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Ekonomika hry
Peníze
Jiní žijí v moderním světě a v takovém se ani oni neobejdou bez finančních prostředků. Jiní peníze ve větší či menší
míře stále potřebují. Je mnohem snazší ovlivňovat svět lidí pomocí peněz, než nebezpečnější cestou, pomocí magie.
Univerzálním měnovým platidlem ve světě Jiných je Euro.
O finanční záležitosti Jiných se stará banka založená v roce 1828 v Belgii, která nese hrdé jméno Belgium Trade Bank
(BTB).
Jediným uznávaným platebním stykem mezi Jinými je bezhotovostní platba pomocí BTB.
Každá hráčská postava a velké množství NPC má otevřený účet s unikátním číslem na své jméno. Totéž může platit o
některých institucích, i když zde se nemusí jednat o pravidlo.
Platby ve hře jsou striktně bezhotovostní a nebudou se tedy vyskytovat žádné mince či bankovky.
Hlídkaři mohou dostávat každý týden výplatu.
Peněžní účty BTB
Každý hráč vlastní účet na jeho jméno a číslo. Další účty si hráč může založit za poplatek v herní měně (10 000 eur).
Pro správu tohoto účtu slouží jednoduchá webová aplikace, která poměrně dobře funguje i na telefonech a která
umožňuje prakticky okamžitou transakci peněz mezi účty.
Za převod peněz z účtu na účet si banka účtuje poplatek 1 euro (platí plátce).
Jak to funguje?
Ve hře se vyskytují obchodníci, zástupci různých organizací a i civilní jiní se kterými je možné obchodovat. Dají se
nakupovat a prodávat všechno možné vzácné suroviny, baterky, hůlky, zásahy, svitky, služby atd... Pokud nemáte na
žádnou skupinu kontakt a něco sháníte či prodáváte využijte Trollmarket.
Ceny ve hře nejsou fixní. Každý obchodník svoje ceny a svůj obor čemu se věnuje. Také výkupní možnosti obchodníků
jsou omezené.
Svitky s kouzli se pohybují v rámci stovek až tisíců euro.
Vzácné suroviny obecně bývají cenou do tisíce euro, ale velká poptávka může cenu i desetinásobit.
Zásahy jsou obecně nedostatkové zboží
Rámcové ceny zásahů
zásah 7k/1000e
zásah 6k/1500e
zásah 5k/3000e
zásah 4k/5000e
zásah 3k/6000e
zásah 2k/8000e
zásah 1k/13000e
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