
Ulrikův vlčí kněz
Enrique Durand

Ze svého chrámu v Middenheimu přichází Ulrikův vlčí kněz, z města, jež podle pověsti vyrostlo na rovině, 
kterou vytvořil Ulrik mocným úderem svou pěstí. Ulrik, zvaný též Bílý vlk, je bohem zimy a je to divoký 
bůh, a jeho kněží vnímají dopad komety na Mordheim jako Ulrikův rozsudek nad dekadencí Sigmaritů.

0–1 Vlčí kněz (hrdina)
60 zlaťáků
Vlčí kněz se smí připojit pouze k gangu Midden-
heimů, kde nahradí jednoho z šampiónů (tedy 
pokud máte v gangu kněze, můžete mít pouze jed-
noho šampióna). Velká je rivalita mezi kulty Ulrika 
a Sigmara, vlčí knězi považují lovce čarodějnic 
a Sigmarovy sestry za kacíře či ještě hůře.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Vlčí kněz 4 3 2 3 3 1 3 1 8
Vybavení: Vlčí kněz nesmí používat brnění, kněz 
plně věří v Ulrikovu ochranu. Vyjímkou je plášť 
z bílého vlka, který dává knězi hod na brnění 6+. 
Tento plášť má kněz povinně a je již zahrnut v jeho 
ceně.
Vlčí knězi preferují zbraně s tupými konci, a tak 
mohou používat pouze kladiva, palice, kyje, cepy, 
řemdihy a obouručné varianty těchto zbraní. Povo-
lenou výjimkou je dýka, kterou spousta bojovníků 
užívá jako záložní zbraň.
Počáteční zkušenost: 8 bodů zkušenosti.
Schopnosti: Vlčí kněz si smí vybírat z bojových, 
akademických a rychlostních schopností.

Speciální pravidla
Nenávist: Vlčí kněz vnímá lovce čarodějnic (Sig-
marovy templáře), Sigmarovy kněze, Sigmaritské 
matky představené a sestry představené jako 
agenty nepřátelského kultu a nenávidí tyto modely. 
Nenávist se nevztahuje na další modely těchto 
gangů, neboť vlčí kněz v nich vidí pouze poblázněné 
stoupence těchto kultů.
Vlčí doprovod: Vlčí kněz může mít jako společníka 
velkého vlka. 

0–1 Vlk (pomocník)
25 zlaťáků
Gang nemůže mít mezi pomocníky vlka, pokud 
nemá ve svých řadách kněze. Vlk většinou prozkou-
mává vepředu a varuje kněze před nebezpečím.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Vlk 6 4 0 4 4 1 4 2 5
Vybavení: Vlk používá pouze své tesáky a nemůže 
být vybaven žádnýma zbraněma ani brněním. 
Hustá vlčí kožešina ochraňuje vlka hodem na 
brnění 6+.
Speciální pravidla
Zvíře: Vlk je zvířetem a nesbírá žádné zkušenosti.

Modlitby k Ulrikovi
Podobně jako Sigmarovy sestry či Sigmaritští knězi lovců čarodějnic mají modlitby k Sigmarovi, Ulrikův 
vlčí kněz se může modlit ke svému bohu. Vlčí kněz může mít plášť z bílého vlka a zároveň užívat modl-
itby k Ulrikovi. Toto jsou modlitby a ne kouzla, a tak jakákoliv ochrana proti kouzlům u těchto modliteb 
nefunguje. Vlčí kněz používá normální pravidla pro magii pro tyto modlitby.
Sněhová bouře (Snow Squall) obtížnost 6
Ulrik zvýší svou ochranu vlčího kněze tím, že kolem něj způsobí malou sněžnou bouři.
Všechny nepřátelské modely v boji na blízko s vlčím knězem mají postih −1 na zásah. Kouzlo trvá pouze 
po jednu fázi boje na blízko.
Hammerschlag (Hammerschlag) obtížnost 10
Ulrik vyslyší přání svého kněze a udeří svým božským kladivem na zemi.
Úder zasáhne jeden model do 6 palců od kněze. Model dostal zásah silou 4 nadpozemským kladivem, 
pro které platí i pravidlo o otřesu mozku jako u normálního kladiva.
Krvežíznivost (Bloodlust) obtížnost 7
Vlčí kněz je posedlý bojem a divoce se žene kupředu.
Všechny zásahy mají bonus +2 k síle a způsobují kritický zásah na 5–6. Vlčí kněz si musí testovat na 
začátku každého kola hozením na obtížnost tohoto kouzla (větší rovno), jestli kouzlo nadále trvá.
Vlčí hlad (Wolf’s Hunger) obtížnost 7
Ulrik na přání vlčího kněze přivede jednoho ze spřátelených bojovníků do bojové agónie.
Jeden člen gangu (podle výběru kněze) se stává zběsilým (viz pravidla o zběsilosti v základní knize 
pravidel Mordheimu).

