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Vadászat

Kismillió fajtája van: apróvadra,
nagyvadra, madarászat, solymászat (mi
az, hogy egy nemes ne tudjon
solymászni?!), stb. Ezekhez ismeri a
technikai fogasokat a karakter.
Egy
erdőjáró
megkap
a
solymászaton kívül mindent Af-on 5
Kp-ért, Mf-on 11-ért. Ez nem jelenti azt,
hogy leáll kötözködni egy vaddisznóval
gyalogosan, vadkanlándzsa nélkül!
Egyszerűen tudja, hol kereshetne őket,
ha keresnie kéne. Egy átlagos nemes
megkapja a solymászatot Af-on 3, Mfon 6 Kp-ért. (Azért nem jön ki a Mf-ú
használatnál a 15 Kp, mert ha együtt
tanulna a nemes, akkor bizonyos
következtetéseket le tudna vonni az állat
viselkedéséből, így pedig csak a
sólymokét ismeri, azt kell megtanulnia.)
A nemesnek ezenkívül szüksége
van egy Idomítás Af vagy Mf
képzettségre, hogy a madarat fel tudja
készíteni. Idomítás Mf-nál a madár
biztosan a helyes célt választja ki, azt
vágja le; Idomítás Af-nál lehet, hogy
megzavarodik, akkor pedig baj van,
lehet, hogy oda a több aranyat érő
madár.
A nemesnek a vadászattal sokkal
több
dolga
nincs:
hisz'
ha
vadkanvadászatra megy, a hajtók
szükségtelenné teszik a becserkészést, a
lopózást, de azért épp elég életveszélyes
sport ez - egy megvadult vadkan
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(Harc gyűlölettel) veti rá magát
oldalról nagy fát kerülve nemesünkre
(Támadás
félhátulról),
az
is
előfordulhat, hogy széllel szemben
érkezik, a ló sem biztos, hogy
észreveszi a nagy óbégatásban
(Meglepetésszerű támadás)... szóval
kedves KM, igenis veszélyes mulatság
ez, ha valaki elvállalja, akkor igenis
kockáztat, kockáztatja, hogy valami
igen csúnya sérülést szerez vagy tán
ott is hagyja a fogát.
A pór, aki a mezőn ürgét önt, 1
Kp-ért
tanulta
meg,
hogyan
védekezzen a termését károsító
rágcsálók ellen, hova ássák az
üregüket, hogy néz az ki és mit kell
tenni ellene (pl. a hörcsög üregébe
öntheted a vizet akószámra, csak
megdohosodik a gabona, amit
összegyűjtött - kapitalista barátunkat
sajnos ki kell ásni, oszt' fejbecsapni az
ásóval, és akár egy mázsa gabona
boldog tulajdonosai is lehetünk...).
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