +1S, 4-6 +1A

7 vyberte mezi WS a BS

8 hoďte k6, +-3 +1I, 4-6 +1Ld

9 hoďte k 6, 1-3 +1W, 4-6 +1T

10-12 nová schopnost

Pomocníci:
2-4 +1I

5 +1S

6-7 vyberte mezi WS a BS

8 +A

9 +1Ld

10-12 Talent! Pomocník se stává hrdinou.
Pokud již máte plný počet hrdinů, můžete
buď nějakého okamžitě vyhodit a na jeho
místo  zařadit  tohoto  pomocníka,  nebo
postup  přehodit.  Pomocník  zůstává  stále
stejným typem modelu, zůstávají mu jeho
parametry, postupy i zkušenosti, ale nadále
postupuje  jako  hrdina.  Vyberte  mu  dvě
skupiny  schopností,  ze  kterých  si  bude
vybírat a okamžitě mu hoďte další postup,
tentokrát  již  jako  hrdinovi.  Pokud  v jeho
skupině  zůstali  nějací  další  pomocníci,
hoďte jim znovu postup, ale výsledek 10-
12 pro ně přehazujte.

Počet nalezených pokladů a jejich prodej

součet 
hledání

počet 
pokladů

0* K3
1-5 1
6-11 2
12-17 3
18-24 4
25-30 5
31-35 6
36+ 7

* hrdinové vyřazeni
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Počet 
pokladů

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



Tabulka následků vyřazení v bitvě.
11-15 DEAD
The warrior is dead and his body is abandoned in the
dark alleys of Mordheim, never to be found again. All
the weapons and equipment he carried are lost.
Remove him from the warband’s roster.
16-21 MULTIPLE INJURIES
The warrior is not dead but has suffered a lot of
wounds. Roll D6 times on this table. Re-roll any
‘Dead’, ‘Captured’, 'Robbed', 'Sold to the pits' and further ‘Multiple 
Injuries’ results.
22 LEG WOUND
The warrior’s leg is broken. He suffers a -1 Movement
characteristic penalty from now on.
23 ARM WOUND
Roll again: 1 = Severe arm wound. The arm must be
amputated. The warrior may only use a single onehanded
weapon from now on. 2-6 = Light wound.
The warrior must miss the next game.
24 MADNESS
Roll a D6. On a 1-3 the warrior suffers from stupidity;
on 4-6 the warrior suffers from frenzy from now on
(see the Psychology section for details).
25 SMASHED LEG
Roll again: 1 = The warrior may not run any more but
he may still charge. 2-6 = The warrior misses the next
game.
26 CHEST WOUND
The warrior has been badly wounded in the chest. He
recovers but is weakened by the injury so his
Toughness is reduced by -1.
31 BLINDED IN ONE EYE
The warrior survives but loses the sight in one eye;
randomly determine which. A character that loses an
eye has his Ballistic Skill reduced by -1. If the warrior
is subsequently blinded in his remaining good eye he
must retire from the warband.
32 OLD BATTLE WOUND
The warrior survives, but his wound will prevent him
from fighting if you roll a 1 on a D6 at the start of any
battle. Roll at the start of each battle from now on.
33 NERVOUS CONDITION
The warrior’s nervous system has been damaged. His
Initiative is permanently reduced by -1.
34 HAND INJURY
The warrior’s hand is badly injured. His Weapon Skill
is permanently reduced by -1.
35 DEEP WOUND
The warrior has suffered a serious wound and must
miss the next D3 games while he is recovering. He
may do nothing at all while recovering.
36 ROBBED
The warrior manages to escape, but all his weapons,
armour and equipment are lost. Ukradené vybavení se počítá do počtu 
50 zlatých maximálních ztrát a není ukradeno, pokud by ztráty toto 
maximum přesáhly.
41-55 FULL RECOVERY
The warrior has been knocked unconscious, or
suffers a light wound from which he makes a full
recovery.