Zbývající dvě modlitby na následující straně.



Ulrikovo vytí (Ulric’s Howl) obtížnost 10
Odpovědí na modlitbu se stalo hrozné nelidské zavytí.
Po zbytek této bitvy jsou všichni bojovníci gangu imunní proti strachu a na testy osamocení, cítíce 
přítomnost svého boha. Navíc má gang bonus +1 k hodu na prohru.
Zavolání Ulrikovo (Call of Ulrik) obtížnost 10
Vlčí kněz v agónii křičí a jeho tělo se mění na obrovského bílého vlka.
Prol M WS BS S T W I A Ld
Bílý vlk 6 4 0 4 4 1 5 2 6
Ve formě bílého vlka nemůže vlčí kněz dělat nic jiného, než bojovat na blízko jako ostatní vlci; nemůže 
kouzlit ani používat zbraně. Stále ovšem nenávidí  Sigmarovy přisluhovače. V každé následující stře-
lecké fázi se může kněz pokusit o test na morálku (užívajíce vlčí morálku 6), aby se navrátil do své 
lidské podoby. Pokud zůstane v podobě vlka až do konce bitvy, má jednu poslední šanci přeměnit se 
zpátky v člověka. Pokud se mu to nezdaří, získává navždy bílým vlkem. Nadále zůstává hrdinou a zís-
kává zkušenosti a postupy, avšak schopnosti může vybírat pouze z rychlostních schopností s výjimkou 
horolezce, tuto schopnost také nemůže získat. Maximální prol bílého vlka je:
Prol M WS BS S T W I A Ld
Bílý vlk 7 6 0 4 4 3 7 3 7

Otázky a odpovědi
1. V originálních anglických pravidlech není napsána počáteční úroveň zkušeností vlčího kněze. S kolika 

body zkušenosti vlčí kněz začíná?
Vlčí kněz začíná s 8 body zkušenosti.

2. Pokud použiji vlčího kněze, smím mít 2 šampióny? Tedy zabírá vlčí kněz místo jednomu šampiónu 
nebo ne?
Vlčího kněze smíte použít namísto jednoho ze šampiónů. Tedy nelze mít v gangu zároveň dva 
šampióny i vlčího kněze.

3. Je možné mít v gangu dva vlčí kněze najednou? A dva vlky? V originálních anglických pravidlech 
o tom nic není.
Ne, v gangu můžete mít pouze jednoho kněze a jednoho vlka.

4. Pokud vlčí kněz zůstane i po bitvě bílým vlkem, tedy bude navždy bílým vlkem, a kněz měl u sebe vlka, 
zůstane tento „obyčejný“ vlk u gangu, anebo musí gang opustit, protože v gangu už vlčí kněz není?
Vlk může zůstat, v gangu zůstal vlčí kněz, pouze ve vlčí podobě.

5. Pokud vlčí kněz zůstane i po bitvě bílým vlkem, tedy bude navždy bílým vlkem, smím najmout nového 
vlčího kněze?
Ne, v gangu stále zůstal vlčí kněz, ikdyž ve vlčí podobě.

6. Pokud vlčí kněz zůstane i po bitvě bílým vlkem, tedy bude navždy bílým vlkem, zůstanou mu přírůstky 
charakteristik a schopnosti? A jak jeho zkušenosti?
Když se kněz stane vlkem (ať dočasně nebo trvale), 
používá vlčí charakteristiky, přírůstky, kterých nabyl jako 
člověk, se nepoužijí. Může ale použít schopnosti, které 
získal jako člověk; některé samořejmě nebude moci použít 
— ty, které se vztahují např. ke zbraním, vlk zbraně 
nepoužívá. Zkušenost se nesrovná na nulu, ale vlk začíná 
s tou zkušeností, jakou měl kněz.

