
Kislevský ledový mág – verze 0.2.0
Krutá příroda Kislevu dělá ze země na půl roku zmrszlou pustinu. Není tedy divu že ze sepjetí Kislevitů s jejich  
zemí se vyvinula svébytná ledová magie. Mistry této magie využívající síly mrazu, který Kislev zároveň postihuje 
i chrání, jsou muži i ženy známí jako ledoví mágové.
Může být najat:  Kislevité a říšské gangy mohou najmout ledového mága. Ledového mága může najmout i 
Ostland. Ledový mág nemůže být v jednom gangu se Sigmarovým knězem ani s lovcem čarodějnic. Dále mohou 
ledového mága najmout trpaslíci, elfové stínu a gangy, které svou dostupnost odvozují z říšských.
Cena: Najmutí ledového mága stojí 30 zlatých, každé kolo je mu pak třeba platit 15 zlaých.
Hodnocení: Ledový mág přidává do hodnocení 16 bodů plus jeden bod za bod zkušenosti, který získá.
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Vybavení: Meč, dýka
Zvláštní schopnosti: čaroděj – ledový mág umí používat ledovou magii, do začátku zná dvě náhodně určená 
kouzla ledové magie
Dovednosti: Ledový mág si může vybírat dovednosti z tabulky akademických dovedností případně si házet na 
nové kouzlo na tabulce ledové magie.

Kislevská ledová magie:
Ledové střepiny - 7
V čarodějově dlani se vytvoří ledové střepiny, které jako střela vyletí hnané zimním vichrem neomylně k cíli.
D3+1 S3 zásahů vybranému cíli podle pravidel pro volbu cíle při střelbě, dosah 24“, cíl má 6+ hod na brnění, 
který se sčítá s dalšími hody na ochranu brněním.
Zamrznutí - 8
Mocnou silou mrazu přituhnou nohy všech k zemi. 
Všechny modely do 12“ od mága (přátelské i nepřátelské) s vyjímkou ledového mága se mohou pohybovat jen 
poloviční rychlostí až do začátku příštího kola čarodějova gangu.
Podoba ledové příšery - 9
Mráz je v kislevských pověsech zosobňován strašnou a krutou obludou. Vyvoláním moci mrazu se čaroděj změní  
právě v takovou obludu.
M6, WS7,  S4,  T4,  A3,  I  čaroděje,  W čaroděje,  způsobuje  strach,  let  (pohyb  přes  překážky),  končí  dalším 
kouzlem, zraněním čaroděje, v podobě příšery nelze využívat vybavení
Ledová bouře –  9
Čaroděj sáhne do nejhlubšího srdce zimy a přivolá odtamtud část strašlivé bouře, která tak často zuřívá na  
pláních zimního Kislevu.
Do 4“ od čaroděje, všichni kromě rodilých kislevitů S3 zásah. (tedy zasahuje i případné žoldnéře pracující pro 
Kislev a naopak nezasáhne kislevského hraničáře ať pracuje pro kohokoli), Kislevský medvěd je v tomto případě 
rodilý kislevita.
Ochrana ledu – 6
Na pokyn čaroděje pokryje tělo válečníka vrstva ledu, který nahrazuje brnění.
Jedné osobě do 6“ od čaroděje dá ledové brnění (AS 5+, nezpomaluje se štítem), vydrží do sražení čaroděje nebo 
nositele brnění.  Ledové brnění se nesčítá s žádným brněním, kromě štítu, ale nahrazuje ho. Ledové brnění na 
sobě může mít v jednom okamžiku jen jeden model.
Ledová zeď - 7
Čaroděj rozpřáhne ruce a okolo něj vyroste ledová zeď.
Vytvoří zeď, která vydrží do počátku příštího kola čarodějova hráče. Zeď je 2“ vysoká a 4“ dlouhá, přímá, nedá 
se skrze  ní  střílet,  je  však  prostupná  pro kouzla a  neblokuje LOS.  Libovolná  část  zdi  musí  být  po seslání 
v dotyku s čarodějem. Zeď může prostupovat budovy i libovolný terén.
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