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Introduktion
Dette er et regelsæt udarbejdet til Tidens rollespil, som er en high-fantasy kampagne. For at læse yderligere
om det praktiske og setting se hjemmesiden: www.tidensrollespil.dk
Regelsættet er opdelt i fire dele: Introduktion, regler, opstart af karakter og evnebeskrivelser. For at deltage
til kampagnen anbefales det, at man læser introduktion, regler, opstart af karakter og ens egne
evnebeskrivelser.

Ordbog
Følgende er en liste over begreber og forkortelser, som bruges i regelsættet og til selve spillet.
-

BG: Er forkortelse for baggrundshistorie (se mere på hjemmesiden).
Briefing: Her mødes alle offgame til fælles beskeder.
EP: Evnepoint, som man bruger til at købe evner.
Ingame: Når man er i rollespillet og spiller sin rolle.
LP: Ens livspoint
Markør: En lille stofpose, ofte fyldt med ris, som bruges til at markere, at man kaster magi efter
andre.
Offgame: Når man ikke er med i rollespillet. Hvis man er offgame vises det ved at holde hånden
over hovedet.
RP: Ens rustningspoint
SL: Spilleder, hvilket er dem, som styrer de overordnede rammer.
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Kamp
Til Tidens Rollespils har vi et system for, hvordan vi håndterer kamp-situationer ingame. I dette afsnit kan
du finde reglerne for det.

Nævekamp
Når man slås uden våben, så bruger man nævekamp. Din nævekamp er lig med dit niveau i håndkraft.
Evnen håndkraft beskrives senere i regelsættet. Nævekamp foregår ved, at man går over til en anden og
siger ”nævekamp.” Så finder man ud af hvem, der har den højeste nævekamp, så laver man en showfight.
Taberen bliver slået bevidstløs i 30 sekunder for hvert niveau i nævekamp, han havde mindre end vinderen.

Dødsregler
Alle starter med 2 LP, dette kan hæves med evner. Går man på 0 LP, er man hårdt såret. Som hårdt såret
kan man kravle rundt i fem minutter, men man er ukampdygtig og kan ikke bruge evner. Efter de fem
minutter bliver man bevidstløs, og hvis man ikke får hjælp inden for ti minutter, så er karakteren død.

Våben og rustning
Alle våben skader 1, dvs. når du bliver ramt af et våben, så mister du 1 LP eller RP. Hvis du har RP, så
forsvinder de først. Alle våben vil blive efterset før spillets start.
Der findes forskellige rustninger og nogen beskytter mere end andre. Når din rustning ikke har flere RP, så
skal den repareres af en smed, før den igen giver RP. For at få rustningsbonussen skal rustningen dække
minimum 50% af den pågældende kropsdel. Du kan maks have en rustningsdel på pr. kropsdel, du må dog
gerne have f.eks. ringbrynje på torso, pladerustning på arme og læderrustning på ben. Nedenstående er en
række eksempler på rustningstyperne.

Læderrustning

Rustningstype
Læder
Ringbrynje
Pladerustning

Ringbrynje

Torso
2
3
4

Arme
1
2
2

Pladerustning

Ben
1
1
2

Hoved
1
1
2
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Våbenbeskrivelse
Der findes forskellige slags våben, men alle våben skader 1. Nedenfor ses alle våben.

Et-håndsvåben:
Sværd, køller og økser
som går fra midten af
brystet og ned.

To-håndsvåben:
Sværd, køller og økser
som går fra midten af
brystet og op.

Bue:
Må max trække 25
pund

Kastevåben:
Kerneløsevåben, som f.eks. en
kastekniv eller kastestjerne.
Alle kan bruge dette

Stagevåben:
Spyd, hellebarder og
stav

Improviseret-våben:
Kan være alt fra pander til
knive. Disse er ofte
kerneløsevåben. Alle kan
bruge dette.

Skjold:
Der findes mange typer af skjolde
og de fleste accepteres med
undtagelse af tårnskjolde. Husk
man må ikke slå med et skjold.
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Spileffekter
I spillet er der forskellige effekter og de vigtigste er beskrevet her. Hvis du bliver ramt af en spileffekt, er det
dog altid brugerens ansvar at forklare, hvad effekten er, hvis du ikke kender den. Nedenstående er en
række spileffekter, som er rigtig gode at kende.
Bonus til evner
-

Det er muligt at få effekter som giver bonus til ens evner, men hvis to effekter giver bonus til den
samme ting, så får du kun effekten fra en af dem.

