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Forord 

Skyggedalen er et koncept der er udarbejdet af Frederik Majgaard og Sebastian Nielsen, 

med det formål at give børn og unge lysten til at opleve eventyrernes forunderlige verden og 

lære dem at forstå den verden de lever i, ved at opleve historiernes morale på egen krop. 

 

Dette gør vi ved at arrangere live rollespils kampagnen Skyggedalen, hvor vi tager stor 

inspiration fra kendte og knap så kendte eventyr og sagn.  

 

 

Vi har modtaget stor hjælp og støtte fra venner og bekendte til at føre dette projekt ud i livet, 

og det er vi meget taknemmelige for.  

Der er dog nogle som fortjener at nævnes til tak,  

 

Kim Nybo Andersen - For hans hjælp med servere, programmering og support. 

Jan Christian Villumsen - For at han vil sidde som moderator på Discord. 

Mette Slavensky - For hendes støtte og sparing, samt hendes store begejstring over vores 

projekt.  

Rikke Nielsen - For hendes sparring og hendes hjælp til at føre dette ud i livet, hendes evne 

til at genvinde vores hype når arbejdet bliver surt. 

Tor Bjørn Torp - For hans sparring og villighed til at dele erfaring, og det at han ikke er 

bange for at sige når noget virker dumt, selvom vi er overbeviste om at det er en god ide. 

Anders Toftdahl - For hans hjælp med det tekniske, hans sparring og hans holdninger til 

rollespil i helhed. 

Bjørn-Morten Vang Gunderson - For hans gode råd og spørgsmål som holder os skarpe, 

hans kritiske spørgsmål til design valg. For at han vil læse korrektur på disse regler! 

Chris Kristensen - For hans entusiasme over vores projekt, som har gjort at vi brænder 

endnu stærkere. 

Jonathan Vesth - For hans evige positive indstilling og hans episke hjælp! 

Bente Majgaard - For hendes hjælp til at sætte os i kontakt med de rigtige mennesker, og 

pege medierne i vores retning! 

 

Derudover vil vi rette en stor tak imod ThyRF - Thy-Mors rollespilsforening, det var her vi 

begge startede med at spille rollespil, og hvor vi lærte hvor godt rollespil kan være for både 

krop og sjæl. Det var her vi lærte vigtigheden af at fortsætte med at lege, selvom man er 

blevet voksen.  

I gav os modet til at forsøge at lave vores eget, og det er vi meget taknemmelige for!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelsættet er stadig under udarbejdelse, og vil gennemgå ændringer løbende. 
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Generelle regler 

Rollespils begreber 

Disse begreber er vigtige at man har styr på, og vil gøre det meget nemmere at deltage i 

rollespillet. 

 

In-game: Betyder at man er i spillet og spiller sin rolle, og man er altså ikke længere sig 

selv. Det er på den måde at man kan spille en anden person på, hvor man kan være en stor 

og mægtig ridder, uden egentlig at være en stor og mægtig ridder i virkeligheden. Det 

forventes at man er i sin rolle under hele spil tiden. 

Off-game: Betyder at man ikke er i sin rolle, og at man er sig selv igen. Det kan være 

nødvendigt at gå off-game for at fortælle spil effekter til andre, eller når man afleverer sedlen 

hvorpå der står beskrivelsen på en gift eller lignende, men det kan også være en god måde 

at komme lidt væk fra det hele på, hvis man føler sig overvældet. Det forventes at man er så 

lidt off-game som muligt under spil, da det kan ødelægge spiloplevelsen at se folk være off-

game. 

Plot: Er en historie, fortælling eller handlingsforløb som typisk er sat i gang af en arrangør 

eller en mester. Det kan for eksempel være en løbsk varulv som skal bekæmpes, eller der er 

problemer i mosen. Plots kan have forskellig varighed, og kan være så korte som 5 minutter, 

eller tage flere år før de er løst. Det kan dog ikke forventes at mestrene og arrangørerne 

laver plots hele tiden, og derfor kan det være en god ide, hvis man selv sætter noget igang. 

Handout: Kan være et brev eller et stykke papir eller andet som en mester eller arrangør 

har lagt ud i spil. Typisk vil der være et plot relateret til handoutet. Handoutet kan også være 

noget som kun eksisterer off-game, og er altså noget din karakter ved in-game eller som 

påvirker din karakter. 

Briefing: Vil blive afholdt inden hver spilgang, så mestre og arrangører kan fortælle om 

spillet og eventuelt komme med nogle punkter fra sidste spilgang og eventuelt udlevere 

handouts og fortælle hvad der skal ske. Det er også her at spillerne kan få svar på nogle 

spørgsmål.  

Debriefing: Vil blive afholdt efter hver spilgang, hvor der vil blive samlet op på nogle ting, og 

mestrene og arrangørerne har måske noget de gerne vil sige. Man kan stadig stille 

spørgsmål her, hvis der er noget man er forvirret over. Efter debriefingen skal man aflevere 

plot genstande til arrangørerne som vil notere at man skal have den tilbage næste gang. 

Scenarie: Er hvad vi kalder vores spilgange. De kan have en varighed på 8 timer, 24 timer 

og 42 timer. Man får 4 SP pr scenarie, og 8 SP til 42 timers scenarier. 

Mester: Er en nøgleperson som har ansvarsområder til scenarierne. De kan oftest være 

behjælpelige med spørgsmål, eller hvis noget skal fikses. Hvis en mester siger at noget er 

på en bestemt måde, har de altid ret.  

Arrangør: Er dem som sørger for at scenarierne bliver arrangeret, og det er dem der har 

den største forståelse for hvordan reglerne og spillet fungerer. De kan oftest være 

behjælpelige med spørgsmål og kan hjælpe dig på vej i plots. Hvis en arrangør siger at 

noget er på en bestemt måde, har de altid ret. De er også de eneste som kan modsige en 

mester. 
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Begreber og forkortelser 

Livs point (LP): indikerer hvor meget skade man kan holde til at få før man er døende. Man 

starter altid med 4 LP. 

Rustnings point (RP): indikerer hvor meget skade din rustning beskytter dig imod, før du 

begynder at tage skade i dine livspoint. Man kan kun få RP ved at gå med rustning, eller ved 

at købe en evne der gør at man tæller som en med rustning. (Læs mere i tabellen på side 

xx) 

Skæbne point (SP): indikerer hvor mange point man kan købe evner for. Alle karakterer, 

om de er menneske eller monster, starter med 13 basis point. Man får 4 SP efter hver 

spilgang, med undtagelse af 42 timers, hvor man vil få 8 SP. Det giver et total på 28 SP om 

året, hvis man deltager i alle spil gange. 

Magi kastninger (MK): indikerer hvor mange magier man kan kaste før man skal have dem 

gendannet. Man starter altid med 0 MK og har et maksimum på 0 MK. (Læs mere under 

magi regler side xx) 

Monster ressourcer (MR): indikerer hvor mange ressourcer et monster maksimalt kan 

have. Her skelnes der mellem permanente og midlertidige ressourcer. Man kan bruge dem 

på at kaste 1 magi eller få 1 LP tilbage. Permanente er nogen man får tilbage ved et bestemt 

tidspunkt på dagen, og midlertidige er noget man skal ud at skaffe hver gang man har tænkt 

sig at bruge dem. Eksempel på permanente: Sjæle man har fået skaffet sig fra monstre 

eller mennesker gennem aftaler og kontrakter. Eksempel på midlertidige: Blod som en 

vampyr har drukket fra et menneske. 

Skæbnestier: Istedet for klasser, har man en skæbne. Er det din skæbne at være en stor 

kriger, vil kriger evnerne blive billigere for dig, det samme hvis det var magi eller normal. 

Selvom du er skæbnebestemt til at være en stor kriger, kan du stadig lære at kaste magi, det 

kommer bare lidt sværere til dig. (Læs mere i skæbnestierne på side xx) 
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Håndtegn og symboler 

For at vise nogle ting som man ikke kan lave ude til spillet, og for at sikre at alle er klar over 

hvad der sker, så de kan spille på det, eller er klar over at de skal ignorere det, er der her 

beskrevet nogle håndtegn og symboler som man skal have styr på. 

 

Off-game: Symboliseres med en knyttet hånd lagt på hovedet, med et mørke blåt bånd om 

hovedet eller med et blåt lys om halsen. 

Gemt: Symboliseres med 2 flade hænder på hovedet. 

Usynlig: Symboliseres med at have et hvidt bånd om hovedet. 

I Skyggerne: Symboliseres med 1 flad hånd på hovedet. 

Forklædt: Et gult bånd eller et gult lys om halsen. 

 

Bånd og snore 

Blåt bånd: Hvis rundt om hovedet, viser den at man er off-game. Er den på en genstand 

som ligger frit, er det off-game.  

Lyseblåt bånd: Er den på et våben, giver våbnet kuldeskade. Er den rundt om en arm, 

beskytter den mod kuldeskade. 

Rødt bånd: Er den på et våben, giver våbnet ild skade. Er den rundt om en arm, beskytter 

den mod ild skade. 

Gult bånd: Er den på et våben, giver våbnet lyn skade. Er den rundt om en arm, beskytter 

den mod lyn skade. 

Grønt bånd: Er den på et våben, giver våbnet gift skade. Er den rundt om en arm, beskytter 

den mod gift skade. 

Brunt bånd: Er den på et våben, giver våbnet syre skade. Er den rundt om en arm, 

beskytter den mod syre skade. 

Hvidt bånd: Hvis rundt om hovedet, og er der en hånd fladt på hovedet, er man usynlig. Er 

den på en genstand, er genstanden usynlig. 

Sort bånd: Er den rundt om hånden, er personen beskyttet af noget magi. 

Orange bånd: Er den på højre arm, deltager bæreren i øjeblikket ikke i kampe eller i plots, 

men kan stadig spille rollespil. Man må ikke angribe folk med orange bånd, men folk i orange 

bånd må ikke bruge det som et helle. 

Lilla snor: Hvis den hænger på en genstand, betyder det at genstanden har en magisk 

effekt.  
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Bygninger 

Bygninger er som regel symboliseret ved et telt eller en anden form for indhegning. For at 

det kan tælle som en bygning, skal der være en bygnings seddel sat ved hver dør af 

bygningen. Bygnings sedlen beskriver hvilken bygning det er, hvordan det ser ud og hvilken 

type sikring der er sat på bygningen. Det gælder både fælder og låse og hvilken type dør der 

er sat i. Fælder og typen af lås vil stå på bagsiden af arket, og må først vendes når det er for 

sent.  

 

Genstande i bygninger: Der kan være off-game ting i bygningerne, det er strengt forbudt at 

gennemrode eller tage disse genstande. Off-game ting skal derfor være markeret med et 

blåt bånd, et off-game skilt eller være gemt væk i en sæk eller andet så man ikke er i tvivl 

om at det er off-game. Du må derfor ikke selv tage genstande i bygninger, og skal derfor 

kontakte ejeren af bygningen, som vil udlevere eventuelle stjålne genstande til dig, eller 

fjerne dem fra bygningen så de ikke længere er der. 

 

Lytning gennem bygninger: Man kan ikke høre eller se hvad der foregår inde i en bygning, 

medmindre man har en evne eller andre måder at gøre dette på.  

 

Bygningstyper: Der findes forskellige typer af bygninger, hver med deres egne egenskaber. 

 

Bygning Pris Ildspåsættelse og brandtid 

Hus 3 sølv 1 minut 

Gård 1 guld 5 minutter 

Bibliotek 5 guld 3 minutter 

Tempel 7 guld 10 minutter 

Borg 15 guld 15 minutter 

Kombineret Speciel Speciel 

 

Hvis man vil samle flere bygninger i én, så vil prisen blive beregnet ved at man tager prisen 

for den dyreste bygning, tilføjer den dobbelte pris for den næstdyreste bygning, og 3 gange 

prisen for den tredje dyreste og så videre. Eksempel kunne være en borg med et tempel 

med et bibliotek ville være 15 guld + 7*2 guld + 5*3 guld for et total på 44 guld. 

Ildspåsættelse bruger den højeste af bygningens dele. Så er det et hus med et bibliotek, 

tager det 3 minutter. 
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Døre: Alt efter hvilken type dør der sidder i, tager det forskellig tid at bryde ind. Dette skal 

stå på bygnings arket. Døre skal repareres hvis de har været brudt ned. 

 

Dør Pris Nedbrydnings tid Nedbrydningstid med rambuk 

Simpel dør Gratis 30 sekunder 1 slag 

Trædør 1 sølv 1 minut 5 slag 

Metal beslået trædør 1 guld 3 minutter 10 slag 

Metal dør 5 guld 5 minutter 20 slag 

 

Når man bruger en rambuk, skal man have noget med som kan gå for at være en rambuk. 

Man skal fysisk gøre som svinger man rambukken imod døren, og den skal føres tilbage 

hver gang man vil slå med den. Man skal råbe et højt “BANG” hver gang man slår med 

rambukken. Man skal være 2 personer for at bruge en rambuk. 

Uden rambuk bruger man sin skulder, et våben eller på anden måde forsøger man at slå 

døren ned. Man skal stadig råbe bang højt, uanset hvordan man gør. 

 

Hus: Er et sted hvor man kan sove og opbevare sine egendele 

Gård: Er en stor bygning med tilhørende områder hvor man kan dyrke grøntsager og urter. 

Bibliotek: Her kan man ved at undersøge og studere finde svar på mange af verdens gåder. 

Ved at bruge tid her, kan man spørge en mester eller arrangør om man har fundet noget 

spændende viden. Der skal minimum være 5 bøger i biblioteket. 

Tempel: Dette er et religiøst helligt område, og er med til at hjælpe de okkulte i deres 

ritualer. Der er visse ritualer som kun kan gennemføres i et tempel, de kan ses under 

domæner på side xx. 

Borg: Dette er en beskyttet bygning, som er svær at bryde ind i. Alle dem som er tilknyttet 

borgen, og kæmper for at beskytte den, har yderligere 2 LP, så længe de er inden for 5 

meter af borgen. Derudover er de immune overfor frygt, og vælter ikke omkuld ved 

jordskælv. Der følger en metal beslået dør med i prisen. Obs: Der skal betales den fulde pris 

for en ny dør, eller en dør i metal. 

At søge en person og tyveri 

Søge på personer: Man må undersøge hjælpeløse folks tasker og lommer, hvis både den 

der søger og den der skal søges har givet lov og har lyst. Ellers skal man bede personen 

aflevere in-game genstande hvis du har siddet ved personen og rollespillet at du har søgt 

dem i 1 minut.  

 

Tyveri: Hvis du kan tage en in-game ting, uden at det bliver opdaget, må du gerne det. Du 

skal dog huske at spørge genstandens ejer, om det er iorden. Andet vil blive opfattet som 

brud mod reglerne. Har genstanden Skyggedalens logo i bunden af sig, er det en genstand 

som er ejet af foreningen, og er lagt i spil så det er tilladt at stjæle den. Du skal derfor ikke 

spørge om lov inden du stjæler den.  
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Lommetyveri: Hvis ikke du kan finde ud af at stjæle fra lommer og tasker i virkeligheden, 

kan du tage en evne som gør at du kan stjæle fra en. (Dette står beskrevet under 

skæbnestien Sniger på side xx) 

 

Ved tvivl: Spørg en mester eller en arrangør! 

 

Alle genstande skal afleveres tilbage til deres ejere efter spilstop. Kan ejeren ikke 

findes, afleveres genstanden til mestrene eller arrangørerne, som vil tage ansvar for 

tingene. 

Handel og mønter 

Handel: Det meste handel vil foregå spillerne imellem. Det kræver ikke nogle evner at 

handle, finder du en som vil købe dine genstande, kan du sælge til dem, og omvendt kan du 

købe af en villig sælger.  

Du kan også tage ting med til spillet som du gerne vil sælge. Det kan være at du har bagt 

boller eller kage, eller du har lavet nogle smykker eller våben, så kan du sælge dem in-game 

for vores in-game mønter. Det er også tilladt at tage imod betaling for våben og andre ting i 

virkelige penge, men det er op til jer som spillere at gøre det imellem spilgangen. Husk at 

bare fordi du har købt en genstand in-game, betyder det ikke at du ejer den i virkeligheden. 

 

Mønterne: Vores mønter er trykket på visitkort, og vil blive udleveret ved hver spilstart, 

hvorefter det er op til spilleren selv at holde styr på mønterne imellem spilgangene. Mister du 

dine mønter mellem spilgangene, har du mistet dine mønter. Finder du dem mellem 

spilgangene, må du gerne tage dem med igen.  

Der er 3 forskellige værdier: Kobber, Sølv og Guld. Der går 10 kobber til 1 sølv, og 10 sølv til 

1 guld. Altså er 1 guld 100 kobber værd. 

Antallet af mønter man får udleveret, bliver beregnet ud fra ens levestandard. Alle starter på 

eventyr (niveau 1) i levestandard, og kan så købe den højere for skæbne point. (Se tabellen 

herunder) 

 

Levestandard: Indikerer hvor mange mønter man får udleveret ved hver spilstart. Måden 

det bliver udregnet på, er at man får som basis 9 kobber, og for hver gang man opgraderer 

ens levestandard, får man det dobbelte fremadrettet. 

 

Levestandard  Pris Antal mønter udleveret 

Eventyr (Nivuea 1) Gratis 9 kobber. 

Krønike (Niveau 2) 5 SP 1 sølv og 8 kobber. 

Myte (Niveau 3) 6 SP 3 sølv og 6 kobber. 

Sagn (Niveau 4) 7 SP 7 sølv og 2 kobber. 

Legende (Niveau 5) 8 SP 1 guld, 4 sølv og 4 kobber. 
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At gå på kro 

Det at gå på kro er en vigtig del af det sociale når man er til rollespil. Derfor er der i dette spil 

sat systemer op for at belønne spillerne for at gå på kro.  

Sætter man sig ind på kroen og spiller et spil med andre, drikker et glas saft, spiser en kiks, 

fortæller om sine heltegerninger, eller på anden måde får slappet lidt af fra Skyggernes 

trængsel og stress, genvinder man alle sine LP og magi kastninger. Der er også andre evner 

som bliver genladt efter man har været på kroen. Dette vil stå i evnen hvis det er tilfældet. 

 

Inde på hovedkroen til Skyggedalen, er der det som kaldes en beskyttet zone. Det vil sige at 

det ikke er muligt at bruge våben eller kaste offensive magier derinde. Der skal der andre 

evner til hvis man vil bekæmpe folk på kroen.  

Forklædning og forvandling 

Man kan ikke forklæde sig eller forvandle sig ude til spillet, uden at have en evne der tillader 

det. Det kan også være svært at have flere kostumer med, og det kan være meget 

besværligt at skifte mellem kostumerne. Derfor har vi den regel, at går man med et gult bånd 

om hovedet, indikerer det, at man er forklædt eller under en forvandling. Man skal derfor 

forklare folk hvordan man ser ud, så de kan spille ordentligt på dit udseende. 

Ekstra: Det er super fedt, hvis man har noget med som indikerer at man er forklædt eller 

forvandlet. Det kan være en maske, nogle tænder, klør eller andet, så det er nemmere at 

forestille sig. 

 

Forklædning: Man har valgt at ændre sit udseende med magi, sminke, tøj og andre ting for 

at skjule sin sande identitet. Det er umuligt at se igennem en forklædning, medmindre man 

har evnerne til det, eller kender personen meget godt. Før at man kan se igennem 

forklædningen uden evner, skal begge parter være enige om at de kender hinanden meget 

godt. 

 

Forvandling: Det er kun muligt at forvandle sig med monster evner eller ved hjælp af magi. 

Når man er under forvandling, er man enten gået fra at ligne et monster, til at ligne et 

menneske, eller omvendt. 

En forvandling kan typisk fremprovokeres af et eller andet, det kan være sult, vrede eller 

fuldmånen hvis nu man er en varulv. Man kan læse mere om forvandling under 

monsterevner side xx og under magiske formularer side xx 

Gifte 

Der findes forskellige typer gifte i spillet. Nogle skal smøres på våben, andre kan puttes i 

mad og drikke. Når man bliver ramt af en gift, eller indtager den, vil man få at vide hvad 

giften gør. Derfor er det vigtigt at den der bruger giften, enten får en anden til at fortælle ofret 

hvad giften gør, eller selv gøre det. Det foregår selvfølgelig off-game, så ofret kan ikke vide 

hvem der har forgiftet den.  

Gifte kan laves på forskellige måder, nogle er lavet på urter, og andre er lavet af monstrene 

selv.  

Om giften kan smøres på et våben, eller om den skal indtages på en eller anden måde, vil 

være beskrevet under den enkelte gift. (Læs mere om gifte under Urter og gifte side xx) 
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Fælder 

Der findes 3 forskellige typer af fælder. Fysiske og mekaniske fælder, magiske fælder og en 

kombination af de to. Det kræver en specifik evne at overkomme hver af de fælder. 

Der skal være en seddel som beskriver effekten af fælden. Den kan efterlades inde i det 

beskyttede objekt, eller på bygningssedlen til et hus. Det skal dog være synligt. Er det ikke 

synligt eller står på bagsiden af bygningsarket, er spilleren heldig, og har undgået fælden. 

Det er kun skaberen af fælden, og dem der har lært at omgå den, der ikke aktiverer den. 

 

Fysiske og mekaniske fælder: De kan være lavet af fjedre, nåle, gifte og mange andre 

ting, og aktiveres når man åbner noget, eller prøver at bruge en genstand man ikke kender 

mekanismen til.  

 

Magiske fælder: De efterligner typisk en formular, men i en svagere version, så de har kun 

halv varighed, og aktiveres ved at ofret åbner eller forsøger at bruge en genstand som er 

beskyttet af fælden.  

 

Kombinerede fælder: Meget sofistikerede og yderst farlige fælder. De er en kombination af 

teknologi og magi, altså det bedste af de to verdener. Det er kun de aller bedste der kan 

omgå disse. De kan aktiveres med fjedre og nåle som aktiverer en eksplosion, eller de kan 

være en usynlig kniv, som er umulig at opdage før det er for sent. Disse virker ved at de 

fungerer som de andre typer fælder, men med dobbelt effekt. 

Jeg vil ikke være i kamp eller deltage i plots! 

Der kan være forskellige grunde til at man ikke har lyst til at deltage i kamp eller være med til 

plots, og det er helt okay. Lysten til at deltage i plots og kampe kan også variere i løbet af 

spillet, det er også helt okay. Det skal være sjovt at spille rollespil.  

Derfor er det muligt at tage et orange bånd på din højre arm, og så vil det store monster gå 

uden om dig, og de store farlige plots vil ikke komme og trække i dig. Du kan til enhver tid 

tage båndet af hvis du skulle få lyst til at deltage som alle andre. Før du kan tage båndet på, 

skal du gå ind og sætte dig i kroen. Du behøver ikke spørge om lov for at tage det på.  

Har du ikke et orange bånd, kan dette lånes i bunkeren. Du må ikke bruge det orange bånd 

som et helle. Og husk at der stadig kan ske uheld, så hvis folk angriber dig, er det sikkert 

ikke med vilje. 
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Tilstande og status effekter 

Tidsstop: Tiden står stille og man er fanget i tiden man kan intet gøre. Man vil være ramt af 

denne effekt i den nævnte tid. Hvis der ikke er nævnt en tid, vil denne være 1 minut. En 

mester/arrangør kan råbe “tidsstop ubestemt” og så vil tiden først begynde når de siger den 

vil begynde. Kommer man voldsomt til skade, eller sker der et uheld, så er der tidsstop om 

den tilskadekomne, til der er blevet taget hånd om dette. 

 

Hjælpeløs: Er et fælles udtryk for personer, som er ude af stand til at bevæge sig frivilligt. 

Det kan være folk der sover, er bevidstløse, forbløder, bundet, lammet af gift, taget til fange 

eller paralyseret. 

 

Symbolsk binding: Betyder at man ganske forsigtigt binder sin fange symbolsk. Det skal til 

enhver tid være muligt for den tilfangetagne, at få hænderne fri i nødstilfælde eller hvis 

karakteren har evnen Udbryderkonge xx. 

 

I Skyggerne: Er man død eller er man på anden måde kommet i Skyggerne, angiver man 

det ved at gå stille med en flad hånd på hovedet, da dette symboliserer at man ikke kan ses 

af normale folk. Man kan hviske 1 stavelses ord til folk, og kan rykke på små ting såsom 

blyanter eller lignende. Man kan stadig høre hvad andre siger, og se hvad de laver. 

 

Usynlighed: Dette gør at Skyggerne skjuler en. Det symboliseres ved at ha en flad hånd på 

hovedet og et hvidt stof bånd om hovedet, derved kan andre spillere ikke se en. Når effekten 

ophører eller man flytter hånden, skal man tage båndet af og man bliver synlig. 

 

Jordskælv: Ved jordskælv vil man falde omkuld, medmindre andet bliver beskrevet via 

evner eller andet. Man vil falde til jorden og kan ikke koncentrere sig om at kaste magi, 

kæmpe eller bevæge sig, man kan dog råbe. Man er ramt af denne effekt i den nævnte tid. 

Hvis der ikke er nævnt en tid, vil denne effekt være så længe der bliver råbt “Jordskælv.” 

 

Lammet: Man er lammet på en legemsdel såsom venstre arm. Denne kropsdel er ude af 

stand til at bevæge sig frivilligt mens resten af kroppen virker normalt  

 

Paralyseret: man er paralyseret og kan derfor ikke bevæge sig på nogen måder. Bliver der 

ikke sagt en tid 1 minut. 

 

Kvæle: Denne effekt gør, at man bliver kvalt. det er muligt at kæmpe og hviske 2 stavelses 

ord. Det er ikke muligt at kaste magi, ritualer, bruge 2 hånds våben eller afstandsvåben. 

Efter 1 minut begynder man at forbløde (læs forbløde nedenunder.)    

 

Frygt: Man er bange for den ting eller person, der udløser frygten. Man reagere som det 

passer på ens karakter, men man vil flygte fra det der udløser frygten, indtil man ikke kan se 

det mere. Det virker ikke at dække øjnene. Husk frygt påvirker alle sanserne. Man vil være 

ramt af denne effekt i den nævnte tid. Hvis der ikke er nævnt en tid, vil denne være 5 

minutter. 
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Forbløde: Man forbløder når man er på 0 LP. Man kan vælge at dø før tid, ellers vil dette 

som udgangspunkt tage 5 minutter. Man er hjælpeløs dog kan man snakke ikke råbe og 

bevæge arme og ben lidt. Man kan ikke gå, kæmpe, kaste magi eller ritualer. Det er dog 

muligt med stor besvær at bevæge sig 5 skridt fra hvor man ligger. Det er okay at flytte sig 

væk fra en slagmark, så man ikke bliver trådt på eller ligger i vejen. 

 

Død: Efter man har forblødt, og ikke har modtaget hjælp, er man død. Dette vil sige man er 

et lig og ligger stille. Når folk omkring en, ikke længere fokuserer på en vil ens krop forsvinde 

og man vil blive en del af Skyggerne (læs i Skyggerne). (Kan man ikke finde en der vil 

genoplive en, kan man gå til gm bunkeren og prøve ens skæbne) 

 

Koncentrationsbesvær: når man har koncentrationsbesvær kan man ikke koncentrere sig 
om at kaste magi eller bønner.  
 
Mareridt: Man ser sit værste mareridt og man vil gøre alt i sin magt for at det skal forsvinde 
dette kan være edderkopper der kravler på dig som man vil fjerne eller en bestemt person 
der jager en. 
 
Mentalt drænet: man er blevet udsat for noget der er så hårdt at det har kostet alle dine 
magi kastninger og skal derfor genvinde som man normalt gør når man er løbet tør. 
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Kamp regler og våben 

Våben & Sikkerhed 

De våben du skal bruge til kamp i Skyggedalens rollespil, er bløde våben. Det vil sige købte 

eller hjemmelavet våben med skumgummi og latex eller skumgummi og gaffatape. Disse 

våben er lavet på en måde, så deres udseende ligger tæt på virkelige våben, men dog så 

du kan tåle at blive slået med dem uden at få blå mærker.  

 

Inden hvert rollespil foretager spilmestrene sig en såkaldt ’våbenkontrol’, hvor spilmestrene 

vil undersøge om dit våben er sikkert nok. Her skal skjolde og rustninger også kontrolleres. 

Man må ikke bruge udstyr som ikke er blevet godkendt. 

 

Opsummering:  

● Brug sikre våben. 

● Alle starter med 4 livspoint fra 

start. 

● Alle kan bruge våben og rustning. 

● Ingen slag i hovedet eller skridtet. 

● Hold styr på dine egne livspoint. 

● Vis hensyn. 

 

Der er følgende sikkerhedskrav til våben: 

 

Sværd, knive, våben og økser: Der lægges stor vægt på hvor blød våbnet er, og om man 

kan mærke kernen i våbnet.  

 

Kastevåben: Alle kastevåben skal være uden kerne i. Du må ikke kaste dit våben mod 

nogen, hvis du kan nå dem med udstrakt arm. 

 

Bonk våben: Alle bonk våben skal være uden kerne. Våbnet skal være blødt nok til at man 

kan klemme ind på den.  

 

Skjolde: Hvis skjoldet er lavet af træ SKAL der være en kantpolstring, der består af en 

gummislange og derefter en skumpolstring dækket af enten tape, latex eller stof.  

Træskjolde uden gummislange på trækanten bliver ikke godkendt. 

 

Bue & pil: Alle buer brugt i rollespil må max trække 25 pund og du må IKKE skyde din pil 

mod nogen som står inden for 3 meter af dig. Spørg våbenkontrollen, hvis du er i tvivl. Alle 

pile skal tjekkes igennem. Vi tillader ikke hjemmelavede pile.  

 

Usikre våben: Bedømmes våbnet at være for hårdt, for farligt eller hvis det ikke har nogen 

indbygget topsikring, så må du IKKE bruge det i rollespillet. Det aftales med en mester eller 

arrangør om hvad man så gør med våbnet. 
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Våbens størrelse:  

Knive: fingerspids til albue. 

Ethåndsvåben: Må ikke gå over navlen. 

Tohåndsvåben: Må ikke gå over hovedet. 

Bonk våben: Under 30 cm, uden kerne. 

Kastevåben: Under 40 cm, uden kerne. 

 

Ikke tilladte våben: 

Armbrøste 

Stikvåben 

Morgenstjerner/flails 

Piske 

Kampregler 

Der vil uden tvivl komme tidspunkter hvor man kan være nødsaget til at gribe til våben. 

Derfor er det vigtigt at man har læst og forstået disse regler inden man begynder at slås. 

 

Hvordan foregår en kamp? 

