
. Artefaktové scénáře T5

. Artefaktové scénáře v T5 – obecná pravidla
Každý hráč může ze scénářů vyhrát nejvýše jeden unikátní artefakt, kdykoliv by měl získat
druhý artefakt získá místo  toho kamennou  mapu,  kterých může mít efektivně nekonečně.
Artefakt  je  za  mapu  vyměněn  až  na  konci  bitvy,  pakliže  to  má  nějaký význam.

Do  artefaktových  scénářů  nastupují  nejvyšší  velitelé,  pakliže  je  tam  chtějí  mít  oba
spoluhráči. Pakliže alespoň jeden z nich nechce, nejvyšší hrdinové do scénáře nejdou.

Artefaktové  scénáře se  hrají  v  určeném pořadí,  které  odpovídá pořadí  scénářů v tomto
spisku.

Scénářová prestiž se získává za:
1)  nalezení a vynesení pokladu do maxima 1
2)  nalezení a vynesení artefaktu do maxima 1
3)  za vítězství vyvedením nebo zabitím profesora
4)  za záchranu šamana
5)  za nalezení předmětu v doupěti trpaslíků
6)  za pohovor se stromem
speciální: za zisk požadovaných informací

. Loupežnický poklad
Od   místních   vesničanů   se   podařilo   získat   informaci   o   pokladu,   zakopaném  zde
loupežníky. Bohužel neznali jeho umístění přesně,  ale jistou představu kde by mohl být
máte.

Potřebné vybavení:
Žetony pokladů

Terén:
Oba hráči po vzájemné dohodě rozmístí terén.

Rozmístění gangů:
Hoďte k6, kdo hodí víc rozmístí se do 8 palců od zvoleného kraje stolu. Druhý se
rozmístí rovněž do 8 palců od opačného okraje  stolu. Lze použít zvláštní nasazovací
pravidla.

Speciální pravidla:
Poklad - Hráči po stole rozmístí 3 žetony - to jsou místa kde by mohl být zakopaný poklad.
Jeden žeton leží  ve středu stolu.  Žetony nesmí ležet  do 12 palců od okraje a  musí  být
nejméně 6 palců od sebe. Pokud model skončí pohyb na jedné z těchto, může zkusit kopat -
hod 2d6, na 11 a 12 našel, kopající model po zbytek svého kola nic nedělá.



Pokud je prohledáno poslední místo a poklad nebyl nalezen, umístí každý hráč jednu další
značku dále než 6 palců od svého gangu. Značky se umisťují po fázi souboje nablízko. Před
případným hodem na rout.
Hod  na  hledání  pokladu  se  hází  ve  střelecké  fázi,  model,  který  kopá,  nemůže  v  této
střelecké fázi střílet ani kouzlit. Model v souboji nablízko nemůže poklad hledat.
Nalezený poklad může nést jedna osoba poloviční rychlostí nebo dvě osoby bez omezení.
Zvířata nést poklad nemohou. Osoba nesoucí poklad se musí na počátku své pohybové fáze
pokladu dotýkat. Poklad si není možná v průběhu pohybové fáze předávat. Pokud se na
počátku pohybové fáze  dotýká  pokladu více  modelů  téže  strany,  mohou poklad  odnést
kterékoliv z nich.
Poklad musí být vynesen tou stranou stolu, kde strana nesoucí poklad začínala. Vynášení
pokladu probíhá podle obvyklých pravidel.
Pokud by jeden gang utekl dřív než budou prohledána všechna místa, pak vítěz nachází
poklad automaticky.

Začátek hry:
Hoďte k6, kdo začíná první.

Konec hry:
Hra končí, když je poklad vynesen nebo když jeden z gangů uteče ze hry hrací plochu.

Zkušenosti:
+2 za poklad - hrdina, který nalezl poklad,.získává +2 body zkušenosti
Dále jako normálně.

