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FORORD
Disse regler er et levende dokument, som konstant er under udvikling. Det er vores mål at optimere
reglerne så o�te som muligt og fortælle om de ændringer som løbende kommer til, bliver �ernet eller
ændret.

Reglerne skal fungere som et værktøj der gør dig i stand til som spiller, at foretage handlinger og gøre
ting som er udover det du rent fysisk kan gøre. Deres formål er at støtte din karakter i hvem
vedkommende er og give dig �lere muligheder i interaktionen med de andre spillere. Ved at definere
en fælles ramme hvori alle spillere og arrangører kan agere, skaber vi også et fælles udgangspunkt i
forhold til hvad man kan og hvordan man udfører forskellige handlinger.

Alt i alt håber vi, at reglerne vil være med til at tydeliggøre rammerne for din karakters
udfoldelsesmuligheder, samt at de giver dig en mulighed for at se, hvordan din karakter løbende
udvikler sig gennem rollespillet i Skovpasset.

Læs gerne hele regelsættet eller i det mindste indtil du når ned til evnebeskrivelserne som er det
sidste kapitel i regelsættet. Her kan du nøjes med at læse de emner, som passer til din karakter.

God fornøjelse.

De bedste hilsner, på vegne af arrangørerne

Jesper Clemmensen
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VELKOMMEN TIL LV-LIVE
Tak fordi du deltager i LV-Live (Fremover kaldt LV) og er med til at gøre vores rollespilsverden
spændende og hyggelig. Vi er altid glade for engagerede spillere, som vil være med til at sætte den
rette stemning og bidrage med deres gode humør og livlige rollespil.

For at det hele skal gå op i en større helhed har vi lavet dette regelsæt, som dækker alle relevante
regler. Har du nogen spørgsmål er du altid velkommen til, at henvende dig til en af LVs mestre, som
befinder sig i spilområdet eller en arrangør i arrangør-gården. Vi bruger ikke ordet Game Master i
LV.

GENERELLE REGLER OG INFORMATIONER I LV
I LV har vi nogle faste begreber som du bør være bekendt med. Disse er:

● Arrangør-gården. Ved indgangen til spilområdet finder du arrangør-gården (den store
røde bygning). Det er her arrangørerne (se herunder) sidder og er det første sted du bør
besøge når du ankommer, fordi det her at du tjekker ind og evt. køber billet. I
arrangør-gården finder du også hovedplot-arrangørerne og Lad Vides redaktion.

Bemærk: huset har 2 indgange: én i baggården (til det praktiske) hvor du går ind når du skal
tjekke ind og én for enden af bygningen (til det spilmæssige), som fører ind til Lad Vide og
hovedplot-arrangørerne. Kig e�ter skiltene.

● Arrangørerne. Dette er folkene bag LV. De befinder sig o�te i arrangør-gården og styrer alle
detaljerne bag “scenen”. Du er altid velkommen til, at komme forbi arrangør-gården når du
skal “tjekke ind”, købe drikkekort, “tjekke ud” før spilstop, købe badepoletter, skal lave en ny
karakter eller har spørgsmål eller forslag til foreningen LV-Live. Arrangørerne er o�te travle
mennesker, som desværre ikke har så meget tid til hyggesnak i løbet af dagen.

● Mestre. Mestrene finder du i spillet. De er ikke arrangører. Mestrene ved en masse om deres
specifikke ansvarsområder og det er dem der kan hjælpe dig med regelspørgsmål,
opgraderer dit karakterskema og udlevere Korint og komponenter. Mestrene finder du på
Markedspladsen på bestemte tider som annonceres, men du kan derudover generelt finde
dem i hele området.

Bemærk: Du kan kun bruge evnepoint og få udleveret komponenter og lignende i
Markedspladsens åbningstid; den såkaldte “udlevering”. Resten af tiden er Mestrene spillere
som dig og indgår i LV på lige fod. Du kan derfor ikke regne med, og har heller ikke krav på,
at de har tid til eller mulighed for at hjælpe dig udenfor åbningstiderne. Skulle du alligevel
være heldig at få deres hjælp, så kan du o�te forvente at skulle betale lidt Korint for deres
udvidede service.

● Crew. Der er mange ting som skal bygges op, pilles ned og vedligeholdes i forbindelse med
et LV. Det er LVs crew som står for alt fra at lave mad, bygge huse, tjekke bålsteder, rense
toiletter, bestyre kroerne og være Mestre. Du vil o�te møde dem som spillere, men de har et
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godt overblik over området og har styr på hvor tingene er. Kort sagt dækker Crew over alle
foreningens frivillige.

● Lad Vide. Dette er LVs “sladderspalte”. Lad Vide bringer dig nyheder, reklamer, oversigt over
vejret, samt bistår alle spillere i at viderebringe både sladder, kort nyt og vigtige beskeder.
Har du en forretning eller yder en særlig service, kan du altid, helt gratis, få en reklame i Lad
Vide. Du finder Lad Vides redaktion i arrangør-gården, men kan også snakke med avisens
skribenter som findes i spillet. Lad Vides redaktion er desuden med til styre diverse småplots
og breve til Lensherren og Veziren og vil gerne bistå dig i, at sætte dine egne personlige plots
i spil.

● Området og byerne. LV foregår i et område der hedder Skovpasset. Rundt om Skovpasset
ligger adelsbyerne som tilhører adelsfolkene i Skovpasset. Disse byer er en del af LVs metaspil
for adelsfolkene og kan ikke besøges i virkeligheden, men de kan fungere som baggrund for
historier og plots. Du kan som spiller få et borgerbrev til disse byer. I Skovpasset ligger to
o�ficielle byer kaldet Skjoldheim og Fasanborg. Da LV er en levende verden som primært er
spillerstyret og dermed konstant udvikler sig, ski�ter byerne til tider navne e�ter handlinger
og beslutninger i spillet.

● Lensherren, Veziren og Kejseren. Skovpasset ledes af meta-personen “Lensherren”, som
regerer området på vegne af Kejseren. Lensherren er en adelsmand af den højeste rang med
dertil dekadente og dyre vaner, men hans noble hjerte brænder for Skovpasset og dens
indbyggere. Lensherrens politiske modstander er Veziren, som ikke har så meget magt som
Lensherren, men han betaler dog for nogle af byens services, så som Vogterne. Veziren er
tidligere Minister for de Varme Lande mod syd og mener, at man skal handle e�ter fornu�t
frem for følelser, modsat Lensherren. Alle spillere er velkomne til at kontakte Lensherren og
Veziren gennem breve, som kan a�leveres i Lad Vides redaktion i arrangør-gården. Begge
meta-personer vil gøre deres yderste for at besvare brevene hurtigst muligt, men det er op til
dig som spiller, at følge op på om der er kommet svar på din henvendelse. Kejseren er den
meta-person som o�ficielt regerer Skovpasset, men han bor alt for langt væk til, at have reel
ind�lydelse på Skovpasset og indbyggerne, så vi nævner ham kun her, så du ved at han (�ernt)
eksisterer i LVs baggrund.

● Markedspladsen. Denne plads ligger centralt i området og det er her du i åbningstiden
finder Mestrene i deres dertil indrettede huse. Her finder du desuden Vogterne og kroen
Faekhalen. Markedspladsen er dog også et samlingssted for taler, opvisninger, samt salg af
pandekager for in-game mønter. Ønsker du at fange folks opmærksomhed, så er
Markedspladsen et godt sted at starte.

Bemærk: Markedspladsen er et in-game område! Dette betyder at selv om folk står i kø, så er
der ingen der er sikret mod overfald, lommetyveri eller lignende situationer. Det forventes
derfor også at du er in-game når du står i køen. Du behøver ikke at stå klar i begyndelsen af
åbningstiden; der vil o�te være tid nok til at kunne nå dine gøremål. Handelsfolk skal
desuden ikke bekymre sig om de vil få udleveret alle deres komponenter. Dem de ikke henter
ved den ene åbningstid, kan de få udleveret ved den næste.
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● Kroerne. I LV findes der 3 meget forskellige kroer. Disse er “Ravnens Rede” i Skjoldheim,
“Den Stolte Fasan” i Fasanborg og “Faekhalen” ved Markedspladsen. Vi er stolte over at alle tre
kroer er unikke, med hver deres indretning, stemning og lokale spidsfindigheder og ikke
mindst personligheder. I kroerne kan du købe sodavand og øl, samt nogle gange mjød, vin og
cider. Disse skal betales med “drikkekort” som købes for rigtige penge (se herunder), samt
in-game penge. Kroerne serverer også små madretter og/eller snacks, som du kun skal betale
for med in-game penge. Disse er kun til for stemningens skyld og kan på ingen måde udgøre
det for et rigtigt måltid.

Bemærk. Drikkevarerne i kroerne skal betales med rigtige penge (danske kroner), men du
kan ikke betale direkte, da kroerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke modtager kontanter.
Derfor skal du først købe et såkaldt “drikkekort” i arrangør-gården og det koster 100 kr. for 10
klip. Priserne på drikkevarerne variere alt e�ter kvalitet; se dem på FB-gruppen før spillet
eller på plakater i spillet. Sørg for at købe dine drikkekort før arrangør-gården lukker om
a�tenen. Drikkekort som ikke bliver brugt i det pågældende LV, kan sagtens bruges i et af de
e�terfølgende og kan gemmes sammen med din karakter, hvis du ønsker det. Husk at tjekke
dit drikkekort ud med din karakter, ellers kan du ikke få et drikkekort der kan benyttes til et
senere LV.

● Vogterne. Vogterne er Skovpassets loyale byvagt. De får løn af Veziren og har særlige
fordele, når de er i uniform. Det kan være en udfordring at holde styr på hele Skovpasset og
derfor har Vogterne altid brug for folk. Dette er et godt sted at starte i LVs verden som ny
spiller. Vogterne har også et fængsel, hvor ballademagerne kan få en lærestreg.

● NPC’er. (Non-Player Character) Disse folk udgør LVs bipersoner. Det er dem der bidrager til
udførelsen af hovedplottet og andre mindre historier. Du vil derfor o�te møde NPC’erne i
forskellige roller og kostumer. Du kan ikke altid forvente, at de kan påvirkes af de samme
regler som gælder for dig som spiller.

● In-game og o�f-game områderne. LV har to særligt opdelte områder hvor du kan opsætte
dit telt. Der er dog specifikke regler for hvert område, som du skal være opmærksom på.
In-game området, også kaldet spilleområdet, er der hvor rollespillet foregår. Hvis du sætter
dit telt op i dette område indgår det i spillet og skal derfor passe ind i fantasy-stilen. Telte
skal camou�leres så de ligner middelaldertelte og moderne genstande skal gemmes af vejen.
Telte i spilområdet skal visuelt godkendes til “settingen” af en arrangør.

Bemærk: Andre spillere kan gå indenfor i dit telt i in-game området og stjæle genstande som
er relateret til spillet. Vi opfordrer selvfølgelig alle til ikke at opholde sig i andre folks telte,
medmindre der er en god årsag som er relateret til spillet.

I o�f-game området kan du sætte dit telt eller campingvogn op og sove i fred og ro. Dette
område indgår ikke som en del af spillet og giver dig mulighed for privatliv. Vi henstiller til,
at du kun bruger o�f-game området til at sove i og dermed �lytter alle dine sociale aktiviteter
ind i spilleområdet.
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● Stemning. LV-Live er et high-fantasy rollespil. Vores kultur indeholder referencer fra mange
forskellige universer og mytologier. Tidsmæssigt strækker vores historiske inspiration sig fra
oldtiden til slutningen af renæssancen. Dette betyder, at vi rent stemningsmæssigt ønsker, at
bevare illusionen om en tidssvarende, men samtidig fantasifuld verden, hvor magi,
overnaturlige fænomener og fantastiske væsener er en del af hverdagen. Dette bør derfor
også afspejles i både dit kostume og din in-game lejr. I forhold til din lejr, sætter vi pris på
autencitet i form af sto�telte, men vi tillader dog hvide plastik-telte og pavilloner, såfremt
disse er godt udsmykkede. Andet farvet plastik skal godkendes af arrangørerne.
Campingvogne kan kun tillades i in-game området, hvis de er udsmykket og “afslørende
elementer” som f.eks. hjul, anhængertræk og antenner er dækket til. Hvis du er i tvivl om dit
kostume eller din lejr lever op til vores “stemningskrav”, så send gerne et billede og en
beskrivelse før du ankommer til LV, så vi kan vurdere om det passer ind.

● Scene. Dette er ikke et fysisk sted, men en beskrivelse af en begrænset begivenhed, f.eks. en
kamp, et ritual eller lignende. Vi bruger primært ordet “scene” her i reglerne for gøre det
tydeligt for dig som spiller, hvor og hvornår du kan agere og ikke agere i visse situationer i
spillet.

● Holdbarhed. Flere typer af genstande har en begrænset “holdbarhed” og kan derfor kun
bruges under det pågældende LV. Dette gælder blandt andet alkymibrygge, afrevne blodkort
og kampformularsedler. Du kan se holdbarheden på de enkelte genstande, da der er på
tilhørende sedler eller genstanden selv, er skrevet i hvilket LV genstanden blev fremstillet.

● Varighed. Der er adskillige ting i LV som har en varighed, det vil sige et afmålt stykke tid
hvor en given e�fekt er aktiv. Varighed bliver o�te opgjort i scener eller kampe, som nævnt
ovenfor, men også i tidsangivelser. Vi ved at det kan være svært at måle tid, men hvis det kun
drejer som om et par minutter kan du med fordel tælle “LV’er”, som vi kalder det. Hermed
menes der, at du kan tælle “1 LV, 2 LV, 3 LV, osv.” for hvert sekund. Vi ved det er lidt �ollet,
men det er en god måde at holde styr på tiden, når dette er vigtigt. I nogle situationer, især
når det gælder varigheden af e�fekten på en alkymibryg, så bliver tidsangivelserne længere og
varer i 5 minutter eller mere. Vi ved at det er svært at bedømme 5 minutter uden et ur, men
da vi synes at det giver bedst mening at respektere en given e�fekts varighed, så tillader vi
også, at du diskret kigger på dit ur eller din mobiltelefon for at holde øje med tiden. Du må
også gerne spørge andre om tiden. Det vigtigste i sidste ende er, at du prøver at overholde
varigheden af de forskellige e�fekter, så godt som du kan, for at bevare illusionen om hvor
lang tid en given e�fekt varer.

● At bruge evner. Dette udtryk vil du o�te støde på i LV. Ordet “evner” dækker over alle evner i
regelsættet, dvs. kamp evner, magi evner, alkymi evner, læge evner og så videre. Hvis en
formular, en alkymibryg eller en anden foranstaltning forhindrer dig i at bruge dine evner,
betyder det dermed også, at du ikke kan få gavn af “ekstra liv” fra kampevner, at du ikke kan
kaste formularer, at du ikke kan brygge alkymibrygge og at du som læge ikke kan helbrede
eller genoplive andre spillere. At fratage dig brugen af dine evner er altså en stor og
betydningsfuld ting, som man ikke nødvendigvis skal se let på.
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● In-game tyveri og tilhørende forholdsregler. LV kan være ret barskt når det gælder
tyveri af Korint og komponenter! Du kan risikere at miste alt meget hurtigt, så derfor bør du
tage dine forholdsregler. Hav aldrig alle dine Korint og komponenter på dig. Køb et “Futteral”
til dine komponenter hos en smed eller gem dine penge og komponenter i kister og sikr disse
med låse og fælder. Gå ikke alene i mørket og hold godt øje med dine omgivelser og sørg for
at finde en god Korpusmagiker der kan hjælpe dig med at huske en eventuel lommetyv, som
var dristig nok til at stjæle dine ejendele.
Selv om det kan virke meget håbløst, at miste sine Korint og komponenter, så er alt håb ikke
ude. Du kan få Korint på lommen igen, gennem indkomst og evnen “handel” som kan give
dig nye komponenter. Vogterne vil o�te gerne assistere dig med at fange tyven og generelt er
Skovpasset fyldt med gavmilde folk, som vil hjælpe dig på fode igen. Så giv ikke op selv om du
mister dine Korint og komponenter.

● Time-outs. At være “på” hele tiden i et live-rollespil kan være en udfordring både fysisk og
mentalt. Vi deltager alle frivilligt i spillet på vores egne præmisser og med vores egne
individuelle grænser, og opstår der en situation hvor det “bliver for meget”, er det altid tilladt
at tage en pause ved at sige “Time-out” og forlade situationen. Du kan selvfølgelig ikke bruge
en “Time-out” til, at forhindre at din karakter bliver dræbt, at karakteren bliver påvirket af en
given e�fekt eller lignende.

● Anciennitet. I LV opsparer du anciennitet ved at deltage som spiller. Dette betyder blandt
andet at hvis du skulle være uheldig at din karakter dør i spillet eller at du ønsker at lave en ny
karakter, så bliver du ikke sat helt tilbage i forhold til de EP du allerede har optjent. Din
anciennitet svarer til det antal EP du har opsparet gennem årene. Så har du deltaget i 3 LV’er
og ved hvert LV opnået de maksimale 5 EP, som kan opnå ved et LV, så er din anciennitet på 15
EP. Hvis din karakter dør eller du frivilligt ønsker at lave en ny karakter, så vil denne starte
med din anciennitet minus 5 EP. I ovenstående tilfælde, ville en nye karakter dermed starte
med 10 EP.

FORBUD

Nogle gange er det lettere at forklare hvad du må, ved at opremse de ting du ikke må, så det gør vi
her. Det er forbudt:

● At stjæle andres personlige ejendele, eksempelvis tøj, rustning, våben, kontanter og andre
ting som kan opfattes som personlige. Du må KUN “stjæle”: Korint, komponenter,
alkymibrygge, artefakter, hælervarer (særligt markerede røde punge og genstande), samt
diverse In-game objekter der er forsynet med et o�ficielt LV logo eller en LV seddel.

● At råbe eller have anden støjende adfærd (som musik) i o�f-game området og ved
arrangør-gården.

● At smide a�fald andre steder end i de dertilhørende skraldespande.
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● At være “stang beruset” eller indtage nogen former for euforiserende sto�fer. Vi henstiller til,
at du selv kontrollerer dit indtag af alkohol og ikke er til gene for andre deltagere

● At smide cigaretskodder. Du må gerne ryge, men saml dine cigaretskodder sammen og smid
dem i skraldespanden, jævnfør reglen omkring ”At smide a�fald”. Du kan få udleveret et
mobilt askebæger helt gratis på arrangør-gården. Husk at vise hensyn til folk omkring dig,
hvis du ryger. Ikke-rygere har fortrinsret i situationer hvor der diskuteres om der må ryges
eller ej.

● At lave kæmpe bål (du må godt have et moderat bål i et bålfad eller i dertil indrettede
bålsteder). Sikkerhedsafstanden til større brændbare materialer, som telte, er 3 meter uanset
bålets størrelse. Hav vand i nærheden til nødsituationer.

● At e�terlade åben ild uden opsyn! Forlader du dit bål så sørg for at gløderne er spredt og
reducer åben ild (�lammer) så meget det er muligt.

● At fælde træer og rydde buske. Du må gerne sanke (altså samle) brænde. Du må også gerne
klatre i træerne uden at beskadige dem, på eget ansvar naturligvis.

● At bade i søen. Søen er en gammel grusgrav med naturlige kilder, hvilket betyder at vandet
omkring 1 meter nede er meget koldt. Næsbycentret har derfor af sikkerhedsmæssige årsager
gjort det forbudt at bade i søen. Også selvom du er uddannet livredder og frømand. Du må
dog godt fiske i søen, hvis du skulle få lyst til dette.

Generelt beder vi dig om at tage hensyn til dine omgivelser og de andre spillere. Brug din sunde
fornu�t og situationsfornemmelse. Overtræder du nogle af disse regler risikerer du at blive sendt
hjem fra rollespillet uden refundering.

Vi har i LV-Live en sikkerhedspolitik som omfatter regler for sexuelt rollespil samt regler for spillere
som ønsker særlige hensyn (gult armbånd). Vi kræver at du som deltager læser og forstår disse
punkter. Læs dem her: https://www.lv-live.dk/sikkerhedspolitik, og stil gerne arrangørerne
spørgsmål til alt hvad du mangler forklaring på.

Vi opfordrer alle deltagere til at hjælpe andre personer med at overholde reglerne, sådan at vi
sammen kan få et sjovt og hyggeligt rollespil. Husk at bare fordi du selv kan huske alle spilleregler,
betyder det ikke nødvendigvis at alle andre deltagere også kan.

RACER OG KULTURER

LV er et babylonisk centrum i en stor verden, hvor alle racer og køn er velkomne.
I vores spilverden er der mange forskellige racer og variationer af den samme race. Derfor er det også
muligt at møde �lere forskellige måder at spille en given race på, alt e�ter hvilken inspiration fra
andre universer man har. Så hvordan du for eksempel definerer din type af elver er op til dig. Der er
ikke noget som er rigtigt eller forkert. Dette betyder også, at du kan skabe din helt egen race hvis du
ønsker, så længe den overholder de givne regler.

9

https://www.lv-live.dk/sikkerhedspolitik


Det samme gælder for kulturer. Her er der dog én nævneværdig forskel. LV har en historie der danner
ramme om Lensherren, Veziren og meget sjældent Kejseren. Der findes også andre meta-personer og
grupperinger som du kun kan opdage i spillet. Nogle er faste og andre midlertidige. Det er med vilje
at disse personer ikke er beskrevet i detaljer, netop fordi vi ønsker en �leksibilitet. Dette betyder, at
du ikke behøver at tjene Skovpassets Kejser men gerne din egen. Vedkommende vil dog være en
“anden” Kejser, som ikke har samme magt og ind�lydelse, men som har sendt dig afsted som
udsending i Skovpasset.

I LV kan du ikke kun spille hvad du vil, men også spille hvordan du vil. Derfor kan du også støde på
folk der spiller på, at de ikke kan lide andre racer eller bare ikke kan lide den race du spiller. Alt hvad
der bliver sagt og gjort under rollespillet er fiktion og du bør  derfor på ingen måder tage det
alvorligt, personligt eller tro at andre spillere virkelig mener de ting de siger til dig, hvis det f.eks.
skulle have et racistisk eller krænkende præg.

Generelt henviser vi til at man udviser respekt for andre spillere, men vi ved alle godt, at linjerne og
grænserne er mere udviskede når det gælder karakterer i et rollespil. Husk: et skjult o�f-game smil i
en intens in-game situation, kan løse mange kon�likter før de bliver virkelige.

DE ADELIGE

De adelige du møder i LV er spillere som dig, der in-game har betalt for deres titel og dermed er
anerkendt af Lensherren som de o�ficielle adelige. Dette betyder at de har ret til særlige “fordele”,
som er beskrevet herunder. Du kan selvfølgelig godt kalde din karakter for en adelig, men det er kun
ved at blive det o�ficielt, altså ved at betale for titlen, at du har ret til fordelene.

Alle o�ficielle adelsfolk i LV har et våbenskjold, et adelsbrev der bekræ�ter deres titel og en tilhørende
adelsby de selv definerer, som er en del af LVs metaspil. Lensherren vil altid prioritere henvendelser
fra de højest rangerende adelsfolk.

Bemærk: Alle spillere kan blive adelsfolk. Det eneste “adgangskrav” er betalingen for titlen.

Borgerbreve

Alle adelige kan udstede personlige Borgerbreve, som er en a�tale mellem den enkelte adelige og en
ikke-adelig spiller. Spilleren kan godt have �lere Borgerbreve, men må kun a�levere ét ved udtjekning.

Ved starten af hvert LV vil en adelige få udleveret en liste med hvilke borgere der har støttet dem og få
udbetalt et fast beløb pr. borger baseret på vedkommendes titel. Borgeren har andre typer af fordele,
som kan bestå af et mindre beløb i Korint som bliver udbetalt i starten af et LV af den adelige,
tjenester, beskyttelse, arbejde eller andet.
Borgerbreve er en del af det politiske spil mellem de adelige, da indtægten for disse kan være med til
at rykke ved magtbalancen i Skovpasset.
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Adelstitler

De adelige titler, deres fordele og pris kan du se her. De er vist i rækkefølge e�ter hvor højtrangerende
den enkelte titel er. Man skal betale for den laveste titel før man kan få en højere, så du skal altså
betale for at blive Baron før du kan blive Greve osv. Alle adelsfordele er kumulative:

1. Baron/Baronesse
Adelsfordel: "Når du fremviser dit adelsbrev og dermed bekræ�ter din adelstitel, kan du stille
dig forrest i alle køer i Skovpasset".
Pris: 2000 Korint.
Borgerbrev: 10 Korint pr. borger.

2. Greve/Grevinde
Adelsfordel: "Når du fremviser dit adelsbrev og dermed bekræ�ter din adelstitel, har du ret til
en personlig siddeplads i kroerne i Skovpasset. Denne plads kan ikke reserveres på forhånd
og er kun gældende fra det øjeblik, Greven/Grevinden fremviser sit adelsbrev til når
vedkommende forlader kroen".
Pris: 3000 Korint.
Borgerbrev: 15 Korint pr. borger.