7. Pokud je vlčí kněz velitelem gangu a stane se navždy 
bílým vlkem, zůstává velitelem?
Ne, vlčí kněz již nebude velitelem, velitelství převezme 
někdo jiný, podobně jako kdyby vlčí kněz zemřel.

Enrique Durand [euric_graubaer@hotmail.com]
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Sychravý vítr odhodil na záda dlouhý bílý cop 
Volkmara Alf-Ulrika, vlčího kněze, kněze boha 
Ulrika, boha zimy a vlků. Volkmar nasál vzduch, 
ucítil závan smrti a zkázy a pomyslel si: 
„Á, Mordheim, to páchnoucí místo.“
„Tady! Něco jsem našel!“ Lotharův křik zastavil 
celou skupinu. Volkmar došel k místu, kde Lothar 
klečel vedle malého chomáče hnědých chlupů 
zachycených hranou ostrého kamene. Kněz odhodil 
dozadu svůj plášť z bílého vlka a poklekl vedle 
Lothara. Ač to byla teprve jeho sedmnáctá zima, 
mladík měl bystrý zrak, a rok, kdy s otcem 
lovili divoká prasata, zdokonalil jeho stopovací 
schopnosti.
Svírajíce pevně své lovecké kopí, Lothar se podíval 
na Volkmara a zeptal se: „Je to…?“
Kněz ho přerušil. „Jistě mladíku, divoká rasa 
potkaních lidí. Jejich stopy jsou nezaměnitelné.“ 
Chlapcův nález varovaly všechny bojovníky před 
přítomností mutantské havěti.
Volkmar vzhlédl na přicházejícího Eurika 
Graubaera, velitele družiny. Euric měl na člověka 
obrovskou postavu, dlouhé prošedivělé vlasy 
a mohutný plnovous. Zabalený do šedé kožešiny 
ještě více připomínal šedého medvěda, což byl 
význam jeho jména.
„Hmm, skaveni,“ zasyčel Volkmar. „Jsem si jistý, 
že tudy před chvilkou procházeli. Ale kolik, to 
nedokážu říct.“
„Nevadí,“ zavrčel Eurik. „Možná je naše skupina 
malá, ale já důvěřuji svým mužům. A pokud se 
osud postaví proti nám, pak dnes večer budeme pít 
v Ulrikových komnatách a vyprávět o velké bitvě. 
Lothare, za odměnu tvému varování, ty budeš moci 
bojovat po mém boku.“
Eurik odkráčel a rozdával příkazy ostatním 
bojovníkům. Volkmar se podíval na Lothara, jehož 
do široka roztáhnuté oči prozrazovaly strach.
„Neboj, mladíku. Eurik udělá vše, aby oddálil den 
naší hostinu s bohy. Pokud nás někdo dokáže 
provést tímto peklem, které bylo kdysi městem, 
pak je to on.“
Volkmar pozoroval zbylé bojovníky připravující se 
na boj a vzpomínkami se vrátil k jejich příjezdu 
do prokletého města před třemi dny. Jejich sku-
pina cestovala několik týdnů z Middenheimu, se 
zmocněním jejich vládce nalézt chaotit, o kterém 
mnozí tvrdili, že je rozházený po Mordheimských 
ulicích. Volkmar se přidal k družině z vlastních 
pohnutek. Žádný světský vládce nemohl roz-
kazovat jemu, který zasvětil svůj život bohu 
Ulrikovi. Volkmar považoval dopad komety za 
Ulrikův rozsudek nad dekadentními přívrženci 
Sigmara. Uvažoval, proč by Sigmar trestal vlastní 