Odměna:
Obsah pokladu jako v standardním Mordheimu plus artefakt. automaticky - 3k6 zlaťáků
5+ - k3 pokladů (úlomků chaotitu)
4+ - lehké brnění
3+ - meč
5+ - k3 šperků, každý v ceně 10 zlatých



. Boj o artefakt
Někde mezi hromadami suti se nachází vzácný artefakt,  bohužel jste se tuto zprávu
dozvěděli nejen vy. Nyní jde o to, kdo artefakt nalezne.

Potřebné vybavení:
Hromady suti.

Hrací plocha:
Rozmístěte terén  jako obvykle, nedaleko středu hrací plochy (do 12 palců) umístěte šest
hromad suti. Samy hromady poskytují kryt, ale  ne úkryt. Místo mezi hromadami
neobsahuje žádný opravdu rozměrný kus terénu, který by oskytoval úkryt.

Rozmístění gangů:
Hráči hodí k6 a kdo hodil více, rozmístí své modely do 8 palců od zvoleného okraje hrací
plochy. Nelze použít zvláštní nasazovací pravidla.

Speciální pravidla:
Hrdina, který stojí  u hromady suti  a  není zapojen v souboji  nablízko, může hromadu
prohledat. Hoď k6  a  padla-li 6  je  artefakt nalezen a hrdina  ho  okamžitě může začít
používat. Prohledávání se  děje  ve fázi pohybů místo pohybu. Je-li  model s artefaktem
vyřazen ze hry, kterýkoliv model může artefakt na místě jeho smrti sebrat. Nebyl-li artefakt
nalezen ani v předposlední hromadě je v poslední automaticky.
Útěk z boje: Kterákoliv strana si hází na útěk z boje podle běžných pravidel. Uteče-li z boje
strana, jejíž hrdina drží artefakt, počítá se, že artefakt při útěku ztratila. Uteče-li strana
z boje dříve, než byl artefakt nalezen, má oponent dost času prohledat suť po bitce a
artefakt získá.

Začátek hry:
Podle hodu k6.

Konec hry:
Jakmile je artefakt nalezen, začínají jeho nálezci ústup ze stolu. Pokud se podaří modelu s
artefaktem  opustit  stůl  stranou,  kde  jeho  strana  začínala,  hra  končí  jeho  vítězstvím.
Rovněž když jedna strana nesložila úspěšně test na ústup z boje, hra končí vítězstvím druhé
strany.

Zkušenosti:
Počítají se jako normálně.

Odměna:
Počítá se jako normálně.



. Profesor Archeologie
Známý profesor archeologie nalezl artefakt. A vy jste jej zastihli zrovna v této části města
(džungle). Bohužel sem přišla i banda vyslaná jeho konkurentem. Pokud se vám jej
podaří vyvést odtud, pravděpodobně vám jej zapůjčí do vašeho muzea.
Hrací plocha:
Hráči po vzájemné dohodě rozmístí terén.

Rozmístění gangů:
Profesor se postaví do středu hrací plochy a zbytek jeho gangu do kruhu 6 palců od středu
(klidně i na budovách). Pak se rozmístí útočníci a to libovolně do 14 palců od obránců.
Útočníci mohou začínat hru  skryti. Nemohou začínat hru  na  budovách. Nelze použít
zvláštní nasazovací pravidla.

Speciální pravidla:
Cílem útočníků je vyřadit z boje profesora archeologie. Pokud je vyřazen hra končí
vítězstvím  útočníků,  podaří-li  se  profesorovi  dostat  z  hrací  plochy,  vítězí  obránci.
Obránci brání profesora, testy na útěk z boje skládají normálně. Útočníci skládají testy
normálně. Pokud obránci utečou z boje, hra končí vítězstvím útočníků a vice versa. Vzácný
předmět nechce být vynesen a brání se, profesor s předmětem nemůže běhat. Profesor
o své vůli nikoho nenapadá, může však podle běžných pravidel střílet.

