Tak a pokračujeme v krasojízdě při soutěži „Armádo k boji!“, kterou pořádá Pieceofterrain.cz. Pokud by
se modely líbily, tak pospěšte, protože jejich výrobce je již neprodává a na zmíněné stránce jsou již jen
ve výprodeji. V druhém kole pokračujeme dalším oddílem nemrtvých legionářů. Jelikož těchto modelů
mam již dost ve své armádě, tak budu chtít zvolit jiné palety barev, než které jsem dosud používal. Ale co
hlavně. Pozorně jsem si prohlédl původní obrázky od Paula Bonnera a uvědomil jsem si, co mi na
současných nemrtvých nesedí. Mají nosi a rty. Na Bonnerových původních obrázcích je často nemají a
místo rtů mají vidět jen pozůstatky dásní. Takže jsem si dal tu práci a začal skalpelem řezat. Ve výsledku
je to v reálu vidět lépe nežli na koncových fotografiích.

V oddíle jsou dva příslušníci capitolské lehké pěchoty, tři kluci z bratrstva a jeden hussar z bauhausu.
Capitol jsem dosud měl buď v zeleně nebo modřé. Jako alternativní barva se jasně nabízí červená, pro
mars a flufově to podchytím jejich bývalým zařazením do praporu martian banshees, jejichž základní
barva je červená. Jen abych je rozlišil, tak jsem jednomu nahradil hlavu z maxmini.eu za zombie hlavu
s čírem. Inkvizitor bude mít nárameníky ve standardní šedé, jelikož jsem dosud používal hlavně
červenou, tak aby se odlišil. Jeden trooper bude mít zbroj také šedou, druhý černou s highlightem
modré. Bauhasu v šedé máme dost, tak tentokrát to bude světle modrá.

Standardně zahladím spoje greenstufem. Jedinej trooper má zlomenou nohu v holeni a nedá se to
normálně slepit, tak jsem tam taky raději hodil greenstuf , takže týpek před svou smrtí, a začleněním do
algerothovy armády, trpěl gangrénou a postupně mu noha začala mokvat a má tam dost vředů.

Postupujeme jednoduše. Od každé barvy používám tři odstíny. Nejdříve použiju nejtmavší a postupně
zesvětluji a následně ještě na nejvíce exponovaných hranách nanesu nejsvětlejší barvu. A tady je
výsledek.