Kamp i rollespil foregår med bløde, efterligninger af middelaldervåben. F.eks. sværd, økse, 

daggert, bue og pil.  

Ønsker du at kæmpe imod en anden spiller, så bruger du dine våben efter bedste evne.  

Du skal slå for at ramme. Dog selvfølgelig ikke hårdt. Du må slå efter arme, ben, mave eller 

ryggen. Du må ikke slå i hovedet eller i skridtet og du skal tænke over andre følsomme 

områder, som brystet på kvinder eller folks fingre.  

Bliver du ramt tager din rolle skade. 

 

Nævekamp: Nogle gange kan der opildnes til almindeligt håndgemæng. Her er det vigtigt at 

kampen udøves som en “show kamp”. Man må på intet tidspunkt ramme hinanden. Udfaldet 

af kampen, afgøres deltagerne indbyrdes inden kampen går i gang. Eventuelt kan man 

afgøre kampen med et spil “sten-saks-papir”.   

 

Kan jeg bruge et våben?: Vi kører med udgangspunkt fra reglen “Kan du, så kan du.” 

Derfor kan du også samle et våben op og slå med det, eller tage en bue og skyde med den 

og lignende ting. Forskellen ligger i hvor godt man bruger våbnet. 

 

Du har 2 hænder: Da du kun har 2 hænder, kan du ikke bære 3 sværd i kamp, eller to 

sværd og et skjold. Du kan heller ikke kaste magi, hvis du har noget i begge hænder, da det 

kræver at man har en hånd fri. 

 

Skade: For at gøre skaden simpelt giver alle angreb 1 i skade. Det gælder både magi og 

sværd og bue. Der kan være effekter som gør at man kan give mere i skade. Dette vil blive 

sagt højt ved det gældende slag.. 
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Skydevåben: Måden man bruger skydevåben i Skyggedalen, er ved at man peger på en 

fjende, og siger “Bang!”. Man skal sikre sig at ens fjende er klar over at den er blevet ramt. 

Man kan ikke ramme hvis folk er længere end 10 meter fra en. Et skydevåben giver altid 1 i 

skade, og kan ikke hæves med evner eller monster ressourcer. Alle standard magasiner har 

6 skud. 

 

Er jeg ramt?: For at et slag kan tælle som at have ramt, skal slaget markeres. Det tæller 

altså ikke hvis du bliver snittet.  

Slag der udelukkende rammer tøj, skjolde eller som kommer til at ramme hænder eller 

hovede tæller ikke. 

Før at man kan slå med et våben igen, skal våbnet føres bag hovedet eller bag hoften før 

det tæller. Man kan altså ikke slå med to knive som var det trommestikker for at give 15 i 

skade på 2 sekunder. 

Er man i tvivl, tæller slaget som et snit. 

 

Jeg blev ramt!: Bliver du ramt af et våben, tager din karakter skade. Man tager altid 1 i 

skade, medmindre andet bliver sagt. 

Det er super godt hvis du også spiller på den smerte din karakter får over at blive ramt. 

Omvendt skal du også give din modstander plads til at rollespille sin smerte over dine episke 

angreb. 

 

Alle mine LP er væk! Når man har taget så meget skade at ens LP og RP er væk, går man 

i gulvet. Man ligger så og forbløder i 5 minutter, eller indtil man modtager helbredelse eller 

førstehjælp. Efter de 5 minutter er gået, og man ikke har modtaget helbredelse inden, så dør 

man. Man kan på ethvert tidspunkt så længe man forbløder, vælge at lade sig dø med det 

samme. 

 

Jeg døde, hvad betyder det? Du endte med at dø på en eller anden måde, være det i 

kamp, af magi, dumheder eller af helt andre grunde. Det betyder så at din sjæl går over i 

Skyggerne, et mellemsted for de afdøde sjæle (læs mere om Skyggerne på side xx).  

Her kan du stadig se og høre hvad der foregår omkring dig, og der er nogle okkulte som kan 

tale med folk i Skyggerne.  

Du kan så prøve at overtale en okkult om at genoplive dig, dette vil ske uden konsekvenser. 

Prisen for genoplivning kan ses på side xx. Hvis det ikke lykkedes dig at overtale en om at 

ville genoplive dig, kan du rende rundt og hjemsøge folk, eller gå til “arrangørbunkeren” hvor 

du kan tage chancen og lade skæbnen bestemme hvad der skal ske med din karakter. 

 

Våben af andre metaller: Nogle væsner kan være modstandsdygtige over for almindelige 

angreb. Derfor kan det være nyttigt at have et våben i eksempelvis sølv, hvis man skal 

kæmpe imod en varulv. Når man slår med et våben lavet af sølv, siger man “Sølv våben” For 

at få et våben af andre metaller, skal man have en smed til at lave våbnet om.  

 

Våben med andre skadestyper: Det er muligt at få ændret den type skade sit våben giver, 

og da der findes måder at blive modstandsdygtige eller ekstra sårbare over for visse 

skadestyper, som for eksempel ild, er det vigtigt at når man slår med sit våben, at man siger 

hvilket element man skader med. Eksempelvis “ild skade.” eller “sølv skade” 

Disse skadestyper findes: Ild, vand, jord, luft og magi. Så er der gifte og sygdoms skade. Så 

er der hellige våben og våben belagt med sølv og kold jern.  
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Nådestød og henrettelse: Ligger du hjælpeløs på jorden, eller ligger du og sover, eller på 

andre måder er fuldstændig ukampdygtig, kan din modstander lave et nådestød. Det vil sige 

at man dør. Det samme er sig gældende for henrettelser, hvor man lader en person 

henrette.  

 

Rustning: Tager man rustning på er man ekstra beskyttet, og det kræver ikke nogle evner 

at bære rustning, men der findes evner som gør at man kan udnytte rustningen bedre. Man 

får altså nogle rustnings point eller RP. Man mister sine RP før man mister sine LP. 

Rustningerne er delt op i let og tung rustning, som giver forskellige mængder RP. Se 

tabellen nedenfor: 

 

Rustning Arme og ben Hoved Krop Total 

Let rustning 1 1 2 5 

Tung rustning 2 2 3 9 

Let Monster hud 1 1 1 4 

Tung Monster hud 2 2 2 8 

Let monster hud med let rustning 1,5 1,5 2,5 7 

Tung monster hud med tung rustning 2,5 2,5 3,5 11 

 

Som man kan se, kan man kombinere rustningen på mange måder. For at få RP på arme og 

ben, skal man have dækket 2 dele, altså enten begge arme eller ben, eller en arm og et ben. 

Man kan også dække både arme og ben, og derved få RP 2 gange for dem. Vi tæller kun 

hele RP, så ender du med et ikke helt tal, runder vi ned. 

 

Som monster har man mulighed for at købe en evne som gør at ens hud beskytter som en 

rustning. Den kommer i to niveauer som set ovenfor. Man kan derfor også tage rustning 

uden på sin monster hud, og derved får flere RP, hvis rustningen stemmer overens. Altså 

kan et monster kun få ekstra RP for sin rustning, hvis den for eksempel har tung monster 

hud og bærer tung rustning. Ellers tager man højeste værdi. 

 

Du kan spørge ved våbenkontrol eller en mester, hvis du er i tvivl om hvor mange RP du har. 
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Skæbnestierne 

I oldtiden fandt man på at navngive hvad man elskede. Smede navngav deres våben, 

konger har navngivet deres rige og forældre har navngivet deres børn. Navnet har vægt, 

navnet har betydning. Et navn er ikke bare et navn i Skyggedalen. Dit navn er din skæbne. 

Kender folk dit navn, så kan de påvirke din skæbne på godt, men også på ondt. Derfor har 

langt de fleste et skæbnenavn, som er deres ægte navn og et alias, som er et falsk navn.  

Aliaset er det brugte navn i hverdagen. 

 

Når man får et navn så bestemmer det ens skæbne i form af skæbnestier. Man får tildelt 2 

skæbnestier, en primær og en sekundær. Disse beskriver hvor meget potentiale man har 

inden for det enkelte felt. Det vil sige når du laver din karakter skal du vælge et skæbnenavn, 

et alias, en primære og sekundær sti.  

Der findes 7 skæbnestier.  

 

Hverdagens helte stien: Stien der fokusere på, at få dagligdagen til at fungere. Er du 

smeden, der gør det muligt for kriger kan slås. Er det dig folket kommer til for at skaffe urter, 

eller er du købmanden i byen. Har du kontakterne til sælgere eller eventyrere, der kan skaffe 

lige det du har brug for. Fokuserer du på at skabe magiske genstande. Er det dig der udøver 

førstehjælp på folket af Skyggedalen. Eller er du bare en helt normal borger i området. 

 

Sniger helte stien: Er du let på tå med snilde fingerfærdigheder. Ingen dør står låst for dig 

og det er dig som opdager spioner før nogen anden. I kampens hede er du umulig at ramme 

og er alle steder og ingen steder på samme tid. Ved du hvor man finder smuglere, kriminelle 

eller tyve. Du ved at der er mange måder at bekæmpe en modstander. Snigmord, gift og 

lommetyveri er bare nogle af de redskaber du har. 

 

Kriger helte stien: Marchere du ud på kamppladsen. Bruger du dine våben færdigheder til 

at bekæmpe dine modstandere. Ved du hvordan man bevæger sig for at få mest ud af din 

rustning. Er du hærleder, der står bagerst og kommanderer eller er du bersærkeren, der 

kommer løbende mod din fjende, råbene med våbnet over hovedet. Træner du for at 

forbedre dine færdigheder, så du kan beskytte de svage, eller for at være den mægtigste. 

 

Magiske helte stien:  Har du lært at betvinge elementerne. Besidder du kræfterne til at 

manipulere den rå magiske kraft. Mestrer du evnen til at slynge trylleremser. Kaster du 

magien efter dine fjender for den fulde destruktive effekt, eller sender du dine besværgelser 

gennem et fokus så intet kan undgå dine besværgelser. Laver du magiske fælder, eller 

udfordre du naturens love med hvad der er muligt. Magiens sti er nådesløs og uforudsigelig.  

 

Okkulte helte stien: Er du mere til det overnaturlige. Har du lavet en aftale med noget 

magtfuldt. Er dine evner skænket til dig fra naturen, guderne eller noget helt andet. Besidder 

du magten over liv eller død, skabelse eller ødelæggelse, ild eller vand, lys eller mørke.  

Fremmaner du det overnaturlige eller messer du i kor og holde det onde væk. Snakker du 

med de døde. Bruger du riter, remser, eller bønner for at lade din vilje ske. Er ritualer og 

ceremonier noget der gøres for tradition? Eller er det noget mere? Noget magtfuldt?.  
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Historiefortæller stien: Skriver du historier og verden former sig derefter. Bruger du dine 

venners navne og gavner dem i kamp, eller bruger du dine evner til at forbande hvad der 

krydser din vej. Pennen er mægtiger end sværdet og aldrig har det været mere sandt end 

når du besidder den, men med magt kommer der stort ansvar. Verden former sig efter dine 

historier så pas på hvad du skriver. Ikke alle historier slutter med og de levede lykkeligt til 

deres dages ende. Mange historiefortællere har lidt en grum skæbne vil dette også ske for 

dig? 

 

Monster stien: Er du andet end et menneske har du adgang til denne sti. En sti for monstre. 

Har du monster ressourcer som en vampyr, der drikker blod eller en djævel der køber sjæle. 

Er du et bæst af ild, der ikke tager skade af ild, eller et væsen med tyk hud, pels eller skæl 

så har du måske monster hud der virker som rustning . Kan du spy ild, eller gøre folk til sten, 

har du en farlig gift? Eller transformerer du til menneske eller monster? Så er det her du skal 

kigge, men husk jo mægtigere monsteret er, jo mægtigere er dens forbandelser. Så monster 

evner kan være som en 2 sidet klinge. 

 

Skæbne point 

For at få evner skal man købe dem for SP. SP står for skæbne points disse gives til spilleren 

gennem check ind. Efter hver spilgang gives der 4 SP. En spiller får 13 SP når de laver 

deres første karakter. Du optjener SP som som spiller og som karakter. Det vil sige, at hvis 

du laver en ny karakter efter du har spillet 4 spilgange, starter du med en karakter med 13 

SP. De næste 4 spilgange, vil du så tjene det dobbelte antal SP. Vi så helst at du spiller den 

samme karakter under et scenarie. Ønsker du at skifte under et scenarie kontakt arrangøren 

som er i bunkeren.  

 

Levestandard: Indikerer hvor mange mønter man får udleveret ved hver spilstart. Måden 

det bliver udregnet på, er at man får som basis 9 kobber, og for hver gang man opgraderer 

ens levestandard, får man det dobbelte fremadrettet. Det er muligt at opgradere for SP.  

 

Levestandard  Pris Antal mønter udleveret 

Eventyr (Niveau 1) Gratis 9 kobber. 

Krønike (Niveau 2) 5 SP 1 sølv og 8 kobber. 

Myte (Niveau 3) 6 SP 3 sølv og 6 kobber. 

Sagn (Niveau 4) 7 SP 7 sølv og 2 kobber. 

Legende (Niveau 5) 8 SP 1 guld, 4 sølv og 4 kobber. 
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Evner 

der findes evner i forskellige niveauer.  Eventyr er låst op for og koster 4 SP som 

udgangspunkt. Er det i en sekundær sti koster det 1 mindre er det i en primær sti koster den 

2 mindre. Har man en sti i både sin primære og sin sekundære, får man 3 i rabat. For at låse 

op for niveauet højere i den enkelte sti skal man købe 2 evner i det højeste niveau du har 

mulighed for. Det vil sige er du sagn niveau i kriger helte stien skal du køben 2 sagn kriger 

evner for at låse op for myte kriger evner.  

 

Niveau  basis sekundær primær 

Eventyr 4 3 2 

Krøniken  5 4 3 

Myte 6 5 4 

Sagn 7 6 5 

Legende  8 7 6 

 

 

Mister man sin sekundære eller primære sti eller får man dem på et senere tidspunkt 

Det er muligt at miste sin skæbne og dermed miste sin sekundære og eller primære sti. 

Dette gør at fremtidige evner koster det som stien er blevet ændret til. Så er man sekundær  

sagn kriger og går ned på basis sagn kriger så koster fremtidige kriger sagn evner 6 Sp i 

stedet for 5 SP.  

 

Får du din sekundær tilbage igen så vil de fremtidige evner koste som var det en sekundær 

men de allerede købte evner vil forblive købt til den købte pris. Får man sin skæbne tilbage, 

får man de samme skæbnestier igen 

 

Skæbneløs  

Har man ikke noget sjælenavn er man skæbneløs, ens skæbne existere ikke. Derfor hjælper 

verden dig ikke. Dør du og vælger skæbnen kan dette have farlige konsekvenser. Andre kan 

heller ikke påvirke dig gennem din skæbne, hverken positivt eller negativt. Det er muligt 

senere at få et sjælenavn. 
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Racerne  

Menneske  

Et væsen som vandt den store krig mod de stygge monstre, som var af mørket selv, ved at 

fange dem i det mørke de var skabt af. Dette var muligt ved hjælp af deres potentiale inden 

for historiefortælling. I oldtiden fandt denne væsen ud af magten ved at have et navn og 

derved blev det kutyme at alt havde et navn, for navnet gav magt.  

Helte tilbage fra den store krig er blevet udødeliggjort gennem deres navn. Helte som vi 

stadig husker den dag i dag. Helte som H.C Andersen og Brødrene Grimm for bare at 

nævne nogle få.  

 

Menneskene får 13 SP og skal bruge de 4 af deres SP på at købe en evne som ikke er i 

deres primære eller sekundære skæbnesti. 

Monster  

Et monster, øgenavnet skænket til væsener fra menneskene selv. De er forskellige fra 

mennesker. Vi har mange navne, men vi kalder os selv for væsner. Et væsen er oftest et 

intelligent menneskelignende væsen. Væsener har nogle fordele som mennesker kun kan 

drømme om (læs mere om monster evne i monster evner side xx), havde det ikke været for 

menneskenes historie evner havde væsenerne ikke tabt krigen, hvor de blev forvist til 

Skyggerne. Der findes mange typer af væsener, mange af dem er beskrevet i menneskenes 

historier og legender. Nogle af de kendte er helte som Dracula, vampyren som mestrede 

historiernes magt og den misforståede Frankensteins monster. Alle monstre har været 

fanget i Skyggerne (læs kapitlet Skyggerne på side xx). Monstrene kommer ind i Skyggerne 

på forskellige tidspunkter gennem historien og derfor kan komme fra forskellige tidsaldre, 

men det skal være før 1875 da alle monstre er fanget i Skyggerne efter det tidspunkt. Det 

skal dog være efter 3000 f.kr. Dette vil sige spilleren kan have en monster karakter fra 

mellem år 3000 f.kr. og 1875.  

 

Fordi der findes så mange monster og forskellige typer af monstrer, er der kun en monster 

race som er alle monstrer. Det vil sige om spilleren vil være en genie, orc, oni, devil, dæmon, 

engel, dværg, zombie, lich, skelet, fe, dryade, drage, lindorm eller noget helt andet så er det 

muligt. Findes det i en fortælling, så findes det. Med det sagt så må man ikke tage et 

monster med et navn. Eksempelvis kan spilleren ikke være Dracula, men spilleren kan være 

en vampyr fra et slot. Du kan ikke være jætten Loke, men du kan være en jætte der er taget 

med inspiration fra Loke.  

 

Et monster starter med 13 SP, 1 monster forbandelse og skal bruge de 3 af deres SP på 

monster evner. Monster evner tæller som en sekundær skæbne sti for alle monstre. Vær 

opmærksom på at nogle evner kan gå igen og være billigere eller dyrere under monster 

evner. For hver gang en monster gå op i niveau skal en spiller tage en monster forbandelse. 

Dette kunne være svagheden over for solen, hvis man måske var en vampyr. Altså når et 

monster køber sin første krønike monster evne (niveau 2) skal den have 2 forbandelser, og 

sådan fortsætter det op til legende (niveau 5) hvor den vil have 5 forbandelser (læs mere om 

monster forbandelser på side xx)
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Evnerne

Kriger stiens evner

Eventyr evner 7 

Bedre rustning 1 [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at udnytte din 

rustning bedre, og får derfor 1 yderligere 

RP når du bærer mindst 2 dele rustning. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Du får kun den mængde RP 

som er oplyst i tabellen om rustninger. 

Krav til udstyr: 2 rustningsdele. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Hærleder 1 [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Man har lært at organisere 

sine tropper, og alle i ens hær som bærer 

ens farver er immune overfor frygt. 

Brug af evnen: Alle der bærer dine farver 

får brug af evnen. Man skal være nok til at 

kunne klassificeres som en gruppe. 

Uden evnen: Folk er ikke immune over 

for frygt. 

Krav til udstyr: Tabarder eller tøj i let 

genkendelige farver og symboler. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Kvæle [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Med denne evne bliver det 

muligt at kvæle folk. 

Brug af evnen: Man lægger hånden på 

skulderen af den man gerne vil kvæle. 

Imens at personen bliver kvalt, kan denne 

ikke tale højt, og kan ikke slås med 2 

hånds våben eller kaste magi. Efter 1 

minut bliver personen hjælpeløs og 

begynder at forbløde. 

Uden evnen: Du kan ikke kvæle andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

Sikker på fødderne 1 [Kriger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du er blevet meget sikker 

på dine fødder, og skal derfor ikke kaste 

dig på jorden under et jordskælv, og du 

kan modstå at blive skubbet, hvis du er 

klar over det. 

Brug af evnen: Under et jordskælv kan 

du blive stående, men du kan ikke gå, 

kæmpe eller andre ting. Er der nogen som 

vil skubbe dig, kan du ved at have armene 

løftet som til at stå imod, undgå at blive 

skubbet væk. 

Uden evnen: Du falder til jorden under et 

jordskælv. Hvis nogen med evnen 

“Skubbe” kan de skubbe dig væk, selvom 

du er forberedt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Livet er dyrebart [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Bliver du slået på 0 LP er du 

hjælpeløs og forbløder, men du kan holde 

ved livet lidt længere end andre og kan 

gøre lidt mere for at redde dit liv. 

Brug af evnen: Din forblødelses tid er nu 

10 minutter, du kan råbe på hjælp 3 gange 

og du kan kravle 10 meter væk fra det 

sted du er faldet. 

Uden evnen: Du forbløder i 5 minutter, du 

kan kun hviske 2 stavelses ord og du kan 

kun kravle 5 meter væk. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 
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Blankvåben specialist [Kriger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du er blevet ekstra god til at 

bruge våben som knive og sværd. 

Brug af evnen: Når du bruger blankvåben 

tæller du som at have 1 ekstra RP. 

Uden evnen: Du har dine normale antal 

RP. 

Krav til udstyr: Et sværd eller en kniv. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Slagvåben specialist [Kriger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du er blevet ekstra god til at 

lægge kræfter i når du bruger slagvåben 

som økser, hamre, køller og politistave. 

Brug af evnen: Når du bruger et 

slagvåben til at bryde en dør ind, så 

halverer du nedbrydningstiden. 

Uden evnen: Det tager den normale tid at 

bryde en dør ned. 

Krav til udstyr: Et slagvåben 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krønike evner 8 

Parér magi 1 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Ved at bruge et skjold, kan 

du undgå at blive ramt af noget magi. 

Brug af evnen: Kaster nogen en magi på 

dig, kan du ved at have skjoldet mellem 

dig og kasteren, vælge ikke at blive ramt 

af effekten af magien, selvom den rammer 

din krop eller er en pege formular. Dette 

kan du gøre 2 gange inden du skal på 

kroen igen. 

Uden evnen: Man kan ikke parére magi 

normalt. 

Krav til udstyr: Skjold 

Krav til evner: 2 kriger evner på eventyr 

niveau. 

Prisen: 5 SP 

 

Bersærkergang 1 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Man kan ved at blive så sur 

at man mister alle ens hæmninger. 

Derved kan man undgå at blive påvirket af 

magi som ellers ville holde en fanget eller 

få en til at gøre noget andet. Man kan ikke 

kaste magi eller bruge evner der kræver 

stor koncentration så længe man er i 

bersærkergang. 

Brug af evnen: Man kan være i 

bersærkergang så længe man er inden for 

synsvidde af sin modstander, og så længe 

man er aggressiv imod denne, eller 5 

minutter, hvad end der er kortest. Man kan 

gøre dette 1 gang pr besøg på kroen. 

Man kan bruge evnen, selvom man er 

påvirket af en magi. 

Uden evnen: Man bliver normalt påvirket 

af magi selvom man er sur. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: 2 kriger evner på eventyr 

niveau. 

Prisen: 5 SP 
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Fane bærer 1 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Du har fået æren af at holde 

fanen for en hærfører, og den opgave er 

så vigtig at du holder til fanen, selv når du 

ellers ville falde om. 

Brug af evnen: Når du er sammen med 

en hærfører og bærer en fane i dennes 

farver, kan du blive stående selvom du 

bliver slået på 0 LP. Du kan dog ikke 

kæmpe videre, og begynder at forbløde 

når kampen er ovre eller når hærføreren 

falder. 

Uden evnen: Når man  bliver slået på 0 

LP falder man om og forbløder. 

Krav til udstyr: En fane i hærførerens 

farver. 

Krav til evner: 2 kriger evner på eventyr 

niveau 

Prisen: 5 SP 

 

Immunitet over for magien 

(Indsæt magi) [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Med denne evne er du 

blevet immun over for effekten af en 

bestemt magi formular. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Bliver man ramt af en magi, 

har den fuld virkning på en. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: 2 kriger evner på eventyr 

niveau 

Prisen: 5 SP 

 

Godt helbred 1 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Du har er sund og stærk og 

har derfor 1 ekstra LP. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Du har normalt 4 LP. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

Stor styke 1 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Du er stærkere end de 

fleste, og folk beundrer dig for din store 

styrke. 

Brug af evnen: Sammen med en anden 

med denne evne, kan i nøjes med kun at 

være 2 for at bære hjælpeløse. Når i er 

flere der bruger en rambuk, halverer i 

antallet af slag der skal til for at bryde 

døren ned, minimum 1. 

Uden evnen: Man kan normalt ikke bære 

personer uden at være 4 om det. Brug af 

rambuk følger skemaet. 

Krav til udstyr: Ingen eller en rambuk. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 7 SP 

 

Lammende slag 1 [Kriger, Krønike] 

Beskrivelse: Ved at slå en person på en 

legemsdel, kan man lamme denne 

legemsdel. Lammelsen varer 1 minut.  

Brug af evnen: Man slår en på fx armen, 

og siger højlydt “Lammende slag, 1 minut” 

Dette kan man gøre 1 gang pr kamp. 

Uden evnen: Kan man ikke slå folk og 

lamme dem. 

Krav til udstyr: Et våben 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Forvirrende slag 1 [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Du slår på en magikaster, 

og denne kan ikke længere koncentrere 

sig om at kaste magi.  

Brug af evnen: Når du rammer en, kan 

du 1 gang pr kamp sige 

“Koncentrationsbesvær 1 minut” 

Uden evnen: Kan du ikke give andre 

koncentrationsbesvær udover når du 

afbryder dem i deres kastning. 

Krav til udstyr: Et våben 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Myte evner 6 

Viljestærk [Kriger, myte] 

Beskrivelse: Ved at have trænet sit sind, 

har man lært at modstå sinds påvirkelse. 

Brug af evnen: Bliver man sinds påvirket 

i en bestemt mængde tid, så kan man 

halvere denne. 

Uden evnen: Bliver man påvirket af magi i 

den fulde tid. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: 2 kriger evner på krønike 

nivau 

Prisen: 6 SP 

 

Livvagt [Kriger, myte] 

Beskrivelse: Ved at stå nær en anden 

person, kan man beskytte denne mod 

skade og magiske effekter. 

Brug af evnen: Ved at have bundet et 

sort bånd om armen på en anden person, 

og på dig selv, kan man beskytte den 

anden mod skade. Alt skade som den 

anden ville have modtaget, eller andre 

former for påvirkelse, vil nu ramme dig i 

stedet. Man skal stå inden for 2 skridt af 

hinanden. 

Uden evnen: Man kan ikke beskytte 

andre mod skade. 

Krav til udstyr: Et sort bånd. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

 

Hærleder 2 [Kriger, myte] 

Beskrivelse: Man er blevet bedre til at 

organisere sine tropper i kamp. 

Brug af evnen: Alle der bærer dine farver 

og kæmper ved din side får 1 ekstra LP og 

de er immune over for frygt, og man skal 

være nok til at kunne tælle som en 

gruppe. 

Uden evnen: Har man sine normale antal 

LP og man er ikke immun over for frygt. 

Krav til udstyr: Tabarder og andet tøj der 

passer i dine farver. 

Krav til evner: Hærleder 1 og 2 kriger 

evner på krønike niveau 

Prisen: 6 SP 

 

 

Livet er det vigtigste man har! 

[Kriger, myte] 

Beskrivelse: Man har livet så kært og 

man er så stædig at man ikke bare lader 

sig dø når man går på 0 LP. 

Brug af evnen: Når man går på 0 LP 

begynder man at forbløde. Man skal ligge 

sig ned, men må rejse sig op med 

besvær. Ens forblødningstid er nu 15 

minutter, og man må gå langsomt 10 

meter væk fra hvor man havde lagt sig. 

Man må slå på dem som er lige omkring 

en, men kun med 1 hånds våben, og har 

man en helbredende potion må man tage 

den. Når man går, skal en arm holde ved 

ens bryst eller mave, for at symbolisere at 

man er dødeligt såret. Tager man 1 skade 

mere, så dør man. 

Uden evnen: Man forbløder i 5 minutter, 

man må kun kravle og kan kun hviske når 

man forbløder og er ellers hjælpeløs. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner: Livet er dyrebart, 2 kriger 

evner på krønike nivuea. 

Prisen: 6 SP 

 

Mægtige slag 1 [Kriger, myte] 

Beskrivelse: Styrken i ens slag er blevet 

større. 

Brug af evnen: Når du bruger et våben, 

kan du give 1 ekstra i skade 1 gang pr 

kamp. Man siger højlydt “2 i skade!”. 

Uden evnen: Giver man den skade som 

er lig med den mængde hænder man 

bruger for at angribe. 

Krav til udstyr: et våben 

Krav til evner: ingen 

Prisen: 6 SP 
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Sagn evner 8 

Stor styrke 2 [Kriger, sagn] 

Beskrivelse: Du er stærkere end de 

fleste, og folk beundrer dig for din store 

styrke. 

Brug af evnen: Du kan bære alle 

hjælpeløse personer uden at få hjælp af 

andre. Du kan bruge en rambuk alene. 

Bruger du den sammen med andre, 

halverer du antallet af slag der skal til for 

at vælte døren. 

Uden evnen: Man kan normalt ikke bære 

personer uden at få hjælp af 4 andre. Du 

skal være mindst 2 personer for at bruge 

en rambuk. 

Krav til udstyr: Ingen eller en rambuk. 

Krav til evner: Slagvåben specialist og 

stor styrke 1 

Prisen: 7 SP 

 

Godt helbred 2 [Kriger, sagn] 

Beskrivelse: Du er sund og stærk og har 

derfor 2 ekstra LP 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man de normale 4 LP 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Godt helbred 1 

Prisen: 7 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersærkergang 2 [Kriger, sagn] 

Beskrivelse: Man kan ved at blive så sur 

at man mister alle ens hæmninger. 

Derved kan man undgå at blive påvirket af 

magi som ellers ville holde en fanget eller 

få en til at gøre noget andet. Man kan ikke 

kaste magi eller bruge evner der kræver 

stor koncentration så længe man er i 

bersærkergang. Man tager kun skade hvis 

man bliver ramt på kroppen. 

Brug af evnen: Man kan forblive i 

bersærkergang så længe man er inden for 

synsvidde af en modstander, og så længe 

men agerer aggressivt mod denne eller 10 

minutter, hvad end der er kortest. Man kan 

gå i bersærkergang 1 gang pr besøg på 

kroen. 

Uden evnen: Man bliver normalt påvirket 

af magi selvom man er sur og tager skade 

på hele kroppen. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Bersærkergang 1 

Prisen: 7 SP 

 

Sikker på fødderne 2 [Kriger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du er blevet meget sikker 

på dine fødder, og skal derfor ikke kaste 

dig på jorden under et jordskælv og du 

kan stadig kæmpe, og du kan modstå at 

blive skubbet, hvis du er klar over det. 

Brug af evnen: Under et jordskælv kan 

du blive stående, men du kan ikke gå eller 

andre ting. Du kan dog stadig kæmpe 

mod dem der er omkring dig. Er der nogen 

som vil skubbe dig, kan du ved at have 

armene løftet som til at stå imod, undgå at 

blive skubbet væk. 

