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De samlede LV- live regler 

Maj 2019 

 

 

Det vigtige forord  

Disse regler er et levende dokument, som konstant er under udvikling. Det er vores mål at optimere 

det så ofte som muligt og fortælle om de ændringer som løbende kommer til, fjernet eller bliver 

ændret. Dette gælder også det grafiske layout. 

 

Det er et kæmpe arbejde, at redigere dette digre værk og derfor vil du kunne finde forskelle i både det 

grafiske og grammatiske.  Vi beklager derfor “forvirringen” og henviser til, at du både læser disse 

regler, samt regelopdateringen på vores Facebook side. 

 

For nuværende er vi i gang med en stor renovering af alle regler, så derfor vil der i den kommende 

periode være flere “uoverensstemmelser” i reglerne. Det burde ikke have den største indflydelse på 

spillet, men kan være en smule frustrerende at læse og finde rundt i. 

 

Tak for din tålmodighed. 

 

De bedste hilsner 

 

- Arrangørerne 
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KARAKTER DØD 11 

ARTEFAKTER, RELIKVIER, PLOT-GENSTANDE & HVORDAN DE VIRKER 14 

SKABELSEN AF MAGISKE GENSTANDE 15 

LIGRØVERE 13 

TYVERI 16 

RELIGION 17 

ÅNDEVERDENEN 17 

USYNLIGHED 19 

RACER 19 

KAMPREGLER 20 

RUSTNING 21 

REPARATION AF RUSTNINGER 22 

SKJOLDE 22 

VÅBEN 23 

BUER / ARMBRØSTE Error! Bookmark not defined. 

KASTEVÅBEN 24 

SORTKRUDTVÅBEN 24 

STAVE / STIKVÅBEN Error! Bookmark not defined. 

BONK 26 

MAGIREGLER 26 

FORMULARPOINT (FP) 27 

AT KASTE EN FORMULAR 28 

KAMPMAGI Error! Bookmark not defined. 

SKADESKUGLER Error! Bookmark not defined. 

MAGISKE SKRIFTRULLER 30 

ROLLESPILSMAGI 31 

PENGE OG KOMPONENTER Error! Bookmark not defined. 

HANDELSEVNER 59 

ALKYMIDRIKKE Error! Bookmark not defined. 

SMEDE GENSTANDE 33 
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FORKLÆDNING 34 

U-DØD 35 

VAMPYRER 36 

DØRE/PORTE 33 

EVNEOVERSIGT 38 

Generelle evner 39 

Indkomst 1-5 (1 point/niveau): 39 

Ekstra Liv 1-5 (1 point/pr. LP): 39 

Forføre (1 point): 39 

Årvågenhed (1 point pr. Niveau, intet maks): 40 

Forklædning (2 point): 40 

Eksotiskeevner 40 

Alkymi-immunitet: (2 point): Error! Bookmark not defined. 

Undersøg magisk genstand (1 point): Error! Bookmark not defined. 

Ritual magi 1-3 (2 point pr. niveau): 40 

Dræne Liv (2 point): 43 

U-død (0 point): 43 

Vampyr (2 point) 43 

Rituelle Tatoveringer / Naturligt værn (2 point): 43 

Rituelle Tatoveringer Magi (2 point): 44 

Kampevner 44 

Nævekamp (3 point): 44 

Ekstra nævekamp (1 point pr. Niveau, intet maks): 44 

Nævekamp forklaring 45 

Alle almene våben, skjolde og to våben samtidigt (2 point): 45 

Alle To-håndsvåben og stik/stavvåben (2 point): 45 

Buer og armbrøste (1 point): 46 

Kastevåben (1 point): 46 

Sortkrudts våben (2 point): 46 

Rustning (2 point): 46 
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Bersærk (2 point): 46 

Professions evner Error! Bookmark not defined. 

Smede evner 47 

Smedekunst 1-3 (2 point pr. niveau): 47 

Alkymi evner 48 

Alkymi 1-3 (2 point pr. niveau): 48 

Alkymi niv. 4 (medicin) (2 points) 49 

Lægekundskab (Læge evner) 50 

Diagnostisering (Fysiopatology) (2 point) Error! Bookmark not defined. 

Troværdig (2 point) 51 

Førstehjælp (Tidligere: Helbredelse)  1-8 (1 point pr. niveau) 52 

Genopliv karakter (1 point) 53 

Patologisk lære (fremstille sygdomme) (6 points) 53 

Tappe blod (blodtransfusion) (1 point) 54 

Kirurgi (2 points) 54 

Med evnen kirugi kan du: “Amputation”: 55 

Med evnen kirugi kan du: “Erstat legemsdel”: 56 

Skab golem (2 points) 56 

Handelsevner Error! Bookmark not defined. 

Rune (1 point pr. niveau): 59 

Skrift (1 point pr. niveau): 60 

Natur (1 point pr. niveau): 60 

Mystik (1 point pr. niveau): 60 

Okkult (1 point pr. niveau): 61 

Element (1 point pr. niveau): 61 

Indkomst 1-5 (1 point pr. niveau): 61 

Tyve Evner 61 

Lommetyveri (3 point): 61 

Ekstra lommetyveri (1 point pr. Niveau, intet maks): 62 

Dirke Låse 1-3 (1 point pr. niveau): 62 
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Bonk (1 point): 63 

Snigmord (3 point. Kan kun læres in-game): 63 

Giftvåben (1 point): 63 

Magievner 65 

Formular point (1 point): 65 

Dødsmagi (2 point): 65 

Livsmagi (2 point): 65 

Naturmagi (2 point): 65 

Teknomagi (2 point): 65 

Korpusmagi (2 point): 65 

Religion 67 

Præst (1 point): 67 

Krav til Religionen 69 

Historie 69 

En ”standard” bøn 69 

Relikvie 69 

Symbol til guden. 70 

Et dåbs/indvielsesritual. 70 

En liste med de troende. 70 

Et helligt sted. 70 

Daglig messe 71 

Regler for religioner 71 

Mandtælling 71 

Tiende 72 

Regler for præster 72 

Regler for troende 72 

 

 

  



 

 

2019-05-05 

6 

VELKOMMEN TIL LV-LIVE 

Tak fordi du vil deltage i LV-Live (Fremover kaldt LV) og være 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 alt fra de 

generelle regler til hvordan du laver din karakter. Har nogen spørgsmål er du altid velkommen til, at 

henvende dig til en af LVs mestre, som befinder sig i spilområdet eller i GM-gården hvor du tjekkede 

ind. 

 

God fornøjelse! 

 

- Arrangørerne 

 

GENERELLE REGLER OG INFORMATIONER I LV 

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

● GM’er også kaldet arrangører. Dette er folkene bag LV. De befinder sig ofte i GM-gården og 

styrer alle detaljerne bag “scenen”. Du er altid velkommen til, at komme forbi GM-gården når 

du skal “tjekke ind”, købe drikkekort, “tjekke ud” før spilstop, købe badepoletter, skal lave en 

ny karakter eller har spørgsmål til foreningen LV-Live. 

● Mestre. Disse folk er Spilmestre, som du finder i spillet. De er ikke arrangører. Mestrene ved 

en masse om deres specifikke områder og det er dem der kan hjælpe dig med regelspørgsmål, 

opgradere dine evner og udlevere komponenter. Mestrene holder ofte til i nærheden af 

Markedspladsen på bestemte tider, men du kan generelt finde dem i hele området.  

● 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 og rense 

toiletter. Du vil ofte møde dem som spillere, men de har et godt overblik over området og har 

styr på hvor tingene er. 

● 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. Du 

finder Lad Vides redaktion i GM-gården, men også gennem La Heur, som er skribent på den 

populære “avis” og ofte er at finde i spilområdet. 
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● Området og byerne. LV foregår i et område der hedder Skovpasset. Rundt om Skovpasset 

ligger byerne som tilhører Adelsfolkene i Skovpasset. Disse er en del af LVs metaspil for 

adelsfolkene og kan ikke besøges. I Skovpasset ligger to officielle byer kaldet Skjoldheim og 

Højborg. Sidstnævntes navn bestrides af de herboende dværge, som kalder byen for Lavborg. 

Spillerne har ofte på eget initiativ forsøgt at skabe nye byer, men det er endnu ikke lykkedes 

at bevare disse, grundet manglende indbyggere. 

● Lensherren og Viziren. Skovpasset ledes af metapersonen “Lensherren”, som regerer 

området på vegne af Kejseren, som bor så langt væk, at han ikke ved at Skovpasset eksisterer. 

Lensherren er en adelsmand med dertil dekadente og dyre vaner, men hans noble hjerte 

brænder for Skovpasset og dens indbyggere. Lensherrens politiske modstander er Viziren, 

som ikke har så meget magt som Lensherren, men han betaler dog for nogle af byens services, 

som Vogterne. Viziren er tidligere Minister for de Varme Lande mod syd og mener, at man 

skal handle efter fornuft fremfor følelser, modsat Lensherren. Lensherren og Viziren kan 

kontaktes via brev af alle spillere. Brevet afleveres i Posthuset.   

● Markedspladsen. Denne plads ligger centralt i området og det er her du ofte finder Mestrene. 

Markedspladsen er dog også et samlingssted for taler, opvisning, samt salg af slik og 

pandekager for in-game penge, selvfølgelig. Det er også her du finder Posthuset. Her kan man 

sende brev til andre spillere, samt Lensherren og Viziren. Der betales ofte en lille pris for 

afleveringen af brevene, som håndteres af postbudene. 

● Kroerne. I LV findes der 3 meget forskellige kroer. Disse er “Ravnens Rede” i Skjoldheim, “Den 

Stolte Fasan” i Højborg og “Faekhalén” ved Markedspladsen. Vi er stolte over at alle tre kroer 

er unikke, med hver deres indretning, stemning og lokale spidsfindigheder. I kroerne kan du 

købe sodavand og øl, samt nogle gange mjød, vin og cider for drikkekort som du betaler for i 

GM-gården (10 klip for 100 kr). Drikkevarerne i kroerne skal udover klip også betales med in-

game penge.    

● Vogterne. Vogterne er Skovpassets byvagt. De får løn af Viziren og særlige fordele, når de er i 

uniform. Det kan være en udfordring at holde styr på en hel by og derfor har Vogterne altid 

brug for folk. Det er et godt sted at starte i LVs store verden som ny spiller. Vogterne har også 

et fængsel, hvor ballademagerne kan få en lærestreg. 

  

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: 
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● At stjæle andres personlige ejendele, eksempelvis tøj, rustning, våben, penge og andre ting 

som kan opfattes som personlige. Du må KUN stjæle: in-game penge, komponenter, magiske 

drikke, handelsvarer, artefakter, særligt markerede røde punge og genstande, samt diverse 

In-game objekter der er forsynet med et officielt LV logo eller en LV seddel. 

● At kæmpe eller have anden voldsom adfærd i off-game områderne ved GM-gården. Du må 

meget gerne rollespille i soveområderne, men skulle der opstå en konflikt skal du og din 

modstander venligst rykke ud til et sted hvor der er plads og ikke skal være ro om natten. 

● At råbe eller have anden støjende adfærd (som musik) i off-game områderne og ved GM-

gården mellem kl. 0.00 til 8.00. Flyt dit rollespil ud i spilleområdet i dette tidsrum. 

● At smide affald nogen steder andet i de dertilhørende skraldespande. 

● At være “stangberuset” eller indtage nogen former for euforiske stoffer. 

● At smide cigaretskodder. Du må gerne ryge, men saml dine cigaretskodder sammen og put 

dem i skraldespanden, jævnfør reglen omkring ”At smide affald”. Du kan få udleveret et 

mobilaskebære helt gratis på GM-gården. 

● At lave kæmpe bål (du må godt have et moderat bål i en bålskål). 

● At efterlade åben ild uden opsyn! 

● At slås for alvor. Skulle der opstå uenigheder og konflikter, så tag fat i den nærmeste Arrangør. 

● 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. 

Generelt beder vi dig om at tage hensyn til dine omgivelser og de andre spillere. Brug din fornuft og 

vær flink ved dyr selvom du er en hærgende bersærker-ork. Overtræder du nogle af disse regler 

risikerer du at blive sendt hjem fra rollespillet uden refundering. 

Vi opfordrer alle deltagere til at hjælpe andre individer med at overholde reglerne, dog uden at være 

en irriterende byvagt, for det er der ingen der synes er sjovt. 

 

SÅDAN LAVER DU DIN KARAKTER 

Når du ankommer til LV, så vil arrangørerne sidde klar til at hjælpe dig med at lave en karakter, som 

herefter oprettes i vores database og printes ud til dig.  