3. Hertug/Hertuginde
Adelsfordel: "Når du fremviser dit adelsbrev og dermed bekræ�ter din adelstitel, kan du
kræve, at kropersonalet i kroerne skal servicere dig ved dit bord, så du slipper for, at gå op til
bardisken".
Pris: 4000 Korint.
Borgerbrev: 20 Korint pr. borger.

4. Fyrste/Fyrstinde
Adelsfordel: "Alle har hilsepligt i forhold til Fyrsten/Fyrstinden og dem som ikke hilser, må
han/hun stra�fe i form af en o�fentlig undskyldning, et bestemt ord som "Fy!" eller et mindre
slag over fingrene (gerne kun med handsken). Fyrsten/Fyrstinden skal fremvise sit adelsbrev
og dermed bekræ�te sin adelstitel, før en sådan "henvisning til almindelig hø�lighed overfor
socialt overlegne individer" kan udføres".
Pris: 5000 Korint.
Borgerbrev: 25 Korint pr. borger.

Det med småt: Adelsfolk er spillere som alle andre. Omend de har nogle spilmæssige fordele er der
absolut ingen krav om, at du som medspiller skal overholde disse. Du må gerne udfordre og stille dig
op imod en adelsperson med de tilhørende konsekvenser der normalt vil være i rollespillet.
Krofolkene bør gøre deres bedste for at servicere en adelig, men o�te kan kunder, travlhed og den
enkeltes personlighed stå i vejen.  Så hvis du som adelig ikke føler, at krofolkene lever op til deres
pligt, så få noget sjovt rollespil ud af situationen. Vi�t med dit adelsbrev, klag til kroens ejer, brok dig
i Lad Vide eller send et brev til Lensherren hvis du vil trøstes.
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SÅDAN LAVER DU DIN KARAKTER

Når du ankommer til LV første gang, så vil arrangørerne sidde klar til at hjælpe dig med at lave en
karakter, som here�ter oprettes i vores database og printes ud til dig.

Som deltager i LV får du et armbånd på, som skal bæres under hele arrangmentet. Vi sætter stor pris
på de spillere, som vælger/har mulighed for at bære dette året rundt. Dette honorerer vi med en lille
in-game “æresgave” som vil være forskellig fra LV til LV.
Vi har forståelse for, at mange på grund af arbejde eller andre omstændigheder bliver nødsaget til, at
tage armbåndet af. Derfor er “gaven” ikke noget der vil have den store e�fekt på spillet, men mere en
anerkendelse af den reklame som bæreren af armbåndet trods alt giver LV.

En ny karakter starter med 5 Evne Points (EP) og får spilpenge svarende til 150 Korint.

Du kan i løbet af et LV maksimalt opnå 8 EP i spillet som ny karakter eller maksimalt opnå 5 EP som
tilbagevendende karakter. Du må gerne ski�te karakter under spillet, men hver karakter tæller
separat i forhold til EP.

Ved spillets ophør (kaldet spilstop), om søndagen, a�leverer du dit karakterskema ved den såkaldte
“udtjekning”, sådan at den udvikling din karakter har opnået bliver registreret og gjort klar til næste
spilgang.

Vigtigt: Du skal ALTID have dit karakterskema på dig i spillet og skal kunne fremvise det, hvis du
bliver bedt om det. Hvis du mister dit karakterskema eller det bliver så slidt, at det ikke er til at læse
vil det selvfølgelig være muligt, at gå op på arrangør-gården og få skemaet udski�tet. Husk at tage de
sørgelige rester af dit gamle karakterskema med, så vi kan overføre eventuelle ændringer.

Hvis din karakter dør skal du gå op til arrangør-gården og lave en ny karakter.

SÅDAN LÆRER DU EVNER OG ØGER DERES NIVEAU

Når du har nok EP får du mulighed for at stige til næste niveau i en given evne. Ønsker du dette, skal
du besøge en Mester. På bestemte tidspunkter af dagen (du kan se tidspunkterne på plakater i
spilområdet) kan du finde dem på Markedspladsen hvor de har deres eget hus.

Hver Mester bestyrer et bestemt område og varetager evnerne inden for disse områder, samt sørger
for at du får udleveret sedler, opskri�ter og formularer der passer til dine evner, hvis disse kræves. Så
skal du bruge, købe eller stige i en given evne, skal du henvende dig til den tilhørende Mester og ikke
en GM i arrangør-gården.

En Mester kan o�te have meget travlt. Derfor kan du opleve at en lærling hjælper den pågældende
mester. Du kan heller ikke forvente, at en Mester har tid eller mulighed for at hjælpe dig udenfor de
faste tidspunkter. Ønsker du selv at blive lærling, så spørg en Mester om dette er muligt. Lærlinge
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tjener in-game penge for deres arbejde og har selv mulighed for, at blive Mester og dermed en del af
LVs crew.

Herunder kan du se en liste over hvilke Mestre der bestyrer hvilke områder. Nogle områder har mere
end en Mester:

Alkymimesteren: Alkymi evner

Bibliotekaren: Kamp evner og  Kriminelle evner

Handelsmestren: Handels evner

Lægemesteren: Læge evner

Magimestren: Magi evner

Ritualmesteren: Denne person er en særlig type Mester. Du skal ikke købe og opgradere
evnen “Ritualmagi” hos Magimesteren, men bruge Ritualmesteren til at
overvåge og hjælpe dig med at udføre ritualer.

Smedemesteren: Smede evner

Trosmesteren: Denne person er en særlig type Mester, som både opgraderer dine tros evner,
men også hjælper med udførelsen af ceremonier som  en slags ritualmester.

EVNEPOINT (EP)

Fordelingen af EP pr. spillegang er følgende:

1 EP modtages for medlemskab af foreningen LV-Live.

1 EP modtages ved spilstart for, at deltage i arrangementet.

3 EP kan købes for 100 Korint stykket uanset næste niveau (max. 300 Korint i alt).

Kort og godt er du altid sikret 2 EP hvis du er medlem af foreningen og deltager i arrangementet. EP
kan ikke overføres til næste spillegang og du kan aldrig på nogen måde, opnå mere end 5 EP pr.
spillegang! EP kan ikke overføres til dine andre karakterer hvis du har mere end én, gives til andre
spillere eller “ofres” i ritualer eller lignende.

Når du laver en ny karakter er de 2 “start EP” allerede inkluderet. Så hvis du laver en ny karakter får
du altså 5 point og kan dere�ter max. få 3 mere i spillet ved at betale for dem (8 EP i alt).

Bemærk: (Vi nævner det lige igen) Du kan til hvert LV højst få 5 EP!
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SÅDAN TJEKKER DU DIN KARAKTER UD NÅR LV ER SLUT

Når LV er overstået er det vigtigt, at du husker at a�levere din karakter ved den såkaldte “udtjekning”
som foregår foran arrangør-gården. Hvis du ikke selv har mulighed for at tjekke din karakter ud e�ter
spilstop, må du gerne få en ven til at gøre det for dig. Du kan derudover tjekke ud når som helst i
arrangør-gårdens åbningstid. I mellem hvert LV, opdaterer vi alle karakterer der er tjekket ud og
giver dig et nyt opdateret skema ved starten af det næste LV.

Bemærk: Hvis du ikke tjekker din karakter ud, vil du til næste LV spille videre fra den sidst
opdaterede udgave af din karakter!
Dette betyder også, at de EP du optjente ved sidste LV ikke er gældende, hvis du ikke har tjekket ud!

Når du tjekker din karakter ud skal du a�levere: spilpenge, artefakter, ét Borgerbrev og
plot-genstande. Disse vil blive noteret på dit karakterskema (med undtagelse af Borgerbrevet) og
udleveret når du tjekker ind igen til næstkommende LV.

Komponenter, smedeting, forbindinger og eliksirer vil ikke blive tjekket ud. Du kan dog gemme dem
til næste LV hvis du selv opbevarer dem!

Bemærk: Alkymistbrygge, afrevne blodkort og kampformularsedler virker kun under det pågældende
LV og kan derfor hverken tjekkes ud eller gemmes til næste LV.

Ved “udtjekning” kan du vælge at sælge dine komponenter for 1 Korint pr. komponent uanset type.

PENGE OG KOMPONENTER

I LV hedder møntfoden “Korint”. Vores penge er lavet af ægte metal og er indgraveret med hver deres
citat.

Der er tre typer af mønter:
● ”Kobber” (værdi 1 Korint).
● ”Sølv”       (værdi 10 Korint)
● ”Guld”      (værdi 100 Korint)

Alle karakterer starter med 150 Korint, som man får når man laver en ny karakter. Hvis du allerede
har en karakter og denne er så uheldig at dø, vil du enten arve fra din tidligere karakter eller blive
kompenseret med et beløb op til 150 Korint. Husk, du kan kun arve det der er i din kiste, hvilket
betyder at du arver nøglen til kisten. Alle genstande du har på dig, mister du også selvom de ikke
bliver stjålet.

Udover Korint vil der også være en masse komponenter der kan handles med. Det er handelsfolk som
har evnerne til at ska�fe disse. Komponenterne bruges til en masse forskellige opskri�ter, som både
alkymister, smede, læger og magikere skal bruge i deres daglige virke. Som udgangspunkt er 1
almindelig komponent 10 Korint værd, men værdien kan variere alt e�ter udbud og e�terspørgsel. Du
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kan også opleve, at nogle komponenter ikke er at finde på markedet, hvilket betyder at det er andre
kræ�ter som påvirker udbud og e�terspørgelse.

Komponenter kan hurtigt blive en dyr a�fære hvis du skal købe dem for Korint, derfor er de i deres
oprindelige design lavet til at skulle indgå i byttehandler. Dette betyder at en god handelsperson
forstår at skabe gode kontakter, sådan at vedkommende kan bytte sig til de komponenter som
vedkommende ikke selv kan ska�fe. Ligeledes er det vigtigt at skabe et netværk blandt alkymister,
magikere, smede og læger som er interesserede i at a�tage komponenterne til en fair pris.

Alkymisterne i LV bruger såkaldte “Alkymistsedler” til at fremstille deres brygge. En alkymiseddel
repræsenterer alle de basale ingredienser, der skal til for at lave en alkymibryg og betragtes derfor
som en komponent i sig selv. Disse kort har en værdi på 20 Korint pr. styk. Det er kun alkymister som
kan få udleveret og fremstille disse sedler.

Smede kan som de eneste fremstille “Smedekomponenter”, som er nogle unikke komponenter som
skabes ved at sammensmelte to almindelige komponenter. Der findes �lere forskellige typer.
Smedekomponenter har en værdi af 20 Korint pr. styk.

Til LV kan du også støde på de såkaldte “legendariske komponenter”, som består af Iskrystaller,
Lynkvarts og Enhjørningehorn. Disse komponenter er meget sjældne og deres magiske omski�telige
natur, gør at deres egenskaber kan ændre sig fra LV til LV. Nogle gange er deres
anvendelsesmuligheder meget tydelige og andre gange skal man undersøge dem nærmere for at
afsløre deres hemmeligheder. De legendariske komponenter blandes tilfældigt sammen med alle de
almindelige komponenter, sådan at der ved hver udlevering er en chance for at finde dem.
Legendariske komponenter har som udgangspunkt ikke en værdi; det er op til den enkelte spiller at
afgøre hvad de er værd.

På karakterskemaet er der, sammen med handelsevnerne, afmærket nogle dage med
a�krydsningsfelter. A�krydsningsfelterne symbolisere hvor mange gange du kan få udleveret
komponenter i løbet af et LV på Markedspladsen. For hver gang du har købt en ”handelsevne” kan du
få komponenter udleveret ved at opsøge handelsmesteren på Markedspladsen, og få a�krydset det
tilsvarende felt. Hvis du misser en tid, vil du næste gang du kommer hen til handelsmesteren, kunne
indløse de komponenter du ikke fik ved sidste udlevering. Du kommer derved ikke til at miste
komponenter fordi du ikke mødte op ved en given udlevering, med undtagelse af den sidste
udlevering i hvert spil.

Med evnen “Lommetyveri” kan du frarøves dine Korint, komponenter, legendariske komponenter,
smedekomponenter og alkymisedler. Hvis en tyv placerer en klemme på dig, skal du gå hen til
biblioteket hvor du skal putte udbyttet i en mulepose som har samme nummer som klemmen. En
klemme giver et fast udbytte på 20 korint eller 2 komponenter eller 1 smedekomponent/ alkymiseddel
eller en kombination af dette, f.eks 10 korint og 1 komponent. Der findes også en
“Mestertyvsklemme”, med et særligt mærke, hvor du skal give det dobbelte i udbytte af en normal
klemme (40 Korint eller 4 komponenter eller 2 smedekomponent/alkymiseddel eller en kombination
af dette, f.eks 10 korint og 1 komponent og 1 smedekomponent).
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Sørg eventuelt at opbevare dine værdigenstande i en kiste (og beskyt denne med en lås og fælde) eller
køb et “Futteral” hos smeden for at beskytte dine komponenter.
Hvis du ikke har Korint eller komponenter på dig, kan disse naturligvis ikke stjæles, men vi beder dig
venligst om at a�levere klemmen i muleposen i Biblioteket. Så selvom lommetyven ikke stjal dine
værdigenstande, så lykkedes det alligevel vedkommende, at stjæle lidt af din tid.

Bemærk: Hvis du bliver overfaldet og ikke kan forsvare dig (f.eks. hvis du er på 0 livspoint), så kan
alle dine penge og komponenter tages fra dig.

ARTEFAKTER, RELIKVIER OG PLOT-GENSTANDE

I LV findes der en lang række af magiske genstande, som kaldes artefakter, relikvier eller
plot-genstande. Artefakter er de mest udbredte og findes i mange forskellige former. Relikvier
tilhører altid en specifik religion og angiver det hellige sted for religionen. Plot-genstande er ting
som har e�fekter der har tilknytning til plots lavet af arrangørerne.
Artefakter og plot-genstande skal bæres synligt for andre spillere og kan stjæles. Relikvier kan ikke
stjæles og kan kun �lyttes gennem ritualer!

I det tilfælde at et artefakt kun kan bruges et begrænset antal gange om dagen, er denne regel kun
omfattet karakteren som bruger artefaktet. Dette betyder, at hvis en ny karakter bruger artefaktet, så
vil vedkommende også kunne bruge artefaktet det samme antal gange.  Antallet af gange artefaktet
kan bruges a�hænger derfor af personen der bruger det, så hvis du allerede har brugt det givne
artefakt, så tæller alle antal af gange du har brugt det for hele dagen, også selvom du giver det til en
anden spiller og får det tilbage igen senere samme dag. Artefakter kan blive genopladt ved et relikvie
én gang pr. dag.

Ovenstående regel gælder ikke plot-genstande, som nogen gange har et generelt begrænset antal
gange de kan bruges, på tværs af alle karakterer der anvender dem.

Artefakter og plot-genstande kan stjæles af erfarne lommetyve.

DØRE OG PORTE

Teltet du bor i er magisk, hvilket betyder at du ikke kan snige dig under teltdugen og kun kan gå ind
og ud af et teltet gennem indgangen. Indgangen kan lukkes og påmonteres en in-game lås der
forhindrer indgang og udgang af teltet. Låse kan erhverves hos en smed. Hver lås har en unik kode
som passer til en tilhørende nøgle, som også bærer denne unikke kode. Hvis du hænger låsen på
indgangen til dit telt er der ingen, så længe teltet er lukket, der kan gå derind, medmindre de har en
nøgle der specifikt passer til låsen eller har en evne der kan dirke låsen op. Låsen har ingen e�fekt hvis
indgangen står åben. Der må kun sidde 1 smedelås og/eller 1 magisk lås på en teltåbning. Du må
gerne påføre klokker på dit telt mod uønskede gæster.

Låse kan gøres magiske ved hjælp af en formular fra teknomagi. Denne magiske lås, kan kun åbnes
ved hjælp af magi eller en meget dygtig indbrudstyv. En lås kan både have en fysisk komponent og en
magisk komponent, der skal åbnes separat.

16



Bemærk: Du kan ikke bryde en dør ned med en lås på eller sagt på en anden måde: Låste døre kan
ikke åbnes på andre måder end beskrevet ovenfor.
De samme regler gælder også for porte. Hvis du har bygget en stor lejr med en mur omkring og en
port, kan alle frit gå ind og ud af porten, så længe der ikke er monteret en in-game lås på porten. En
port med en lås kan ikke brydes ned, men en kanon kan med 3 skud ødelægge den. Kanoner kan ikke
bruges mod telte.

Bemærk: Af sikkerhedshensyn må du ikke forskanse eller blokere en port på nogen måde der gør, at
den ikke kan åbnes o�f-game i nødsituationer.

MØBLER OG KISTER

In-game møbler er private ejendele. Derfor må du ikke �erne dem. Vi vil dog godt tillade at du �lytter
rundt på dem i den givne lejr eller telt, så længe du passer på dem.

Kister er i princippet også private ejendele, selvom der sidder en LV-lås på dem. Du må gerne åbne en
kiste, men du må på ingen måde �lytte eller �erne den fra det sted hvor den står. Kister kan ikke slås i
stykker!

Hvis der sidder en ægte hængelås på en kiste eller den er låst med en rigtig nøgle, betyder det at den
kun indeholder o�f-game ting og derfor må du ikke forsøge at åbne den. Sidder der en LV-lås af
papir, indeholder den kun in-game ting og derfor må gerne åbne den. Der må kun sidde 1 smedelås
og 1 magisk lås på en kiste.

Bemærk: Plot-genstande må aldrig gemmes i en kiste, da plottet risikerer at blive ødelagt.

TYVERI FRA STEDER OG LIG

Alle karakterer kan stjæle ting og Korint fra steder som in-game telte, borde, hylder eller andre
lignende områder, hvor de ikke bæres eller holdes af en person.

Du må kun tage følgende in-game genstande i disse situationer:
● Korint
● Komponenter
● Alkymisedler
● Alkymibrygge
● Smedekomponenter
● Smedegenstande
● Artefakter
● Plot-genstande
● Dokumenter
● Borgerbreve
● Nøgler
● Hælervarer
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Du må også stjæle fra døende karakterer og lig. I dette tilfælde kan du stjæle alle tingene fra
ovenstående liste. Når du vil stjæle i en af disse situationer skal du gennemsøge den døende eller
dræbte karakter rigtigt. Det er dog vigtigt at du respekterer den døende eller dræbte spiller og ikke
kommer til at røre dem steder de vil kunne blive stødt over eller krænke deres blufærdighed. Spørg
hellere om hjælp fra o�feret, i stedet for bare at lede e�ter tingene selv.

Bemærk: In-game genstande af enhver art må IKKE gemmes under dit tøj men skal opbevares
synligt eller i en pung/taske! Din sovepose betragtes også som “tøj” og derfor må du ikke gemme
in-game genstande der hvor du sover i din lejr. Du må desuden ikke sove med dine pengepunge på
din person.

Hvis du skal stjæle fra en person som ikke er døende eller død, kræver det evnen “Lommetyveri”. Du
kan ikke udføre lommetyveri mod en person der sover i sin lejr, da vedkommende ikke må sove med
sine pengepunge på sig.

Hælervarer og punge

Rundt omkring i spillet findes der genstande som er malet postkasserøde. Disse kaldes Hælervarer
og kan stjæles og sælges hos Bibliotekaren på Markedspladsen for 20 Korint pr. styk.

Der findes også postkasserøde punge. Disse stjæles primært fra personalet i kroerne og belønningen
er pungens indhold. Husk at a�levere den tomme pung tilbage til kroen, så personalet kan fylde den
op igen.

Alle kan stjæle hælervarer, for det kræver ikke en særlig evne. Vær opmærksom på, at andre spillere vil
vide at du går rundt med stjålne varer. Hvis Vogterne opdager tyvekosterne vil de sikkert prøve at
arrestere dig.

KAMPREGLER
I LV udfører vi ikke våben- eller rustningstjek, da vi går ud fra at du selv er fornu�tig nok til, at
vurdere om dit våben er egnet til at kunne bruges i kamp eller ej. Dette gælder dog ikke
hjemmelavede våben, som du af sikkerhedsmæssige årsager, skal have godkendt i arrangør-gården
før brug.

Slå ikke så hårdt at din medspiller får ondt. Hvis der sker ulykker i kampens hede så sig det højt og tal
med hinanden om situationen. Det forventes desuden at du overholder følgende regler:

● Det er ikke tilladt bevidst at slå i hovedet eller i skridtet. Hvis det sker, så træd lidt tilbage og
lad din uheldige modstander komme til hægterne igen inden I fortsætter kampen. Du får
ikke skade hvis du bliver ramt i disse regioner.

● Det er ikke tilladt at stikke med våben, med undtagelse af visse spyd..
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● Du må ikke holde fysisk fast i din modstander. Dette gælder også vedkommendes våben,
skjolde og andre genstande.

● Du må ikke skubbe eller lø�te din modstander. Du må ikke bruge din egen krop som et
“våben” til fysisk at påvirke din modstander.

● Du må ikke bruge dit skjold som våben. Skjolde må kun bruges til at parere våben og pile
med, hvilket betyder, at du ikke bruge dem til at slå eller skubbe med.

● Du skal slå eller stikke ordentligt med dit våben. Vær opmærksom på om dit våben er
designet til at stikke med før du bruger det sådan. Små “dask” tæller ikke som et slag.

● Det er ikke velset at angribe og snigmyrde folk der sover i deres in-game telt eller et shelter.
Alle har brug for at kunne lægge sig ned og sove trygt i sin lejr og vi anser derfor de såkaldte
“soveposemord” for værende dårligt rollespil og mangel på god skik og
situationsfornemmelse. Det er dog ikke forbudt i forhold til reglerne, men vi henviser dog til
god opførsel og hensyn.

RUSTNING (RP)
Hvis du bærer en rustning, kan du ignorere slag fra din modstander. Antallet af gange du kan
ignorere et slag i kamp, kaldes rustningspoint (RP). Hver gang du ignorerer et slag, reduceres antallet
af rustningspoint og dermed resterende antal af gange du kan ignorere modstanderens angreb.

Du kan ignorere slag fra nærkampsvåben og kastevåben svarende til antallet af dine rustningspoint.
Du er ikke beskyttet imod pile og kugler (sortkrudtsvåben) som begge går igennem din rustning og
trækkes direkte fra dine livspoint. Disse reducerer dermed ikke antallet af dine rustningspoint.

Magiske skadekugler reducerer direkte dine rustningspoint med deres skade og giver først dere�ter
skade til dine livspoint. Hvis der er skade til overs e�ter, at de er fratrukket dine rustningspoint,
bliver de resterende fratrukket dine livspoint. Skjolde beskytter ikke mod magiske skadekugler.

Kanoner ignorer rustning og alle former for magiske beskyttelse.

Bemærk: Det er ligegyldigt om du bliver ramt direkte på din rustning eller et sted uden rustning, så
vil dine rustningspoint beskytte dig!

Antallet af rustningspoint bestemmes ud fra hvilken type, af rustning du bærer på din brystkasse.
Here�ter tages der også hensyn til om du har rustning på arme og ben. Hårde metalhjelme beskytter
dig mod evnen “Bonk” og giver ikke rustningspoint.

Typen af rustning på din brystkasse vil give dig mellem 0 og 3 rustningspoint.

Rustning på arme og ben skal dække halvdelen af den pågældende legemsdel. Armskinner og
benskinner vil blive betragtet som rustning. Hvis du bærer rustning på begge arme, uanset type, får
du +1 ekstra RP, hvis enten dine overarme, underarme eller begge arme er dækket.

19



Bærer du rustning på begge ben, uanset type, får du +1 ekstra RP, hvis enten dine lår, skinneben eller
begge ben er dækket.
Dette betyder at du kan maksimalt få +1 for rustning på armene og +1 for rustning på benene, hvis
rustningen lever op til kravene herover.

Eksempel: Du bærer en slagko�te på brystkassen (1 RP) og skælpanser på begge arme (1 RP) og derfor vil dine
samlede rustningspoint være 2. Hvis du f.eks. bærer en fuld pladerustning på både brystkasse (3 RP), arme (1 RP)
og ben (1RP), så vil dine samlede rustningspoint være 5, hvilket betyder at du kan ignorere ialt 5 slag før du mister
livspoint af skade.

Bemærk: Kampevnen “Udholdenhed” og formularer indenfor naturmagi kan give bonusser til dine
rustningspoint.

