
Generelle regler
Rettet meter til skridt hvor det giver mening
Der er sat side referencer ind hvor de førhen manglede

Begreber
Forbløde siger nu det samme som livet er dyrebart

Kamp regler og våben

Våben og sikkerhed
Man kan få tilladelse til stikvåben

Kampregler
RP system er degraderet

Skæbne Stier

Racerne
Menneskene får 2 gratis niveau 1 evner som de mister hvis de bliver monster det må ikke
være i deres primær eller sekundær sti

Evnerne
Rettet til i priser og niveau så disse passer
Fjerne at der står krav til 2 evner da dette burde være klart i reglerne

Kriger
Stor styrke 1 og 2 omskrives
Livet er dyrebart siger nu det samme som forbløde
Livvagt kan ikke bruges sammen med beskyttelses formularer
Godt helbred 2 omformuleres til at den giver 1 ekstra i stedet for 2
Bersærkergang 1 og 2 tiden reduceres og magisk immunitet forklares
Parrer magi 1 forklares til 1 gang om dagen
Parrer magi 2 forklares til 2 gange om dagen
Bedre rustning 2 omformuleres giver 1 ekstra ikke 2
Hærleder 3 omskrives fanebærer tæller ikke med som kampdygtig

Sniger
Gemt i skyggerne 1 hvis det er mørkt skal man stadig gemme sig i skyggerne
Baghold 1 udspecificere at man skal sige bonk 5 minutter ikke bare bonk



Okkult
Rettelser til ritualer
Øre for skyggerne kan ikke længere høre skyggevogterne
Syn for skyggerne kan ikke længere se skyggevogterne
Lave udøde omskrives
Lave monster til menneske 1 forklare hvordan SP vender tilbage som hvis man laver ny
karakter
Ekstra ritual kastninger tilføjes
Blodmagi tilføjes

Magi stien
Nye evner
Reflektere magi uddybes
Evnen magiske evner uddybes
Ekstra kastninger af magi 1,2,3 uddybes og ændres
Dybere kundskab til magi tilføjes niveau 1,2,3,4
Ændre skrive magiske 1,2,3 skriftruller så man ikke længere er begrænset af hvor mange
man kan lave
Absorbere magi 1 uddybes
Reflektere magi 2 uddybes
Element kontrakt tilføjes du må ikke vælge det til en element du har svaghed overfor
Overtage magi tilføjes

Normal
Opdel magiske krystaller omskrives kræver 3 for at samle og 9 for at lave en stor
Skjaldesang 2 1 LP 3 gange
Skjaldesang 3 2 LP 3 gange

Monster
Magisk resistance 2 fjernet

Forbandelser
Sygdomsbefængt er nu lavet om
Forbandelses kan ikke passere salt er nu tilføjet

Fortæller
Historiens forbandelse tilføjes
Aktiver historien tilføjes

Magi
Uddybelse af pege formularer bliver forhindret hvis kontakten brydes
Uddybelse af magi regler



Ikke mere end 1 beskyttelses formular aktiv af gangen
Magisk skjold og lign tager 1 hånd
Beskrivelse af type af magi  fx forsvar, mental, osv
Magier man kan vælge er flyttet til før besværgelser og ændret navn til let tilgængelige
magier

Magiske formularer
Magiske barrier skal lægges på ny når slået i stykker gælder også reb
Blindhed rispose skal kastes og derefter skal der peges på personen
Frygt rispose skal kastes og derefter skal der peges på personen
Magisk rustning degraderes
Stenhud,Slimhud,Barkhud,Metalhud dregraderes på alle niveauer
Råddenskab er nu blevet færdig
Element immunitet forklare båndet skal sidde om armen
Lammelse, is spyd, lynkile ændres til 1 minut
Muderstråle ændres til 1 minut
Stilhed ændres til 1 minut

Domæner
Uddybelser af ritualkastninger
Ikke mere end 1 beskyttelses formular aktiv af gangen
Beskrivelse af type af ritual fx forsvar, mental, osv
U/hellig rustning degraderes
Hud som sten degraderes
Skovens beskyttelse lille og stor degraderes
Stilhed ændres til 1 minut
Uhellig rustning som står på linjer er fjernet
Genoplivning er fjernet fra universal domænet
Lys barrier ændres
Lys rustning degraderes
Ritualet frygt bliver det samme som magien
Uhellig rustning rykkes fra myte til sagn

Tilføjet magiske genstande

Tilføjet urter, magiske drikke og gifte