Hvordan bruger man en spileffekt?
-

Spileffekter, dvs. ens evner og magier, de bruges ved klart og tydeligt at sige/råbe effektens navn.
Husk her, at det altid er brugerens ansvar at forklare effekten.

Bestjæle
-

Hvis nogen rører ved en af dine beholdere og siger bestjæle, kan de tage eller plante en håndfuld
genstande fra beholderen.

Snigmord
-

Hvis nogen skærer dig i skulderen bagfra og siger snigmord, mister du øjeblikkeligt alle dine LP.

Bonk
-

Hvis nogen slår dig blidt i baghovedet og siger bonk bliver du slået bevidstløs. Det virker ikke, hvis
man har hjelm på.

Vælt
-

Du skal gå et par skridt tilbage og lægge dig ned.

Destruer skjold/kraftslag
-

Hvis nogen råber kraftslag og rammer dit skjold med et to-håndsvåben eller rammer dit skjold med
en markør og råber destruere skjold, går dit skjold i stykker og kan ikke bruges før det er blevet
repareret.

Afvæbne
-

Hvis nogen peger på dig og råber afvæbne, skal du smide dine våben og du mister evnen til at
bruge våben i fem sekunder.

Usynlighed
-

Hvis nogen har en knyttet hånd over hovedet er de usynlige og du kan ikke se dem.

Paralyse
-

Hvis nogen rammer dig med en markør og råber paralyse, kan du ikke bevæge dig i 30 sekunder. Du
kan dog stadig se og høre, hvad der sker omkring dig.
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Hold person
-

Hvis nogen peger på dig og råber hold person, bliver du paralyseret, dvs. du ikke kan bevæge dig, så
længe kasteren holder en arm udstrakt mod dig. Du kan dog stadig høre og se, hvad der sker
omkring dig.

Påtvinge sandhed
-

Hvis nogen berører dig og siger påtvinge sandhed, så skal du svare sandt på tre spørgsmåls efter
bedste evne.

Ressourcer og økonomi
I spillet betyder ressourcer, økonomi og handel en del, disse er beskrevet nedenunder.

Kyhn:
Møntfoden som kan
bruges til at købe
ressourcer

Mad:
Repræsenteres af korn,
urter og dyr, som
spises for at undgå, at
man dør af sult

Jern:
Bruges primært af
smede til at reparere
rustning og våben

Madkvoter

Markedet

Alle har brug for mad for at overleve. Ved
måltidet afleverer hver gruppe et antal
madressourcer, som er svarende til det,
som de har spist. Efter hvert måltid får hele
gruppen en effekt afhængig af, hvor mange
madressourcer de har indleveret og
dermed spist.

Alle har mulighed for at købe og sælge
ressourcer fra markedet (ved SL). Dette er
som udgangspunkt altid dyrere end at købe
og sælge ressourcerne i spillet.

Hvis man ikke spiser nok mad kunne
konsekvenserne f.eks. være, at man mister
1 LP, man bliver træt og udmattet.

Sælge en ressource: 3 kyhn

Standardpriser:
Købe en ressource: 10 kyhn

Priserne kan variere alt efter spillet.
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Karakterskabelse
Når du laver en ny karakter, skal du først overveje, hvilken race og hvilken retning du gerne vil gå på
karakterarket. Herefter skal du tænke over, hvem din karakter er, hvor du kommer fra, hvad du har oplevet
i din fortid og hvad målene er for din fremtid.

Baggrundshistorie (BG)
Din BG er din karakters historie fra før spillets start og kan inkluderer hvad din karakter har oplevet,
personlighed og mål. En BG må maks være på to sider og skal indsendes mindst to uger før spillet. Hvis du
har nogle specielle ønsker, skal du indsende en BG. Det er altid en god ide at indsende en BG, så SL kender
din rolle.