Beskyttelse i forhold til rustningspoint (RP) på brystkassen

Max RP Type / Materiale/ Beskrivelse

0 Tøj, tyndt læder (0-1 mm), tynd pels blødt skind, plastik-rustninger.

1 Slagko�ter, almindeligt læder( 0-2 mm), tyk pels.

2 Tykt læder (3+ mm), ringbrynje.

3 Pladerustning, skælpanser.

Reparation af rustninger

Når du har rustning på og kommer i kamp, bliver din rustning selvfølgelig slemt medtaget og skal
repareres bage�ter. Vi er dog bevidste om, at dette kan være til mere gene end gavn. Din rustning vil
derfor “reparere” sig selv fuldt ud, når kampen eller scenen er forbi. Dette kan kun ske mellem scener
og udenfor kamp. Da vi har lempet denne regel for at forenkle spillet, håber vi at du vil udvise sund
fornu�t og situationsfornemmelse i forhold til hvornår din rustning er repareret eller ej.

VÅBEN
Alle nærkampsvåben giver 1 skade og skaden kan ikke forøges på nogen måde!

Kastevåben giver 1 i våben, men stoppes af rustning. Alle afstandsvåben giver 2 i skade. De ignorerer
rustning og giver derfor direkte skade på dine livspoint. Skjolde kan parere pile, men ikke kugler fra
sortkrudtsvåben. Vi ved at det kan være svært at “mærke” om dit skjold blev ramt af en “Nerf-dart” fra
et sortkrudtsvåben, men håber at I kan hjælpe hinanden med at registrere dette.
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Der findes også en anden type af sortkrudtsvåben, de såkaldte “Flintelåsvåben”. Disse våben skyder
ikke med en fysisk genstand og giver dermed ikke skade, men tildeler målet en desorienteret e�fekt i
stedet. Flintelåsvåben skal skyde med hundepropper eller knaldhætter og skal kunne høres. Kommer
der ikke et “bang”, så virker våbnet ikke. Når man skyder med et �lintelåsvåben, peger man på sin
modstander og sikrer øjenkontakt, sådan at modstanderen ved, at man skyder på vedkommende.
Man kan kun ramme en modstander pr. skud.
Idet våbnet a�fyres skal målet dreje hurtigt om på hælen omkring kroppens egen akse (lave en
piruette), hvilket o�te skaber en let forvirring og desorienteret e�fekt. Vedkommende skal holde våben
og skjolde tæt på kroppen og kan ikke bruge sine evner når piruetten udføres. Hvis modstandere
rammes under denne manøvre, tæller slagene ikke. Here�ter kan modstanderen kæmpe som
normalt.

Man kan ikke kombinere et sortkrudtsvåben som skyder med “Nerf-darts” og “Flintelåsvåben.

Der findes kun to magiske formularer som giver direkte skade som et våben og de er begge
teknomagi-formularer: Iskuglen som giver 3 i skade og Ildkuglen som giver 5 i skade. Disse
kampformularer er særlige, fordi modstanderen rent fysisk har mulighed for at undgå dem.

Magiske skadekugler reducerer først rustningspoint, før de giver skade. Hvis der er point tilovers,
e�ter at skaden har �ernet rustningspointen, vil de resterende point, give skade direkte på dine
livspoint.  Et skjold beskytter ikke mod en magisk skadeskugle.

Vi ved at det kan være svært at “mærke” om dit skjold blev ramt af en “magisk skadeskugle”, men
håber at I kan hjælpe hinanden med at registrere dette.

I LV vurderer vi evnerne e�ter våbenstørrelse, som du kan se på følgende tabel:

Våbentabel

Betegnelse Mål/Bemærkninger

Korte våben 5 – 50 cm. Korte våben som daggerter, knive osv.

Et-håndsvåben 50 – 110 cm. Almindelige sværd, økser osv. der bruges i en hånd.

To-håndsvåben 110 cm og op. Skal bruges med to hænder. Inkluderer spyd og stave.

Kastevåben 5 - 50 cm. Må ikke indeholde en kerne.

Buer og Armbrøste Må ikke trække mere end 30 pund.

Sortkrudtsvåben Laves af en Nerf-gun eller et hjemmelavet våben med en indbygget
Nerf-gun pumpe. “Flash cotton” og lignende er forbudt, da det
strider imod den danske våbenlovgivning . Skal lades mellem hvert
skud.
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Alle våben skal være håndholdte.

Du må gerne bruge hjemmelavede våben, men af æstetiske årsager tillader vi ikke “ga�fa-våben” og
våben som ikke har en naturlig form, som f.eks. runde sværd. Som nævnt tidligere, skal du lige forbi
arrangør-gården til et hurtigt våben-tjek hvis du bruger hjemmelavede våben, så vi kan sikre at de er
sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Der er visse våben der af sikkerhedsmæssige årsager er ulovlige at bruge i kamp til LV:

● Kløer og lignende “våben” der er en del af din hånd og/eller underarm.

● Piske i alle størrelser.

● Morgenstjerner/Plejler og andre våben, der er udstyret med snor, kæde eller andre typer af
�leksible led, hvor længden på leddet overskrider 25 cm.

● Våben som er meget slidte eller i stykker.

Disse våben vil desværre ikke blive godkendt, da det er vores erfaring, at der er for stor risiko for at
enten du eller den du kæmper med, kommer unødigt til skade. Du er dog meget velkommen til at
have dem med som en del af dit kostume, så længe du ikke slås med dem.

Reparation af våben

I LV skal våben ikke repareres e�ter kamp.

LIVSPOINT (LP)

Alle karakterer i LV starter med 3 Livspoint (LP). Disse er såkaldte ”�lydende” livspoint, hvilket
betyder, at ligegyldigt hvor du bliver ramt på kroppen (dog ikke i hovedet eller skridtet), tager du
skade på dine samlede livspoint, selv om du kun rammes ét sted på kroppen. Vi forklarer dette med,
at du bliver mere og mere udmattet i takt med at du får �lere og dybere sår og derved mister en masse
blod.

Ved hver træfning fra enten våben eller magi modtager du skade, som du trækker fra dine samlede
livspoint. Alle håndvåben giver 1 skade og afstandsvåben giver 2 skade. Der findes desuden to
magiske formularer som giver skade som våben, nemlig Iskugle som giver 3 skade og Ildkugle som
giver 5 skade.

Bemærk: Magiske skadekugler klassificeres som en særlig type af kampmagi, fordi modstanderen
rent fysisk har mulighed for at undgå at blive ramt af disse. Dette betyder at man på ingen måde
specifikt kan blive immun overfor Iskugler og Ildkugler.

Kanonkugler �erner omgående alle dine livspoint og kaster dig omkuld. I tilfældet at du bliver ramt
af en kanon, skal du ud over at blive påvirket af e�fekterne ved at have 0 (nul) livspoint, blive liggende
indtil en anden spiller hjælper dig på benene igen. Du kan ikke selv rejse dig op.
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Derudover er der mange andre måder, hvorpå du kan påføres skade; både gennem evner,
alkymibrygge og magiske formularer. Skaden fra disse vil variere men den person som påfører
skaden vil også have et ansvar for at fortælle dig hvor meget, så der burde ikke opstå tvivl.

Hvis du på et tidspunkt får så meget skade, at du ikke har �lere LP tilbage (du kan aldrig gå under 0
LP), vil din karakter ikke dø, men i stedet blive hårdt såret og udmattet. Du vil ikke være i stand til at
gøre noget som helst andet end at krybe væk fra kamppladsen og kan ikke påvirke resten af scenen
eller kampen.

E�ter 5-10 minutter vil du så småt have genvundet kræ�terne og være i stand til at stå oprejst og kan
kravle/humpe væk fra slagmarken. For at du kan få dine livspoint tilbage skal du helbredes af en
person som har evnerne eller formularerne til det. Du kan ikke helbrede skade naturligt af dig selv!

Bemærk: Så længe du er på 0 (nul) livspoint er du ukampdygtig og er ikke i stand til at bruge dine
evner eller foretage dig fysiske ting ud over at gå og tale. Du kan heller ikke bruge artefakter, relikvier
og plot-genstande. Kort og godt kan du nærmest ingenting!

Når du er på 0 livspoint er du som sagt ikke død. LV har særlige regler når det gælder drab på
karakterer. Dette sker nemlig ikke automatisk. I kamp kan du kun blive slået ihjel, når du er på 0
(nul) livspoint. At slå en anden karakter ihjel er en separat handling og det betragtes som et mord.
Man kan ikke passivt blive karakterdræbt. Det kræver altid at en anden spiller foretager sig en
bevidst handling der leder til, at du kan blive karakterdræbt. Læs afsnittet om “karakterdrab”
herunder for yderligere information.

Oversigt over “livsstatus” i LV:
● Ingen skade = Du er på det maksimale antal livspoint.
● Over�ladisk såret = Du er 1 point under dit maksimale antal livspoint og helt ned til 1

livspoint. Der er ingen konsekvenser.
● Såret = Du er på 0 (nul) livpsoint. Du skal agere fysisk svag og kan ikke bruge din evner.
● Døende = Perioden på de 15 minutter e�ter du er blevet dræbt? Det kræver en bevidst

handling fra en anden spiller, før du opnår denne status. Du kan intet gøre og intet sige. Din
karakters eksistens er bogstaveligt talt  i en anden karakters hænder.

● Død = Du er ikke blevet reddet i løbet af de 15 minutter du var døende og din karakter
ophører med at eksistere. Din karakter er ude af spillet og du skal lave en ny.

Du kan i spillet i alt opnå max. 10 Livspoint: 3 point som alle starter med, 5 gennem kamp evnen
“Udholdenhed” og 2 ekstra ved at blive en vampyr.

KARAKTERDRAB I LV
I LV er det muligt at slå hinandens karakterer permanent ihjel. Så pas på med hvad du roder dig ud i.

Det der indikerer at en karakter bliver dræbt er, at vedkommendes karakterskema bliver revet over.
Here�ter er vedkommende døende og vil e�ter 15 minutter endeligt miste livet. Permanent!
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Du behøver ikke at slå en modstander ihjel for at vise din overlegenhed. At bringe en modstander ned
på 0 (nul) livspoint er o�te nok af en sejr og du opretholder dermed også din ære ved, at lade din
besejrede modstander �lygte med livet i behold. Du kan dog også vælge at blive morder og dræbe din
modstander.

Den spilmæssige konsekvens ved at blive dræbt er, at o�feret mister sin karakter og skal lave en ny. Så
at dræbe andre karakterer i LV kan have omfattende og langtrækkende konsekvenser; mest for dit
o�fer, men på sigt også for dig selv, da du nu vil blive betragtet som morder.

For at begå “karakterdrab” skal du tydeliggøre dette overfor din modstander ved f.eks. at sige: ”jeg slår
dig ihjel”, “karakterdrab” eller lignende sætning som ikke kan misforstås. Dette er vigtigt! Here�ter skal
o�feret rive sit eget karakterskema over! Man har altså som den døende et ansvar for, at rive sit eget
karakterskema over! Det er et bevis på at man er døende og har brug for hjælp til at overleve.

Bemærk: Hvis du er blevet dræbt og ikke har revet dit skema over, så er du stadig døende! Det er
ikke morderens ansvar, at skemaet bliver revet over, men dermed dig, o�feret, der er ansvarlig for at
dokumentere din død.

Du kan kun “karakterdræbe” en anden spiller, når en af følgende situationer opstår:

● Hvis din modstander har 0 (nul) liv.

● Hvis din modstander er i en position, hvor vedkommende ikke kan gøre modstand, f.eks.
hvis karakteren er blevet slået bevidstløs, bundet, holdt nede, rollespiller at vedkommende
sover eller er pacificeret på en anden måde.

● Hvis du har en speciel færdighed der kan karakterdræbe din modstander øjeblikkeligt, som
evnen “Snigmord” eller formularen “Dødsberøring”. Disse kan have særlige krav før
karakterdrabet kan udføres.

● Hvis du �erner det sidste blodkort fra din modstander.

● Hvis din krop bliver destrueret, skilt ad, brændt op og lignende situationer.

● Udøde kan kun karakterdræbes hvis de bliver destrueret (dvs. har fået skåret hoved af, er
blevet brændt til aske, er målet for livsmagi-formularen “Destruér udød” og lignende). Man
kan ikke dræbe en udød ved at få dem ned på 0 (nul) livspoint. Hvis den udøde ikke er
destrueret inden for de 15 minutter hvor vedkommende er døende, vil den udøde rejse sig op
og leve videre med 1 livspoint.

● Vampyrer kræver særlige foranstaltninger for at blive karakterdræbt. Her kræves det at der
bliver banket en pæl gennem hjertet og at hovedet skæres af. Sker disse specifikke ting ikke,
vil vampyren e�ter de 15 minutter som døende, kunne rejse sig igen med 1 livspoint.

Bemærk: I alle ovennævnte tilfælde, skal den dræbte selv rive sit karakterskema over!
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Et drab SKAL altid rollespilles og tydeliggøres for o�feret og alle der kigger på. Sørg for at have en
årsag til at slå en anden karakter ihjel; det får rollespillet til at virke bedre. Det kan trods alt, have
store konsekvenser for den pågældende spiller.

Vi gentager lige: I LV betragter vi et karakterdrab, hvor o�feret ikke er blevet genoplivet, som et mord
uanset den indledende årsag.

SÅDAN GØR DU NÅR DU DØR

Når din karakter bliver dræbt, skal du selv rive dit karakterskema over. I de næste 15 minutter vil du
værende døende og når tiden er gået, vil du være endelig død og dermed karakterdræbt.

I de 15 minutter, hvor du er døende, må du ikke bevæge dig, tale eller kommunikere på andre måder.
Du er livløs og kan kun reddes hvis andre spillere agerer. Du kan ikke huske hvem der prøvede at slå
dig ihjel eller hvordan. Dette er vigtigt!

Hvis en anden spiller “slæber” din døende krop hen til en læge, må du gerne rejse dig op og gå med,
mens du bliver holdt oppe af din redningsmand. Du må stadig ikke tale eller kommunikere med
vedkommende, da du i princippet er bevidstløs.

Så længe at de 15 minutter ikke er gået er der stadig mulighed for, at din karakter kan blive genoplivet
ved hjælp af lægeevnen “Helbrede”. Der findes formularer inden for dødsmagi og livsmagi som kan
påvirke de 15 minutter hvor du er døende og derved forkorte eller forlænge perioden hvori du kan
reddes.

Bemærk: Det er kun en læge der kan genoplive en døende karakter. Der findes ingen alkymistbrygge,
formularer eller velsignelser, der i stand til dette!

VIGTIGT!
● Når de 15 minutter er gået og du ikke er blevet genoplivet er din karakter definitivt død!
● Du mister alle opsparede EP for det pågældende LV.
● Du skal nu lave en ny karakter der har et antal EP svarende til din anciennitet minus 5 EP. Så

har du allerede optjent 20 EP fra tidligere LV’er, har du nu 15 EP til din nye karakter.
● Du må gerne købe op til 3 ekstra EP for 100 Korint stykket til din nye karakter som normalt.
● Du mister alle Korint, komponenter, alkymibrygge, alkymisedler, låse, fælder, artefakter og

plot-genstande som du har på din person! Hvis du har gemt nogle af disse ting i en kiste vil
din nye karakter arve nøglen til kisten, men intet andet. Selvom du ikke bliver bestjålet, så vil
du miste alle de ting som er på din person i det øjeblik du endeligt dør. At gemme
værdigenstande i en kiste er den eneste måde du kan sikre dig, at du ikke mister alt hvad du
ejer!

Hvis de 15 minutter er gået og du endeligt er død, må du gerne blive liggende, hvis det af spilmæssige
årsager giver mening eller i situationer hvor der rollespilles nær dit “lig” og det ville forstyrre, hvis du
rejste dig op. Hvis intet af dette er tilfældet, skal du gå op til arrangør-gården for at lave en ny
karakter.
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Bemærk: Vi nævner det lige igen. Du kan ikke huske hvem der prøvede at slå dig ihjel eller hvordan
du blev forsøgt dræbt! Dette er vigtigt!

Når du går op til arrangør-gården, fordi du er død, skal du gøre dette o�f-game. Du må ikke
kommunikere med andre og skal gå direkte til arrangør-gården, så din påvirkning på resten af spillet
er så lille som muligt.

I nogle situationer kan der opstå forvirring om, du er død eller ej. De er heldigvis yderst sjældne. I
disse situationer vil vi som arrangører gerne fungere som sparringspartnere, men der skal solide
argumenter til for at din karakter ikke er død. Og som nævnt før; et karakterskema som ikke er revet
over er ikke en gyldig grund. Din karakters baggrund vil heller aldrig kunne bruges som argument,
da ingen er udødelige i LV. Om ordet “slå ihjel” blev sagt korrekt eller lignende sætning var til at
misforstå, vil hellere ikke være et gyldigt argument. Vi vil altid i disse sager invitere begge parter til
en dialog om o�feret blev dræbt eller ej.

Der findes også særlige situationer hvor din karakter er død uden mulighed for at genoplive den.
Dette sker når karakteren på en eller anden måde er blevet disintegreret, det vil sige er blevet brændt,
spist, pulveriseret, revet over, har fået �ernet organer, fået hugget hovedet af eller på anden måde er
blevet “skilt ad” eller “ødelagt”.

Da der er en chance for at blive karakterdræbt, bør du huske at medbringe lidt ekstra tøj, så din nye
karakter ikke helt ligner din gamle. Der er (heldigvis) få karakterdrab i LV og med muligheden for at
blive genoplivet er chancen for at miste sin karakter ikke så stor, som man kunne frygte.

Hvis du under et LV ikke ønsker at spille din karakter, kan du altid gå op til arrangør-gården og lave
en ny karakter. Din nye karakter vil få et antal EP svarende til din anciennitet minus 5 EP. Du bør
have nogle gode argumenter for, hvorfor din nye karakter skal overtage din gamles ejendele. Du kan
ikke overføre EP fra din gamle karakter til din nye.

Du kan risikere at Arrangørhuset er lukket for natten, når du skal have lavet en ny karakter, hvilket
betyder at du først kan få lavet den næste morgen, når Arrangørhuset åbner igen. I mellemtiden
bliver du desværre nødt til at forblive død og er mere en observatør til rollespillet end en aktiv
deltager. Du bør derfor ikke bruge evner, kæmpe eller udføre handlinger som kan påvirke spillet. Du
må stadig gerne tale og hygge dig med andre.

RELIGION
Religion i LV er ikke prædefineret fra arrangørernes side og er skabt af spillerne. Det skal dog tilføjes
at LV har en prægning af både oldnordisk mytologi og fantasy genren (vi kalder det oldnordisk
fantasy), hvilket betyder at oldnordiske guder og sagn har optrådt i spillet igennem årene. Dette
hverken udelukker eller begrænser dit valg af religion eller tro. Kort og godt kan du mulighed for, at
skabe din helt egen tro og praktisere det der passer til din karakter. Men en religion er ikke meget
uden tilbedere og det er antallet af disse, der er med til at definere hvor magtfuld din religion er. Hvis
du skal lave din egen religion kræver det også, at du har evnen “Tro” på niveau 4, fordi du dermed
bliver religionens overhoved.
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I LV er ordet “troende” en generel betegnelse der omfatter alle de karakterer som har købt evnen
“Tro”. Begrebet “tilbedere” angiver de troende inden for en specifik religion.
Du kan læse meget mere om oprettelsen af en religion og hvilke krav og evner der skal bruges i den
forbindelse under afsnittet “Trosevner”.

ÅNDEVERDENEN
I LV findes der en åndeverden. Ånder er karakterer, der har krydset grænsen for den fysiske verden
og er rejst ind i en anden dimension ved hjælp af evner, magiske formularer eller artefakter. De døde
har intet med åndeverdenen at gøre!

Når du er i åndeverdenen vises dette ved, at du har et stykke hvidt tyl hen over dig. Tyllet skal dække
det meste af kroppen. Det er en god ide at medbringe dit eget tyl, hvis du har planlagt at skulle bruge
tid i åndeverdenen, men i spontane tilfælde, har vi tyl i arrangør-gården du kan låne og vi ser gerne,
at det leveres tilbage når du ikke er i åndeverdenen mere.

Når du rejser ind i åndeverdenen, omdannes din fysiske krop til en åndelig udgave, hvilket reelt set
gør dig til en ånd.

Når du skal ud af åndeverden hiver du tyllet væk fra dit ansigt. Du vil dog være desorienteret og
ustabil på benene i 1 minut e�ter du er kommet ind i den fysiske verden igen og du kan derfor ikke
foretage snigmord eller lignende overraskelsesmomenter, fra åndeverdenen og ind i den fysiske
verden.

Åndeverdenen og den fysiske verden er to forskellige dimensioner. Dette gør at man ikke kan se ind i
åndeverdenen fra den fysiske verden og derfor skal du som spiller i den fysiske verden ignorere ånder
fuldstændig. Alkymibryggen “Se i åndeverdenen” er dog en undtagelse. Personer der bruger denne
bryg vil gøre dig opmærksom på dette ved, at placere deres pegefinger og langefinger samlet under et
af deres øjne, mens de nikker til dig eller peger på dig med deres anden hånd. Dette betyder kun at de
kan se dig og ikke at de kan kommunikere med dig. Det er nemlig op til dig (se herunder).

Til gengæld er der frit udsyn fra åndeverdenen og ind i den fysiske verden. Herfra kan du både høre
og se hvad der foregår og du kan endda oprette kommunikation til personerne i den fysiske verden.

I åndeverdenen, skal du overholde følgende  regler:

● Som ånd må du gerne indlede en kommunikation med spillere i den fysiske verden, men de
kan ikke indlede den med dig. Du kan kun kommunikere med én spiller ad gangen. Når du
som ånd placerer din hånd på en karakters ene skulder i den fysiske verden, opretter du en
to-vejs kommunikation mellem jer. Ingen andre personer i den fysiske verden kan høre hvad
I taler om, men det kan andre ånder i nærheden. Personen i den fysiske verden vil mærke
“dødens kolde hånd” på sin skulder og vide, at vedkommende taler med en ånd. I kan kun
hviske til hinanden og “kommunikationslinjen” er åben, så længe du som ånd holder på
spillerens skulder. Giver du slip, så kan I ikke kommunikere. Husk: Du kan kun
kommunikere med en person ad gangen.
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● Du kan som ånd se, høre og lugte ting og personer der er i den fysiske verden, men du er ikke
i stand til at påvirke dem gennem formularer, våben eller andet. Du må gerne røre den
person du ønsker at kommunikere med, men generelt bør du være opmærksom på, at du
ikke stiller dig i vejen for andre spillere i den fysiske verden (de kan jo ikke se dig) og du bør
som hovedregel stille dig i siden af kroerne eller lignende, så du ikke er i vejen.

● Du må som ånd gerne kommunikere med andre ånder i åndeverdenen, men kun igennem
hvisken. Det er den eneste måde I kan “påvirke” hinanden. Alle fysiske genstande, formularer
og så videre kan ikke kastes eller bruges i åndeverdenen.

● Alle e�fekter fra formularer, alkymibrygge, velsignelser og så videre, som du er påvirket af i
den fysiske verden før du rejste ind i åndeverdenen, tager du med ind i åndeverdenen.

● Du kan ikke blive sendt ind i åndeverdenen hvis du er døende eller død.

Bemærk: Det er ikke muligt at hive andre personer med ind i eller ud af åndeverdenen ved kun at
holde fast i dem! Der skal kastes en formular eller lignende der gør dette.

USYNLIGHED
Der findes både en formularer og en alkymistbryg der kan gøre dig usynlig. Usynlighed minder på
nogle områder om det at træde ind i åndeverdenen, men der er afgørende forskelle du skal være
opmærksom på.

En person der er usynlig befinder sig i den fysiske verden.

Andre usynlige folk og dem som befinder sig i åndeverdenen kan ikke se dig. Der er dog en
undtagelse i form af Alkymibryggen “Se usynlighed”. Personer der bruger denne bryg vil gøre dig
opmærksom på dette ved, at placere deres pegefinger og langefinger samlet under et af deres øjne,
mens de nikker til dig eller peger på dig med deres anden hånd. Dette betyder kun at de kan se dig og
ikke at de kan kommunikere med dig.

Som usynlig kan du ikke kommunikere med folk, kaste formularer, tage eller give genstande, røre ved
folk eller kæmpe. Du kan kun gemme dig og observere. Hvis du gør andet end at gemme dig og
observere, vil du straks blive synlig og skal tage tyllet af.

Der er dog ingen konsekvenser ved at blive synlig igen, som når man kommer ud af åndeverdenen,
og du kan udføre den handling som gjorde dig synlig, uden problemer. Dette betyder blandt andet, at
du godt kan bruge evnerne Bonk, Snigmord og lignende mens man er usynlig.

Når du er usynlig skal du have et stykke blåt tyl over hovedet, som du selv bedes medbringe. I
spontane tilfælde kan du låne blåt tyl i arrangør-gården og som skal a�leveres igen e�ter brug.
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EVNER

Der er mange forskellige evner i LV og de er alle delt ind i områder. Hvis du har 3 eller �lere niveauer i
én evne indenfor et givent område, kan du bruge området til at definere din titel eller profession,
samt få udbetalt en indkomst. Så har du f.eks. 3 niveauer inden for et specifikt område som
“Naturmagi” kan du kalde dig selv for “Magiker” eller “Naturmagiker”. Du kan sagtens have �lere
forskellige titler og indkomster, så længe du opfylder kravet om de 3 niveauer i én evne inden for et
givent evneområde.