Uden evnen: Du falder til jorden under et 

jordskælv. Hvis nogen med evnen 

“Skubbe” kan de skubbe dig væk, selvom 

du er forberedt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Sikker på fødderne 1 

Prisen: 7 SP 
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Fane bærer 2 [Kriger, krønike] 

Beskrivelse: Du har fået æren af at holde 

fanen for en hærfører, og den opgave er 

så vigtig at du holder til fanen, selv når du 

ellers ville falde om. Efter kampen, står du 

altid på 1 LP. 

Brug af evnen: Når du er sammen med 

en hærfører og bærer en fane i dennes 

farver, kan du blive stående selvom du 

bliver slået på 0 LP. Du er stadig 

hjælpeløs. Skulle hærføreren falde, bliver 

du stående. Efter kampen er overstået 

kan du blive stående i 5 minutter og vente 

på hjælp, ellers genvinder du 1 LP efter de 

5 minutter er gået. 

Uden evnen: Når man  bliver slået på 0 

LP falder man om og forbløder. 

Krav til udstyr: En fane i hærførerens 

farver. 

Krav til evner: Fane bærer 1 

Prisen: 7 SP 

 

Parér magi 2 [Kriger, sagn] 

Beskrivelse: Ved at bruge et skjold, kan 

du undgå at blive ramt af en magi. 

Brug af evnen: Hvis en magiker rammer 

dit skjold, tæller det som om at du ikke er 

blevet ramt overhovedet og ignorerer 

effekten. 

Uden evnen: Man kan ikke parére magi 

normalt. 

Krav til udstyr: Skjold 

Krav til evner: Parrer magi 1 og 2 kriger 

evner på krønike niveau. 

Prisen: 7 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lammende slag 2 [Kriger, Krønike] 

Beskrivelse: Ved at slå en person på en 

legemsdel, kan man lamme denne 

legemsdel. Lammelsen varer 1 minut.  

Brug af evnen: Man slår en på fx armen, 

og siger højlydt “Lammende slag, 1 minut” 

Dette kan man gøre 3 gange pr kamp. 

Uden evnen: Kan man ikke slå folk og 

lamme dem. 

Krav til udstyr: Et våben 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Forvirrende slag 2 [Kriger, eventyr] 

Beskrivelse: Du slår på en magikaster, 

og denne kan ikke længere koncentrere 

sig om at kaste magi.  

Brug af evnen: Når du rammer en, kan 

du 3 gange pr kamp sige 

“Koncentrationsbesvær 1 minut” 

Uden evnen: Kan du ikke give andre 

koncentrationsbesvær udover når du 

afbryder dem i deres kastning. 

Krav til udstyr: Et våben 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Legende evner 4 

Bedre rustning 2 [Kriger, legende] 

Beskrivelse: Du har lært at udnytte din 

rustning bedre, og får derfor 2 yderligere 

RP når du bærer mindst 2 dele rustning. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Du får kun den mængde RP 

som er oplyst i tabellen over rustninger. 

Krav til udstyr: 2 rustningsdele. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 8 SP 

 

Hærleder 3 [Kriger, legende] 

Beskrivelse: Man er blevet bedre til at 

organisere sine tropper i kamp, og man 

lader sig ikke falde før man er den sidste 

mand i sin hær. 

Brug af evnen: Alle der bærer dine farver 

og kæmper ved din side får 1 ekstra LP og 

de er immune over for frygt, og man skal 

være nok til at kunne tælle som en 

gruppe. Som hærfører bliver man immun 

overfor al skade, så længe der stadig er 

minimum én kampdygtig tilbage i sin hær 

og som stadig deltager i kampen. Når den 

sidste person er faldet, begynder man selv 

at tage skade. Magiske effekter kan stadig 

påvirke dig, men ikke skade dig. 

Uden evnen: Har man sine normale antal 

LP og man er ikke immun over for frygt. 

Man tager skade når man bliver ramt. 

Krav til udstyr: Tabarder og andet tøj der 

passer i dine farver. 

Krav til evner: Hærleder 1 og hærleder 2  

Prisen: 8 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parér magi 3 [Kriger, legende] 

Beskrivelse: Ved at bruge et skjold, kan 

du undgå at blive ramt af en magi. 

Brug af evnen: Kaster nogen en magi på 

dig, kan du ved at have skjoldet mellem 

dig og kasteren, vælge ikke at blive ramt 

af effekten af magien, selvom den rammer 

din krop eller er en pege formular. Dette 

kan du gøre 5 gange inden du skal på 

kroen igen. 

Uden evnen: Man kan kun parére magi, 

hvis det ikke er en pege formuler, og hvis 

den rammer dit skjold. 

Krav til udstyr: Skjold 

Krav til evner: Parrer magi 1 og 2 og 2 

kriger evner på myte niveau. 

Prisen: 8 SP 

 

Mægtige slag 2 [Kriger, myte] 

Beskrivelse: Styrken i ens slag er blevet 

større. 

Brug af evnen: Når du bruger et våben, 

kan du give 1 ekstra i skade 3 gange pr 

kamp. Man siger højlydt “2 i skade!”. 

Uden evnen: Giver man den skade som 

er lig med den mængde hænder man 

bruger for at angribe. 

Krav til udstyr: et våben 

Krav til evner: ingen 

Prisen: 6 SP 
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Sniger stiens evner 

Eventyr evner 7 

Gemt i skyggerne 1 [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Ved at lade dig stå hvor 

grænsen mellem mørke og lys er størst, 

kan du holde dig skjult for nysgerrige øjne.  

Brug af evnen: Ved at stå i skyggen af et 

træ, en bygning eller gemt i et buskads, 

kan du ved at have en flad hånd på 

hovedet være gemt fra andre. Du må dog 

ikke bevæge dig fra dit skjul. 

Uden evnen: Kan du blive opdaget når du 

gemmer dig. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Baghold 1 [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Ved at snige sig op bag en 

person, kan du slå denne ud med en bonk 

kølle. 

Brug af evnen: Du bruger et bonk våben, 

som en sten eller andet, som er lavet af et 

blødt materiale, og siger bonk når du slår 

en person ud. Personen vil så ligge 

hjælpeløs i 5 minutter, eller indtil nogen 

aktivt forsøger at vække personen, 

hvorefter personen vågner med ondt i 

hovedet. Bliver du opdaget i forsøget af 

ofret eller andre som advarer ofret, så 

mislykkedes bagholdet. 

Uden evnen: Kan man ikke slå folk ud. 

Krav til udstyr: En bonk kølle 

Krav til evner: ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskering 1 [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at klæde dig ud 

så folk ikke kan genkende dig. Du kan 

skjule hvem du rigtigt er, men det er stadig 

svært at skjule sig fra dem man kender. 

Brug af evnen: Når du er forklædt, kan 

folk ikke genkende hvem du er. Dog kan 

folk som kender dig godt, se igennem 

forklædningen hvis de bruger 10 minutter 

på at interagere med dig. De skal dog 

aftale med dig off-game, om i er nære nok 

til at de kan se igennem din forklædning. 

Ved tvivl kan de ikke se igennem 

forklædningen. Det at du er forklædt er 

symboliseret ved at du bærer et gult bånd 

om hovedet, og det er bedst hvis du også 

har et andet kostume på. 

Uden evnen: Kan man ikke forklæde sig 

så man ikke kan genkendes. 

Krav til udstyr: Et gult bånd om hovedet, 

eller et gult lys om halsen, og helst et 

kostume. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Dirke låse 1 [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Du kan bryde simple låse op 

med lethed. 

Brug af evnen: Ved at bruge det rette 

værktøj, kan du bryde en lås op, og 

vigtigst af alt, på en måde hvor andre ikke 

kan se at den har været brudt op. Det 

tager 1 minut at dirke en lås op. Du kan 

kun dirke niveau 1 låse op med denne 

evne. 

Uden evnen: Kan man ikke dirke låse op. 

Krav til udstyr: Nogle pinde eller metal 

stænger som kan bruges til at dirke låse 

op med. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 4 SP 
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Lave forfalskning [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært hvordan du kan 

forfalske andres håndskrift og gengive 

specielle segl, så dokumenter ser officielle 

ud. 

Brug af evnen: Ved at have en tekst 

skrevet af en anden, eller at du har seglet 

fra en bestemt, måske en nobel eller en 

fra staten, kan du forfalske den. Folk kan 

ikke se forskel på forfalskningen og det 

rigtige, medmindre de har den originale 

tekst ved siden af. Du skal skrive på 

forfalskningen i en rød farve i øverste 

højre hjørne at det er en forfalskning og 

hvem du har efterlignet. 

Uden evnen: Kan du ikke forfalske 

dokumenter. 

Krav til udstyr: Papir, rød kuglepen eller 

tusch, og et eksempel på en andens 

håndskrift eller segl. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Finde fysiske fælder [Sniger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at opdage 

fysiske fælder lige før de går af. 

Brug af evnen: Når du vil til at åbne eller 

bruge en ting som er beskyttet af en fysisk 

fælde, kan du undgå at aktivere den. Det 

betyder så at du ikke kan åbne eller bruge 

den ting. 

Uden evnen: Når man forsøger at bruge 

eller åbne en ting med en fælde, aktiverer 

den med det samme. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

Krønike evner 8 

Lave fysiske fælder [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: Du har lært at lave fysiske 

fælder. Disse kan bruges til at beskytte 

kister, punge, tasker og lignende 

genstande hvor man opbevarer ting i. 

Brug af evnen: Du skriver et stykke papir 

og putter i den ting som skal være 

beskyttet. Papiret skal være synligt når 

man åbner tingen, ellers er fælden ikke 

gyldig.  

Effekter man smider på fysiske fælder, har 

halv effekt i forhold til hvis de ikke var i en 

fælde. 

Eksempler på fælder:  

En kniv som stikker den der åbner kisten, 

giver 1 i skade. 

En gift som er plantet på kanten af kisten, 

som giver halv effekt af den normale gift. 

Har du andre ideer, så spørg en arrangør. 

Uden evnen: Kan du ikke lave fælder. 

Krav til udstyr: Et stykke papir og en 

genstand der skal beskyttes. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Lommetyveri [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: Dine evner til at fraliste folk 

deres ejendele, eller plante genstande i 

deres punge er exceptionelle. 

Brug af evnen: Ved at holde hånden over 

lommen, tasken, pungen eller andre 

steder hvor der kan være genstande af 

værdi, i mindst 10 sekunder, så kan du 

off-game sige til den du er ved at stjæle 

fra, at du har lavet lommetyveri. Du får lov 

til at tage 5 mønter, en krystal eller hvad 

der ellers kan være i en hånd. Husk at du 

ikke må stjæle private egendele, og at du 

skal spørge om lov, hvis ikke det er 

mønter eller krystaller. 

Uden evnen: Kan man ikke stjæle fra 

andres lommer ved at holde hånden over. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Tortur [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: Du kan torturere en 

hjælpeløs person så du kan få 

informationer som de normalt ikke ville 

dele med dig. 

Brug af evnen: Du skal binde en person 

eller på anden måde gøre at personen er 

hjælpeløs. Du kan så bruge 1 minut pr 

spørgsmål du vil stille personen, hvor du 

rollespiller at du torturerer personen. Dette 

kan du gøre op til 3 gange. 1 af gangene 

må personen svare falsk på dit spørgsmål. 

Du kan dog ikke tvinge folk til at opgive 

deres sande navn gennem tortur. Efter 

torturen er overstået, er personen så 

udmattet at den ikke kan svare på flere 

spørgsmål. 

Uden evnen: Kan du ikke få folk til at 

svare på spørgsmål gennem tortur. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Omgå fysiske fælder [Sniger, 

krønike] 

Beskrivelse: Du har lært hvordan du kan 

åbne ting som er beskyttet af fysiske 

fælder. 

Brug af evnen: Når du vil åbne eller 

bruge en genstand som er beskyttet af en 

fysisk fælde, kan du ved at bruge 1 minut, 

undgå at aktivere fælden. Du kan ved at 

bruge 1 minut yderligere gøre så fælden 

stadig er der efter du har åbnet fælden. 

Uden evnen: Kan du ikke åbne eller 

bruge genstande som er beskyttet af 

fælder uden at aktivere dem. 

Krav til udstyr: Noget som kan bruges til 

at deaktivere fælden, eksempelvis pinde. 

Krav til evner: Finde fysiske fælder 

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

Undvige angreb 1 [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: I kampens hede kan du 

undvige angreb som ingen anden. 

Brug af evnen: Du kan 1 gang pr kamp, 

vælge at undvige et angreb som ellers 

ville have ramt dig. Du skal sige “undvige” 

så din modstander er klar over hvad der 

sker. Der skal gå 5 minutter mellem 

kampe før du kan bruge evnen igen. 

Det er kun ting som giver skade du kan 

undvige.  

Uden evnen: Hvis du bliver ramt i kamp 

tager du skade. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 5 SP 

 

 

Spionere [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: Du har evnen til at lytte 

gennem vægge og lukkede døre. 

Brug af evnen: Du kan stå uden for et telt 

eller en bygning, og høre hvad der bliver 

sagt inden for murene. Du skal dog kunne 

høre hvad der bliver sagt før du kan høre 

det. Du skal stå op af væggen og illustrere 

at du lytter efter. 

Uden evnen: Kan man ikke høre hvad der 

foregår på den anden side af en mur eller 

en lukket dør. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

 

Bedre balance 1 [Sniger, krønike] 

Beskrivelse: Din krop er i balance og du 

vælter ikke så nemt. 

Brug af evnen: Under jordskælv kan du 

vælge at lade være med at falde omkuld. 

Du kan dog stadig ikke gå eller angribe 

eller kaste magi.  

Uden evnen: Vælter man omkuld når der 

er jordskælv. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Myte evner 8 

Finde kombinerede fælder[Sniger, 

myte] 

Beskrivelse: Du har lært at opdage 

magiske og fysiske fælder lige før de går 

af. 

Brug af evnen: Når du vil til at åbne eller 

bruge en ting som er beskyttet af en 

magisk, fysisk eller en kombineret fælde, 

kan du undgå at aktivere den. Det betyder 

så at du ikke kan åbne eller bruge den 

ting. 

Uden evnen: Når man forsøger at bruge 

eller åbne en ting med en fælde, aktiverer 

den med det samme. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Finde magiske fælder og 

finde fysiske fælder 

Prisen: 6 SP 

 

Modstå tortur [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Du er blevet trænet i at 

modstå tortur som andre udsætter dig for. 

Brug af evnen: Hvis du bliver tortureret 

eller på anden måde tvinges til at tale 

sandt, kan du få lov til at lyve 1 gang mere 

end normalt.  

Uden evnen: Skal man svare sandt på 

det der er beskrevet i de andre evner. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

 

Bedre balance 2 [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Din krop er i balance og du 

vælter ikke så nemt. 

Brug af evnen: Under jordskælv kan du 

vælge at lade være med at falde omkuld. 

Specielt ved denne evne er at du stadig 

kan gå omkring når der er jordskælv. Du 

kan stadig ikke kæmpe, kaste magi eller 

andet der kræver koncentration. 

Uden evnen: Vælter man omkuld når der 

er jordskælv og man kan ikke bevæge sig. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Bedre balance 1 

Prisen: 6 SP 

 

Gemt i skyggerne 2 [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Ved at bevæge dig hvor 

grænsen mellem mørke og lys er størst, 

kan du holde dig skjult for nysgerrige øjne.  

Brug af evnen: Ved at stå i skyggen af et 

træ, en bygning eller gemt i et busskads, 

kan du ved at have en flad hånd på 

hovedet være gemt fra andre. Du kan 

bevæge dig langsomt inden for skyggen, 

men kommer du ud af skyggen er du ikke 

længere skjult. 

Uden evnen: Kan du blive opdaget når du 

gemmer dig og kan ikke bevæge dig når 

du er gemt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Gemt i skyggerne 1 

Prisen: 6 SP 

 

Dirke låse 2 [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Du kan bryde mere 

avancerede låse op med lethed. 

Brug af evnen: Ved at bruge det rette 

værktøj, kan du bryde en lås op, og 

vigtigst af alt, på en måde hvor andre ikke 

kan se at den har været brudt op. Det 

tager 1 minut at dirke en lås op. Du kan 

kun dirke niveau 1 og 2 låse op med 

denne evne. 

Uden evnen: Kan man ikke dirke låse op. 

Krav til udstyr: Nogle pinde eller metal 

stænger som kan bruges til at dirke låse 

op med. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 6 SP 
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Opdage maskering [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Dit gode øje har lært dig at 

se om folk er i forklædning eller ej. 

Brug af evnen: Ved at bruge 5 minutter 

sammen med en som er i forklædning, 

hvor du er fokuseret på den person, kan 

du finde ud af om denne er forklædt eller 

ej. Du genkender dog ikke personen bag 

forklædningen, men du ved at personen er 

forklædt. 

Uden evnen: Kan du ikke se om folk er 

forklædt eller ej. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

 

Mester skytte 1 [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Du er blevet en mester i 

afstandsvåben og er sikker på at ramme i 

de fleste tilfælde. 

Brug af evnen: Når du affyrer en pistol, 

en bue eller kaster med et våben, kan du 

sige “Mester skytte” og selvom du ikke 

rammer personen, får den skade alligevel. 

Denne evne kan bruges 1 gang pr kamp. 

Uden evnen: Man giver kun skade hvis 

man rammer 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagn evner 5 

Omgå kombinerede fælder [Sniger, 

Sagn] 

Beskrivelse: Du har lært hvordan du kan 

åbne ting som er beskyttet af fysiske, 

magiske eller kombierede fælder. 

Brug af evnen: Når du vil åbne eller 

bruge en genstand som er beskyttet af en 

fysisk, magisk eller kombieret fælde, kan 

du ved at bruge 1 minut, undgå at aktivere 

fælden. Du kan ved at bruge 1 minut 

yderligere gøre så fælden stadig er der 

efter du har åbnet fælden. 

Uden evnen: Kan du ikke åbne eller 

bruge genstande som er beskyttet af 

fælder uden at aktivere dem. 

Krav til udstyr: Noget som kan bruges til 

at deaktivere fælden, eksempelvis pinde, 

eller formularen ophæve magi. 

Krav til evner: finde kombinerede fælder 

Prisen: 7 SP 

 

Undvige angreb 2 [Sniger, Sagn] 

Beskrivelse: I kampens hede kan du 

undvige angreb som ingen anden. 

Brug af evnen: Du kan 3 gang pr kamp, 

vælge at undvige et angreb som ellers 

ville have ramt dig. Du skal sige “undvige” 

så din modstander er klar over hvad der 

sker. Der skal gå 5 minutter mellem 

kampe før du kan bruge evnen igen. 

Det er kun ting som giver skade du kan 

undvige.  

Uden evnen: Hvis du bliver ramt i kamp 

tager du skade. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner: Undvige angreb 1 

Prisen: 7 SP 
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Udvidet tortur [Sniger, Sagn] 

Beskrivelse: Du kan torturere en 

hjælpeløs person så du kan få 

informationer som de normalt ikke ville 

dele med dig. 

Brug af evnen: Du skal binde en person 

eller på anden måde gøre at personen er 

hjælpeløs. Du kan så bruge 1 minut pr 

spørgsmål du vil stille personen, hvor du 

rollespiller at du torturerer personen. Dette 

kan du gøre op til 5 gange. 2 af gangene 

må personen svare falsk på dit spørgsmål. 

Du kan dog ikke tvinge folk til at opgive 

deres sande navn gennem tortur. Efter 

torturen er overstået, er personen så 

udmattet at den ikke kan svare på flere 

spørgsmål. 

Uden evnen: Kan du ikke få folk til at 

svare på spørgsmål gennem tortur. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: tortur 

Prisen: 7 SP 

 

Maskering 2 [Sniger, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at klæde dig ud 

så folk ikke kan genkende dig. Du kan 

skjule hvem du rigtigt er, og selv folk som 

kender dig kan ikke gennemskue din 

forklædning. Du kan også forklæde dig 

som et monster, hvis du er et menneske, 

og et menneske hvis du er et monster. 

Brug af evnen: Når du er forklædt, kan 

folk ikke genkende hvem du er. Selv folk 

som kender dig, kan ikke se igennem din 

forklædning medmindre du afslører dig for 

dem. Det at du er forklædt er symboliseret 

ved at du bærer et gult bånd om hovedet, 

og det er bedst hvis du også har et andet 

kostume på. Ikke engang magi kan se 

igennem din forklædning. 

Uden evnen: Kan man ikke forklæde sig 

så man ikke kan genkendes. 

Krav til udstyr: Et gult bånd om hovedet, 

eller et gult lys om halsen, og helst et 

kostume. 

Krav til evner: Maskering 1 

Prisen: 7 SP 

 

Baghold 2 [Sniger, Sagn] 

Beskrivelse: Ved at snige sig op bag en 

person, kan du udføre et snigmord mod 

en person. 

Brug af evnen: Du bruger et lille skarpt 

objekt som en lille kniv eller en daggert, 

lægger våbnet for struben af en person og 

siger snigmord. Personen dør 

øjeblikkeligt. Bliver du opdaget i forsøget 

af ofret eller andre som advarer ofret, så 

mislykkedes snigmordet. 

Uden evnen: Kan man ikke snigmyrde 

folk. 

Krav til udstyr: En lille kniv. 

Krav til evner: en daggert eller lignende. 

Prisen: 7 SP 
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Legende evner 3 

 

Dirke låse 3 [Sniger, myte] 

Beskrivelse: Du kan bryde alle låse op 

med lethed. 

Brug af evnen: Ved at bruge det rette 

værktøj, kan du bryde en lås op, og 

vigtigst af alt, på en måde hvor andre ikke 

kan se at den har været brudt op. Det 

tager 1 minut at dirke en lås op. Du kan 

dirke alle låse op med denne evne. Der 

kan dog være enkelte undtagelser, men 

dette er oplyst hvis det er tilfældet. 

Uden evnen: Kan man ikke dirke låse op. 

Krav til udstyr: Nogle pinde eller metal 

stænger som kan bruges til at dirke låse 

op med. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 8 SP 
 

Der er altid en flugtvej [Sniger, 

legende] 

Beskrivelse: Skulle du ende i et baghold, 

være fanget i et hus uden at kunne 

komme væk, eller være i en kamp du ikke 

kan vinde, kan du stikke af 

Brug af evnen: Vil du flygte fra en farlig 

situation, bruger du håndtegnet for gemt, 

og kan derfor snige dig væk fra den farlige 

situation. Du må ikke være hjælpeløs når 

du bruger denne evne.  

Uden evnen: Kan man ikke stikke af uset. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Gemt i skyggerne 1 og 2 

Prisen: 8 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mester skytte 2 [Sniger, legende] 

Beskrivelse: Du er blevet en mester i 

afstandsvåben og er sikker på at ramme i 

de fleste tilfælde. 

Brug af evnen: Når du affyrer en pistol, 

en bue eller kaster med et våben, kan du 

sige “Mester skytte” og selvom du ikke 

rammer personen, får den skade alligevel. 

Denne evne kan bruges 3 gange pr kamp. 

Uden evnen: Man giver kun skade hvis 

man rammer 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Mester skytte 1 

Prisen: 8 SP 
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Okkult stiens evner 

Eventyr 7 

Okkult forbindelse [Okkult, eventyr] 

Beskrivelse: Du har fået skabt en 

forbindelse til noget okkult og kan bruge 

de evner der følger med der. 

Brug af evnen: Du kan lave ritualer fra 

universal domæne listen. Se domæner 

side xx 

Uden evnen: Kan man ikke lave okkulte 

ritualer. 

Krav til udstyr: Speciel, læs under det 

enkelte ritual 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Opdage skæbnesti 1 [Okkult, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at opdage folks 

skæbne, hvis de har en, ved at snakke 

med dem om tidligere oplevelser og 

erfaringer, eller observere dem ude i 

verden hvor de lever deres liv. 

Brug af evnen: Du skal snakke med en 

person i 5 minutter om deres liv og 

forhistorie, eller du kan observere dem 

over en længere periode, som ikke er 

kortere end 30 minutter, hvorefter du 

kontakter spilleren off-game og spørger 

om deres primære skæbnesti. 

Uden evnen: Kan man ikke finde ud af 

hvad andres skæbne sti er, uden at de 

selv siger det. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremoni [Okkult, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at udføre 

ceremonier når folk skal gennemgå livets 

overgangsfaser. Derved kan du give 

personen som gennemgår ritualet en 

bonus. 

Brug af evnen: Ved at gennemføre en 

ceremoni for en person kan du give dem 

en ekstra bonus i en vis mængde tid. Her 

er nogle eksempler, har du andre ideer, så 

luft den for arrangørerne inden du udfører 

den. 

1. Ved overgang fra barn til voksen: 

individet får 2 ekstra LP resten af 

året. Personen skal fylde 13 det 

indeværende år før dette kan 

gøres. 

2. Ved bryllup: Hjælpe parret på vej i 

livet og sikre sig at de ikke mister 

hinanden for tidligt, derfor bliver de 

resistente overfor gifte så disse har 

halv effekt for resten af året. 

3. Ved begravelse eller bisættelse: 

Du sikre dig at onde kræfter ikke 

kan påvirke den afdødes krop, og 

denne kan ikke blive lavet til en 

udød resten af scenariet. 

Uden evnen: Kan man ikke udføre 

ceremonier som giver en effekt. 

Krav til udstyr: Ingen, en det giver god 

effekt at bruge rekvisitter. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Øre for Skyggerne [Okkult, eventyr] 

Beskrivelse: Din forbindelse til det 

okkulte har gjort at du kan høre hvad der 

foregår på den anden side af Skyggerne. 

Brug af evnen: Du kan høre de afdøde, 

Skyggerejsere, Skyggevogtere og andre 

ting som er i Skyggerne. 

Uden evnen: Kan du ikke høre dem som 

er i Skyggerne. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 
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Religiøst fællesskab [Okkult, 

eventyr] 

Beskrivelse: Når man er sammen i et 

religiøst fællesskab, hvor man er enige om 

den okkulte retning man tilbeder, står man 

stærkere mod fjender.  

Brug af evnen: Alle som skal have effekt 

af evnen, skal have denne evne.  

Man skal være en gruppe af minimum 3 

personer som følger den samme religiøse 

overbevisning. Er man 3 i gruppen, får alle 

med denne evne immunitet overfor 1 

magisk formular, er man 5 får alle med 

evnen immunitet overfor frygt og de 

tidligere effekter, er man 7 får alle med 

evnen lov til at ignorere 1 angreb, som 

ikke er velsignede af en anden okkult og 

tidligere effekter. Er man 9 får alle med 

evnen immunitet overfor gifte og tidligere 

effekter. Er man 13 eller flere får alle 

effekten af 1 eventyr niveau magi eller 

ritual fra domæne listen og tidligere 

effekter. Man skal fremsige en bøn hvert 

5. minut for at holde effekten igang. 

For at man kan være i et fællesskab, skal 

man være enige om hvad man tilbeder. 

Det kan være begrebet krig eller 

kærlighed, eller det kan være de nordiske 

guder. Man kan dog ikke sige de nordiske 

guder og de olympiske guder, men man 

kan sige krigs guderne fra de to religioner. 

Uden evnen: Får man ikke bonusser ved 

at være i et religiøst fællesskab. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velsignelse [Okkult, eventyr] 

Beskrivelse: Du kan velsigne personer 

eller våben gennem et kort ritual. 

Brug af evnen: Velsigner du et våben, 

bliver våbnet mere effektivt mod 

væsner/monstre som har en svaghed 

overfor velsignede våben. Den der bruger 

våbnet skal sige “Helligt våben!” når de 

rammer nogen. Velsignelsen af våben 

varer i 10 minutter. 

Velsigner du en person, kan denne stadig 

bruge små genstande hvis denne falder 

på 0 LP i kamp, hvor personen kan bruge 

en potion eller en magisk urt for at få LP 

tilbage. Velsignelsen af personer varer i 

15 minutter. 

Uden evnen: Kan du ikke velsigne folk så 

de får fordele. 

Krav til udstyr: Helligt vand som påføres 

det som skal velsignes. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 
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Krønike 6 

Forbindelse til et domæne 1 

[Okkult, krønike] 

Beskrivelse: Du har fået skabt en 

forbindelse til noget okkult og kan bruge 

de evner der følger med der, og du får lov 

til at vælge et domæne fra domæne listen. 

Brug af evnen: Du kan lave ritualer fra et 

domæne du vælger. Se domæne listen 

side xx. 

Uden evnen: Kan man ikke lave okkulte 

ritualer. 

Krav til udstyr: Speciel, læs under det 

enkelte ritual 

Krav til evner: Okkult forbindelse 

Prisen: 5 SP 

 

Syn for Skyggerne [Okkult, krønike] 

Beskrivelse: Din forbindelse til det 

okkulte har gjort at du kan se hvad der 

foregår på den anden side af Skyggerne. 

Brug af evnen: Du kan se de afdøde, 

Skyggerejsere, Skyggevogtere og andre 

ting som er i Skyggerne. 

Uden evnen: Kan du ikke se dem som er 

i Skyggerne. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Øre for Skyggerne 

Prisen: 5 SP 

 

Påkalde sjæle 1 [Okkult, krønike] 

Beskrivelse: Du kan påkalde sjælen af en 

for nyligt afdød.  

Brug af evnen: Du gennemfører et kort 

rituel på 1 minut, hvor du fremsiger en 

afdøds kendte navn og kalder den til dig. 

Den afdødes sjæl viser sig så for dig, hvis 

den er villig, og du og andre kan tale 

direkte til den afdøde og den kan svare. 

Den afdøde er ikke tvunget til at svare. 

Den afdøde må ikke have været død i 

mere end en måned. 

Uden evnen: Kan du ikke tilkalde afdødes 

sjæle. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Lave udøde 1 [Okkult, krønike] 

Beskrivelse: Du kan gennem et okkult 

ritual lave en afdødes krop om til en udød. 

Brug af evnen: Du skal have et lig om til 

en simpel udød. Den udøde har 6 LP og 

giver 1 i skade med sine angreb, men kan 

ikke bruge rustning, den tager dobbelt 

skade fra velsignede våben. Den kan ikke 

modtage helbredelse, og adlyder dine 

ordrer. Du kan styre 2 udøde med denne 

evne.  

Uden evnen: Kan du ikke lave eller 

kontrollere udøde. 

Krav til udstyr: En villig person som vil 

spille din udøde. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 5 SP 

 

Genkende væsen [Okkult, krønike] 

Beskrivelse: Dine erfaringer inden for det 

okkulte, gør at du kan genkende et 

væsen/monster, selvom det forsøger at 

holde sig skjult. 