Profesor Archeologie:
M WS BS S T W I A Ld
4 5 5 4 4 2 5 2 10
Soubojová pistole s šestiranným zásobníkem (6x netřeba nabíjet, pak trvá nabití jedno
kolo), bič, úkrok 4+, úhyb, kotoul - pokud profesor úspěšně použije úhyb, může (nemusí)
se odvalit ze souboje o 2 palce, umístěte model 2 palce od souboje jako sražený,

Začátek hry:
První hrají obránci.

Konec hry:
Když  zbude  na  stole  jen  jeden  gang,  je  tento  vítězem.  Pokud  je  vyřazen  profesor,
vyhrávají útočníci. Pokud profesor uteče z hrací plochy vyhrávají obránci.

Zkušenosti:
Zkušenosti se přidělují podle normálních pravidel, navíc získá hrdina, který vyřadil z boje
nepřátelského velitele (to není c-p chyba), 1 bod zkušenosti navíc.

Odměna:
Jako normálně. Za vyřazení profesora získají útočníci navíc 4d6 zlatých. Za záchranu
profesora získají totéž obránci.
Artefakt: Vítězící strana získá artefakt.



. Obětní hranice
Surový vychytralý baron zajal několik domorodých šamanů a snaží se z nich vypáčit, kde se
ukrývají bájné poklady Tenuktitlanu. Jelikož máte o poklady zájem i vy, rozhodli jste se
šamany zachránit a pak z nich získat informace sami.

Terén:
Centrální plocha,  čtverec 12“x12“  představuje  buď náměstí a  nebo  popravčí  vrch  u
městečka/vsi. Zbytek terénu dotvořit dle povahy popraviště. Na něm budou umístěny 4
hranice uspořádané do čtverce o straně 8“ orientovaném rovnoběžně s hranami stolu.

Speciální modely:
1 Šílený baron (jezdec)
20 zbrojnošů

Statistiky:
model M WS BS S T W I A Ld AS vybavení
Baron 4/8 5 3 4 4 2 5 3 7 2+ Řemdih, přilba, kůň
Zbrojnoš 4 3 3 3 3 1 3 1 5 5+ Kopí, přilba
Šampion 4 4 3 3 3 1 4 2 6 5+ Halapartna, přilba

Zbrojnoši obstupují popraviště v pravidelných rozestupech (tvoří 
tverec o straně 10“).  V případě, že mezi gangy je rozdíl ratingů větší než 75, 3 ze
zbrojnošů na straně nejblíže  k  silnějšímu gangu jsou nahrazeni šampiony. Je-li rozdíl
prestiže větší než 130, šampionů bude 5. Šílený baron sleduje popravu ze středu popraviště.
Kolem  postávají  hloučky  ustrašených obyvatel. Rozprchnou se  při  prvním náznaku
příchodu vašich družin. Baron není znám tím, že by se ohlížel na bavící se obecenstvo.

Rozložení hráčů:
Normální. Infiltrovat či předtušovat však můžete i do blízkosti popraviště, jelikož jste
krytí davem. Ignorujte modely obránců i  modely obdobného zvláštního nasazení soupeře.
Takto infiltrující, modely musí být pěší a smí si vzít ze zbraní pouze jednu  jednoruční
zbraň a dýku. Nemohou používat štít. Ostatní zbraně z  jejich výbavy jsou považovány za
ponechané v táboře.

Speciální pravidla:
Mezi dvěma zbrojnoši ve formaci kolem popraviště není možné projít. Pokud se o  to
pokusíte,   budete   napadeni   nejbližším   z nich,   pokud   je   do   1“   od   místa,   kde
pronikáte.vzdálenější  žoldnéři  z vaší  poloviny  stolu  se  budou  snažit  pomoci  svým
druhům. Budou přednostně napadat modely vniknuvší  na  popraviště. Pokud to nebude
možné, budou pomáhat druhům v boji, Pokud to bude možné, nebudou bojovat více než 2
zbrojnoši s 1 modelem hráče. S nejnižší prioritou se budou přesouvat tak, aby zastoupili
své  vyřazené  nebo  omráčené  druhy  v nejohroženější  části  obrany.  V případě,  že  se
pokusíte osvobodit i šamana na soupeřově polovině stolu, stanete se cílem i pro obránce z
oné poloviny stolu.