56 BITTER ENMITY
The warrior makes a full physical recovery, but is
psychologically scarred by his experience. From now
on the warrior hates the following (roll a D6):
D6 Result
1-3 The individual who caused the injury. If it was
a Henchman, he hates the enemy leader
instead.
4 The leader of the warband that caused the
injury.
5 The entire warband of the warrior responsible
for the injury.
6 All warbands of that type.
61 CAPTURED
Zajatec je prodán původním majitelům za 25 zlatých, nemají-li o něj 
za tuto cenu zájem, prodejte zajatce otrokářům za k6x5 zlatých a jeho 
výbavu si nechte..
The warrior regains consciousness and finds himself
held captive by the other warband.
He may be ransomed at a price set by the captor or
exchanged for one of their warband who is being held
captive.
Captives may be sold to slavers at a price of D6x5 gc.
Undead may kill their captive and gain a new Zombie.
The Possessed may sacrifice the prisoner. The leader
of the warband will gain +1 Experience if they do so.
Captives who are exchanged or ransomed retain all
their weapons, armour and equipment; if captives are
sold, killed or turned to Zombies, their weaponry, etc,
is retained by their captors.
62-63 HARDENED
The warrior survives and becomes inured to the
horrors of Mordheim. From now on he is immune to
fear.
64 HORRIBLE SCARS
The warrior causes fear from now on.
65 SOLD TO THE PITS
Boj v aréně není povinný.
The warrior wakes up in the infamous fighting pits of
Cutthroat’s Haven and must fight against a Pit Fighter.
See the Hired Swords section for full rules for Pit
Fighters.
Roll to see which side charges, and fight the battle as
normal. If the warrior loses, roll to see whether he is
dead or injured (ie, a D66 roll of 11-35). If he is not
dead, he is thrown out of the fighting pits without his
armour and weapons and may re-join his warband.
Vybavení ztracené v aréně se počítá do ztrát 50 zlatých.
If the warrior wins he gains 50 gc, +2 Experience and
is free to rejoin his warband with all his weapons and
equipment.
66 SURVIVES AGAINST THE ODDS
The warrior survives and rejoins his warband. He
gains +1 Experience.
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Ceny vybavení
The following chart indicates the cost of items available for sale at trading posts. The cost of rare items is included, 
but such items cannot be bought unless they are available, as already described. In some cases the price is variable, 
and includes a basic cost plus a variable extra amount, for example 20+3D6 gold crowns. For these items the extra 
variable cost reflects the rarity of the item – the premium which must be paid to buy it.

HAND-TO-HAND COMBAT WEAPONS

Item                                          Cost                     Availability
Axe 5 gc Common
Club, Mace or Hammer 3 gc Common
Dagger 1st free/ 2 gc Common
Double-Handed Weapon 15 gc Common
Flail 15 gc Common
Gromril Weapon 4 x Price  Rare 11
Halberd 10 gc Common
Ithilmar Weapon 3 x Price Rare 9
Lance 40 gc Rare 8
Morning Star 15 gc Common
Spear 10 gc Common
Sword 10 gc Common

MISSILE WEAPONS

Item                                          Cost                     Availability
Bow 10 gc Common
Blunderbuss 30 gc Rare 9
Crossbow 25 gc Common
Crossbow Pistol 35 gc Rare 9
Duelling Pistol/brace 30gc/60gc Rare 10
Elf Bow 35 +3D6 gc Rare 12
Handgun 35 gc Rare 8
Hunting Rifle 200 gc Rare 11
Long Bow 15 gc Common
Pistol/brace 15gc/30gc      Rare 8
Repeater Crossbow 40 gc Rare 8
Sling 2 gc Common
Short Bow 5 gc Common
Throwing Knives/Stars 15 gc Rare 5

ARMOUR

Item                                          Cost                     Availability
Barding 30* gc Rare 8
Buckler 5 gc Common
Gromril Armour 150 gc Rare 11
Heavy Armour 50 gc Common
Helmet 10 gc Common
Ithilmar Armour 90 gc Rare 11
Light Armour 20 gc Common
Shield 5 gc Common

MISCELLANEOUS

Item                                          Cost                     Availability
Black Lotus 10+D6 gc Rare 9

