
Z chrámu Bílého vlka 
Alternativní pravidla pro Middenheimský říšský gang 

 
 
Bratři Taal a Ulrik bývali nejmocnějšími z bohů. Oba byli lidmi hojně uctíváni, ale Ulrikovi se 
zdálo, že jeho starší bratr je ve všech věcech před ním a převelice se tím trápil. Se svými obavami se 
svěřil Taalovi, ten se svého zarmouceného bratra zeptal, čím by jej mohl učinit šťastným. I odvětil 
Ulrik, že by chtěl místo, které by bylo jeho panstvím, které by bylo jen a jen jeho. Taal to zvážil a 
rozhodl se mladšímu bratru přání splnit. A tak byl Ulrik obdarován obří skálou uprostřed 
rozlehlých a hlubokých lesů plných nejrůznějších stvůr. Ulrik převelice potěšen darem, udeřil svou 
pěstí do skály a smetl její vrchol. Rozhodl, že na této plošině jeho následovníci vybudují velký 
chrám a město, kde budou jeho ohně hořet na věky věků, kam budou lidé z daleka přicházet, aby se 
mu poklonili… 
 
V době, kdy hrabě Middenheimský Mannfred Todbrinnger usiloval o říšskou korunu, podporován 
Ar-Ulrikem, nejvyšším knězem Chrámu Bílého vlka, dopadla na město Mordheim v Ostermarce 
dvouocasá kometa a zcela jej zničila. Trosky města byly zamořeny chaotitovým spadem a 
rozvalinami se potulují nejrůznější kreatury od mutantů, přes kacíře až po zombie a upíry. Mnoho 
obyvatel Starého světa podlehlo vidině bohatství a moci skryté v zelených kamenech chaotitu. A na 
všechny pořádají hon Lovci čarodějnic ve jménu čistoty Sigmarovi víry. Ale Ar-Ulrik v podezření, 
že pravým úkolem Lovců čarodějnic je spíše získání většího vlivu pro Velkého theogonistu 
Sigmarovi církve. A tak je vyslání vlastních zvědů do proklatého města na spadnutí… 
 
 
Protože pravidla pro Middenheimský říšský gang ze základních pravidel neodpovídají zcela pozadí hry, a protože je 
podle zkušeností našich i zkušeností spřátelených hráčských komunit nejslabší z říšských gangů, rozhodli jsme se 
vyzkoušet tato alternativní pravidla, která gang posílí a přiblíží jej více pozadí hry.  
 
 
Rivalita mezi Middenheimem a Reiklandem je stará 
několik století. Ale dnes, kdy se o říšský trůn 
uchází vedle hraběte Middenheimského i princ 
Reiklandský (jak se nechává nazývat Siegfried, 
vládce Reklandu) podporován Velkým 
theogonistou na vzdor Ulrikovu chrámu.  
 
Middenheimští jsou typicky urostlí a silní a po 
většinou divocí lidé. Mnozí vlastními silami, bez 
cizí pomoci, ulovili statného vlka a jeho kožešinu 
nosí jako znak udatnosti a své víry. I velekněz 
Ulrikova chrámu bývá ochoten takovému plášti 
požehnat. Bojovníci pohrdají nebezpečím a do bitev 
chodí prostovlasí, posmívajíc se těm, jež si vezmou 
helmu. Middenheimští muži pěstují dlouhý vlas a 
vous, což jim dodává obzvláště divoký a krutý 
vzhled, když se s divokými pokřiky provázenými 
vlčím vytím, vrhají na své nepřátele.  
 

Speciální pravidla: 
Síla: Protože Middenheim je velmi drsný kraj, kde 
přežijí jen ti nejsilnější, jsou děti Middenheimu 
cvičeni k přežiti. Všichni hrdinové gangu začínají 
kampaň se silou 4, včetně Vlčího kněze. 