Titler kan bruges til �lere ting. For at blive optaget i et Laug, f.eks. Handelslauget, så kræves det, at du
har en tilhørende titel. Derudover kan der opstå særlige fordele eller begivenheder i spillet, som
omhandler karakterer som bærer en titel inden for et bestemt evneområde.

Selvom du har mulighed for at specialisere dig, er der generelt ingen begrænsninger i forhold til
hvilke evner du kan vælge fra de forskellige områder. Generelt er det dyrere i EP at blive bedre til den
enkelte evne hvis den er delt op i niveauer og i sidste ende vil dette afgøre dine begrænsninger i
forhold til udvalget af evner du køber.

Kort og godt: Du kan købe mange evner, men vil sjældent have råd til at blive særlig god til disse.
Omvendt kan du bruge mange point på få områder og opnå en særlig specialisering. Under hver evne
kan du se om evnen er delt op i niveauer eller ej.

Der er ingen restriktioner i forhold til hvor meget du kan stige i en given evne under et LV, så længe
du har nok EP til at betale for stigningen. Den eneste begrænsning er de 5 EP du max. kan tilegne dig
under ét LV. Den regel kan aldrig brydes. Så du kan sagtens have sparet mange EP op i løbet af �lere
LV’er og så e�terfølgende bruge dem alle på en gang.

Bemærk: Som ny karakter, får du 5 EP at bygge din karakter på. Begrænsningen på de 5 EP du kan
tilegne dig pr LV er udover dette. Sagt på en anden måde: Laver du en ny karakter får du 5 EP og kan
max. tilegne dig yderligere 3 EP for 100 Korint stykket. Så potentielt set kan du bruge 8 EP i det første
LV, som din nye karakter er med i. I de e�terfølgende LV’er vil samme karakter kun kunne opnå 5 EP
pr. LV.

For at købe alle evner så de er på det højeste niveau koster det i alt 224 EP, hvilket svarer til at man
opnår det maksimale antal EP i 44 LV’er.

De højere niveauer inden for evnerne har altid en særlig e�fekt. Disse ting er kumulative, hvilket
betyder at det du lærer på niveau 4 også er tilgængeligt når du kommer op på niveau 5.

Indkomst

Din indkomst repræsenterer din dygtighed inden for dit fag til at ska�fe arbejde i mellem hvert LV.
Du kan kun få en “indkomst” ved at bære en titel, altså ved at have mindst 3 niveauer i én evne, inden
for ét givent evneområde. Du får desuden en højere indkomst for hver evne som er på niveau 5.
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Et givent evneområde kan kun give dig én indkomst i alt, hvilket svarer til 10 Korint pr. udlevering.
For hver evne du har på niveau 5, uanset evneområde, får du en yderligere indkomst på 5 Korint. Din
indkomst vil automatisk blive beregnet på dit karakterskema. Udøde evner giver ikke en indkomst.

Den maksimale indkomst mulig pr. udlevering er i alt 165 Korint, men det kræver meget tid at opnå
dette, så sørg for at skabe andre måder du kan tjene penge på.

Bemærk: Din indkomst beregnes altid før hvert LV! Dette betyder rent praktisk, at skulle du stige til
niveau 3 eller niveau 5 i en evne under et givent LV som ville øge din indkomst, så vil denne ændring
først træde i kra�t ved næste LV! Når du laver en ny karakter, vil du få indkomst i samme LV hvor
karakteren er lavet.

Eksempel: Spiller A har lavet en ny karakter som er kriminel. Her findes evnerne: Lommetyveri, Dirke låse,
forklædning, forfalske dokument og Udåd. Spiller A er glad for lommetyveri og har investeret nok EP til, at nå
niveau 3. Dette udløser automatisk en indkomst på 10 Korint pr. udlevering og da det er en ny karakter, får spiller
A allerede indkomst ved dette LV.

Selv om Spiller A på et tidspunkt også skulle få Dirke låse på niveau 3, så har vedkommende allerede aktiveret sin
indkomst inden for de kriminelle evner gennem lommetyveri og vil derfor ikke få yderligere indkomst for dette
evneområde.

Ved et senere LV lykkedes det for spiller A at købe lommetyveri op på niveau 5. Dette udløser 5 Korint ekstra i
indkomst, men vedkommendes indkomst bliver først justeret ved det næste LV, så derfor fortsætter Spiller A resten
af det pågældende LV, med den indkomst vedkommende startede spillet med, altså 10 Korint.

Der er nu gået nogle LV’er og Spiller A har også købt evnen alkymi på niveau 3, hvilket er et nyt område og dermed
giver vedkommende en ny indkomst på 10 Korint. Alt i alt har spiller A nu en indkomst på 25 Korint  pr.
udlevering; 10 Korint for at nå niveau 3 inden for kriminelle evner og 10 Korint inden for alkymi evner, samt 5
Korint for at have niveau 5 i lommetyveri.

PRIS PÅ EVNER

Evner som ikke er delt op i niveauer koster 1 EP.

Evner som er delt op i niveauer koster 1 EP for det første niveau, 2 EP for det andet, 3 EP for det tredje
og så videre. Hvert niveau skal købes før, man kan købe næste niveau.

Evner har enten 1 eller 5 niveauer. Prisen i EP for det enkelte niveau kan du se herunder. “Samlet” er
prisen hvis man køber �lere niveauer indenfor den samme evne på én gang:

● Niveau 1 koster 1 EP (samlet 1 EP).

● Niveau 2 koster 2 EP (samlet 3 EP).

● Niveau 3 koster 3 EP (samlet 6 EP).

● Niveau 4 koster 4 EP (samlet 10 EP).
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● Niveau 5 koster 5 EP (samlet 15 EP).

ALKYMIEVNER

En alkymist laver særlige brygge som kan bruges til at påvirke folk og genstande. De har adgang til et
stort udvalg af opskri�ter på forskellige brygge og gi�te, som skabes ved at kombinere forskellige
komponenter. Alkymister har o�te et varieret udvalg af varer til de kunder som ønsker en ekstra
håndsrækning til deres velmenende eller skumle gøremål. Selv om en bryg o�te mister sin virkning
e�ter kort tid, kan de dygtigste alkymister fremstille magiske eliksirer der holder for evigt.

Alkymi (max. 5 niveauer)

Alkymi giver dig evnen til at fremstille mystiske brygge, eliksirer, cremer, pulver, omslag og gi�te.
Disse er samlet under et navn, nemlig alkymibrygge.

Alkymibrygge er opdelt i opskri�ter af varierende sværhedsgrad og du vil få adgang til opskri�terne
e�terhånden som du stiger i niveau inden for alkymi.

Hvert niveau i Alkymi afgører hvor komplicerede brygge man kan fremstille:

● På Niveau 1 kan du fremstille niveau 1 brygge.

● På Niveau 2 kan du fremstille niveau 2 brygge.

● På Niveau 3 kan du fremstille niveau 3 brygge.

● På Niveau 4 kan du fremstille niveau 4 brygge og  alkymisedler.

● På Niveau 5 kan du fremstille niveau 5 brygge og gøre almindelige brygge til eliksirer.

Alle alkymibrygge kendetegnes ved en lille glas�laske med en seddel eller en “kanyle” med seddel. Du
kan låne ekstra glas�lasker hos alkymimesteren i det tilfælde at du skulle mangle, men vi ser helst at
du medbringer dine egne. Hver bryg skal skrives ned på en individuel alkymiseddel, som
repræsenterer én dosis af den pågældende bryg og der kan kun være 1 seddel pr. �laske eller kanyle.
Har du for mange �lasker, så må du meget gerne a�levere dem i arrangør-gården så vi har ekstra til
dem som mangler.

Alkymibrygge kan som nævnt også “hældes” op i en kanyle, som er lavet af en rundstok, som er
afrundet i bunden. Rundstokken bør ikke være længere end 20 cm og skal have  a�tegninger på der
viser at det er en kanyle. Kanyler kan også laves af andre materialer, så længe det ligner en kanyle,
ikke er spids i enden og er under de 20 cm i længden. Du skal selv sørge for, at have din egen kanyle
med ellers må du nøjes med at bruge �lasker.

En alkymibryg kan anvendes direkte ved at “stikke” folk med en kanyle og dermed injicere indholdet i
blodet. Dette må ikke ske i kamp. Når du stikker folk med kanylen, skal du gøre sådan at målet kan
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mærke at vedkommende bliver “prikket til”, samtidigt med at du siger “stik”. Here�ter hiver du
alkymisedlen af kanylen og giver den til dit o�fer.

Alkymibrygge kan også via �lasker gives passivt gennem drikkekrus, tallerkener, bestik og lignende
genstande som bruges i forbindelse med indtagelse af mad og drikke. Her skal �laskens indhold
tømmes og sættes på den påvirkede genstand. At tømme indholdet fra �lasken er beviset på, at
alkymibryggen er brugt. O�feret skal selv tage alkymisedlen og læse hvad den gør. Alkymisedlen kan
sættes fast på ovennævnte genstande med en snor, elastik eller klisterbånd(tape). På denne måde kan
man også skjule en alkymiseddel under f.eks. en tallerken.

Man må gerne lave en gryde som indeholder alkymibrygge, men reglen om at 1 alkymibryg kun kan
påvirke 1 person skal overholdes. Så hælder man 4 alkymibrygge i en gryde, og dermed sætter de
tilhørende alkymisedler på gryden, så vil maden påvirke de 4 første personer der spiser af maden fra
gryden.

Bemærk: Vi gentager lige: Én alkymibryg kan kun påvirke ét o�fer og e�fekten varer maksimalt altid
kun i det LV hvor alkymibryggen blev indtaget! Indtager man �lere alkymidrikke på én gang vil det
være den stærkeste der virker først, e�terfulgt af den næststærkeste osv. Indtages �lere alkymibrygge
af præcis samme slags, vil e�fekten kun virke som var det 1 alkymibryg. Indtages �lere alkymibrygge
som er det samme niveau, vælger o�feret selv hvilken der virker først.

I det målet indtager bryggen, enten gennem kanyle eller �laske, skal sedlen sættes om en finger eller
hånd på personen eller på anden måde bæres synligt. Dette symboliserer at vedkommende er
påvirket af en alkymibryg. Hvis man ønsker at forgi�te f.eks. et krus øl, hælder man væsken ud og
sætter sedlen på eller under kruset. O�feret skal ignorere sedlen og drikke af kruset som sædvanligt
og først læse sedlen e�ter at vedkommende har taget en slurk. Dere�ter tages sedlen af og sættes
rundt om en finger eller hånd på vedkommende.
Alle drikke- og madvarer må forgi�tes, så længe man kan sætte alkymisedlen fast med klisterbånd
eller tvinge en snor/elastik fra alkymisedlen rundt om maden, bestikket, kruset, dåsen osv. som har
kontakt med det der skal forgi�tes.

Bemærk: Man skal ikke drikke indholdet i �lasken! Det er kun for syns skyld og skal hældes ud!
En Alkymibryg laves primært af almindelige komponenter, men kræver i særlige tilfælde også
smedekomponenter . Disse rives over ved fremstillingen af bryggen. Hvis der bruges en �laske skal
den fyldes op med væske; gerne farverigt og festligt. Vi vil gerne henstille til at bruge vand med
frugtfarve, te, ka�fe eller lignende, sådan at vi undgår at væsken i �laskerne ikke bliver alt for ulækker.
Here�ter sættes der en alkymiseddel på kanylen eller �lasken og dermed er bryggen klar til brug.

Bemærk: Hver alkymibryg skal som nævnt bruge specifikke komponenter. Disse komponenter kan
både være almindelige handelskomponenter og smedekomponent, men også andre uspecificerede
ting. Nogle gange står der en komponent i en (parentes). Dette betyder at en anden person end
alkymisten skal tilføje den pågældende komponent.

Opskri�terne på alkymibryggene findes som små individuelle sedler. Ved starten af hvert LV når du
tjekker ind, kan du få en opdateret udgave af opskri�terne som vi gratis printer til dig. Du kan dog
kun få adgang til det niveau af alkymibrygge som svarer til din evne i Alkymi.
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Alle opskri�ter bruger “alkymisedler”. Disse sedler repræsenterer de basale ingredienser, samt
eventuelle redskaber,  som en alkymist skal bruge for overhovedet at kunne fremstille en alkymibryg.
Vi ved godt, at “alkymisedler” er et sært ord, men det er vigtigt for os, at du ikke er i tvivl om hvilken
type seddel/kort der er tale om, da ordet “alkymi ingredienser” kunne lede til en del forvirring.

Hvis du vil brygge en alkymibryg skal du have fat i Alkymimesteren ved en udlevering. Her kan du få
udleveret et antal alkymisedler svarende til dit niveau i Alkymi x 5. Antallet af sedler bestemmer
antallet af brygge du kan lave på et helt LV. Dette betyder at har du niveau 1 i Alkymi, så har du som
udgangspunkt 5 sedler, mens har du niveau 5, så har du 25 sedler ved starten af et LV.

Bemærk: Du må brygge lige så mange alkymibrygge du vil, så længe at du har alkymisedler til det. Så
selvom du kun får udleveret 5 sedler på niveau 1, så må du altså gerne lave �lere alkymibrygge, så
længe du har sedler til det. Dette er bare det antal sedler du starter med. Sedlerne finder du i spillet.

Du må gerne sælge dine alkymistsedler til andre alkymister som dermed kan lave �lere alkymibrygge
i det pågældende LV. Det er også i orden at sælge dem til f.eks. en handelsmand som here�ter kan
sælge dem videre. En alkymiseddel er som udgangspunkt 20 Korint værd.

Bemærk: du kan ikke sælge udfyldte sedler; kun blanke som ikke er udfyldte. En udfyldt
alkymiseddel betyder at den pågældende alkymibryg er fremstillet og så skal den sælges som en
alkymibryg.

Du laver selv dine alkymibrygge ved at rive det relevante antal komponenter over, udfylder sedlen
med opskri�tens navn (og en beskrivelse hvis du ikke selv skal bruge den), samt nummeret for det
pågældende LV. Dere�ter sættes sedlen på en lille glas�laske med væske eller en kanyle. Husk et godt
låg til �lasken. Alkymisedlen repræsenterer én dosis af bryggen og kan derfor kun bruges 1 gang. Hvis
�lasken er tom virker alkymibryggen ikke.

På niveau 4 kan du selv fremstille ekstra alkymisedler hos alkymimesteren i åbningstiden. De koster 1
Pergament og 1 Blæk for hver alkymiseddel. Du bestemmer selv hvor mange du vil lave. Alkymisedler
har ingen udløbsdato og må gerne gemmes til det næste LV.

På niveau 5 kan du lave eliksirer som er alkymibrygge der er permanente. De laves på nøjagtig samme
måde som almindelige alkymibrygge, men med nogle væsentlige forskelle. Hver eliksir skal betragtes
som en opgradering af en nuværende bryg. Det er altså ikke en unik opskri�t i sig selv. I det øjeblik at
en bryg opgraderes til en eliksir, skal du bruge det dobbelte antalt komponenter og to alkymisedler.
Begge alkymisedler skal bindes sammen og markeres med et unikt mærke som du selv finder på for,
at vise, at de tilsammen skaber en eliksir. På den ene seddel skal der stå beskrivelsen og nummeret på
det LV hvori eliksiren blev fremstillet og på den seddel skal der stå ordet “Eliksir”. Hvis der af
uforklarlige årsager kun er én seddel, så virker eliksiren ikke.

Eliksirer har en konstant påvirkning på målet, indtil e�fekten bliver ophævet eller �ernet enten ved
en magisk formular eller en anden eliksir. Man kan tænke lidt på det som et drop i armen, der
konstant kommer ind i blodet. Dette betyder e�fektivt, at man ignorerer varigheden som er beskrevet
under den enkelte opskri�t. En eliksir virker dog kun altid max. i det pågældende LV.
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Alkymibrygge hvor der ikke står et defineret tidspunkt på varigheden i x antal minutter på
opskri�ten, fungerer ikke godt som eliksirer, da eliksiren ikke vil kunne forlænge e�fekten og derfor er
der alkymibrygge som ikke kan laves om til eliksirer. Hvis du er i tvivl om hvilke alkymibrygge der
ikke kan laves til om til eliksirer kan du altid spørge alkymimesteren i åbningstiden.

Gi�te som er lavet til eliksirer, vil konstant holde o�ferets livspoint på et lavere niveau svarende til
gi�tens styrke. Denne skade kan ikke helbredes, før gi�ten er �ernet.

Eksempel: Spiller A er blevet påvirket af en normal gi�t på niveau 2. Vedkommende tager 2 i skade og kan
dere�ter helbredes normalt. Senere bliver Spiller A påvirket af en gi�t på niveau 2 som er en eliksir. Vedkommende
vil nu permanent gå med minus 2 i skade indtil gi�ten er blevet �ernet. Dette kan blandt andet gøres med
alkymibryggen “Modgi�t”. Først here�ter kan man helbrede skaden normalt.

Eliksirer er i alle henseender en alkymibryg, bortset fra at de ikke har nogen udløbsdato, hvilket
betyder, at en eliksir som stadig er i en �laske eller en kanyle, ikke vil udløbe i det pågældende LV!

Bemærk: Alkymibrygge kan aldrig bruges i kamp! De skal altid bruges enten før eller e�ter kampen.

Kokkekunst

Denne evne kan kun bruges af personer som spiser den varme mad du har tilberedt. Hver person,
inklusiv dig selv, som spiser helbreder 1 livspoint og føler sig glad og lettet.

Man kan kun helbrede 1 livspoint pr. måltid. Når maden er spist bliver man helbredt og vil føle sig
munter og tilfreds i et stykke tid dere�ter.

Bemærk: Denne evne kræver varm mad tilberedt på bål eller grill. Maden skal være i en fornu�tig
mængde og der skal spises op. Et stykke bacon, en skive brød, en gulerod eller en bid af noget er ikke
nok. Det skal være et måltid med forskellige ingredienser og det skal være tilberedt. Drikkevarer har
ingen betydning.

For hver person der skal helbredes 1 livspoint, skal du som kok rive 1 Svampe-komponent kort over.
Dette er din hemmelige ingrediens. Hvis komponenten ikke rives over, virker e�fekten ikke.

HANDELSEVNER

Handelsfolk er en vigtig del af LV. De sørger for at ska�fe komponenter til magikere, alkymister,
smede og læger, sådan at disse kan fremstille varer enten til eget brug eller til glæde (og frygt) for
andre. En vaks handelsperson kan altid ska�fe de komponenter du har brug for og o�te til en god pris.
Der er meget handel med komponenter i LV og de dygtigste handelsfolk er blandt nogle af de rigeste
personer i Skovpasset.
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Handel (max. 5 niveauer fordelt på 3 områder)

Disse evner giver dig mulighed for at få udleveret komponenter der bruges til mange forskellige ting.
Din evne bestemmer hvor mange og hvilken slags komponenter du får udleveret ved hver
“Udlevering” under et LV. Du finder tidspunkterne for udleveringerne på opslagstavler og ved de
relevante boder.

Bemærk: Hvert handelsområde betragtes som en selvstændig evne i forhold til “indkomst”. Så har du
f.eks. 3 niveauer i “Element”, så får du en indkomst inden for handelsevner.

Indenfor Handel er følgende områder tilgængelige, men du må kun vælge op til max. 3 områder (ud
af de 6) e�ter eget valg. Du får udleveret Niveau x 3 (blandt 2 mulige) komponenter udleveret. Det er
altid tilfældigt hvilke af de 2 komponenter du får udleveret.
På Niveau 5, kan du selv vælge hvilke komponenter indenfor givent område du vil have udleveret.

Handelsområderne er følgende:

● Element - indeholder komponenterne: Malm og Svovl.

● Mystik - indeholder komponenterne: Urter og Ekstrakt.

● Okkult - indeholder komponenterne: Talisman og Svampe.

● Natur - indeholder komponenterne: Træ og Mos.

● Rune - indeholder komponenterne: Sten og Krystal.

● Skri�t - indeholder komponenterne: Blæk og Pergament.

Bemærk: En komponent har som udgangspunkt en værdi af 10 Korint, men denne kan ændre sig
betydeligt under et LV, da prisen løbende justeres af spillerne i forhold til udbud og e�terspørgelse.

Tvungen handel (Max. 5 niveauer)

Med denne evne kan du tvinge en anden person til at udveksle komponenter med dig, selvom de ikke
ønsker det. Udvekslingen foregår altid i 1 til 1 forhold.

Du vælger selv hvilke komponenter du vil give til din modpart og hvilke komponenter du vil have fra
vedkommende. Hvis din modpart ikke har den komponent du søger, så må du vælge en anden. Man
kan kun udveksle almindelige komponenter med denne evne. Denne evne kan ikke bruges til at
udveksle legendariske komponenter.

Bemærk: Du kan kun lave en tvungen handel med den samme person én gang pr. LV og personen vil
huske at du tvang vedkommende til at handle med dig. En tvungen handel som er påbegyndt kan
ikke stoppes. Det er først når handlen er gennemført, at eventuelle “uretfærdigheder” kan påpeges!
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Du kan max. udveksle et antal af komponenter e�ter følgende tabel.

● Niveau 1: udveksling af 1 komponent.

● Niveau 2: udveksling af 3 komponenter.

● Niveau 3: udveksling af 6 komponenter.

● Niveau 4: udveksling af 10 komponenter. Du kan derudover tvinge folk til at betale dig 10
Korint i stedet for at udveksle en komponent, hvis du hellere vil have penge.

● Niveau 5: udveksling af 15 komponenter. Du kan derudover opkræve 2 Korint pr. almindelige
komponent du udveksler med din modpart. Ydermere har du mulighed for at tvinge en
alkymist til at udveksle én alkymiseddel for 2 almindelige almindelige komponenter eller
tvinge en smed til at udveksle én smedekomponent for 2 almindelige komponenter.

KAMPEVNER

Kampevner er ikke kun forbeholdt krigere og soldater, men alle som ønsker at kunne forsvare sig i
kamp. Det er dog kun de personer som vælger at investere i deres evner indenfor dette område, som
rangerer blandt de bedste kæmpere og disse personer vil o�te blive en styrke man ikke kan ignorere. I
LV finder du alt fra lejesvende og røvere til bodyguards og Skovpassets egen byvagt kaldet, Vogterne.

Udholdenhed (max. 5 niveauer)

Udholdenhed er en repræsentation af opbygningen af stamina, muskelmasse og kontrol af fysisk
smerte i kampsituationer.

Hvert niveau giver dig 1 ekstra livspoint.

Da den hårde træning gør dig mere fysisk modstandsdygtig, vil du udover de ekstra livspoint også få
1 ekstra rustningspoint på niveau 4 og på niveau 5. Så på højeste niveau får du altså 5 ekstra livspoint
og 2 rustningspoint, selvom du ikke bærer rustning!

Niveau 5 giver dig desuden evnen til at modstå den første kampmagi der kastes på dig i kamp, på nær
magiske skadekugler.

Nævekamp (max 5. niveauer)

Når du køber denne evne på niveau 1 har du 1 point i Nævekamp.
Here�ter stiger dine Nævekampspoints med samme værdi som det niveau du køber. Så køber du
Nævekamp på niveau 2 har du 3 Nævekampspoints, på niveau 3 har du 6, på niveau 4 har du 10 og på
niveau 5 har du 15.
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Hvis du ønsker �lere point i Nævekamp kan du opsøge en smed, som kan fremstille et “Knojern” til
dig. Knojernet er nødvendigvis ikke billigt og holder kun i det LV som det blev fremstillet, men kan
give dig en god fordel i nævekamp.

Man mister ikke livspoint ved at deltage i en nævekamp, men risikerer kun at falde omkuld og
e�terfølgende at blive ukampdygtig i 10 minutter.

Når du ønsker at slås mod en eller �lere spillere, uden brug af våben, kan du starte en “nævekamp”.
Nævekamp kan ikke bruges  hvis du eller din(e) modstander(e) har et våben eller et skjold i hånden.
Rustning kan ikke bruges i nævekamp og ignoreres. Man kan ikke bruge nævekamp som et
overraskelsesangreb.

For at starte en nævekamp skal du rollespille, at du truer din(e) modstander(e) og lægge op til ballade.
Here�ter starter slåskampen. Imens kampen foregår skal alle parter, diskret udveksle deres
“Nævekampspoint”. Hvis du har 3 point siger du “nævekamp 3”.

Bemærk: Har du først afsløret dine Nævekampspoint overfor en modstander, betyder det at du er låst
i kamp med vedkommende indtil den er afgjort! Dette kan betyde, at du vinder over den første
modstander, men taber til den næste eller at du allerede har tabt på forhånd.

Dine Nævekampspoint varer kampen ud. Det er først når kampen er slut, at du genvinder dine point.

