
Volken loresheet
Als je als speler een “Leader of…” power hebt dan volgt dat volk jou orders op zolang ze jou als
leider of vertegenwoordiger blijven zien. Je raakt de volk power ook kwijt als ze jou niet langer
als zodanig zien. Jou volk rapporteert aan jou aan het begin van het evenement wat er gebeurd
is in het landerij waar ze zich begeven. Je kunt de “leader of…” power doorgeven aan een
ander personage, dit houd in dat je voorstelt aan het volk dat dat andere personage een betere
volksvertegenwoordiger zal zijn. Het volk zal dit advies initieel opvolgen.

War tent
Er is tijdens het evenement een speciale tent genaamd de “war tent”. Binnen deze tent staat
een grote kaart van het continent rondom het pentagon. Binnen de tent is ook een boek te
vinden met algemeen bekende informatie van alle landerijen en volken. Tot slot staat er een kist
waar mensen orders achter kunnen laten voor hun volk.

Orders geven aan je volk.
Je kunt eens per evenement een brief met orders achterlaten aan je volk.

Als je een volk hebt dan kun je de volgende orders doorgeven aan je volk:
● Verplaatsen naar een ander landerij
● Andere speciale orders

Orders geven is optioneel (afgezien van de initiële order naar welk landerij je je volk wilt
sturen als ze niet al op een landerij staan). Je volk zal grotendeels zichzelf managen maar
wel af en toe wensen aan je duidelijk maken waarvan het volk verwacht dat je die communiceert
binnen de Vortexiaanse politiek (vaak aan de landheer van het land waar het volk op huist).

We gaan er vanuit dat je personage tussen de evenementen door regelmatig je volk bezoekt om
dagelijkse zaken en disputen te regelen. Als je twee of meer volken powers uitcheckt dan heeft
dat invloed op de effectief van je volkeren en kun je beter het management van je vele volken
verdelen over meerdere personages die je vertrouwt.

Belasting en beloning
Het volk moet belasting betalen aan de landheer. Hoe minder belasting deze landheer vraagt
aan het volk hoe blijer ze met jou zijn als volksvertegenwoordiger en hoe meer persoonlijke
beloning ze aan jou geven (meestal in de vorm van mystieke componenten, kruiden of geld).
Als de belasting die ze moeten betalen te hoog wordt (of er andere problemen zijn waarin je ze
niet goed vertegenwoordigt) kunnen ze op zoek gaan naar een andere volksvertegenwoordiger.