Brug af evnen: Hvis du har interageret 

med en person i minimum 20 minutter, 

kan du ved at spørge spilleren off-game, 

finde ud af om den er et væsen/monster, 

og hvilket væsen/monster den er. 

Uden evnen: Kan man ikke genkende 

væsner/monstre hvis de ligner 

mennesker. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Ophæve forbandelse 1 [Okkult, 

krønike] 

Beskrivelse: Du har evnen til at ophæve 

små forbandelser. Er dette monster 

forbandelser, er de kun ophævet i en halv 

time. Du kan ikke ophæve forbandelser 

højere end myte. 

Brug af evnen: Ved at ofre en værdi i 

sølv, lig med niveauet af forbandelsen, 

kan du ophæve den. 

Uden evnen: Kan man ikke fjerne 

forbandelser så let. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myte 6 

Lave udøde 2 [Okkult, myte] 

Beskrivelse: Du kan gennem et okkult 

ritual lave en afdødes krop om til en udød. 

Brug af evnen: Du skal have et lig om til 

en mere avanceret udød. Den udøde har 

8 LP og giver 2 i skade med sine angreb 

og kan få udnytte af rustning, og tæller 

som at have let monster rustning, den 

tager dobbelt skade fra velsignede våben. 

Den kan ikke modtage helbredelse, og 

adlyder dine ordrer. Du kan styre 3 udøde 

med denne evne.  

Uden evnen: Kan du ikke lave eller 

kontrollere udøde. 

Krav til udstyr: En ellere flere villige 

personer som vil spille din udøde. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 6 SP 

 

Opdage skæbnesti 2 [Okkult, myte] 

Beskrivelse: Du har lært at opdage folks 

skæbne, hvis de har en, ved at snakke 

med dem om tidligere oplevelser og 

erfaringer, eller observere dem ude i 

verden hvor de lever deres liv. 

Brug af evnen: Du skal snakke med en 

person i 5 minutter om deres liv og 

forhistorie, eller du kan observere dem 

over en længere periode, som ikke er 

kortere end 30 minutter, hvorefter du 

kontakter spilleren off-game og spørger 

om deres primære og sekundære 

skæbnesti. 

Uden evnen: Kan man ikke finde ud af 

hvad andres skæbnesti er, uden at de selv 

siger det. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Opdage skæbnesti 1 

Prisen: 6 SP 
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Navngivningsceremoni [Okkult, 

myte] 

Beskrivelse: Du har fået retten til at give 

andre et navn, og derved hjælpe dem til at 

finde deres skæbne. 

Brug af evnen: Ceremonien er stort set 

op til den enkelte okkulte, men skal altid 

afsluttes med at den der fører ceremonien 

spørger den der skal navngives 

“Accepterer du din skæbne?” hvorefter 

den der skal navngives svarer “Ja, jeg 

accepterer min skæbne.” 

Både du og den der skal navngives skal 

være frivillig. 

Den der får et navn og en skæbne, skal 

fortælle dette til arrangørerne i bunkeren, 

efter ceremonien er afsluttet. (Læs mere 

om skæbnestier på side xx) 

Uden evnen: Kan man ikke give andre et 

navn og en skæbnesti. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ceremoni 

Prisen: 6 SP 

 

Kontakt til det okkulte [Okkult, myte] 

Beskrivelse: Du kan skabe en direkte 

kontakt til det okkulte, være det en gud 

eller noget andet, hvor du kan stillet et 

spørgsmål. 

Brug af evnen: Ved at sidde og meditere 

i 5 minutter kan du stille et spørgsmål til 

noget okkult, som vil svare efter bedste 

evne. Du kan ikke gøre dette uden at der 

er en arrangør til stede. Svaret vil typisk 

være kryptisk, og ikke nødvendigvis give 

mening.  

Uden evnen: Kan du ikke skabe kontakt 

til noget okkult. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

 

 

 

 

 

Stor betydning i fællesskabet 

[Okkult, myte] 

Beskrivelse: Du har fået en højere status 

i det religiøse fællesskab, du tæller derfor 

som en ekstra person i beregningen for 

antallet af personer i even “religiøst 

fællesskab” 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Tæller man som 1 i et 

religøst fællesskab 

Krav til udstyr: Religiøst symbol 

tilhørende fællesskabet 

Krav til evner: Religiøst fællesskab 

Prisen: 6 SP 

 

Lav monster til menneske 1 

[Okkult, myte] 

Beskrivelse: Med denne evne kan du 

kurrere et monster og gøre den til 

menneske igen. Dette kræver at både du 

og monstret er frivillige. Du kan dog ikke 

gøre dette på monstre som har mere end 

3 monster forbandelser. 

Brug af evnen: Du laver et langt ritual på 

minimum 10 minutter, hvor du afslutter 

med at spørge “Frasiger du dig din 

monstrøse side?” hvorefter monstret skal 

svare “Jeg frasiger mig mørket i mit indre.” 

Når først ritualet er ovre, kan det ikke 

gøres om igen. Monstret mister alle sine 

monster evner og forbandelser. 

Uden evnen: Kan man ikke lave monstre 

til mennesker. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 
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Bortmane væsen [Okkult, myte] 

Beskrivelse: Du kan ved at vise et okkult 

symbol, gøre så væsner/monstre ikke kan 

nærme sig dig. 

Brug af evnen: Du fremviser dit okkulte 

symbol i strakt arm, og får øjenkontakt 

med et væsen/monster som du gerne vil 

holde på afstand og siger “VIG BORT DIT 

MONSTER!”. Væsnet/monstret må ikke 

nærme sig så længe din arm er helt 

udstrakt. Du kan ikke bruge andre evner 

samtidig med denne. 

Uden evnen: Kan man ikke forhindre 

væsner i at nærme sig. 

Krav til udstyr: Et okkult symbol. Fx 

Thors hammer, En knyttet næve, eller 

andet som tilhører et bestemt okkult 

fænomen. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 SP 

Sagn 3 

Aflæs skæbne [Okkult, sagn] 

Beskrivelse: Ved at have en snak med 

en person om hvad de gør i deres liv, og 

hvad de har af planer, kan du hjælpe dem 

med at se hvad deres skæbne er. 

Brug af evnen: Du snakker med en 

person i minimum 5 minutter om deres liv 

håb og drømme, og så laver du et kort 

ritual, hvor du fx kaster nogle knogler, eller 

lægger et sæt tarrot kort, for at finde ud af 

om det vil gå personen godt, eller dårligt 

med en ting de har planer for. Dette 

kræver kontakt til en arrangør som kan 

fortælle det. 

Uden evnen: Kan man ikke få den rigtige 

viden 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 7 SP 

 

 

 

 

 

Påkalde sjæle 2 [Okkult, sagn] 

Beskrivelse: Du kan påkalde sjælen af en 

afdød.  

Brug af evnen: Du gennemfører et kort 

rituel på 1 minut, hvor du fremsiger en 

afdøds kendte navn og kalder den til dig. 

Den afdødes sjæl viser sig så for dig, hvis 

den er villig, og du og andre kan tale 

direkte til den afdøde og den kan svare. 

Den afdøde er kun tvunget til at svare 

sandt på 1 spørgsmål. Den afdøde må 

ikke have været død i mere end et år. 

Er spilleren til den afdøde karakter ikke til 

stede, skal man kontakte en arrangør. 

Uden evnen: Kan du ikke tilkalde afdødes 

sjæle. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Påkalde sjæle 1 

Prisen: 7 SP 

 

Ophæve forbandelse 2 [Okkult, 

sagn] 

Beskrivelse: Du har evnen til at ophæve 

små forbandelser. Er dette monster 

forbandelser, er de kun ophævet i en time.  

Brug af evnen: Ved at ofre en værdi i 

sølv, lig med niveauet af forbandelsen, 

kan du ophæve den. 

Uden evnen: Kan man ikke fjerne 

forbandelser så let. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ophæve forbandelse 1 

Prisen: 7 SP 
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Legende 3 

Forbindelse til to domæner  

[Okkult, legende] 

Beskrivelse: Du har fået skabt en 

forbindelse til noget okkult og kan bruge 

de evner der følger med der, og du får lov 

til at vælge yderligere et domæne, for et 

maksimum på 2. 

Brug af evnen: Du kan lave ritualer fra et 

domæne du vælger. Se domæne listen xx. 

Uden evnen: Kan man ikke lave okkulte 

ritualer. 

Krav til udstyr: Speciel, læs under det 

enkelte ritual 

Krav til evner: Okkult forbindelse og 

forbindelse til et domæne 1 

Prisen: 8 SP 

 

Lave udøde 3 [Okkult, legende] 

Beskrivelse: Du kan gennem et okkult 

ritual lave en afdødes krop om til en udød. 

Brug af evnen: Du skal have et lig om til 

de mest avancerede udøde. Den udøde 

har 8 LP og giver 2 i skade med sine 

angreb og kan få udnytte af rustning, og 

tæller som at have tung monster rustning. 

Den tager kun halv skade fra våben og 

magisk skade, men dobbelt skade fra 

velsignede våben. Den kan ikke modtage 

helbredelse, og adlyder dine ordrer. Du 

kan styre 5 udøde med denne evne.  

Uden evnen: Kan du ikke lave eller 

kontrollere udøde. 

Krav til udstyr: En ellere flere villige 

personer som vil spille din udøde. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 8 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav monster til menneske 2 

[Okkult, legende] 

Beskrivelse: Med denne evne kan du 

kurrere et monster og gøre den til 

menneske igen. Dette kræver at både du 

og monstret er frivillige. Du kan nu gøre 

dette på alle monstre. 

Brug af evnen: Du laver et langt ritual på 

minimum 10 minutter, hvor du afslutter 

med at spørge “Frasiger du dig din 

monstrøse side?” hvorefter monstret skal 

svare “Jeg frasiger mig mørket i mit indre.” 

Når først ritualet er ovre, kan det ikke 

gøres om igen. De får lov til at beholde 1 

monster evne på niveau 2 eller lavere. 

Alle krav til evner skal stadig være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke lave monstre 

til mennesker. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 8 SP 
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Magi stiens evner 

Eventyr evner 8 

 

Magiske evner [magi, eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at kaste magi. 

Du kan derfor kaste 3 magier før du er 

løbet tør. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Du kan ikke kaste magi 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Opdage magi 1 [magi, eventyr] 

Beskrivelse: Man har fundet ud af 

hvordan man ser om noget er magisk eller 

ikke, samt hvilken type magi der er 

tilstede. Virker ikke på magiske effekter 

over eventyr niveau. 

Brug af evnen: Kontakt en spilmester 

eller en spiller som har forstand på denne 

genstand 

Uden evnen: Man kan normal ikke se om 

genstande er magisk 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Reflektere magi 1 [magi, eventyr] 

Beskrivelse: Ved at manipulere de 

magiske kræfter der er omkring en, er det 

muligt at omdirigere den. Derved bliver det 

muligt 1 gang pr besøg på kroen, at 

reflektere en magi tilbage mod dens 

kaster til halv effekt. Du bliver stadig ramt 

af den halve effekt.  

Brug af evnen: Du sigere højlydt 

reflektere mens du peger tilbage mod 

kasteren  

Uden evnen: Det er ikke muligt at 

reflektere en magi  

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 4 SP 

 

Skrive magisk skriftrulle 1 [magi, 

eventyr] 

Beskrivelse: Man kan skrive noget af sin 

magi ned på et materiale, typisk en 

runepind eller en magisk skriftrulle. Dette 

gør man ved at skrive hvilken formular der 

skal bruges, samt hvilket niveau den er 

på. Man kan så give den til andre eller 

gemme den til sig selv senere. Man 

bruger den ved at læse det der står højt, 

og ødelægger genstanden. Man kan med 

denne evne kun have gemt 1 kastning af 

magi. 

Brug af evnen: Man bruger 1 kastninger 

af magi og betaler mønt prisen hvorefter 

man skriver hele formularen ned (læs 

magi regler skrive skriftrulle) 

Uden evnen: Kan man ikke lave magiske 

skriftruller. 

Krav til udstyr: Papir, skriveredskaber. 

Eventuelt et vokssegl eller runepind  

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 4 SP 

 

Forlænget beskyttelse[magi, 

eventyr] 

Beskrivelse: Takket været din forståelse 

for magi der fokuserer på beskyttelse har 

du lært hvordan man fordobler tiden en 

beskyttelse formular varer.  

Brug af evnen: Hver gang du kaster en 

beskyttelses formular må du fordoble 

varigheden. 

Uden evnen: En beskyttelses formulars 

varighed er den viste tid. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 4 SP 
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Magisk våben 1 [magi, eventyr] 

Beskrivelse: Du kan gøre dit våben til et 

magisk våben niveau 1 i 1 minut. Koster 2 

magi kastninger. Våbnet vil så give 

magisk skade.  

Brug af evnen: Brug 2 magi kastninger 

på at gøre våbnet magisk. Sæt et lilla 

bånd på skaftet af våbnet. 

Uden evnen: Kan man ikke lave et 

magisk våben ud af ingenting 

Krav til udstyr: Et våben og et lilla bånd 

Krav til evner: Magiske evner, Skrive 

magisk skriftrulle 1 

Prisen: 4 SP 

 

Finde magiske fælder [Sniger, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du har lært at opdage 

magiske fælder lige før de går af. 

Brug af evnen: Når du vil til at åbne eller 

bruge en ting som er beskyttet af en 

magisk fælde, kan du undgå at aktivere 

den. Det betyder så at du ikke kan åbne 

eller bruge den ting. 

Uden evnen: Når man forsøger at bruge 

eller åbne en ting med en fælde, aktiverer 

den med det samme. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

Hurtigere magi tilbage 1 [magi, 

eventyr] 

Beskrivelse: Når du meditere gendanner 

du dine magiske kastninger på 15 minutter 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Det tager normalt 20 

minutter at meditere for at gendanne sine 

magiske kastninger. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 4 SP 

 

Krønike evner 8 

Ekstra kastning af magi 1 [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Man har forbedret sin evne 

til at kaste magi, og kan nu kaste magi 2 

gange mere inden man skal gendanne 

magi kastninger for et totalt af 5. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man kan kun kaste 3 magier 

inden man skal genvinde sine magi 

kastninger 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 5 SP 

 

Aflæse magisk potentiale [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Man kan finde ud af hvor 

stærk en bestemt magiker er, ved at 

undersøge denne person tæt på i mindst 

et minut, eller se magikeren kaste en 

magi. Dette er den eneste måde på at 

aflæse hvor mægtig en magiker i 

virkeligheden er. Dette virker ved at man 

ser en person kaste en magi. 

Brug af evnen: Man kan gå hen til 

magikeren og sige off-game “Jeg aflæser 

din magiske potentiale”, og personen skal 

svare på hvilket niveau hans højeste evne 

inden for trolddom ligger. 

Uden evnen: kan man ikke vide hvor 

stærk en anden magiker teknisk set er. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Identificere magisk egenskab 1 

[magi, krønike] 

Beskrivelse: Man har lært hvordan man 

analyserer magiske effekter, og kan lære 

hvad det er de kan og gør. Virker ikke på 

magiske effekter over eventyr niveau.   

Brug af evnen: kontakt en spilmester 

eller en spiller som har forstand på denne 

genstand. 

Uden evnen: Kan man ikke analysere 

magiske effekter. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Opdage magi 1 

Prisen: 5 SP 

 

Skrive magisk skriftrulle 2 [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Man kan skrive noget af sin 

magi ned på et materiale, typisk en 

runepind eller en magisk skriftrulle. Dette 

gør man ved at skrive hvilken formular der 

skal bruges, samt hvilket niveau den er 

på. Man kan så give den til andre eller 

gemme den til sig selv senere. Man 

bruger den ved at læse det der står højt, 

og ødelægger genstanden. Man kan med 

denne evne kun have gemt 2 kastning af 

magi. 

Brug af evnen: Man bruger 2 kastninger 

af magi og betaler mønt prisen hvorefter 

man skriver hele formularen ned (læs 

magi regler skrive skriftrulle) 

Uden evnen: Kan man ikke lave magiske 

skriftruller. 

Krav til udstyr: Papir skriv redskab 

eventuelt vokssegl  eller runepind  

Krav til evner: Ekstra kastning af magi 1, 

skrive magisk skriftrulle 1  

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overføre kastninger af magi [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Man kan med denne magi 

overføre nogle af sine kastninger af magi 

til andre. De kan på denne måde opnå 

flere kastninger af magi end ellers muligt, 

men aldrig flere end summen af donoren 

og modtagerens samlede kastninger af 

magi. Dette gør det også muligt for folk 

uden magiske evner at kaste magi. 

Brug af evnen: Dette gøres ved donoren 

lægger hånden på modtageren og siger 

hvor mange kastninger donoren vil 

overføre, samt hvor mange kastninger 

donoren har. Alle overflødige kastninger 

der overføres går til spilde. 

Uden evnen: er det ikke muligt at dele 

sine magi kastninger med andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 5 SP 

 

Absorbere magi 1 [magi, krønike] 

Beskrivelse: Ved at kanalisere magiske 

energier omkring en, er det blevet muligt 

at absorbere magien der er ved at påvirke 

en. Man kan derved absorbere 1 kastning 

af magi pr time, og få 1 tilbage. Man bliver 

stadig påvirket af den magi der ramte en, 

effekten bliver dog halveret. 

Brug af evnen: Man vælger når man 

bliver ramt om man vil absorbere magien, 

hvor efter man skal vente 1 time før man 

kan absorbere magi igen. 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

og får ikke 1 magi kastning tilbage. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 5 SP 
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Omgå magiske fælder [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Du har lært hvordan du kan 

åbne ting som er beskyttet af magiske 

fælder. 

Brug af evnen: Når du vil åbne eller 

bruge en genstand som er beskyttet af en 

magisk fælde, kan du ved at bruge 1 

minut, undgå at aktivere fælden. Du kan 

ved at bruge 1 minut yderligere gøre så 

fælden stadig er der efter du har åbnet 

fælden. 

Uden evnen: Kan du ikke åbne eller 

bruge genstande som er beskyttet af 

fælder uden at aktivere dem. 

Krav til udstyr: Noget som kan bruges til 

at deaktivere fælden, eksempelvis pinde, 

eller besværgelsen ophæve magi. 

Krav til evner: Finde magiske fælder 

Prisen: 5 SP 

 

Hurtigere magi tilbage 2 [magi, 

krønike] 

Beskrivelse: Når du meditere gendanner 

du dine magiske kastninger på 10 minutter 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: det tager 20 minutter at 

meditere for at gendanne dine magiske 

kastninger  

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Hurtigere magi tilbage 1 

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myte evner 7 

Ekstra kastning af magi 2 [magi, 

Myte] 

Beskrivelse: Man har forbedret sin evne 

til at kaste magi, og kan nu kaste magi 2 

gange mere inden man skal gendanne 

magi kastninger, for et totalt på 7 

kastninger af magi. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man kan kun kaste 3 magier 

inden man skal genvinde sine magi 

kastninger 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: ekstra kastning af magi 1 

Prisen: 6 

 

Dræn magi [magi, Myte] 

Beskrivelse: Man har lært at dræne 

magien ud af sine ofre med sådan en kraft 

at du kan dræne magi kastninger ud af 

dine ofre. Det er ikke muligt at dræne 

mere når man er på maks antal 

kastninger. 

Brug af evnen: Du rører ved en 

hjælpeløs og siger dræn magi kastninger 

hvor efter ofret skal sige maks antal ofret 

har tilbage du siger derefter antal magi 

kastninger du suger fra ofret 

Uden evnen: det er ikke muligt at dræne 

magi kastninger fra andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Absorbere magi 1 

Prisen: 6 

 

Tvillinge kastning [magi, Myte] 

Beskrivelse: Man kan nu kaste 2 ens 

magier på samme tid. Prisen for magien 

bliver dog fordoblet. 

Brug af evnen: Man kaster 2 risposer, 

peger eller rører 2 personer og ramme 

dem med den samme formulare.  

Uden evnen: Man kan kun ramme 1 

person medmindre andet bliver sagt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 6 
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Reflektere magi 2 [magi, Myte] 

Beskrivelse:  Ved at manipulere de 

magiske kræfter der er omkring en, er det 

muligt at omdirigere den. Derved bliver det 

muligt 3 gange per besøg på kroen at 

reflektere en magi tilbage mod dens 

kaster til halv effekt.  

Brug af evnen: Du sigere højlydt 

reflektere mens du peger tilbage mod 

kasteren 

Uden evnen: Det er ikke muligt at 

reflektere en magi 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Reflektere magi 1 

Prisen: 6 

 

Hurtigere kastning 1[magi, Myte] 

Beskrivelse: Man kan fjerne det første 

ord fra trylleremse i besværgelser og 

derved sige et ord mindre for at aktivere 

en magi. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man skal sige alle ordene i 

trylleremserne for at aktivere en 

besværgelse 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: magiske evner 

Prisen: 6 

 

Magi stråle [magi, Myte] 

Beskrivelse: Man kan nu kaste alle 

rispose besværgelser som pege 

besværgelser 

Brug af evnen: Istedet for at kaste en 

rispose kan man nu pege på 

modstanderen og derved kaste 

besværgelsen afsted. Magien skal kastes 

gennem et magisk fokus eller et våben. 

Uden evnen: Man kan kun kaste rispose 

besværgelser med risposer  

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner 

Prisen: 6 

 

Sagn evner 7 

Ekstra kastning af magi 3 [magi, 

Sagn] 

Beskrivelse: Man har forbedret sin evne 

til at kaste magi, og kan nu kaste magi 2 

gange mere inden man skal gendanne 

magi kastninger, for et totalt på 9 

magikastninger. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man kan kun kaste 3 magier 

inden man skal genvinde sine magi 

kastninger 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ekstra kastning af magi 2 

Prisen: 7 

 

Opdage magi 2 [magi, Sagn] 

Beskrivelse: Man har fundet ud af 

hvordan man ser om noget er meget 

magisk eller ikke, samt hvilken type magi 

der er tilstede. Virker på alle magiske 

effekter.  

Brug af evnen: kontakt en spilmester 

eller en spiller som har forstand på denne 

genstand 

Uden evnen: Man kan normal ikke se om 

genstande er magisk 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Opdage magi 1 

Prisen: 7 

 

Hurtigere magi tilbage 3 [magi, 

Sagn] 

Beskrivelse: Når du meditere gendanner 

du dine magiske kastninger på 5 minutter 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Det tager normalt 20 

minutter at meditere for at gendanne sine 

magiske kastninger. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Hurtigere magi tilbage 2. 

Prisen: 7 
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Skrive magisk skriftrulle 3 [magi, 

Sagn] 

Beskrivelse: Man kan skrive noget af sin 

magi ned på et materiale, typisk en 

runepind eller en magisk skriftrulle. Dette 

gør man ved at skrive hvilken formular der 

skal bruges, samt hvilket niveau den er 

på. Man kan så give den til andre eller 

gemme den til sig selv senere. Man 

bruger den ved at læse det der står højt, 

og ødelægger genstanden. Man kan med 

denne evne kun have gemt 3 kastning af 

magi. 

Brug af evnen: Man bruger 2 kastninger 

af magi og betaler mønt prisen hvorefter 

man skriver hele formularen ned (læs 

magi regler skrive skriftrulle) 

Uden evnen: Kan man ikke lave magiske 

skriftruller. 

Krav til udstyr: Papir skriv redskab 

eventuelt vokssegl  eller runepind  

Krav til evner: Ekstra kastning af magi 1, 

skrive magisk skriftrulle 1  

Prisen: 7 

 

Absorbere magi 2 [magi, Sagn] 

Beskrivelse: Ved at kanalisere magiske 

energier omkring en, er det blevet muligt 

at absorbere magien der er ved at påvirke 

en. Man kan derved absorbere 3 kastning 

af magi pr time, og få 1 tilbage pr magi der 

rammer en. Man bliver stadig påvirket af 

den magi der ramte en, effekten bliver dog 

halveret. 

Brug af evnen: Man vælger når man 

bliver ramt om man vil absorbere magien 

hvor efter man skal vente 1 time før man 

kan absorbere magi igen. 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

og får ikke 1 magi kastning tilbage. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Absorbere magi 1 

Prisen: 7 

 

 

 

 

Hurtigere kastning 2[magi, Sagn] 

Beskrivelse: Man kan fjerne de 2  første 

ord fra trylleremse i besværgelser og der 

ved sige 2 ord mindre for at aktivere en 

magi til et minimum af 1 ord 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man skal sige alle ordene i 

trylleremse for at aktivere en besværgelse 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Hurtigere kastning 1. 

Prisen: 7 
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Legende evner 3 

 

Ekstra kastning af magi 4 [magi, 

Legende] 

Beskrivelse: Man har forbedret sin evne 

til at kaste magi, og kan nu kaste magi 4 

gange mere inden man skal gendanne 

magi kastninger, for et totalt af 13 magi 

kastninger. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man kan kun kaste 3 magier 

inden man skal genvinde sine magi 

kastninger 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ekstra kastning af magi 3 

Prisen: 8 

 

Identificere magisk egenskab 2 

[magi, Legende] 

Beskrivelse: Man har lært hvordan man 

analyserer magiske effekter, og kan lære 

hvad det er de kan og gør. Virker på alle 

magiske effekter. 

Brug af evnen: kontakt en spilmester 

eller en spiller som har forstand på denne 

genstand. 

Uden evnen: Kan man ikke analysere 

magiske effekter. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner:  Opdage magi 2 og 

Identificere magisk egenskab 1 

Prisen: 8 

 

Element kontrakt [magi, Legende] 

Beskrivelse: Du har skabt en kontrakt 

med 1 af elementerne og du kan derfor 

ikke blive skadet af dette element og har 

stor styrke med elementets magier. Den 

giver +1 til skade med denne element 

type. Dog kan du ikke kaste besværgelser 

der er med de andre elementer. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Du giver den skade der er 

vist på en besværgelse og du tager som 

udgangspunkt den samme mængde 

skade hvis det er dig der bliver ramt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Magiske evner, må ikke 

være svag overfor elementet. 

Prisen: 8 
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Normale evner

Eventyr evner 8 

 

Smed 1 [normale, eventyr] 

Beskrivelse: Man har lært smedens 

kunst. Du kan lave hvad folket har brug 

for, om det er en skovl, en økse, heste sko 

eller et smykke. Dette betyder at du kan 

lave en trædør til halv pris eller en lås på 

niveau 1  

Brug af evnen: Man kan lave trædøre til 

halv pris. Det er også muligt at lave en lås 

niveau 1. Man afleverer mønterne i 

arrangør bunkeren. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at lave 

låse og det koster fuld pris at købe en 

trædør 

Krav til udstyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 

 

Bevare magiske urter 1 [normale, 

eventyr] 

Beskrivelse: Du kan gemme 1 urt til 

næste scenarie. 

Brug af evnen: Man tager 1 urt med til 

tjek ud og får det noteret under magisk 

udstyr 

Uden evnen: Urter dør mellem scenarier 

så man kan ikke gemme dem. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førstehjælp 1 [normale, eventyr] 

Beskrivelse: Du er dygtig nok til at hjælpe 

en der forbløder med at holde sig i live. Så 

længe du forbliver ved dem, og de har 

lysten til at leve, vil de ikke dø, men de er 

stadig hjælpeløse. 

Bliver personen båret på skal du hele 

tiden røre ved personen så de ikke 

fortsætter med at forbløde. 

Brug af evnen: Du tager din bandage og 

vikler rundt om den der forbløder på et 

synligt sted. Derefter forbliver du ved din 

patient og holder fokus på patienten. 

Uden evnen: Man kan ikke forhindre en 

der forbløder i at dø medmindre du kan 

helbrede dem på andre måder. 

Krav til udstyr: Bandager 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 

 

Magtfuld kontakt [normale, eventyr] 

Beskrivelse: Du har formået at skabe en 

kontakt til et magtfuldt individ. Alt efter 

hvem din magtfulde individ er, kan de 

hjælpe dig med adskillige ting.  

Brug af evnen: Beskriv en magtfuld 

individ og få den bekræftet af en 

spilmester hvorefter du kan kontakte dem 

gennem brev, magi eller anden 

måde.Kontakt gm bunkeren for at 

kontakte det magtfulde individ. 

Uden evnen: Normalt har man ikke en 

kontakt til en magtfuld individ og derfor 

kan man ikke kontakte dem.  

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 
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Absorber magisk krystal 

1[normale, eventyr] 

Beskrivelse: Man kan Absorbere den 

magi der er gemt i en magisk krystal. 

Dette vil gøre krystallen ubrugelig (Læs 

Magiske krystaller side xx) alt efter 

krystallen vil effekten være forskellig. Du 

vil have effekten i 1 time 

Brug af evnen: Du tager en magisk 

krystal og bruger 1 minut på at suge 

magien ud af den. Derved er den magiske 

krystal opbrugt og den er ikke i spil mere. 

Effekten fra krystallen vil være forskellig 

alt efter typen af krystallen, derfor bruges 

skemaet under magiske krystaller. 

Uden evnen: Du kan ikke absorbere en 

magisk krystal. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 

 

Gå i dækning [normale, eventyr] 

Beskrivelse: Du lægger dig ned i 

fosterstilling og venter påat truslen er 

overstået. Imens du er i fosterstilling tager 

du ikke skade eller effekt af noget, men du 

er hjælpeløs indtil du går ud af 

fosterstilling. Du kan ikke gå i fosterstilling 

igen før du har været på kro.  

Brug af evnen: Du lægger dig ned i 

fosterstilling og tager ikke skade eller 

effekt.  

Uden evnen: Normalt kan man ikke gå i 

dækning og ikke blive ramt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsæt magisk krystal [normale, 

eventyr] 

Beskrivelse: Man kan tage en magisk 

krystal og sætte ind i en genstand. Dette 

kan være en beklædningsgenstand, 

beskyttelses genstand, pynte genstand, 

brugs genstand eller våben. Den valgte 

genstand bliver magisk. Det tager 5 

minutter at indsætte en magisk krystal i en 

genstand. Alt efter genstanden og 

krystallen vil den magiske effekt være 

forskellige (læs magiske krystaller side xx)   

Brug af evnen: Man koncentrerer sig i 5 

minutter på at indsætte en krystal og når 

tiden er gået må man tage en magisk 

krystal ud af spil og laver en magisk 

genstand. Brug magiske krystal skemaet 

for at finde den rigtige magiske effekt. 

Uden evnen: Man kan normalt ikke skabe 

magiske genstande ved hjælp af 

krystaller. 

