
 

  



 

Velkommen til Legenderne Verden (LV).  
Dette er en introduktion til de basaleregler vi spiller efter. For at se alle regler og evner 
henviser vi til regelbogen. 

SÅDAN ER KARAKTEREN OPBYGGET 
Som basis er alle karakterer ens. Du udvikler din karakter ved at købe evner for dine evne point (EP).  
Basis: 
Livspoint: 3 LP 
Niveau: 5 (5 EP) 
Start kapital: 50 Korint. 
Alle er i stand til at bruge primitive våben. Dette omhandler knive, daggerter samt alle andre våben mellem 
0 og 50 cm. 

NIVEAU STIGNING 
Undervejs i rollespillet vil du have mulighed for at stige i niveauer, så din karakter kan få nye evner og blive 
sejere. For hvert niveau du stiger, får du 1 ekstra evne point til din karakter, til at købe nye evner for.  
For at stige til næste niveau, skal du hen til en in-game GM/mester, og købe dit næste niveau. Hos de 
forskellige mestre kan du så købe evner for dine nye EP. 
Prisen for dit næste niveau er det nye niveau ganget med 20, (Næste niveau X 20 = … Korint). 

KARAKTER DØD 
Til LV er der ”konsekvensspil”. Det betyder at det her er muligt at slå hinandens karakterer ihjel. 
Det der indikerer at en person bliver dræbt er at hans karakterskema bliver revet over. 
 
For at dræbe en andens karakter, skal du tydeliggøre dette overfor din modstander ved at sige; ”jeg slår din 
karakter ihjel”, bede om hans karakterskema og derpå rive det over. Husk du SKAL altid have dit 
karakterskema på dig. 
Du kan kun karakterdræber en anden spiller og rive spillerens karakterkort over, når en af følgende 
situationer opstår: 

● At modstanderen er hårdt såret (på 0 liv). 
● At modstanderen er i en position, hvor han ikke kan gøre modstand, f.eks. hvis han er blevet slået 

bevidstløs, bundet, rollespiller at han sover eller er pacificeret på anden måde. 
● Du har en speciel evne eller formular, der kan karakterdræbe ham øjeblikkeligt. 
● At du fjerner det sidste blodkort fra din modstander (så SKAL du rive hans karakter ark over) 

◦ OBS: Hvis en vampyr fjerner det sidste blodkort, gå til GM-gården 
Vigtigt: Når din karakter bliver dræbt, skal du ligge og være død i mindst 15 minutter. Når de 15 minutter er 
gået, må du godt blive ved med at ligge og være død, men må også vælge at gå op til GM gården for at lave dig 
en ny karakter.  
OBS: Det vil dog ikke være muligt at genoplive karakterer der på den ene eller anden måde er blevet 
disintegreret. 

KAMPREGLER 
Karakterer til LV har ”flydende” livspoint. Det betyder, at ligegyldigt hvor du bliver ramt, tager du skade på 
dine livspoint. Det er ikke tilladt at slå i hovedet eller i skridtet. 
Hvis du har 0 LP, dør din karakter ikke, men vil være hårdt såret og udmattet. Du vil ikke være i stand til 

at gøre noget som helst andet, end at krybe/slæbe dig rundt indtil du bliver helbredt og får nogle LP 
tilbage. 

 
VÅBEN 

Til LV giver de alle våben 1 i skade, med undtagelse af to-håndsvåben der giver 2 skade. 

 
KAMPMAGI 

I LV verdenen har alle en ”naturlig magi”, der beskytter dem i kamp. Det betyder, at der kun er visse magier 
der kan smides i en kamp situation. 
Der er 6 formularer der virker i kamp og som offeret skal rollespille efter: 



 

● FORMULAR: Rodnet.                             
Dine ben bliver låst fast til jorden i 2 minutter. 

● FORMULAR:  Gå.                              
Dine ben lystrer dig ikke. Du skal gå i den modsatte retning, af kasteren. Mindst 50 skridt. 

● FORMULAR:  Svag.                             
Dine arme og ben bliver svage. Du kan ikke kæmpe eller forsvare dig og kan kun gå med slæbene 
skridt i 2 minutter. 

● FORMULAR:  Gør stum.                               
Du kan ikke sige noget eler lave lyde i 15 minutter. 

● FORMULAR: Tung.                              
Kastes på et objekt. Tingen bliver så tungt at den ikke er til at flytte. Holdes objektet af en spiller 
skal det lægges på jorden omgående. Effekten varer i 2 minutter. 

● FORMULAR:  Frygt.                                
Du føler en uimodståelig frygt for kasteren og begynder at trække dig væk fra ham. Du vil under 
ingen omstændigheder angribe ham. Effekten varer i 5 minutter. 

 
SKADESKUGLER 

Derudover er der også magiske skadeskugler der virker i kamp. Du skal selv have de skadeskugler med du 
vil kaste og de skal være ca. tennisbold størrelse og have en hårdhed der svarer til en fast skumbold. 
Kasteren smider bolden efter offeret og skal ramme, for at det giver skade. 

● Alle skadeskugler (Iskugle og Ildkugle) giver: 5 skade. 
Magisk skade trækkes direkte fra dine livspoint, udenom dine rustningspoint. Du får også skaden, selvom 
du bliver ramt på dit skjold. 

 
PENGE OG KOMPONENTER 

Til LV hedder møntfoden Korint. 
Der er tre typer mønter:  

● ”Kobber” (værdi 1) 
● ”Sølv”      (værdi 10) 
● ”Guld”     (værdi 100) 

Derudover vil der også være en masse komponenter der kan handles med. 
Komponenterne bruges til en masse forskellige opskrifter, som både alkymister, smede, læger og 
formularkastere skal bruge i deres daglige virke. 
Værdien af de forskellige komponenter vil derfor variere, alt efter udbud og efterspørgsel. 
OBS: når en komponent bliver brugt til et eller andet SKAL den rives over så det er tydeligt at den ikke kan 
bruges igen. 

 
ALKYMIDRIKKE 

Til LV kan du blive udsat for diverse giftige og gode drikke. 
De fleste alkymister vil have en form for væske, pulver eller noget lignende, der skal symbolisere den gift 
eller bryg de har lavet. Men det der indikerer om en ting er en in-game alkymist bryg er den officielle LV-
alkymist seddel der følger med tingen, underskrevet af en in-game GM. 
Når en gift eller bryg indtages skal alkymistseddelen rives over for at vise at giften eller bryggen bliver 
brugt. 
På alkymistseddelen står der hvad effekten er ved at indtage den. Så husk at læse den inden den bliver revet 
over. 
 

Nu ved du alt hvad der er vigtigt at vide for dig som nu spiller. 

Det er ikke vigtig at kunne alle reglerne for at kunne spille med til LV. Bare de mest almindelige somder er 

beskrevet her. 

Resten af reglerne for de evner som du vil være interesseret i kan du finde i evneforklaringen. 

 

Rigtig god fornøjelse 

Vi glæder os til at spille med dig til LV 


