
Oranžoví
Chrabře zvítězili nad drakem, vyplenili jeho pokladnici, utli mu hlavu a sebrali mu korunu.
Jejich jména budou prozpěvovat bardové po celém královstvi stovky let. Když byl dosazen
nový baron, ihned si hrdiny zavolal. Těm, kteří o to stáli, dal farmy, které nepřežily nájezd
koboldů. Některé přijal do své osobní družiny. A zbytek? Jako správní hrdinové se rozešli do
kraje aby dál pomáhali lidem.
Hrdinný bača se stal starostou. A ten druhý? Až do konce života měl v celém království pivo
zadarmo.

Zelení
S pomocí starého hrdiny zvítězili nad drakem. S hrdiným bačou se rozdělili o lup a vydali se
vstříc dalším dobrodružstvím. Když hrabě za barona Karda dosadil náhradu, několik těchto
dobrodruhů najal jako členy své stráže.

Fialoví
Zatnuli zuby a hradem se prohnali tak rychle, že drak se stěží zmohl na odpor. Spolu s
bačou ho statečně zamordovali, rozdělili si lup a odešli s hlavou vztyčenou. Ještě po letech
jim v každé správné hospodě platí každou rundu.

Modří a červení
Po notných útrapách se probili do drakova trůnního sálu. Hrdinný bača se utkal s drakem na
meče, ale drak ho zákeřně zabodl do jater. Naštěstí ale nastoupil starý hrdina! Po strašlivém
souboji nakonec hrdina dokázal draka zdolat.
Zvítězivší hrdinové nakradli tolik lupu, kolik mohli, než se dostavila hraběcí armáda. Většinu
slávy sklidil právě starý hrdina – ale ostatní dobrodruzi nakonec škodní nebyli. Jejich družina
dnes pořád cestuje po království a pomáhají lidem – za slušnou cenu.

Žlutí
Prohnaný drak nalomil hrdiny a ti se na poslední chvíli připojili k silám zla. Naneštěstí pro ně
ale předtím vzkřísili starého hrdinu. Přes jejich notnou pomoc drakovi nakonec hrdinný bača
a starý hrdina draka porazili.
Žlutí utíkali o život a cestou pobrali, co mohli. S pytli lupu na zádech a psy hraběcího voje za
sebou se vydali do lesů. Dnes se z nich sali loupežníci.