Krav til udstyr: Genstanden der skal 

gøres magisk, krystallen, et smedeudstyr 

fx en hammer, bånd der matcher farven 

på krystallen der bindens om genstanden 

Krav til evner: Smed 1 

Prisen: 4 

 

Modstå magisk urt eller potion 1 

[normale, eventyr] 

Beskrivelse: Man vælger en type urt eller 

potion man kender og tager den halve 

effekt. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: man tager den fulde effekt 

af alle urter og potion. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 

 

 

 

 

 



52 

Krønike evner 6 

Førstehjælp 2 [normale, Krønike] 

Beskrivelse: Man kan forhindre 2 

personer i at forbløde. Skal 1 person 

flyttes på kan man tælle som en af dem 

der bære personen 

Brug af evnen: Man vikler bandage rundt 

om en der forbløder og holder fokus på 

personen er der 2 personer der forbløder 

skal man side mellem dem og dele sit 

fokus ud på de 2 personer.  

Uden evnen:  Man kan ikke forhindre en 

der forbløder i at dø medmindre du kan 

helbrede dem på andre måder 

Krav til udstyr: bandage til hver person 

du hjælper 

Krav til evner: Førstehjælp 1 

Prisen: 5 

 

Kravle [normale, Krønike] 

Beskrivelse: Når man bliver ramt af et 

jordskælv må man kravle væk fra hvad 

der skaber jordskælvet. 

Brug af evnen: Er man under status 

effekten jordskælv må man kravle væk 

derfra 

Uden evnen: Man falder og kan ikke 

andet end det der står i status effekt 

jordskælv (side xx) 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 

 

Ekstra magiske potion [normale, 

Krønike] 

Beskrivelse: Når man laver en magisk 

potion kan man lave 2 magiske potions for 

samme pris og tid. 

Brug af evnen: Man kan vælge at lave 2 

magiske potions når man laver en potion 

det skal være 2 ens potions der bliver 

lavet. 

Uden evnen: man kan normalt kun lave 1 

potion af gangen.  

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 

Ændre magisk krystal [normale, 

Krønike] 

Beskrivelse: Man kan nu ændre en 

krystal fra en type til en anden. Dette tager 

5 minutter. man vil altid få en krystal af 

samme grad, så en krønike rød krystal 

kan gøres til en krønike lilla krystal. 

Brug af evnen: Du afleverer krystallen til 

gm bunkeren og vælger den nye type af 

krystallen. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at ændre 

typen på en krystal. 

Krav til udstyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer og krystallen der påvirkes. 

Krav til evner: Indsæt magisk krystal. 

Prisen: 5 

 

Opdel magisk krystal [normale, 

Krønike] 

Beskrivelse: Du kan opdele en krystal i 

flere svagere krystaller. En legede krystal 

kan laves til 2 myte krystaller, og 1 myte 

krystal kan opdeles til 2 eventyr krystaller. 

Det tager 5 minutter 

Brug af evnen: Man koncentrere sig om 

at opdele krystallen i 5 minutter bagefter 

må man går til gm bunkeren og bytter 

krystallerne til det ønskede antal og 

niveau der er muligt. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at opdele 

krystaller. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: 2 evner der fokuserer på 

krystaller. 

Prisen: 5 
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Fjern magisk krystal fra genstand 

[normale, Krønike] 

Beskrivelse: Man kan tage den magiske 

krystal ud af en magisk genstand og 

dermed fjerne den magiske effekt fra den 

magiske genstand. Det tager 5 minutter at 

gøre dette. 

Brug af evnen: Man koncentrerer sig om 

genstanden og efter de 5 minutter, må 

man gå til gm bunkeren med båndet og 

fortæller hvad niveau genstanden var. Så 

giver gm bunkeren en tilsvarende krystal. 

Uden evnen: Man kan ikke fjerne en 

magisk krystal fra et våben. 

Krav til udstyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer, en magisk genstand. 

Krav til evner: Indsæt magisk krystal og 

Smed 1 

Prisen: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myte evner 7 

Smed 2 [normale, Myte] 

Beskrivelse: Man er en mester smed. Du 

kan lave nogle af de fineste våben eller 

smykker. Dette betyder du kan lave en 

Metal beslået dør til halv pris eller en lås 

på niveau 2. 

Brug af enen: Man kan lave Metal 

beslået Dre til halv pris. Det er også muligt 

at lave en lås på niveau 2. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at lave 

låse og det koster fuld pris at købe en 

trædør 

Krav til ustyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer 

Krav til evner: Smed 1 

Prisen: 6 

 

Skjaldesang 1 [normale, Myte] 

Beskrivele: Som du synger inspirerer du 

folk på dinside, så de bliver bedre i kamp, 

+1 LP, kan bruges 1 gang pr gang man 

har været på kro. Effekten er så længe du 

synger. 

Brug af evnen: Man siger højlydt “hør 

min skjaldesang +1 LP” og så synger 

man. Det er kun dem der hørte dig sige 

“hør min skjaldesang” som får effekten.  

Uden evnen: Normalt giver man ikke 

nogen effekt til folk når man synger. 

Krav til udstyr: Ingen men et instrument 

anbefales  

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 6 

 

Bevare magiske urter 2 [normale, 

Myte] 

Beskrivelse: Du kan gemme 3 urter til 

næste scenarie. 

Brug af evnen: Man tager 3 urter med til 

tjek ud og får det noteret under magisk 

udstyr 

Uden evnen: Urter dør mellem scenarier 

så man kan ikke gemme dem. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner:  Bevare magiske urter 1 

Prisen: 6 
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Absorbere magiske krystaller 2 

[normale, Myte] 

Beskrivelse: Man kan Absorbere den 

magi der er gemt i en magisk krystal dette 

vil gøre krystallen ubrugelig (Læs Magiske 

krystaller side xx). Alt efter krystallen vil 

effekten være forskellige. Effekten vil vare 

i 2 timer  

Brug af evnen: Du tager en magisk 

krystal og bruger 1 minut på at suge 

magien ud af den, og dermed er den 

magiske krystal opbrugt og den er ikke i 

spil mere. Effekten fra krystallen vil være 

forskellig alt efter typen af krystallen, 

derfor bruges skemaet under magiske 

krystaller. 

Uden evnen: du kan ikke absorbere en 

magisk krystal. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Absorbere magiske 

krystaller 1 

Prisen: 6 

 

Sammensæt magiske krystaller  

[normale, Myte] 

Beskrivelse: Man kan tage 2 krystaller af 

samme niveau og type hvorefter man kan 

lave 1 krystal 1 niveau stærkere fx. 2 

eventyr rød krystaller kan blive til 1 myte 

rød krystal. Det tager 5 minutter at 

sammensætte 2 magiske krystaller.  

Brug af evnen: man koncentrerer sig om 

at sammensætte magiske krystaller i 5 

minutter hvorefter man går til gm 

bunkeren og bytter krystaller til den 

ønskede effekt.  

Uden evnen: Det er ikke muligt at lave 1 

stærkere krystal ud af 2 svagere krystaller. 

Krav til udstyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer, 2 magiske krystaller af samme 

niveau og type.  

Krav til evner: Opdel magiske krystaller. 

Prisen: 6 

 

 

Modstå magisk urt eller potion 2 

[normale, Myte] 

Beskrivelse: Man vælger en type urt eller 

potion man kender og tager den halve 

effekt og skade. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

af alle urter og potion. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Modstå magisk urt eller 

potion 1 

Prisen: 6 

 

Metallegering af et våben [normale, 

Myte] 

Beskrivelse: Man kan lave en legering 

hen over et våben, der gør det muligt at 

ændre skaden til sølv eller bronze. Det er 

dyrt at lave et våben med sådan en 

legering. Man lægger våbnet foran sig og 

dækker metal delen af våbnet i sølv 

mønter. Når hele den ene side er dækket, 

har du råd til at lave metallegeringen af 

våbnet. Efter et scenarie er legeringen 

gået i stykker og det skal bygges på ny 

næste gang 

Brug af evnen: Man lægger et våben ned 

og dækker metal siden af sølvmønter. Når 

den er helt dækket kan man vælge 

legeringen, hvorefter mønterne er brugt og 

skal derfor afleveres til gm bunkeren. Er 

det ikke et metal våben så kan våbnet ikke 

legeres. Nogle våben er billigere end 

andre 1 pil koster måske kun 2 

sølvmønter mens en 2 hånds sværd 

koster noget mere. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at lave 

sølv eller kold jern legeringer. 

Krav til udstyr:  Et smedeudstyr fx en 

hammer 

Krav til evner: Smed 2 

Prisen: 6 
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Sagn evner 6 

 

Skjaldesang 2 [normale, Sagn] 

Beskrivelse: Som du synger, inspirerer 

du folk på din side, så de bliver bedre i 

kamp, +2 LP, kan bruges 3 gange pr gang 

man går på kro. Effekten er så længe du 

synger. 

Brug af evnen: Man siger højlydt hør min 

skjaldesang +2 LP og så synger man. Kun 

dem der hørte dig sige “hør min 

skjaldesang” får effekten.  

Uden evnen: normalt giver man ikke 

nogen effekt til folk når man synger. 

Krav til udstyr: Ingen, men et instrument 

anbefales  

Krav til evner: Skjaldesang 1 

Prisen: 7 

 

Resistent monster lammelses gift 

[normale, Sagn] 

Beskrivelse: Man tager den halve effekt 

af monster giften lammelses gift. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 7 

 

Resistent monster skades gift 

[normale, Sagn] 

Beskrivelse: Man tager den halve effekt 

af monster giften skades gift. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 7 

 

 

 

 

 

 

 

Resistent monster gift for fokus 

[normale, Sagn] 

Beskrivelse: Man tager den halve effekt 

af monster giften gift for fokus gift. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Man tager den fulde effekt 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 7 
 

Førstehjælp 3 [normale, Sagn] 

Beskrivelse: Dine evner i at bekæmpe 

døden har gjort det muligt at få en person 

der forbløder trukket op på 1 LP efter 5 

minutter.  

Brug af evnen: Du vikler bandager rundt 

om en person der forbløder og efter 5 

minutter vil personen få 1 LP tilbage og 

dermed ikke forbløde mere. 

Uden evnen: Man kan ikke forhindre en 

der forbløder i at dø medmindre du kan 

helbrede dem på andre måder 

Krav til udstyr: Bandage til hver person 

du hjælper 

Krav til evner: Førstehjælp 2 

Prisen: 7 

 

Bevare magiske urter 3 [normale, 

Sagn] 

Beskrivelse: Du kan gemme 5 urter til 

næste scenarie. 

Brug af evnen: man tager 5 urter med til 

tjek ud og får det noteret under magisk 

udstyr 

Uden evnen: urter dør mellem scenarier 

så man kan ikke gemme dem. 

Krav til udstyr: Ingen. 

Krav til evner:  Bevare magiske urter 2 

Prisen: 7 
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Legende evner 2 

Smed 3 [normale, Legende] 

Beskrivelse: Man er en mester smed. Du 

kan lave nogle af de fineste våben eller 

smykker. Dette betyder du kan lave en 

metaldør til halv pris eller en lås på niveau 

3  

Brug af evnen: Man kan lave metaldøre 

til halv pris. Det er også muligt at lave en 

lås på niveau 3. 

Uden evnen: Det er ikke muligt at lave 

låse og det koster fuld pris at købe en dør 

Krav til udstyr: Et smedeudstyr fx en 

hammer 

Krav til evner: Smed 2 

Prisen: 8 

 

Skjaldesang 3 [normale, Legende] 

Beskrivelse: Som du synger inspirerer du 

folk på din side, så de bliver bedre i kamp, 

+3 LP, kan bruges 3 gange pr gang man 

går på kro. Effekten er så længe du 

synger. 

Brug af evnen: Man siger højlydt “hør 

min skjaldesang +3 LP” og så synger 

man. Der er kun dem der hørte dig sige 

“hør min skjaldesang” som får effekten.  

Uden evnen: Normalt giver man ikke 

nogen effekt til folk når man synger. 

Krav til udstyr: Ingen men et instrument 

anbefales  

Krav til evner: Skjaldesang 2 

Prisen: 8 
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Monster evner

Eventyr 13 

Mental påvirkning 1 [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Der er noget over nogle 

monstre, noget der er svært at sætte en 

finger på. Med denne evne kan du 

hypnotisere et menneske eller et væsen, 

så denne ikke kan gøre andet end at stå 

og kigge dig i øjnene. Dette kan gøre det 

nemmere til for eksempel at suge blod fra 

et menneske. 

Brug af evnen: Ved at få øjenkontakt og 

sige “hypnose 1 minut” kan du gøre en 

person hjælpeløs i 1 minut. 

Uden evnen: Kan du ikke mentalt påvirke 

andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 3 SP 

 

 

Magisk resistens 1 [Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre har sværere 

ved at blive påvirket af visse typer af magi, 

og derfor er varigheden af besværgelser 

som påvirker monsteret halveret. Dvs at 

hvis en besværgelse har en varighed på 5 

minutter, varer den kun 2,5 minutter. Dette 

gælder også positive magier. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har magiske effekter deres 

fulde varighed. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: ingen 

Prisen: 3 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturlig rustning let [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre har en 

hårdere hud end andre. Det kan være 

skæl eller andet som beskytter dig. Derfor 

tæller du som at have let rustning på, se 

rustningstabellen på side xx. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man ikke ekstra RP. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 3 SP 
 

Monster ressource permanent 1 

[Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan 

være en lich som vil kaste flere magier, 

eller en djævel vil have LP tilbage. Med 

denne evne får man kapaciteten til at have 

3 permanente monster ressourcer. Det vil 

sige at man kan bruge dem 3 gange pr 

døgn.  

For at få permanente monster ressourcer 

skal man gøre noget exceptionelt. Det kan 

være en lich som har taget sjælen fra en 

der er død, eller en djævel som har købt 

en sjæl fra en dødelig til gengæld for en 

tjeneste. Man starter altså med 1 monster 

ressource og kan opnå 3 totalt. Læs mere 

om monster ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for 

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke permanente 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource midlertidig. 

Prisen: 3 SP 
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Monster ressource midlertig 1 

[Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan for 

eksempel være at en vampyr bruger blod 

for at få LP tilbage. Det kan være en lich 

som vil kaste flere magier. Med denne 

evne får man kapaciteten til at have 3 

midlertidige monster ressourcer. Det vil 

sige at man kan bruge dem så ofte som 

man har dem, men når de er brugt skal 

man have skaffet flere.  

For at få midlertidige monster ressourcer 

skal man skaffe dem fra en eller anden 

kilde. For en vampyr kunne det være blod 

(LP), og for en dryade kunne det være 

magiske urter man skal spise. Man starter 

altså med 1 monster ressource og kan 

have op til 3. Læs mere om monster 

ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for  

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke midlertidige 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource permanent. 
Prisen: 3 SP 

 

Mørkesyn [Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Med denne evne kan man 

se i mørke. 

Brug af evnen: Når det er mørkt kan man 

tænde en rød lommelygte, som gør at 

man kan se. Andre kan ikke se det lyset 

skinner på, men kan se det røde lys som 

var det lysende øjne. 

Uden evnen: Kan man ikke bruge en rød 

lampe for at se i mørket. 

Krav til udstyr: En lommelygte eller 

lampe som lyser rødt. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 3 SP 

 

Forvandling 1 [Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Med denne evne kan et 

monster skifte form. Det kan være som en 

varulv der skifter fra menneske til ulve 

form, eller andre væsner som er 

formskiftere. Den virker som evnen 

forklædning, men det er bedst hvis man 

har et kostume der indikerer at man er 

forvandlet. Man får lov til at vælge en af 3 

effekter som man får når man er 

forvandlet: 

1. Man kan få effekten af en kriger 

evne af krønike niveau eller lavere. 

2. Man kan få effekten af en sniger 

evne af krønike niveau eller lavere. 

3. Man kan få effekten af en monster 

evne af krønike niveau eller lavere. 

Man skal vælge hvilken evne man vil have 

når man vælger denne evne. Det kan ikke 

laves om når det først er valgt. 

Brug af evnen: Evnen er kun i brug når 

man er i forvandling. 

Uden evnen: Kan man ikke forvandle sig. 

Krav til udstyr: Et gult bånd eller et 

kostume der indikerer forvandlingen. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 3 SP 

 

Resistent overfor ild [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre er resistente 

overfor ild, og kan derfor ignorere 3 

angreb pr besøg på kroen som giver ild 

skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

ild. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, luft eller vand 

Prisen: 3 SP 
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Resistent overfor jord [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre er resistente 

overfor jord, og kan derfor ignorere 3 

angreb pr besøg på kroen som giver jord 

skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

jord. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for ild, luft eller vand 

Prisen: 3 SP 

 

Resistent overfor luft [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre er resistente 

overfor luft, og kan derfor ignorere 3 

angreb pr besøg på kroen som giver luft 

skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

luft. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, ild eller vand 

Prisen: 3 SP 

 

Resistent overfor vand [Monster, 

eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre er resistente 

overfor vand, og kan derfor ignorere 3 

angreb pr besøg på kroen som giver vand 

skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

vand. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, luft eller ild 

Prisen: 3 SP 

 

 

 

 

 

 

Ikke fysisk krop [Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Nogle monstre og væsner 

har ikke en fysisk krop. Det kan blandt 

andet være fordi de er et spøgelse. Dette 

gør at de kan ignorere 3 angreb pr besøg 

på kroen. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade. 

Krav til udstyr: Man skal males i en bleg 

farve så man ser lidt spøgelsesagtig ud. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 3 SP 

 

Dyriske sanser [Monster, eventyr] 

Beskrivelse: Du kan enten lugte, smage, 

høre eller se bedre end andre. Dette gør 

at du kan opspore folk som er gemt, 

usynlige eller på andre måder er skjulte. 

Du skal stå inden for 1 meter af den du vil 

spore før du ved præcist hvor de er. 

Brug af evnen: Hvis nogen bruger 

håndtegnet for gemt eller usynlig, kan du 

ved at gå langsomt i sik sak mod den du 

vil spore, gå nærmere dem. Du ved dog 

ikke hvor de er før du er helt tæt på. 

Uden evnen: Kan man ikke spore gemte 

eller usynlige. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen. 

Prisen: 3 SP 
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Krønike 13 

Monster styrke [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre er stærkere 

end andre, og kan derfor bære folk 

nemmere og bryde døre ned hurtigere. Du 

halverer tiden for at bryde døre ned, og 

kan bruge en rambuk alene. Du tæller 

som 1 ekstra person når der skal bæres 

andre. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man normal styrke 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Regeneration 1 [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Med denne evne kan et 

monster regenerere LP over tid. Man får 

ca 1 LP tilbage pr 5. minut. Arme, ben og 

andre mistede lemmer gror også tilbage 

med tiden. Dette tager ca 5 minutter pr 

legemsdel. Denne evne gør også at 

monstre med naturlig rustning får RP 

tilbage. Dette tager dobbelt tid af LP 

regeneration. Regenerationen stopper 

hvis man falder på 0 LP. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Kan man ikke regenerere 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Overfør monster ressource 

[Monster, krønike] 

Beskrivelse: Med denne evne er det 

muligt at overføre monster ressourcer til 

andre. Man kan ikke give permanente til 

nogen der har midlertidige, eller omvendt. 

Brug af evnen: Man lægger hånden på 

modtageren og siger “Overfører x monster 

ressourcer” 

Uden evnen: kan man ikke overføre 

monster ressourcer 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Monster ressourcer 1 

Prisen: 4 SP 

 

Lav menneske til monster 1 

[Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre kan 

omvende mennesker til monstre. Det kan 

for eksempel være varulvens bid, 

vampyren som dræber et menneske, eller 

en valkyrie der laver en einherjer. 

Brug af evnen: Både du og offeret skal 

villigt lade sig forvandle. Man kan ikke 

tvinge andre til at være et monster med 

denne evne. Denne forvandling er 

permanent. De skal vælge den første 

monster forbandelse fra listen af 

forbandelser som den der har forvandlet 

dem har. 

Uden evnen: Kan man ikke lave folk til 

monstre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Udvidet brug af monster 

ressourcer [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre og væsner 

kan bruge deres ressourcer på flere ting. 

Med denne evne kan man udover de 

normale ting, også bruge sine monster 

ressourcer på at bruge evner en 

yderligere gang pr monster ressource. 

Eksempelvis undvige angreb 1 gang pr 

kamp, kan man nu bruge monster 

ressourcer for at undvige flere gange. Der 

kan stå i den specifikke evne hvis den ikke 

kan bruges med monster ressourcer. 

Brug af evnen: Man bruger 1 monster 

ressource pr gang man vil bruge en evne 

yderligere. 

Uden evnen: Kan man kun bruge 

monster ressourcerne som beskrevet 

under evnen. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Monster ressourcer 1 

Prisen: 4 SP 
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Naturlig gift [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre er giftige 

eller kan producere gifte. De kan så bruge 

den gift til enten at putte på våben, eller 

putte i drikke eller i mad. Dette kan de 

gøre 3 gange om dagen. 

Brug af evnen: Du vælger en af 3 gifte 

som du kan producere. Det kan være en 

forskellig gift hver gang du bruger dem. 

Der er disse muligheder 

1. Lammende gift. 

a. På våben: Lammer den 

legemsdel den rør 

b. Mad og drikke: gør 

personen hjælpeløs. 

2. Skadende gift 

a. Våben: 1 i skade i minuttet 

over 5 minutter. 

b. Mad og drikke: Kvæle 1 

minut og 1 i skade i 

minuttet over 5 minutter. 

3. Gift for fokus 

a. Våben: Man kan ikke kaste 

magi eller lave ritualer i 1 

minut. 

b. Mad og drikke: Man kan 

ikke kaste magi eller lave 

ritualer i 5 minutter, og kan 

ikke genvinde magi 

kastninger i 15 minutter. 

Uden evnen: Kan man ikke selv 

producere gifte. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: ingen 

Prisen: 4 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistens over for gifte og 

sygdomme [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Gifte og sygdomme varer 

kun halv så lang tid på dig, eller har kun 

halv effekt. Ingen numeriske værdier kan 

komme under 1. Man runder ned. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Påvirker gifte og sygdomme 

en normalt 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Naturlige våben [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre har naturlige 

våben. Det betyder at de må tage 

polstrede handsker eller lignende på 

hænderne, og bruge dem som våben. 

Disse skal altid gennem våbentjek.  

Brug af evnen: Er man ikke formskifter 

har man altid handskerne på. Som 

formskifter må man tage dem på når man 

går i form. 

Uden evnen: Må man ikke bruge 

polstrede handsker som våben. 

Krav til udstyr: Polstrede handsker eller 

lignende som er godkendte. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 

 

Svækkende berøring [Monster, 

krønike] 

Beskrivelse: Ved at berøre andre på 

skulderen, kan du gøre dem så svækkede 

at de ikke kan løfte ting. De kan ikke 

bruge våben eller andre ting til at slås. De 

kan dog stadig kaste magi. Dette varer i 1 

minut. 

Brug af evnen: Du berør en du vil 

svække på skulderen og siger “Svaghed 1 

minut”  

Uden evnen: Kan du ikke svække andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 4 SP 
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Element angreb ild [Monster, krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre har et 

element angreb. Denne kan bruges 1 

gang pr kamp. Denne giver 2 i ild skade til 

2 der står tæt foran dig.  

Brug af evnen: Du råber “ild angreb 2 i 

skade!” og peger på 2 personer som står 

tæt på dig. 

Uden evnen: Har man ikke et element 

angreb 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke have andre 

element angreb. 

Prisen: 4 SP 

 

Element angreb vand [Monster, 

krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre har et 

element angreb. Denne kan bruges 1 

gang pr kamp. Denne giver 2 i vand skade 

til 2 der står tæt foran dig.  

Brug af evnen: Du råber “vand angreb 2 i 

skade!” og peger på 2 personer som står 

tæt på dig. 

Uden evnen: Har man ikke et element 

angreb 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke have andre 

element angreb. 

Prisen: 4 SP 
 

Element angreb jord [Monster, 

krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre har et 

element angreb. Denne kan bruges 1 

gang pr kamp. Denne giver 2 i jord skade 

til 2 der står tæt foran dig.  

Brug af evnen: Du råber “jord angreb 2 i 

skade!” og peger på 2 personer som står 

tæt på dig. 

Uden evnen: Har man ikke et element 

angreb 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke have andre 

element angreb. 

Prisen: 4 SP 
 

Element angreb luft [Monster, 

krønike] 

Beskrivelse: Nogle monstre har et 

element angreb. Denne kan bruges 1 

gang pr kamp. Denne giver 2 i luft skade 

til 2 der står tæt foran dig.  

Brug af evnen: Du råber “luft angreb 2 i 

skade!” og peger på 2 personer som står 

tæt på dig. 

Uden evnen: Har man ikke et element 

angreb 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke have andre 

element angreb. 

Prisen: 4 SP 
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Myte 8 

Magisk resistens 2 [Monster, myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre har sværere 

ved at blive påvirket af visse typer af magi, 

og derfor er varigheden af besværgelser 

som påvirker monsteret halveret. Dvs at 

hvis en besværgelse har en varighed på 5 

minutter, varer den kun 2,5 minutter. Dette 

gælder også positive magier. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har magiske effekter deres 

fulde varighed og man tager fuld skade. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Magisk resistens 1 

Prisen: 5 SP 

 

Monster ressource permanent 2 

[Monster, myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan for 

eksempel være at en vampyr bruger blod 

for at få LP tilbage. Det kan være en lich 

som vil kaste flere magier. Med denne 

evne får man 2 monster ressourcer og 

kapaciteten til at have 5 permanente 

monster ressourcer. Det vil sige at man 

kan bruge dem 5 gange pr døgn.  

For at få permanente monster ressourcer 

skal man gøre noget exceptionelt. Det kan 

være en lich som har taget sjælen fra en 

der er død, eller en djævel som har købt 

en sjæl fra en dødelig til gengæld for en 

tjeneste. Man starter altså med 2 monster 

ressource. Læs mere om monster 

ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for  

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke permanente 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource midlertidig. Skal have evnen 

monster ressource permanent 1 

Prisen: 5 SP 

 

Monster ressource midlertig 2 

[Monster, Myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan for 

eksempel være at en vampyr bruger blod 

for at få LP tilbage. Det kan være en lich 

som vil kaste flere magier. Med denne 

evne får man 2 monster ressourcer og 

kapaciteten til at have 5 midlertidige 

monster ressourcer. Det vil sige at man 

kan bruge dem så ofte som man har dem, 

men når de er brugt skal man have skaffet 

flere.  

For at få midlertidige monster ressourcer 

skal man skaffe dem fra en eller anden 

kilde. For en vampyr kunne det være blod 

(LP), og for en dryade kunne det være 

magiske urter man skal spise. Man starter 

altså med 2 monster ressourcer. Læs 

mere om monster ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for  

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke midlertidige 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource permanent. Skal have evnen 

monster ressource midlertidig 1. 
Prisen: 5 SP 
 

Modstå bortmane [Monster, myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre har styrket 

sig selv til at kunne modstå evnen 

“Bortmane væsen.” Man er altså immun 

overfor den evnes effekt. 

Brug af evnen: Passiv. 

Uden evnen: Bliver man bortmanet som 

normalt. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Flyve [Monster, myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre kan flyve, 

hvilket gør at de ikke rør ved jorden. Dette 

gør at de er immune over for jordskælv og 

andre ting som kræver at man er på 

jorden, når de er i luften og flyver. 

Brug af evnen: For at flyve skal man 

holde sine arme ud i til siden. Man kan 

ikke bruge sine arme til andet end at holde 

sig flyvende. 

Uden evnen: Kan man ikke flyve 

Krav til udstyr: Et sæt vinger som kan 

illustrere at man kan flyve. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Færre forbandelser 1 [Monster, 

myte] 

Beskrivelse: Nogle monstre er ikke nær 

så påvirket af forbandelserne som andre, 

det kan være på grund af en naturlig 

resistens eller fordi de har fundet en måde 

til at fjerne en på. Man har altså 1 færre 

forbandelse end normalt. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man det antal 

forbandelser, som det niveau af monster 

evner man har. Altså har man opnået at få 

myte evner, har man 3 forbandelser. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søvndyssende [Monster, myte] 

Beskrivelse: Ved at spille en melodi, 

synge en sang eller fortælle en historie 

kan du lulle folk i søvn. Dette tager 1 

minut hvorefter de falder i søvn i 5 

minutter eller til de bliver vækket. Folk skal 

være afslappede og være i ro. 

Brug af evnen: Efter 1 minut fortæller du 

offgame at de falder i søvn i 5 minutter. 

Uden evnen: Kan man ikke lulle folk i 

søvn. 

Krav til udstyr: Et instrument eller din 

stemme. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 

 

Frygtindgydende [Monster, myte] 

Beskrivelse: Ved at råbe, brøle eller på 

anden måde lave noget larm, kan man 

være meget skræmmende. Folk skal 

flygte væk fra dig så længe du er 

skræmmende. Du kan bruge denne evne 

3 gange om dagen, 1 minut af gangen 

Brug af evnen: Du råber, brøler eller på 

anden måde laver noget larm. Du råber 

“Frygt 1 minut” og alle skal løbe væk. 

Uden evnen: Kan man ikke gøre folk 

bange med evner. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 5 SP 
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Sagn 6 

Mental påvirkning 2 [Monster, sagn] 

Beskrivelse: Der er noget over nogle 

monstre, noget der er svært at sætte en 

finger på. Med denne evne kan du 

hypnotisere et menneske eller et væsen, 

så denne ikke kan gøre andet end at stå 

og kigge dig i øjnene. Dette kan gøre det 

nemmere til for eksempel at suge blod fra 

et menneske. Derudover kan du også i 

denne periode få folk til at give dig noget, 

eller samle noget op, som du ikke selv vil. 

Mere avancerede ting kan du ikke få folk 

til at gøre. 

Brug af evnen: Ved at få øjenkontakt og 

sige “hypnose 1 minut” kan du gøre en 

person hjælpeløs i 1 minut, eller få dem til 

at gøre simple opgaver i denne periode, 

så som at samle noget op eller smide 

noget. 

Uden evnen: Kan du ikke mentalt påvirke 

andre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Mental påvirkning 1 

Prisen: 6 SP 

 

Immun overfor elementet jord 

[Monster, sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre er immune 

overfor jord, og tager derfor ingen skade 

fra jord skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

jord. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for ild, luft eller vand. Skal have 

resistens over for elementet jord. 

Prisen: 6 SP 

 

 

 

 

 

 

 

Lav menneske til monster 2 

[Monster, sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre kan 

omvende mennesker til monstre. Det kan 

for eksempel være varulvens bid, 

vampyren som dræber et menneske, eller 

en valkyrie der laver en einherjer. 

Brug af evnen: Denne evne kræver ikke 

at den der skal laves til monster er frivillig. 