Baron není příliš statečný a do boje se vloží, až když jeden z šamanů bude osvobozen.
Pak  začne  napadat  nejbližší  modely.  Pokud,  ale  bude  na  začátku  svého  kola  (kolo
obránců  bude  následovat  po  kolech  obou  hráčů)  v boji  s více  než  dvěma  stojícími
modely, pokusí se podle standardních (alternativních) pravidel z boje utéci. Prchne-li
baron, všichni zbrojnoši, kteří nejsou v boji si musí hodit na morálku, jinak budou prchat
také. Prchá se směrem k nejbližším bočním stranám stolu, pokud možno volnou cestou.
Baron se pokouší zastavit úprk pouze do doby, dokud je někdo živý na hranici, jinak prchá.
Pokouší se o to i zbrojnoši do 6“ od něj a na jeho morálku, pokud on sám neprchá.

Šamana zachráníte tak, že zachránce ukončí svůj pohyb u hranice. Pokud na začátku jeho
příštího  kola  bude  stát  a  nebude  v boji  na  blízko  ze  stojícím  modelem,  šaman  je
osvobozen. Za svůj život se vám jistě odvděčí. (Získáváte nárok  na artefakt.) Pokud
nebudou zachráněny do začátku 5. kola hráče, zaplane v kole obránců hranice a to i v
případě, že žádný obránce nezbyl.

Konec hry:
Hra končí, když už není koho osvobozovat, na stole zbývá jen jeden gang a baron je pryč.
Vítězí gang, který osvobodil více šamanů. V případě, že je to gang, který ustoupil, hra
končí  remízou. Pokud oba osvobodily stejný počet šamanů, vítězem je  ten, který
neustoupil.

Rozdělení artefaktů:
Artefakt připadne vítězi, pokud zachránil alespoň jednoho šamana. V případě remízy
gang, který neutekl, pokud zachránil alespoň jednoho šamana.
Zkušenost:
+1 za přežití
+1 vítězný vůdce
+1 za vyřazení nepřítele, zbrojnoše a šampiona
+2 za vyřazení Barona
+1 za osvobození šamana

Odměna:
3k6 za každého zachráněného šamana. D3x10 za vyřazení barona.



. Poklad trpaslíků
Trpaslíci vyrabovali ještěří poklady a  byůi  při  tom přepadeni bandou  goblinů. Zbylí
trpaslíci se  opevnili na kopečku a vy jste  se  rozhodli jim od pokladů pomoci. Ale ani
goblini nejsou daleko.

Terén:
Přírodní terén, uprostřed obranná pozice z přírodních materiálů (kameny, skály, keře) ca
6“ v průměru.

Speciální modely: Trpasličí Thán Kladivář Hromovládce Slayer
10 Skřetů na vlcích

Statistiky:
model M WS BS S T W I A Ld AS Vybavení
Thán 3 6 4 4 4* 2 3 3 9 2+ Štít, sekera, helma, kuše
Kladivář 3 5 3 4 4 1 1 2 9 5+ Obouruční kladivo, helma
Hromovládce 3 4 4 3 4 1 1 1 9 6+ Puška, sekera, helma
Slayer 3 6 3 4 4* 2 4 3 9 Sekera
Skřet 4 2 3 3 3 1 2 1 6 4+ Kopí, štít, kr.luk
Vlk 9 3 3 3 1 3 1 3

* resilient

Rozložení hráčů:
Normální. I trpaslíci brání infiltraci, modely nelze nasadit podle dalších zvláštních pravidel.