 

Som deltager i LV får du et armbånd og vi sætter stor pris på de spillere, som vælger at bære dette 

året rundt. Dette honorerer vi med en lille  in-game “æresgave” som vil være forskellig fra LV til LV.  
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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 effekt på spillet, men mere en 

anerkendelse af indsatsen. 

 

Din nye karakter starter med 5 Evne Points, som du kan købe evner for og lidt spilpenge svarende til 

5 sølv/50 Korint. Pengene i LV hedder “Korint” og er delt op i kobber (1 Korint), sølv (10 Korint) og guld 

(100 Korint).  

  

Du kan på en spilgang købe max. 5 points mere i spillet, samt opgradere dine evner hos “mestrene” 

som kan findes i spillet.  

Ved spilstop, om søndagen, afleverer du dit karakterark igen ved den såkaldte “udtjekning”, så de 

ændringer 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 

det påkrævet. 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 GM-gården og få skemaet udskiftet. 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 GM-gården og få lavet dig en ny karakter. 

SÅDAN LÆRER DU EVNER OG ØGER DERES NIVEAU 

I LV vil din karakter for at få nye evner eller øge niveauet på dem du allerede har. Din karakter stiger i 

niveau som helhed (levels) og for hvert niveau du stiger, får du 1 ekstra evnepoint (EP) til din karakter. 

  

For at stige til næste niveau, skal du hen til en mester og købe dit næste niveau. Hos de forskellige 

mestre, kan du købe evner for dine nye EP. 

Der er mestre inden for bestemte evneområder spredt rundt i LV. De har hver især deres base hvor 

de hører hjemme og hver især deres speciale, som du kan se herunder. Bemærk, nogle områder har 

flere mestre. 

  

Bibliotekaren:  Almene evner, eksotiske evner, tyveevner og kampevner 

Alkymimesteren: Alkymievner 

Smedemesteren: Smedeevner 

Lægemesteren:  Lægeevner 
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Handelsmestrene: Handels evner 

Magimestrene:             Livsmagi, Dødsmagi, Naturmagi, Korpusmagi og Teknomagi 

Ritualmagimesteren: Ritualmagi (kan kun læres i spil af en anden spiller med ritualmagi) 

Snigmordsmesteren: Snigmord (Kan kun læres in-game af denne mester) 

  

Prisen for at opnå et nyt niveau er en fast pris på 200 Korint, uanset hvilket niveau du stiger til. 

 

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 200 Korint stykket uanset næste niveau. (Hvis man ikke er medlem, kan man købe 

4 EP for 200 Korint stykket). 

 

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. Skulle du af en eller anden grund få “rabat”, f.eks. i form af konkurrencer eller lignende, vil 

disse EP blive fratrukket antallet af EP, som du kan købe. EP kan heller ikke gives til andre spillere eller 

“ofres” i ritualer eller lignende. 

 

Bemærk: (Vi nævner det lige igen) Du kan til hvert LV højst stige 5 niveauer! 

SÅDAN TJEKKER DU DIN KARAKTER UD NÅR LV ER SLUT 

Når LV er overstået er det vigtigt du husker at aflevere din karakter ud ved det såkaldte “Tjek ud”. 

Efter hvert LV, opdaterer vi alle karakterer der er tjekket ud. Så 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 EP ikke er gældende, hvis du ikke har tjekket ud! 

  

Når du tjekker din karakter ud skal aflevere: spilpenge, artefakter, relikvier og plot-genstande. De vil 

blive noteret på dit karakterark (med undtagelse af plot-genstande) og udleveret når du tjekker ind til 

næste LV. 
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Plot-genstande kan ikke gemmes fra spilgang til spilgang, da de er specifikke til det pågældende LV. Så 

brug dem mens de er i spil. 

  

Komponenter, smedeting, lægeprodukter og alkymistbrygge (i papirform) vil ikke blive tjekket ud. Men 

det vil være muligt selv at gemme disse fra den ene LV til det andet. Så skal du bruge dine komponenter 

til næste LV, skal du altså opbevare dem selv! 

 

Bemærk:Smedeting, lægeprodukter og alkymistbrygge har en udløbsdato og fungerer kun inden for 

tidsperioden der står på dem! Så husk, at bruge dem, mens de stadig virker. 

  

Ved “Tjek ud” vil det være muligt at sælge dine komponenter. Hver komponent giver 1 Korint.   

  

Bemærk: Det er ikke muligt at gemme nogle af smedens produkter (inkl. NERF darts, bomber osv. De 

skal afleveres ved “Tjek ud”, da de skal kunne  købes in-game ved næste LV). 

SÅDAN GØR DU HVIS DU VIL DRÆBE EN ANDEN KARAKTER 

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

Der findes mange opfindsomme måder at slå en anden karakter ihjel på, som du kan læse om senere. 

Det der indikerer at en person bliver dræbt er, at vedkommendes karakterskema bliver revet over. 

  

Du behøver ikke at slå en modstander ihjel for at vise din overlegenhed. At bringe en modstander ned 

på 0 (nul) livspoint er ofte nok af en sejr og du opretholder dermed også din ære ved, at lade din 

besejrede modstander flygte med livet i behold.  Du kan dog også vælge, at blive morder og dræbe 

din modstander. Konsekvensen er, at vedkommende mister sin karakter og skal lave en ny. Så at 

dræbe i LV kan have omfattende og langtrækkende konsekvenser.  

 

For at dræbe en anden karakter, det vi kalder et “karakterdrab”, skal du tydeliggøre dette overfor din 

modstander ved at sige: ”jeg slår din karakter ihjel” eller lignende sætning som ikke kan misforstås. 

Dette er vigtigt! Herefter skal den dræbte rive sit eget karakterskema over!  Man har altså som den 

døde et ansvar for, at rive skemaet over!  

 

Bemærk:  Hvis du er blevet dræbt og ikke har revet dit skema over, så er du stadig død! Det er ikke 

morderens ansvar, at skemaet bliver revet over, men dermed dig, offeret, der er ansvarlig for at 

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

  

● Hvis din modstander er hårdt såret (på 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 han sover eller er 

pacificeret på anden måde. 

● Hvis du har en speciel evne eller formular, der kan karakterdræbe din modstander  

øjeblikkeligt. 

● Hvis du fjerner det sidste blodkort fra din modstander. 

 

Bemærk:I alle ovennævnte tilfælde, skal den dræbte selv rive sit karakterskema over! 

  

Et drab SKAL altid rollespilles og tydeliggøres for offeret 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. Årsagerne kan være mangeartet men indeholder ofte en af 

følgende elementer: du er blevet truet, vedkommende har stjålet fra dig, hånet dig i andres påhør, er 

en trussel mod din magt eller position, du er blevet betalt for at udføre mordet, vedkommende er til 

“fare” for andre eller en vigtig politisk brik i spillet og lignende. 

  

SÅDAN GØR DU NÅR DU DØR 

Når din karakter bliver dræbt, skal rive dit karakterskema over. Du skal nu “ligge død” i mindst 15 

minutter, det sted hvor du blev dræbt. Du må ikke tale eller kommunikere med andre mens du er død. 

 

Når de 15 minutter er gået må du gerne blive liggende og være død, 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 GM-gården for at lave en ny karakter.  

 

Idet du går op til GM-gården, fordi du er død, skal du gøre dette off-game. Du bør ikke kommunikere 

med andre og gå direkte til GM-gården, så din påvirkning på resten af spillet er så lille som muligt.  Når 

du går off-game, lægger du din hånd over hovedet som skyggen på en kasket, for at vise at du ikke er 

med i spillet.  
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Hvis du er blevet dræbt, så er der stadig muligheder for, at din karakter kan blive genoplivet ved hjælp 

af lægeevner, præstevelsignelser eller magiske formularer. 

  

I nogle situationer kan der opstå forvirring om, du er død eller ej. I disse situationer vil vi som 

arrangører gerne fungere som sparringspartnere, men der skal solide argumenter til for at din karakter 

ikke er død.  

 

Der er særlige situationer hvor din karakter er død uden mulighed for at genoplive den. Dette gælder 

også selvom det ikke er en bevidst handling fra andre eller deres intention om at dræbe dig var 

utydelig.  

Din karakter kan derfor ikke genoplives hvis:  

● Karakteren på en eller anden måde er blevet disintegreret, det vil sige er blevet brændt, spist, 

pulveriseret, revet over, fået hugget hovedet af eller på anden måde er blevet “skilt ad” eller 

blevet “ødelagt”. 

● Karakteren har fået fjernet vitale organer som hjerte, lunger og hjerne. Bemærk:Hvis de 

manglende organer er tilstede ved genoplivningsforsøget og kan blive sat tilbage i den afdøde, 

kan vedkommende blive genoplivet. Det behøver ikke være ejerens oprindelige organer. 

 

Da der er en chance for at blive karakterdræbt, bør du huske at medbringe ekstra tøj, så du kan lave 

en ny karakter. 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 LV ikke ønsker at spille din karakter, kan du altid gå op til GM-gården og lave en ny 

karakter. Bemærk:Du kan ikke overføre EP til din nye karakter og du bør have nogle gode argumenter 

for, hvorfor din nye karakter eventuelt har nogle af din tidligere karakters genstande. 

 

LIGRØVERE 

Hvis du finder en dræbt person, må du godt stjæle fra liget. Det er kun tilladt at stjæle in-game 

genstande, der inkluderer:  

● In-game penge (Korint)  

● Komponenter  

● Alkymistiske brygge 

● Smede produkter 



 

 

2019-05-05 

14 

● Læge produkter 

● Artefakter 

● Relikvier 

● Plot-genstande.  

 

Du kan må stjæle opgraderinger og personlige ejendele. 

 

Når du vil stjæle fra et lig, skal du gennemsøge den døde person rigtigt, de steder du tror de vil kunne 

gemme deres værdigenstande.  Der er vigtigt at du respektere den dræbte spiller og ikke kommer til 

at røre dem steder de vil kunne blive stødt over eller krænke deres blufærdighed. 

 

Bemærk:  In-game genstande af enhver art må IKKE gemmes i undertøj!  

 

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 giver de troende nogle fordele. Plot-genstande er magiske ting som 

optræder specifikt for det enkelte LV og har effekter der har tilknytning til det enkelte hovedplot. 

 

For at kunne bruge alle disse genstande skal din karakter mindst have 1 Livspoint (LP),  medmindre 

andet er angivet på den magiske genstand. 

  

Artefakter skal bæres synligt for andre spillere og kan stjæles. 

 

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 afhænger 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.  

 

Ovenstående regel gælder ikke plot-genstande som kan have et generelt begrænset antal gange de 

kan bruges på tværs af alle karakterer.   
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SKABELSEN AF MAGISKE GENSTANDE 

I LV kan du selv medbringe en eller flere artefakter som du har designet før spillet starter. Du definerer 

selv hvad effekten skal være og skal selv medbringe genstanden(e). Vær opmærksom på, at artefaktet 

ikke er konstrueret endnu; dette skal ske in-game! Derudover vil dit artefakt blive en del af spillet i 

LV, hvilket betyder at du nødvendigvis ikke kan tage det med hjem igen.  

 

Der er nogle overvejelser du skal gøre dig, når du laver et artefakt, for selvom de kan hjælpe bæreren, 

så skal de også have en skyggeside. Hvor der er yin, er der også yang.  

 

For at skabe et artefakt skal du: 

● Læse reglerne, evnelisten og formularlisten grundigt igennem så du har et overblik over hvad 

du kan påvirke og hvordan de enkelte dele fungerer. 

● Beslutte hvad den positive effekt skal være og hvor magtfuld den er. Artefaktet kan godt have 

flere positive effekter. 

● Afgøre hvad den negative effekt skal bestå af. Det er meget vigtig, at du afbalancerer den 

positive og negative effekt. Dette er et af de punkter vi som GM’er har et særligt øje på. Et 

Artefakt kan godt have flere negative effekter.  

● Overveje om dit artefakt er spilskabende. Kan det skabe godt rollespil for andre end dig selv? 

Hvad bibringer det spillet og verdenen? 

● Registrere dit artefakt i GM-gården. Husk at tage artefaktet med. En beskrivelse er ikke nok.  

● Have artefaktet vurderet af en GM. Vedkommende vil vurdere om det er muligt at lave dit 

artefakt eller om det eventuelt vil kræve justeringer af den positive eller negative effekt i 

forhold til at være balanceret.  

● Finde en spiller in-game, der har evnen til at lave artefakter, medmindre du selv besidder 

denne. I GM-gården vil vedkommende eller dig selv, få at vide hvilke komponenter eller andet 

der skal til, in-game, for at lave det givne artefakt. 