Denne forvandling var kun en time. De får 

med denne evne 2 eventyr monster evner 

og 1 krønike evne som den der laver dem 

til monster også har. Derudover får de 

også 2 monster forbandelser, en som den 

der laver dem om har, og en de selv 

vælger. 

Uden evnen: Kan man ikke lave folk til 

monstre. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Lav menneske til monster 

1 

Prisen: 6 SP 

 

Immun overfor elementet ild 

[Monster, sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre er immune 

overfor ild, og tager derfor ingen skade fra 

ild skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

ild. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, luft eller vand. Skal have 

resistens over for elementet ild. 

Prisen: 6 SP 
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Immun overfor elementet vand 

[Monster, sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre er immune 

overfor vand, og tager derfor ingen skade 

fra vand skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

vand. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, luft eller ild. Skal have 

resistens over for elementet vand. 

Prisen: 6 SP 

 

Immun overfor elementet luft 

[Monster, sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre er immune 

overfor luft, og tager derfor ingen skade 

fra luft skade. 

Brug af evnen: passiv 

Uden evnen: Tager man normal skade fra 

luft. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Må ikke være resistent 

over for jord, ild eller vand. Skal have 

resistens over for elementet luft. 

Prisen: 6 SP 

 

Naturlig rustning tung [Monster, 

sagn] 

Beskrivelse: Nogle monstre har en 

hårdere hud end andre. Det kan være 

skæl eller andet som beskytter dig. Derfor 

tæller du som at have tung rustning på, se 

rustningstabellen på side xx. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man ikke ekstra RP. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Naturlig rustning let 

Prisen: 6 SP 
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Legende 5 

Monster ressource permanent 3 

[Monster, legende] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan for 

eksempel være at en vampyr bruger blod 

for at få LP tilbage. Det kan være en lich 

som vil kaste flere magier. Med denne 

evne får man 3 monster ressourcer og 

kapaciteten til at have 7 permanente 

monster ressourcer. Det vil sige at man 

kan bruge dem 7 gange pr døgn.  

For at få permanente monster ressourcer 

skal man gøre noget exceptionelt. Det kan 

være en lich som har taget sjælen fra en 

der er død, eller en djævel som har købt 

en sjæl fra en dødelig til gengæld for en 

tjeneste. Man starter altså med 3 monster 

ressource. Læs mere om monster 

ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for  

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke permanente 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource midlertidig. Skal have evnen 

monster ressource permanent 2 

Prisen: 5 SP 

 

Dødens forbandelse [Monster, 

legende] 

Beskrivelse: Bliver du slået ihjel, 

forbander du automatisk den der har 

dræbt dig. De får alle dine monster 

forbandelser resten af scenariet. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Overfører man ikke sine 

forbandelser når man dør. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Færre forbandelser 1 

Prisen: 7 SP 
 

 

 

Monster ressource midlertig 3 

[Monster, legende] 

Beskrivelse: Nogle monstre har nogle 

specielle evner, som kun kan benyttes ved 

hjælp af monster ressourcer. Det kan for 

eksempel være at en vampyr bruger blod 

for at få LP tilbage. Det kan være en lich 

som vil kaste flere magier. Med denne 

evne får man 3 monster ressourcer og 

kapaciteten til at have 7 midlertidige 

monster ressourcer. Det vil sige at man 

kan bruge dem så ofte som man har dem, 

men når de er brugt skal man have skaffet 

flere.  

For at få midlertidige monster ressourcer 

skal man skaffe dem fra en eller anden 

kilde. For en vampyr kunne det være blod 

(LP), og for en dryade kunne det være 

magiske urter man skal spise. Man starter 

altså med 3 monster ressourcer. Læs 

mere om monster ressourcer på side xx. 

Brug af evnen: Du kan kaste 1 magi for  

monster ressource. Du kan få 1 LP tilbage 

for 1 monster ressource, også hvis du er 

slået på 0 LP, dog inden du dør. 

Uden evnen: Har man ikke midlertidige 

monster ressourcer. 

Krav til udstyr: ingen 

Krav til evner: Må ikke have monster 

ressource permanent. Skal have evnen 

monster ressource midlertidig 2. 
Prisen: 7 SP 
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Færre monster forbandelser 2 

[Monster, legende] 

Beskrivelse: Nogle monstre er ikke nær 

så påvirket af forbandelserne som andre, 

det kan være på grund af en naturlig 

resistens eller fordi de har fundet en måde 

til at fjerne en yderligere på. Man har altså 

2 færre forbandelse end normalt. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Har man det antal 

forbandelser, som det niveau af monster 

evner man har. Altså har man opnået at få 

myte evner, har man 3 forbandelser. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Færre forbandelser 1 

Prisen: 7 SP 

 

Immunitet over for gifte og 

sygdomme [Monster, legende] 

Beskrivelse: Du er immun overfor alle 

gifte og alle sygdomme. 

Brug af evnen: Passiv 

Uden evnen: Påvirkes man normalt af 

sygdomme og gifte. 

Krav til udstyr: Ingen 

Krav til evner: Resistens over for gifte og 

sygdomme. 

Prisen: 7 SP 
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Forbandelser

Monster forbandelser 

Min egen forbandelse [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Du sender en ide til en 

forbandelse til arrangørerne på 

arrangor@skyggedalen.dk hvor de vil 

svare dig om du kan tage den 

forbandelse. Den vil så blive tilføjet 

regelsystemet, så du kan tilføje den til din 

karakter. Du kan finde inspiration blandt 

de allerede skrevne forbandelser og 

evnerne. 

 

Svaghed overfor hellig skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra hellige våben. Man tager ekstra 

skade lig med niveau i denne forbandelse. 

 

Svaghed overfor ild skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra ild. Man tager ekstra skade lig 

med niveau i denne forbandelse. Man må 

ikke være immun eller resistens overfor 

ens svaghed. 

 

Svaghed overfor vand skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra vand. Man tager ekstra skade lig 

med niveau i denne forbandelse. Man må 

ikke være immun eller resistens overfor 

ens svaghed. 

 

Svaghed overfor jord skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra jord. Man tager ekstra skade lig 

med niveau i denne forbandelse. Man må 

ikke være immun eller resistens overfor 

ens svaghed. 

 

Svaghed overfor luft skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra luft. Man tager ekstra skade lig 

med niveau i denne forbandelse. Man må 

ikke være immun eller resistens overfor 

ens svaghed. 

 

Svaghed overfor magisk skade 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra magiske våben. Man tager 

ekstra skade lig med niveau i denne 

forbandelse.  

 

Svaghed overfor sølv [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra sølvbelagte våben. Man tager 

ekstra skade lig med niveau i denne 

forbandelse. 

 

Svaghed overfor bronze [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra våben belagt med bronze. Man 

tager ekstra skade lig med niveau i denne 

forbandelse. 

 

Svaghed overfor gifte [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre tager ekstra 

skade fra gifte og effekten varer længere. 

Man tager ekstra skade lig med niveau i 

denne forbandelse. Giften varer 1 minut 

længere pr niveau, eller tager effekt 1 

minut hurtigere. 

 

Svaghed overfor bortmane 

[Monster, forbandelse] 

mailto:arrangor@skyggedalen.dk
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Beskrivelse: Nogle monstre bliver 

rædselsslagne når de bliver bortmanet, og 

skal flygte. 

 

Svaghed overfor sollys [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Nogle monstre bliver 

svækket når de er i solen. Deres 

maksimum LP reduceres med 1 for hver 

niveau denne forbandelse er i, til minimum 

af 1. Den kan kun købes højere, hvis man 

har LP nok til at kunne reducere ens 

maksimum. 

 

Månens forbandelse [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Med denne forbandelse, 

tvinges man til at blive forvandlet til en 

monstrøs udgave af sig selv når der er 

fuldmåne. Under forvandlingen skal man 

slå 1 person på 0 LP. Fejler man, mister 

man 1 LP pr. time hvor det ikke er 

lykkedes. Kræver at man har evnen 

forvandling.  

 

Immun overfor helbredelse 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Man kan ikke blive helbredt 

af magi eller af ritualer, medmindre det 

foregår i et uhelligt område. Man får stadig 

liv tilbage på kroen. 

 

Sygdomsbefængt. [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Man er konstant under 

effekt af 1 sygdom. Dette gør at man giver 

halv skade med fysiske våben. Dette kan 

smitte hvis man ikke passer på. 

 

 

 

Skrøbelig krop slagvåben [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Man tager 1 ekstra i skade 

pr niveau fra hamre og andre slagvåben 

 

Skrøbelig krop blankvåben 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Man tager 1 ekstra i skade 

pr niveau fra sværd og knive. 

 

Had for alt det hellige [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Du kan ikke træde ind over 

et helligt område. 

 

Ingen adgang uden invitation 

[Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Du kan ikke gå ind i en 

bygning uden at have fået en invitation 

 

Mit ord er min lov [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Du skal overholde hvad du 

lover. Gør du ikke det, tager du 1 i skade 

for hver time du ikke aktivt forsøger at 

overholde dit løfte. Skaden kan ikke 

helbredes før løftet er overholdt. 

 

Jeg kan holdes fanget i x [Monster, 

forbandelse] 

Beskrivelse: Du vælger en genstand som 

kan holde dig fanget. Dette kan være en 

lampe eller lignende. Bliver du fanget i 

sådan en, skal du gøre en tjeneste for den 

der lukker dig ud. 

 

Grådighed [Monster, forbandelse] 

Beskrivelse: Du er så grådig at du aldrig 

vil bruge mere end halvdelen af dine 

penge pr scenarie. 
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Fortæller stien 

Specielt for evnerne her: 

1. Man skal have valgt fortæller som sin primære sti, før man kan købe evner heri. 

2. Man skal overholde fortællernes regler, brydes disse, skal man kontakte en arrangør 

med det samme.  

3. Evnernes effekt varer kun så længe fortællingen lever, eller så længe som 

varigheden er beskrevet under hver evne, hvad end der er kortest. 

4. Destrueres fortællingen, være det som nedskrevet i papir der rykkes over eller 

brændes, eller hvis det er en sang som slutter, stopper effekten og dette meddeles til 

spilleren som havde effekten. 

5. Man kan kun påvirke en som har en skæbne, og det kræver at man kender dennes 

givne navn. Dette er en stor tillidserklæring, og gøres oftest kun i hemmelighed 

mellem fortæller og karakter. 

6. Som fortæller forpligter man sig til at holde folks navne hemmelig, for man ved 

hvilken magt der ligger i ens skæbne og det kan være spil ødelæggende for den 

enkelte karakter, hvis dennes navn bliver almindeligt kendt. Selvfølgelig kan der 

findes undtagelser, hvis nu karakteren har gjort sig uvenner med fortælleren. 

Eventyr evner 

Giv midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, eventyr] 

Beskrivelse: Giver en karakter en evne 

på et af de andre skæbnestier på eventyr 

niveau, denne evne er aktiv for denne 

karakter i op til 10 minutter. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have evnen, gør 

det som evnen kan bruges til. Alle krav til 

evner skal være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke give andre 

flere evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 8 SP 

 

Fratag midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, eventyr] 

Beskrivelse: Fratager en karakter en 

evne på et af de andre skæbnestier på 

eventyr niveau, denne evne er inaktiv for 

denne karakter i op til 1 time. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have frataget 

evnen, gør det som evnen kan bruges til, 

men fejler.  

Uden evnen: Kan man ikke fratage andre 

deres evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Ingen 

Prisen: 8 SP
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Krønike evner 

Giv midlertidig skæbne evne 2 

[Fortæller, krønike] 

Beskrivelse: Giver en karakter en evne 

på et af de andre skæbnestier på krønike 

niveau, denne evne er aktiv for denne 

karakter i op til 10 minutter. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have evnen, gør 

det som evnen kan bruges til. Alle krav til 

evner skal være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke give andre 

flere evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Giv midlertidig skæbne 

evne 1 

Prisen: 10 SP 

 

Fratag midlertidig skæbne evne 2 

[Fortæller, krønike] 

Beskrivelse: Fratager en karakter en 

evne på et af de andre skæbnestier på 

krønike niveau, denne evne er inaktiv for 

denne karakter i op til 1 time. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have frataget 

evnen, gør det som evnen kan bruges til, 

men fejler.  

Uden evnen: Kan man ikke fratage andre 

deres evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Fratag midlertidig skæbne 

evne 1 

Prisen: 10 SP

Myte evner 

Giv midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, myte] 

Beskrivelse: Giver en karakter en evne 

på et af de andre skæbnestier på myte 

niveau, denne evne er aktiv for denne 

karakter i op til 10 minutter. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have evnen, gør 

det som evnen kan bruges til. Alle krav til 

evner skal være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke give andre 

flere evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Giv midlertidig skæbne 

evne 2 

Prisen: 12 SP 

 

Fratag midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, myte] 

Beskrivelse: Fratager en karakter en 

evne på et af de andre skæbnestier på 

myte niveau, denne evne er inaktiv for 

denne karakter i op til 1 time. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have frataget 

evnen, gør det som evnen kan bruges til, 

men fejler.  

Uden evnen: Kan man ikke fratage andre 

deres evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Fratag midlertidig skæbne 

evne 2 

Prisen: 12 S 
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Sagn evner 

Giv midlertidig skæbne evne 4 

[Fortæller, sagn] 

Beskrivelse: Giver en karakter en evne 

på et af de andre skæbnestier på sagn 

niveau, denne evne er aktiv for denne 

karakter i op til 10 minutter. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have evnen, gør 

det som evnen kan bruges til. Alle krav til 

evner skal være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke give andre 

flere evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Giv midlertidig skæbne 

evne 3 

Prisen: 14 SP 

 

Fratag midlertidig skæbne evne 4 

[Fortæller, sagn] 

Beskrivelse: Fratager en karakter en 

evne på et af de andre skæbnestier på 

sagn niveau, denne evne er inaktiv for 

denne karakter i op til 1 time. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have frataget 

evnen, gør det som evnen kan bruges til, 

men fejler.  

Uden evnen: Kan man ikke fratage andre 

deres evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Fratag midlertidig skæbne 

evne 3 

Prisen: 14 SP

Legende evner 

Giv midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, legende] 

Beskrivelse: Giver en karakter en evne 

på et af de andre skæbnestier på legende 

niveau, denne evne er aktiv for denne 

karakter i op til 10 minutter. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have evnen, gør 

det som evnen kan bruges til. Alle krav til 

evner skal være opfyldt. 

Uden evnen: Kan man ikke give andre 

flere evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Giv midlertidig skæbne 

evne 4 

Prisen: 16 SP 

 

Fratag midlertidig skæbne evne 1 

[Fortæller, legende] 

Beskrivelse: Fratager en karakter en 

evne på et af de andre skæbnestier på 

legende niveau, denne evne er inaktiv for 

denne karakter i op til 1 time. 

Brug af evnen: Man skriver en kort 

historie hvor den der skal have frataget 

evnen, gør det som evnen kan bruges til, 

men fejler.  

Uden evnen: Kan man ikke fratage andre 

deres evner. 

Krav til udstyr: Papir og blyant. 

Krav til evner: Fratag midlertidig skæbne 

evne 4 

Prisen: 16 SP
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Magi  

Tilbage i den tid hvor monstrer var en del af verden, var magi en ting som de fleste kendte 

til. Om det var væsener eller mennesker, så vidste de hvad magien var. Da monstrene blev 

forvist til Skyggerne, forsvandt videnen om magi hurtigt fra resten af verden. Nu er 

monstrene sluppet ud og de ældgamle bøger er fundet frem. Magiens kunst er ved at blive 

genopfundet. Selv monstre, som har større potentiale for magi, har været fanget i Skyggerne 

så længe at de er nødt til at genskabe kontakten til magien og huske de gamle trylleremser. 

 

Kaste magi  

Har du taget evnen “Magiske evner”, eller har du på anden måde låst op for at kan kaste 

magi så har du som udgangspunkt 3 besværgelser du kan kaste før du skal genvinde dine 

besværgelser. Dette kan gøres ved hjælp af meditation eller du kan gå på kroen og fortælle 

om dine heltegerninger for at genvinde dem. 

For at kaste en magi skal du sige en trylleremse. Læs den enkelte besværgelse for at finde 

trylleremsen. herefter skal du kaste ingrediensen. Rammer du modstanderen skal du klart og 

tydeligt forklare hvad den gør. Fx. kaster du en ildkugle og rammer en, så skal du røbe “ild 

skade.” 

 

Koncentration  

For at kaste en magi skal du kunne koncentrere dig. Nogle evner eller status effekter kan 

stoppe din koncentration. Har du ikke kastet magien endnu, er magi kastningen ikke brugt. 

Nogle magier kræver at du koncentrerer dig efter at har har kastet den, da den stadig er 

aktiv. Mister du koncentrationen, er denne magi kastning brugt. Dette kunne fx være 

kvælning. 

 

Meditation 

Der er magi omkring dig og du kan absorbere den for at genvinde den brugte magi. Dette 

gøres ved at man sætter sig ned og meditere. Det tager 20 minutter at meditere og man 

genvinder alle sine kastninger. At meditere kræver ens koncentration.  

 

Hvilke besværgelser kan jeg? 

Du kan finde en liste med standard besværgelser (på side xx) her vælger du 3 

besværgelser.  Disse har du lært med det samme. Når du stiger i niveau i magi stien, så kan 

du også vælge 3 nye besværgelserne i det højeste niveau du har oplåst. Så er du Sagn 

magi så kan du vælge 3 besværgelser du kan kaste fra Sagn og 6 fra eventyr så du i alt kan 

9 besværgelser fra standard listen.  
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Hvordan kan jeg kaste flere magier? 

Du kan købe evner i magi stien, der gør du kan kaste flere magier. Du starter med 3 når du 

kan kaste besværgelser. 

 

Niveau  Pris (basics) Antal magi kastninger 

Eventyr (Niveau 1) 4 SP 3 

Krønike (Niveau 2) 5 SP 5 

Sagn (Niveau 3) 6 SP 7 

Myte (Niveau 4) 7 SP 9 

Legende (Niveau 5) 8 SP 13 

 

Lære nye besværgelser  

Lære nye besværgelser er ikke en nem ting, det meste af magien er blevet gemt eller glemt 

og skal nu genfindes og forstås, så du er nødt til at finde og undersøge de gamle legender, 

dette kan gøres både ingame og off game. 

 

Lære nye besværgelser er nærmest et reseach, da meget af fortidens magi er blevet gemt 

eller glemt. Derfor skal det genfindes og introduceres til verden på ny. Nogle organisationer  

tager denne opgave meget seriøst. De finder de gamle støvede bøger og undersøger dem, 

læser, forstår dem og ind imellem opdages en ny formular. Andre undersøger gamle 

legender i håbet om magt. Det er samme måde vi i Skyggedalen prøver at udvide vores 

horisont for magi. Dette kan gøres både ingame og off game.  

Skabelse af skriftruller  

Det er nødvendigt at ha evnen ”skrive magisk skriftrulle” for at skabe en skriftrulle. For at 

lave en skriftrulle skal man have udstyret, magi kastningen og mønt beløbet som det vil 

koste i ingredienser. Når man skriver en skriftrulle skriver man hele formularen ned. Det vil 

sige der skal stå Navn, varighed, ingredienser, trylleremse og beskrivelse. Varigheden 

og effekten skal halveres. Der rundes ned til et minimum af 1, med undtagelse af varighed 

der er til nærmeste sekund.  

  

Niveau  Pris (mønter) 

Eventyr (Niveau 1) 5 kopper  

Sagn (Niveau 3) 3 sølv 

Legende (Niveau 5) 13 sølv 
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Magiske formularer

Eventyr (Niveau 1) 

 
Navn: Ild bolt [Ild] 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Elementum, Sphere , ignis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en bolt bestående af 
ild element mod et offer. Magi kasteren 
siger højlydt “ild skade”. 
 
Navn: Is bolt [Vand] 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Elementum, Sphere , aqua 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en bolt bestående af 
is element mod et offer. Magi kasteren 
siger højlydt  “is skade”. 
 
Navn: Shock bolt [Luft] 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Elementum, Sphere , caeli 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en bolt bestående af 
luft element mod et offer. Magi kasteren 
siger højlydt  “luft skade”. 
 
Navn: Jord bolt [Jord] 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Elementum, Sphere , terra 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en bolt bestående af 
jord element mod et offer. Magi kasteren 
siger højlydt  “jord skade”. 
 
Navn: Gift bold 
Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: liquidus Sphere Nupta  
Beskrivelse:  
Magi kasteren kaster en bold af gift mod 
et offer. Magi kasteren siger højlydt gift 
skade  
 
 
 
 

 
 
 
Navn: Døds bold 
Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Sphere Translatio Mortem  
Beskrivelse:  
Magi kasteren kaster en bold af døds 
energi mod et offer. Dør ofret af skaden 
får magi kasteren 2 lp tilbage. 
 
Navn: Blind [Mental] 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse: Radium Vision disparata 
Beskrivelse: 
Magi kasteren peger på offeret og tager 
synet fra offeret. Magi kasteren siger 
højlydt “blind 1 minut”. 
 
Navn: Lys 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: lommelygte ikke rød lys 
Trylleremse: Solis Summa Lux 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster et magisk lys der gør 
man kan lyse med en lommelygte. 
 
Navn: Barriere 
Varighed: Så længe magi kasteren er 
inde i skjoldet 
Ingredienser: Hvid mel eller hvid reb 
Trylleremse: Murus Impetu Clyoeus 
Beskrivelse:  
Magi kasteren laver en cirkel på jorden af 
ingredienset. Dette skaber et usynligt 
skjold der blokere alt skade. Skjoldet er 
tovejs. Bliver man ved med at slås på 
skjoldet vil det slå revner og efter 1 minut 
vil det gå i stykker. Hvis flere magi kastere 
bruger 1 magi kastning må de slå deres 
ingredienser sammen for at lave et meget 
større skjold. 
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Navn: Frygt [Mental] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse: Radium Motus Summa 
Timor 
Beskrivelse: 
Magi kasteren peger på et offer. Offeret vil 
være bange i 1 minut. Magi kasteren siger 
højlydt “frygt 1 minut”. 
 
 
Navn: Vrede [Mental] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Radium Sensum fortis Iratus 
Beskrivelse: 
Magi kasteren peger på et offer. Offeret vil 
være vred i 1 minut og reagere aggressivt 
mod folk omkring sig. Magi kasteren siger 
højlydt “Vrede 1 minut”. 
 

Navn: Mørkesyn 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Lommelygte med rød lys 
Trylleremse: Sui Oculi Tenebris Vision 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster mørkesyn på sig 
selv og kan derved se i mørke. Det er kun 
personen med mørkesyn som kan se det 
røde lys. 
 

Navn: Sov [Mental] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Modum Sensum Fortis 
Somnum 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en dyb søvn over 
deres offer. Offeret vil falde i søvn på 
stedet og sove 1 minut. (status effekt 
hjælpeløs)  Offeret kan vækkes af at tage 
skade eller ruskes i. Magi kasteren siger 
højlydt “sov 1 minut.” 
 

Navn: Magisk skjold 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: bånd i sort om håndleddet  
Trylleremse: Ego Carpi Magicis Clypeus 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få et 
magisk skjold på hånden og kan derved 
blokere slag med sin arm. 

Navn: Døds illusion  

Varighed: så længe magi kasteren 
forbliver liggende 
Ingredienser:  
Trylleremse: Ego Procidat Deceptionem 
Mortem 
Beskrivelse:  

Magi kasteren ligger sig ned på jorden og 

ligner en død. Magi kasteren vil høre hvad 

der bliver sagt omkring dem. Bruger Magi 

kasteren en evne eller prøver på noget vil 

illusionen være væk. 

 
Navn: Brandvarmt våben [Ild] 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Ignis Calidi Vos Armis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren gør en af offerets våben 
brandvarme. Magi kasteren siger højlydt 
“varmt våben 1 minut.” 
 
Navn: Shock [Mental] [Luft] 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Tribulatio Coniunctis Propter 
Inpulsa 
Beskrivelse: 
Magi kasteren forhindre en person i at kan 
koncentrere sig i 1 minut. Magi kasteren 
siger højlydt “koncentrationsbesvær 1 
minut.” 
 
Navn: Frosne lemmer [Vand] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse: Radium Vos Gelida Artus 
Beskrivelse: 
Magi kasteren peger på sit ofre og vælger 
en legemsdel på deres ofre som bliver 
frosset. Magi kasteren siger højlydt 
“lammelse (valgte legemsdel) 1 minut.” 
 
Navn: Stengreb [Jord] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Terra Hirundo Tenaci Lapis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren får jorden til at opsluge 
benene på sit offer. Magi kasteren siger 
højlydt “lammelse ben 1 minut”. 
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Navn: Magi sphere 
Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: liquet Sphere Damnum 
Magicae 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en sphere af ren 
magi mod et offer. Magi kasteren siger 
højlydt “magi skade.” 
 
Navn: Svaghed 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Vos Viribus Disparata Infirmi 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster svaghed på sit offer. 
Offeret kan ikke løfte deres våben eller 
skjold og må enten lade dem hænge ned 
ad kroppen eller give slip på dem. Magi 
kasteren siger højlydt “svaghed 1 minut.” 
 
Navn: Element resistent [Valgte element] 
Varighed: 10 minutter eller 3 angreb. 
Ingredienser: Bånd i element farve 
Trylleremse: Lectus Singula (ild = Ignis, 
vand= Aqua, jord=Terra, luft=Caeli) 
Adversus  
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige 
kunne ignorere 3 angreb af det valgte 
element. 
 
Navn: Svag barkhud [Luft] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse:  Voluntariis Infirmi Pellis 
Arbor 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 3 
RP dog tage dobbelt skade fra ild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn: Svag stenhud [Jord] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse:   Voluntariis Infirmi Pellis 
Lapis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 3 
RP dog tage dobbelt skade fra jordskade. 
Det gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: Svag metalhud [Ild] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: Bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Infirmi Pellis 
Metallum 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 3 
RP dog tage dobbelt skade fra luft. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: Svag slimhud [Vand] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: Bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Infirmi Pellis 
Limus 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 3 
RP dog tage dobbelt skade fra vand. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: Gift resistent  
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser:  
Trylleremse: Lectus Singula Nupta 
Adversus  
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige tage 
halvt skade fra skades Gift.  
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Navn: Ild hænder [Ild] 
Varighed: 1 minut  
Ingredienser: Røde handsker eller rød 
bånd på hænderne  
Trylleremse: Ego Damnum Manibus 
Ardet 
Beskrivelse: 
Magi kasteren lader sine hænder op med 
ild i et minut. Rør magi kasteren ved en vil 
den person blive ramt og tage 1 ild skade. 
Magi kasteren siger højlydt “1 ild skade.” 
 
Navn: Is hænder [Vand] 
Varighed: 1 minut  
Ingredienser: Lyseblå handsker eller 
Lyseblå bånd på hænderne 
Trylleremse: Ego Damnum Manibus 
Glacies  
Beskrivelse: 
Magi kasteren lader sine hænder op med 
is i et minut. Rør magi kasteren ved en vil 
den person blive ramt og tage 1 is skade. 
Magi kasteren siger højlydt “1 is skade.” 
 
Navn: Syre hænder [Jord] 
Varighed: 1 minut  
Ingredienser: Brune handsker eller Brunt 
bånd på hænderne 
Trylleremse: Ego Damnum Manibus 
Acidum 
Beskrivelse: 
Magi kasteren lader sine hænder op med 
jord i et minut. Rør magi kasteren ved en 
vil den person blive ramt og tage 1 jord 
skade. Magi kasteren siger højlydt “1 jord 
skade.” 
 
Navn: Stød hænder [Luft] 
Varighed: 1 minut  
Ingredienser:  Gult handsker eller Gult 
bånd på hænderne 
Trylleremse: Ego Damnum Manibus 
Inpulsa 
Beskrivelse: 
Magi kasteren lader sine hænder op med 
luft i et minut. Rør magi kasteren ved en 
vil den person blive ramt og tage 1 luft 
skade. Magi kasteren siger højlydt “1 luft 
skade.” 
 
 
 
 
 
 

Navn: Mareridt [Mental] 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse: Malus Timor Mentis 
Somnium  
Beskrivelse:  

Magi kasteren peger på sit ofre og sender 

deres værste mareridt imod dem. Offeret 

vil gøre alt i deres magt for at komme væk 

eller få det til at forsvinde. Hvis mareridt 

bruges på en sovende ofre i et minut vil 

ofret miste sine magi kastninger da de er 

mentalt drænet. Magi kasteren siger 

højlydt “mareridt 1 minut.” Hvis de sover 

“mareridt 1 minut” og bagefter “mentalt 

drænet.” 
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Myte (Niveau 3)   

 

Navn: Jordhule [Jord] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: Terrae Hirundo Nobis Simul 
Caverna 
Beskrivelse:  
Magi kasteren skaber en hule under 
jorden og rejser derned sammen med 
dem magi kasteren rør ved. Magi kasteren 
kan selv vælge hvornår magi kasteren vil 
op igen hvis de andre ikke rør magi 
kasteren vil de blive efterladt i hulen indtil 
de 10 minutter er gået. 
 
Navn: Underjordisk rejse [Jord] 
Varighed: så længe magi kasteren går 
Ingredienser:  
Trylleremse: Nobis Simul Sub Terra 
Itinerantur 
Beskrivelse:  
Magi kasteren rejser under jorden. Hvis 
andre rør ved magi kasteren når 
besværgelsen bliver kastet, vil de rejse 
med. Magi kasteren bestemmer 
destinationen. Når magi kasteren stopper 
op vil alle dukke op på overfladen ved 
magi kasteren. Det er ikke muligt at kaste 
magi under jorden med undtagelse af 
jordhule. Man går med off game tegnet for 
at rejse under jorden. 
 
Navn: Evig smerte [Mental] 

Varighed: Så længe der fokuseres på 
ofret maks 4 minutter  
Ingredienser:  
Trylleremse: Vos Horribilis Cruciatu 
Aeternum Dolor 
Beskrivelse:  

Magi kasteren peger på sit offer. Ofret vil 

føle utrolig stor smerte og vil ende med at 

vride sig på jorden. Når effekten har været 

aktiv i 4 minutter dør ofret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Potent gift kugle 
Varighed: indtil kureret 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Sphera Constare Aeque 
Nupta Letalis 
Beskrivelse:  
Magi kasteren kaster en potent gift kugle 
mod et offer. Magi kasteren siger højlydt 
“1 gift skade i minuttet.”  
 
Navn: Usynlighed  
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser:  
Trylleremse:  Iter Exite Hic Planum 
Invisibilia  
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster usynlighed på sig 
selv eller en frivillig. 
 