Speciální pravidla:
Ve středu pole se ukrývá zbytek trpaslíků hájících své poklady. Je třeba vniknout do
jejich skrýše a poklad vyzvednout. Trpaslíci však tuší beznadějnost svého postavení a tak
se je snažili ukrýt. Model stojící ve skrýši, který není v boji na blízko hodí na začátku
svého kola D6 a na 4+ artefakt našel. V opačném případě stráví celé kolo hledáním.
Hledat nemůže model ze sedla koně,  ale může vjet  do skrýše. Jeden gang  může nalézt
maximálně 1 artefakt.

Dá se však předpokládat, že trpaslíci nebudou jen nečině přihlížet. Thán s hromovládcem
začnou střílet na nejbližšího nepřítele, hned jak se objeví v dohledu. Ostatní se budou
ukrývat.   Trpaslíci,   kromě  slayera  neopustí   svou  skrýš  a  budou  napadat  vniknuvší
vetřelce. Slayer, pokud nebude moci napadnout nikoho uvnitř,  nebude váhat napadnout
nepřítele i mimo skrýš. Vždy však půjde po modelech nejblíže skrýši.
Gang, který vyřadí Thána, ignoruje první test na prohru.
Trpaslíky ve své skrýši můžete, pokud chcete, při střelbě ignorovat.
Nález artefaktu posílí vaši morálku. Gang držící artefakt, routuje až při dosažení 50%
ztrát. Artefakt je potřeba vynést ze stolu stranou, kterou  jste přišli.  Lze si  jej předávat,
pokud se dostanou modely do kontaktu, ale pouze tak, aby v jednom kole byl nesen jen
jedním modelem. Model, který nese artefakt, nelze marchblokovat.



Skřeti,  které  jste  v olupování  trpaslíků  předběhli,  vás  za  to,  ale  rádi  mít  nebudou.
V okamžiku, kdy váš artefakt opustí skrýš, objeví se ve středu   náhodně zvolené delší
strany stolu 5 vl
ích jezdců a vydají se stíhat nositele artefaktu. Budou se snažit napadat  tak, aby úspěšně
napadli nositele artefaktu, nebo modely nejblíže něj. Nebudou-li moci napadnout, budou jej
stíhat, nebo se pokusí o střelbu.
Pokud ztratí 50% modelů, musí skřeti složit test na morálku. Pokud jej nesloží, všechny
jejich modely, které nejsou v boji začnou zbaběle prchat.
Pokud je nositel artefaktu vyřazen, artefakt zůstane ležet na jeho místě. Není možné
převzít artefakt od modelu, který je sražen nebo omráčen.

Konec hry:
Hra končí, když je první z artefaktů vynesen ze stolu. V případě, že jsou oba gangy
zahnány na ústup, boj končí remízou.

Rozdělení artefaktů:
Artefakt připadne hráči, který splnil podmínku pro jeho zisk, splnili-li ji oba nebo nikdo,
připadne vítězi.

Zkušenost:
+1 za přežití
+1 vítězný vůdce
+1 za vyřazení nepřítele, trpaslíka a skřeta
+1 navíc za vyřazení Thána a Slayera
+1 za nalezení artefaktu

Odměna:
D3x10 za splnění podmínky scénáře za nalezení artefaktu. D3x10 za vítězství.



. Lesní svatyně
Do tajemného hájku veprostřed lesa se bojí vstoupit i ještěří lid. Sídlí zde od nepaměti
pradávné mocnosti lesa a brání vstoupit komukoliv nepovolanému.

Terén:
Přírodní  terén,  uprostřed  je  mýtina  12“  v průměru.  Je  obstoupena  prstencem  lesů
hlubokým 2“ (není vidět skrz). Směrem ze stran, na které hráči nenasazují prochází lesem
pěšinky široké  tak, že projede  jízdní  model. Uprostřed stojí 2 posvátné stromy, každý na
jedné straně pěšinky (ca 3“ od sebe). Mezi nimi stojí Treekin, který je stráží.

