Markytánka



Markytánka žije společností. Ve městech tráví čas v krčmách, nevěstincích a na
ulicích, v kraji táhne s vojsky do bitvy. Její obživou jsou muži a ženy vyhledávající
jejich společnost a služby (a když na to přijde, tak sem tam i nějaká ta drobná krádež).

První pomoc
Pečuje-li markytánka o raněného, který upadl do kritického stavu, tak dokáže po
jedné minutě usilovného ošetřování, zvrátit tento stav, tedy opět ho dostat na 1ž (vyléčit).

Ovázání ran
Markytánka dokáže v klidu po boji ošetřit bojová vnější zranění obvázáním
příslušných ran a to až 2 životy, každému zraněnému. Ovázání ran lze užít u každé osoby
pouze jedenkrát po každém boji (platí i pro ošetření jinou markytánkou). Tedy před
ošetřením, se vždy zeptej zraněného, zda-li ho již markytánka po tomto boji neošetřila
(jinak ovázání ran nebude mít žádný účinek)!

Masérské služby
Klasická masáž
Po tříminutové masáži se příjemce cítí posílený a plný energie. Každá práce
(respektive výrobní činnost) vykonávaná v následující hodině bude o dvě minuty kratší.
Navíc i tvrdá práce bude snazší – místo každých deseti dřepů stačí dřepů sedm.
Thajská masáž
Thajská masáž se provádí tak, že se markytánka projde bosýma nožkama po zádech
ležící postavy. Účinek je podobný jako u klasické masáže (urychlí práci), ovšem masáž
trvá pouhých 30 sekund.
Masáž lávovými kameny
Léčivá moc lávových kamenů je známá nejméně 4000 let. Aby ji markytánka mohla
provádět, musí si pořídit několik čistých hladkých kamínků (nejlépe oblázků). Ty si nechá
zahřát (např. na slunci či u ohniště v hospodě) a pokládá je pak ležící osobě na záda. Celá
procedura trvá pět minut. Markytánka může takto masírovat zároveň více postav – pro
každou ale musí mít nejméně pět zahřátých oblázků.
Příjemce masáže lávovými kameny se cítí uvolněný a spokojený a po následující
hodinu může používat schopnosti svého povolání, aniž by měl bydlení požadované pro
úroveň jeho postavy.
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Energetizační masáž dlaně
Markytánka zná energetická centra lidského těla. Stráví-li minutu mačkáním
energetických bodů na dlani čaroděje, mága, léčitele či kněze, obnoví jim pět bodů
vypotřebované many. Druhá energetizační masáž téže postavy již nemá žádný účinek až
do příští meditace. Tuto masáž lze použít jen na postavu, která již vypotřebovala více než
polovinu své many.

Služby společnice
Víno a markytánka
Nejeden poutník se před cestou rád zastaví v krčmě či nevěstinci a potěší se ve
společnosti krásných dívek a poháru vína. Když zákazník pozve markytánku na pohár
nápoje v (ať už v krčmě, nebo mimo ni) a ona ho bude bavit vtipy a flirtováním, po
následující půl hodinu bude jeho agonie trvat jen 2 minuty a pak se probudí v kritickém
stavu (nebyl-li mezi tím doražen).
Dáma na lovu
Nic není více motivujícího, než přítomnost krásné dámy. Když navštíví lovec
loviště v jejím doprovodu získá bonus -20 minut.
Prohýřená noc
Když markytánka s někým prohýří noc (nejméně 15 minut popíjení pálenky nebo
piva a družné zábavy), získává klient +1 do útoku pro následující hodinu. Markytánky
takto mohou hýřit i s více klienty najednou.
Fyzické služby
Služby tohoto druhu už o mnoho přesahují míru kontaktu, ke kterému dochází při
jakýchkoli masážích a obyčejných službách. Provádí se v soukromí, kde danou dvojici
nikdo nevidí, alespoň po dobu pěti minut (musíte být mimo dohled všech a povídat si o
čem libo, jinak hrozí trapas). Přidává 2 životy na 40 minut a chrání před příštím
psychickým útokem (hypnózou, sugescí, zmámením, vlivem jiných markytánek, všech
schopností, které z postavy „tahají“ informace, bojovými pokřiky válečníků...). Pokud
markytánka nepoužila antikoncepční pilulky, musí si normálním způsobem házet na
pravděpodobnost početí dítěte.

Krádež
Během poskytování fyzických služeb, dokáže ukrást zákazníkovi libovolný drobný
šperk (ne korunu či žezlo), drahý kov, nebo malý předmět (lektvar, drahokam...). Je
zřejmé, že okradený brzy zjistí, že mu něco chybí a snadno si domyslí, kdo je toho
příčinou - markytánka by proto měla tuto vlastnost užívat s rozvahou, jinak se může
dostat do vážných problémů.

Kouzlo osobnosti
Markytánka je pohledná bytost, kterou nelze přehlédnout a přitahuje pozornost
všech tvorů mužského pohlaví. Svého vlivu může rozličnými způsoby využívat.
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Urovnávání sporů
Markytánka dokáže využít svého vlivu, aby ukončila souboj dvou postav, které si
jdou po krku. Tuto vlastnost lze využít, pouze pokud oba soupeři jsou inteligentní
humanoidní tvorové (ne třeba skřeti). Svůj vliv takto markytánka taky nemůže uplatnit,
pokud je válčících postav více než dvě.
Co si to o sobě myslíš?!?
Pokusí-li se někdo markytánku napadnout, tak ta jej může pěkně od plic seřvat.
Takový násilník si pak rychle rozmyslí, co chtěl udělat a většinou se jde věnovat jiným
obětem. Tímto způsobem lze odrazit útok většiny živých tvorů (postavy, skřeti, vlci atp.),
některé bytosti jsou proti tomu ale imunní (draci, nemrtví, magičtí tvorové, měkkýši
apod.). Seřvat lze jen jednotlivce – na skupinu agresorů nemá seřvání žádný účinek. Tuto
vlastnost lze užít nanejvýš jednou v průběhu každých dvou hodin.
Provokace
Markytánka může využít svého půvabu k flirtování s jakýmkoli mužem. Přistoupíli muž na tuto hru, místo toho aby odvrátil svůj zrak (tzn. udrží s ní kontakt aspoň 30
sekund), bude na ni muset myslet po zbytek hodiny. Pro obyčejného člověka to není nic
neobvyklého, na postavy s povoláním používající magii to má ale ten zhoubný vliv, že
kvůli vtíravým myšlenkám nebudou schopni do konce hodiny meditovat! (Efekt
provokace, jde zrušit fyzickými službami.)
Placení
Uzavře-li markytánka s někým obchod, může jej přesvědčit, aby mu zaplatila místo
zlatých valounků fyzickými službami. Pokud dohodnutá částka byla sedm či méně
valounků, dotyčný musí na tento druh vyrovnání přistoupit. (Samozřejmě se dotyčný
může i tohoto potěšení vzdát, své peníze ale nedostane.) Tuto vlastnost lze užít nanejvýš
jednou v průběhu každých dvou hodin.
Povinné potřeby: hezký šat a milý vzhled...
Doporučené potřeby: pudr, zrcátko, šátky, masti, masážní krémy, hladké oblázky, podložka na
ležení...
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