Společenské vrstvy
Od té doby, co město Khorinis dobyli Beliarovi věřící, se systém bývalých
společenských vrstev rozpadl a byl nahrazen novým uspořádáním vyhovující
především skřetům. Nyní se vliv již nekupuje pomocí peněz, jak tomu bylo dříve
u jednotlivých druhů občanství. Také se po všech vyžaduje klasický pozdrav “Za
Beliara!!!” jako prokázání jediné správné víry, pokud jsou k němu vyzváni.
Postavení dotyčného je ve společnosti závislé na míře uznání a to především
skřety, kteří jsou nejvýše na společenském žebříčku. Všechny náležité dokumenty,
týkající se otroků a společenského statusu musí být potvrzeny Černou rukou.
Pouze ona má moc zbavit někoho otroctví, či mu prokazatelně zvednout společenský
status, díky většímu uznání od skřetů. Kromě skřetů mají velké slovo v rámci uznání i
mágové Beliara, ti nejvyšší vás dokáží vynést na vrchol společenského žebříčku.
Společenské vrstvy jsou rozděleny na 4 stupně tzv. 4V. Všechny společenské
statusy budou do začátku přidělovány na registraci, dle zařazení a historie.
Společenské vrstvy
-

Votrok
Věrný
Vážený
Vyvolený

Votrok
Nejnižší pozici ve světě ovládaném skřety mají samozřejmě votroci. Jsou využívány
na většinu opakujících se činností, které udržují město v chodu. Převážně se jedná o
těžbu v dole, pracování na farmě, pěstování trávy z bažin a pomoc řemeslníkům
na hradě. Votroci jsou rozděleny po frakcích, které zajišťují zmíněné činnosti. Každá
frakce si za své přidělené votroky zodpovídá. Votroci jsou stále majetkem města,
spravovaný Černou rukou.
Kromě toho lze odkoupit určitého votroka do osobního vlastnictví. Takový votrok
poté patří majiteli, který rozhoduje o jeho osudu. Žádnému z votroků nepřísluší mít
jméno. Jediné vyjímky tvoří votroci, kteří získali plnou důvěru svých pánů. Mezi
votroky je to nejvyšší čest, které může votrok dosáhnout, samozřejmě kromě svobody.
Každý z votroků má kolem krku pouze dřevěnou destičku s jeho číslem. To určuje
jeho zařazení a je pod ním evidován. Čísla votroků budou přidělovány přímo na místě
při registraci.
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Dokonce i votrok má šanci stoupat na společenském žebříčku. Pokud je pracovitý,
věrný a šikovný, může si vysloužit lepší zařazení v rámci votroků a dokonce být
votroctví zbaven. Věrným votrokům jsou přidělovány modré korálky, které si
navléknou k destičce kolem krku. Votrok může získat až 3 modré korálky. Při tomto
počtu má šanci být zbaven votroctví.
Korálky se dají získávat od svého pána, či frakce. Také od různých jiných výše
postavených lidí, či skřetů ve městě a jeho okolí. Jsou přidělovány za dobrou službu
Beliarovi a statečnost, či zručnost v boji. Podle počtu korálků je také s daným
votrokem zacházeno. Votrok bez korálku u sebe nesmí mít žádnou zbraň. Až se
získanou důvěrou je mu postupně povolována možnost nošení zbraně. Skřeti se
nebojí votroků ani se zbraněmi, dávají jim tak najevo svoji nadřazenost. Kromě toho
votroci pracují v nebezpečném prostředí a pro skřety je výhodné když se o sebe dokáží
trochu postarat a neumírají příliš často. Žádný votrok nesmí přímo oslovit skřeta,
či nejvyšší Beliarovy mágy. Nikoho, kdo vlastní status Vyvoleného. Ten vás musí
oslovit jako první, ale většinou s takovou lůzou nechce vůbec jednat. Při porušení je
toto pravidlo votrokovi vysvětleno hrubou silou.
Bez korálku
- Votrok nesmí mít žádnou zbraň. Je využíván na nejtěžší, či nejnebezpečnější
práce. Není důvěryhodný.
1 korálek
- Votrok smí mít u sebe dýku, ale žádnou jinou zbraň. Již se trochu osvědčil,ale
zatím si nezískal téměř žádnou důvěru. Bude již však přiřazován na lepší práce,
a stává se cennějším majetkem.
2 korálky
- Votrok u sebe smí nosit jednoruční zbraň. Již si získal jistou část důvěry svých
pánů a je s ním lépe jednáno. Dávají se mu bezpečné a důležitější činnosti.
3 korálky
- Votrok může mít i obouruční zbraně. Nesmí však používat štít a střelné zbraně.
Již si získal plnou důvěru svých pánů, a proto je mu přiděleno k číslu i jméno.
Což je mezi votroky velká čest. Votrokovi je plně důvěřováno a jsou mu
svěřovány nejlepší činnosti, které otroci mohou vykonávat. Také je již
pověřován hlídáním ostatních otroků, které mají nižší postavení.
Dále se votrokovi otvírá možnost jak se zbavit votroctví. K tomu však musí
přesvědčit některého ze zástupců velkých (aktivních) frakcí, který se za něj
zaručí u Černé ruky a přijme ho mezi sebe. Tím je zbaven votroctví a čísla,
které mu bylo přiděleno. Musí však vždy někam patřit, proto je nutné potvrzení
od velitele frakce.
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Věrný
Mezi věrné patří všichni přívrženci Beliara, který se již nějakým způsobem osvědčili.
Votrok, který je zbaven votroctví se stává věrným, dále mezi ně patří velká část
Zatracených a skřetích žoldáků. Tito lidé si již zasloužili místo v Beliarově armádě a
všichni Beliarovci to uznávají a tolerují je. Avšak skřeti a nejvýše postavení zástupci
Beliara k nim stále přílišnou důvěru nemají, chovají se jako jejich páni a vyžadují úctu.
Věrným se stává každý, kdo se přidá k jedné z velkých (aktivních) frakcí v
Beliarově armádě na základu souhlasu vůdce frakce.
Každý věrný u sebe může nosit jakékoliv zbraně a má téměř neomezený přístup
po městě. Jediné kam bez dovolení nesmí vkročit, je přímo do komnat nejvyššího
skřetího vůdce Kana. Toho nesmí sami oni oslovit, pokud k tomu nejsou přímo
vyzváni. To samé platí o skřetech a nejuctivějších zástupců Beliara. Žádný věrný
nesmí první oslovit postavy se statusem vyvoleného. Vždy k tomu musí být
vyzván. V opačném případě mu to bude vysvětleno nepříjemnou nakládačkou pro
pobavení vyvoleného, který byl zneuctěn.

