
Rituál
Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je 
to zlo, nebo proto, že je to konkurence

Potřebné vybavení
Přírodní terén

Terén
Uprostřed bojiště je kruh bez terénu zhruba 12 palců v průměru. Zbytek je dobré vyplnit terénem, 
nejlépe přírodním. Uprostřed bojiště postavte démona – nejprve malou figurku na podstavci 20x20

Rozestavení
Útočník I obránce se rozestavují 8 palců od svého kraje stolu, klasicky naproti sobě.

Speciální pravidla
Kruh je obklopen žoldáky, kteří hlídají místo rituálu – 20 osob v rovnoměrných rozesupech. 
Žoldáci mají jediný úkol a to nepustit nikoho dovnitř – kdokoliv se pokusí kolem nich dostat je při 
pohybu zastaven a napaden ejbližšími dvěma žoldáky. Projít je možno teprve tehdy, pokud do tří 
palců od trasy pohybu není žádný žoldák. V případě odstranění střelbou se žoldáci automaticky 
přeskupí tak, aby kruh zůstal zachován (byť řidší). Žoldáci nenapadají, pouze pokud by někdo byl 
ve vnitřním kruhu, napadnou ho dva nejbližší.

Pokud se na konci pátého kola nikdo nedostal k démonovi, je rituál dokončen, démon zařve a je 
volný. V tu chvíli zmizí z bojiště všichni žoldáci, kteří nejsou v boji a démon začne útočit – na 
nebližší cíl. Parametry démona se mění s časem, kdy se k němu někdo dostane. Ve chvíli kdy se ho 
někdo dotkne (normálním pohybem, napadení na něj dokud probíhá rituál vyhlásit nelze), je démon 
zablokován na současných parametrech a v kole nestvůr napadne model, který ho aktivoval. Pokud 
zabije všechny kdo s ním bojují, napadá nejbližší cíl. Volní žoldáci každopádně mizí ve chvíli, kdy 
démon začně bojovat.

Zahájení hry
Hodem kostkou

Ukončení hry
Hra končí když na stole zůstane jen jeden gang a byl zabit démon. Pokud démon zůstane, nevyhrál 
nikdo. Pokud jeden gang zabil démona a dtuhý ovládl bojiště, jedná se rovněž o remízu.



Opozice
Žoldák

M WS BS S T W I A Ld
4 3 3 3 3 1 3 2 7
Vybavení: kopí, lehké brnění, štít

Démon první a druhé kolo

M WS BS S T W I A Ld
5 4 3 3 3 1 3 1 9
Bojuje drápy

Démon třetí kolo

M WS BS S T W I A Ld
6 4 3 4 4 2 4 2 9
Bojuje drápy, způsobuje strach, 6+ brnění

Démon čtvrté kolo

M WS BS S T W I A Ld
6 5 3 5 4 3 5 3 9
Bojuje drápy, způsobuje strach, 5+ brnění

Démon páté kolo

M WS BS S T W I A Ld
6 5 3 5 5 4 6 4 9
Bojuje drápy, způsobuje strach, zraňující útok, 4+ brnění

Démon od šestého kola dál

M WS BS S T W I A Ld
6 6 3 6 5 5 6 5 10
Bojuje drápy, způsobuje strach, zraňující útok, 3+ brnění, létá (pohyb 20), pokud napadne a 
vyřadí soupeře, letí dál a napadá znovu, takto pokračuje dokud mu nedojde pohyb nebo 
nedokáže soupeře vyřadit.

Zkušenosti
+1 za přežití

Hrdina nebo pomocník, kteří přežijí bitvu, získávají 1 bod zkušenosti.
+1 pro vítězného vůdce



Vůdce vítězné bandy získává 1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazeného nepřítele

Hrdina získává 1 bod zkušenosti za každého vyřazeného nepřítele, včetně žoldáků
+2 za odstranění démona

Model který vyřadí démona má +2 zkušenosti, hrdina ještě o jednu víc

Odměna
3x10 zlatých za zabití démona, 5 zlatých za každého vyřazeného žoldáka.

