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Lidé žijící v této vesnici daleko od města jsou upřímní a tvrdě pracující. Svou záviděníhodnou pověst
obchodníků si vypěstovali staletími obchodování, které jim přineslo značné bohatství. Vážnost si
získávají úspěchem v obchodování a výší svého konta v bance.
Jsou velmi hrdí na své kulturní tradice a pracují velmi usilovně jako obchodníci, aby si zajistili
svou budoucí prosperitu. I když je obchodování s návštěvníky z jiných vesnic těší, jsou opatrní, aby
neprozradili tajemství svého úspěchu. Proto si vytvořili obchodní nářečí zvané Animalése a zvláštní
zákoník, který všichni dodržují. Zákoník, který je všem obyvatelům vesnice volně přístupný je
následující:
1. Obchodování se děje vyměňováním a sbíráním žetonů
2. Jednotlivé žetony nemají žádnou cenu. Žetony musí být při obchodování zcela ukryty.
3 žetony stejné barvy mají cenu 10 zlatých
4 žetony stejné barvy mají cenu 20 zlatých
5 žetony stejné barvy mají cenu 50 zlatých
Obchodování probíhá mezi dvěma osobami a lze je provádět pouze v jazyce Animalése.
Vydávejte zvířecí zvuku podle toho, jaký žeton chcete (nebo žetony), dle kódu:
červený žeton…
…kráva
zelený žeton…
…pes
žlutý žeton…
…kočka
hnědý žeton…
…ovce
modrý žeton…
…kuře
3. Pro předvedení počtu žetonů, které požadujete, se kdekoli odpovídajícím způsobem
poškrábejte např. dvě škrábnutí + „bú“ znamená dva červené žetony.
4. K výměně dochází pouze tehdy, pokud lze splnit požadavky obou obchodníků. Jakýkoliv
počet žetonů lze vyměnit za jakýkoliv jiný.
5. Je zvykem, že oba obchodníci na sebe před uzavřením obchodu 3x mrknou, aby naznačili,
že se oba pokusí o tvrdý, avšak poctivý obchod. Pokud obchodník na mrknutí nereaguje,
dává najevo, že je snadnou kořistí.
6. Sady (po 3,4 nebo 5) žetonů lze kdykoliv odnést bankéři a přidat si na tak na své konto
příslušný počet zlatých. Bankéř za uložené žetony vydá stejný počet žetonů různých barev.
Bankéř neobchoduje.
7. Během obchodování není fyzický kontakt vůbec dovolen. Zkušení obchodníci stojí
v uctivé vzdálenosti od svého partnera.
8. S návštěvou se zachází s úctou jako s potencionálními obchodními partnery, avšak
v žádném případě se jim nesmí vysvětlovat pravidla a zvyklosti kultury rodiny., ani tyto
zvyklosti měnit, aby se jim prokázala laskavost. Návštěvníci mohou dostat od bankéřů
sadu žetonů, které při svém návratu vrátí. U bankéře lze pořídit bankovní konto(pomocí
jazyka Animalése a znakové řeči)
9. Při návštěvě jiné kultury se očekává, že lidé z této rodiny budou dodržovat svá kulturní
pravidla. Na návštěvách nebo v přítomnosti návštěvníků se musí mluvit pouze jazykem
Animalése.
10. Výše uvedená pravidla nesmí být v přítomnosti návštěvníků vystavena