Specifikt for racerne
Hver race har nogle træk der gør dem unikke fra de andre, disse er kort listet nedenunder her. Du kan læse
mere om racerne i racedokumentet og se billeder under inspirationssiden på hjemmesiden.
Mennesker
-

1 ekstra EP til karakterskabelse
De kan købe ressourcer på markedet til to kyhn mindre

Skovbarn
-

Skovbørn ignorer den første skade i hver kamp så længe de er inde i skoven.
Alle skovbørn starter med evnen Bue.
Udseende: Skovbørnene har spidse øre og en grønstreg over øjnene som går fra øre til øre. De går
oftest klædt i naturlige farver.

Askebørn
-

Askebørn har +2 LP når det er nat. Til briefing vil det blive nævnt, hvornår det er nat og bonussen
gives.
Askebørn starter med evnen Et-håndsvåben.
Udseende: Askebørn har en sort streg der går hen over øjnene, fra øre til øre. Det ses ofte, at
Askebørn ifører sig mørke klæder.

Karakterark
Når det er tid til at lave karakterark, skal du først vælge en af de tre professioner: Våbenkyndig, Kætter og
Borger. Efter du har valgt en professionen, skal du vælge en underprofession. Disse beskrives i næste afsnit.
Derefter kan du købe de evner der føles passende for din karakter. Hver evne koster 1 evnepoint (EP). En ny
karakter starter som udgangspunkt med 6 EP. Efterfølgende vil karakteren få 2 EP tildelt pr. scenarie de har
deltaget i.
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Professioner
Nedenfor er de tre professioner og deres underprofessioner beskrevet.
Våbenkyndig
-

Den holdbare: Du er udholdende, kan holde til mere i kampene og kan bære alle typer rustning.
Den Stærke: Du er stærk, den som oftest går forrest ind i kampen og kan bruge alle typer våben.
Lederen: Du er en leder og du kan hjælpe og styrke dine folk.

Borger
-

Healer: Du kan hjælpe de sårede og syge, samt lave alkymistiske drikke.
Forsørger: Du kan skaffe føde ved at jage, finde urter eller dyrke marker og du kan tilberede
maden.
Smed: Du kan reparere rustninger og våben, samt lave smykker og magiske våben.
Slyngel: Du kan gå i folks lommer, lave falske dokumenter og snigmyrde folk.

Kætter
-

Den kampdygtige: Du får adgang til magi, som oftest forbindes med skade og ødelæggelse.
Den talende: Du får adgang til magi, som du kan bruge til at manipulere folks sind.
Præst: Du dedikerer dit liv til en af guderne og får til delt nogle af gudens evner i bytte for, at du
prædiker gudens ord.
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Evner
Din profession og race giver dig adgang til at en række evner. Du kan kun købe evner fra din profession.
Nogle af evnerne vil gå igen i professioner, mens andre ikke gør. Der findes 3 forskellige typer evner, som
bestemmer hvor ofte de kan bruges. De er alle beskrevet i eksemplet nedenunder.

Heale (1-4):
1
Passiv evne
Du kan bruge 5 minutter på at
helbrede en person, som ikke er
døende. For hvert niv i evnen
kan du helbrede 1 ekstra LP.

2

Kraftslag:
Aktiv evne (3 gange pr. måltid)
Ved brug af to-håndsvåben kan
du ødelægge et skjold. Dette gør
du ved at ramme skjoldet og
råbe kraftslag. Det ødelagte
skjold kan ikke bruges før, at det
er blevet repareret.

4
Inspiration (1-3):
Kamp evne (1 gang pr. niv.)
Du kan heale en person som er
hårdt såret 1 LP ved at hjælpe
dem op at stå. Du kan også
bruge evnen på dig selv, hvis
nogen hjælper dig op at stå.
3

1. Passive evner: Passive evner giver dig enten en passiv bonus såsom ekstra LP, våben/rustnings brug
eller gør dig i stand til at gøre noget et ubegrænset antal gange.
2. Aktive evner: Aktive evner kan bruges når som helst, men kan kun bruges et bestemt antal gange
imellem hvert måltid.
3. Kamp evner: Kan kun bruges i kampe, eller lignende meget stressende situationer. De kan kun
bruges et bestemt antal gange i hver eneste kamp, som du er i. Så efter en kamp er slut og du har
haft tid til at slappe af, får du alle dine kamp evner tilbage.
4. Niveauer: Tallene i parenteser er mængden af niveauer du kan købe i evnen.
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Evnebeskrivelser
I det følgende afsnit beskrives alle evner.