Prestiž
+1 prestiž za vyřazení démona +1 prestiž za vyřazení alespon pěti žoldáků



Anomálie
Není jasné kdo ho tam nechal, ale na jednom místě se nachází v zemi zapíchlá magická hůl, zcela 
zjevně nestabilní a ohrožuje okolí, takže je potřeba s ní něco udělat.

Potřebné vybavení
Přírodní terén

Terén
Spíše nepřehledný a hustý přírodní terén. Uprostřed bojiště je hůl zaíchlá v zemi.

Rozestavení
Útočník i obránce se rozestavují 8 palců od svého kraje stolu, klasicky naproti sobě.

Speciální pravidla
Na začátku každého kola vybere hráč náhodně modely, které budou zasaženy blesky z hole. První 
kolo je to jeden model a jeden zásah silou 3, druhé kolo dva modely a síla tři, třetí kolo 3, síla 4, 
čtvrté kolo 4, síla, 4, páté kolo 5 silou pět a dál už se to nenačítá a zůstává to stejné jako v pátém 
kole. To platí, pokud hůl není ovládnutá (viz níže). 

Pokud se někdo pohybuje v oblasti 6 palců od hole, narazí na magickou překážku, hoďte k6

1-2 poryv větru, musí hodit test na iniciativu, jinak je sražen

3-4 silová bariéra, musí hodit test na sílu, jinak se pohabuje jen poloviční rychlostí

5-6 vize děsu, musí hodit test na morálku, jinak se chová stejně jako kdyby měl napadat a nehodil 
strach

Hází se na každý model zvláš, pokud začínal pohyb mimo oblast tak ve chvíli kdy do ní vstoupí, 
pokud už tam je tak na začátku jeho pohybu.

Pokud se nějaký nezvířecí model hole dotkne, může jí zkusit buď ovládnout, nebo utišit. Pokud 
utišuje, dostane d3 zásahů silou 4 a hůl je do konce bitvy vypnutá. Pokud ovládá, má d3 výstřelů a 
na každý si házíte kostkou: 1. ovládající dostal zásah silou pět, 2. náhodný model vašeho gangu 
dostal zásah silou pět, 3. vámi vybraný model vašeho gangu dostane zásah silou pět, 4-6 nepřátelský 
model do 12 palců od hole nebo 18 na LOSa dostane zásah silou 5.

Markovo požehnání: model který pracuje s holí, ať už ovládá nebo utišuje nemůže být silou hole 
vyřazen, hody na vyřazení způsobené silou hole které by měly vyřadit místo toho omráčí. 



Pokud je model ovládající hůl nějak odstraněn, hůl se vrací k náhodn střelbě, ale resetuje se jakoby 
na první kolo. Je jí možno znovu ovládat/utišovat.

Zahájení hry
Hodem kostkou

Ukončení hry
Hra končí když na stole zůstane jen jeden gang. Pokud byla ovládnuta/utišena hůl a gang který 
zůstal na stole jí někdy v průběhu bitvy ovládal/utišoval, je tento gang vítězem, v opačném případě 
se jedná o remízu.

Zkušenosti
+1 za přežití

Hrdina nebo pomocník, kteří přežijí bitvu, získávají 1 bod zkušenosti.
+1 pro vítězného vůdce

Vůdce vítězné bandy získává 1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazeného nepřítele

Hrdina získává 1 bod zkušenosti za každého vyřazeného nepřítele, včetně žoldáků
+1 za manipulaci s holí

Model který něco dělal s holí má +1 zkušenost

+1 za utišení hole
Model který utišil hůl získává +1 zkušenost

+1 za sestřel
Model dostane +1 zkušenost za každý model který vyřadí útokem z hole (spojenec či nepřítel 
je jedno)

Odměna
D6 x 10 zlatých za vítězství.