Navn: Livsdræn  
Varighed: Øjeblikkeligt 
Ingredienser:  
Trylleremse: Ego radium Vos Vita 
Exhauriebat 
Beskrivelse:  
Magi kasteren peger på ofret og derved 
dræner noget af livsenergien ud af ofret 
og tager den selv. Magi kasteren siger 
højlydt “magi skade” og tager den 
mængde skade som healing.  
 

Navn: Element immunitet [Valgte element] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Bånd om håndleddet i 
elementets farve. 
Trylleremse: Lectus Singula Elementum 
(ild = Ignis, vand= Aqua, jord=Terra, 
luft=Caeli) Immunis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv. I den tid vil magi 
ikke tage skade fra det valgte element.  
 
Navn: moderat barkhud [Luft] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Moderari  Pellis 
Arbor 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 7 
RP dog tage dobbelt skade fra ild. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
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Navn: moderat stenhud [Jord] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse:  Voluntariis Moderari Pellis 
Lapis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. i 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 7 
RP dog tage dobbelt skade fra jordskade. 
Det gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: moderat metalhud [Ild] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Moderari Pellis 
Metallum 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. i 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 7 
RP dog tage dobbelt skade fra luft. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: moderat slimhud [Vand] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Moderari Pellis 
Limus 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. i 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 7 
RP dog tage dobbelt skade fra vand. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: Magisk rustning 
Varighed: 10 minutter eller 3 skade hvad 
end er kortest 
Ingredienser: Bånd i sort 
Trylleremse:  Voluntariis Habitu 
Praesidium Magicis Armis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 3 
RP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn: Glem [Mental] 
Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser:  
Trylleremse: Vos Animo Affectus 
Memoriae Obliviscatur 
Beskrivelse: 

Magi kasteren ligger deres hånd på ofrets 

hovede i 10 sekunder hvorefter magi 

kasteren siger trylleremsen og derved 

tvinger deres offer til at glemme de sidste 

5 minutter. 

 

Navn: Lammelse  
Varighed: 5 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: Vos Sensum Artus 
Nervorum Resolutiones 
Beskrivelse:  

Magi kasteren peger på ofret og vælger 
en legemsdel på deres ofre som bliver 
lammet. Magi kasteren siger højlydt 
“lammelse (valgte legemsdel) 5 minutter.” 
 

Navn: Paralyse [Mental] 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse:  Vos Seges Marialis Non 
Paralyticus  
Beskrivelse:  

Magi kasteren peger på ofret og 
paralysere ofret. Mkasteren siger højlydt 
“paralyse 1 minutter” 
 
Navn: Magma [Ild] 

Varighed: Indtil det bliver skyllet af vand 
eller tager vand element skade 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Imbre Perseverare Calidum 
Damnum Lava 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en lava kugle på 
ofret og dermed skyder magma mod et 
offer. Magi kasteren siger højlydt  “ild 
skade i minuttet.” Magma klump vil være 
aktivt til det skylles med vand eller offeret 
tager vand element skade 
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Navn: Is spyd [Vand] 

Varighed: 5 minut 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Artus Gelida Vos Skewers 
Glacies 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster et is spyd på 
ofret.Offeret tager 1 vandskade og har en 
frosset legemsdel i 5 minut. Magi kasteren 
siger højlydt “vandskade lammelse valgte 
legemsdel 5 minutter”. 
 
Navn: Lynkile [Mental] [Luft] 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse: Radium Coniunctis 
Tribulatio Percutiens Fulgur  
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en lynkile på ofret. 
Offeret tager 1 luft skade og har 
koncentrationsbesvær i 5 minutter. Det vil 
sige offeret ikke kan kaste magi eller 
bønner. Magi kasteren siger højlydt  “luft 
skade koncentrationsbesvær 5 minutter.” 
 
 

Navn: Mudder stråle [Jord] 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Rispose 
Trylleremse:  Radium Infirmitatem Terra 
Aqua Luto 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en mudder stråle 
mod et offer. Offeret tager 1 jordskade og 
har svaghed i 5 minutter. Det vil sige 
offeret ikke kan løfte eller bruge våben og 
skjold. Magi kasteren siger højlydt  “jord 
skade svaghed 5 minutter.” 
 
Navn: Kvæle  

Varighed: Så længe der koncentreres, 

peges på offeret, magi kasteren har 

øjenkontakt. Ingredienser:  

Trylleremse: Vos Faucium Clausa Non 

Caeli 

Beskrivelse: 

Magi kasteren trækker luften ud af et offer. 
Offeret vil begynde at blive kvalt (læs 
status effekt kvæle) magi kasteren skal 
forblive inden for 5 meter og pege på 
offeret mens magi kasteren har 
øjenkontakt til offeret.  
 

Navn: Underjordisk fængsel [Jord] 
Varighed: 5 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: Vos Terra Hirundo Caverna 
Carcerem 
Beskrivelse:  
Magi kasteren peger på ofret og derved 
lader jorden sluge deres offer og fanger 
offeret i en hule. Magi kasteren 
bestemmer hvor offeret dukker op inden 
for 10 meter af magi kasteren. Så længe 
offeret er i jord fængslet vil de være fanget 
og kan ikke flygte. Magi kasteren siger 
højlydt “Underjordisk fængsel 5 minutter!” 
 
Navn: Magisk pil 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: 2 Risposer 
Trylleremse: Geminus Stationarius 
Iaculat Magicae Sagitta 
Beskrivelse:  

Magi kasteren skaber 2 pile af ren magi. 

Magi kasteren skal kaste dem på 2 

forskellige personer. Ved hver kast siges 

der højlydt magi skade. Går der over 1 

minut forsvinder de ubrugte pile. Twinned 

version 4 Risposer 

 

Navn: Dødsgreb 

Varighed: så længe magi kasteren har en 
hånd på ofret  
Ingredienser:  
Trylleremse: Echauriebat Vita Disparata 
Tenaci Mortis 
Beskrivelse:  

Magi kasteren har en hånd på offeret. 

offeret skal være hjælpeløs eller frivillig. 

For hvert minut tager magi kasteren 1 liv 

og 1 magi kastning. Kommer offeret ned 

på 0 liv dør offeret direkte og magi 

kasteren få de resterende magi 

kastninger. 
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Navn: Regenerere person 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: Malum Hominem Salutem 
Totius Renati 
Beskrivelse:  

Magi kasteren rør ved en frivillig eller 

hjælpeløs mens magi kasteren siger 

trylleremsen hvor efter den ramte 

regenerer 1 LP i minuttet og regenerere 

forsvundne legemsdele. Magi kasteren 

siger højlydt “regenerere 5 minutter 1 LP.” 

 

Navn: Ophæv magi  

Varighed:  5 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: magicae Quid Postea Addi 
Demi 
Beskrivelse:  

Magi kasteren fjerner en tidsbestemt 

magisk effekt. Eller kan fjerne en 

permanent magisk effekt i 5 minutter 

medmindre andet bliver sagt eller vist. 

 

Navn: Stilhed [Mental] 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser:  
Trylleremse: Vos Suffragium Evanescet 
Est Silentium 
Beskrivelse:  

Magi kasteren peger på ofret og fjerner 

ofrets evne til at snakke så længe du 

peger på dem, dog maks 5 minutter. Magi 

kasteren siger højlydt “stilhed” 
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Legende (Niveau 5)  

 
Navn: element absorbere [Valgte 
element] 
Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Et bånd i elementets farve. 
Trylleremse: Lectus Singula Elementum 
(ild = Ignis, vand= Aqua, jord=Terra, 
luft=Caeli) Sorbere 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv. I den tid vil magi 
få liv i stedet for skade fra det valgte 
element. Dette virker ikke hvis man er 
svag over for elementet. 
 
Navn: Stærk barkhud [Luft] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse:  Voluntariis Fortis Tantam 
Fortitudinem Pellis Arbor 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 9 
RP dog tage dobbelt skade fra ild. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: stærk stenhud [Jord] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Fortis Tantam 
Fortitudinem Pellis Lapis  
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 9 
RP dog tage dobbelt skade fra jordskade. 
Det gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: stærk metalhud [Ild] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse:  Voluntariis Fortis Tantam 
Fortitudinem Pellis Metallum 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 9 
RP dog tage dobbelt skade fra luft. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
 
 

 
Navn: stærk slimhud [Vand] 
Varighed: 10 minutter  
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Fortis Tantam 
Fortitudinem Pellis Limu 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. i 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 9 
RP dog tage dobbelt skade fra vand. Det 
gælder indtil de 10 minutter er gået. 
 
Navn: større magisk rustning 
Varighed: 10 minutter eller 5 skade hvad 
end er kortest 
Ingredienser: bånd i sort 
Trylleremse: Voluntariis Habitu 
Praesidium Maior Magicis Armis 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kaster en forsvars 
besværgelse på sig selv eller en frivillig. I 
den tid vil magi kasteren/den frivillige få 5 
RP. 
 

 

Navn: Jordskælv 

Varighed: Så længe magi masteren råber 
jordskælv  
Ingredienser:  
Trylleremse: Ego Centrum Motis 
Commota Est Terra 
Beskrivelse:  

Magi kasteren skaber et jordskælv. Magi 

kasteren råber jordskælv og alle der kan 

høre og se magi kasteren vil mærke 

hvordan jorden ryster. Magi kasteren skal 

stå stille og råbe jordskælv så længe 

besværgelsen er aktiv. 
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Navn: Tidsstop 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser:  
Trylleremse: Nostrorum Lineae Hic 
Sinum Tempus Prohibere  
Beskrivelse:  

Magi kasteren skaber en tidslomme hvor 

tiden står stille. Alle der hører 

magikasteren sige “Tidsstop” står i 

tidslommen vil opleve det som tiden står 

stille. Magi kasteren kan ikke påvirke dem 

direkte men det er muligt at give de 

påvirkede noget eller taget noget fra dem. 

Det er muligt at kaste magi men magien 

vil også være frosset i tiden indtil tidsstop 

stopper og alt magien vil gå af på en 

gang. 

 

Navn: Råddenskab  

Varighed: indtil helbredt eller død 
Ingredienser:  
Trylleremse: Corporis Parte Comedi 
Consilium Cleobis Putredine 
Beskrivelse: 
Magi kasteren kan kaste denne magi mod 
en person eller et område til gå i 
råddenskab. Hvis det er en person vil 
personen miste 1 legemsdel til 
råddenskab per 5 minut. For hver 
legemsdel mistet til råddenskab mister 
personen ¼ del LP. Hvis et område bliver 
ramt vil  naturen begynde at rådne og dø 
og til sidst vil et område af ren død være 
tilbage. Dette vil xx. for at kurer 
råddenskab må en besværgelse af 
regeneration bruges.  
(eventuelt effekt der buffer udøde) 
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Magier man kan vælge 

Når man vælger evnen magisk potentiale må man vælge 3 magier på eventyr niveau. Når 

man tager ekstra kastninger af magi, må man vælge 3 mere på eventyr niveau. Når man så 

tager ekstra kastninger af magi 2, 3 og 4, må man vælge 3 ekstra magier på sagn eller 

eventyr niveau. Man kan altså ikke naturligt lære at kaste legende magier. 

Man kan kun lære de magier som er på denne liste ved at købe evner. Alle andre magiske 

formularer skal man lære gennem spillet. 

Eventyr 

- Ild bolt 

- Is bolt 

- Shock bolt 

- Jord bolt 

- Gift bolt 

- Blind 

- Lys 

- Barriere 

- Frygt 

- Mørkesyn 

- Magisk skjold 

- Brandvarmt våben 

- Shock 

- Frosne lemmer 

- Stengreb 

- Element resistens 

- Svag barkhud 

- Svag stenhud 

- Svag metalhud 

- Svag slimhud 

- Gift resistens 

- Ild hænder 

- Is hænder 

- Stød hænder 

- Syre hænder

Sagn 

- Jordhule 

- Evig smerte 

- Potent giftkugle 

- Element 

immunitet 

- Moderat barkhud 

- Moderat stenhud 

- Moderat metalhud 

- Moderat slimhud 

- Magisk rustning 

- Lammelse 

- Paralyse 

- Magma 

- Is spyd 

- Lynkile 

- Mudderstråle  

- Kvæle 

- Magisk pil 

- Regenerere 

person 

- Ophæv magi
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Domæner 

Domæner 

Okkulte kan låse op for adgang til en eller flere af disse domæner, og kan påkalde de 

kræfter som er beskrevet. Alle okkulte som har adgang til et domæne, får automatisk også 

adgang til universal domænet. De kræfter som man kan kaste er begrænset af de evner 

man har. Fx kræver det at man har en okkult evne i på sagn niveau før at man kan påkalde 

en af kræfterne på sagn niveau. 

Man kan aktivere evnerne lige så ofte man vil, man skal bare bede bønnen en gang til.

Universal domæne

Eventyr 

Navn: Standard helbredelse 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Donare Vita Tibi (Oversat: Jeg 
giver liv til dig) 
Beskrivelse: Du helbreder 1 person eller 
dig selv efter at du har gentaget denne 
bøn 2 gange op til halvdelen af deres 
livspoint rundet ned. 
 
Navn: Opdage gifte 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Reperi Toxicum (Oversat: Jeg 
finder gifte) 
Beskrivelse: Efter at gentaget denne bøn 
2 gange, kan du opdage om mad, våben, 
drikke eller andet indeholder gifte. 
 
Navn: Stilhed 

Varighed: Så længe du peger på 
personen. 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Facit Tibi Caecum (Oversat: 
Jeg gør dig blind) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, kan du ved at pege 
på en person og højlydt sige “Stilhed” 
forhindre folk i at kunne bruge ord, og 
derfor også forhindre dem i at kaste magi 
og ritualer. 
 
 
 
 
 

 
 
Navn: Velsigne/forbande vand 

Varighed: Øjeblikkelig og til vandet er 
brugt. 
Ingredienser: Vand og u-/helligt symbol 
og 1 kobber 
Bøn: Benedicta Hunc Aqua (Oversat: 
Velsign dette vand) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, og holdt dit okkulte 
symbol over vandet, er det nu velsignet 
eller forbandet. Det koster 1 kobber. 
 
Navn: Velsigne/forbande våben 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Et våben og et sort bånd 
som bindes om våbnet og et u-/helligt 
symbol. 
Bøn: Benedicta Hunc Arma 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, og holdt dit okkulte 
symbol over våbnet, er det nu velsignet 
eller forbandet, og giver nu u-/helligt 
skade. 
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Krønike 

Navn: Genoplive 1 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: U-/Helligt vand og en 
offergave 
Bøn: Mihi Permitto Hunc Vivere Iterum 
(Oversat: Jeg lader dette leve igen) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 3 gange, har brugt noget u-
/helligt vand og kommet med en lille 
ofring, bliver personen som du vil 
genoplive bragt til live med 1 LP, 0 RP og 
0 magikastninger. 
Du kan ofre: 5 kobber gange deres 
højeste niveau evne, en magisk krystal på 
deres højeste evne niveau, 1 monster 
ressource pr niveau eller 1 urt pr niveau. 
Andre ting kan også bruges, men spørg 
en arrangør hvis du vil forsøge med andre 
ting. 
 
Navn: Fjerne gifte 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Purus Hunc Ad Venenum (Oversat: 
Rens dette for gift) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 3 gange over en genstand eller 
en beholder, er giften i den blevet fjernet. 
 
Navn: Velsigne/forbande område 

Varighed: 1 time 
Ingredienser: U-/helligt vand 
Bøn: Mihi Benedicta Hunc Agris 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 3 gange mens man går rundt i 
et område og spreder u-/helligt vand, er 
området velsignet/forbandet i 1 time. Det 
gør at monstre der hader det hellige ikke 
kan gå ind, eller det gør at man ikke 
behøver at bruge u-/helligt vand til andre 
bønner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myte 

Navn: Standard helbredelse 2 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Donare Vita Eos (Oversat: Jeg 
giver liv til dem) 
Beskrivelse: Du helbreder op til 2 
personer, efter at du har gentaget denne 
bøn 4 gange, op til halvdelen af deres 
livspoint rundet ned. 
 

Navn: Fjerne mindre forbandelser 

Varighed: 30 minutter 
Ingredienser: u-/helligt symbol 
Bøn: Mihi Removeris Tibi Dira (Oversat: 
Jeg fjerner din forbandelse) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 4 gange over en person som 
ikke er dig selv, kan du midlertidigt fjerne 
1 forbandelse fra et monster op til myte 
niveau, eller ophæve en mindre 
forbandelse på en person. Det koster 1 
sølv pr niveau forbandelsen er i. 
 

Navn: U-/Hellig rustning 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Sort bånd der sættes om 
hånden 
Bøn: Protego Mihi Corpus Armatur 
(Oversat: Beskyt min krop med rustning 
Beskrivelse: Efter at du har gentaget 
denne bøn 4 gange, kommer der en 
spektral rustning på din krop. Du tæller 
som at have 1 RP på hver legemsdel, 
altså 4 ialt. Går du allerede i rustning får 
du 2 ekstra totalt. 
 

Navn: Fjern sygdom 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: U-/Helligt vand 
Bøn: Mihi Removeris Infirmita Corpus 
(Oversat: Jeg fjerner sygdom fra krop) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 4 gange over en person og 
dyppet dem med u-/helligt vand, fjerner du 
en sygdom som påvirker dem. 
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Sagn 

Navn: Fjerne større forbandelser 

Varighed: 30 minutter 
Ingredienser: u-/helligt symbol 
Bøn: Mihi Removeris Tibi Dira (Oversat: 
Jeg fjerner din forbandelse) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 5 gange over en person som 
ikke er dig selv, kan du midlertidigt fjerne 
en forbandelse op til legende niveau, eller 
ophæve en større forbandelse på en 
person. Dette koster 1 sølv pr niveau af 
forbandelsen. 
 
Navn: Genoplive 2 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: U-/Helligt vand og en 
offergave 
Bøn: Mihi Permitto Hunc Vivere Iterum 

(Oversat: Jeg lader dette leve igen) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 5 gange, har brugt noget u-
/helligt vand og kommet med en lille 
ofring, bliver personen som du vil 
genoplive bragt til live med alle sine LP, 0 
RP og op til 1 magi kastninger. 
Du kan ofre: 5 kobber gange deres 
højeste niveau evne, en magisk krystal på 
deres højeste evne niveau, 1 monster 
ressource pr niveau eller 1 urt pr niveau. 
Andre ting kan også bruges, men spørg 
en arrangør hvis du vil forsøge med andre 
ting. 

Legende 

Navn: Standard helbredelse 3 

Varighed: Øjeblikkelig

Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Donare Vita Eos (Oversat: Jeg 
giver liv til dem) 
Beskrivelse: Du helbreder op til 3 
personer, efter at du har gentaget denne 
bøn 6 gange, op til halvdelen af deres 
livspoint rundet ned. 
 

Navn: U-/Hellig rustning 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Sort bånd der sættes om 

hånden 
Bøn: Protego Mihi Corpus Armatur 
(Oversat: Beskyt min krop med rustning 
Beskrivelse: Efter at du har gentaget 
denne bøn 4 gange, kommer der en 
spektral rustning på din krop. Du tæller 
som at have 2 RP på hver legemsdel, 
altså 8 ialt. Går du allerede i rustning får 
du 4 ekstra totalt. 
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Element domæne 

Eventyr 

Navn: Element beskyttelse 

Varighed: 10 minutter eller 3 angreb 
Ingredienser: Bånd i elementets farve 
Bøn: Defendo Corpus [Ild : Ignis, Vand : 
Aqua, Jord : Terra, Luft : Caeli] 
Elementum (Oversat: Beskyt kroppen mod 
elementet) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, kan du binde et farvet 
bånd om hånden på dig selv eller en 
person, og denne er så beskyttet mod 3 
angreb af elementets type, i op til 10 
minutter. 
 

Navn: Fjern luft [Luft] 

Varighed: Så længe du peger på en 
person eller 30 sekunder 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Mihi Dictum Caeli Procul (Oversat: 
Jeg befaler luften væk) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, peger du på en 
person og siger højlydt “Kvæle”. Tager du 
hånden ned, stopper effekten. Efter 30 
sekunder besvimer personen og effekten 
stopper. 
 
Navn: Brandvarmt våben [Ild] 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Bøn: Facere Hic Armara Calidus 
Beskrivelse: Du gentager denne formular 
2 gange og kaster en rispose på en 
person som holder et våben. Du siger 
højlydt “Brandvarm våben!”. Våbnet bliver 
brandvarmt og skal smides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krønike  

Navn: Hud som sten [Jord] 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Sort bånd om håndleddet 
Bøn: Facio Pellis Durus Saxo (Oversat: 
gør hud hård som sten) 
Beskrivelse: Efter at have bedt bønnen 3 
gange, binder du båndet om dig selv eller 
en anden og i den tid vil de får 3 RP, dog 
vil de tage dobbelt skade fra jord skade i 
perioden. 
 
Navn: Mystisk tåge [Vand] 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Vand 
Bøn: Facio Nebula Celabat Mihi (Oversat: 
Gør tågen gemmer mig) 
Beskrivelse: Efter at have gentager 
bønnen 3 gange, kan du gemme dig 
blandt træer og buske. Du kan ikke 
bevæge dig så længe du er gemt. Du skal 
have to hænder på hovedet for at vise du 
er gemt. 
 

Myte 

Navn: Element ånde 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Permitto Mihi Spiritum Sum [Ild : 
Ignis, Vand : Aqua, Jord : Terra, Luft : 
Caeli] (Oversat: Lad min ånde være 
[Element]) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 4 gange, kan du pege på 2 
personer som står umiddelbart nær dig, 
og give dem 1 skade af elementets type. 
Sig højlydt “[Elementet] skade” 
 
Navn: Jordhule [Jord] 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Permitto Terra Abscondo Gregis 
(Oversat: Lad jorden skjule os) 
Beskrivelse: Efter at have bedt bønnen 4 
gange, transporteres den okkulte og 
eventuelle folk der rør ved den okkulte 
under jorden. Den okkulte kan selv vælge 
hvornår man vil op igen, rør de andre ikke 
ved den okkulte, er de fanget under jorden 
til de 10 minutter er gået. 
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Sagn 

Navn: Is fængsel [Vand] 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Vand 
Bøn: Exerceo Firmus Aqua Circum 
(Oversat: Tvinger hård vand omkring) 
Beskrivelse: Ved at gentage denne bøn 5 
gange, og pege på den du vil fange i is 
fængslet, skal du sige højt “Is fængsel 5 
minutter!”. Personen kan ikke bevæge sig 
ud af af stedet, men kan stadig snakke og 
gå rundt, men ikke kæmpe eller kaste 
magi. Tager fængslet 8 skade eller 4 ild 
skade ødelægges det. 
 
Navn: Element pile 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Rispose 
Bøn: Pampinus [Ild : Ignis, Vand : Aqua, 
Jord : Terra, Luft : Caeli] Per Hostis 
(Oversat: Skyd [Element] gennem fjende) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 5 gange, kan du kaste 2 pile af 
ren element mod en fjende. Pilene giver 1 
skade. sig højlydt “ild skade” når du 
kaster. 
 

Legende 

Navn: Nihilim 

Varighed: Så længe der messes og 
peges. 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Removeris Elementum Aqua Caeli 
Terra Ignis 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 6 gange, peger du på en person og 
får øjenkontakt. Alle elementerne fjernes 
fra personen. Personen står i et vakuum, 
og man kan ikke se personen. Personen 
er blind, stum, hjælpeløs og bliver kvalt. 
Efter 3 minutter falder personen død om. 
Du skal sige højlydt “Nihilim, blindhed, 
hjælpeløs, kvæle.” 
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Skov domæne 

Eventyr 

Navn: Skovens Rødder 

Varighed: 3 minutter 

Ingredienser: Ingen 

Bøn: Saltus, prohibere hostem (Oversat: 

Skov, stop min fjende) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 2 gange, griber der rødder op og 

fastholder det offer du rører ved, i 

varigheden. Efter at have rørt offeret, siger 

du: “lammelse ben, 3 minutter”. Rødderne 

kan godt ødelægges, hvis de får 4 LP i 

skade, eller 2 ild skade, går de i stykker. 

 

Navn: Mindre Skovens beskyttelse 

Varighed: 5 minutter eller indtil RPene er 

brugt. 

Ingredienser: Du skal befinde dig i let 

bevoksning, i et skovområde. Og et sort 

bånd. 

Bøn: Silva, dona mihi praesidium 

(Oversat: Skov, skænk mig din 

beskyttelse) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 2 gange, bliver din hud ligesom 

bark, og du får 2 RP. Disse RP varer indtil 

de er brugt eller varigheden er gået. 

Modtager du ild skade, vil denne skade 

ophæve din beskyttelse. Hvis du allerede 

bærer rustning, så forøg dine RP med 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krønike 

Navn: Skovens beskyttelse 

Varighed: 8 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i let 

bevoksning, i et skovområde. Og et sort 

bånd. 

Bøn: Silva, dona mihi praesidium 

(Oversat: Skov, skænk mig din 

beskyttelse) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 3 gange, bliver din hud ligesom 

bark, og du får 4 RP. Disse RP varer indtil 

de er brugt eller varigheden er gået. 

Modtaget du ild skade, vil denne skade 

ophæve din beskyttelse. Hvis du allerede 

bærer rustning, så forøg dine RP med 2. 

 

Navn: Tornens Hævn 

Varighed: 3 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i et 

skovområde og denne formular koster 1 

LP. 

Bøn: Ne simul vindicans vindicabit 

(Oversat: Lad tornene hævne sig) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 3 gange, vil der vokse torne ud af 

din hud, som gør at du vil give skade på 

modstandere som står tæt på dig, når de 

angriber dig. Dette virker kun på fysiske 

angreb, og ikke afstandsvåben eller 

afstands magi, men kun dem som rører 

dig. Hvis nogen rører dig, siger du: “torne 

1 i skade” til dem. 
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Myte  

Navn: Skovens Essens 

Varighed: 5 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i et 

skovområde, i hele varigheden og u-

/helligt vand. 

Bøn: Silva, da essentia (Oversat: Skov, 

skænk mig din essens) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 4 gange, og have drukket det 

u/hellige vand. Vil du langsomt, over 

varigheden, regenerere et mistet kropsdel 

(ikke hovedet). Du kan ikke gøre andet 

end at koncentrere dig, mens din kropsdel 

regenererer. 

 

Navn: Skovens Blomstring 

Varighed: Se Beskrivelse. 

Ingredienser: Du skal befinde dig i et 

skovområde, i hele varigheden og et u-

/hellig symbol. 

Bøn: Silva, dona mihi animam (Oversat: 

Skov, skænk mig livet) 

Beskrivelse: Før du begynder bønnen, 

holder du dit u/hellig symbol, imod den 

såret kropsdel, derefter gentager du 

bønnen 4 gange, hvorefter du regenerere 

1 LP i minuttet, så længe du messer. 

Bliver du forstyrret eller tager skade, 

ophører effekten. 

 

Navn: Skovens velsignelse 

Varighed: 10 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i et 

skovområde, og sorte bånd til dem som 

bliver velsignet. 

Bøn: Silva, benedicite populi isti (Oversat: 

Skov, Velsign disse folk) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 4 gange, bliver, op til 3 folk, som 

du rører ved, velsignet af skoven, som 

giver effekten af “Skovens beskyttelse” 

formularen i varigheden. Med denne 

formular kan du ikke velsigne dig selv. 

 

Sagn 

Navn: Størrer Skovens Beskyttelse 

Varighed: 12 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i tæt 

bevoksning, i et skovområde. Og et sort 

bånd. 

Bøn: Silva, dona mihi praesidium 

(Oversat: Skov, skænk mig din 

beskyttelse) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 5 gange, bliver din hud ligesom 

bark, og du får 6 RP. Disse RP varer indtil 

de er brugt eller varigheden er gået. Ild 

skade, giver dobbelt skade på dig. Hvis du 

allerede bærer rustning, så forøg dine RP 

med 3. 

 

Navn: Skovens Gave 

Varighed: Se beskrivelse 

Ingredienser: Du og den du rører (max 1 

person) skal befinde sig i et skovområde. 

Bøn: Silva, dat homini vivere (Oversat: 

Skov, skænk denne person livet) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 5 gange, begynder den som du 

rører, at regenerere 1 LP i minuttet. 

Varigheden af formularen er så længer 

som du messer og rører samme person. 

Giver du slip på personen, ophørere 

formularen med det samme. 

 

Navn: Skovens stier 

Varighed: 10 minutter 

Ingredienser: Du skal befinde dig i let 

bevoksning, i et skovområde. 

Bøn: Silva, celare vestigia mea (Oversat: 

Skov, Gem mine spor) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 5 gange, vil skoven opsluge dig 

og dine spor. Dette gør at du skal bruge 

håndtegnet for Gemt, og kan bevæge dig 

rundt, uden af efterlade spor eller afgive 

lyde. Dette virker i varigheden eller indtil 

du forlader skovområdet eller den lette 

bevoksning. (Husk: Da du ikke afgiver 

lyde kan du ikke snakke med andre, mens 

du er gemt.)  
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Legende 

Navn: Træet Vandring 

Varighed: Indtil du ankommer 

Ingredienser: Du skal befinde dig i et 

skovområde, og røre ved et træ. 

Bøn: Lignum, per te iter me (Oversat: 

Træ, lad mig rejse igennem dig) 

Beskrivelse: Efter af have gentaget 

bønnen 6 gange, vil du forsvinde ind i 

træet du rører ved, og derefter rejse 

gennem skoven, til din destination. 

Destination skal være et sted du har været 

før, og må ikke være uden for spil 

området. Derefter bruger du håndtegnet 

for offgame, og går hen til din destination, 

du må ikke ændre mening undervejs. Når 

du når destinationen, går du hen og rører 

ved det træ du kommer ud af og går 

derefter ingame igen. 

 

Navn: Skovens Vrede 

Varighed: 1 minut 

Ingredienser: Ingen. 

Bøn: Silva, dona mihi iram (Oversat: 

Skov, skænk mig din vrede) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 6 gange, siger du højlydt (ikke 

råbe): “1 i skade, lammelse ben 1 minut”, 

da der kommer rødder, med pikke, op af 

jorden, og holder folk fast. Alle som kan 

høre dig, bliver ramt at effekten. 
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Dyre domæne 

Eventyr 

Navn: Dyriske Sanser (Syn) [mental] 

Varighed: 5 Minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Concede oculorum Bestiae 
(Oversat: Giv mig dyrets øjne) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 2 gange, bliver dine øjne mere 
sensitive som giver dig mulighed for at 
bruge en rød lygte om natten, som 
monster evnen Mørkesyn, men kommer 
der noget naturligt lys og skinner på dig 
(altså ikke en lommelygte, men en lys 
formular), bliver du blændet i 30 sekunder. 
(Husk at spille på det) 
 

Navn: Dyriske Sanser (Lugt/Hørelse) 

[mental] 

Varighed: 3 Minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Dona mihi sensus et bestia 
(Oversat: Giv mig dyrets sanser) 
Beskrivelse:Efter at have gentaget denne 
bøn 2 gange, bliver din lugtesans og/eller 
hørelse så god som et monsters. Dette 
giver dig retten til at bruge Dyriske Sanser 
monster evnen i varigheden. 