Víra v Ulrika: Protože Middenheim je centrem 
Ulrikovy víry, může gang místo jednoho z hrdinů 
(tedy i místo nováčka) najmout Ulrikova vlčího 
kněze (viz. Ulrikův vlčí kněz) za cenu 50 zl. 
Ulrikova přikázání: Podle přikázání Ulrika, vlčího 
boha, nesmí žádný člen gangu používat kuše a 
zbraně na střelný prach. To se vztahuje i žoldnéře a 
proto gang nikdy nemůže najmout žoldnéře, který 
používá kuši či zbraň na střelný prach (např. 
Tileánský střelec).  
Výsměch zbabělcům: Middenhaimští opovrhují 
těmi, jež do bitvy nosí přilbu – žádný člen gangu 
nebude nikdy nosit přilbu, i kdyby jste mu ji 
koupili. Jsou hrdí bojovníci a nikdy by se 
nevystavili posměchu svých spolubojovníků. Toto 
pravidlo se nevztahuje na žoldnéře. 
 
Zvláštní výbava 
Ulrikovo kladivo: Všichni členové gangu mohou 
být vybaveni Ulrikovým kladivem. Jedná se o 
obouruční zbraň bez postihu útočit poslední. Tato 
zbraň zvyšuje sílu o +1 (jako halapartna, ale jedná 
se o omračující zbraň). Cena 10 zl., možno koupit 



pouze při najmutí (sehnat lze pouze v Middenheimu 
– v Mordheimu k mání není). 
 
Vlčí plášť: Hrdina, který chce nosit vlčí plášť, 
musí zaplatit 10 zlaťáků, což pokryje náklady na 
cestu do Middenheimu a na lov. Hrdina vynechá 
jednu bitvu. Navíc musí hrdina hodit na D6 méně 
nebo stejně, než je jeho síla. Pokud se hod podaří, 
bojovník narazil na vlka a vlastníma rukama jej 
skolil. Od teď jej může nosit jako symbol svých 
schopností a odvahy. Pokud hodí víc než je jeho 
síla, lov se nezdařil a bojovník se může vrátit ke 
gangu, nebo může vynechat další bitvu a po 
opětovném zaplacení 10 zlaťáků se může o lov 
znovu pokusit. Nově najímanému hrdinovi lze 
koupit plášť bez nutnosti testovat a vynechat bitvu.  

Model nesoucí plášť si může přidat +1 k hodu na 
brnění proti všem střelám.  
 
Nová schopnost: 
Ulrikova ochrana: Pokud je členem gangu Ulrikův 
vlčí kněz, může libovolný hrdina pokud mu při 
postupu padne „nová schopnosti“ vybrat jako 
novou schopnost Ulrikovu ochranu. Model s touto 
schopností je pod ochranou svého boha a každý 
nepřítel, který po tomto bojovníkovi střílí, má 
postih -1 na zásah (podobně jako by měl na sobě 
elfí plášť –s elfím pláštěm lze kombinovat, pak má 
střelec proti tomuto modelu postih -2 na zásah). 
Pokud vlčí kněz zahyne, či jiným způsobem opustí 
gang, Ulrikova ochrana modelu zůstane. 

 
 
 

Schopnosti dostupné gangu Bílého vlka 
   Bojové  Střelecké     Akademické  Síly  Rychlosti 
          Říšský kapitán                                    
          Šampión                                     
          Nováček                                     
            Ulrikův vlčí kněz                          
 
 
 
 
 

Vybavení gangu Bílého vlka 
Následující seznam používá gang pro své počáteční vybavení 

 

 
  Zbraně pro boj z blízka 

 

  Dýka……….........……..první zdarma, 2 zl. 
  Palice …............................................... 3 zl. 
  Kladivo..................................................3 zl. 
  Sekera ...................................................5 zl. 
  Meč......................................................10 zl. 
  Obouruční zbraň..................................15 zl. 
  Kopí.....................................................10 zl. 
  Halapartna ..........................................10 zl. 
  Řemdih................................................15 zl. 
 
 
 
 Střelecké zbraně 
 Luk........................................................10 zl. 

   

   Zbroj 
   Lehké brnění ..........................................20 zl. 
   Těžké brnění...........................................50 zl. 
   Štít ............................................................5 zl. 
   Pěstní štít...................................................5 zl. 
 
   Vybavení střelců 
   Dýka………………….…..první zdarma, 2 zl. 

Palice ……................................................ 3 zl. 
Kladivo.......................................................3 zl. 
Sekera ........................................................5 zl. 
Meč………….……………………...…...10 zl. 
Luk ………………...……………………10 zl. 
Dlouhý luk ……………………………...15 zl. 
Lehké brnění ............................................20 zl. 
Štít ……………………………………….5 zl.
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