Speciální modely:
Mladý Treekin (Strom, podstavec ogří)
6-10 Dryád (Na každý gang tolik kolik je ½ ∑W jeho hrdinů, zaokrouhleno nahoru.)
4-8 Domorodých strážců (Na každých celých 5 modelů gangu 1)
4 Hlídači svatyně

Statistiky:
model M WS BS S T W I A Ld AS WS Vybavení
Mladý Treekin 5 4 4 4 3 3 3 8 5+ 5+ Straší, neozbrojený
Dryáda 5 4 4 4 2 6 2 8 6+ Straší, neozbrojená
Domorodý strážce 4 4 4 3 3 1 5 1 8 Dlouhý luk, hadí jed*,

meč
Hlídač svatyně 4 5 4 3 3 1 5 2 9 5+ Kopí

* +1 k síle luku, ale nemodifikuje obranu zbrojí

Rozložení hráčů:
Normální.
Infiltrace a předtušování je  možná až za vnější hranou ochranného prstence lesa, a  to ne
blíž než 4“ (12“ od středu).

Speciální pravidla:
Můžete se pokusit prohledat mýtinu, neboť jste se doslechli, že ukrývá mocné tajemství (že
by artefakt?). Cílem je, aby 1 model gangu setrval v klidu kontaktu s posvátným stromem 1
kolo mimo boj. Získáváte tak nárok na artefakt.

Přiblíží- li se gang na dostřel a dohled z posvátného lesa (pro tyto účely se nepočítá elfí
hraničář ve svém plášti), zjeví se do v něm 1“ od kraje příslušný počet domorodých strážců
a zahájí na vás palbu. Nemají postih za pohyb, neboť oni se nehýbou, vy jste je pouze do té
chvíle nezahlédli. Pakliže je budete chtít napadnout ze vzdálenosti větší než je váš základní
pohyb a napadení by bylo úspěšné, strážce uteče a skryje se v lese, aby se ve svém kole
zase  objevil  na  příhodném místě.  Nebude-li  mít  po  kom střílet,  ukryje  se  opět,  pokud
nebudou modely hráče na mýtině. V takovém případě se objeví na vnitřní straně lesa a bude
střílet tam a nebude-li tam cíle, bude napadat obdobně jako Dryády.



Vstoupí – li model hráče do posvátného lesa, zastoupí mu cestu Dryáda, pokud ještě
nějaká zbývá v přídělu na gang hráče.
●  Pokud model vstoupí do lesa normálním pohybem, zastaví se na kraji lesa (uvnitř)
a Dryáda naproti němu uprostřed lesa. Dryáda ho ani ve svém kole nenapadne.
● Pokud model do lesa vběhne/vjede dvojnásobným pohybem (march), s Dryádou
se srazí uprostřed lesa a Dryáda útočí jako první (normální first strike).
● Pokud model vstoupí do lesa při napadení, dryáda do napadení skočí a útočí jako
první (tudíž půjdou podle pořadí iniciativy).
V  dalších  kolech  napadají  Dryády  vždy  tak,  aby  úspěšně  napadly  model  co  nejblíže
posvátnému stromu na své straně.
Oba vstupy pěšinek hlídá po dvojici  hlídačů svatyně.  Spatříte je však až na vzdálenost
rovné vaší iniciativě. Oba zastoupí cestu a váš pohyb bude ukončen nejblíž 1“ od nich.
V dalších  kolech  napadají  hlídači  vždy  tak,  aby  úspěšně  napadli  model  co  nejblíže
posvátnému stromu.
Vstoupí- li však na mýtinu model hráče, pak i zbývající jemu příslušné Dryády či hlídači se
objeví na svých pozicích a budou napadat vždy tak, aby úspěšně napadly model co nejblíže
posvátnému stromu.
Stejně tak učiní treekin střežící posvátné stromy.
Žádný z modelů ochránců lesa se nepustí  za okraj  posvátného lesa.  Gang, který vyřadí
treekina ignoruje první test na prohru.
Konec hry:
Hra končí, když na stole zůstane jen jeden gang, který získal u posvátného stromu nárok
na artefakt. V případě, že ochránci zaženou oba gangy, boj končí remízou.

