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Ratling odstřelovač
Richard Irvine
Ratlingové žijí v malých uzavřených komunitách
v Podúlí. Vzhledem ke své malé výšce a síle musí více
používat svou chytrost a důvtip k přežití. Ratlingové
by zajísté již neexistovali, pokud by nebyli schopni
se ubránit. S takovým vzrůstem je rozumnější
se vyhnout souboji na blízko, proto se ratlingové
soustředí na zlepšování střeleckých schopností.
Ve skutečnosti ratlingové bývají obávaní střelci!
Někteří ratlingové v Podúlí jsou dezertéry z armády
Imperiální gardy, a tito jedinci si často s sebou vzali
i svou výbornou zbraň, šipkovou ostřelovací pušku.
Vyzbrojen touto smrtící zbraní ratling zůstává ukryt
ve stínech, aby v potřebný okamžik přesně zasáhl
nepřítele otrávenou střelou.

Najímání ratlinga
Najmout ratlinga stojí 40 kreditů. Odstřelovač je
najmut jako součást vašeho gangu, ne jako tradiční
žoldnéř. To znamená, že mu musíte zaplatit pouze
poprvé a pak si ho můžete připsat ke svému
gangu, a ratling s gangem zůstane navždy, teda
přinejmenším dokud nezemře. Každý gang si smí
najmout pouze jednoho ratlinga odstřelovače.

Charakteristiky
Toto jsou základní charakteristiky ratlinga
odstřelovače:
Proﬁl
M WS BS S T W I A Ld
Ratling
4 2 4 2 2 1 5 1 6

Vybavení
Ratlingové jsou vybaveni jako obyčejní gangeři
— můžete jim dát zbraně pro boj na blízko,
pistole nebo základní zbraně. Ratling také může
být vybaven šipkovou odstřelovací puškou (Needle
Riﬂe) za 200 kreditů. Toto je jediná speciální zbraň,
kterou ratling může používat a pokud ratlinga
odstřelovací puškou vybavíte, nemůžete ji ratlingovi
vzít a dát ji jinému členu gangu. Ratling se nikdy
nevzdá své odstřelovačky.

Získávání zkušenosti
Ratling začíná kampaň s 20+D6 body zkušenosti.
Ratling získává postupy stejně jako každý jiný
ganger. Maximální proﬁl ratlinga je následující:
Proﬁl
M WS BS S T W I A Ld
Ratling
5 3 6 3 3 2 7 3 8
Při získávání schopností ratling používá tabulky
střeleckých a tajnostních schopností a svoji vlastní
tabulku odstřelovačských schopností.

Odstřelovačské schopnosti
Pokud ratlingovi padlo na tabulce postupů získání
schopnosti, může použít tuto tabulku.
Hoďte D6.
1 Mistr stínů
Ratling dokáže splynout se stíny. Tuto
vlastnost lze použít, pokud ratling neběžel.
Pokud se někdo snaží střílet na ratlinga,
který splynul se stíny, musí hodit 4+ na D6.
Pokud se tento hod nepovede, model nemůže
po ratlingovi střílet, může ovšem střílet po
jiných modelech.
2 Přikrčení se
Pokud ratling neutíkal, může se skrčit, aby
tvořil co nejmenší cíl. Pokud tak ratling učiní,
považuje se za malý cíl s postihem −1 na
střelbu proti ratlingovi.
3 Alchymista
Ratling vylepšil jed, který používá na šipky
ve své odstřelovací pušce. Před bitvou hoďte
D6. Pokud padlo 6, pro tuto hru má ratlingův
zásah šipkou sílu 4.
4 Mistr odstřelovač
Ratling může střílet na hlídce (overwatch)
bez postihu −1.
5 Technik
Ratling se pečlivě připravuje na bitvu. Před
bitvou vyberte jednu pušku (pokud má ratling
odstřelovací pušku, pak to musí být ona).
Přidejte +1 k hodům na zaseknutí, ovšem
pokud padlo 1, je to vždy selhání.
6 Odstřelovač stínů
Ratling dokáže střílet s neuvěřitelnou
přesností. Pokud se nehýbal, má při střelbě
bonus +1 na zásah.