Vážený
Za vážené se považují Beliarovi přívrženci, kteří již získali plnou důvěru a jistou úctu
skřetů a nejvyšších Beliarových stoupenců. Většinou se jejich služby ukázali jako
neocenitelné, či velmi přínosné pro společnost a Beliara. Prokázali svojí loajalitu a
pozvedli se tak v očích Beliara. Tato společenská vrstva se těžší již všeobecné úctě
a uznání ze strany všech Beliarových služebníků. Patří do ni převážně většina
Hashashinů a Beliarových mágů.
Vážení můžou samozřejmě chodit ozbrojeni kdekoliv po městě. Věrní a votroci by jim
měli prokazovat náležitou úctu. Skřeti s nimi jednají téměř jak s rovnocennými. Každý
vážený má již přístup k nejvyššímu skřetímu vůdci Kanovi a může oslovovat
výše postavené skřety a nejvěrnější Beliarovi služebníky. Pro získání tohoto
společenského statusu je třeba, aby se za vás zaručil opět velitel velké (aktivní)
frakce společně se skřetem, či beliarovým mágem, který musí patřit ke
společenské vrstvě vyvolených. Takového Beliarovce musíte přesvědčit vašimi
činy, aby se za vás zaručil u černé ruky a tím vám byl společenský status zvýšen.
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Vyvolený
Mezi vyvolené patří už opravu elita Beliarovy armády. Toto je nejvyšší společenský
status, které lze v nově nastoleném uspořádání získat. Všichni ostatní by těmto
Beliarovcům měli prokazovat velkou úctu. Patří mezi ně především skřeti, téměř
všichni velitelé velkých (aktivních) frakcí a nejmocnější Beliarovi mágové a
služebníci. Mezi sebou se tito Beliarovci musí také prokazovat náležitou úctu, všichni
jsou pro Beliara velmi důležitý a Beliar nestrpí neshody mezi jeho nejváženějšími
stoupenci.
Tito nejváženější Beliarovci nesmí být jako první oslovováni votroky a věrnými.
Pokud s nimi chtějí mluvit, musí je k rozhovoru vyzvat sami. Pro pozvednutí na toto
nejvyšší společenské postavení je třeba vykonat velké služby pro Beliara a stát se
důležitým a nepostradatelným pro celý společenský systém. V praxi je třeba, aby se
za vás zaručil opět velitel velké (aktivní) frakce společně s jedním z velitelů
skřetů, či Beliarových mágů. Vždy se musí zaručit, alespoň dva různí velitelé. Poté
je tato žádost předložena nejvyššímu skřetímu vůdci Kanovi, který rozhodne o
jejím schválení či neschválení. V případě schválení je dotyčnému zaručena nejvyšší
uznání, které ve společenském systému mohl dosáhnout.
Status

Potřebná podpora

Votrok

-

Věrný

Velitel frakce

Vážený

Velitel frakce + skřet, či mág se statusem Vyvolený.

Vyvolený

Velitel frakce + velitel skřetů, či mágů - poté schvaluje skřetí vůdce
Spáč / Kan

Černá ruka
Beliar potřebuje v armádě udržovat kázeň, aby každý věděl, kde je jeho místo. Proto
svěřil svým nejvěrnějším služebníkům Temným mágům a Nekromantům za úkol,
vytvořit tuto organizaci. Vzhledem k Nekromanskému přechodu ke Stínu, bylo
Stínovým mágům toto právo odebráno a nyní je Černá ruka výhradně ve správě Spáče
a Temných mágů. Jejich hlavním úkolem je kontrola správného výkladu víry v
Beliara a správa společenského statusu. Také udržují dohled nad všemi votroky,
jejich nákupy, prodeje a využití. Kromě toho kontrolují odhodlání a zápal věřících.
Všichni musí být Beliarovi bezmezně oddáni. Beliar nerad vidí roztržky mezi jeho
nejvěrnějšími frakcemi v armádě. Za touto frakcí stojí všichni nejvěrnější Beliarovci,
především skřeti a Hashashini, kteří jsou odhodláni bránit zájmy Beliara a Černé ruky.
Být členem Černé ruky je obrovská čest.
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