Personen med det højeste tal kan vinde over en eller �lere modstandere som har en samlet værdi
under vedkommendes Nævekampspoint. Så en karakter med 3 Nævekampspoint, kan f.eks. vinde
over 2 modstandere, som hver især har 1 Nævekampspoint, men ikke 3 modstandere som hver især
har 1 Nævekampspoint. Kort og godt: Har de kæmpende det samme antal point, ender kampen
uafgjort (se herunder).

Nævekampspoint fungerer som en slags timer. Hver gang du har besejret en modstander falder dine
Nævekampspoint med de point, som din besejrede modstander havde.

Eksempel: Spiller A har niveau 3 i Nævekamp og dermed 6 Nævekampspoint. Vedkoemmende deltager i et stort
slagsmål med �lere folk på hver side. Spiller A møder sin første modstander, Spiller B, som har 2 Nævekampspoint.
Da Spiller A har �lere Nævekampspoint end Spiller B, vinder vedkommende  kampen, men må dere�ter sænke sin
Nævekampspoint til 4, fordi Spiller Bs Nævekamp var på 2. Når spiller A møder en ny modstander i samme kamp,
har vedkommende altså kun 4 Nævekampspoint til rådighed.

E�ter at de involverede i Nævekampen har afsløret deres Nævekampstal, rollespilles kampens forløb. I
bestemmer selv hvor lang tid kampen skal vare og hvordan I bliver påvirket.

Nævekampen stopper (og bliver til en rigtig kamp) hvis en af partnerne i nævekampen trækker et
hvilket som helst våben eller kaster en magisk kampformular, medmindre dette er a�talt på forhånd,
som en del af “showet”.

Hvis du taber i en nævekamp, det vil sige har færre Nævekampspoint end din modstander, bliver du
slået omkuld og må kravle væk fra kamppladsen. Du er hermed ukampdygtig på alle måder indtil
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kampen er slut. Når det hele er afgjort, er du ikke i stand til at bruge dine evner i de e�terfølgende 10
minutter.

Hvis kampen ender uafgjort, altså ved at to kæmpende parters Nævekampspoint er lige, vil begge
personer sejre og ingen vil falde omkuld. I er begge frie til at trække jer fra hinanden og gå e�ter en ny
modstander eller forlade kampen.

Bersærk

Når du går bersærk, bliver du rasende og impulsiv. Du kan ikke tænke taktisk og vil altid handle før
du tænker. Du kan ikke �lygte og har ingen tanker omkring at beskytte dig selv eller andre og vil
derfor storme fremad.

Du kan kun angribe med nærkampsvåben og vil altid angribe den nærmeste �ende. Hvis du har et
skjold i hånden, vil du smide det, da alting handler om at smadre. Hvis der er nogen som slår på dig
med sit våben mens du går bersærk, vil du straks betragte vedkommende som en �ende, uanset jeres
tidligere tilhørsforhold.

Bersærk fordobler dine livspoint i resten af kampen, men din rustning virker ikke, da du ikke er i
stand til at forsvare dig. Alle typer af kampmagi preller af på dig, på nær magiske skadekugler.

Når kampen er slut, enten ved at du ikke har �lere livspoint eller at der ikke er �lere modstandere i
nærheden. Falder du udmattet omkuld og dine livspoint ryger ned på 0 (nul) uanset hvor meget
skade du fik.

Før og imens du går bersærk, skal du rollespille det som beskrevet ovenfor, så andre spillere er klar
over at du ikke er dit normale jeg. Hvis dit rollespil ikke er overbevisende nok, virker din bersærk
ikke.

Korte våben

Denne evne giver dig lov til at bruge korte våben under 50 cm og som omfatter knive og små økser.
Korte våben giver 1 point i skade.

Bemærk: En blød kølle/knippel som bruges til den kriminelle evne “Bonk”, er ikke et kort våben.

Korte våben kan påføres alkymibrygge ved hjælp af den kriminelle evne “gi�tvåben”.

Et-håndsvåben

Denne evne giver dig lov til at bruge et-håndsvåben på mellem ca.  50 cm - 110 cm. Et-håndsvåben
giver 1 i skade.
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To-håndsvåben

Denne evne giver dig lov til at bruge to-håndsvåben på ca. 110 cm og over i længden. To-håndsvåben
giver 1 i skade. Spyd og stave tilhører denne våbenkategori.

To-våbenskamp

Denne evne giver dig lov til at bruge en kombination af 2 et-håndsvåben og korte våben på en gang.

Kastevåben

Denne evne giver dig lov til at bruge kastevåben, som er op til 50 cm og som ikke har en kerne. Et
kastevåben giver 1 i skade og kan stoppes af en rustning og skjolde.

Buer og armbrøste

Denne evne giver dig lov til at bruge enhver bue og armbrøst, som ikke trækker mere end 30 pund.
Alle pile giver 2 i skade og bliver ikke stoppet af rustning, men trækkes direkte fra modstanderens
livspoint. Skjolde kan dog parere pile.

Bemærk: Alle pile skal godkendes før spilstart inden du må skyde med dem.

Sortkrudtsvåben

Denne evne giver dig lov til at bruge sortkrudtsvåben, som indbefatter gammeldags pistoler, geværer
og andre lignende krudtvåben. Denne evne giver dig også lov til at bruge kanoner.

Der findes 2 typer af sortkrudtvåbens i LV. Det ene er sminkede NERF-guns eller hjemmelavede
våben med en indbygget nerf-�eder som fysisk afskydes. NERF-guns skyder med NERF-darts som vi
kalder “kugler” i LV. Kugler giver 2 i skade og bliver ikke stoppet af hverken rustning eller skjold,
men trækkes direkte fra modstanderens livspoint. Rammes skjoldet af en kugle, vil det blive
betragtet som om, at man er blevet ramt.
Vi ved at det kan være svært at opdage, at et skjold er blevet ramt af en NERF-dart, men håber at I vil
hjælpe hinanden med at være opmærksomme på dette.

NERF-guns må kun a�fyre 1 skud, før de skal lades igen, uanset størrelsen på magasinet. Din
NERF-gun skal genlades e�ter hvert skud ellers er den ikke godkendt. Hjemmelavede
sortkrudtsvåben der har en indbygget NERF-gun pumpe er også tilladt.

Bemærk: Du må kun samle NERF-darts’ene op fra jorden, når kampen eller scenen er færdig.
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Den anden type af sortkrudtsvåben er “Flintelåsvåben”. Disse a�fyrer hundepropper eller knaldhætter
og skal kunne høres. “Flintelåsvåben” giver ikke skade, men tvinger den ramte modstander til at lave
en piruette omkring sig selv, hvilket giver en desorienterede e�fekt.

Generelt skal krudtvåben have et ”gammelsdags udseende” for at kunne blive godkendt. Du finder
o�te inspiration til disse i piratfilm og andre film og billeder fra denne historiske periode. Krudtvåben
spænder vidt, men kort fortalt må de ikke ligne en moderne pistol, revolver eller ri�fel. Steam Punk
våben kan også godkendes hvis de lever op til sidstnævnte krav.

Kanoner �erner alle livspoint og ignorer rustninger, skjolde, samt al magisk beskyttelse.
Mure og porte kan skydes i stykker af en kanon. Det kræver 3 skud at ødelægge en given mursektion
eller port. Teltåbninger eller døre i huse kan ikke åbnes ved at skyde med en kanon. Man kan desuden
ikke ødelægge huse og telte med kanoner.

Rustning

Denne evne giver dig mulighed for at bruge en rustning i kamp, uanset type. Har du ikke har denne
evne vil din rustning være at betragte som en del af dit kostume, uden særlige fordele i kamp.

Skjold

Denne evne giver dig lov til at bruge et skjold, uanset størrelse. Skjolde giver ikke bonuspoint til
rustningspoint  og må ikke bruges som våben (ingen slag eller skub).

Skjolde kan parere alle fysiske våben og pile. Skjolde kan ikke parere kugler (NERF-darts) fra
sortkrudtsvåben og magiske skadekugler. Hvis dit skjold bliver ramt af en kugle eller skadeskugle,
svarer det til, at du bliver ramt af krudtvåbenet eller kampmagien. Skaden går lige igennem og bliver
trukket direkte fra dine livspoint.

Bemærk: Hjemmelavede skjolde skal være forsynet med polstring på hele kanten. Der må ikke være
områder med rigtig metal på dit skjold, da du derved risikere at ødelægge andre spilleres våben.

KRIMINELLE EVNER

Kriminelle er folk som tyve, røvere og lejemordere, der udfører kriminelle handlinger for at opnå
deres mål, selv om deres motiv også kan være at hjælpe andre eller fordi de gør det af nød. Disse folk
bevæger sig i det skjulte og gør sjældent meget væsen ud af sig. Deres branche er farlig hvis de bliver
opdaget, men kan være yderst lukrativ, hvis de ikke bliver fanget. Det er ikke kriminelt at besidde
disse evner, men at bruge dem mod andre er en helt anden sag.

Lommetyveri (Max. 5 niveauer)

For at stjæle værdigenstande fra en anden spiller, som ikke er døende eller død, skal du bruge evnen
“Lommetyveri”. Når du køber denne evne, får du udleveret en klemme med et nummer. Dette
nummer vil ikke nødvendigvis være det samme til hvert LV og vil bestå af et sæt med op til 5 klemmer.
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Nummeret på klemmen fungerer også som din hemmelige tyve-identitet i det pågældende LV og kan
afsløre din karakters identitet hvis du ikke passer på!

For hvert niveau du  har i “Lommetyveri” får du udleveret 1 klemme og kan dermed max have 5. Når
du opnår niveau 5 i “Lommetyveri” vil den 5 klemme være udstyret med et særligt mærke. Dette er en
“Mestertyvsklemme”  og du kan kun have 1 af denne slags klemme.

En klemme giver et fast udbytte på 20 korint eller 2 komponenter eller 1 smedekomponent/
alkymiseddel eller en kombination af dette, f.eks 10 korint og 1 komponent

“Mestertyvsklemmen” giver det dobbelte i udbytte af en normal klemme (40 Korint eller 4
komponenter eller 2 smedekomponent/alkymiseddel eller en kombination af dette, f.eks 10 korint og
1 komponent og 1 smedekomponent).

Du kan  også stjæle plot-genstande og artefakter, men det kræver at du sætter mindst 3 klemmer med
samme tal på den pågældende genstand. “Mestertyvsklemmen” tæller for 2 klemmer i den
forbindelse. Det kræver derfor at du mindst har niveau 3 i “Lommetyveri” før du kan stjæle artefakter
og plot-genstande.

En klemme skal sættes på et o�fer og man må kun sætte 1 af sine klemmer på samme person ad
gangen. En person kan godt have �lere klemmer fra forskellige lommetyve (forskellige numre) på en
gang.

Hvis det bliver opdaget at man sætter en klemme på en person, også af andre end o�feret selv, så er
man afsløret og man skal dere�ter tage sin klemme tilbage uden bytte. Andre spillere kan på ingen
måde tage dine klemmer fra dig, men må gerne se nummeret på din klemme og vil dermed vide
hvem du er!

Overleveres du til eller fanges af Vogterne, kan disse tage 1 af dine klemmer som de vil opbevare.
Klemmen udleveres først næste dag e�ter dagens første åbningstid. Hvad du ellers vil blive stra�fet
med er op til Vogterne. Når Vogterne konfiskerer din klemme, må de gerne se nummeret på din
klemme og vil dermed vide hvem du er, men de kan ikke senere når du har fået udleveret din
klemme, kræve at se den igen.

Det er vigtigt, at du placerer din klemme et sted på dit o�fer hvor vedkommende eller andre vil
opdage den. Hvis dit o�fer ikke opdager klemmen og f.eks. uforvarende kommer til at skrabe den af
på en bænk, vil lommetyveri-forsøget være mislykket og du bliver nødt til, at samle din klemme op
igen. Mister du en klemme, kan du få en ny i arrangør-gården, men der skal o�te være et godt
argument før der laves en ny til dig og du kan ikke forvente at den bliver lavet med det samme.

Når dit o�fer opdager, at der sidder en klemme på vedkommende, skal personen gå hen til Biblioteket
og a�levere byttet og klemmen i en særlig mulepose som bærer det samme tal som din klemme. Så
har du klemmesæt nummer 3, så skal o�feret a�levere byttet (som er beskrevet ovenfor) og din
klemme i muleposen hvorpå der står “3”. Dette skal ske før eller under næstkommende åbningstid på
Markedspladsen.
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Bemærk: Er man o�fer for et lommetyveri skal man så vidt det er muligt forsøge at betale udbyttet.
Også selv om det kræver at man skal låne af andre! Hvis man stadig er i den uheldige situation, at
man ikke kan ska�fe Korint og/eller komponenter nok skal man som det mindste lægge klemmen
tilbage i den tilhørende mulepose. Det er kun et o�fer for lommetyveri der må gå ind i Biblioteket og
lægge ting i den tilhørende mulepose.

Udover byttet må o�feret gerne lægge breve, småting, �er og lignende i muleposen. De eneste regler
er, at tingene skal kunne være i den lukkede mulepose, samt at tingene ikke må være våde.

E�ter åbningstiden er forbi og indtil næste åbningstid, kan du som lommetyv, åbne muleposen med
det nummer der matcher din klemme og tage byttet samt klemmerne igen. På denne måde er
antallet af lommetyverier du kan udføre pr. dag, a�hængig af antallet af åbningstider, samt antallet af
klemmer (max. 5) som ejer.

Dirke Låse (Max. 5 niveauer. Kræver genstand: Dirkesæt)

Denne evne giver dig mulighed for at dirke låse op. Da låse ikke har et fast niveau men en styrke, som
man skal overstige for at kunne dirke låsen op, vil hvert niveau forlænge tiden det tager at dirke en
given lås op. For hvert niveau kan du dirke en given styrke op pr. 10. sekund (tæl 10 “LV’er) og du skal
rollespille at du dirker låsen op for at det virker:

● Niveau 1: Dirke 1 styrke op pr. 10 sekund.

● Niveau 2: Dirke 2 styrke op pr. 10 sekund.

● Niveau 3: Dirke 3 styrke op pr. 10 sekund.

● Niveau 4: Dirke 3 styrke op pr. 10 sekund, samt �erne mekaniske fælder på låse.

● Niveau 5: Dirke 3 styrke op pr. 10 sekund, samt �erne magiske låse og magiske fælder
specifikt på låse. Kan også åbne en Teknomagikers “Blodlås” ved, at bruge et af sine egne
blodkort.

På niveau 4 kan du udover at dirke låse op også �erne mekaniske fælder som sidder på låsen. Disse er
lavet af smeden og er ikke magiske fælder. Du skal bruge 10 sekunder for hver skade som fælden
ellers vil give dig for at �erne den. Dette betyder, at du kan springe noget af tiden over, ved at tage
skaden.

Eksempel: Spiller A, som har “Dirke låse” på niveau 4,  vil dirke en lås op, som har en mekanisk fælde der giver 3 i
skade. Normalt vil det tage 10 sekunder ekstra pr. skadespoint at �erne fælden, altså 30 sekunder i alt, men det har
Spiller A ikke tid til. Vedkommende bruger derfor kun 10 sekunder på at �erne 1 skadespoint fra den mekaniske
fælde og tager de 2 resterende point i skade.

På niveau 5 kan du også �erne magiske låse og magiske fælder som sidder på en lås. Du kan ikke
�erne magiske fælder som sidder på andre genstande end låse. Da en magisk lås kun har 1 niveau
tager det kun 10 sekunder at �erne denne. Der må kun være én magisk lås på en given genstand.
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En magisk fælde giver 1 i skade og modsat magiske låse, må der må gerne være �lere magiske fælder
på den samme genstand. Det kræver 10 sekunder at �erne én magisk fælde. Du kan også åbne
Teknomagikerens “Blodlås” ved at bruge et af dine egne blodkort.

Bemærk: Kun 1 person kan dirke 1 lås op. Man kan altså ikke være �lere personer om at dirke en lås
op. Du skal desuden have et dirkesæt med for at kunne dirke låse op, hvilket du skal du selv
medbringe. Flere personer kan dog godt aktivere en mekanisk fælde på en lås og man kan på den
måde fordele skaden.

Forfalske dokument

Denne evne gør dig i stand til at forfalske breve og dokumenter lavet både af arrangører og andre
spillere. Dette gælder primært breve som bærer Lensherrens eller Vezirens segl, samt adelsfolks
våbenskjolde.

Alle forfalskede breve og dokumenter kan skrives “rene” på arrangør-gården og udskrives af en
arrangør, som også vil tilføje det korrekte segl og våbenskjold, sådan at dokumentet ser autentisk ud.
Vær opmærksom på, at der til tider er travlt og at du dermed ikke kan få udleveret dit forfalskede brev
med det samme.

Hvis der stilles tvivl om brevet eller dokumentets ægthed, så kan modtageren af brevet altid afsløre
sandheden i arrangør-gården for 10 Korint hos en af Lad Vides “forfalskningsspecialister”.

Forklædning (Max. 5 niveauer. Kræver genstand: Ekstra stykke tøj)

Denne evne giver dig mulighed for at forklæde dig og gør at du ikke kan blive genkendt. På
”forklædningen” skal der bæres et tydeligt skilt hvorpå der står ”Forklædning” sådan at andre spillere
kan se at du er i forklædning. Du kan hente et “forklædningsskilt” hos Bibliotekaren.

Når du vil forklæde dig, tager du mindst et ekstra stykke tøj på og sætter skiltet fast på tøjet, så det er
synligt. Det er vigtig, at det tøj du forklæder dig med, er noget du tager uden på din karakters
normale tøj. Du må dog godt tage noget af dit kostume af, for at tydeliggøre, at der er sket en
forandring.

Andre spillere skal nu rollespille, at de ikke kan genkende dig. Hvis du på noget tidspunkt taber
skiltet eller den genstand skiltet sidder på bliver taget fra dig, vil du blive du genkendelig med det
samme. Du kan sagtens ski�te forklædningsgenstand, hvis du ønsker det. Det er skiltet der fortæller
hvorvidt du kan blive genkendt eller ej.

Bemærk: Hvis du er iført en rød hat med forklædningsskilt på og har røvet en handelsmand, så vil
han kunne genkende dig senere, som “tyven med den røde hat”, hvis du stadig bærer hatten med
skiltet på.

Bemærk: Udøde og vampyrer kan ikke forklæde sig, så de ligner mennesker, da det primært er et
stykke tøj man forklæder sig med. De vil derfor fremstå som en tilsvarende udød af samme type.

43



Alt e�ter dit niveau i forklædning vil du være i stand til, at være forklædt i nogle timer hver dag. Tiden
du kan bære forklædningen starter i det øjeblik du tager forklædningen på og den kan kun bæres én
gang om dagen, medmindre du har forklædning på niveau 4 eller 5. Tager du forklædningen af før
tiden er udløbet så er den resterende tid spildt.

Forklædningstidspunktet ski�ter kl. 22.00. Dette gælder for alle uanset hvornår de står op eller går i
seng. Eksempel: Du har forklædning på niveau 1, hvilket giver dig 2 timer i forklædning pr. døgn. Dette starter
f.eks. ved fredag kl. 22.00  indtil lørdag kl. 22.00. i Denne periode må du være forklædt i 2 timer i træk.

Bemærk: Du må ikke ski�te forklædningsgenstand, når du først har taget den på. Ønsker du at
udski�te din forklædning, skal dette ske før du starter en ny “periode” i forklædning. Du kan derfor
tage den røde hat på som forklædningsgenstand om fredagen, men ønsker du at ski�te den, må du
vente til lørdag før det er muligt. Denne regel gælder ikke på niveau 5.

● Niveau 1 giver dig lov til, at være forklædt i 2 timer i træk pr. døgn.

● Niveau 2 giver dig lov til, at være forklædt i 4 timer i træk pr. døgn.

● Niveau 3 giver dig lov til, at være forklædt i 6 timer i træk pr. døgn.

● Niveau 4 giver dig lov til, at være forklædt i 8 timer i træk pr. døgn, fordelt som du ønsker.

● Niveau 5 giver dig lov til, at være konstant i forklædning og giver derudover mulighed for at
ski�te forklædningsgenstand e�ter behov. Udøde kan desuden forklæde sig som en anden
type af udød.

På Niveau 4 har du mulighed for at dele tiden hvori du er forklædt op i mindre segmenter. Så hvis du
har niveau 4 i forklædning kan du f.eks. være forklædt i 3 timer, droppe forklædningen og senere tage
den på igen i op til 5 timer. Der er ingen begrænsning på hvor mange segmenter du deler
forklædningen op i, så længe den ikke overstiger de 8 timer samlet.

På niveau 5 kan du konstant være i forklædning i alle døgnets 24 timer. Derudover må du e�ter behov
udski�te din forklædningsgenstand. På den måde kan du undgå, at handelsmanden genkender dig
som “tyven med den røde hat”, som i eksemplet ovenfor. Udøde kan desuden forklæde sig som en
anden type af udød. På den måde kan et kadaver pludselig ligne en vampyr (husk hugtænderne).

Udåd

Disse evner skal tages i beskrevet rækkefølge. De er delt op i niveauer da prisen for den enkelte evne
stiger i forhold til evnens niveau.

● Udåd niveau 1: Skjul våben

● Udåd niveau 2: Gi�tvåben (Korte våben)
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● Udåd niveau 3: Skyggeskjul

● Udåd niveau 4: Bonk

● Udåd niveau 5: Snigmord

Her følger en beskrivelse af hver af evnerne inden for Udåd.

Skjul våben (Udåd: niveau 1)

Med denne evne kan du skjule et kort våben og/eller en blød kølle/knippel (som bruges til evne
“Bonk”). Hvis du bliver gennemsøgt oplyser du hvilket våben der er skjult og den der gennemsøger
dig ignorerer våbenet som om at det ikke var der. Du kan også skjule engangskanyler med denne
evne og der er ingen begrænsning på hvor mange du kan skjule.

Gi�tvåben (Udåd: niveau 2)

Med denne evne kan du kombinere alkymibrygge med korte våben. Dette vises ved at påføre en
alkymiseddel på våbenet med beskrivelse af e�fekten.

Trods navnet gælder denne evne ikke kun gi�te. Generelt kan på du tilføje alle typer af brygge til
gi�tvåbnet, som på en eller anden måde påvirker din modstander fysisk. Brygge der kan påvirke
o�feret psykisk eller som kan påvirke dig, vil ikke virke med denne evne. Søvn betragtes som værende
en psykisk tilstand.

Bemærk: Et gi�tvåben holder kun i ét døgn, fra det tidspunkt hvor “gi�ten” blev påført våbnet (det vil
sige da sedlen blev sat på). Skriv tidspunktet på alkymisedlen, når den påføres våbnet. Hvis der ikke
er tidspunkt på sedlen, virker “gi�ten” ikke.

For at bruge dit gi�tvåben er der visse krav du skal opfylde:

● Du kan kun forgi�te folk der ikke er i kamp. Så hvis du eller dit o�fer er i kamp, kan du ikke
overføre bryggen til dit o�fer (Det kræver et godt og præcist stik at bruge et gi�tvåben). Bruger
du dit gi�tvåben i kamp, vil gi�ten “falde af” og det vil fungere som et kort våben.

● Du kan kun påføre én bryg på dit gi�tvåben ad gangen. Eliksirer kan ikke bruges.

● Bryggen på dit våben kan kun bruges én gang og bliver overført på den første person du
”snitter”/”stikker” med det. Hvis du ikke har brugt dit våben inden 24 timer ophører bryggen
med at virke, og du skal �erne alkymisedlen fra dit våben. (se ovenfor).

● Når du har ”snittet”/”stukket” dit o�fer fortæller du til  vedkommende at de er blevet forgi�tet
af en alkymibryg og virkningen af den. Derpå river du alkymisedlen over.

● Gi�tvåben kan skjules ved hjælp af evnen “Skjul våben”.
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Skyggeskjul (Udåd: niveau 3)

Denne evne gør dig i stand til, at skjule dig så godt i skyggerne, at ingen kan se dig. For at gå i
skyggeskjul skal du stå, sidde eller ligge i en skygge der dækker dig helt og holde dine arme op foran
dit bryst i et kryds. Når du gør dette er der ingen der kan se dig.

Bemærk: Når det er mørkt, så vil alle steder gælde som en skygge, men på en overskyet dag vil der
ikke være skygger. Det er ligegyldigt om du er inde eller ude; er der en skygge der er stor nok, kan du
gemme dig i den. Der gælder følgende regler når du bruger skyggeskjul:

● Der er ingen tidsbegrænsning på Skyggeskjul.

● Skyggen skal dække hele din krop.

● Hvis nogen ser direkte på dig, når du træder ind i en skygge, vil du ikke være skjult.

● Hvis du siger lyde eller bevæger dig, så �ernes dit skyggeskjul med det samme.

● Du kan godt udføre Bonk og Snigmord direkte fra Skyggeskjul, men mister dit skjul.

● Man kan ikke stå �lere personer i Skyggeskjul i den samme skygge.

