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5.13. Řemeslník 

Specializace: Truhlář, Lazebník 

5.13.1. Truhlář 

Těžba dřeva 

- Těžba dřeva probíhá tak, že truhlář reálně nosí dřevo z lesa, které skládá k hospodě (od hospodské 

pak dostane určitý počet jednotek dřeva). 

- Dřevo může těžit pouze truhlář 

- 1 m reálného dřeva = 5 jednotek herního dřeva 

Verbování pomocníků 

- Truhlář si může najmout pomocníky, kteří mu pomohou těžit dřevo. 

 

1. úr. Může si najmout 1 pomocníka (na začátku hry). 

2. úr. Může si najmout 2 pomocníky (musí jít 5x pro dřevo s jedním pomocníkem). 

3. úr. Může si najmout 3 pomocníky (musí jít 10x pro dřevo s dvěma pomocníky). 

Práce se dřevem 

- Pro výrobu jakéhokoliv výrobku, je nutné si nakreslit návrh 

1. úr. Umí vyrobit malé výrobky ze dřeva – hrábě, motyky, pasti, skříňky – cca do 30 cm 

(na začátku hry) 

2. úr. Umí vyrobit větší skříňky, truhly, napajedla, trakaře a jiné výrobky ze dřeva cca do 60 cm, 

(musí vytvořit 10 předmětů 1. úr.). 

3. úr. Umí vyrábět věci ze dřeva nad 60 cm, jako jsou skříně, rakve, stoly, jeřáby, sochy apod., 

(musí vytvořit 25 předmětů 2. úr.). 

- Do 30 cm = 2 jednotky dřeva 

- Každých dalších 20 cm = + 1 jednotka dřeva 
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5.13.2. Lazebník 

- Lazebník je majitelem lázní, což je jediné místo, kde nelze odposlouchávat skrze okno či dveře. 

- Lázně jsou také místem rozkoše, kterou poskytují lazebníkovy konkubíny. 

- Aby mohl mít lazebník konkubíny, musí jím pravidelně zajišťovat jídlo, vzhledem k jejich 

vyčerpávající činnosti. 

Odposlech 

- Jedině lazebník sám je schopen odposlouchávat i přes okna a dveře lázní. 

Služby konkubín 

- Úroveň lazebníka určuje, jaké služby mohou poskytovat jeho konkubíny. 

- Konkubíny mohou pracovat jako: 

 

1. úr. Společnice 

- hlazení po zádech a rukou. 

2. úr. Společnice a masérka (obsloužit 5 zákazníků) 

- masáž snižuje dobu rehabilitace po nemoci či otravě na polovinu. 

3. úr. Společnice, masérka a lazebnice (obsloužit 10 zákazníků) 

- lázeň snižuje dobu rehabilitace po zlomenině či operaci na polovinu. 

Zdatnost konkubín 

1. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 40 minut. 

2. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 30 minut. (obsloužit 5 zákazníků) 

3. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 20 minut. (obsloužit 10 zákazníků) 

  