● Vise at genstanden er en artefakt. Når artefaktet er skabt, så skal du igen forbi GM-gården, 

hvor vi sætter en seddel på så man kan se, at det er et artefakt. Her vil der også stå en 

beskrivelse af hvad artefaktet kan. Husk: Artefaktsedlen skal altid være være synlig. Sedlen 

må ikke fjernes, medmindre artefaktet bliver destrueret. Rives sedlen af ved et tilfælde, så 

sætter vi gerne en ny på . 

 

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 et in-game objekt der kan stjæles. Hvis artefaktet 
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bliver stjålet, kan vi ikke vide i hvilken tilstand din genstand bliver leveret tilbage i efter weekenden 

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 

affektionsværdi for dig. LV giver ikke erstatning og de medbringer genstanden på eget ansvar. 

 

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at bruge en personlig genstand, så er det muligt at spørge i GM-gården 

om LV skulle have en passende genstand liggende. Vi har kasser med destruerede artefakter og 

andre ting, som du meget gerne må bruge. 

 

TYVERI 

Alle karakterer kan stjæle og det kræver ikke særlige evner, at stjæle ting og penge fra steder som in-

game telte, borde, hylder eller andre lignende områder. Husk: du må kun tage in-game genstande, 

som er følgende: 

● In-game penge (Korint)  

● Komponenter  

● Alkymibrygge 

● Smede produkter 

● Læge produkter 

● Artefakter 

● Relikvier 

● Plot-genstande.  

 

Hvis du skal stjæle fra en person kræver det evnen: Lommetyveri. Du er stadig begrænset i hvad du 

kan stjæle, som beskrevet ovenover, men du kan dog også stjæle “hælervarer” (se nedenfor). 

 

Bemærk: Det er IKKE på nogen måde tilladt at stjæle ting en anden person har på sig, uden at have 

evnen ”lommetyveri”.  

 

HÆLERVARER 

Karakterer med evnen “Lommetyveri” har en ekstra bonus: Hælervarer. Rundt omkring i spillet findes 

der genstande som er malet postkasserøde. Disse genstande kan stjæles og sælges til Bibliotekaren 
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på Markedspladsen, som kender værdien af hælervarerne. Da du skal stjæle hælervarerne rigtigt, så 

det er ligegyldigt hvilket niveau din “Lommetyveri” evne er på.  

Bemærk: Spillere som ikke har evnen “Lommetyveri”, vil vide at du går rundt med stjålne varer og du 
kan arresteres for det.  

 

RELIGION 

Religion i LV er ikke prædefineret fra arrangørernes side. Disse er alle skabt af spillere. Det skal dog 

tilføjes at LV har en prægning af både oldnordisk mytologi og fantasy genren (vi kalder det oldnordisk 

fantasy), hvilket betyder at oldnordisk 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 skabe din helt egen 

tro, bygge en kirke eller oprette et alter ude i området 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 og hvilke bonusser man kan opnå som præst og tilbedere. Se reglerne for 

religion og præsteevner.  

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 magiske formularer eller artefakter. De døde er ikke i 

åndeverdenen, men i dødsriget som er et andet sted. Når du rejser ind i åndeverdenen, omdannes din 

fysiske krop til en åndelig udgave. Der er derfor ingen fysiske spor af dig i den fysiske verden, hvilket 

betyder at hvis du dør i åndeverdenen, så kan du ikke genoplives! Når du skal ud af åndeverden kan 

du ikke bare vælge, at træde ud af den medmindre du selv har “åbnet døren”. Karakterer der har den 

magiske evne “Åndeverdenen” kan åbne og lukke døren for dig eller give dig et kodeord når du skal 

ud. Bemærk:Det er noget af en omvæltning at træde ud af åndeverdenen. Du vil derfor være 

desorienteret og ustabil på benene i 1 minut efter du er kommet ind i den fysiske verden igen.  

 

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. I GM-gården har vi tyl du kan låne og vi ser gerne, at det leveres tilbage når du 

ikke er i åndeverdenen mere. 
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Åndeverdenen og den fysiske verden er i 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. 

 

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. 

 

Generelt kan man ikke kommunikere med eller på nogen anden måde påvirke ånder, ligesom de heller 

ikke kan påvirke dig i den fysiske verden. Der er dog nogle få magiske formularer der tilsidesætter 

denne regel. 

  

I åndeverdenen, skal du overholde følgende  regler: 

  

● Som ånd må du gerne kommunikere med spillere i den fysiske verden. Du kan kun 

kommunikere med en 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 imellem 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 kommunikationen 

er åben, så længe du som ånd holder på spillerens skulder. Giv du slip, så kan I ikke 

kommunikere. Husk: Du kan kun kommunikere med en person ad gangen. 

● 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, medmindre du har en særlig 

genstand eller formular der tillader dette. 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). 

● Du må som ånd gerne kommunikere med andre ånder i åndeverdenen, men kun igennem 

hvisken. I kan påvirke hinanden som i den fysiske verden og handle, slås, kaste formularer og 

så videre, men disse ting bliver i åndeverdenen og vil ikke påvirke den fysiske verden. 

● Personer i den fysiske verden kan kun opdage, påvirke eller starte en kommunikation med en 

ånd gennem formularer, velsignelser eller et artefakt der muliggør dette. 

● Bliver du som ånd dræbt i åndeverdenen, skal du gå direkte til GM-gården uden først at ligge 

15 minutter. Som nævnt tidligere kan du på ingen måde blive genoplivet i åndeverdenen, da 

der ikke er en krop at genoplive og du skal lave en ny karakter. 
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Bemærk: Det er ikke muligt at tage andre personer med ind i eller ud af åndeverdenen ved at holde 

fast i dem! 

USYNLIGHED 

Der er visse formularer og brygge der vil kunne 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. Det er kun andre usynlige folk der kan se 

dig. Selv folk i åndeverdenen kan ikke se 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.  

Der er ingen konsekvens af at blive synlig igen og du kan udføre den handling som gjorde dig synlig, 

uden problemer.  

 

Når du er usynlig skal du have et stykke blåt tyl over hovedet.  

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 racer og variationer af den samme race. Derfor er det også muligt at 

møde flere forskellige måder at spille en given race på, med inspiration fra andre rollespilsuniverser. 

Så hvordan du for eksempel definerer din 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. 

 

Det samme gælder for kulturer. Her er der dog en nævneværdig forskel. LV har en ramme i form af 

Kejseren, Lensherren og andre metapersoner. Det er med vilje at disse personer ikke er beskrevet i 

detaljer, netop fordi vi ønsker en fleksibilitet. Dette betyder, at du ikke behøver at tjene LVs Kejser 

men gerne din egen. Vedkommende vil dog være en “anden” Kejser, som ikke har magt i Skovpasset, 

men 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 må derfor på ingen måder tage det alvorligt, 
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personligt eller tro at andre spillere virkelig mener de ting de siger til dig, hvis det skulle have et 

f.eks. racistisk præg. Det er en legitim grund at slå andre ihjel, fordi ens karakter ikke kan lide deres 

race. Racisme er på denne  måde tilladt, men det er kun fiktion. Generelt henviser vi til at man 

udviser respekt for andre spillere, men linjerne er mere udviskede når det gælder karakterer. Der er 

en forskel. Husk: et skjult off-game smil i en intens in-game situation, kan løse mange konflikter før 

de bryder ud. 

KAMPREGLER 

Karakterer i LV har såkaldte ”flydende” livspoint. Dette betyder, at ligegyldigt hvor du bliver ramt, 

tager du skade på dine samlede livspoint. Hvis du bliver ramt i benet, behøver du ikke at hinke rundt, 

men kan fortsætte med at kæmpe som før. Men det vil selvfølgelig være i rollespillets ånd at spille 

med på, at du har fået et pænt hug i benet. Flydende livespoint betyder, at du kan miste alle dine 

livspoint, kun ved at blive ramt tilstrækkeligt mange gange i benet. Forklaringsmæssigt betyder dette 

at du bliver mere og mere udmattet i takt med at sårene i benet bliver dybere og du mister en masse 

blod. 

Så for at finde ud af om du er på 0 livspoint, tæller du bare den skade sammen du får i alt i og trækker 

dette løbende fra dine livspoint (LP). 

  

Hvis du på et tidspunkt får så meget skade, at du ikke har flere 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/slæbe dig væk fra kamppladsen. Efter 5-10 minutter vil du så 

småt have genvundet kræfterne og være i stand til at rejse dig mere op og kravle/humpe væk fra 

slagmarken og i sikkerhed for at få lægehjælp. For at du kan få dine livspoint tilbage skal du helbredes 

af en person som har evnerne eller formularerne til det.  

  

Det er ikke tilladt 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. Da det ikke er tilladt at slå i hoved 

eller skridt, tager du heller ikke skade hvis du bliver ramt i disse regioner. 

 

Det er ikke tilladt at stikke med våben, med undtagelse af visse spyd. Til våbentjek vil kontrolløren 

fortælle dig om dit spyd vil være godkendt til at stikke med. 

  

Når du kæmper, bliver du tit slået over fingre og hænder. Det kan godt være ret svært at tælle de slag 

du får disse steder, så derfor tæller hænderne ikke med som skadesområde. På samme måde som hvis 
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du blev ramt i skridtet eller hovedet, skal du altså ignorere de slag. Håndens grænse går ved 

håndleddet. Det er IKKE tilladt bevidst at parere med hænderne, bare fordi de ikke tæller med som 

skadesområde. Hvis du bevidst parerer med hænderne, får du skade på dine livspoint fra slagene som 

normalt. 

  

Bemærk: Det er IKKE tilladt at holde fast på modstanderens våben eller fysisk holde fast i spilleren, så 

vedkommende ikke kan bevæge sig. 

 

I forbindelse med skjolde, er det IKKE tilladt at bruge dem til at skubbe med, løbe ind i folk (“shield 

bash’e”) eller lægge sig oven på andre spillere. LV har  IKKE fuld kontakt-rollespil. 

Når du bruger skjold, må du udelukkende bruge det til defensivt brug, det vil sige, til at afværge slag. 

Det er ikke et våben eller et redskab til f.eks. at fastholde folk, fordi de ikke må gå bersærk eller 

lignende, selvom nogle måske ville argumentere for denne handling som værende “defensiv”. 

  

Da vi har oplevet kontroverser omkring skjolde, må vi desværre tilføje, at hvis du gentagne gange er 

blevet irettesat på baggrund af ovennævnte grunde, bliver dit skjold konfiskeret og kan først hentes 

på GM-gården, når du tjekker din karakter ud efter weekenden. Hvor mange irettesættelser dette 

drejer sig om, er individuelt, og vurderes af GM'erne. 

RUSTNING 

Hvis du bærer rustning, får du en pulje af rustnings points (RP), hvor den skade du får, bliver trukket 

fra, inden det går ud over dine livspoint (LP). 

For at kunne få RP for en rustning, skal du købe evnen til at bruge rustning. 

Der findes forskellige typer af rustning og forskellige slags materialer som rustningen kan være lavet 

af. Derfor beskytter alle rustninger heller ikke lige meget. 

Guideline for RP 

Max RP Type / Beskrivelse 

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

0-2 Slagkofter, almindeligt læder( 1-2 mm), tyk pels 

0-4 Tykt læder (3+ mm), tingbrynje 
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0-8 Plade rustning, skælpanser 

0-5 Den seje PERSONLIGE rustning, KAN give rustningsbonus op til 5 

ekstra RP. Dette vurderes af rustningskontrolløren. 

 

Rustningspoint fra forskellige rustning typer er kumulative. Rustningskontrolløren vil ved kontrol af 

våben også vurdere, hvor meget RP din rustning giver. Som hovedregel  vil din rustning give flere RP 

jo mere den dækker. 

 

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

din rustning beskytte dig. 

 

Bemærk: Pile, Nerf-darts og magisk skade går direkte igennem din rustning og bliver derfor altid 

trukket direkte fra dine livspoint. 

 

REPARATION AF RUSTNINGER 

Når du har rustning på og kommer i kamp, bliver din rustning selvfølgelig slemt medtaget og skal 

repareres bagefter. 

Dette betyder at din rustning skal  repareres for at du kan få de mistede RP igen, også selvom det kun 

er 1 RP du har mistet. 

For at få repareret din rustning og få din RP igen, skal du opsøge en smed som kan reparere den. 

 

SKJOLDE 

Når du har købt evnen “almen våbenbrug” til din karakter, kan du få lov til at bruge skjolde af en 

hvilken som helst udformning og størrelse. De kan parere alle fysiske våben, samt pile og NERF-darts, 

uden at det hverken går ud over dine LP eller dine RP. 