Bonk (Udåd: niveau 4)

Denne evne giver dig mulighed for, at slå din modstander ud uden at skade vedkommende. Bonk
bruges til at bortføre, gå uforstyrret ind et sted eller stjæle fra folk. For at “bonke” en anden spiller, er
der visse kriterier der skal opfyldes:

● Du skal bruge en blød kølle/knippel uden kerne. Ingen andre våben kan bruges til Bonk.
Bemærk: en blød kølle/ knippel er ikke et kort våben.

● Hverken du eller o�feret må være i løb.

● O�feret må ikke se det ske.

● O�feret må ikke være i kamp.

● O�feret må ikke være iført en fast metalhjelm. En hat eller hjelm af stof, læder eller ringbrynje
beskytter ikke mod bonk.

● Hvis der er �lere personer til stede i situationen end dit o�fer, kan du ikke udføre bonk,
medmindre “de andre” ved, at du vil bruge bonk. Man kan altså ikke bruge bonk på en kro, i
mange menneskers påsyn, med mindre alle andre end o�feret ved, at o�feret skal “bonkes”.

Når du “bonker” en modstander, slår du vedkommende oven i hovedet (eller til nød på skulderen)
med din bløde kølle/knippel samtidigt med at du siger “bonk”. O�feret skal here�ter falde om og være
bevidstløs indtil der ikke er andre spillere i nærheden.
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I det øjeblik at o�feret er alene skal vedkommende blive liggende “bevidstløs” i 2 minutter (tæl 120
LV’er). Alle kan vække vedkommende, så snart “bonket” er blevet udført. Uanset hvordan o�feret
kommer til hægterne igen, vil vedkommende være så ør i hovedet at personen hverken kan kæmpe
eller gå et lille stykke tid e�ter. Man får ikke skade af at blive “bonket”.

Bemærk: Hvis o�feret som er blevet udsat for Bonk, modtager skade af nogen som helst slags, mens
personen er slået ud, vil vedkommende vågne med det samme og være klar til kamp!

Uanset om du er blevet vækket af andre eller er vågnet af dig selv e�ter at være “bonket”, har du fået et
lille hukommelsestab og kan derfor ikke huske hvad der skete i minutterne op til du blev “bonket”.
Dette betyder blandt andet og mest vigtigt, at du ikke kan huske hvem din overfaldsmand er.
Korpusmagi-formularen “Husk det nu”, kan dog hjælpe dig med din tabte hukommelse. Blev du
vækket ved påført skade kan du huske alt

Snigmord (Udåd: niveau 5)

Med denne evne kan du karakterdræbe en anden spiller uden, at gøre mordet til en dramatisk
handling og derfor kan du slå ihjel i stilhed, selv om dit o�fer har alle sine livspoint! Alle andre regler
for karakterdrab er i spil. Dette betyder blandt andet at dit o�fer er døende i 15 minutter før at
vedkommende endelig dør.

For at kunne snigmyrde en anden karakter er der visse andre krav du skal opfylde:

● O�feret må ikke se dig før du snigmyrder vedkommende. Du skal altså fysisk snige dig ind på
dit o�fer, uden at vedkommende aner uråd.

● Hverken du eller o�feret må være i løb.

● Du eller o�feret må ikke være i kamp.

● Hvis o�feret bærer en hård metalrustning (pladerustning) der dækker vedkommendes hals og
ryg i en grad at du ikke “kan komme til at snitte”, kan du ikke snigmyrde personen.

● Du kan kun snigmyrde med et kort våben eller et et-håndsvåben som har en klinge.

● Du kan kun snigmyrde en anden karakter ved at lave et symbolsk snit hen over halsen på
o�feret eller ved at ”dolke”/”stikke” o�feret i ryggen med dit våben.

Bemærk: Pas på med ikke at komme i kontakt med o�ferets hud med dit våben, når du
“snitter halsen over” på dem, da dette kan give brændemærker når du laver snittet. Du må
derfor gerne, som et alternativ, nøjes med at “lægge” dit våben på o�ferets hals, hvis dette
fungerer bedre.

● Idet du laver ”snittet”/”stikket” skal du sige “snigmord” til dit o�fer.

LÆGEEVNER

Lægen er den eneste karaktertype som kan helbrede andre karakterer i felten uden omkostninger for
sig selv. De er de bedste og mest alsidige helbredere i LV og har også evnen til at genoplive folk som er
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døende. Men det er omkostningsfuldt at være læge, så de sårede bør altid sikre sig, at de har nogle
Korint på sig hvis de skulle komme til skade eller holde sig god ven med en dygtig læge.

Helbrede (max. 5 niveauer)

Som læge kan du hurtigt træde til i akutte situationer og redde patienter fra livstruende
omstændigheder.

Du kan helbrede dig selv eller din patient et antal livspoint (LP) svarende til dit niveau i Helbrede
(max 5). Du må gerne bruge evnen �lere gange på samme patient, hvis du ikke formåede at helbrede
alle sårene i første omgang. Med denne evne kan du også helbrede Udøde.

Når du helbreder skal du bruge forbindinger og komponenter. Forbindingerne laves af lange afrevne
stykker stof (gerne i hvidt) og du skal selv medbringe dine egne forbindinger. Vi har lidt ekstra i
arrangør-gården hvis du glemmer det, men vi kan ikke garantere at vi har nok.

Hver forbinding helbreder et antal sår svarene til dit niveau og kræver også komponenten “Urter”.
Hver forbinding skal derfor “fyldes” med 1 Urter.

Når en forbinding er blevet lagt, skal der der gå X antal minutter svarende til antallet af forbindinger
på patienten før vedkommende er helbredt. Når tiden er gået tages forbindingerne af og
komponentkortene rives over. Forbindingerne kan bruges igen med det samme.

Eksempel: Spiller A er læge og har evnen Helbrede på niveau 2. Spiller B har netop været i kamp og har mistet 5
Livspoint. Da spiller A kan helbrede 2 LP pr. forbinding, kræver dette 3 forbindinger og 3 Urter. Spiller A lægger de
3 forbindinger på Spiller B. De venter nu begge i 3 minutter, hvore�ter Spiller A �erner forbindingerne og river
komponentkortene over. Spiller B er nu helbredt og kan fortsætte som før.

På niveau 3 kan du udover at helbrede 3 Livspoint pr. forbinding også helbrede sygdomme.
Sygdomme dukker op fra tid til anden og der kræves o�te særlige behandlinger og komponenter for at
kurere en given sygdom. Der findes ikke en færdiglavet facit-liste over sygdommene, så de kan
variere meget fra tid til anden. Lægemesteren vil på et tidspunkt få kuren fra arrangør-gården og
gennem rollespil, kan vedkommende afsløre de enkelte ingredienser overfor de læger som researcher
en kur.

På niveau 4 kan du udover at helbrede 4 Livspoint pr. forbinding også kurere tilstande og gi�te som er
skabt gennem alkymibrygge (ikke eliksirer) uanset deres niveau. Normalt er det kun alkymibryggen
“Modgi�t” (Alkymi niveau 5) der kan kurere denne slags. For at kurere en given tilstand eller gi�t
kræver det, at du bruger de samme komponenter som i alkymibryggen der forårsagede tilstanden.
Dette betyder, at du o�te bliver nødt til at opsøge en alkymist som har opskri�ten til den pågældende
alkymibryg, før du kan hjælpe din patient. I det komponenterne rives over, helbredes patienten med
det samme.

På niveau 5 kan du udover at helbrede 5 Livspoint pr. bandage også genoplive andre karakterer hvis
de er døende. Du kan ikke genoplive udøde.

Bemærk: At genoplive en døende er svær proces. Derfor kan en læge ikke genoplive sig selv! Det
kræver ekspertisen af en anden læge! Du kan max. genoplive én person ad gangen.
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For at kunne genoplive en døende karakter, må det ikke være mere end 15 minutter siden at
vedkommende blev forsøgt karakterdræbt. Vær opmærksom på, at de 15 minutter startede i det
øjeblik karakteren blev forsøgt dræbt og ikke i forhold til hvornår karakterskemaet blev revet over.

Bemærk: Når en døende karakter er i din varetægt, det vil sige når du er ved at klargøre
komponenterne til genoplivningen ved siden af patienten, vil tiden stoppe, men ikke nulstilles!
Karakteren vil ikke forværres yderligere, så længe du er i nærheden. Fjernes du fysisk fra
vedkommende, vil tiden fortsætte og når den 15 minutter, vil karakteren dø. Det kan derfor være
farligt at forstyrre en læge mens vedkommende er ved at genoplive en døende karakter!

For at starte genoplivningsprocessen skal du bruge følgende komponenter:

● 2 Urter til at dulme smerten.

● 2 Blæk til at desinficere og rense såret.

● 2 Mos til at stoppe blødningen og sænke hævelsen.

● 2 Svovl til at vække karakteren og få vedkommende på benene igen.

Alle disse ting, i alt 8 komponenter af 4 sæt, sættes fast med mindst 4 bandager; 1 bandage for hvert
punkt/sæt.

Hvis en patient er blevet karakterdræbt ved, at man har �ernet vedkommendes sidste blodkort, skal
du tilføje én dosis blod eller 2 Ekstrakt ekstra, når vedkommende skal genoplives.

Here�ter skal du føre den nu genoplivede karakter op til arrangør-gården, hvor vedkommende får et
nyt karakterskema. Hermed kommer personen til live med 0 (nul) livspoint og vil være hårdt såret
indtil vedkommende bliver helbredt.

Bemærk: Du kan ikke bruge denne evne til at genoplive en karakter hvor der er blevet rollespillet en
eller �lere af følgende ting: Karakteren er blevet brændt, har fået hoved hugget af, hjertet og andre
livsvigtige organer er skåret ud, hjernen er �ernet, kroppen er drænet for blod, kropsdele er spredt i
alle retninger og andre lignende ting som ødelægger kroppen i en grad hvor den ikke kan repareres.

Tappe blod

Med denne evne kan du tappe blod fra en anden karakter.

For at tappe en anden karakters blod skal personen ligge helt stille (frivilligt eller ufrivilligt).
Dere�ter skal du i 2 minutter rollespille at du tapper personens blod (tæl 120 LV’er). Når du har gjort
dette må du rive ét blodkort af fra vedkommendes karakterskema. Der kan kun tappes 1 blodkort ad
gangen fra én person, når du bruger evnen.

Når du tapper blodet skal det over i en beholder, derfor skal hver blodportion have en tilknyttet
glas�laske og en seddel hvor der står hvad der er i �lasken (altså “blod”) samt nummeret for det
pågældende LV. Hvis du ikke har en �laske på dig, kan du hente en i arrangør-gården. Da tappet blod
kun holder i det LV det er blevet tappet, er det vigtigt at få noteret LV-nummeret. En �laske med blod
uden seddel og nummer er ugyldig.
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Hvis du tapper en persons sidste blodkort tæller det som om person er blevet karakterdræbt og
vedkommende skal rive sit karakterskema over e�ter at du har taget blodkortet og vil dø indenfor 15
minutter.

MAGIEVNER

Magikere har evnen til at ændre virkeligheden ved at lave almindelige komponenter, om til
formularer, som både kan hjælpe og skade andre. Selv om deres evner er nogle af de mægtigste i LV er
magikerne dog lige så sårbare som alle andre. Magikere kan kun kaste et begrænset udvalg af
formularer som alle er delt ind i forskellige områder. Nogle magikere kan også skabe en særlig
udefinerbar type af magi, kaldet ritualmagi, som kan bruges til håndtere og skabe situationer som
ikke er dækket af reglerne.

Magi (Max. 5 niveauer fordelt på 3 områder)

For at kunne bruge magi kræver det, at du river de relevante komponenter over, mens du højt siger
navnet på formularen. Du finder prisen på den enkelte formular under dennes beskrivelse.
Komponentkortene skal rives midt over med begge hænder. Du kan ikke nøjes med at “krølle” dem.
Dette er en del af spillets mekanismer til at vise, at du kaster en formular. De �leste formularer kan
ikke bruges i kamp; til dette skal du bruge kampformularer som kastes på en anden måde.

Kampformularer skal før kampen skrives på en såkaldt kampformularseddel. Det er også her, at du
river de pågældende komponenter over svarende til kampformularens pris. Når du bruger
kampformularen, krøller du den sammen med en fri hånd og råber navnet på kampformularen, så
din modstander har en mulighed for at høre, at du bruger din kampformular. Der kan være andre
detaljer som skal opfyldes i forhold til en given kampformular. Du finder disse beskrevet under den
pågældende formular. En kampmagiseddel holder kun i det LV hvor den er skrevet.

Inden for magi er følgende “magihuse”  tilgængelige, men du kan kun vælge op til max. 3 forskellige
huse. Når du køber 3 niveauer inden for et magihus kan du også bruge en titel i forhold til det givne
magihus, så som ritualmagiker, teknomagiker, livsmagiker og lignede.

Når du vælger et Magihus, får du straks adgang til alle formularer indenfor det givne niveau. Der er 5
niveauer inden for hvert magihus og hvert niveau har 3 unikke formularer (dog ikke ved ritualmagi).

Hvert magihus, på nær ritualmagi, har specifikke tilhørende komponenter som kræves for at kaste
formularerne inden for det givne magihus. Det koster kun 1 komponent at kaste en niveau 1 formular
og op til max. 4 komponenter, at kaste en niveau 5 formular, uanset hvilket magihus (på nær
ritualmagi) du mestrer.

Bemærk: Komponenterne er delt mellem to forskellige handelsområder.

Magihusene er delt op således:
● Dødsmagi: Har fokus på død, smerte, udøde og åndeverdenen.

Komponenter: Talisman og Svovl
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● Korpusmagi: Har fokus på påvirkning af hjernen, tanker og følelser.
Komponenter: Mos og Svampe.

● Livsmagi: Har fokus på at give liv til sårede og uskadeliggøre modstandere.
Komponenter: Ekstrakt og Krystal.

● Naturmagi: Har fokus på beskytte allierede og pacificere modstandere.
Komponenter: Træ og Urter.

● Teknomagi: Har fokus på direkte skade og manipulation af fysiske genstande.
Komponenter:  Malm og Sten.

● Ritualmagi: Har fokus på særlige e�fekter som ikke dækkes af almindelig magi. Der er ingen
specifikke formularer inden for ritualmagi. I stedet skal du snakke med ritualmesteren om
hvad du ønsker at opnå med dit ritual. Udover dette kan ritualmagi bruges i samarbejde med
en smed der ønsker at skabe en artefakt. Ritualmagi i sig selv kan ikke skabe artefakter.
Niveauerne i ritualmagi svarer til antallet af ritualer der kan udføres pr LV. Du kan læse mere
om ritualmagi i det særskilte dokument hvor formularerne også er beskrevet.

Lave Skri�trulle

Skri�truller gør det muligt for andre karakterer der ikke har magi evner, at kaste formularer.

Du kan kun lave skri�truller af formularer som du selv kan kaste. Man kan ikke nedskrive
Kampformularer på skri�truller; det er kun folk med magi evner der kan kaste denne slags magi.

Det koster 1 Blæk og 1 Pergament, samt det samme antal komponenter der bruges til den givne
formular, at lave en skri�trulle og den kan kun bruges i det LV hvor den blev lavet. Du kan hente
blanke skri�truller hos magimesteren ved hver udlevering.

SMEDEEVNER

I LV er en smed ikke kun en simpel grovsmed, da vedkommende på de højeste niveauer også får
evnen til at skabe magiske genstande. Smeden kan derudover fremstille smedegenstande af nogle
særlige smedekomponenter som kun de selv kan fremstille. En smed påtager sig o�te én specifik
opgave ad gangen og er de eneste karakterer der kan lave magiske artefakter.

Smedekunst (max. 5 niveauer)

Denne evne gør dig i stand til at lave særlige smedekomponenter, genstande og artefakter (magiske
genstande).

Smedekomponenter
Smedekomponenter er en helt særligt type af komponenter som kun smeden kan lave og de bruges i
fremstillingen af smedegenstande og artefakter. Disse særlige komponenter dannes ved at “smelte”
almindelige komponenter sammen og består af følgende:
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● Fragment - dannes af krystal

● Aske - dannes af Pergament

● Kul - dannes af  Træ

● Olie - dannes af Ekstrakt

● Perle - dannes af  Talisman

● Jern - dannes af  Malm

Dit niveau i Smedekunst afgører hvor mange almindelige komponenter der skal smeltes sammen, før
du kan danne én smedekomponent, hvilket du kan se herunder:

● På Niveau 1 kræver det 4 komponenter at danne 1 smedekomponent.

● På Niveau 2 kræver det 3 komponenter at danne 1 smedekomponent.

● På Niveau 3 kræver det 2 komponenter at danne 1 smedekomponent.

● På Niveau 4 kræver det 1 komponentet at danne 1 smedekomponent.

● På Niveau 5 kræver det 1 komponenter at danne 1 smedekomponent.

En smedekomponent har som udgangspunkt en værdi på 20 Korint. Denne pris kan dog variere alt
e�ter udbud og e�terspørgelse.

Smedegenstande
En smed kan fremstille alle typer af smedegenstande uanset niveau i Smedekunst. “Sværhedsgraden”
ligger i antallet af smedekomponenter der skal bruges på en given genstand, som beskrevet ovenfor.
På niveau 4 kan smeden derudover fremstille artefakter i samarbejde med en magiker der kan
ritualmagi eller en tilbeder som kan udføre en ceremoni. Niveau 5 gør at smeden kan fremstille
artefakter uden hjælp fra andre.

Nogle Smedegenstande har en styrke som skal overskrides før man kan �erne den givne genstand.
Styrken har ikke et fastlagt niveau, da dette fastsættes af smeden (og kunden) når komponenterne
rives over og genstanden fremstilles. For hvert niveau en given genstande skal have, skal der betale et
tilsvarende antal komponenter, som du kan se herunder.Der findes også smedegenstande som ikke
har en styrke.

Eksempel: Den lokale smed ønsker at fremstille en lås på styrke 10. Vedkommende  har Smedekunst på niveau 3.
Da låsen er styrke 10, kræver dette 10 Jern. Jern fremstilles af Malm og med Smedekunst på niveau 3, kan smeden
omdanne 2 Malm til 1 Jern. Så i alt skal smeden have adgang til 20 malm, før produktion kan sættes i gang.

Smedegenstandene som en smed kan fremstille er følgende:
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● Lås - kræver 1 Jern pr. styrke. Har 1 tilhørende nøgle.
En lås kan sikre kister, døre og teltåbninger. Man kan ikke sætte en lås på en taske eller pung.
Det er kun  den kriminelle evne “Dirke låse” der kan åbne en lås uden nøglen og det kræver
både færdighed og tid at kunne åbne en stærk lås.

På “låsesedlen” skal der tydelig stå låsens styrke og en unik kode. Denne kode skal også
skrives på nøglen. Bliver nøglen væk er det ærgerligt og så må låsen dirkes op. Med en nøgle
kan låsen åbnes og lukkes så o�te man vil, men bliver låsen dirket op, så går den permanent i
stykker. Vi anbefaler at koden indeholder smedens initialer og mindst ét tal. Symboler og
figurer er også tilladt.

En lås og nøgle har ingen udløbsdato. Der kan højst være en lås på én teltåbning, dør eller
kiste. En smed kan ved låsens tilblivelse lave ekstra nøgler til den samme lås for 1 Jern for hver
nøgle. Man kan ikke lave ekstra nøgler når låsen først er fremstillet.

● Mekanisk fælde - kræver 1 Olie og 1 Fragment pr. skade som fælden skal give.
En mekanisk fælde giver skade svarende til smedens evne i Smedekunst!
Dette betyder at en smed med niveau 1 i Smedekunst kan lave en mekanisk fælde som giver 1
i skade og en smed med niveau 5 i Smedekunst, kan lave en mekanisk fælde som giver 5 i
skade.

Denne fælde kan kun placeres på en lås og giver personen som prøver at bryde låsen op,
skade som ikke kan undgås. Man kan altså ikke sætte en fælde på en taske eller pung.

Hvis der er en mekanisk fælde på en given lås, skal dette skrives på “låsesedlen”. Karakterer
som har evnen “Dirke låse” på niveau 4, kan bruge tid på at �erne en mekanisk fælde. Når
fælden er blevet udløst er den brugt. Hvis du har nøglen til en lås med en mekanisk fælde, vil
du ikke udløse fælden når du låser låsen op. En mekanisk fælde har ingen udløbsdato. Der
kan højst være en mekanisk fælde på én teltåbning, dør eller kiste.

● Futteral - kræver 1 Aske pr. komponent som skal sikres.
Et futteral er en særlig pung, som kun ejeren kan åbne og lukke og det kan ikke �ernes fra
ejeren. Dette betyder, at man ikke kan stjæle futteralet eller indholdet selv om futteralet
ligger på et åbent sted.

Bemærk: Du skal som spiller selv sørge for at have en ekstra pung med, som en smed
dere�ter kan lave om til et futteral. En spiller kan kun eje 1 futteral ad gangen.
Et futteral kan skjule almindelige komponenter, legendariske komponenter, alkymisedler og
smedekomponenter!

For hver aske som futteralet imprægneres med, kan futteralet indeholde 1 komponent. Så
hvis der er brugt 10 Aske, kan futteralet indeholde 10 Komponenter. Et futteral kan ikke
opgraderes løbende, så ønsker man at kunne skjule �lere komponentkort, skal man lave det
gamle futteral om til et nyt. Et futteral bliver deværre hurtigt slidt og dermed holder et
futteral kun i det pågældende LV hvor det blev fremstillet.

53



● Håndjern - Kræver 1 Jern og 1 Olie.
Et håndjern består af en sort snor eller kæde, som brugeren selv skal medbringe. Smeden kan
here�ter lave disse om til et håndjern. Det skal bindes let om begge håndled, sådan at
bæreren af sikkerhedsmæssige årsager nemt, kan rive det af.

Den der bærer håndjernet kan umiddelbart ikke selv tage det af. Dette kan kun gøre af andre
spillere. Et håndjern er ikke en særlig avanceret mekanisme, så e�ter 10 minutter vil o�feret
dog gennemskue hvordan man kan løse det op og dermed kunne �erne det selv. Hvis andre
åbner håndjernet før de 10 minutter er gået, vil det ikke gå i stykker, men lykkes det bæreren
selv at åbne det e�ter 10 minutter, vil håndjernets mekanisme går i stykker og dermed
ødelægge håndjernet. Snoren eller kæden kan dog genbruges i fremstillingen af et nyt
håndjern.

Et håndjern forhindrer bæreren i at bruge sine evner og gøre fysisk modstand.
Håndjern kan ikke påføres en lås eller fælde af nogen som helst slags.
Et håndjern holder kun i det pågældende LV.

● Engangskanyle - Kræver 1 Perle og 1 Fragment.
Denne kanyle fungerer og bruges som almindelige kanyler (se under “Alkymi”), men kan kun
anvendes én gang. Engangskanyler kan fyldes op med én alkymibryg eller ét blodkort.
Når kanylen fremstilles, skal komponentkortet Perle, foldes som et kræmmerhus.
Man behøver ikke at hælde en alkymibryg eller blod ned i engangskanylen med det samme.
Når man ønsker at fylde engangskanylen tages sedlen fra �lasken og foldes som et
kræmmerhus og lægges dere�ter ned i engangskanylen. Den er nu klar til brug.

E�ter engangskanylen er brugt, rives Perle-komponentkortet over og alkymisedlen eller
blodkortet gives til personen som kanylen blev brugt på.
Engangskanyler kan skjules med den kriminelle evne “Skjul våben”.
Engangskanyler holder kun i det pågældende LV.

● Knojern - kræver 1 Jern og 1 Kul for hvert nævekampspoint.
Når du fremstiller et knojern skal du først beslutte dig for, hvor mange point ekstra det skal
tilføje til Nævekamp. Here�ter rives komponenterne over og antallet af nævekampspoints
skrives på en tilhørende “Knojerns seddel”.

Et knojern kan aldrig tilføjes �lere point end smedens evne i Smedekunst x 2!
Dette betyder at en smed med niveau 1 i Smedekunst kan lave et knojern på max. 2 ekstra
nævekampspoints og en smed med niveau 5 i Smedekunst, kan lave et knojern med max. 10
ekstra nævekampspoints.
Spilleren der bruger knojernet skal have handsker eller lignende på deres hænder for at vise,
at de bruger et knojern, men sedlen behøver ikke at hænge på handsken. Den skal dog kunne
fremvises hvis det e�terspørges. Et knojern “dækker” begge hænder.
Knojern som allerede er fremstillet, kan ikke opgraderes. Ønsker man et stærkere knojern, så
skal der laves et nyt.
Knojern kan ikke forbedre nævekampspointene for en spiller som er påvirket af
Naturmagi-formularerne “Kløer” og “Bæst”.
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Et knojern holder kun i det pågældende LV.