Evner alle kan få

Håndkraft (1-5):
Passiv evne
Den afgør dit niv i håndkraft.
For hvert niv du køber får du 1
ekstra i håndkraft.

Læremester:
Aktiv evne (1 gang pr. spilgang)
Du kan lære evner fra dig til
karakterer med samme underprofession som dig. Du kan kun
lære folk op til niveauet under
dig. Det kræver, at man bruger
tid ingame på at lære den
anden karakter op og kontakter
SL om det.
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Våbenkyndig
Den holdbare

Ekstra liv (1-5):
Passiv evne
For hvert niv du køber får du 1
ekstra LP.

Stabilitet:
Passiv evne
Du er immun over for evner og
magier, som vælter dig.

Sejlivet:
Passiv evne
Hvis du rammer 0 LP, vil du
være hårdt såret i 5 min ekstra
inden du rammer stadiet
døende. Du kan derfor kravle
rundt i 5 min mere end normalt.

Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.

Ringbrynje:
Passiv evne
Du kan bruge ringbrynje.

Pladerustning:
Passiv evne
Du kan bruge pladerustning.
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Et-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Skjold:
Passiv evne
Du kan bruge skjold.

Skjoldmester:
Kamp evne (1 gang pr. kamp)
Du ignorere den første effekt
der vil ødelægge dit skjold.

Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Den stærke

Ekstra håndkraft (1-3):
Passiv evne
For hvert niv får du et 1 ekstra i
håndkraft.

Ekstra LP (1-3):
Passiv evne
For hvert niv du køber får du 1
ekstra LP.

Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.

Duelist:
Kamp evne (1 gang pr. kamp)
Du ignorerer den første skade
du tager i en aftalt kamp som er
1 mod 1.

Kamp med to våben:
Passiv evne
Du kan bruge to et-håndsvåben
på samme tid. Dette kræver to i
håndkraft og evnen 1håndsvåben.

Kraftslag:
Aktiv evne (3 gange pr. måltid)
Ved brug af to-håndsvåben kan
du ødelægge et skjold. Dette
gør du ved at ramme skjoldet
og råbe kraftslag. Det ødelagte
skjold kan ikke bruges før, at
det er blevet repareret.
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Et-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Stagevåben:
Passiv evne
Du kan bruge stagevåben.

To-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge to-håndsvåben.

Bue:
Passiv evne
Du kan bruge bue.

Skjold:
Passiv evne
Du kan bruge skjold.

Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)

16

Lederen

Ekstra liv (1-3):
Passiv evne
For hvert niv du køber får du 1
ekstra LP.

Inspiration (1-3):
Kamp evne (1 gang pr. niv.)
Du kan heale en person som er
hårdt såret 1 LP ved at hjælpe
dem op at stå. Du kan også
bruge evnen på dig selv, hvis
nogen hjælper dig op at stå.

Fanebærer:
Kamp evne (1 gang pr. kamp)
Du kan udpege en fanebærer og
så længe den person holder
jeres fane får alle i din gruppe
+1LP. Fanebæren må kun bruge
et-håndsvåben og må ikke give
fanen videre med mindre du
udpeger en ny fanebærer.

Et-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Kamptale:
Aktiv evne (3 gange pr.
spilgang)
Du kan holde en kamptale din
gruppe. Alle i din gruppe som
lytter til denne får 1 ekstra LP,
som varer indtil næste måltid
eller det er brugt op.

Status (1-4)
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.

Ringebrynje:
Passiv evne
Du kan bruge ringbrynje.

Skjold:
Passiv evne
Du kan bruge skjold.
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Borger
Healer

Genoplive (1-3):
Passiv evne
Du kan genoplive en karakter
som døende.
På niv 1 tager det 3 min.
På niv 2 tager det 2 min.
På niv 3 tager det 1 min.

Heale (1-4):
Passiv evne
Du kan bruge 5 minutter på at
helbrede en person, som ikke er
døende. For hvert niv i evnen
kan du helbrede 1 ekstra LP.

Indtjening (1-3):
Passiv evne
For hvert niveau kan du inden
spilstart få udleveret 1d6 + 3
ekstra kyhn.