 

Bemærk: Hvis du bliver ramt af en magisk skadeskugle eller en bombe på skjoldet, går skaden lige 

igennem og bliver trukket direkte fra dine LP. 
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Hjemmelavede skjolde skal være forsynet med polstring på hele kanten. Der må ikke være områder 

med rigtig metal på dit skjold, da vi desværre har været ude for at andre spillere er kommet til skade, 

ved sammenstød med disse. 

 

 VÅBEN 

I LV giver alle våben 1 i skade, Med undtagelse af to-håndsvåben, samt buer og armbrøste der giver 2 

skade. 

 

Bemærk: Da våben kan få særlige opgraderinger, skal du sige hvor meget i skade du giver til din 

modstander, hvis det er mere end 1, hver gang du rammer vedkommende. På den måde gør du det 

tydeligt hvor meget skade personen har taget. 

 

I LV vurderer vi våbenstørrelse efter følgende tabel:  

Våbentabel 

Betegnelse: Mål: 

Primitive våben 0 – 50 cm 

Almene våben 50 – 110 cm 

To-håndsvåben 100 cm og op. Det skal svinges med to hænder. 

Stav/Stikvåben Skal mindst gå dig til hagen fra jorden af. 

Kastevåben 0-50 cm. Må ikke indeholde en kerne. 

 

Alle våben skal være håndholdte. 

  

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

● Kløer og andre ’våben’ der er en del af din hånd og/eller underarm. 

● Piske i alle størrelser. 
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● Morgenstjerner og andre våben, der er udstyret med snor, kæde eller andre typer af  fleksible 

led, hvor længden på leddet overskrider 25 cm. 

  

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 meget velkommen til at have 

dem med som en del af dit kostume, så længe du ikke slås med dem. 

 

BUER OG ARMBRØSTE 

Alle buer og armbrøste giver 2 skade og må højst trække 30 pund. 

Pile bliver ikke stoppet af rustning. De skyder så hårdt, at de ryger igennem. Skaden fra pile bliver 

altid trukket direkte fra offerets LP. 

 

Skjolde kan dog parere pile. 

 

Alle pile skal godkendes, inden du må skyde med dem. Sikkerhedspile fra firmaet ”IDV Engineering”, 

både med de flade og runde pilehoveder, bliver som hovedregel godkendt til LV. 

 

KASTEVÅBEN 

Alle kastevåben giver 1 skade.   

De må ikke være længere end 50 cm og der må ikke være kerne i. 

 

BOMBER 

Bomber kan laves af en smed. De skal normalt placeres, men har du evnen “kastevåben”, må du kaste 

med dem. Når du placerer eller kaster en bombe, skal du sige:” 3 i skade højt og tydeligt til din 

modstander. 

 

SORTKRUDTVÅBEN 

Til LV må du gerne tage gammeldags pistoler, geværer og andre lignende krudtvåben med. 
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Alle krudtvåben skal godkendes af en GM før brug.  

Der findes 2 typer af krudtvåben i LV; dem der kan sige ”bang” og dem der skyder med noget, som 

NERF-guns. Alle krudtvåben skal have et ”gammelsdags look” for at kunne blive godkendt. 

Inspirationen kan du finde i piratfilm og film hvis handling foregår i samme tidsperiode.  

  

NERF-guns: Disse våben skyder med NERF-darts. Hvis man bliver ramt af en NERF-dart får man 1 i 

skade. Rustning beskytter IKKE mod NERF-darts. NERF-guns giver IKKE effekten ”chok”, selv om de 

siger ”bang”. 

  

NERF-darts: Skud til NERF-guns. Disse kan kun laves af en smed med opskriften ”Ammunition”. Alle 

NERF-darts til LV vil være tydeligt markeret og det er kun disse der må bruges. 

Det er ikke tilladt at genbruge NERF-dart, der i forvejen er skudt af, som man samler op fra jorden. 

Derimod kan man indlevere disse på GM-gården og få udbetalt 1 Kobber (1 Korint) pr. NERF-darf man 

indleverer. 

Det er IKKE tilladt at medbringe egne NERF-dart og bruge dem!     

  

“Bang”-våben: Disse våben skal sige et højt knald når de skydes af. 

Når der bliver skudt med disse våben bliver målet påvirket af effekten ”Chok”, som hvis kuglen lige var 

suset forbi hovedet på dig og tanken om hvad der kunne have været sket, forskrækker dig.  

 

”Chok”: Når du bliver offer for denne effekt, svarer det til, at du er blevet meget forskrækket. Du 

skynder dig at krybe i skjul og kan intet andet gøre end at forsvare dig, så længe du er påvirket af 

effekten. Effekten varer i 1 minut. 

Bemærk: Folk der har immunitet overfor ”Frygt” har også immunitet overfor ”Chok”. 

  

Kanoner: Hvis du bliver “ramt” af en “kanonkugle”, mister du alle dine LP og RP og bliver kastet til 

jorden. Du vil ikke være i stand til at bevæge dig ud af stedet ved egen hjælp i 10 minutter. 

“Kanonkuglen” ignorer rustninger og skjolde. 

Du kan også skyde mure og porte ned med en kanon. Det kræver 3 skud at ødelægge en given mur 

eller port. 

Bemærk: Kanoner er et “bang” våben. 
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STAVE OG STIKVÅBEN 

Alle stave og stikvåben giver 1 skade og skal mindst gå dig til hagen. 

Du må godt stikke med spyd, men dit våben skal være godkendt til det af våbenkontrolløren. 

BONK 

I LV kan du også slå din modstander ud ved hjælp af evnen “bonk”. For at “bonke” en karakter, er der 

visse kriterier der skal opfyldes:  

● Offeret må ikke se det ske.  

● Offeret må ikke være iført hjelm eller anden form for rustningshovedbeklædning. En hat er 

ikke nok. 

● Offeret må ikke være i kamp. 

  

Når du “bonker” en modstander, slår du vedkommende oven i hovedet med en blød kølle/knippel 

(den må ikke indeholde en kerne), samtidigt med at du siger ’bonk’. Offeret skal herefter falde om og 

være bevidstløs i 5 minutter. En læge kan vække dig inden de 5 minutter er gået, med de fornødne 

remedier. 

 

Når du vågner efter at være “bonket”, har du fået et lille hukommelsestab og kan derfor ikke huske 

hvad der skete ca. 5 minutter op til du blev “bonket”. Dette betyder blandt andet, at du ikke ved hvem 

din overfaldsmand er. Der findes dog en formular der kan hjælpe med din tabte hukommelse. 

Det giver ikke skade, hverken på dine LP eller dine RP, at blive “bonket”. 

 

Bemærk: Du skal købe evnen ”bonk”, for at kunne bonke folk. 

  

MAGIREGLER 

Ønsker du at bruge magi skal du både købe retten til at bruge magi indenfor et særligt område. Disse 

kaldes et “magihus”. Derudover skal du bruge “formularpoint” (FP) til dine formularer. 

  

Der findes 5 magihuse. Disse er:  

● Dødsmagi 

● Livsmagi 
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● Naturmagi 

● Teknomagi 

● Korpusmagi 

  

At få adgang til et givent magihus koster 2 EP. Dette giver dig retten til, at kaste og købe de formularer 

der er inden for det givne “hus”. Har du ikke adgang til et magihus kan du heller ikke kaste 

formularerne indenfor dette område. Nogle af husene har modsætninger, hvilket betyder, at hvis du 

vælger et magihus, så kan du aldrig få adgang til modsætningen. Herunder kan du se de forskellige 

modsætninger:  

● Dødsmagi - Livsmagi 

● Naturmagi - Teknomagi 

● Korpusmagi er neutral og udelukker ikke de andre magihuse. 

  

Når du fået adgang til et magihus, skal du efterfølgende købe de formularer du mener passer til din 

karakter. Formularer købes for såkaldte ”formularpoint” (FP). 

FORMULARPOINT (FP) 

Formularer koster formularpoint og ikke Evnepoint. 

For at få FP skal du købe evnen ”Formularpoint”. 

Hver gang du køber evnen, får din karakter 5 FP at købe formularer for. 

  

Bemærk: Hver enkelt formular skal købes separat for dine FP, så du får en unik karakter der passer 

præcis til den måde du spiller på. 

  

Inden for hvert magihus er formularerne opdelt i 5 niveauer. Man kan kun købe en formular på et 

højere niveau, hvis man har et tilsvarende antal på et lavere niveau.  

Dette betyder derfor, at før man kan købe en niveau 2 formular, skal man have købt én niveau 1 

formular. Så hvis du for eksempel ønsker at købe to niveau 3 formularer, så skal du have to niveau 1 

og to niveau 2 formularer i forvejen. 

 

En formular på det givne niveau koster 1 FP mere end formularens niveau:  

● Niveau 1 formularer koster 2 FP stykket. 

● Niveau 2 formularer koster 3 FP stykket. 

● Niveau 3 formularer koster 4 FP stykket. 
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● Niveau 4 formularer koster 5 FP stykket. 

● Niveau 5 formularer koster 6 FP stykket. 

  

AT KASTE EN FORMULAR 

Når rollespillet er i gang og du skal kaste en formular, skal du ødelægge nogle komponenter, udtale 

de magiske ord på komponenterne og afslutte med nøgleordet. Alle disse ting er beskrevet under den 

specifikke formular. Du skal være opmærksomme på følgende ting, når du skal kaste en formular: 

● Nogle formularer vil have andre ting der skal gøres idet formularen kastes eller umiddelbart 

bagefter. Et eksempel på dette er “Skadeskugler” hvor der skal kastes en bold efter nøgleordet 

er sagt, samt hvor meget skade den gør og andre effekter. 

● Det har ingen betydning i hvilken rækkefølge komponenterne bliver ødelagt i. 

Komponenterne skal rives midtover så de er helt ødelagt. Det er ikke nok bare at rive et lille 

hjørne af. Husk, at samle papirstumperne op bagefter og smid dem ud. 

● De magiske ord og nøgleordet skal siges højt og tydeligt og er det en anden spiller der er offer 

eller modtager skal det siges højt og tydeligt i offerts nærhed. Rækkefølgen af ordene er 

ligegyldig, så længe de alle bliver sagt. 

● De magiske ord må godt indgå i en sætning, så længe der afsluttes med nøgleordet. Eksempel: 

Magnus vil gerne kaste sin Ildkugle. På formularen stå der hvilke komponenter han skal 

ødelægge samt hvilke ord der skal siges. Magnus finder sine komponenter frem river dem over 

og udtaler de tre forskellige ord der står på dem: Fu, Mi, Ra (Eller Fuld af Migra, ramt af Ra’s 

vrede) og slutter af med nøgleordet for ildkugle formularen, ”Ild”. Herefter kaster Magnus sin 

”skumbold”. Idet den rammer en modstander siger Magnus: ”5 skade, går igennem rustning”   

KAMPMAGI 

Det er kun specifikke formularer, som kan bruges i kamp. Disse bliver kaldt kampmagieI kamp har man 

ofte brug for at have sine kampmagier klar til brug. Derfor skal du i stedet for, at rive komponenter 

over i kampen, forberede dem hos Magimestren.  

Kampmagier koster det samme i komponenter som før, men når du afleverer komponenterne hos 

Magimesteren får du nu udleveret en lille seddel, hvorpå der f.eks. står “Rodnet”. Du veksler dem så 

at sige, til 1 kampmagiseddel.  

Bemærk:Kampmagisedlen er personlig og den holder indtil du bruger den. Også over flere LV’er. Det 

er dine evner som bruges og derfor kan du ikke give den til en anden spiller. Ønsker du at give en 
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kampmagi til en anden spiller, selvom de ikke kan bruge magi, så kan du lave en Skriftrulle hos 

Magimesteren.  

Når du er i kamp, skal du holde kampmagisedlen i en af dine “ledige” hænder. Bruger du din 

kampmagi, så løfter du hånden, knuser f.eks. “Rodnet” sedlen i din hånd og råber “Rodnet” som du 

plejer. Du må gerne have en kampmagi i hver hånd og lommen fuld af dem, så længe du har betalt 

komponenterne hos Magimesteren og konverteret dem til kampmagisedler.  

Bemærk:Det kræver altid en fri hånd at kaste en kampmagi. Hvis du skal kaste en skadeskugle, har 

du kuglen i den ene hånd og kampmagisedlen “skadeskugle” i den anden. Derved knuser du sedlen, 

råber det du nu skal og kaster kuglen. Du kan altså ikke have kampmagi sedlen i den hånd hvor du 

også har kuglen. 