● Bjørnefælde - Kræver 1 Jern og 1 Aske.
For at lave bjørnefælder skal du selv medbringe snor hjemmefra.
En bjørnefælde laves af en “tyk” snor (tykkelse svarende til omkredsen af en finger), med en
længde på 2 meter. Snoren lægges i en rundkreds og enderne bindes sammen og tilføres en
“Bjørnefælde-seddel”.  En bjørnefælde kan også laves som en “mine” af bobleplast med falsk
græs ovenpå og bør i dette tilfælde have en omkreds på ca. 60 cm, samt en tilhørende
bjørnefælde-seddel.

En bjørnefælde kan kun lægges på jorden og kan ikke lægges på jorden midt i en kamp. Når
o�feret træder ind i cirklen vil vedkommende med det samme få 1 i skade, som ikke kan
undgås. En bjørnefælde går i stykker e�ter den er blevet udløst og holder kun i det
pågældende LV hvor den blev fremstillet. Snoren kan genbruges til at lave nye bjørnefælder.

Porte
Smedekunst kan også bruges til at reparere porte med. Det kræver 3 skud fra en kanon at ødelægge
en port. Der skal bruges 4 træ og 2 jern pr. skadespoint der skal repareres. Hvis porten har fået 3 skud
kan den ikke repareres og derfor skal der fremstilles en ny port. En ny port kan bygges for 12 træ, 6
jern og 1 olie (til at smøre hængslerne).

Alkymistbrygge
Nogle gange skal en smed samarbejde med alkymister, da disse er i stand til at lave alkymibrygge
som ødelægger ting der skal repareres. Der vil altid stå i alkymistens opskri�t hvilken komponent der
skal bruges til at reparere en given genstand, men det vil være dig som smed der udfører det fysiske
arbejde med at påføre bryggen og selve reparationen. Det kræver intet andet udover lidt rollespil at
reparere disse ting og alkymisten vil fortælle dig hvad der er brug for.

Artefakter
En smed på niveau 4 og 5, kan også fremstille artefakter. Disse særlige magiske genstande er dyre at
lave og kræver o�te tid og �lere personer udover dig selv. Før en smed kan lave en artefakt skal denne
godkendes af en arrangør i arrangør-gården. Du skal medbringe den fysiske genstand som
artefakten skal laves af, have tænkt over hvad artefakten skal kunne og hvilke komponenter du havde
tænkt dig at bruge. I arrangør-gården har vi forskellige genstande som du også kan bruges til
artefakter, men vi kan ikke garantere for hverken udvalget eller kvaliteten.

På niveau 4 skal en magiker med evnen ritualmagi eller en tilbeder som kan udføre ceremonier, være
med i fremstillingen af artefaktet. Fremstillingen af artefaktet vil tælle som et af de
ritualer/ceremonier som vedkommende kan skabe under det givne LV. På niveau 5 behøver du ikke
hjælp fra en magiker eller en tilbeder.

Artefaktet fremstilles således:

● Artefaktet lægges på et bord eller lignende over�lade sammen med komponenter der svarer
til materialerne i artefaktet. Du må også gerne bruge smedekomponenter, smedegenstande,
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Korint og legendariske komponenter der dukker op i LV fra tid til anden. Så længe det giver
mening at bruge en given komponent, er den tilladt.

● Here�ter placeres komponenterne, sådan at de passer med artefaktets fysiske form og
størrelse. Et almindeligt komponentkort er 9 cm i længden, så et kortsværd på 60 cm, skal
derfor dækkes af 6 “jern” komponentkort. Bredden af sværdet, når det ligger på et bord, skal
også dækkes af kortene. På denne måde afgører artefaktets ægte fysiske størrelse, antallet af
materialer der skal bruges til at fremstille det. En ring vil derfor kræve færre komponenter
end et sværd. Så en træstav kræver f.eks. at man lægger “Træ” komponentkort ud i stavens
fulde længde. Er der også en ædelsten på artefaktet, skal der tillægges et “krystal”
komponentkort. Er der metaldele kan disse dækkes af Malm-komponentkort eller Korint.
Artefaktet skal dækkes så vidt som muligt.

● Når alle komponenter er placeret skal du, enten sammen med ritualmagikeren, tilbederen
eller alene alt e�ter dit niveau i Smedekunst, begynde at rive dem over, samtidigt med at du
rollespiller, at komponenterne bliver smedet om til et artefakt. Du har nu den fysiske del af
artefaktet, men mangler den magiske komponent.

● Nu er artefaktet klar til at modtage dets magiske evner. Her skal du være kreativ, for de
særlige evner i et artefakt kommer ikke af sig selv. Hvis der findes en formular eller en
alkymibryg som ligner det artefaktet skal kunne skal denne tilføjes, enten ved at en magiker
kaster den pågældende formular på artefaktet, igennem en skri�trulle eller ved at en alkymist
har givet dig en relevant bryg. Hvis artefaktet skal kopiere en evne, er prisen 100 Korint pr.
niveau (f.eks. Helbrede på niveau 3 koster 300 Korint). Ønsker du noget mere kompliceret og
eksotisk, kan en ritualmagiker lave et ritual over dit artefakt eller en tilbeder udføre en
ceremoni, og på den måde give artefaktet, den ønskede e�fekt. Sidstnævnte kræver
ritualmesterens eller trosmesterens tilladelse alt e�ter om du bruger et ritual eller en
ceremoni. Ritualet og ceremonien skal overholde alle de gældende regler inden for disse. Du
må kun udføre 1 ritual eller 1 ceremoni i forbindelse med fremstillingen af artefaktet. Når alle
disse ting er på plads, er artefaktet færdigt og kan bringes i spil. A�brydes du undervejs, kan
du fortsætte igen ved lejlighed uden konsekvenser.

Bemærk: Der er nogle vigtige overvejelser du skal gøre dig, når du laver et artefakt, for
selvom det kan hjælpe bæreren, så skal det også have en skyggeside. Hvor der er yin, er der
også yang.

Følg denne liste før du overvejer at lave et artefakt:

■ Læs reglerne så du har et overblik over hvad du kan påvirke og hvordan de enkelte
dele fungerer.

■ Beslut hvad den positive e�fekt skal være og hvor magtfuld den er. Artefaktet kan godt
have �lere positive e�fekter.

■ Afgør hvad den negative e�fekt skal bestå af. Det er meget vigtig, at du a�balancerer
den positive og negative e�fekt. Dette er et af de punkter vi som arrangører har et
særligt øje på. Et artefakt kan godt have �lere negative e�fekter.
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■ Overvej om dit artefakt er spilskabende. Kan det skabe godt rollespil for andre end
dig selv? Hvad bibringer det spillet og verdenen?

■ Tag artefaktet ned til arrangør-gården. Artefaktetet skal altid vurderes af en
arrangør og vedkommende vil vurdere om det er muligt at lave dit artefakt med de
ønsker du har eller om det eventuelt vil kræve justeringer af den positive eller
negative e�fekt i forhold til at være balanceret. Here�ter registrerer vi det i vores
database og sætter en seddel med en uddybende beskrivelse på det, så andre spillere
kan se at det er et artefakt.

● Et artefakt er permanent, men kan dog ødelægges i et samarbejde mellem en smed på niveau
4 og 5, samt en ritualmagiker eller en tilbeder som kan udføre ceremonier. For at ødelægge et
artefakt kræver det den samme proces, som da artefaktet blev formet, hvilket betyder at
komponenterne placeres så de passer til artefaktets fysiske form. Here�ter skal
ritualmagikeren eller tilbederen rive komponentkortene over og dermed er artefaktens magi
ødelagt. At ødelægge et artefakt tæller imod antallet af ritualmagikerens ritualer og
tilbederens ceremonier som vedkommende kan udføre i det pågældende LV. Det er tilladt at
bruge den samme genstand til at lave en ny artefakt med de samme eller nye evner hvis man
ønsker, da den fysiske del ikke ødelægges.

● Artefakter som har en e�fekt der kun virker én gang pr. dag, kan genoplades til at virke en
gang mere den pågældende dag, hvis det placeres på et relikvie (se trosevner), mens en
troende på niveau 3 eller over, fremsiger en messe over det.

Bemærk: Vær opmærksom på, at idet du laver et artefakt, så ændrer genstanden sig fra at være en
personlig ejendel der ikke må stjæles til, at være en in-game genstand der godt må stjæles. Hvis
artefaktet bliver brugt af en anden spiller, kan vi ikke vide i hvilken tilstand din genstand bliver
leveret tilbage eller om den forsvinder. LV kan derfor ikke beskytte imod eller garantere at dit artefakt
ikke går i stykker. Det er derfor vigtigt, at du ikke vælger en genstand som er værdifuld eller har stor
a�fektionsværdi for dig. LV giver ikke erstatning og du medbringer derfor genstanden på eget ansvar.
Ønsker du senere at hente genstanden, i det tilfælde at den ikke længere er et artefakt, så sig det til
arrangøren der noterer artefakten i vores database, sådan at vi har dokumentation for, at du ønsker
genstanden tilbage, når den ikke længere er en del af spillet.

TROSEVNER

Dette område har fokus på at dyrke en trosretning og beskytte de troende. O�te vil der være en leder,
hvis titel selv skal defineres af den pågældende religion. At være troende kræver dedikation, men jo
�lere der tilslutter sig den pågældende religion, des mere magtfuld bliver den. Du kan som spiller
sagtens værende troende og dyrke din religion i det omfang du selv bestemmer. Det er først når du
dedikerer dit liv til en trosretning, at du bruger Tros evner og dermed ændres din status fra
“almindelig” troende til en tilbeder.
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Tro (max. 5 niveauer)

Denne evne købes som et bevis på, at du har dedikeret dit liv og virke til at støtte en bestemt
trosretning. Når du køber evnen, behøver du ikke at oplyse hvilken religion du støtter. Dette giver dig
mulighed for at finde ud af om der er en religion i området som passer til dig. Alternativt kan du
investere �lere point i denne evne og dermed få muligheden for at oprette din egen religion.
Hvis du ikke har valgt en tro, kan du ikke drage fordel af denne evne. Det er først når du vælger en
religion, at du kan få fordelene sammen med de andre tilbedere. Religionen du vælger skal være en
del af LV’s univers, det vil sige, den skal være registreret og godkendt af en arrangør på
arrangør-gården før den kan bruges i spillet eller være en ny religion, som du selv bygger op fra
bunden. Dette kræver dog at du har evnen “Tro” på niveau 2 eller højere.

Du må gerne afsværge din tro eller ski�te til en anden. Dette skal gøres over for din religiøse leder og
er en formalitet. Du kan også vælge at være uden tro, men dermed frafalder din ret til at få de fordele
som denne evne giver dig.

Når du har valgt hvilken religion du vil tro på, bliver du til en “tilbeder”. Du er here�ter bundet af de
normer og traditioner som er gældende for din religion. Derfor skal du også deltage i messer og stå
inde for det som din religion prædiker. Gør du ikke det, kan den religiøse leder smide dig ud af den
pågældende trosretning. Selv om du bliver smidt ud af en tro og ikke selv anser dig for værende
religiøs, så kan du ikke få de EP du har brugt på evnen tilbage.

● På niveau 1 er du en almindelig tilbeder og kan få gavn af de fordele din tro kan give dig.

● På niveau 2 er du en dedikeret tilbeder, religiøs betroet, kontaktperson eller kirketjener. Du
kan få ansvaret for at klargøre religiøse ceremonier, lede bønnen og være kontaktperson for
ikke-troende der vil vide mere om den pågældende religion. Du kan desuden selv lave din
egen religion (se herunder).

● På niveau 3 er du en religiøs leder, fortaler eller præst inden for den givne tro. Med mere
magt er der også mere ansvar, som du kan læse mere om herunder. Du kan udføre 1 ceremoni
pr. LV.

● På niveau 4 bliver du anset som værende leder af en religion, forbillede eller ypperstepræst.
Du kan desuden vælge hvilke særlige fordele som religionen skal have under det pågældende
LV. Du kan købe disse fordele i arrangør-gården for Korint. Du kan udføre 1 ceremoni pr. LV.

● På niveau 5 kan du beskytte andre tilbedere i din religion, ved at stå stille og messe højlydt.
Dine medtilbedere kan here�ter forme en rundkreds omkring dig, hvor de holder hinanden i
hånden og så længe de bevarer rundkredsen og du højlydt messer, vil I alle være beskyttet
mod alle former for fysiske påvirkninger, alkymibrygge og magi. Ikke-tilbedere og tilbedere
og af en anden religion kan hverken blive en del af rundkredsen eller stå i midten af den. Du
kan ikke bevæge dig mens du fremsiger din messe og rundkredsen stadig er intakt.

Derudover vil du modtage en o�ficiel titel ligesom de adelige. Du kan selv vælge hvad din titel
skal være, men vil i forhold til Lensherren blive anerkendt som “Deres Hellighed”. Denne titel
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er gratis og betragtes som den adelige titel “Baron/Baronesse” og du får dermed de samme
fordele. Dette betyder, at du til enhver tid kan stille dig selv forrest i køen, får et særligt
“Helligt bevis” og muligheden for at dit hellige symbol bliver en del af LVs historie på
sammen måde, som de adeliges våbenskjolde. Du får lavet din titel i arrangør-gården ved
Lad Vides redaktion. Du kan udføre 1 ceremoni pr. LV.

Sådan er en religion opbygget

En religion har nogle faste retningslinjer som gør at religionen bliver tydelig i spiluniverset. Selvom
mange af disse ting virker “påklistret” så er de med til at definere religionen og de troende, og derfor
skal den indeholde følgende elementer:

● Alle religioner har et mærke eller symbol og det forventes at alle tilbedere, uanset niveau
bærer symbolet på en eller anden måde, enten i form af et mærke på tøj, hud eller en
genstand. Formålet med at bære symbolet er, at det fungerer som et bevis på, at du har ret til
at bruge dine fordele som tilbeder af en bestemt trosretning.

● Alle religioner har mindst et håndtegn eller fysisk gestik, som man kan vise overfor andre og
det forventes at alle tilbedere kan dette tegn. Der er ikke tale om et “hemmeligt” håndtryk,
men en fysisk gestus med hånden, f.eks. en knyttet hånd der trykkes mod brystet, foldede
hænder eller lignende. Tegnet kan bruges som en hilsen, i forbindelse med bøn eller i andre
situationer hvor man non-verbalt fortæller hvad man tror på.

● Alle religioner har en eller �lere fraser eller udtryk, som alle tilbedere bør kende og bruge i
daglig tale med andre spillere. Det kan være alt fra “Må Lyset vise dig vejen” for en religion
der tilbeder solen til “(indsæt gudens navn)s vilje!” som et udbrud.

● Alle religioner har et helligt område. Dette kan bestå af et telt, hellig cirkel eller lignende.
Det hellige sted giver tilbederne nogle fordele. Stedet skal pyntes op og fremhæves så andre
kan se at det er et helligt sted. Der skal være et relikvie i midten af stedet. Alle ceremonier
skal foregå på det hellige sted. Det anbefales af det hellige sted har godt med fri plads
omkring sig, da antallet af tilbedere definerer dets størrelse.

● Alle religioner har et relikvie. Denne genstand er et symbol for religionen og definerer
midten af det hellige sted. Et relikvie er et slags altar eller særlig genstand som man beder
ved eller rundt omkring og det skal betragtes som en magisk genstand.

● Alle religioner har messer, som kan bruges til bøn, optagelse af nye medlemmer og
lignende. Det forventes at alle tilbedere deltager i disse messer i den kapacitet der a�tales
inden for den enkelte religion. Du kan a�holde en messe lige hvor du vil, det er kun gennem
messer på det hellige sted, at man som tilbeder kan få de spilmæssige fordele en religion kan
give den enkelte spiller. Der skal a�holdes mindst en messe om dagen.

Bemærk: Når der fremsiges en messe, uanset som bøn eller i andre tilfælde, som gennem
trosfordele eller når en tilbeder på niveau 5 messer ved beskyttelsen af sine medtilbedere,
skal der fremsiges sætninger der priser den pågældende guddom. Det er ikke nok, at nynne,
at sige lyde eller tilfældige ord, for messen skal have et reelt og troværdigt indhold.
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● Alle tilbedere på niveau 3 eller højere kan udføre 1 ceremoni pr. LV. Dette er praktisk talt
nøjagtig det samme som et magisk ritual og kræver at trosmesteren er involveret i
ceremonien. Forskellen på et ritual og en ceremoni er, at det kun er tilbedere inden for den
givne religion og ikke-troende, der kan deltage i ceremonien. Tilbedere af andre religioner
kan ikke deltage og en ceremoni skal udføres på det hellige sted. Antallet af ceremonier der
kan udføres er kumulative i forhold til dit niveau i “Tro”. Dette betyder at du på niveau 3 kan
udføre 1 ceremoni, på niveau 4 kan udføre 2 ceremonier og på niveau 5 kan udføre 3
ceremonier i løbet af et LV.

Hvordan religionen ellers er bygget op, hvad man tror på og hvordan tilbedelse udføres, er op til den
enkelte religion at finde på. Det eneste krav vi stiller fra LVs side er, at religionen er tydelig i
samfundet, sådan at den kan blive en del af vores fælles fortælling om Skovpasset. Kort og godt: vil
man som religion drage spilmæssige fordele af sin tro, så skal man også være synlig og spilbar for
andre. Så selv om din religion er en hemmelig kult, så vil man have hørt om den i Skovpasset.

Det kan o�te være en god ide, at lave en “skabelsesberetning” eller andet der fortæller historien om
den pågældende religion. Der er intet krav om at denne skal være o�fentlig tilgængelig, men vi ser
gerne at disse historier og beretninger bliver fortalt til andre spillere. Der er selvfølgelig sikkert også
en masse hemmelighedskræmmeri og dette er også helt ok, så længe der også er en o�ficiel historie.
Der er intet krav om, at historien om religion bliver skrevet ned.

En religions hellige sted bør være samlingspunktet for religionen og dens tilbedere. Her kan der
udføres ceremonier og med fordel a�holdes messer. Dette sted har desuden særlige egenskaber og
derfor skal stedet markeres på en tydelig måde.

I midten af det hellige sted er et relikvie, som kan være alt fra et religiøst symbol, en piedestal, et
�lag, en statue eller en anden større fysisk genstand. Mindre genstande som knive og halskæder må
gerne bruges, så længe de ligger eller hænger på en større genstand og er tydelige at se. Relikviet kan
ikke stjæles eller umiddelbart �lyttes. Ønsker I at �lytte relikviet så skal det ske gennem en ceremoni,
da I teknisk set �lytter hele det hellige sted. En religion kan kun have ét helligt sted og kun ét relikvie.
Grænsen af det hellige område er defineret af antallet af troende, som kan stå i en rundkreds
omkring midten med hinanden i hænderne og afmærkes ikke på andre måder.

Relikvier er i sig selv en særlig magisk genstand som kan trække energi direkte fra Urkra�ten som
ligger under Skovpasset. Det er gudernes måde at give sine tilbedere deres magt. Derfor kan man
med fordel udføre ritualmagi i nærheden af et relikvie, da det kan være med til at øge chancen for, at
ritualet gennemføres. Derudover kan artefakter genoplades af relikvier, sådan at deres e�fekt kan
bruges én ekstra gang den pågældende dag. For at oplade et artefakt kræves det, at en tilbeder på
niveau 3 eller over udfører en kort messe over det pågældende artefakt.

Når der udføres en ceremoni omkring et relikvie, som jo er et krav, kan ceremonien ikke a�brydes
eller forstyrres af udefrakommende, da relikviet skaber en beskyttende barriere, ligesom når
tilbederne holder i hånd i en rundkreds omkring relikviet.

Relikvier kan dog påvirkes udefra gennem ceremonier og ritualmagi og på denne måde korrumperes
og fordærves. Dette betyder at de kan tillægges negative e�fekter som indirekte gives videre til andre
personer i nærheden af det påvirkede relikvie eller gør at relikviets tilbedere ikke kan modtage
beskyttelse eller velsignelser. På denne måde kan et relikvie bruges som et våben imod sine egne
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tilbedere. Ceremonier eller ritualer som skal påvirke et andet relikvie negativt skal ikke udføres hos
modstanderen, men “hjemme” ved det hellige sted, hos den religion der ønsker at skade de andre.
Trosmesteren vil e�ter ceremonien eller ritualet udfylde en seddel med e�fekten og gå hen til målet og
placere sedlen på deres relikvie.

Bemærk: Målet kan ikke få at vide hvem der har påført deres relikvie den negative e�fekt. De bliver
enten nødt til at forhøre sig rundt omkring i Skovpasset eller udføre en ceremoni, hvis muligt, for at
få denne information!

Der er ingen facitliste over hvordan ceremonier og ritualmagi kan påvirke et relikvie negativt, men
eksempler kunne være: Forhindre messer, forhindre ceremonier, forhindre beskyttelse, give
kontinuerligt skade, sprede sygdom og lignende.

Det er tilladt at kopiere e�fekter fra alkymibrygge og magiske formularer, men kræver at disse
elementer indgår i ceremonien eller ritualet der bliver udført for at give den negative e�fekt. Man kan
selvfølgelig rense et relikvie igen, men vil være under påvirkning af den gældende negative e�fekt.

Et relikvie kan godt have �lere negative e�fekter på engang, men hver e�fekt der skal tilføjes, kræver en
separat ceremoni eller et separat ritual. Det kræver en ceremoni eller et ritual at rense relikviet. I
tilfælde, hvor man ikke kan udføre ceremonier ved et givent relikvie, må man bruge ritualmagi for at
rense relikviet. Når et relikvie bliver renset �ernes alle negative e�fekter på en gang.

Bemærk: Relikvier kan ikke få positive e�fekter gennem ceremonier, ritualmagi og artefakter, da de
allerede giver disse i form af en velsignelse og beskyttelse til de troende.

Sådan skaber du en religion

Når du har opnået niveau 2 i evnen “Tro” kan du skabe din egen religion. Der er dog visse regler du
skal følge, før vi som arrangører kan godkende den. På listen “Sådan er en religion opbygget”
ovenover, kan du finde alle de punkter som du skal have på plads, før du går videre til de næste skridt
som du ser herunder:

● Velsignelse: Din religion giver en særlig og unik velsignelse til hver af tilbederne i din
religion. Velsignelsen kan kun modtages gennem en messe på religionens hellige sted. Det
kræves desuden at tilbederne har evnen “Tro” på mindst niveau 1 før de kan modtage
velsignelsen. Velsignelsen varer indtil næste messe, dog max. 24 timer og man kan kun
modtage velsignelsen én gang pr. døgn. Velsignelser påvirker kun tilbedere. Ikke-troende og
personer fra andre religioner kan ikke udnytte jeres religions specifikke velsignelse.
Velsignelsen er et “varemærke” for religionen og kan kopiere en evne på niveau 1, en formular
på niveau 1, en alkymibryg på niveau 1 eller en anden udefineret fordel som er på et
tilsvarende niveau. Velsignelsen skal dog også have en ulempe som skal godkendes af en GM i
arrangør-gården. Eksempel: Velsignelsen helbreder 1 livspoint til alle tilbedere, men ulempen gør at
de skal  lukke øjnene og ikke kan modtage beskyttelse, selv om de står i en rundkreds omkring det hellige
sted og bliver velsignet.
Man kan kun have 1 velsignelse pr. religion. Denne kan i særlige tilfælde dog ændres e�ter
a�tale med trosmesteren.
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● Beskyttelse: Det hellige sted yder en særlig beskyttelse og det kræver mindst én tilbeder på
niveau 2 eller højere, at aktivere den. Områdets størrelse er lig med størrelsen på den
rundkreds som tilbederne kan danne rundt om midten af det hellige sted når de holder
hinanden i hånden og beskyttelsen virker kun når tilbederne står i netop denne rundkreds
eller inde i rundkredsen. Så længe tilbederne står således, kan området og tilbederne selv
ikke påvirkes af umiddelbare e�fekter som fysiske angreb fra nævekamp eller våben, magiske
formularer eller alkymibrygge. Der er nærmest et guddommeligt og usynligt skjold om
rundkredsen, som afværger (næsten) alt.
Andre personer, selv ikke-troende, kan inviteres ind i midten af rundkredsen af en tilbeder
på niveau 2 eller højere, og kan på den måde også modtage beskyttelsen. Personen der skal
beskyttes kan altså kun gå ind i rundkredsen, ved det sted hvor denne person står. Idet
øjeblik at rundkredsen brydes, stopper beskyttelsen. Den kan dog genoptages lige så hurtigt,
når tilbederne igen holder i hinanden i hånden, hvis dette ønskes. Man kan ikke fange folk
inde i rundkredsen og alle kan forlade den når de vil.

Bemærk: Ingen fysiske påvirkninger kan stoppe beskyttelsen! Det er kun hvis en af
tilbederne bryder cirklen, at beskyttelsen ophører. Andre spillere må ikke fysisk røre eller
skubbe til de personer der danner cirklen.
Der skal udføres en kort messe når beskyttelsen dannes, men man behøver ikke at messe for
at vedligeholde beskyttelsen.

