Sirotci
Mrzácké války
Povstalecká armáda, která vede válku za práva
Mrzáků ve Světě po Pádu. Je to jediný vážný
protivník, který ohrožuje hegemonii Jednoty na
území bývalých Čech.

Sirotci - to je rozmanitost, individualita a jedinečnost, která
povstala
z
bezejmenné
masy
otroků
a
která
bojuje
proti
bezmyšlenkovité uniformitě Jednoťáků.
Sirotci - tak si začali říkat ti, kteří opustili Prahu, když v ní
přestalo být pro Mrzáky bezpečno. Nyní tento bývalý pražský gang
začal shromažďovat další Mrzáky pod společnou vlajku, aby se
postavil bezpráví, které páchají Čistí na těch, které poznamenala
Špína. Sirotek, to je někdo, koho všichni opustili, ale který se tak
stane pouze silnějším. A věří v návrat legendárního mrzáckého vůdce
Lazara, muže se čtyřmi prsty.

Mrzáci - Ti, které zasáhla Špína, mají už tak těžký život. Špína
dokáže deformovat končetiny, zjizvit kůži, rozleptat orgány.
Ale Špína z vás neudělá horšího člověka. Už bylo dost ponižování,
zotročování, vyhánění. Navíc s povstáním sympatizují i mnozí Čistí svobodomyslní lidé z osad na jih od Prahy, kteří cítí, že je na čase
se vzbouřit proti stávajícím pořádkům.

Jejich barvou je modrá - barva jedinečnosti. Barva, která ve hnědavé
pustině pod šedou oblohou, mezi kalnými vodami a zčernalými zdmi,
plane jako plamen autogenu.
Úmrlčí tvář - Někteří ze Sirotků už jsou vlivem působení Špíny tak
blízko smrti, že pohrdají životem a smrt vzývají. “Je lepší být na
její straně, než se před ní třást v koutě,” říkají. Lebka je jedním
z nejčastějších válečnických symbolů Sirotků. Nosí ji namalovanou na
obličeji či na masce, na štítech či oblečení.

Zbraně a zbroje - za Sirotky nestojí zbrojní manufaktury ani je
nesvazují ústrojní řády. Každý bojuje s tou zbraní, kterou se mu
podařilo ukořistit. Se kterou bude jeho válečné řemeslo nejvíc
obdivováno. Obvykle to tudíž jsou různé hrubé zbraně - sekeromlaty,
mačety, palice. Kopí poslouží stejně dobře při lovu v pustině, jako
při napichování nepřátel v bitvě. Ze střelných zbraní možná
převládají luky, ale každý ocení dobrou pušku nebo pistoli, pokud se
podaří ukořistit munici. Dobrá zbroj nejenom prodlouží možnost
bojovat, ale může i působit odstrašujícím dojmem na nepřátele,
zvlášť
je-li doplněna nějakou nestvůrnou maskou. Někteří Sirotci

jsou doslova chodící tanky,
neuvěřitelně mocné zbroje.

protože

Špína

jim

dala

sílu

unést

Válečníci - Už jen pokračovat každý den v mizerném životě Mrzáka je
čin hodný obdivu. Ale válečníci mají největší respekt. V Sirotčí
armádě je silný kult odvážného bojovníka. Dokonce i nepřítel může
být respektován, pokud bojuje čestně a odvážně.
Vojáci Sirotků nejsou banda rekrutů hnaná do boje nenáviděným
velitelem. Je to družina rovnocenných bratrů ve zbrani. Každý
jednotlivý válečník je pán svého osudu - života i smrti. Hejtmani
Sirotků si poslušnost vojáků musí získat svými skutky.
Medicína - O to, aby se z války co nejvíce vojáků vrátilo zpátky, se
starají různí felčarové a lapiduchové. Je pravda, že mezi Mrzáky
tradičně hrají velkou roli vedle léků a chirurgických nástrojů i
zaříkávání, amulety, kouzla a vzývání duchů.
Rozdíl mezi lékařem a šamanem se v armádě Sirotků celkem ztrácí.
Šamani jsou také experty přes posilující, léčivé a uklidňující
drogy. Nejeden válečník dokáže po požití jejich lektvarů bojovat
neúnavně i s řadou zranění.

Kmeny - Proti tyranii Jednoty bojují v řadách Sirotků i bojovníci
Horských kmenů, sami často postižení Špínou. Věří, že Jednota se
svým obnoveným průmyslem je na cestě přivodit světu druhý Pád. Do
vojska Sirotků přinesli svou divokou sílu, víru v duchy Potomků a
odvahu bojovat do poslední kapky krve. Sirotci je používají jako
zvědy, průzkumníky a zákeřné zabijáky.

Smrtonoši - elitní válečnická kasta, bratrstvo, mezi jehož členy
není snadné proniknout, i když právo to zkusit má kdokoli - stačí
podstoupit zkoušku ocelí. Smrtonoši jsou naprostí fanatici oddaní
zabíjení a Sirotčí velení je nasazuje do nejtěžších bojů. Nikdy se
nevzdávají, nikdy neberou zajatce. Mají nejlepší zbroje a nejlepší
zbraně a status legendy už za svého života.
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