Du kan også holde et våben i den ene hånd og en kampmagiseddel i den anden. Du vil dog ikke 

kunne holde andre ting i den hånd hvor sedlen er, før du har kastet/knust den.  

Vær flink at samle sedlerne op efter kampen. Tak. 

Der er en forventning om, at offeret for en given kampmagi skal rollespille den effekt, vedkommende  

bliver ramt af. Det er derfor vigtigt, at du kender kampmagierne og deres effekt, sådan at kampene 

kommer til, at glide så gnidningsfrit som muligt. Kampmagierne og deres effekter beskrives her:  

● FORMULAR: Rodnet.  

Dine ben bliver låst fast til jorden og du er ikke i stand til at bevæge dem eller skifte fodstilling 

i 2 minutter. 

● FORMULAR: Gå. 

Dine ben lystrer dig ikke og du begynder at gå i den modsatte retning af den der kastede 

formularen. Du skal gå (ikke løbe) mindst 50 normale skridt, før du kan vende om. 

● FORMULAR: Svag. 

Dine arme og ben bliver svage og slappe, som hvis de var belagt med bly. Du kan ikke kæmpe 

eller forsvare dig og kan kun gå med slæbene skridt. Effekten varer i 2 minutter. 

● FORMULAR: Gør stum. 

Din stemme forstummer og ingen ord, lyde, gurglen og lignende, kan komme ud af din mund 

i 15 minutter. Dette betyder også, at du ikke kan kaste formularer eller tale med ånder. 

● FORMULAR: Tung. 

Objektet som formularen kastes på, bliver så tungt at det ikke er til at flytte eller bære. Holdes 

objektet af en spiller skal det lægges på jorden omgående (Skjolde kan derefter spændes af). 

Effekten varer i 2 minutter. 
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● FORMULAR: Frygt. 

Du føler en hjerteskærende frygt for kasteren og begynder at trække dig væk fra ham. Du vil 

under ingen omstændigheder angribe eller nærme dig vedkommende. Effekten varer i 5 

minutter 

SKADESKUGLER 

Skadeskugler er også kampmagier, men de virker anderledes end de andre.  

For at kunne kaste en skadeskugle, skal du selv have dem med. De skal være på størrelse med en  

tennisbold og have en hårdhed der svarer til en fast skumbold. Du må altså ikke bruge rigtige 

tennisbolde som skadeskugler, men de skal ca. være samme størrelse.  

 

Når du skal bruge formularen, siger du ordene og nøgleordet, samt kaster skadeskuglen efter din 

modstander. Hvis du rammer råber du skaden og effekten. Bemærk:  Skadeskugler går igennem 

rustning og giver skade til en modstander selvom vedkommende bruger et skjold.  

Hvis du ikke rammer din modstander, så sker der ingenting. 

Der findes to skadeskugler. Deres element betragtes som årsagen til skaden og der forventes at offeret 

rollespiler, at blive ramt af den givne skade. Skadeskuglerne er : 

  

● Iskugle: 5 skade. Påfører der is der fryser dig og begrænser dine bevægelser. 

● Ildkugle: 5 skade. Påfører ild der brænder dig og dit tøj. 

  

MAGISKE SKRIFTRULLER 

Magiske skriftruller kan bruges af alle. Hvis du kommer i besiddelse af en skriftrulle, vil alt du har 

brug for at vide, stå beskrevet på skriftrullen. Skriftruller er en effektiv måde, at få adgang til magi, 

selvom din karakter ikke kan bruge magi. Det er primært de gængse magier der kan laves om til 

skriftruller. 

 

Hvis din karakter kan magi og du selv ønsker at lave skriftruller, vil du få adgang til dette, første gang 

du køber evnen “Formularpoint”.  

Som magiker kan du lave 1 magisk skriftrulle om dagen, hvilket gøres i samarbejde med 

Magimesteren. Du kan kun lave skriftruller med de magier du kender, medmindre der er andre 
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forhold som kan bryde denne regel. Skriftrullen har en varighed resterende af scenariet hvor den 

blevet lavet og scenariet efter.  

 

RITUALMAGI 

Magi findes ikke kun som prædefinerede formularer. I LV har vi Ritualmagi, som er en særlig slags 

magi der ikke fast kan defineres. Ritualer involverer altid flere personer, samt Ritualmesteren, som 

overværer ritualet og fortæller om effekten af det der sker. Der er mange ting der skal gå op i en 

højere enhed, når man skal lave et ritual. Der skal skaffes folk, bruges komponenter, fremsiges riter 

og afsættes tid.  

Ønsker du at lave et ritual, skal du have evnen “Ritualmagi”. 

MAGI OG ROLLESPIL 

Du behøver ikke lære alle formularer udenad for at deltage til LV. 

Den der kaster magien har nemlig pligt til, at gøre dig opmærksom på hvad en given formular gør og 

hvordan du bliver påvirket af den. 

Hvis du bliver offer for en magi du ikke kender, er det helt i orden at spørge kasteren hvad formularen 

gør også derefter rollespille dens effekt.  

 

LV er ikke begrænset af formularerne i Magibogen. Hvis du som spiller ønsker at skabe en ny magi, så 

kan dette sagtens lade sig gøre. Du skal være opmærksom på, at det er en længere og dyr proces, som 

fra starten af skal involvere Magimesteren og en GM.  

 

 

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) 
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Alle karakterer starter med Korint svarende til 5 Sølv/ 50 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 få et beløb op til 5 Sølv. 

  

Udover Korint vil der også være en masse komponenter der kan handles med. 

Komponenterne bruges til en masse forskellige opskrifter, som både alkymister, smede, læger og 

magikere skal bruge i deres daglige virke. 

 

Værdien af de forskellige komponenter vil variere, alt efter udbud og efterspørgsel. Du kan også 

opleve, at nogle komponenter ikke er at finde på markedet, hvilket betyder at det er andre spillere 

der påvirker udbud og efterspørgelse. 

Der er i alt 6 forskellige “handelshuse”, som hver især består af  2 komponenter.  

I løbet af spillet vil du få udleveret komponenter fra de handelshuse som du har købt dig adgang til via 

dine evnepoint. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan vælge hvilke komponenter du får. I stedet 

vil du få udleveret et tilfældigt antal kort inden for det givne handelshus, svarende til dit niveau x2 

inden for handelshuset. Så har du niveau 1 i Handelshuset “Runer”, vil du ved hver udlevering få 2 

tilfældige komponenter fra “Runer”. 

  

På karakterskemaet er der, sammen med handelsevnerne, afmærket nogle dage med 

afkrydsningsfelter. Afkrydsningsfelterne symbolisere hvor mange gange du kan få udleveret 

komponenter i løbet af et LV. For hver gang du har købt en ”Handelsevne” eller ”Indkomstevne” kan 

du få komponenter eller in-game penge udleveret ved at opsøge handels GM-erne, og få afkrydset det 

tilsvarende felt. Hvis du misser en tid, vil du næste gang du kommer hen til handels GM-erne, kunne 

indløse det/de komponenter/in-game penge du er gået glip af. 

 

Der findes også legendariske komponenter. Du kan være heldig, at få en af disse ved udleveringen, 

hvor du også kan se hvad de gør.   

 

ALKYMIBRYGGE 

Som spiller kan du blive udsat alkymisternes brygge. Disse kan være i form af væsker, pulver eller 

lignende. Alkymistiske brygge kan være alt fra gift, til helbredsdrikke og endda opskrifter som er 

opfundet af spillerne. De har alle det tilfælles, at de skal bære en officiel LV-alkymiseddel og være 

underskrevet af Alkymimesteren. 
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Når en gift eller bryg indtages skal alkymisedlen rives over for at vise at giften eller mixturen bliver 

brugt. 

 

Bemærk: På alkymisedlen står der hvad effekten gør ved personen der indtager den. Husk at læse den 

inden sedlen bliver revet over. 

 

Det er muligt at forgifte mad og drikkevarer for at opnå en uheldig effekt hos et uvidende  offer. For 

at forgifte en anden spiller, skal du først få spilleren til at indtage det der er forgiftet, og så bagefter 

fortælle dem at de er blevet forgiftet, hvorefter du viser dem alkymisedlen og river denne over, når 

offeret har forstået hvad vedkommende er blevet udsat for. Det er også muligt at forgifte mad og 

drikkevarer uden selv at være tilstede. I dette tilfælde skal alkymisedlen sættes fast på det der er 

blevet forgiftet, for eksempel under et krus. Det er først når offeret læser sedlen, hvilken andre spillere 

i nærheden bør gøre personen opmærksom på, at effekten virker. Du må gerne vente med at læse 

sedlen til du er færdig med at spise eller drikke, så længe du husker at udføre effekten.  

 

Bemærk: En alkymibryg har en udløbsdato der står på alkymisedlen. Hvis datoen er overskredet eller 

i tilfælde hvor der ikke står en udløbsdato, så er bryggen blevet for gammel og vil ikke virke.  

  

Hvis du er i besiddelse af en bryg, som fortsat er holdbar til næste LV, så husk at skifte indholdet ud 

inden næste spilgang, så vandet i flasken ikke bliver for gammelt og klamt. 

SMEDEGENSTANDE 

Smedegenstande kan give dig forskellige bonusser til udstyr, våben og rustninger. Disse er alle 

symboliseret med et laksegl. Smedegenstande holder kun under det LV de blev lavet,  så de kan ikke 

gemmes fra LV til LV. De giver dog den pågældende bonus under hele det LV, hvor de blev skabt. 

DØRE OG PORTE 

Teltet du bor i udgør et hus i byerne. Alle kan gå ind og ud af et hus, hvis der ikke er en in-game lås på 

“døren”. 

Låsen kan du erhverve dig hos en smed. Hvis du hænger den på indgangen til dit telt er der ingen, så 

længe teltet er lukket, der kan gå derind. Undtagen hvis de har en nøgle der passer til eller selv kan 

dirke låsen op. Hvis “teltdøren” er åben, har låsen ingen effekt.  
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Bemærk: Du kan ikke bryde en dør ned med en lås på. 

 

Samme regler for døre, gælder også for porte. Hvis du har bygget en stor lejr med en mur rundt om 

og en port,  kan alle frit gå ind og ud af den, så længe der ikke er monteret en in-game lås på porten.  

 

Bemærk: Af sikkerhedshensyn må du ikke forskanse eller blokere en port på nogen måde der gør, at 

den ikke kan åbnes off-game. En port med lås kan ikke brydes ned, men en kanon kan med 3 skud 

ødelægge den. 

MØBLER OG KISTER 

Møbler er private ejendele. Derfor må du ikke tage dem eller gemme dem. Vi vil dog godt tillade at 

du flytter rundt på dem i den givne lejr, så længe du passe på dem. 

Kister er i princippet også private ejendele, selvom der sidder en LV-lås på dem. Vi vil dog godt 

tillade, at man åbner en kiste, men de må på ingen måde flyttes eller fjernes fra en lejr (de er 

simpelthen for tunge). Kister kan IKKE slås i stykker! (de er alt for holdbare). Er der en LV-lås på 

kisten kan denne åbnes på de beskrevne måder i regelsættet. 

 

FORKLÆDNING 

I nogle situationer er det en god ting, at forhindre andre i at kunne genkende dig. For at din 

forklædning skal virke, skal du have evnen “Forklædning”. Når du “tjekker ind” vil du sammen med dit 

karakterskema, få udleveret et lille skilt hvorpå der står “Forklædning”. 

Når du vil forklæde dig, tager du 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 på 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 skifte forklædningsgenstand, hvis du ønsker det. Det er skiltet der fortæller hvorvidt 

du kan blive genkendt eller ej.  
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Bemærk: Hvis du er iført en rød hat med forklædningsskilt på og har røvet en handelsmand, så vil 

denne kunne genkende dig senere, som “tyven der røvede ham”, hvis du stadig bærer hatten med 

skiltet på.  

Bemærk: Udøde og vampyrer kan ikke forklæde sig, så de ligner mennesker, da det er et stykke tøj 

man forklæder sig med. De vil bare fremstå som en anden udød eller vampyr.  

DE UDØDE 

Alle racer i LV kan blive til udøde og der er både fordele og ulemper ved at være det. Når du har evnen 

udød skal det tydeligt kunne ses at du er udød, ved sminke eller anden form for udklædning. Dette 

kan ikke undgås, selv med evnen ”Forklædning”. 

 

Udødes fordele: 

● Du er immun overfor formularen ”Kvæl”. 

● Du er immun overfor kampmagien ”Frygt”. 