 

Krønike 

Navn: Mindre Dyrisk Beskyttelse 

[forvandling] 

Varighed: 8 minutter 

Ingredienser: U-/hellig symbol, sort bånd 

om hånden. 

Bøn: Dona mihi tutela bestia (Oversat: 

Giv mig dyrenes beskyttelse) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 3 gange, gro din hud tykkere, 

gro pels eller gro skæl. Dette skal vises 

ved at binde et sort bånd om en af dine 

hænder (Husk: Det skal være synligt). Du 

kan også sminke dig eller bruge et 

kostume, hvis du vil gøre det ekstra fedt. 

Derefter har du i varigheden naturlig 

rustning let monster evnen. 

 

Navn: Dyrisk Lugt [mental] 

Varighed: 8 minutter 

Ingredienser: U-/hellig symbol og en del 

fra et dyr. (Klo, tand, lidt pels osv.) 

Bøn: Dona mihi in odorem animalis 

(Oversat: Giv mig dyrenes lugt) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 3 gange, vil dyr anse dig som 

værende en af deres egne. Dette gælder 

for alle dyr og dyriske monstre, som er 

baseret mere på lugt end syn, da det er 

din lugt som ændre sig. 

Myte  

Navn: Dyriske Klør [forvandling] 

Varighed: 3 Minutter 

Ingredienser: U-/hellig Symbol, kamp 

godkendte klo handsker. 

Bøn: Dona mihi madebit humus bestia 

(Oversat: Giv mig dyrets klør) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 4 gange, gror der lange klør på 

dine hænder, som giver dig retten til at 

bruge klo handsker i kamp. Disse klør 

giver 1 i skade. 

 

Navn: Mindre Dyrisk Regeneration 

[healing] 

Varighed: 5 minutter 

Ingredienser: U-/hellig Symbol, U-/hellig 

vand. 

Bøn: Da mihi potestatem sanitatem bestia 

(Oversat: Skænk mig udyrets helbredende 

kraft) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 4 gange og efter at have hældt 

det u/hellig vand ud over såret, begynder 

det at regenerer. Dette kan også bruges til 

at gro en kropsdel fast igen, hvis denne 

har været skåret af, men det kræver at 

man har kropsdelen som skal gros fast 

igen. (Og dette virker ikke hvis det er 

hovedet der er skåret af). Denne her 

regeneration tager varigheden for at såret 

er væk og/eller kropsdelen er groet fast 

igen. Regenerationen giver 1 LP tilbage, 

hvis man er skadet. 
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Sagn 

Navn: Større Dyrisk Regeneration 

[healing] 

Varighed: 10 minutter 

Ingredienser: U-/hellig Symbol, U/hellig 

Vand. 

Bøn: Da mihi potestatem sanitatem bestia 

(Oversat: Skænk mig udyrets helbredende 

kraft) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 5 gange, og efter at have 

hældt det u/hellig vand ud over såret, 

begynder det at regenerer. Dette betyder 

at hvis du har mistet en kropsdel (som 

ikke er hovedet), kan du med denne bøn, 

regenerer denne kropsdel igen, også uden 

af have kropsdelen, der gror simpelthen 

en ny en ud af såret. Denne regeneration 

tager varigheden og kan kun bruges til at 

gro 1 kropsdel ud af gangen, men 

helbreder også 2 LP hvis du er skadet. 

 

Navn: Udyrets Hyl [mental] 

Varighed: Øjeblikkelig 

Ingredienser: Ingen 

Bøn: Dona mihi vocem bestia (Oversat: 

Skænk mig udyrets røst) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 5 gange, laver du en højt hyl 

eller brøl som en dyr. Derefter råber du 

“Frygt 30 sekunder”, og alle som kan høre 

dig skal flygte. 

 

 

 

 

 

 

 

Legende 

Navn: Større Dyrisk Beskyttelse 

[forvandling] 

Varighed: 15 minutter 

Ingredienser: U-/hellig Symbol, 2 sorte 

bånd. 

Bøn: Dona mihi benedictionem a bestia 

(Oversat: Giv mig dyrets velsignelse) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 6 gange, gro du pels, gro du 

skæl eller gro du meget stærk hud. Dette 

skal helst også sminkes eller du skal have 

noget udklædning for at vise at du har 

dyrisk hud/pels eller skæl. Derefter binder 

du et sort bånd om hver hånd (Husk: At 

det skal være synligt), hvilket betyder at 

du får evnen Naturlig Rustning, tung i 

varigheden. 

 

Navn: Udyrets Ånd [forvandling] 

Varighed: 20 Minutter 

Ingredienser: U-/hellig symbol, 

udklædning 

Bøn: Bestia, da mihi spiritu tuo (Oversat: 

Udyr, skænk mig jeres ånd) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

denne bøn 6 gange, bliver du forvandlet til 

et monster lignende væsen. Dette væsens 

form er bestemt af din udklædning. I 

varigheden er du derefter under effekt af, 

følgende formularer:  

  1. Dyriske Klør (kræver klo handsker 

som er godkendt) 

  2. Dyriske Sanser (Syn) eller Dyriske 

Sanser (Lugt/hørelse) 

  3. Mindre Dyrisk Beskyttelse. (kræver det 

samme som formularen) 

Ulempen ved forvandlingen, er at du kan 

blive bortvist som om du var et monster og 

har en monster forbandelse aktiv i 

varigheden. (Forbandelsen, skal du vælge 

fra monster forbandelserne på side xx)
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Livs domæne 

Eventyr 

Navn: Livsgivende hænder 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Vester Manus Donare Vita (oversat: 
Dine hænder giver liv) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 2 gange, rører du en person som 
kan give 4 LP ud til andre, 1 pr berøring 
på skulderen. 
 
Navn: Fuld helbredelse 1 

Varighed: Øjeblikkeligt 
Ingredienser: U-/hellig Symbol 
Bøn: Et vitam vobis i adducere (Oversat: 

Dit liv, jeg bringer) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 2 gange, rører du en person og 
helbreder denne person op til sit 
maksimale antal LP. 

Krønike 

Navn: Stoppe forblødning 

Varighed: Øjeblikkeligt 
Ingredienser: U-/hellig vand 
Bøn: sanguis oportet prohibere, vulnus 
quae sananda (Oversat: blod skal stoppe, 

sår skal heles )  
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 3 gange imens man rører 
personen, efterfulgt af at dryppe U-/hellig 
vand på personen. Stopper personen med 
at bløde ud, og bliver stabil på 0 LP, men 
kan ikke kæmpe eller bevæge sige uden 
hjælp fra en anden person. Den stabile 
person kan tale men ikke råbe. Kan ikke 
bruges på sig selv. Man skal koncentrere 
sig om person, og kan ikke kaste andre 
formularer, mens man koncentrerer sig. 
Hvis man holder op med at koncentrerer 
sig, bliver forstyrret (tager skade), bliver 
hjælpeløs eller kommer i kamp, fortsætter 
personen med at bløde ud. 
 
 
 
 
 
 
 

Navn: Fjern sygdomme og gifte 

Varighed:  
Ingredienser: U-/hellig vand 
Bøn: abigere virulentis ex corpus (Oversat: 
fordriv virulent fra kroppen) 
Beskrivelse: offeret skal drikke U-/hellig 
vand, efterfulgt af 3 gentagelser af bønnen 
i løbet af 3 minutter mens man rører 
personen, og vil kurere op til 1 sygdom 
og/eller 1 gift. Man skal koncentrere sig 
om person, og kan ikke kaste andre 
formularer, mens man koncentrerer sig. 
Hvis man holder op med at koncentrerer 
sig, bliver forstyrret (tager skade), bliver 
hjælpeløs eller kommer i kamp, forbliver 
sygdommen og/eller giften. 
 
Navn: Genoplive 1 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: U-/Helligt vand og en 
offergave 
Bøn: Mihi Permitto Hunc Vivere Iterum 
(Oversat: Jeg lader dette leve igen) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
denne bøn 3 gange, har brugt noget u-
/helligt vand og kommet med en lille 
ofring, bliver personen som du vil 
genoplive bragt til live med 1 LP, 0 RP og 
0 magikastninger. 
Du kan ofre: 5 kobber gange deres 
højeste niveau evne, en magisk krystal på 
deres højeste evne niveau, 1 monster 
ressource pr niveau eller 1 urt pr niveau. 
Andre ting kan også bruges, men spørg 
en arrangør hvis du vil forsøge med andre 
ting. 
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Myte 

Navn: Fuld helbredelse 2 

Varighed:  
Ingredienser: U-/hellig Symbol 
Bøn: vita tua i adducere (Oversat: jeres liv, 

jeg bringer) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 4 gange, kan du helbrede op til 3 
personer inden for 5 meter til sit 
maksimale antal LP, så længe de er inden 
for 1 meter af hinanden. 
 
 
 
 
Navn: Genskabe magikastninger 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: U-/Helligt vand 
Bøn: Donare Magicus Retro Iterum 
(Oversat: Giver magi tilbage igen) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 4 gange, kan du give en person 1 
magikastning tilbage. De skal drikke det u-
/hellige vand før de får den tilbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagn 

Navn: Livets Beskytter 

Varighed: Så længe den okkulte messer 
Ingredienser: U-/hellig Symbol 
Bøn:  vitae infinitus gustos(Oversat: livets 

uendelig beskyttelse) 
Beskrivelse: Så længe den okkulte 
remser bønnen op, kan op til 1 anden 
person ikke tage skade eller blive påvirket 
af andre effekter. Den okkulte skal 
koncentrere sig om personen, og kan ikke 
kaste andre formularer eller kæmpe, mens 
man koncentrerer sig. Hvis den okkulte 
holder op med at koncentrerer sig, remse 
bønnen, bliver forstyrret (tager skade), 
bliver hjælpeløs eller kommer i kamp, 
stopper effekten øjeblikkeligt. 
 
Navn: Masse genopliv døde 

Varighed:  
Ingredienser:  
Bøn:  
Beskrivelse: Ved at kanalisere livskraften 
ud i de faldne omkring dig, trækker du 
dem tilbage til livet. Dette kræver at deres 
lig er tilstede og at deres sjæle er frie og 
villige. Specielt: Dette kræver en enkelt 
ofring for alle de faldne, en legendarisk 
krystal eller et legendarisk magisk objekt 
eller 2 permanente monster ressourcer 
eller 1 guld. 

Legende 

Navn: Fuld helbredelse 2 

Varighed:  
Ingredienser: U-/hellig Symbol 
Bøn: vita tua i adducere (Oversat: jeres liv, 

jeg bringer) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 6 gange, kan du helbrede op til 5 
personer inden for 5 meter til sit 
maksimale antal LP, så længe de er inden 
for 1 meter af hinanden. 
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Døds domæne 

Eventyr 

Navn: Dødens cirkel 

Varighed: 3 minutter 
Ingredienser: U-/hellig Symbol, U-/hellig 
vand og mel eller hvidt snor. 
Bøn: Sit hoc circulo immortui (Oversat: 
Lad de udøde, frygte denne cirkel) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 2 gange og lavet en cirkel af mel 
eller hvidt snor, kan udøde ikke bevæge 
sig ind eller ud af cirklen. Den okkulte skal 
koncentrere sig om cirklen, og kan ikke 
kaste andre formularer, mens denne 
koncentrerer sig. Hvis den okkulte holder 
op med at koncentrerer sig, bliver 
forstyrret (tager skade), bliver hjælpeløs 
eller kommer i kamp, holder cirklen op 
med at virke. Den okkulte skal forblive 
inden for 10 meter af cirkelen ellers 
ophører denne også. 
 
Navn: Dræn Livsessens 

Varighed: Øjeblikkelig eller 1 minut. 

Ingredienser: U-/hellig Symbol 

Bøn: Exhaurire vitae essentia (Oversat: 

Dræn Livsessens) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 2 gange, skal du røre dit offer, 

hvorefter du siger “1 i skade”. Derefter vil 

du heale 1 LP, hvis du er skadet. Du kan 

ikke heale over dit LP maximum. Du kan 

vælge at holde formularen i op til 1 minut. 

Hvis du ikke har rørt nogen indenfor dette 

tidsrum, mister du formularen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krønike 

Navn: Dødens Ansigt 
Varighed: 1 minut 
Ingredienser: U-/Helligt Symbol 
Bøn: Ad facies mortis (Oversat: Dødens 
ansigt) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 3 gange, peger du på en person, 
som kan se dig. Derefter siger du “Frygt 1 
minut”, hvorefter personen skal flygte fra 
dig, indtil den ikke længere kan se dig. 
 

Navn: Dødens Skjold 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: U-/hellig Symbol. 
Bøn: Et sacrificium nóxium praesidium 
(Oversat (løst): Med ofring, skænk 
beskyttelse) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 3 gange, skal du røre dit offer, 
hvorefter du siger “1 i skade”. Derefter vil 
du genvinde 2 RP, hvis du har rustning, 
ellers vil du få 2 RP. 
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Myte 

Navn: Bring dem til Døden 

Varighed: Øjeblikkeligt 

Ingredienser: U-/Helligt Symbol 

Bøn: Eos deducere ad mortem (Oversat: 

Bring dem til Døden) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 4 gange, skal du røre dit offer, 

Hvis denne forbløder dør denne på stedet. 

 

Navn: Døden henter mig ikke. 

Varighed: 8 Minutter 

Ingredienser: U-/hellig Symbol og 2 

Kobbermønter 

Bøn: Mors me non colligunt (Oversat: 

Døden henter mig ikke.) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 4 gange, kan du ikke Forbløde i 

varigheden. 

 

Navn: Dødens Berøring 

Varighed: Øjeblikkeligt 
Ingredienser: U-/hellig Symbol. 
Bøn: De tactu mortem (Oversat: Dødens 
Berøring) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 4 gange, holder du dit u/hellig 
symbol i en hånd, og rører en person med 
den anden. Derefter tager, den du rører 
halvdelen af dens nuværende LP i skade, 
rundet ned. Hvis personen kun har 1 LP 
tilbage, sker der intet. 

Sagn 

Navn: Dødens Mærke 

Varighed: 10 minutter 

Ingredienser: U-/Helligt Symbol 

Bøn: Signum ergo mors (Oversat: Lad 

døden efterlade et mærke) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 5 gange, skal du røre dit offer, 
denne kan nu ikke blive helet med magi i 
varigheden. 
 
 
 

Navn: De døde taler ikke. 

Varighed: 8 Minutter 

Ingredienser: U-/Helligt Vand og et lig 

Bøn: Non fueris locutus est mortuus 

(Oversat: De døde taler ikke) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 5 gange, får du ånden fra liget til 

ikke at kunne svare på spørgsmål i 

varigheden. 

 

Navn: Adspørge ånderne 

Varighed: Øjeblikkeligt 

Ingredienser: U/Helligt Symbol 

Bøn: Mens etenim tua loquar (Oversat: 

Lad din ånd tale) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 5 gange, Du får nu en levende 

persons ånd til at svare på 3 spørgsmål, 

et af dem skal være Sandt. 

 

Legende 

Navn: Døden tager os alle. 

Varighed: 4 minutter 

Ingredienser: U-/Helligt Symbol 

Bøn: Omnia Mors tollit nostrum (Oversat: 

Døden tager os alle) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 6 gange, så længe du højlydt 

messer (ikke råbe), bliver alle dem der 

kan høre dig ramt af Evig Smerte. Du 

mister 1 LP per minut, du messer. Efter 4 

minutter dør dem der er ramt af Evig 

Smerte. Stopper du med at messe, 

ophører effekten øjeblikkeligt. 

Navn: Hyr dem til det hinsides 

Varighed: 10 Minutter 

Ingredienser: U-/hellig symbol og 2 LP i 

blod eller 1 monster ressource 

Bøn: Pascite qui se finxit illos (Oversat: 

Hyr dem til efterlivet) 

Beskrivelse: Efter at have gentaget 

bønnen 6 gange, kan folk inden for 10 

meter ikke heles med Magi i varigheden. 
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Navn: De dødes vogter 

Varighed: 10 Minutter 
Ingredienser: U-/hellig Symbol, U-/hellig 
vand, et lig og en ofring. 
Bøn: Mortuus est autem custos (Oversat: 
De dødes vogter) 
Beskrivelse: Efter at have gentaget 
bønnen 6 gange, kan det lig som du rører 
ved ikke genoplives i varigheden, men 
dette har en pris. Du skal ofre 1 af disse 
ting: 
  - 3 kobber mønter per højeste niveau 
evne ofret har. 
  - 1 monster ressource for hver anden 
niveau, af ofrets højeste evne. Rundet op, 
minimum 1 monster resource. (f.eks. et 
myte offer koster dermed 2 monster 
ressourcer (3 / 2 = 1.5, rundet op, 2)) 
  -  En krystal 2 niveau under ofrets 

højeste evne. (Min niveau 1 krystal) 
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Lys domæne 

Eventyr 

Navn: Lys 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: En lommelygte 
Bøn: Permitto Illic Esse Lux (Oversat: lad 
der være lys) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 2 gange, må du tænde en lommelygte 
som skaber lys for dig og andre. 
 
Navn: Udødes skræk 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: u-/helligt symbol 
Bøn: Coacto Cadaver Animatum Foras 
(oversat: Tving udøde væk) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 2 gange, kan du vise dit symbol og 
udøde skal flygte fra dig i 1 minut, eller 
tage 2 i skade. sig højlydt “Udøde frygt!” 
 

Krønike 

Navn: Lys barriere 

Varighed: Så længe den okkulte er inde i 
barrieren 
Ingredienser: mel eller hvidt reb 
Bøn: Lux Murus Circum Mihi (Oversat: lys 
mur omkring mig) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 3 gange, skal du lave en cirkel af reb 
eller mel omkring dig. Ingen kan gå ind 
eller ud af cirklen, og magi og våben kan 
ikke gå igennem. Hvis nogen slår på den i 
1 minut, slår den revner og går i stykker. 
Forlader den okkulte cirklen, brydes den.  
 
Navn: Lys rustning 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Sort bånd 
Bøn: Amabo Lux Defendo Armatus 
(Oversat: Beder lys beskyttende rustning) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 3 gange, kommer der en lysende 
rustning rundt om din krop. Du tæller som 
at have 4 RP fordelt på kroppen, og har 
du allerede rustning, får du 2 ekstra. 
 

Myte 

Navn: Blændende lys 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Caecus Agamus Apud Lux (Oversat: 
Blænde en med lys) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 4 gange, blænder du en person i 1 
minut ved at lade en stor mængde lys 
trænge ind i deres øjne. De tager 1 skade. 
sig højt “Blind 1 minut, 1 i skade!” 
 
Navn: Lad lyset vise det skjulte 

Varighed: 5 Minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Patior Mea Oculus Video Occulta 
(Oversat: Lad mine øjne se det skjulte) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 4 gange, kan du se folk som er 
usynlige. Du kan ikke se folk som er i 
Skyggerne. 

Sagn 

Navn: Rensende lys 

Varighed: Øjeblikkelig 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Lux Purgo Objectum Periculum 
(Oversat: Lys rens ting for fare) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 5 gange, lader du lys rense et sår, en 
ting eller en person for sygdomme og 
gifte.  
 
Navn: Modet er i lyset 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: U-/Helligt symbol 
Bøn: Virtute Consto Apud Lux (Oversat: 
Modet findes ved lyset) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 5 gange kan du gøre dig selv eller en 
anden immun overfor frygt. Der skal 
placeres et u-/helligt symbol symligt på 
den person som skal være frygtløs. 
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Legende 

Navn: Solstråle 

Varighed: Så længe der messes. 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Solaris Temperatura Vulnero Omnes 
(Oversat: Solens varme skader alle) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 6 gange, kan du ved at udstrække din 
hånd sende en kraftfuld stråle af rent 
sollys mod en person. Du peger på en og 
får øjenkontakt og siger højlydt “Sollys 1 i 
skade!”. Du kan kaste formularen hurtigt 
igen ved at bede bønnen 1 gang efter du 
har udsendt solstrålen. 
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Mørke domæne 

Eventyr 

Navn: Mørkesyn 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Rød lommelygte 
Bøn: Permitte Mihi Video  Caligo 
(Oversat: Lad mig se i mørke) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 2 gange, må du tænde en rød lygte 
som kun du kan se.  
 
Navn: Fratage syn 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Bøn: Exerceo Visus Abdere Caligo 
(Oversat: Tving synet væk) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 2 gange, kaster du en rispose på en 
og siger højt “Blindhed 1 minut!” 
 

Krønike 

Navn: Frygt 

Varighed: 1 minut 
Ingredienser: Rispose 
Bøn: Evado Ex Mihi Caligo (Oversat: 
Flygt fra mit mørke) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 3 gange, kan du kaste en rispose på 
en person, og sige højlydt “Frygt 1 minut!” 
hvorefter personen skal løbe fra dig indtil 
denne ikke kan se dig længere. 
 
Navn: Mørkets beskyttelse 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Sort bånd 
Bøn: Amaba Caligo Protego Salus 
(Oversat: Beder mørket beskytte væsen) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 3 gange, kan du beskytte dig selv 
eller en person imod lys effekter. Det 
kunne være en vampyr der skal beskyttes 
mod solen, en varulv imod månen eller 
andre ting. Samtidig får personen 1 ekstra 
RP. 
 
 
 

Myte 

Navn: Påkald mørke 

Varighed: 10 minutter 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Impero Caligo Circum Huc (Oversat: 
befal mørke rundt her) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 4 gange, kommer der et mørkt 
område 2 meter rundt om den okkulte. 
Alle der står inden for området, er gemt, 
og skal have to hænder på hovedet. 
 
Navn: Usynlighed 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Hvidt bånd om hovedet 
Bøn: Patior Caligo Operio Corpus 
(Oversat: lad mørke dække krop) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 4 gange, dækkes din krop af mørke 
og du er usynlig.  

Sagn  

Navn: Forbandelse 

Varighed: Permanent 
Ingredienser: u-/helligt vand 
Bøn: Caligo Excecratio Meus Hostis 
(Oversat: Mørke forband min fjende) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 5 gange, giver du en person 1 
monster forbandelse indtil denne er 
ophævet. Gøres dette flere gange, stiger 
forbandelsen i niveau. 
 
Navn: Dræne magi kastninger 

Varighed: Permanent. 
Ingredienser: Ingen 
Bøn: Abigare Magicus Ab Alter (Oversat: 
Stjæl magi fra andre) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 5 gange, kan du stjæle 1 
magikastning fra en anden. For hver 
magikastning du har stjålet, får du 2 LP 
tilbage, eller 1 magikastning. 
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Legende 

Navn: Skygge vandring 

Varighed: 5 minutter 
Ingredienser: Regnslag 
Bøn: Voluntas Ambulo Per Umbra 
(Oversat: Jeg vil gå gennem Skyggerne) 
Beskrivelse: Efter at have bedt denne 
bøn 6 gange, går du ind på Skyggeplanet, 
hvor du ikke kan ses af andre, medmindre 
de kan se i Skyggerne. Du gør som var du 
død. Du kan se og høre ind i vores 
verden, men du kan ikke påvirke den. Du 
kan forblive i Skyggerne ved at kaste den 
igen inden tiden udløber. 
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Magiske genstande 

Urter, potions og gifte 

Fortæller systemet 

Stadig under udformning, men vi vil fortælle om ideen bag det til introduktion og workshop 

dagen den 18. april 2021. Er man nysgerrig kan man skrive på arrangor@skyggedalen.dk 

efter den dato. 
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Skyggerne 

Du har sikkert selv oplevet det. Du har siddet for dig selv, i et dårligt oplyst lokale. Ud af 

øjenkrogen har du set noget bevæge sig, og da du kiggede derhen, var det væk.  

Du har gået ude om aftenen, og det har føltes som om du blev holdt øje med, men der var 

intet at se. Du har kigget ud i natten, og det er som om noget er derude, men du kunne ikke 

helt se hvad det var. 

Disse ting er alle sket når noget i Skyggerne, er kommet tæt på vores verden. 

Skyggerne er lige så virkelig som vores verden, det er som en anden dimension, bortset fra 

at de kan se ind på vores verden, men vi kan ikke se ind i deres.  

At besøge Skyggerne 

Man kan være kommet ind i Skyggerne ved hjælp af magi, gudernes hjælp, ved at man er 

død, eller på andre måder. Er man ikke blevet fanget, er det første man opdager at der ikke 

er noget lys herinde, det hele er som dækket af skygger. 

 

Man kan svagt se det der foregår i den virkelige verden, man kan kun se hvad der foregår 

lige omkring en. Lyden derinde er dæmpet, og det kan være svært at høre hvad folk siger 

hvis de er langt fra en.  

Det er meget svært at påvirke genstandene i den virkelige verden, og kræver meget fokus, 

men det er muligt at flytte og benytte sig af små genstande som blyanter eller måske krus og 

kopper.  

 

Det er umuligt at kaste magi, bruge evner, påkalde sig gudernes kræfter eller angribe andre 

så længe man er i Skyggerne, men er man herinde ved hjælp af magi eller andre evner, kan 

man stoppe evnen og komme tilbage til den virkelige verden. 

 

Nogle folk har fået evnerne til at se ind på Skyggerne, eller høre hvad der foregår derinde, 

og dem kan man snakke med som var de virkeligt hos dig. Det er dem der skal hjælpe de 

døde spillere tilbage til livet, men har de ikke lyst til at hjælpe dig, så er det op til skæbnen 

hvad der så vil ske med din sjæl. 

At være fanget i Skyggerne 

Er man blevet fanget i Skyggerne mod sin vilje, er det første man lægger mærke til når man 

kommer til Skyggerne, er at det hele er mørkt og at der ingen varme er. Der er heller ikke 

koldt, det er der bare. Når man har været der lidt tid, opdager man at man ikke kan se så 

langt, som man egentlig troede, kun nogle få meter frem. Ens hørelse er også svækket, og 

man kan ikke høre noget hvis de er blot nogle få meter fra en. Alt er som en hvisken.  

 

Når man forsøger at spise, er maden smagløs, den giver dårlig næring, og den eneste 

variation er konsistensen. Vand har dårligt kunne slukke tørsten, og har smagt gammelt.  

Har man været såret, eller er man blevet såret, så har smerten været minimal, og har man 

prøvet at få det til at hele, er det gået meget langsomt. Det er som om man ikke rigtig er 

levende, men man er heller ikke død. 
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Man opdager med tiden at magi og andre evner ikke har virket inde i Skyggerne, man har 

ikke været nær så stærk som man tidligere var, og de ting som før faldt en naturligt, ligger nu 

gemt bagerst i minderne, eller fanget som et ord der ligger lige på spidsen af tungen, men 

som aldrig kommer. 

 

Livet har været monoton, og det er yderst sjældent at der er sket en afveksling i ens 

hverdag. Det der oftest sker, er at man kan møde en af de for nylig afdødes sjæle som 

vandrer til deres efterliv. Har man været heldig, har man måske fået et blik ind på den 

virkelige verden, måske en farve, en lyd eller en duft, men lige så hurtig den dukkede op, er 

den forsvundet igen. Man har måske mødt et andet væsen som har været fanget herinde, 

men ofte er man gået fra hinanden, da man ikke har villet se på andre lide som en selv.  

 

Det er næsten umuligt at sige hvor længe man har været herinde, for tiden herinde er 

mærkelig. Det der kan tage få sekunder, kan føles som en evighed. Bare det at tygge på en 

bid mad, kan føles som flere timer før det vil synkes. En behagelig samtale med et andet 

væsen varer måske blot få sekunder, inden der er akavet stilhed i hvad der føles som flere 

timer. Derfor er der ingen der ved hvor længe de har været herinde. 

 

Mange har tidligere forsøgt at forlade stedet, men alle forsøg på at komme til den rigtige 

verden, eller forlade Skyggerne ved at dø, er slået fejl. Ikke engang friheden i døden har 

været en mulighed.  

 

Velkommen til Skyggerne. 
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Skyggedalen 

Skyggedalen er betegnelsen for et område, hvor grænsen mellem Skyggerne og den 

virkelige verden er meget tynd. Det er muligt for folkene i Skyggedalen at føle og mærke 

tingene der er i Skyggerne, og det er muligt for dem der er i Skyggerne at se ind på den 

anden side. 

 

Skyggerne ligger tungt over hele området, og solen skinner ikke rigtigt igennem. Månens 

skær er svagt og har næsten ingen effekt. Stedet er altså det perfekte sted for monstre og 

væsner, som ikke vil være under de ødelæggende forbandelser der hviler over deres 

kroppe. Derfor søger mange monstre og væsner til stedet, i håbet om at finde et sted hvor 

de stadig kan føle og leve frit, og undgå de værste ulemper ved at være ude i verden. 

 

Skyggedalen er derfor et fristed, hvor alle kan søge hen. Menneskene søger herhen for at 

finde ly fra de hærgende monstre, som er ude i verden, men også for at finde allierede 

blandt disse væsner. Nogle søger måske også her til for at finde svar på de mystiske 

begivenheder der i dette øjeblik præger verden. 

 

Du er i Skyggedalen fordi du har valgt at være her, ikke fordi du er tvunget til det. Valget blev 

måske taget fordi det var her du kom ud af Skyggerne, eller det var her du havde hørt om en 

gruppe væsner som levede, og du gerne ville være en del af dem. Du har måske været 

nysgerrig og har villet finde ud af mere, måske er det din plan igen at spærre monstrene 

inde, eller du vil forstå hvad det var der skete for de mange år siden da væsnerne blev 

spærret inde. Måske vil du finde ud af hvordan sådan noget kan forhindres i fremtiden. 
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Disclaimer 

Ved at deltage i Skyggedalens live kampagne, accepterer du at følge foreningens vedtægter 

og politikker. Disse kan læses på hjemmesiden skyggedalen.dk.  

 

Vores regelsæt har taget inspiration fra flere forskellige regelsæt rundt omkring, og derfor vil 

vi gerne takke forfatterne af dem vi har kigget meget på i løbet af skrivningsprocessen. 

Forfatterne til Aratar regelsættet 

Forfatterne til Legendernes verden regelsættet 

Forfatterne til Ripen Woltheim’s regelsæt 

Forfatterne til Panatria regelsættet 

Forfatterne til Eventyrriddernes regelsæt 