 Pokud máte v gangu (vítězném I poraženém) magický/kněžský model, získává tento k3 zkušeností 
navíc (podle vašeho výběru je-li jich víc)a pokud je to žoldák, nemusíte mu za tuto bitvu platit.

Prestiž
+1 prestiž pokud se nějaký z vašich modelů dotkl hole, +1 prestiž pokud se alespon jeden model 
dostal do oblasti 6 palců od hole.



Strašidla!
Po okolí létají přízraky a trápí každého vůkol, je potřebqa najít a odstranit zdroj jejich nepokoje

Potřebné vybavení
Husté ruiny, modely přízraků

Terén
Normální městské bojiště. V prostoru 12 palců od středu by se mělo necházet nejméně 6 
strašidelných budov, pokud je budov v daném prostoru víc, hráči se dohodnou ve kterých straší. 
Prostor 1ě palců od středu by měl být jasně vyznačen.

Rozestavení
Útočník I obránce se rozestavují 8 palců od svého kraje stolu, klasicky naproti sobě.

Speciální pravidla
Kdokoliv vstoupí do strašidelné oblasti, nebo v ní začne pohyb, může být napaden přízrakem. První 
přízrak v kole se objeví automaticky, druhý na 2+, třetí na 3+ a tak dále. Přízrak napadne, dostane 
případným protiútokem a ve svém kole normálně bojuje dál, je-li s kým. Pokud přízrak na začátku 
neutrálního kola nemá soupeře, zmizí (ale může se opět objevit. Pokud má již gang součet přízraků 
na stole a pobitých 6, další se již neobjevují. Přízraky se počítají zvlášť pro každý gang. U přízraku 
se nehází na vyřazení, pokud utrží druhé zranění, končí a přidává se na hromádku pobitých 
přízraků.

Nezvířecí model který začne kolo v jednom ze strašidelných domů se může pokusit duchy uklidnit 
– tato činnost se nepočítá jako pohyb. Šance je 6+, +1 k hodu pokud má model nějakou 
akademickou schopnost a dalších +1 pokud je kněz nebo matka představená. Pokud neuspěje, další 
pokus má s +1 k hodu, ale musí ho zkusit v jiném domě – samozřejmě to nemusí dělat stejný model, 
můžete takhle zkoušet třemi modely vyčistit tři domy naráz (pokud je máte na začátku kola v těch 
domech). Snahy o utišení I použité domy si každý gang počítá zvlášť. Gangu, který utišil, se již 
přízraky objevovat nebudou, byť se stále musí vypořádat s těmi, které má na stole – ale pokud tyto 
zmizí, již se neobjeví.

Zahájení hry
Hodem kostkou



Ukončení hry
Hra končí když na stole zůstane jen jeden gang, pokud tento utišil. Pokud ne, může se tento gang 
stále pokoušet o utišení, dokud se mu nepodaří nebo neuteče. Vítězem je v každém případě gang 
který utišil, pokud utišili oba tak ten kdo zůstal poslední na stole.

Opozice
Přízrak

M WS BS S T W I A Ld
5 3 3 3 3 2 1 3 10
Způsobuje strach, 2+ záchranný hod proti veškerému zranění - na kouzela a modlitby a 
sigmarova kladiva 4+. Vybavení: obouruční zbraň

Zkušenosti
+1 za přežití

Hrdina nebo pomocník, kteří přežijí bitvu, získávají 1 bod zkušenosti.
+1 pro vítězného vůdce

Vůdce vítězné bandy získává 1 bod zkušenosti.
+1 za vyřazeného nepřítele

Hrdina získává 1 bod zkušenosti za každého vyřazeného nepřítele, a přízraků
+1 za utišování

model který se pokoušel utišit duchy získá +1 zkušenost, ať již uspěl či nikoliv

Odměna
10 zlatých za každý pokus utišit do maxima tří, k3x10 pro vítěze

Prestiž
+1 prestiž za vyřazení alespon dvou přízraků, +1 prestiž za úspěšné utišení
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