● Du kan ikke blive påvirket af ting der påfører dig smerte. 

  

Udødes ulemper: 

● Du er immun overfor beskyttelsesformularerne: “Barkhud” og “Stenhud”. 

● Du får dobbelt skade af alle magiske skadeskugler (10 skade). 

● Du må ikke vælge Magihuset: “Livsmagi” eller bruge formularer derfra. 

● Du må ikke tage evnen ”Regenerer”. 

  

SÅDAN DRÆBES EN UDØD 

Som udød er du teknisk set allerede død. Dine organer virker ikke, det hjerte er stille og du kræver 

hverken søvn eller føde, selvom gamle vaner kan være svære at slippe. Dette betyder at der kun er 

særlige måder som du kan blive karakterdræbt på. Alle de normale regler der gælder  inden man kan 

karakterdræbe en anden karakter, skal stadig opfyldes når en udød skal slås ihjel. Du kan dog kun blive 

karakterdræbt ved følgende: 

● At der er nogen der rollespiller at de sætter ild til dig og brænder dig i 10 minutter (Men du 

kan ikke mærke det. Du kan kun se til, mens du begynder at gå i stykker). 

● Formularen: “Destruer udød”. 

● Formularen: “Dødsberøring”. 
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● Hvis din hjerne smadres til ukendelighed. 

  

Bemærk: Som udød er det kun en læge med evnen ”Helbred udød” der kan helbrede dig, hvis du har 

taget skade.  

  

VAMPYRER 

Vampyrer er en særlig ting i LV, da det ikke er en separat race, men et supplement til din oprindelige 

race. Du er desuden udød og skal altid bære vampyrtænder og sminkes bleg. Som Vampyr kan du ikke 

skjule, at du er vampyr, selv ikke med evnen “Forklædning” 

Der er både fordele og ulemper ved at være vampyr, men også specielle regler som du skal overholde 

for at kunne få lov til at være vampyr. 

  

Vampyr fordele: 

● Du er immun overfor formularerne: “Kvæl”, “Hukommelsestab”, “Overbevis”, “Hypnotiser”, 

“Smerte”, “Simpel kommando”, “Avanceret kommando” og “Kontroller person”. 

● Du er immun overfor kampmagien ”Frygt”. 

● Du har en naturlig evne, hvis effekt, svarer til formularen: ”Overbevis” (se Teknomagi) 

● Du kan ikke føle smerte (med undtagelse af sollys. Se nedenfor). 

● Du får + 2 ekstra Livspoint. 

● Du har evnen ”Sug blod” (Se beskrivelse nedenfor). 

● Du kan kun dræbes på specifikke måder (Se næste afsnit) 

  

Vampyr ulemper: 

● Dit ansigt kan ikke tåle sollys. Hvis du får direkte sollys på dit ansigt 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). 

● Du kan ikke blive påvirket af beskyttelsesformularerne: “Barkhud” og “Stenhud”. 

● Du får dobbelt skade af magiske skadeskugler (10 skade). 

● 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 din hud den brænder. 

● Du må ikke vælge Magihuset: “Livsmagi” eller bruge formularer derfra. 

● Du må ikke tage evnen ”Regenerer”. 

● Du kan ikke blive helbredt af lægeevnen “Helbred udød”. 
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Evne: ”Sug blod” 

Med denne evne kan du ernære dig ved at drikke andre karakterers blod. 

For at drikke af dit offer, skal du rollespille, at du bider og derpå drikker blodet uforstyrret i mindst 1 

minut. Når du begynder at drikke blod, kan du spørge dit offer om hvor meget blod vedkommende 

indeholder. Personen skal derpå svare dig hvor mange blodkort vedkommende har. 

Du kan derefter stoppe med at suge offerets blod eller fortsætte. 

Når du har drukket 1 minut af personen, skal personen ødelægge et blodkort på sit karakterark. Hvis 

det er det sidste blodkort på skemaet, så vil offeret blive til et  ”blodbarn”, som du kan læse om senere. 

For hvert blodkort en vampyr drikker, får vampyren 2 tabte Livspoint tilbage. 

Vampyren kan få samme effekt ved at modtage blod tappet med lægeevnen ‘Tappe blod’. 

 

SÅDAN DRÆBES EN VAMPYR 

Som vampyr er også udød og derfor kan du dræbes på næste samme måde. Din drabsmand skal 

overholde alle de normale regler for karakterdrab, men derudover kan du kun blive karakterdræbt 

ved en af følgende måder: 

● At der rollespilles, at du får drevet en pæl igennem hjertet og får hugget hovedet af. 

● At der rollespillers, at de sætter ild til dig og brænder dig i 10 minutter. 

● Formularen: “Destruer udød”. 

● Formularen: “Dødsberøring”.  

  

BLODBØRN 

Hvis en vampyr drikker sit offers sidste blodkort, bliver vedkommende enten til vampyrens blodbarn 

eller karakterdræbt. 

Det er offerets eget valg om personen ønsker at blive vampyrens blodbarn og vampyren har et ansvar 

for at spørge om offeret ønsker dette. Hvis dette er tilfældet, skal begge spillere gå op til GM-gården 

(Er GM-gården lukket, så kom igen næste morgen) og oplyse om det, så det kan blive noteret på 

offerets karakterark. 

 

At blive til et blodbarn, betyder at karakteren er død og er ved at forvandle sig til en vampyr. 

I GM-gården noterer vi forholdet mellem blodbarnet og vampyren. Dette er vigtigt i tilfælde af, at 

vampyren dør inden det pågældende LV slutter. Hvis dette skulle ske, vil blodbarnet blive levende 
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igen, med et enkelt blodkort på sit karakterskema. Vedkommende er dermed ikke længere et 

blodbarn. Det er vigtigt, at du som tidligere blodbarn til en dræbt vampyr, går op til GM-gården og får 

registreret din nye status. 

 

Som blodbarn er der nogle særlige regler du skal følge: 

●  Din hud skal sminkes bleg som andre udøde. 

● Du kan ikke selv skade, hverken fysisk eller med magi, den vampyr der har gjort dig til 

blodbarn, men du kan godt få andre til det. 

● Du kan kun karakterdræbes som var du en vampyr. 

● Du kan kun helbredes med lægeevnen ‘Helbred udød’ eller ved at drikke blod. 

● Overlever du det pågældende LV og er din vampyrvært ikke død, opgraderes du til vampyr og 

er nu uafhængig af din skaber. Du vil få tilføjet vampyrevnen på dit karakterark og skal 

fremover følge reglerne for vampyrer. 

EVNEOVERSIGT 

Generelle evner  

Indkomst (1 point/niveau):  

Ekstra Liv (1 point/pr. LP):  

Forføre (1 point): 

Forklædning (2 point):  

Årvågenhed (1 point/niveau):  

Eksotiske evner  

Ritual magi (2 point pr. niveau):  

Dræne Liv (2 point):  

U-død (0 point):  

Vampyr (2 point)  

Rituelle Tatoveringer / Naturligt værn (2 point):  

Rituelle Tatoveringer Magi (2 point): 

Handelsevner  

Rune (1 point pr. niveau):  
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Skrift (1 point pr. niveau):  

Natur (1 point pr. niveau):  

Mystik (1 point pr. niveau):  

Okkult (1 point pr. niveau):  

Element (1 point pr. niveau): 

Kampevner 

Sortkrudts våben (2 points): 

 

GENERELLE EVNER 

Indkomst 1-5 (1 point/niveau og max 5 niveauer) 

Denne evne giver dig lov til at hente in-game penge flere gange i løbet af spillet. Pengene kan hentes 

1 gang for hver af ’Bankens’ åbningstider. Der er tre åbningstider i løbet af en hel dag. 

Du vil for hver gang du har evnen få udleveret 15 korint. 

kan maks købes 5 gange. 

Ekstra Liv 1-5 (1 point/pr. LP og max 5 niveauer) 

Denne evne giver 1 ekstra livspoint (LP). 

Kan højst købes 5 gange 

Forføre (1 point) 

Denne evne giver din karakter mulighed for at forføre andre karakterer til at gøre nemme tjenester 

for dig. Dette kunne eksempelvis være at betale dit krus øl, gå med hen til en der skylder dig penge, 

give dig en favorabel handel osv. Når du forfører andre SKAL det rollespilles. 

For at forføre en anden skal du først charmere dig ind på dit offer. Inden du beder offeret om den 

tjeneste du vil have siger du ”forfør” (hvis offeret ikke kender betydningen skal du forklare 

vedkommende det).  

Du må ikke bede offeret om direkte at slå nogen ihjel eller gøre noget der direkte vil føre til at 

vedkommendes død. Så vil “Forføre” ikke virke. 
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Den tjeneste du beder om, kan desuden have svært ved at lykkes, hvis den går i mod offerets 

normale væremåde. Så nogle gange kan det være en god ide, at finde ud af hvordan dit offer opfører 

sig, hvordan vedkommendes morale kodeks er indrettet og lignende ting der afslører noget om 

hvem karakteren er. Du kan godt prøve, at forføre en brutal person til at kræve penge ind for dig, 

men dette vil være sværere med en fredselskende karakter.  

Du skal derfor indstille din tjenestes sværhedsgrad efter hvor godt du charmerer dig ind på dit offer, 

før du har tænkt dig at sige ”forfør”. Hvis offeret ikke synes at du har gjort dit forarbejde godt nok i 

forhold til tjenestens størrelse må offeret godt afslå dit forføringsforsøg. Det er rollespillet der bærer 

det hele, for både offer og forfører. 

Hvis du tidligere er blevet ”forført” af en anden karakter og bliver opmærksom på at forføreren er i 

gang med at forføre en anden karakter bliver du selvfølgelig jaloux og skal rollespille derefter.  

Årvågenhed (1 point pr. Niveau, intet max) 

Denne evne kan købes lige så mange gange du har lyst til. 

Med “Årvågenhed” har din karakter mulighed for at opdage en anden spiller der er i gang med at 

stjæle fra dig med evnen “Lommetyveri". Hvis dit niveau af “Årvågenhed” er lig med eller højere end 

tyvens “Lommetyveri”, vil du opdage at vedkommende stjæler fra dig.  

 

Forklædning (2 point) 

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. Skiltet får du udleveret ved tjek ind. 

Se mere om hvordan du forklæder dig i grundreglerne under ”Forklædning”. 

 

EKSOTISKE EVNER 

Ritual magi 1-3 (2 point pr. Niveau og max 3) 

Denne evne giver dig muligheden for at bede om hjælp fra de højere magter. Om det være sig særlige 

entiteter, ånder eller noget helt tredje er op til dig. Forskellen på de 3 niveauer svarer til magten på 

den entitet du påkalder. Du bør huske, at jo mægtigere en entitet du påkalder jo mere selvstændig og 

besværlig kan den være. Jo større de er, jo større er deres “betaling” og jo sværer er det at fange deres 
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opmærksomhed. Derfor er det en god ide, at samarbejde med flere spillere, som også har evnen for, 

at have mere energi og styrke til at håndtere de mægtige entiteter. Selv om du har Niveau 3 i 

ritualmagi, kan du godt tilkalde de største entiteter, men det er ikke sikkert at du kan kontrollere den 

eller holde fast i den, tids nok til at fremsige dit ønske. Det vil også være en fordel, at have en masse 

deltagere med til ritualet, selvom de ikke har evnen. Deres blotte tilstedeværelse giver ritualet mere 

styrke og får entiteten til føle sig mere værdsat. 

 

Entiteterne er nogle lunefulde væsner, hvis sande agenda aldrig er til helt at gennemskue. De skal ofte 

lokkes, trues, betvinges, straffes, belønnes, smigres, tilbedes, have noget til gengæld eller noget helt 

andet.  

Du kan heller ikke være helt sikker på hvordan de udfører dit ønske: Et magisk våben der skal 

destrueres, kan i stedet blive overtaget af entiteten, personen der skal dø får måske en langt værre 

skæbne og guldet du ville “begraves” i, bliver også din død. Så forbered dig godt på ritualet og gør det 

klart hvad du vil opnå med det. Overvej hvilken entitet der kan hjælpe dig og hvordan den måske vil 

opføre sig eller hvad den vil kræve for at hjælpe dig. Styr processen, fremsig tydeligt dine ønsker og 

definér hvad entiteten får i belønning. Hvis du spørger den, risikerer du måske at den løber om hjørner 

med dig og snupper din sjæl eller din mor. 