● Tiende: LV udbetaler ikke tiende til medlemmer af religionen; det må I indkræve selv af jeres
medlemmer og I bestemmer selv hvor meget. Men der kan være en fordel ved, at lade
tilbederne betale til religionen.  En tilbeder på niveau 4 eller derover kan gå hen til
trosmesteren og købe en eller �lere særlige fordele til sin religion. Prisen vil variere alt e�ter
e�fekten og varighed.
Fordelen vil o�te have en kra�tig og spilændrende e�fekt som kan hjælpe både tilbederne og
andre spillere. Nogle af fordelene vil vare resten af det pågældende LV, mens andre kun virker
1 gang.
Du har altid mulighed for at kigge kortene igennem og udvælge ét, som skal betales med
korint. Fordelskortene er unikke, hvilket betyder at du kan forhindre andre religioner i, at få
den samme fordel. Du må gerne diskutere med andre medlemmer af din religion, hvilken
fordel I ønsker og der er ingen begrænsninger på, hvor mange forskellige fordele I kan have
under et givent LV.

Der er generelt ingen begrænsninger i forhold til tilbedernes brug af magi og alkymi. Disse kan
sagtens være en integreret del af din tro. Der er heller ingen begrænsninger i forhold til at besudle
eller korrumpere andre religioners relikvier. Alt i alt er det vigtigste omkring en religion klare
retningslinjer, et mål med dens eksistens og hvordan den ønsker at påvirke eller forandre verdenen.

En religion skal gerne skabe en balance mellem fordele og ulemper for tilbederne, som gør at de skal
kæmpe lidt for deres tro og på den måde give modspil til resten af indbyggerne i Skovpasset. En
religion har som altid et mål omkring forandring og en bestemt måde hvorpå denne forandring skal
implementeres. Det er derfor op til dig, som laver din egen religion, ikke kun at gøre den interessant
at høre om, men også at skabe situationer og fysiske tiltag som gør det muligt, at religionen gennem
sine tilbedere kan påvirke spillet og de andre spillere.
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UDØDSEVNER
Selv om det at være udød ikke er en profession, er der særlige evner tilknyttet når man er en udød.
Derfor har vi valgt at tilføje “udød” som en evne i LV. Man får ikke indkomst af disse evner.

Udøde er nogle sære skabninger som magisk holdes i en unaturlig balance mellem liv og død. Livet
som udød er noget ganske andet end at være i live, for udøde mærker hverken kærtegn eller smerte.
Empati og medlidenhed er heller ikke nogle af de udødes stærke sider, fordi personlig overlevelse
vejer tungere. Udøde kan godt have et fællesskab med andre udøde, fordi man er stærkere når man er
�lere, mens de levende i sidste ende kun kan bruges som allierede hvis de kan beskytte dig eller
spises. Udøde kan godt være velovervejet, intelligente og veltalende, men følelser, humor og nydelse
ligger dem �ernt. Nogle udøde er bedre til at foregive følelser, humor og nydelse end andre, men de
levende bør passe på for det er o�te kun et skuespil, der skal gøre dem trygge i de udødes selskab,
frem for oprigtige følelser og velmenende intentioner.
De udødes verden er barsk og du bør være en trussel, omend skjult og underspillet, i forhold til de
levende. Du er “jægeren” og de er “byttet”, for i sidste ende skal du bruge de levende for selv at
overleve. Disse ting bør indgå i dine overvejelser som udød og skal vises i dit rollespil. Hvordan du vil
agere som udød og om du skuespiller følelser eller ej er op til dig, så længe du er opmærksom på
ovenstående, for det re�lekterer hvem du i virkeligheden er inderst inde. Du har sikkert o�te mange
“kasketter” på alt e�ter om du er i selskab med andre udøde eller de levende.

Alle racer i LV kan blive til udøde og der er både fordele og ulemper ved at være det. At være udød skal
derfor betragtes som en tilstand. Når du har evnen udød skal det tydeligt kunne ses at du er udød og
det gør du gennem sminke. Selv med evnen ”Forklædning” kan man se at du er udød. Det er kun
naturmagi-formularen “Bæst” der kan gøre, at du ligner en levende, men den fratager også alle dine
udøde evner og virker kun om natten.

Herunder kan du se de grundlæggende fordele og ulemper som du får som udød.

Udødes fordele:
● Du kan ikke blive påvirket af ting som vil pacificere dig gennem smerte og som vil stoppe din

vejrtrækning. Du får dog skade som alle andre.

● Du kan ikke påvirkes af alkymidrikke og formularer der påvirker dig mentalt.

● Du har ikke blodkort og kan derfor ikke tappes for blod.

● Du kan kun karakterdræbes hvis du bliver destrueret (dvs. har fået skåret hoved af, er blevet
brændt til aske, er målet for livsmagi-formularen “Destruér udød” og lignende). Hvis du
kommer ned på 0 (nul) livspoint vil du være døende i 15 minutter som alle andre og skal agere
dere�ter. E�ter de 15 minutter, hvis du ikke er blevet destrueret, kan du rejse dig op igen og
fortsætte med 1 livspoint.

Udødes ulemper:
● Al magisk skade tæller dobbelt.

63



● Du må gerne vælge magihuset “Livsmagi”, men bør være opmærksom på, at der er �lere
formularer som du ikke kan bruge.

● Generelt vil andre altid vide at du er udød; dette kan ikke skjules. Du kan forklæde dig som
en anden udød, men ikke som levende. Bemærk undtagelsen i form af
Naturmagi-formularen  “Bæst”.

Udød (max. 5 niveauer)

Når du er udød har du adgang til nogle særlige evner. Disse afgører hvor mægtigt du er. Vi gentager
lige: Du kan ikke få indkomst fra disse evner.

Evnerne skal tages i følgende rækkefølge. De angiver en særlig udød titel, som svarer til hvilken type
af udød du er. Hver type udød har et særligt “mind set” og en unik måde at se verdenen på, hvilket du
bør huske i dit rollespil. De har også særlige fordele, som er kumulative. Dette betyder at en udød får
alle fordelene af de typer af udøde som er på lavere niveauer.
De forskellige typer af udøde er:

● Udød niveau 1: Kadaver

● Udød niveau 2: Zombie

● Udød niveau 3: Ligæder

● Udød niveau 4: Gespenst

● Udød niveau 5: Vampyr

Her følger en beskrivelse af hver af evnerne inden for Udøde.

Kadaver (Udød: niveau 1)

Dit liv som levende er langsomt ved at gå i glemmebogen, men du husker både situationer og følelser
fra dit tidligere liv og derfor er du den af de udøde, som bedst forstår de levende. Eller gør du? Du
kan i sjældne øjeblikke nærmest savne det at være i live og kan ved at være i nærheden af de levende
opleve følelser, humor og nydelse. I kroens mørke hjørner vil selv de levende engang imellem have
svært ved at opdage, at du er udød, fordi du virker så “menneskelig”.

Med denne evne opnår du de fordele og ulemper beskrevet ovenfor, som der er ved at være en udød.

Kadavere ser lidt syge og blege ud. De er o�te socialt akavede og kan virke sære og anderledes på de
levende. De griner videre, når andre netop er stoppet, de kan ikke forstå ironi og kommer med
kommentarer uden kontekst. De savner at blive påvirket følelsesmæssigt og får en rus når de oplever
brudstykker af følelser, hvilket kun sker i nærheden af de levende. De kan virke lidt forvirrede og
malplaceret blandt de levende og har o�te en ydmyg position i forhold til mægtigere udøde.
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Zombie (Udød: niveau 2)

Der var engang hvor du var levende, men du husker ikke detaljerne. Følelserne er væk, men du kan
stadig blive tiltrukket af samværet med de levende. Du kan dog ikke helt forklare hvorfor.

Zombier er o�te lidt mere rådne end de andre udøde. Deres krop er i en rivende udvikling mod det
udøde stadie og derfor er deres krop i forandring. De vil derfor o�te have tydelige sorte sår,
blodsprængninger i huden, sære knopper, udslæt og løsthængende �lager af hud; men dette kan
heldigvis skjules. Zombier er ikke, hvad mange tror, langsomme og dumme. Tværtimod er deres hud
og muskler ved at ændre sig til et andet stadie der gør dem stærkere end almindelige mennesker.
Zombier kan virke en smule sløve, både fysisk og psykisk, men kan være farlige hvis de kommer tæt
på en modstander. Man skal aldrig undervurdere en zombie.

Med denne evne får du automatisk +2 i evnen “Nævekamp”. Dette betyder at dit evneniveau i
nævekamp ser sådan ud i forhold til de 5 niveauer: 3, 5, 8, 12, 17. Hvis du ikke har købt evnen
“Nævekamp”, vil du automatisk have 2 i nævekamp, hvor andre har 0. Du må gerne bruge “Knojern”.

Ligæder (Udød: niveau 3)

Du husker ikke dengang du var levende. Der er ingen minder eller følelser tilbage. Kun en brændende
indre ild der driver dig fremad. Din krop har forandret sig yderligere og du er nu blevet et toptunet
rovdyr. Og du er sulten. De levende er en ressource der skal udnyttes sådan at du kan nå dine egne
mål. Du er dem overlegen og betragter dem som kvæg. Men “kvæg” kan godt være farlige og du er
derfor ikke nødvendigvis dumdristig. Der er dog en sult du har svært ved at holde tilbage, for de
levende smager godt og nogle gange bliver du nødt til at give e�ter for sulten.

Ligædere har ikke markante blodudtrækninger, løsthængende hud�lapper og åbne sår. De er
tydeligvis blege og har o�te sorte rander under øjnene, har markerede træk og kan se lidt udmagrede
ud. Nogle ligædere har slidt tøj og er beskidte af jord og deres ofres blod. De har o�te et lidt vildt blik i
øjnene og har en tendens til at være meget (nogle gange for meget) opmærksomme på deres
omgivelser. En ligæder har o�te mere fokus på det fysiske end det psykiske.

At være ligæder giver dig mulighed for, at helbrede livspoint når du “spiser” levende spillere. Hvis du
kan immobilisere en anden spiller, enten fysisk eller gennem formularer eller alkymi, må du “spise af
dem”. For hvert 10. sekund (tæl 10 LV’er) må du “spise” 1 livspoint fra dit o�fer og dermed selv
genvinde 1 livspoint. Husk at rollespille dette. Man må gerne være �lere ligædere om et o�fer.

Du kan spise indtil din modstander ryger ned på 0 (nul) livspoint, hvore�ter vedkommende vil
besvime. Here�ter vil du miste interessen for personen og bør forlade dit o�fer, med mindre du har
andre umiddelbare gøremål. Dit o�fer vil være besvimet så længe du er i fysisk nærhed og først vågne
op når du er væk. Dit o�fer vil huske oplevelsen og vil, hver gang vedkommende ser dig, blive bange
og urolig. Denne frygt kan dog kureres med alkymibryggen “Fortræng frygt” der gør, at
vedkommende ikke kan huske episoden.
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For mange udøde vil dette være den primære måde at genvinde liv. Det er kun gennem lægens
“helbredelse” evne og “Dødsmagi” formularer, at du ellers kan genvinde liv som udød.

Gespenst (Udød: niveau 4)

De levendes verden er lige så sær og uforståelig som de levende selv. De lever på deres påtvungne
følelser og falske smil. De kæmper desperat for at bevare håbet og glæden, fordi de vil fortrænge den
ubehagelige sandhed, at virkeligheden er kold og kynisk. Retfærdighed, ære, troskab og tillid er
falske begreber de levende har opfundet for, at give deres uafvigelige død en mening. Du ved på egen
krop at der ikke kun findes én virkelighed og at nytteløse håb og påtaget glæde ikke er sådan man
overlever. Man skal selv være kold og kynisk hvis man vil overleve, men det vil de levende aldrig forstå
og derfor bliver de naturlige ofre for deres ignorance, i forhold til et mægtigt og mere indsigtsfuld
væsen som dig selv. Du ved at døden kun kan bekæmpes ved at blive som dig og vil man som levende
ikke forstå, så må man lære.

Gespenster har en ligbleg hud som er fin og glat. De er o�te sorte omkring øjnene  uden markerede
træk. Deres tøj består o�te af fine løsthængende klæder og de fremstår nogle gange som forfængelige.
De er generelt veltalende og overlegne; både overfor levende og andre udøde. Gespenster er æteriske
væsner som både har en fysisk og en åndelig form som de frit kan ski�te imellem. Frem for at påvirke
de levende fysisk, ynder de mere at manipulere dem psykisk til egne formål.

Som gespenst får du mulighed for at bevæge dig frit mellem den fysiske verden og åndeverdenen. Du
skal overholde alle regler for at opholde sig i åndeverdenen, bortset fra disse punkter.

● Du kan frit gå ind og ud af åndeverdenen som du ønsker og du kan tage max. 2  andre (en i
hver hånd) med derind. Husk, at de skal bære hvidt tyl om hovedet.

● Du behøver kun at bære et stykke hvidt tyl om halsen, for at vise at du er i åndeverdenen og
andre spillere samme med dig i åndeverdenen vil vide at du er et gespenst, netop fordi du
bærer tyllet på den måde. Du kan vælge at bære det som normalt, hvor det dækker kroppen,
hvis du ikke vil afsløre, at du er et gespenst.

● Du vil ikke være desorienteret og ustabil på benene i 1 minut e�ter du er kommet ind i den
fysiske verden igen og derfor kan du i princippet foretage snigangreb eller lignende
overraskelsesmomenter fra åndeverdenen og ind i den fysiske verden.

● Du kan tvinge levende ud af åndeverdenen, ved ganske simpelt at bede dem om at “gå ud af
åndeverdenen”. Dette kan dog forhindres af alkymibryggen “Åndeverden-anker”.

● Du kan røre 2 personer i den fysiske verden, når du vil kommunikere med dem fra
åndeverdenen; én med hver hånd. På denne måde kan du som bindeled skabe en
kommunikation mellem jer alle tre.
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Vampyr (Udød: niveau 5)

Som den mægtigste blandt de udøde, har du opnået et højere plan af indsigt i både de levendes og
udødes verden. Du er i toppen af fødekæden og kan se at livet og døden hænger sammen i en
uendelig naturlig balance.
De levende glæder sig over livet og det forstår du godt, som enfoldige børn der glæder sig over et
stykke legetøj. Et stykke legetøj som ikke holder for evigt og som let kan gå i stykker hvis man ikke
passer på det. Det er simpelt og primitivt.
Hvad de levende ikke ved er, at de er dit legetøj, men desværre også et skrøbeligt  “legetøj” som du er
a�hængigt af. Det er livets og dødens lunefulde ironi, at så mægtigt et væsen som dig, er tvunget til at
være a�hængig af de skrøbelige levende.

En vampyr bærer altid vampyrtænder og er bleg i huden. Vampyrer har en tendens til at betragte sig
selv som de udødes adelige og ønsker o�te respekt og underdanighed omkring deres person.
Vampyrer opfører sig o�te overlegne og bedrevidende i forhold til de levende og finder det naturligt,
at tale til dem som var de børn. De ved at de er en mægtig skabning, som hurtigt kan ændre andre
væseners liv, men de er også kloge nok til at vide, at det er vigtigt at opretholde en balance, for selv
om de i forhold til alder er udødelige, kan de dog tilintetgøres og derfor må de være påpasselige med
hvad de roder sig ud i. De levende har nemlig en tendens til at samle sig om at bekæmpe det de
frygter og dit tilfælde er det velbegrundet.

Selv om vampyrer er farlige og magtfulde væsener, så kan de også blive skrøbelige, hvis de ikke tager
deres forholdsregler. Generelt er der mange fordele og ulemper ved at være vampyr, men også
specielle regler som du skal overholde for at kunne få lov til at være det.

Vampyr fordele:

● Du har vampyrevnen ”Sug blod”.

● Du har vampyrevnen “Skabe blodbarn”.

● Du har vampyrevnen “Skabe tillid”.

● Du øger dine maksimale livspoint med 2.

● Du kan ikke karakterdræbes om natten (fra kl. 22.00 til solopgang), hvis du har drukket blod.
(Se Blodbalancen)

● Vampyrer kræver særlige foranstaltninger for at blive karakterdræbt. Her kræves det at der
bliver banket en pæl gennem hjertet og at hovedet skæres af. Sker disse specifikke ting ikke,
vil vampyren e�ter de 15 minutter som døende, kunne rejse sig igen med 1 livspoint.

Vampyr ulemper:
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● Dit ansigt og dine øjne kan ikke tåle sollys. Hvis du får direkte sollys på dit ansigt eller i dine
øjne, kan du ikke gøre andet end at søge skjul. Sollys vil få dig til at føle smerte (som du i
dette tilfælde ikke er immun over for), hvilket betyder du kan ikke bruge dine evner eller
kaste formularer i direkte sollys. Du må gerne dække dine øjne og ansigt med hatte og
beklædningsdele. Dette gør at du kan fungere normalt i sollys. Overskyet vejr er perfekt for
dig.

● Du kan ikke tåle lugten og berøringen af hvidløg. Det vil være en konstant irriterende gene
for dig og rører du det, vil det føles som om at din hud den brænder. Du tager dog ikke skade
hvis du berøres med hvidløg, men bør undgå det så vidt muligt.

● Du skal drikke blod hver dag ellers vil du blive meget svag (se Blodbalancen).

Blodbalancen

Vampyrer lever af blod fra de levende og blodet er altafgørende for hvordan du lever dit liv som
vampyr. Du kan have 2 tilstande i forhold til din blodbalance og disse er “sulten” og “mæt”. Du lever
dit liv i en særlig cyklus som varer mellem kl. 10.00 og kl. 22.00 hvert eneste døgn. Du stiller din sult
ved  at suge blod gennem evnen “sug blod”.

En vampyr skal suge blod 2 gange i døgnet. Den ene gang mellem kl. 10.00 og kl. 22.00 og den anden
gang mellem kl. 22.00 og kl. 11.00.
Du starter LV med at være “mæt” og skal første dag sørge for at få “drukket” inden kl. 10.00 næste
dag.

Hvis du ikke suger blod i det pågældende tidsrum som beskrevet ovenfor, vil du døje med
konsekvenserne i den e�terfølgende periode. Suger du slet ikke noget blod, vil du være påvirket af
konsekvenserne, indtil du igen får stillet din tørst for blod.

Konsekvensen ved ikke at suge blod gør, at du bliver reduceret til 1 livspoint. Du kan desuden blive
karakterdræbt om natten. Sollys vil ikke kun påvirke dit ansigt og øjne, men hele din krop som derfor
skal dækkes til.

Vampyrevne: Sug blod

For at suge blod af dit o�fer, skal du rollespille, at du bider og derpå suger blodet uforstyrret i mindst 1
minut. Når du begynder at suge blod, kan du spørge dit o�fer om hvor mange blodkort
vedkommende har på sit karakterskema. Du kan dere�ter stoppe med at suge o�ferets blod eller
fortsætte. Hvis du stopper vil du ikke �erne et blodkort fra dit o�fer, men heller ikke blive “mæt”.

Når du har drukket 1 minut af dit o�fer, skal personen rive 1 blodkort af sit karakterskema og give det
til dig. Du skal dere�ter skrive dato og tidsrum på blodkortet. Det er dit bevis på, at du har styr på din
blodbalance. Hvis blodkortet ikke har disse oplysninger, så vil du straks få konsekvenserne, så husk
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altid at have en blyant eller kuglepen på dig. Et blodkort varer kun i den periode hvor det blev
drukket. Ønsker du at have blod til senere, så skal det tappes af en læge.

O�feret kan here�ter frit gå igen. Personen vil føle sig en smule svækket og kan ikke huske hvad der er
sket, gerningsstedet eller hvem der sugede vedkommendes blod. Hvis det er det sidste blodkort på
o�ferets karakterskema, så kan vedkommende forvandles til et ”blodbarn”, som du kan læse om
senere.

Du behøver ikke nødvendigvis at suge blod direkte fra et o�fer. En læge med evnen “Tappe blod”, kan
ska�fe dig den nødvendige dosis.

Bemærk:. Blod kan påvirkes af magi og alkymi. Du bør især holde øje med om du indtager “falsk
blod”, som fremstilles af dødsmagikere, fordi det forhindrer dig i at opretholde din blodbalance og vil
give dig 2 i skade!

Hvis du ikke havde suget blod og var påvirket af konsekvenserne, vil du i det øjeblik at du suger blod
igen, �erne alle konsekvenser i det givne tidsrum

Vampyrevne: Skabe Blodbarn
Hvis en vampyr suger sit o�fers sidste blodkort, bliver vedkommende enten til vampyrens blodbarn
eller karakterdræbt og er dermed døende i 15 minutter inden karakteren endeligt dør. Hvis en læge
genopliver en karakter uden blodkort skal blod tilføjes til listen over ingredienser.

Bemærk: Det er o�ferets eget valg om personen ønsker at blive vampyrens blodbarn. Det er altså ikke
vampyren der træ�fer valget!

Hvis o�feret ønsker at blive vampyrens blodbarn, skal begge spillere gå op til arrangør-gården, hvor
en arrangør vil notere forholdet mellem blodbarnet og vampyren. Dette er vigtigt i tilfælde af, at
vampyren på et tidspunkt skulle blive karakterdræbt. Hvis dette skulle ske, vil blodbarnet nemlig
blive sig selv igen og genvinde et enkelt blodkort på sit karakterskema.

At blive forvandlet til et blodbarn, betyder at karakteren er en særlig type udød og der er nogle særlige
regler som skal følges:

● Din hud skal ikke sminkes. Du ligner og opfører dig (næsten) fuldstændig som dig selv.

● Du får alle generelle fordele og ulemper som andre udøde (det samme som et kadaver).

● Du husker alt fra dit liv som levende, hvilket adskiller dig fra de andre typer af udøde. Du
bevarer også følelser, humor og nydelse og opfører dig generelt som en levende.

● Du føler et slægtskab med de udøde. Du vil derfor omtale alle vampyrer med dybeste respekt
og ærbødighed, anse gespenster som værende intelligente og dybsindige, have ærefrygt
overfor ligædere, være imponeret over zombiernes styrke og se kadavere som dine venner.
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● Du må ikke direkte fortælle andre, at du er et blodbarn og kan ikke umiddelbart afsløre eller
udpege hvilken vampyr du tilhører. Det er kun under forhør med magi eller alkymi, at du
nødtvungent vil afsløre, at du er blodbarn og hvem du tjener. Du får 2 i skade når du gør
dette. Du kan ikke opfordre folk til at a�høre dig.

● Du kan ikke på nogen som helst måde skade den vampyr der har gjort dig til blodbarn og vil
prøve at forhindre andre i, at skade eller opsøge  den vampyr du tjener.

● Du vil altid være underdanig i forhold til din vampyr, forsvare vedkommende og vil følge alle
ordrer din vampyr befaler dig e�ter bedste evne. Selv hvis det betyder at du må gå i døden for
vampyren!

● Du må ikke fysisk forlade vampyren med mindre du får tilladelse af vampyren til dette.

● Du kan blive normal igen ved et samarbejde mellem en ritualmagiker som udfører et ritual
og en læge som giver dig blod eller en tilbeder på niveau 3 eller højere som udfører en
ceremoni og en læge som giver dig blod. Enten ritualmesteren eller trosmesteren skal
overvære begivenheden alt e�ter om der udføres et ritual eller en ceremoni.

Here�ter vil båndet mellem dig og vampyren blive brudt og du vil være levende igen med 1
blodkort. Antallet af livspoint er uændret. Du bør here�ter selv opsøge vampyren og o�f-game
fortælle at du ikke længere er et blodbarn og at jeres bånd er brudt. Du skal desuden fortælle
vampyreren hvem det er som befriede dig.

Vampyrevne: Skabe tillid

Denne evne gør dig i stand til at skabe tillid i forhold til en levende. Vedkommende vil føle sig tryg i
dit selskab, selv om personen inderste inde godt ved at du er vampyr. Dit o�fer vil tage dine ord for
gode varer, være en smule godtroende og følge dine anvisninger e�ter bedste formåen.

Du kan ikke give dit o�fer direkte ordrer, men mere henstillinger som de bør følge. Hvis du f.eks.
henviser dem til at sidde på en stol, så bør personen følge din anvisning. Hvis du fortæller en joke vil
o�feret grine og når du siger at de ikke er i fare, så vil de slappe af og tage det roligt. Du kan ikke
henvise dit o�fer til at skade andre.

Det vigtigste ved denne evne er dog, at du kan bruge den til få tilladelse til at suge o�ferets blod. Du
skal spørge dit o�fer direkte og selv om vedkommende rollespiller tvivl, så vil vedkommende alligevel
tillade det.

For at aktivere evnen mod et givent o�fer, skal du give vedkommende hånden eller på anden måde
røre personen fysisk mens du siger: “Du kan stole på mig” eller lignende sætning. Du kan kun påvirke
1 person ad gangen med denne evne. Hvis du �erner dig fra personens åsyn eller sender
vedkommende bort vil e�fekten holde op med at virke. O�feret vil huske jeres møde som behageligt og
vil helt sikkert mene, at du var en alletiders og tillidsfuld person.
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