(Not available to Witch Hunters, Warrior-Priests or Sisters 
of Sigmar. Rare 7 for Skaven)

Blessed Water 10+3D6 gc Rare 6
(Common for Warrior-Priests and Sisters of Sigmar; May 
not be bought by Undead)

Bugman’s Ale 50+3D6 gc Rare 9
Cathayan Silk Clothes 50+2D6 gc Rare 9
Crimson Shade 35+D6 gc Rare 8
Dark Venom 30+2D6 gc Rare 8

(Not available to Witch Hunters, Warrior-Priests, or Sisters
of Sigmar)

Elven Cloak 100+D6x10 gc Rare 12
Garlic 1 gc Common

(May not be bought by Undead)
Halfling Cookbook 30+3D6 gc Rare 7
Healing Herbs 20+2D6 gc Rare 8
Holy (Unholy) Relic 15+3D6 gc Rare 8

(Rare 6 for Warrior-Priests and Sisters of Sigmar)
Holy Tome 100+D6x10 gc Rare 8

(Only available to Warrior-Priests and Sisters of Sigmar)
Horse 35* gc Rare 8

(Only available to Humans)
Hunting Arrows 25+D6 gc Rare 8
Lantern 10 gc Common
Lucky Charm 10 gc Rare 6
Mad Cap Mushrooms 30+3D6 gc Rare 9
Mandrake Root 25+D6 gc Rare 8
Mordheim Map 20+4D6 gc Rare 9
Net 5 gc Common
Rope & Hook 5gc Common
Superior Blackpowder 30 gc Rare 11
Tears of Shallaya 10+2D6 gc Rare 7

(Not available to Possessed or Undead)
Tome of Magic 200+D6x25 gc Rare 12

(Not available to Witch Hunters or Sisters of Sigmar)
Warhorse 50* gc Rare 10*

(Only available to Humans)
Wardog 25+2D6 gc Rare 10

(Not available to Skaven)

EIF  & ANNUAL MISCELLANEOUS

Item                                          Cost                     Availability
Torch 2gc Common
Lock Picks 15gc Rare 8

Zástava 10 gc Rare 5
Opulentní kočár 250 gc Rare 10
Kladivo na čarodějnice 100 gc Rare 10
Chaotitové kyvadélko 25+3D6 Rare 9
Kazajka 5 gcCommon
Vlčí plášť 10 gc Speciální

(Pouze pro Middenheimské hrdiny)
Tarotové karty 50 gc Rare 7

Item                                          Cost                     Availability
Koš na oheň 35 gc Rare 7

(Dostupný pouze pro lovce čarodějnic)
Meč lamač 30 gc. Rare 8
Rapír 15 gc Rare 5
Pavéza 25 gc Rare 8
Dalekohled 75+3D6 gc Rare 10
Ježci 15+2D6 gc Rare 6
Packa 10 gc Rare 5
Válečný roh 30+2D6 gc Rare 8
Zábleskový prach 25+2D6 gc Rare 8
Zápalná bomba 35+2D6 gc Rare 9
Zápalné šípy 30+D6 gc Rare 9
*cena  upravena dle kampaňových pravidel

17


	Úlomky pokladů 1.0.1
	Začátek kampaně
	Cíl kampaně
	Prestiž
	Určení bitvy
	Artefakty
	Seznam artefaktů
	Omezení smrtí a léčba vážných zranění
	Specialisté v táboře
	Nadpočetní hrdinové
	Průzkumná tabulka
	Úpravy základních pravidel (tak nějak zažité)
	Úpravy pravidel dosud v testovacím režimu
	Úpravy ve scénářích
	Pravidla pro terénní prvky
	Úprava velkých pomocníků
	Ceny jízdních zvířat
	Úprava Ostlandu
	Úprava Kislevu
	Hroší sedla
	Úpravy postupů
	Kritické zásahy
	Podpsy
	Postupy
	Počet nalezených pokladů a jejich prodej
	Tabulka následků vyřazení v bitvě.
	Ceny vybavení