 

Niveau 1 i ritualmagi kan tilkalde mindre ånder, smådjævle og lignende entiteter. Disse er bedst 

egnede til, at udføre mindre opgaver som enten gavner eller skader enkeltpersoner eller mindre 

områder. De kan også skabe eller destruere mindre magiske genstande og opfylde mindre 

betydningsfulde ønsker, som ikke har de største konsekvenser. Det er er vigtigt at huske, at 

konsekvenserne ikke nødvendigvis er enten negative eller positive. Pointen er at de har en større eller 

mindre påvirkning på den person eller det område de skal påvirke. 

 

Niveau 2 i ritualmagi kan tilkalde større eller flere ånder på en gang, guddommelige væsner, samt 

djævle og mindre dæmoner og entiteter i denne størrelsesorden. Disse er bedst egnede til mindre 

begivenheder, som påvirker flere personer ad gangen, ændrer større områder og kan skabe og 

destruere større magiske genstande, samt tildele betydningsfulde ønsker, som har konsekvenser. 

 

Niveau 3 i ritualmagi kan tilkade de mægtigste ånder, de største entiteter og de farligste dæmoner. 

Disse er bedst egnede til store begivenheder der påvirker store områder og hele befolkninger. De kan 

skabe og destruere de mægtigste magiske genstande og skænke dig det ønske du vil (hvis du tør) med 

store konsekvenser. 
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Bemærk: Når ritualet skal udføres skal du have Ritualmesteren med som observatør til ritualet (Du 

finder vedkommende på Markedspladsen). 

  

Under ritualet vil Ritualmesteren løbende fortælle hvad der sker og ud fra dette kan du vurdere om 

ritualet bevæger sig i den ønskede retning. 

 

Bemærk: Du kan kun kaste 1 ritual om dagen pr niveau du besidder i “Ritualmagi”. 

 

Med ritualmagi er der ingen begrænsninger for hvad du kan spørge om, men entiteterne har dog 

præferencer. Du kan bede om hjælp til alt. Det kan være at bringe de døde tilbage til livet eller skaffe 

mere mad. Du kan også skabe og destruere artefakter med ritualmagi. Dit ønske er deres lov, men 

det er ikke gratis. 

 

Ritualmagi handler ikke om hvor meget man ofrer. Det handler om kreativitet, variation og hvor 

“fantastisk” det er. Et ritual skal ikke stille entiteterne tørst i form af ofringer af komponenter, mad 

og mennesker. Et ritual skal fange deres opmærksomhed, overraske og imponere dem. Den slags 

elsker de! Entititerne har jo faktisk et ret kedeligt liv, når det kommer til stykket. Du er velkommen til 

at ofre hvis du mener det kan gavne, men husk at det skal være relevant og interessant. Det er mere 

vigtigt, at du ofrer de rigtige komponenter eller personer, frem for en masse af dem. Kvalitet over 

kvantitet.  

Entiteterne HADER at give deres tilbedere et ekstra liv, mere magt eller andre smålige og personlige 

ting, som kun gavner den enkelte. De vil gerne ændre på verdenen, gøre en forskel, udfolde deres 

evner og tænker i større baner end selvoptaget små væsner, der ofrer ligegyldige ting til dem. De er 

jo trods alt entiteter, så de kan få alle de ting de peger på. Men underholdning, dedikation, følelser, 

hengivenhed og lignende begreber kan ikke fremtrylles; det er noget deres  tilbedere skaber og 

opfinder. Og derfor er ritualer unikke. 

Så syng en fællessang, læs et digt, fortæl en historie om fantastiske bedrifter, lav et skuespil, dans 

omkring med vimpler, blæs noget ild, udbring en skål, vær levende og skab noget sjovt og 

spændende. Vælger I at ofre til entiteterne, så gør det på en interessant og anderledes måde. Giv 

entiteterne noget unikt at more sig over og I vil få jeres belønning. Et loppecirkus er trods alt mere 

interessant end lopper.. 
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 Bemærk: Du kan kun lære denne evne når du laver din karakter eller in-game af en anden spiller der 

har evnen i forvejen. 

 

Dræne Liv (2 point) 

Denne evne gør dig i stand til at helbrede dig selv ved at dræne folks livskraft. Du kan ikke dræbe en 

anden karakter med denne evne, kun få dem ned på 0 LP. 

 

Offeret skal være pacificeret før du kan dræne dem, f.eks. ved bonk, en formular eller andet der 

forhindrer offeret i at gøre modstand. Er offeret ved bevidsthed ved personen hvad der sker. 

 

Du skal bruge 1 minut på at dræne offeret for 1 LP. Så det tager noget tid at dræne dem helt. Du kan 

selvfølgelig ikke dræne flere LP end offeret har. 

  

Bemærk: Hvis offeret ikke har nogen livspoint fordi vedkommende netop har været i kamp eller 

mistet dem af en anden årsag, så kan du ikke dræne liv. 

Udød (0 point) 

Alle racer kan købe evnen “udød”. Som udød har du både fordele og ulemper. Se beskrivelse i 

grundreglerne. 

Vampyr (2 point) 

Alle racer kan købe evnen “vampyr”. Som vampyr har du både fordele og ulemper. Se beskrivelse i 

grundreglerne. 

Rituelle Tatoveringer / Naturligt værn (2 point) 

Denne evne fungerer som en rustning og kan give dig RP. 

For at kunne få RP for dine tatoveringer eller naturlige værn skal du have vurderet dit kostume hos 

rustningskontrolløren ved GM-gården. Kontrolløren vil derpå noterer hvor mange rustningspoint på 

har karakterskema.  

 

Bemærk: Denne form for rustning vil højst kunne give 2 RP pr. Rustningsområde. Se grundreglerne 

omkring rustning for at findeud af mere om rustningsområderne. 
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For at få dine RP tilbage efter en kamp skal du hvile i 15 minutter hvor du rollespiller at du sover 

dybt. Hvis ikke du gør dette eller bliver forstyrret undervejs, vil du ikke få dine RP igen og skal 

begynde forfra med “den helbredende søvn”. 

 

Hvis du bliver ramt af en pil eller en magisk skadekugle,  fratrækkes skaden først dine RP og derefter 

dine LP som normalt, da denne her form for rustning er en del af din krop. 

 

Bemærk: For at du kan få RP for denne form for rustning skal dine tatoveringer eller naturlige værn 

være synlige. Så hvis du dækker dem med tøj eller anden form for rustning mister du de RP de ellers 

ville have givet i det givne område. 

Du kan ikke få rustnings opgraderinger til denne form for rustning. 

Rituelle Tatoveringer Magi (2 point) 

Denne evne fungerer som et værn mod magisk skade. Hvis du har denne evne ignorerer du magiske 

skadeskugler. Du skal have tatoveringer/farve i mindst halvdelen af dit ansigt for at evnen virker, 

dette skal godkendes af rustningskontrolløren ved GM-gården når du tjekker din karakter ind. 

 

Bemærk: For at du kan få effekten af denne evne skal dine tatoveringer være synlige. Så hvis du 

dækker dem med tøj eller anden form for rustning mister du den beskyttende virkning 

tatoveringerne ville have givet.  

KAMPEVNER 

Nævekamp (3 point) 

Alle karakterer har en nævekampsværdi fra start på 1 

Denne evne giver dig + 5 til nævekamp. 

Ekstra nævekamp (1 point pr niveau, intet max) 

Hver gang du køber denne evne, ligger du +1 til dit nævekampsniveau. 

Denne evne har intet loft. 
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Nævekamp-forklaring 

Når du ønsker at  slås mod en anden spiller i rollespillet, uden brug af våben, kan du starte en 

“nævekamp”. 

Man kan ikke bruge “nævekamp”  hvis du eller din modstander har et våben i hånden.  

Imens du tydeligt truer din modstander og lægger op til ballade, siger du “nævekamp” og I udveksler 

herefter jeres nævekampstal diskret. 

Personen med det højeste tal vinder kampen og derefter rollespiller i kampen. I må gerne hurtigt 

aftale hvordan I vil udspille scenen, hvis der skal ske noget særligt. I bestemmer selv hvor lang tid 

kampen skal vare. 

Det er ikke muligt at trække et våben under kampen, medmindre dette er en af  de aftaler om en 

“cinematisk effekt” i netop har lavet, før efter i sammenlignede nævekampstal.  

Hvis flere ønsker at kæmpe på en gang, vinder den spillergruppe med det højeste samlede 

nævekampstal. 

 

Hvis du taber en nævekamp, bliver du slået bevidstløs i 10 minutter. De efterfølgende 30 minutter er 

du ikke i stand til at kæmpe. Du har ikke hukommelsestab, efter hændelsen. 

Bemærk: Rustning giver intet bonus i nævekamp. 

Alle almene våben, skjolde og to-våbenskamp (2 point): 

Denne evne gør dig i stand til at håndtere de fleste gængse våben i kamp. 

Dette omhandler våben i længden 50 – 110 cm. 

Når du har denne evne må du også bruge skjold, uanset størrelse. Skjolde giver ikke bonuspoint til 

rustningspoint  og må ikke bruges som våben (ingen slag eller skub). 

 

Denne evne gør dig også i stand til at bruge to almene og/eller primitive våben på en gang (to-

våbenskamp). 

Alle to-håndsvåben og stik/stavvåben (2 point): 

Denne evne gør dig i stand til at benytte to-håndsvåben i kamp. 

Dette omhandler våben i længden fra 110 cm+. 

 

Denne evne giver dig også muligheden for at kæmpe med en stav eller et stikvåben. 
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Buer og armbrøste (1 point): 

Denne evne gør at du må bruge enhver bue og armbrøst (begge max. 30 pund). 

Kastevåben (1 point): 

Denne evne giver dig evnen til at bruge kastevåben. Et kastevåben må ikke have en kerne og skal 

godkendes af en våbenkontrolløren når du tjekker din karakter ind. 

 

Bemærk: Bomber og lignende genstande kan bruges som “kastevåben” hvis du har denne evne, 

ellers skal bomberne  “placeres”. 

Sortkrudts våben (2 point): 

Denne evne gør at du kan skyde med sortkrudtsvåben. 

Rustning (2 point): 

Denne evne giver din karakter mulighed for at bære rustning. 

De tre kropsdele du kan få rustningspoint (RP) for er: Torso, arme og ben. 

Se grundreglerne for forklaring. 

 

Bersærk (2 point): 

Denne evne gør dig udødelig i 30 sekunder. Efter de 30 sekunder er gået, ryger dine livspoint ned på 

0 (nul) og du skal falde om, hårdt såret og meget udmattet. Når bersærken er overstået skal der skal 

gå 30 minutter før du kan gå bersærk igen. 

 

Inden du og når du er gået bersærk, skal du rollespille det så andre er klar over at du ikke er dit 

normale jeg. En bersærk går i kamp uden nogen former for defensiv tankegang. Hvis ikke rollespillet 

er overbevisende nok virker din bersærk ikke. 

 

Bemærk: Du må ikke flygte og du skal slå på det nærmeste levende væsen der er i nærheden 

ligegyldigt hvem det er, da du ikke er i stand til at kende ven fra fjende. Du må ikke bruge skjold. 
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PROFESSIONSEVNER 

SMEDEEVNER 

Smedekunst 1-3 (2 point pr. niveau): 

Smedekunst giver dig evnen til at smede forskellige genstande og kun fantasien (og GM’erne) sætter 

grænserne. 

Der er 3 niveauer i smedekunst. Hvert niveau giver dig adgang til at fremstille og bearbejde flere og 

nye smedekomponenter. De er markeret herunder. 

Alle “smede genstande” skal læres in-game i samarbejde med smedemesteren. 

 

Bemærk: For at kunne stige til næste niveau i smedeevner, skal du som minimum kunne 1 opskrift 

fra det foregående niveau. 

 

Niveau 1 giver adgang til at fremstille og bruge: Malm, Træ, Jern og Kul. 

Niveau 2 giver adgang til at fremstille og bruge: Pergament, Ekstrat, Aske og Olie. 

Niveau 3 giver adgang til at fremstille og bruge: Krystal, Talisman, Fragment og Perle. 

 

Bemærk: Andre komponenter, ud over de ovennævnte, kan ikke bruges til at fremstille 

smedeprodukter. De er enten alt for skrøbelige eller vil blive ødelagt i fremstillingsprocessen. 

Opskrifter til smedekomponenter: 

Niveau 1 Jern (komponent nr. 18) 

Komponenter: 2 Malm 

Kul (komponent nr. 15) 

Komponenter: 2 Træ 

Niveau 2 Aske (komponent nr. 14) 

Komponenter: 2 Pergament 

Olie (komponent nr. 16) 

Komponenter: 2 Ekstrakt 

Niveau 3 Fragment (komponent nr. 13) 

Komponenter: 2 Krystal 

Perle (komponent nr. 17) 

Komponenter: 2 Talisman 
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Bemærk: Det er kun muligt at kombinere 2 komponenter af gangen for at fremstille 1 genstand.  

