Bankéř



V tvých rukou se může soustředit obrovské množství peněz, které sice nejsou tak úplně tvoje, ale držení je
polovina práva, že.
Býti bankéřem je řemeslem i povoláním. Peněžní moc soustředěná ve tvých rukou ti dává
jisté nezanedbatelné schopnosti. Je jen na tobě, jestli a k čemu jich využiješ. (římská číslice
za názvem schopnosti udává nejnižší úroveň, od které můžeš schopnost používat):

Bezpečné úložiště
Samotná budova banky není příliš bezpečná. Alespoň na počátku ne. To, co
zajišťuje bezpečnost uložení peněz a dalšího je jejich úschova za portálem. Tam lze vejít
pouze přes obchodní stanici. Zabezpečení samotného úložiště je také určitě možno
vylepšit – třeba před nenechavými dobrodruhy či kostlivci. Toto vzdálené bezpečné místo
realizuj uložením označené truhličky na určené místo. Co nemáš uloženo v této truhle, je v
bance, nebo u tebe a není v úplném bezpečí.

Služby
Banka může poskytovat velké množství služeb, jaké přesně a za jakou cenu je na
tobě. Středověké banky si většinou nechávali platit za to, že si u nich člověk mohl
bezpečně uložit peníze. O veškerých službách, uložených penězích, účtech, přijatých a
odevzdaných platbách a skutečném jmění banky je potřeba si vést pečlivé záznamy. Na to
můžeš použít běžný papír a tužku. Herní smlouvy je však potřeba sepisovat a uzavírat na
herní pergamen herní psací potřebou. Na běžnou smlouvu či pojištění by ti měl stačit
pergamen A6. Pergamen pořídíš u lovce, tužku u konstruktéra.
Následuje hrubý seznam služeb, který by jsi měl poskytovat.
Běžný účet
Nejjednodušší účet, poplatek za vedení, směšný úrok, možný poplatek za založení
(nebo minimální vklad), výběr či převod. Zajištění proti neoprávněnému výběru třeba
heslem či podpisovým vzorem. Maximální hodnota valounků běžného účtu je 50
valounků, královského účtu a účtu významných institucí je 100 valounků.
Uložení cenin
Základní služba banky. K uložení smluv, šperků, listin, kouzelných zbraní a
drahých kovů. Bonus může představovat tajná schránka (obálka), jejíž obsah nebude znám
ani tobě a zákazník z ní může vybírat a ukládat do ní v soukromí. Takovou schránku bode
třeba vyrobit u kováře a opatřit zámkem.
Pojištění
Postupně splácené proti velké cílové částce. Ve smlouvě je třeba přesně specifikovat
na jaké zranění (událost) a při jaké činnosti se pojištění má vztahovat. V případě pojistné
události je vyplacena celá cílová částka, v případě nezaplacení splátky vše propadá bance.



Půjčky
Menší částky bez ručení, větší proti domu či uložené cenině. Úrok v každém
případě mastný. Možnost předčasného splacení s přirážkou.
Otevřený účet
Pro skutečně dobré zákazníky možnost platit směnkou – poukazem na peníze ze
svého účtu. Takových to účtů by mělo být ve hře, co na prstech spočítáš a směnky musí
být kvalitně napsány a nikoliv načmárány.
Předplacení daní
Pro majitele větších účtů služba navíc. Až dojde na placení daní, dojdi je za ně
zaplatit. Pokud peníze na účtu dojdou, můžeš platit dál a dluh pak vymáhat, nebo daně
přestat platit.
Sepisování smluv
Vyznáš se v právních kličkách a vždy máš zásobu pergamenu. Také jsi většinou
zcela nestranný. To tě činí ideálním pro sepisování různých smluv, závětí apod. Kolik si za
tuto službu naúčtuješ je na tobě. Od III. úrovně dokážeš sepsat smlouvu automaticky tak,
aby tam bylo to, co tam má být. (Žádné hledání skulin a kliček, pokud někdo nějakou
najde, prostě ji oprav.) Od IV. úrovně dokážeš strany přesvědčit, že do smlouvy zapisuješ
vlastně něco jiného, než tam zapisuješ. (Takovou smlouvu označ „malými písmenky“).
Kostlivci ti do začátku poskytnou nějaký kapitál, banku, pergameny a podobně. Jsi jejich
zaměstnancem, takže hlavní výdělek z pojištění, půjček apod. je jejich. Ovšem to, co
vybereš za vedení účtu a různé manipulační poplatky je tvoje. S kostlivci si také můžeš
domluvit nějaký plat, nejlépe formou procent ze zisku. Pokud však banka bude příliš
prodělávat, může se stát, že budou kostlivci chtít, abys ztrátu uhradil z vlastní kapsy.