Rozdělení artefaktů:
Artefakt připadne hráči, který splnil podmínku pro jeho zisk, splnili-li ji oba nebo nikdo,
připadne vítězi.

Zkušenost:
+1 za přežití
+1 vítězný vůdce
+1 za vyřazení nepřítele, hlídače, Dryády i domorodého strážce
+2 za vyřazení treekina
+1 hrdina, který nalezne ve svatyni artefakt

Odměna:
D3x10 za splnění podmínky scénáře na zisk artefaktu. D3x10 za vítězství.



. Opilý vypravěč
Jeden z místních obyvatel zřejmě něco ví, za hlt alkoholu vám vše prozradí. Bohužel však
trvá na tom, abyste se napili s ním.

Potřebné vybavení:
Stolek s opilcem

Terén:
Oba hráči po vzájemné dohodě rozmístí terén. Ve středu stolu je stolek (řekněme 2x2palce),
u něj sedí z boku opilec a přemýšlí, kde přijít k další rundě.

Rozmístění gangů:
Hoďte k6, kdo hodí víc rozmístí se do 8 palců od zvoleného kraje stolu. Druhý se rozmístí
rovněž do 8 palců od opačného okraje stolu. Lze použít zvláštní nasazovací pravidla.

Speciální pravidla:
Opilec u stolu čeká, kdo se s ním napije. Když přistoupí ke stolu člen jakéhokoliv gangu
může začít vyzvídat. Naleje jednu sklenku opilcovi a sám vypije také jednu. Tím mu pro
tuto bitvu klesne T o 1 do minima 0. Jakmile dosáhne hodnoty 0, model padá pod stůl,
počítá se jako vyřazený z boje, ale po bitvě automaticky přežije. Po každé sklenici je třeba
hodit  k6  za  vás  i  za  opilce,  pokud  za  váš   model  padlo  více,  opilec  vám řekl  něco
užitečného. Ze 4 užitečných informací jste schopni složit zprávu, kde je zakopán poklad.
Pak se váš gang začne stahovat zpět, jakmile je celý gang v pásmu 2 palce od vašeho kraje
stolu, hra končí jeho stažením. Opilý člen vašeho gangu má snížený pohyb (M) o tolik o
kolik mu kleslo T, pokud je ještě při smyslech, může ho jeden člen vašeho gangu vést svou
základní rychlostí (bez běhání). 
U stolku mohou s opilcem popíjet  členové obou gangů, z každého gangu však v jedné
chvíli nejvýše jeden. Osoby u stolku nemohou být nijak napadeny, nemohou být cílem pro
střelbu a dokonce jsou chráněné proti účinku plošných efektů (trombon, soulfire, …). 
Popíjí se v průběhu střelecké fáze a popíjející model nesmí v této fázi dělat nic jiného než
popíjet.  Pít  se  všemi  důsledky  mohou  všechny  modely  získávající  zkušenost  nebo
používající vybavení, včetně nemrtvých, ne však zvířata. Silná laciná kořalka působí na
každého, imunita na jedy nepomáhá. Zkušenosti získávají jen hrdinové. Z koňského sedla
se pít nedá a opilý se model na koně (ani jiné jízdní zvíře) zpět nevyškrábe.
Opilec dokáže vypít libovolné množství alkoholu aniž by to s ním seklo.
Pokud by jeden gang utekl dřív než budou získány všechny informace, pak vítěz nachází
artefakt automaticky.

Začátek hry:
Hoďte k6, kdo začíná první.

Konec hry:
Hra končí, když jeden gang úspěšně opustí bojiště nebo když jeden z gangů zbaběle uteče
ze hry.



Zkušenosti:
+2 za opilství - hrdina, který v opilosti spadl pod stůl,.získává +2 body zkušenosti
Dále jako normálně.

Odměna:
3*k6 zlaťáků získáte, pokud alepoň jeden člen vašeho gangu spadl pod stůl.
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