Eliksir (1-3):
Passiv evne
Du kan lave alt healende
eliksirer til dødbringende gifte,
det er kun op til din fantasi. Nu
højere dit niv er nu højere er
sandsynligheden for succes.
(Kontakt SL for yderligere
information).

Et-håndsvåben
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Forsørger

Indtjening forsørger (1-3):
Passiv evne
For hvert niveau kan du inden
spilstart få udleveret et stykke
mad eller 1d6 + 3 ekstra kyhn.

Kok (1-3):
Aktiv evne (2 gange pr. måltid)
Du kan lave en madressource
om til to.

Lave mark (1-2):
Passiv evne
Du kan lave en mark, hvor du
dyrker korn eller urter. For
hvert niv du køber kan du lave
en ekstra mark.

Jage:
Passiv evne
Du kan jage dyr i skoven med
bue, spyd eller ved at lave
fælder. Det fungerer ved, at du
går rundt i skoven i 15 min,
hvorefter du går op til SL og
fortæller, hvor du har været
henne at jage.

Bue:
Passiv evne
Du kan bruge bue.

Stagevåben:
Passiv evne
Du kan bruge stagevåben.
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Et-håndsvåben
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.

Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Smed

Indtjening smed (1-3):
Passiv evne
For hvert niveau kan du inden
spilstart få udleveret et stykke
jern eller 1d6 +3 ekstra kyhn.

Reparer rustning (1-2):
Passiv evne
Med denne evne kan du
reparere rustninger og give dem
RP igen. På niveau 1 bruger du 2
metal pr. RP du skal reparere.
På niveau 2 bruger du 1 metal
pr. RP du skal reparere.

Reparer våben/skjold (1-2):
Passiv evne
Med denne evne kan du
reparere våben og skjold. På niv
1 skal du bruge 2 jern for at
reparere 1 våben/skjold. På niv
2 skal du bruge 1 jern på at
reparere 1 våben/skjold.

Et-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

To-håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge to-håndsvåben.

Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.
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Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)

Smede magisk genstand (1-3):
Passiv evne
Du kan smede magiske
genstande, f.eks. en ring eller
en kniv. Det kan være både
positive og negative effekter.
For hvert niv er der større
chance for succes.
(Kontakt SL for yderligere info).
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Slyngel

Indtjening (1-3):
Passiv evne
For hvert niveau kan du inden
spilstart få udleveret 1d6 + 3
ekstra kyhn.

Forfalsk dokument:
Passiv evne
Du kan forfalske dokument,
som du er i besiddelse af.
Dettes gøres ved at kontakte SL.
Med denne evne kan du også
genkende forfalskede
dokumenter.

Bestjæle (1-3):
Passiv evne
Du kan stjæle andres ingame
genstande ved at holde en hånd
på den taske, som du vil stjæle
fra. Du må kun tage en håndfuld
fra tasken. På niv 1 tager det 10
sek., på niv 2 tager det 6 sek.,
og på niv 3 tager det 3 sek.

Bonk:
Passiv evne
Du kan slå en person bevidstløs
ved at slå offeret i baghovedet
med et kerneløs våben. Offeret
tager ikke skade og det virker
ikke på folk med hjelm. Offeret
kan vækkes, hvis nogle aktivt
gør et forsøg eller efter 5 min.
Kan ikke bruges i kamp.

Det sorte marked (1-2):
Passiv evne
Du kan købe og sælge varer på
det sorte marked ved kontakt til
SL. Det kan være alt fra
almindelige varer til mere
unikke og ulovlige, det er op til
din fantasi. Nu højere niv nu
billigere og nemmere er det at
anskaffe varerne.

Snigmord:
Passiv evne
Du kan slå en person ihjel ved,
at du bagfra skærer offeret i
skulderen med en kniv. Offeret
ryger ned på 0 LP og er døende,
dvs. han kan ikke kravle rundt i
5 min som man normalt kan.
Dette kan ikke gøres i kamp.
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Et håndsvåben:
Passiv evne
Du kan bruge et-håndsvåben.

Bue:
Passiv evne
Du kan bruge bue.

Læderrustning:
Passiv evne
Du kan bruge læderrustning.