přívržence? Zajisté, jednalo se o Ulrikovu práci, 
a Volkmarovo místo tedy bylo zde, kázat těm, kteří 
zůstali na živu, snažit se přivést je na pravou 
víru. Jak na to myslel, zjevily se mu v mysli 
tváře nepřátel. Sigmarovi templáři. Sigmarovy 
sestry. Ty Volkmar nenáviděl ze všech nejvíce. Při 
pomyšlení na jeptišky si odplivl. Musela to být 
skutečně ďábelská magie, která ochránila jejich 
chrám od zkázy.
Když došli na předměstí Mordheimu, Eurik a jeho 
družina byli překvapeni množstvím ležení a táborů, 
které vyrostly kolem postiženého města. Cokoliv 
se dalo koupit, když byla cena dostatečně vysoká. 
Nalezli tavernu vlastněnou přistěhovalcem 
z Middenheimu, a ten jim dovolil ubytovat se v ní 
za rozumnou cenu. Dříve než se vydali dovnitř, dva 
dny chodili okolím, získávali informace v jakém 
stavu se město nachází. Nakonec pochopili, že 
je nemožné zjistit pravdu. Byli příliš unaveni 
povídačkami o oživlých mrtvých, mutantech pos-
edlých Chaosem a o jiných, kteří se prý toulali 
Mordheimskými ruinami.
„Dost!“ zabručel Eurik. „My víme, že je to nebez-
pečné místo, ale u Ulrikova kladiva, nebudu tady 
dál sedět a naslouchat těmto babským povídač-
kám. Zítra se vydáme do města, a pokud nám 
bude někdo chtít odporovat, potěšíme ho svými 
kladivy.“ Volkmar znal ovšem i další důvod Eurik-
ovy nedočkavosti — podcenili zdejší vysoké ceny 
a skupině již docházely zásoby.
A tak se ocitli zde, na půldenní výpravě do rozva-
lin, a již narazili na skavení stopy. Eurikův hlas 
vrátil Volkmara do přítomnosti.
„Drogo, Grimalde,“ volal Eurik, „zajistíte levou 
stranu.“ Oba hraničáři se poslušně přemístili. 
Ačkoliv byla dvojice spíše uvyklá lovit kořist 
v hustých hvozdech Drakwaldu, nyní si připravili 
luky ke střelbě ve městském, ač neobydleném, 
prostředí.
„Alariku!“ Mladík se otočil, když slyšel své jméno. 
„Ty jdi s hraničáři. A poslouchej jejich rady, 
chlapče.“ Alarik zvednul svou kuši a nervózně se 
zadíval na lučištníky. Po chvilce se za nimi vydal.
„Já tě nekousnu,“ zasmál se Drogo, „ikdyž nevím 
jak Grimald.“ Grimald se začal také smát a uka-
zoval své silné zuby.
„Gunnare, Guntare, půjdete uprostřed.“ Obří 
dvojčata přerušila svůj věčný rozhovor a přešla 
doprostřed skupiny. Rusovlasý pár vyčníval nad 
ostatní Middenheimy, a jejich totožné oblečení 
včetně kožešin z černých vlků je dělala těžko 
rozpoznatelnými. Jediným vodítkem byly různé 
zbraně: Gunnar nosil kladivo a štít, Guntar nosil 
raději obrovské obouruční kladivo.