Znalost drahých kovů a kamenů
Z principu svého řemesla se vyznáš v cenách třpytivých věcí. Následující tabulka
shrnuje cenu drahých kovů a kamenů v závislosti na jejich kvalitě. Tajná značka udává
pod jakým písmenem se daný kámen skrývá v popisu šperku na přední straně jeho
průvodky. Kolikrát tam značka je, tolikrát je ve šperku daný kámen. Ostatní značky v
kódu znamenají složení šperku – z jakých je kovů. Pokud se setkáš s nějakým jiným, méně
známým kamenem, zeptej se na jeho cenu u ORGů.
Kov

Stužka

Cena za jednotku

Značka

Stříbro

bílá

4

T

Zlato

žlutá

6

L

světle modrá

15

H

Mithril


Kámen

Barva

Surový

Broušený

Prasklý

Tajná značka

žlutohnědý

5

10

3

O

modrý

10

20

5

A

červený

10

20

5

U

Smaragd

zelený

10

20

5

M

Diamant

čirý

15

30

8

I

Korund
Safír
Rubín

Ochrana peněz (I)
Tvá mysl je deformovaná neustálou prací s penězi a čísly. Zlato a drahokamy ti
dodávají pocit bezpečí. To tě činí odolnějším proti různým psychickým útokům a
nátlakům, pokud u sebe máš dost šperků.
Alespoň zlatý šperk (I) – odoláš svodům markytánky
Další šperk s kamenem (II) – odoláš podvodným nabídkám obchodníka; válečnické
pokřiky na tebe nemají efekt, pokud počet tvých šperků přesahuje počet válečníků.
Alespoň 3 zcela nefalšované šperky (III) – odoláš všem kouzlům působícím na psychiku,
s výjimkou prokletí.
To co je uvedeno výše a zlatý řetěz (IV) – Odoláš všem kličkám bankéřů, kancléřů a
podobných.

Bankovní tajemství (I)
Je to otázka cti profese. Jsou věci, které na své klienty neprozradíš. Nikdy. Třeba
kdo jsou, kolik mají uloženo, co mají v tajné schránce apod. Na takovéto otázky jsi
schopen (spíše musíš) odpovědět dokonale nesrozumitelně či vyhýbavě, nebo vůbec.

Odhalení finanční situace (II)
Pokud máš možnost s někým nerušeně a soukromě hovořit alespoň 2 minuty o
finančních záležitostech, můžeš z něj pak vytáhnout jeho kompletní finanční situaci.
„Zákazník“ musí vypočítat veškerý svůj movitý i nemovitý majetek, majetek který lze
považovat za tajný může jen naznačit. Schopnost lze použít nejvýše tolikrát za hodinu,
kolik je tvoje úroveň snížená o 1.

Kluzký jazyk (III)
Každého je možno zlákat vidinou velkého výdělku neexistující hromady peněz.
Místo toho, abys za něco zaplatil, můžeš poskytnout slevu ze svých služeb (odložení, či
promlčení splátky, vedení účtu zdarma...). Nevadí, že dotyčný nemá účet, zřídíš mu jej
zdarma v rámci slevy. Poskytnutá sleva musí být alespoň o pětinu vyšší, než dlužná
částka. Tuto schopnost můžeš použít během zdaňovacího období (dvou hodin) maximálně
jednou.
Povinné potřeby: Hodinky, tužky, blok, předtištěné smlouvy, ceníky služeb…
Doporučené potřeby: Brk, inkoust, měšce, počítadlo, pravítko, pečetidlo, vosk, účetní knihy...