Status (1-2):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Kætter
Den kampdygtige

Energi (1-4):
Passiv evne
Energi er det du bruger til at
kaste din magi. For hvert niv får
du 1 energi. Når du løber tør for
energi, besvimer du i 5
minutter. Du kan få din energi
tilbage ved at meditere i 10
minutter, efter endt meditation
får du 1 energi tilbage hver 10
minut. Regenereringen stopper,
hvis du bruger magi.

Åndemageri (1-5):
Passiv evne
Som mager er du tilknyttet din
en ånd, denne kan godt være
drilsk og skabe problemer. Nu
højere niv i åndemageri nu
nemmere er det for dig at få din
ånd til at samarbejde.

Afvæbne:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Pegemagi
Offeret skal smide hans våben,
og mister evnen til at bruge
våben i 5 sek. Hvis han har to
våben trukket skal han smide
dem begge.

Mestre alle våben:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Denne magi giver mageren lov
til at bruge alle våben, men man
kan ikke bruge magi i mens.
Holder i 15 min.

Dødspinsler:
Aktiv evne (koster 2 energi)
Berøringsmagi
Denne magi giver smerte i 30
sek. og giver 1 LP i skade.
Offeret vil føle ekstrem smerte i
kroppen i 30 sekunder, og det
vil være svært at holde fokus
eller forsvare sig.

Magisk pil:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Markør magi
Du kan kaste en markør, som
giver 1 LP i skade.
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Destruer skjold:
Aktiv evne (koster 2 energi)
Markør magi
Du kan destruere et skjold ved
at kaste en markør. Skjoldet kan
ikke bruges igen før, at det er
blevet repareret.

Magisk skjold:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Du ignorerer det første
angreb/effekt der ville skade dig
inden for de næste 10 min.

Vælt:
Aktiv evne (koster 2 energi)
Pegemagi
Offeret vælter bagover, og skal
ned og ligge før han må rejse sig
igen.
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Den talende

Energi (1-4):
Passiv evne
Energi er det du bruger til at
kaste din magi. For hvert niv får
du 1 energi. Når du løber tør for
energi, besvimer du i 10
minutter. Du kan få din energi
tilbage ved at meditere i 15
minutter, efter endt meditation
får du 1 energi tilbage hver 15
minut. Regenereringen stopper,
hvis du bruger magi.

Åndemageri (1-5):
Passiv evne
Som mager er du tilknyttet din
en ånd, denne kan godt være
drilsk og skabe problemer. Nu
højere niv i åndemageri nu
nemmere er det for dig at få din
ånd til at samarbejde.

Hold person:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Pegemagi
Offer og kaster bliver begge
paralyseret, dvs. de kan ikke
bevæge sig, men de kan dog
høre og se, hvad der sker
omkring dem. Magien holder så
længe, at kasteren holder en
arm udstrakt.

Paralyse:
Aktiv evne (koster 2 energi)
Markør magi
Offeret bliver paralyseret i 30
sek. Offeret kan ikke bevæge
sig, men han kan dog se og
høre, hvad der sker omkring
ham.

Stum:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Pegemagi
Du kan gøre en person stum i 5
min.

(SL laver i samarbejde med dig
din ånd)

Usynlighed:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Du gør dig selv usynlig i op til 5
minutter. Det vises ved, at man
har en knyttet næve over
hovedet. Man kan ikke bruge
evner mens man er usynlig og
det er heller ikke muligt at løbe.
Hvis du interagerer med nogen
eller noget, så ophæver evnen.
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Glemsel:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Berøringsmagi
Offeret glemmer alt hvad der er
sket i de sidste 10 min.

Søvn:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Berøringsmagi
Offeret falder i en dyb søvn,
hvis han tager skade, vågner
han med det samme. Holder 5
min. Denne magi kan ikke
bruges i kamp.

Påtvinge sandhed:
Aktiv evne (koster 2 energi)
Berøringsmagi
Offeret skal svare sandt på 3
spørgsmål der bliver stillet efter
bedste evne.
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Præst

Indtjening:
Passiv evne
Inden spilstart kan du få
udleveret 1d6 + 3 ekstra kyhn.

Bibliotek:
Passiv evne
Du kan gå til GM-Bunkeren i
løbet af spillet og søge viden
omkring et virvar af forskellige
emner. Disse informationer vil
blive forklaret ud fra din guds
synspunkt.