Vlci v Mordheimu



„Kladivouni! Právo je na vaší straně, tak za něj 
bojujte.“ Tři bojovníci z Lindenheimu přikývli. Bojo-
vali spolu již dlouho, mnohem dříve, než se připojili 
k Eurikově skupině. A nikdy Eurika nezklamali.
„Volkmar, Lothar a já se budeme snažit odhalit sla-
biny protivníka a využít je. Teď budeme pokračovat 
opatrně dále, ale buďte připraveni, neboť skaveni 
často útočí z neočekávaných směrů.“
Bojovníci vykročili, pečlivě pozorujíce okolí, čekajíce 
na nevyhnutelné. Zdálo se to pouze několik úderů 
srdce, ale Volkmar si byl jistý, že slyšel štěbetání 
krysího národa, avšak nebyl si jistý, ze kterého 
směru zvuk přišel. Po pár dalších krocích bylo 
zřejmé, že i ostatní něco zaslechli, neboť vytáhli 
své meče z pouzder a zkušebně promáchli svými 
kladivy.
Skupina opouštěla alej, která ústila do otevřeného 
prostranství, nejspíše bývalé tržnice. Na protější 
straně se dal postřehnout pohyb v patře jedné 
pobořené budovy. Najednou krysí zvuky nabraly 
na intenzitě a bylo možné spatřit blížící se temné 
stíny.
„Za Ulrika!“ zařval Eurik a rozběhl se. Ostatní 
muži odpověděli bojovým pokřikem a také zrychlili 
vstříc nepříteli.
Drogo, Grimald a Alarik vyšplhali do vrchního 
patra toho, co kdysi byl dům obchodníka s hed-
vábím. Schovávajíce se za zbytky zdiva zamířili na 
pohybující se stíny a vystřelili. Drogův šíp našel 
svůj cíl a skavení bojovník padl k zemi. Grimaldova 
střela letěla příliš daleko a dopadla někde vzadu 
na kamennou dlažbu. Oba dva se pak otočili na 
křičícího Alarika. Chlapec se snažil vytáhnout šíp 
ze své nohy!
„Pro Ulrika, chlapče,“ povzdechl si Grimald, „cožpak 
nedokážeš ani namířit ven z okna, než vystřelíš?“ 
Alarik znovu nabil těžkou kuši a jeho slabé ruce 
s ní mávaly ve snaze zamířit.
Guntar a Gunnar se vrhli přímo doprostřed pro-
stranství, opovrhujíce krytem v bláznivé posed-
losti bojem. Osbert, Terrik a Warin, kladivouni, se 
opatrně sunuli doleva, očekávajíce nějaké schované 
nepřátele.
Eurik se podíval na Volkmara. „Pohleď, kněží, 
toto je důvod proč jsme zde. Pojďme rozbít několik 
potkaních lebek.“
Ale Volkmar neslyšel tato slova, neboť byl hluboce 
zabrán do modliteb ke svému bohu. „Mocný Ulriku, 
otče vlků, bože zimních bouří, sešli nám dnes své 
požehnání v boji proti tomuto smrdutému hnusu. 
Máme-li padnout, ať je naše smrt statečná, ať 
s Tebou hrdě večeříme v Tvých komnatách.“
Drogo i Grimald úspěšně vystřelili, bohužel si oba 
vybrali stejný cíl a skaven padl s dvojicí šípů zabod-
nutých do své hrudi.
„Dostal jsem ho,“ zařval Drogo.

„Kdepak, příteli, mýlíš se,“ odpověděl Grimald, „To 
můj šíp ho skolil, neboť tvůj byl o něco pomalejší.“
A jak se ti dva tradičně popichovali, Alarik konečně 
vystřelil. Oba lučištníci se na sebe podívali.
„Kam jsi u Ulrikova jména mířil, chlapče?“ zavřískal 
Grimald, ale hned zmlknul, když ze střechy 
protějšího domu spadlo na dláždění tělo mrtvého 
skavena.
„Stačí, Grimalde,“ řekl Drogo. „Myslím, že pokud 
přežijeme, dlužíš tady mladému omluvu. Za tuto 
střelu si může k opasku pověsit pár potkaních 
uší.“
Trojice dále pátrala po skavenech a střílela po nich, 
když nějakého zahlédla.
Gunnar a Guntar se uprostřed plochy setkali se 
skupinkou skavenů vyzbrojenou kopími. Ignoru-
jíce zbraně protivníků dvojčata bezhlavě zaútočila. 
Kopí jednoho skavena zasáhlo Guntarovu hruď, 
ale bojovník si nevšímal bolesti a jedinou mocnou 
ranou obouručního kladiva rozdrtil lebku nešťastné 
krysy. Gunnar odrazil útok druhého kopí štítem, 
dostal se do blízkosti a sázel svým kladivem do 
dalšího skavena ránu za ránou. Dva skaveni již 
byli sice mrtví, ale proti dvojčatům stáli ještě další 
tři. Skavenovi se podařilo prostrčit své kopí za 
Gunnarův štít a bodnout hluboko do bojovníkova 
stehna. Gunnarovo kladivo zasáhlo tvář skavena 
ve stejný moment, avšak Gunnarovi se podlomily 
bolestí nohy a spadnul na zem.
„Gunnare!“ vykřikl Guntar, když viděl svého bratra. 
Bojovník začal zuřit a jediným máchnutím svého 
obouručního kladiva poslal zbývající dva skaveny 
k zemi.
„Myslím, že budu v pořádku, brácho,“ procedil 
Gunnar skrz zaťaté zuby. „Ale obávám se, že asi 
budeš muset zbytek této rvačky zvládnout sám.“
Guntar zbledl a prohlásil „Krysáci za tohle draze 
zaplatí, to přísahám.“
Mezitím se kladivouni na pravé straně dostali pod 
palbu skaveních praků. Protože nešlo přesně poz-
nat, odkud kameny přilétají, bojovníci se kryli 
štíty a přebíhali mezi úkryty, snažíce se přiblížit 
k místům, odkud asi skaveni stříleli. Než stihli 
přeběhnout k protější budově, Osbert spadnul, 
omráčen skavením kamenem. Terrik s Warinem se 
ani neohlédli, neboť každé zaváhání by bylo pouze 
příležitostí sdílet osud jejich společníka. Nakonec 
doběhli až do rozvalin na protějším konci plochy.
„Tam,“ vykřikl Terrik a ukazoval vzhůru, „to je 
místo úkrytu těch neřádů.“
Skaven, který se vyklonil ze svého úkrytu a snažil 
se nalézt další vhodný cíl pro svou střelbu, byl 
spatřen. Terrik a Warin přeskočili sutiny a napadli 
dvojici skavenů. Krysáci vytáhli meče ze svých 
plášťů a postavili se bojovníkům.



