
Morálka a muži
István Boldog-Bernád a Sándor Gebei, zdroj: Echoes from Fomalhaut č. 1

Nejjednodušší způsob, jak najít družiníky, je obejít místní kasárna, taverny, hostince a bordely.

• Dostupnost ozbrojenců závisí na velikosti sídla: na vesnici se nenajde moc mužů svolných k najmutí, za-
tímco v metropoli je budižkničemů hledající snadný výdělek vždy dost.

• Vysoká úmrtnost nebo špatné zacházení můžou zdejší zásobu rekrutů vyčerpat nebo družinu přimět, 
aby jednala s bezskrupulózními živly (šance 1 z 6 na infiltraci zloději, lupiči, kultisty atd.).

• Rozvěšením letáků nebo najmutím trubadúrů, aby pěli slávu o skutcích dobrodruhů, je možné přilákat 
další síly (1k6 × 50 zl. za novou sérii hodů).

• Zásoba rekrutů  se na vesnicích a  v městech obnovuje  měsíčně,  ve  velkoměstech a metropolích  
týdně.

• Mzdy se platí předem vždy za danou expedici. Zároveň se očekávají drobné pozornosti a příplatky.

• Podle  standardních pravidel mají družiníci 1 KŽ. Při používání „Bledsawovské demografie“ urči jejich 
úroveň hodem 1k6: 1–3 = první (branci), 4–5 = druhá (profesionálové), 6 = třetí (veteráni) a hoď znovu. 
Při opakované 6 = čtvrtá (elita). Cena za najmutí se násobí úrovní. Veteráni a elity vyžadují zvláštní za-
cházení a pravidelné podíly z kořisti. Družiníci s 1 KŽ se za 250 zl. dají povýšit na povolání hráčských po-
stav.

Morálka (mor.) družiníků závisí na dvou faktorech. Základní hodnota se řídí charismatem zaměstnavatele, které 
se dále upraví náhodným hodem 2k6 o ± 2. Morálku nestvůr určuje sudí.

• Hody na morálku se provádějí za následujících podmínek: při první ztrátě, při ztrátách přesahujících 
½ počátečních sil, při zdrcující přesile, při rozsáhlých ničivých účincích nebo pokaždé, když družiník 
dostane rozkaz udělat pro postavy něco vysoce riskantního.

• Na morálku se hází 2k6. Když je výsledek nižší než morálka nebo rovný, dotyčný to ustál. Když je vyšší  
než morálka, dotyčný ustupuje, v hrůze utíká nebo přejde do defenzivy. Tak či onak odečti jeden bod 
od jeho morálky. Družiníci budou po selhání morálky chtít ukončit výpravu, vrátit se do bezpečí a ne-
budou dále riskovat.

• Špatné zacházení nebo záměrné ohrožování může vynutit hod na morálku (dle uvážení sudího), při-
čemž výsledek se zapíše tajně. Takoví družiníci pak družinu po výpravě vždy opustí, ale můžou se taky 
vzbouřit, obrátit se proti svým pánům, okrást je o poklady nebo utvořit vlastní družinu a vyrazit na vlast -
ní pěst.

• Morálka vždy klesá a jen velmi vzácně stoupá (leda po významném vítězství nebo při obrovské odmě-
ně – pokladu nebo třeba darovaným pozemkům). Když klesne na 3, družiník opustí družinu navždy.

• Nestvůry a postavy s mor. 12 jsou nebojácné, nemusejí na morálku házet ani ji neztrácejí.

Typ Mzda
(zl.)

Vesnice
(1k4)

Město
(1k6)

Velkoměsto
(1k8)

Metropole
(1k10)

Základ mor. Proměnná

Civilisti 1 80 % 90 % 100 % 100 % Cha Hodnota 2k6 ±
Lehcí pěšáci (zbraň, štít, kož.) 3 60 % 80 % 90 % 100 % 3–4 5 2 –2
Těžcí pěšáci (zbraň, štít, krouž.) 5 30 % 60 % 80 % 90 % 5–8 6 3–5 –1
Lučištníci (palcát, luk, kož.) 7 20 % 30 % 60 % 80 % 9–13 7 6–8 –
Kušiníci (dýka, kuše, krouž.) 6 10 % 20 % 30 % 60 % 14–16 8 9–11 +1
Jezdci (meč, krouž., kůň) 12 10 % 20 % 30 % 60 % 17–18 9 12 +2
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