Energi (1-4):
Passiv evne
Energi er det du bruger til at
kaste din magi. For hvert niv får
du 1 energi. Når du løber tør for
energi, besvimer du i 10
minutter. Du kan få din energi
tilbage ved at meditere i 15
minutter, efter endt meditation
får du 1 energi tilbage hver 15
minut. Regenereringen stopper,
hvis du bruger magi.

Heale:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Berøringsmagi
Du kan heale en person 2 LP
ved hjælp af magi. Den kan dog
ikke bruges på folk er hårdt
såret eller døende.

Genoplive:
Aktiv evne (koster 1 energi)
Berøringsmagi
Du kan heale en person som er
hårdt såret eller døende 1 LP.

Vogtervelsignelse:
Aktiv evne (1 gang pr. spilgang)
En præst kan hver spilgang
vælge en vogter under en
gudstjeneste, som får mulighed
for at kaste 1 af præstens
magier mellem hvert måltid.
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Præsteskab (1-4):
Passiv evne
For hvert niv i præsteskab skal
du vælge et aspekt for din gud
og så får du de to magier, som
hører til det aspekt.

Status (1-3):
Passiv evne
Nu højere niv i status du har, nu
mere indflydelse har du på
adelsfamilier. Derudover vil du i
starten af hver spilgang få
information om, hvad der er
vigtigt i landet nu.
(Kræver BG)
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Alys aspekter

Charmere
1 energi (berøringsmagi):
Du kan få en person til at blive
din bedste ven i 10 min. (Virker
ikke i kamp).

Livets velsignelse
1 energi (berøringsmagi):
Du kan give en person 2 ekstra
LP i 10 minutter. Må ikke kastet
flere gange på samme spiller.

2 energi (pegemagi):
Du kan få to andre til at være
bedste venner i 10 min. (Virker
ikke i kamp)

2 energi (berøringsmagi):
Du healer en person helt og
giver 1 ekstra LP i resten af
spilgangen eller til det mistes.

Stenhud:
1 energi:
Du ignorere de næste tre
angreb fra almene våben.
2 energi (berøringsmagi):
Du kan gøre dig selv eller en
anden til sten i 5 min. Som sten
kan man ikke tage skade eller
høre/se, hvad der sker.

Uvenner:
1 energi (pegemagi):
Du kan få en person til at hade
en anden i 10 min.

Bedrag:
1 energi (berøringsmagi):
Du kan få en anden til at tro på
det du siger i 5 min.

2 energi (pegemagi):
Du kan få op til tre personer til
at hade en anden i 10 min.
For begge magier: Ofrene vil
ikke sætte sig selv i livsfare.

2 energi (pegemagi):
Du kan få op til tre personer til
at tro på det du siger i 10 min,
ofrene.
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Malvars aspekter

Manipuler udød:
1 energi (pegemagi):
Du kan kontrollere en udød.

Efterlivets kalden:
1 energi (pegemagi):
Du kan destruere en udød.

2 energi:
Du kan rejse en udød og
kontrollere den. Dette kræver
et ritual. Kontakt SL for
yderligere information.

2 energi (berøringsmagi):
Du sender et offer på 0 LP og
offeret bliver døende og kan
ikke kravle rundt. Du tager 1
skade af dette, som først kan
heales efter næste måltid.

Skabelse:
1 energi:
Du kan skabe basis materialer
som jern, sølv, guld eller en urt.
Kontakt SL for at få materialet.
2 energi (berøringsmagi):
Du kan reparere et våben eller
en rustning uden brug af
materialer.

Våbenmester:
1 energi:
Du kan bruge alle våben, du får
1 ekstra LP i 10 min og kan ikke
bruge magi i mens.
2 energi:
Du kan bruge alle våben, får 3
ekstra LP, 3 ekstra håndkraft i
10 min og du kan ikke bruge
magi imens.

Tale med døde:
1 energi (berøringsmagi):
Du kan tale med døende i spil,
f.eks. døende spillere og udøde.
2 energi:
Du kan tale med døde
karakterer og folk fra dødsriget,
kræver du personens navn og et
ritual (Kontakt SL).
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