Soumrak Kostýmy

Úvod
Drazí účastníci Soumraku, nyní se před vámi otevírá dokument věnovaný tomu, jak by měl
vypadat vhodný kostým. Najdete zde obecný popis kostýmů pro Alianci a Hordu. O detailech
kostýmů pro jednotlivé klany a národy se můžete také dočíst v dokumentech popisujících
jednotlivé klany a národy.
Kostýmy na všech akcích tvoří velkou část atmosféry, proto je vhodné je nezanedbat.
Zároveň kostým slouží jako rozlišovací prvek, proto je důležité, aby na první pohled bylo
jasné, zda představujete orka či člověka!
Inspirací pro tvorbu kostýmu máte spoustu. Můžete se inspirovat samotnou hrou Warcraft,
Word of Warcraft nebo také filmem. Také existuje nespočet fantasy i historických filmů.
Navíc Soumraky už mají docela letitou historii, takže fotogalerie minulých ročníků může vaší
fantazii také napomoct. A vždy je tu Google plný obrázků nebo Pinterest ;)
Návody na výrobu kostýmů má nádherně zpracovaný tým, co pořádá Bitvu pěti armád.
http://b5a.cz/cze/nadcasove/navody/
Kvalita kostýmů na Soumraku je hodnocena (především zlatem), takže každý z vás by měl
chtít mít kostým co nejlepší!

Aliance
Aliance představuje lidskou armádu (náš středověk) doplněnou o spojence – trpaslíky, elfy
nebo také gnómy. Dominantní barvou alianční armády je bílá. Jednotlivé alianční národy
využívají jako doplňkovou barvu modrou, zelenou, nebo černou. Kostým je možné doplnit
zlatými nebo stříbrnými doplňky. Černou se snažte omezit na minimum.

Nováček
Pokud je Soumrak opravdu vaše první akce a vy nechcete utrácet moc peněz za oblečení,
nebo nejste úplná švadlenka, doporučujeme tuto nejjednodušší verzi kostýmu:
Jednobarevné kalhoty a dvojbarevný varkoč.
Tip pro slečny: Účes taky udělá svoje ☺
ČEHO SE VYVAROVAT
-> džíny, vytahané tepláky s pruhy, maskáče
-> taky se snažte omezovat batiku, dobře vypadá jen velmi ojediněle
->vyglajdané tenisky taky nejsou žádoucí, zkuste si vzít pohorky, nebo kanady

Pokročilý
Existuje mnoho způsobů, jak oživit nováčkovský kostým, aby vypadal o něco profesionálněji.
Uvádíme jen několik základních vylepšení.
Zkuste si půjčit kroužkovou košili, nebo nátepníky. Ušijte si návleky na boty podobné
jezdeckým chapsům, bude to vypadat, že máte vysoké boty. I detaily dělají svoje: namalujte
si na zbroj, nebo štít znak vašeho národa! Je tolik možností…

Expert
Často se jedná o zkušené hráče, nejčastěji v pozici CP. Kostým obsahuje různé důležité
detaily, které lépe dokreslují postavu (např. koruna krále, zdobená hůl mága), zdobená zbroj,
vyšívaná tunika nebo zdobené nátepníky). Zbraň je často upravená pro lepší ztvárnění
postavy (např. kosa Smrtky).

Horda
Horda představuje armádu orků doplněnou o jejich spojence – troly nebo ogry. Dominantní
barvou kostýmu Hordy je černá. Fialová, oranžová a žlutá jsou potom doplňkové barvy
jednotlivých klanů. Vyvarujte se bílé. K Hordě také neodmyslitelně patří zelená barva kůže!
Orkové se vyznačují svojí mohutností. Zkuste ji napodobit. Pomoct tomu může třeba trocha
starých kožešin připevněných na ramena.

Nováček
Pokud je Soumrak opravdu vaše první akce a vy nechcete utrácet moc peněz za oblečení,
nebo nejste švadlenka, doporučuji tuto nejjednodušší verzi kostýmu: Jednobarevné kalhoty a
dvojbarevný varkoč.
Tip pro nováčky: Když máte zelený jen obličej, vypadá to zvláštně. Nebojte se obarvit si i krk,
nebo ruce.
ČEHO SE VYVAROVAT
-> džíny, vytahaný tepláky s pruhy, maskáče
-> taky se snažte omezovat batiku, dobře vypadá jen velmi ojediněle
->vyglajdané tenisky taky nejsou žádoucí, zkuste si vzít pohorky, nebo kanady

Pokročilý
Existuje mnoho způsobů, jak oživit nováčkovský kostým, aby vypadal o něco profesionálněji.
Uvádím jen několik základních vylepšení.
Zkuste si půjčit kroužkovou košili, nebo nátepníky. Ušijte si návleky na boty podobné
jezdeckým chapsům, bude to vypadat, že máte vysoké boty. Taky kožešiny umí pěkně
podtrhnout orkský vzhled.
POZOR: Ne všechny roztrhané věci vypadají dobře!

Expert
Často se jedná o zkušeného hráče, nejčastěji v pozici CP. Kostým už může obsahovat různé
důležité detaily, které lépe dokreslují postavu (např. páska přes oko Kilrogga Jednookého,
kosti zapletené do vlasů, rituální znaky namalované na kůži nebo zbroji). I zbraň je často
upravená pro lepší ztvárnění postavy (např. meč ve tvaru kosti).

