Bordelpapá
Nikým nevolený, bez nároků a pravomocí. Zato se spoustou dědiců. Šedá eminence městských odpadlíků a
neviditelná ruka ekonomiky. Bordelpapá nedává rozkazy, ale žádá. Neuposlechnout požadavku se ale
odváží málokdo.
Jen opravdový intrikán se může dostat do čela tak pochybného společenství, jako je
Rudá čtvrť. Markytánky, kartářky, léčitelé, pijani, feťáci a zlodějíčkové se těžko
ovládají a vláda nad nimi vyžaduje zvláštní schopnosti. Ale jaká je to vůbec vláda? A
počítá se Rudá čtvrť za společenství? Je politickou jednotkou a má nějakou moc?
Nebo jen sbírá to, co vyplaví společnost na okraj? Je teď na tobě, aby si určil budoucí
směřování svého „království“....
V případě své smrti předej glejt svému nástupci nebo ORGům.
POLE PŮSOBNOSTI
Pole působnosti máš v podstatě všude, kam se odvážíš zajít. Jen počítej s tím, že jen
pro málokoho jsi autorita a pro některé můžeš být i kriminálník.
CÍLE
Tvůj herní cíl je zabezpečit legitimitu svému panství a najít si co nejvíce mocných
patronů a zavázat si co nejvíce obyvatel města laskavostmi, které později nebudou
moci odmítnout.
SCHOPNOSTI
Smlouvání (I)
Plnou cenu platí jen hlupáci a mezi ty se nepočítáš. Částky přesahující deset zlatých
dokážeš usmlouvat na polovinu hodnoty. (Využívej s rozumem a jen pro svůj osobní
prospěch).
Získání důvěry (II)
Nebyl by si ničím, kdyby ti lidé nevěřili. Když při rozhovoru položíš někomu ruku
na paži/rameno a půl minuty se ho budeš dotýkat, získáš tím jeho důvěru a on se ve
věci sporu přikloní na tvou stranu. Tuto schopnost můžeš použít dvakrát za den.
Dlouhé uši (III)
Při práci se svými děvčaty ses naučil mít uši všude a o všem vědět. Během hracího
dne můžeš třikrát odposlouchávat přes stěnu
Řekni mi své tajemství (IV)
Je jedno, jaké prostředky použiješ, jestli u toho poteče krev nebo jen pot, prostě to
dokážeš. Jednou za hrací den můžeš vybrané osobě položit otázku a ona ti musí
popravdě a do detailů odpovědět.