„Pomři, havěti!“ Warin se rozmáchl vší silou a kladi-
vem zasáhl ruku, kterou protivník do rány nasta-
vil. Paže křupla a krysák zaskučel bolestí. Druhá 
Warinova rána skavena skolila.
Terrik si vyměňoval zásahy s druhým Skavenem. 
Najednou krysák švihl svým ocasem a chytil Terrika 
těsně pod kolenem. Terrik upadl, skaven skočil 
k němu a žduchl ho dolů z okna. „Áááááááááá…“
Vítězný krysákův řev byl uťat v polovině zásahem 
Warinova kladiva. Stvůra následovala osud své 
oběti a přistála na Terrikovi. Warin se podíval, 
jak to vypadá s jeho přítelem. Terrik se kroutil 
v bolestech pod skavenovou mrtvolou.
„Pohneš kostrou a odstraníš tady tu smrdící krysí 
kůži z mého těla?“ zvolal Terrik.
Warin se zasmál a běžel příteli na pomoc. Jeho 
smích skončil, když uviděl Terrikovu nohu. Lehké 
brnění zachránilo Terrikův život, avšak nohu měl 
bojovník zlomenou a dalo se pochybovat o tom, zda 
se ještě někdy bude Terrik normálně pohybovat.
Jak bitevní vřava na pravé straně a uprostřed 
prostranství vrcholila, Eurik svým zrakem pátral 
po dalších skavenech.
„Něco je špatně, Volkmare, ale co?“
„Ano,“ odpověděl vlčí kněz, „zatím se neobjevil 
jejich velitel se svými osobními strážci.“
Najednou Lothar zvolal „Támhle!“ a ukazoval 
doleva. Téměř neviditelné stíny se přibližovaly 
k lučištníkům. Bystré oči rozpoznaly tři skaveny.
„Výtečně!“ zajásal Eurik. „Už jsem myslel, že 
se nám nepoštěstí zapojit se do boje.“ Rozběhl 
se do boje a chytil mladíka za rameno. „Pojď, 
chlapče, a ukaž, zda ta tyč na prasata funguje i na 
potkany.“
Volkmar si všiml, jak se jeden ze skavenů ztratil 
a pro útočící Middenheimy zbyli jen dva větší 
potkaní válečníci. „Děkuji ti, Ulriku,“ modlil se 
Volkmar. „Ten bude můj.“
„Vem si toho s cepem, já chci toho ošklivce se spáry,“ 
zakřičel Eurik, když se blížili ke skavenům.
Kapitán se skavenem kroužili kolem sebe, hleda-
jíce odkryté místo. Nakonec to přestalo Eurika 
bavit a vrhnul se na nepřítele. Jeden spár sice 
drápnul přes kapitánovo tělo, prořízl kožené brnění 
jako nejtenčí hedvábí, avšak Eurik tvrdě máchnul 
kladivem skavena proti hlavě. Krysák na poslední 
chvíli uhnul, takže rána nebyla smrtelná, avšak 
zasáhla těžce do ramene stvůry a poslala ji k zemi. 
Nečekaje na zotavení nepřítele Eurik zasadil 
skavenovi milosrdnou smrtelnou ránu. Ohlédl se, 
jak je na tom mládenec, a uviděl jak Lothar klečí 
na zemi a jeho kopí je vraženo do těla druhého 
skavena.
„Dobrá práce, chlapče,“ pochválil, „tvůj první skalp.“ 
Lothar se ale celý třásl a nedokázal říct ani slovo.

Volkmar se snažil vystopovat zmizelého skavena. 
Zároveň se modlil k Ulrikovi pro boží požehnání. 
Cítil auru moci jako odpověd na svou snahu. 
„Děkuji ti,“ zašeptal. Najednou se Volkmar začal 
zmítat v bolestech a jeho tělo se měnilo. Plášť 
z bílého vlka obejmul tělo a stal se Volkmarovou 
kůží, na rukou a nohou se objevily drápy. Bolestný 
křik se změnil v divoké vlčí vytí a transformace 
skončila. Skavení zabiják se otočil za zvukem 
a strnul, když spatřil obrovského bílého vlka tam, 
kde před chvílí stál pouze člověk.
„Ssssssss,“ zasyčel krysák. „Ty umííššš měnit 
podobu. Nevadíííí, i tak budešššš snadnou obětííí 
Skrííí-skita.“
Vlk skočil, čelisti otevřeny a skaven uhnul, aby se 
vyhnul zásahu. Vlk ale otočil hlavou a stačil chytit 
skavenovu paži do čelistí. Začal smýkat hlavou 
a mlátil krysákem všude kolem sebe. V jednom 
takovém trhnutí vlk Skrí-skita pustil, ten odletěl 
a vší silou narazil do zdi. Omráčen nárazem skaven 
nemohl reagovat, když vlk přiskočil a začal trhat 
jeho hrdlo svými ostrými tesáky. Jakmile byl 
skaven mrtvý, bojový běs se vlil do vlčí hlavy, 
znovu vlčí vytí zaznělo bojištěm a Volkmar se začal 
vracet do své lidské podoby.
„Skvělé, Volkmare,“ pochválil kněze později Eurik, 
když skupinka seděla kolem ohně. „Vůbec to nebylo 
špatné na tvůj první boj. Vzdejme čest Ulrikovu 
knězi a vzdejme čest i jeho bohu!“ Eurik zvedl 
pohár k přípitku.
„Nebylo to až tak špatné,“ pomyslel si Volkmar, 
kroutíce hlavou. „Na co myslí? Osbert ztratil rozum 
úderem kamene ze skaveního praku, a už nikdy 
nedokáže více, než slintat nad žebráckou miskou.“ 
Terrik už také nikdy nebude bojovat, a je vůbec 
otázka, zda ještě někdy bude chodit. Gunnar je 
velmi slabý po ztrátě tolika krve, a určitě se 
nebude moct zúčastnit příští výpravy. Lothar byl 
stále otřesený tímto zážitkem a tupě zíral do 
ohně. Volkmar se snažil s ním promluvit, ale 
chlapec jakoby vůbec nevnímal. Lučištníci vyšli 
z boje nezraněni, až na lehké Alarikovo škrábnutí. 
Skupinka se stmelila a lučištníci přijali Alarika za 
svého. Mladík měl sice těžký začátek, ale večer ho 
mnozí hrdinsky plácali po zádech, oceňujíce jeho 
mistrovský zásah. Drogo se nemýlil, trofej dvou 
skaveních uší se houpala Alarikovi u opasku.
Volkmar se střídavě díval na Alarika a Lothara. 
Jaký kontrast mladého smíchu prvního a strnulosti 
druhého. Vždy bylo snadnější zabíjet na dálku, než 
se utkat se smrtí tváří v tvář. Volkmar se o tom 
přesvědčil již dávno a věděl, že Lothar se vzpama-
tuje a stane se z něj obávaný bojovník. A Alarik 
také nahlédne do tváře smrti. Neboť v Mordheimu 
to je nevyhnutelné.