En opskrift kan godt kræve en anden opskrift for at være brugbar. Så hvis smeden Svend Sved ønsker 

at lave en større bombe, laver han først en “almindelig bombe”. Herefter kan han lave en 

“Superbombe”, da der på  opskriften til “Superbomben”, vil stå: “Der skal indleveres en almindelig 

bombe for at denne opskrift kan virke”. 

 

Alle “smedegenstande” skal læres og godkendes hos smedemesteren. 

Når du lærer en ny smedegenstand vil du få et såkaldt “smedekort” udleveret, hvorpå der står alle 

regler for smedegenstanden og prisen for dens komponenter. Dette kort skal du selv holde styr på 

og gemme fra LV til LV. Det er dit bevis på, at du kan lave den pågældende smedegenstand.  

 

Som smed kan du reparere rustninger af alle typer. 

For at reparere en rustning, så den får sine RP igen, skal du bruge 1 minut pr rustningspoint, skal 

rollespille at du  reparere den. 

  

Som smed må du selv bestemme hvad prisen er for at reparere en rustning. 

 

Smedeevnen kan også bruges til at reparere porte med. Da porte kun kan ødelægges af kanoner, 

som skal bruge 3 skud på, at ødelægge porten, skal komponenterne vurderes efter skaden som 

kanonen har forårsaget. Der skal bruges 4 træ og 2 jern pr skade der er påført porten. En ny port kan 

bygges for 12 træ, 6 jern og 1 olie (til at smøre hængslerne). 

ALKYMISTEVNER 

Alkymi 1-3 (2 point pr. niveau): 

Alkymi giver dig evnen til at fremstille mystiske mixturer og eliksirer, hvor kun fantasien (og 

GM’erne) sætter grænserne. 

 

Der er 3 niveauer i alkymi. Hvert niveau giver dig adgang til at fremstille og lære nye  mixturer, drikke 

og gifte. 

 

Alle “Alkymimixturer” skal læres in-game i samarbejde med alkymismesteren. 
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Bemærk: Du skal som minimum kunne 5 forskellige mixturer på niveau 1, før du kan brygge mixturer 

på niveau 2. Derefter skal du som minimum kunne 10 forskellige mixturer på niveau 2, før du kan 

brygge mixturer på niveau 3.  

 

Alkymisten kan lave mixturer af følgende komponenter: Sten, Krystal, Blæk, Pergament, Træ, Mos, 

Urter, Ekstrakt, Talisman, Svampe, Malm og Svovl.  

 

Niveau 1 mixturer består af 2 stk. af samme komponent (f.eks. 2 sten).  

Niveau 2 mixturer består af 2 stk. af 2 forskellige komponenter (f.eks. 2 sten og 2 krystal). 

Niveau 3 mixture består af 2 stk. af 3 forskellige komponenter (f.eks. 2 sten, 2 krystal og 2 blæk). 

 

Alle “Alkymimixturer” skal læres i samarbejde med og godkendes hos alkymimesteren. Når du lærer 

en ny alkymimixtur vil du få et såkaldt “alkymikort” udleveret, hvorpå  der står alle regler for 

mixturen og prisen for dens komponent. Dette kort skal du selv holde styr på og gemme fra LV til LV. 

Det er dit bevis på at du kan lave den pågældende alkymist mixtur. 

 

Hver gang du vil brygge en af dine mixturer, skal du tage opskriften og komponenterne med til 

alkymimesteren og her selv skrive bryggen på en af de officielle alkymisedler, hvorefter 

alkymimesteren læser teksten igennem og underskriver den hvis den er godkendt .  

Alkymistisk medicin (2 points) 

Alkymistisk medicin består af 2 stk. smedekomponenter af samme slags og 2 stk. af en anden 

komponent af samme slags. 

 

Alkymistisk medicin, bruges til at helbrede sygdomme med. 

 

Bemærk: Ved køb af denne evne, kan du ikke længere købe evnen: “Patalogisk lære (fremstille 

sygdomme)”. 

 

Har du en læge med dig, under fremstillingen af alkymistisk medicin, så koster det kun den halve 

mængde komponenter, men det kræver at lægen har evnen “Diagnostisering”. 

 

Bemærk: Evnen giver også adgang til alkymibryggen  “Bedøvelse”. 
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Bedøvelse 

Komponenter: 2 Svampe. 

Med denne opskrift kan du bedøve en anden karakter. 

Du behøver ikke at lave de 2 svampe om til en alkymibryg, for at kunne bruge dem til bedøvelse, 

men hvis du ønsker, at sælge bedøvelsen til for eksempel en læge, skal dette gøres til en bryg.  

For at kunne bedøve en anden karakter skal du skal være i besiddelse af en ”Bedøvelsesseddel”. 

Der er to forskellige måder du kan bedøve en anden karakter på: 

● Karakteren vil frivilligt bedøves. Karakterer der er pacificerede er med i denne kategori. 

● Karakteren er uvidende om at han skal bedøves. 

Hvis “offeret” gerne vil bedøves er der ikke så mange problemer. Du rollespiller at du bedøver 

karakteren (giver dem svampene, en klud med æter for næsen, en indsprøjtning eller hvad der 

passer til din karakters væremåde), river din bedøvelsesseddel over og karakteren er bedøvet. 

Hvis offeret er uvidende om bedøvelsen er der visse ting der skal overholdes. Vedkommende skal 

være i en rolig tilstand; hvis offeret er i gang med noget fysisk aktivt,  vil bedøvelsen ikke virke på 

personen. Derudover må offeret ikke være klar over, at du vil bedøve vedkommende før at du gør 

det. Idet du bedøver dit offer, rollespiller du den måde du bedøver personen på og siger 

”Bedøvelse”, hvorefter du river ”Bedøvelsessedlenl” over, så vedkommende kan se at du bruger den. 

Når en karakter bliver bedøvet falder vedkommende i en kunstig søvn og skal sove tungt i 15 

minutter.  Karakteren kan ikke vækkes indenfor dette tidspunkt, uden kraftige remedier som 

lugtesalt, voldsom fysisk håndtering og meget høje lyde. Duften af mad, rolig “rykken i skulderen”, 

almindelig tale eller lignende er ikke nok til at vække vedkommende. 

LÆGEKUNDSKAB (Læge evner) 

Bemærk: Hver gang du bruger en af lægeevnerne eller lægeopskrifterne, skal du rollespille at du 

bruger disse i et par minutter. 
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Når der skal udføres “negative effekter” på et offer, SKAL offeret være enten “Pacificeret”, 

“Bedøvet” eller på 0 LP.  

Diagnostisering (Fysiopatology) (2 point) 

Ved fremvisning af denne evne på GM-gården, kan du få den nyeste udgave af “Lægernes Visdom”. I 

denne samlede videnskabelige afhandling, vil du kunne læse om diagnoser der er blevet stillet, 

symptomer på sygdomme og eventuelle kure til disse. Som læge er du meget velkommen til, at 

tilføje nye sygdomme og kure.  

Bemærk: Du kan hjælpe en alkymist under fremstillingen af Alkymi 4 medicin, hvilket gør at 

alkymisten kun skal betale den halve mængde komponenter (1 i stedet for 2 af hver type 

komponent). 

 

Denne evne giver dig også effekten: “Kurere sindslidelse”, som giver dig mulighed for, at afhjælpe 

patienter med sindslidelser. For at kurere en sindslidelse skal du have personen i terapi i mindst 5 

minutter. Under terapien skal du få vedkommende til at falde til ro og i tale, så I kan få bearbejdet 

sindslidelsen. Hvis ikke du er i stand til at få karakteren til at falde til ro eller til at snakke om 

problemet, virker terapien ikke og du må starte forfra på behandlingen. 

Troværdig (2 point) 

Regel: Du skal have evnen “diagnostisere” for at kunne tage denne evne. 

En af lægens talenter er at de som regel er meget troværdige at høre på. 

Ved at tage denne evne vil du være i stand til at få andre karakterer til at finde hvad du fortæller 

dem plausibelt. For at få andre til at tro på det du siger, er der visse ting du skal overholde når du 

bruger evnen: 

● Du skal være alvorlig. Der er ingen der vil tro på hvad en grinende læge siger. 

● Du skal indlede din sætning med: ”Som læge må jeg …” (råde dig til, anbefale, beordre dig til 

osv.) Det er også deres tegn til at spille med på det du siger. 

● Det du godt vil have andre til at tro på skal tage sit udgangspunkt inden for dit lægefag og 

dine argumenter skal ligeledes have deres fæste der.                           Eks: Når 

du godt vil have købmanden til at fjerne sine vagter ude foran døren siger du: ”Som læge må 



 

 

2019-05-05 

52 

jeg på det kraftigste anbefale at du tager dine vagter væk fra gaden. Det er meget skadeligt 

for deres lunger at være ude på dette tidspunkt og det koster mange dage i sengen at 

komme sig for ikke at tale og medicinen…”   

Når du bruger evnen skal det hele rollespilles. Jo bedre du rollespiller, jo mere overbeviste bliver 

modtageren. Hvis dem du vil overbevise ikke kender evnen skal du forklare dem hvordan den virker. 

Det kan du gøre ved at vise dem denne beskrivelse af evnen (det er kun opskrifterne og deres 

komponent priser der er hemmelige for andre spillere). 

Førstehjælp (Tidligere: Helbredelse)  1-8 (1 point pr. niveau) 

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

Ved at ligge koldt på et forstuvet knæ, ligge en forbinding om et sår eller gribe lidt af dine faste 

remedier kan du helbrede skader, som normalt ellers kun kunne havde været reddet med magi. 

Ved at bruge disse “opskrifter” kan du give patienter deres mistede LP tilbage. De får så mange LP 

tilbage som dit niveau i førstehjælp. 

Når du skal helbrede en tilskadekommen patient skal du dels have nogle forbindinger (Selv medbring 

forbindinger). Du skal derefter forbinde patienten og rive det antal komponenter over, svarende til 

“opskriften”. Du kan ikke helbrede flere LP end det karakteren startede med. 

OBS: En karakter kan kun helbredes af én læge per 10 min. 

OBS: Du kan både helbrede udøde og levende på denne måde 

Regel: Som læge kan du hvis du har mere end 0LP, bruge denne evne på dig selv med det ekstra krav 

at du skal hvile dig i 10 minutter. Til gengæld koster dette ingen komponenter. Imens du hviler dig 

skal du rollespille at du helbreder dig selv, eks. ved at sidde at sy sår sammen eller lægge bandager. 

 

Niveau Helbreder Komponent pris 

1 1 2 Mos 

2 2 2 Mos, 1 Pergament 

3 til 8 3 til 8 2 Mos, 1 Pergament, 1 Ekstrakt 
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Genopliv karakter (1 point) 

For at kunne genoplive en nyligt død må det ikke være mere end 15 minutter siden han blev karakter 

dræbt. Du skal tage den pågældende karakter og udføre en genoplivnings procedure. Derefter skal 

du og lægen tage det itu revede krakkter ark op til GM-gården og få lavet et nyt karakter ark.  

Den genoplivede karakter kommer så til live igen med 0 LP og vil være hårdt såret indtil personen 

bliver helbredt. 

OBS: du kan ikke genoplive en ”udød” karakter med denne evne. 

Regel: Du kan ikke bruge denne evne til at genoplive en karakter hvor der er blevet rollespillet en 

eller flere af følgene ting: Karakteren er blevet brændt, fået hoved hugget af, hjertet skåret ud, 

drænet for blod og ligende ting. 

Patologisk lære (fremstille sygdomme) (6 points) 

Kræver: Diagnostisering  

OBS: Du kan ikke tage denne evne, hvis du har evnen: “Alkymisktisk medicin” 

Du har åbnet en større indsigt i sygdomslære, du ved tilstrækkeligt om hvordan sygdomme 

fremkommer til at du med lidt moralske skrubler selv kan opformere dem. 

OBS: Fremstiller du en sygdom og smitter et offer med denne, skal du være opmærksom på at du 

også kan blive smittet. 

Hvor mange “sygdoms kort” og hvilken sygdom du får, afhænger af beskrivelsen du giver den regel 

ansvarlige arrangør. 
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For at fremstille/dyrke en sygdom skal du bruge:  

● Petriskål (Fremstillet af en smed) 

● Alkymist drikken “væskt serum” 

● Blod 

● Tålmodighed  

● En ide om hvad sygdommen skal gøre 

Til højre kan du se et eksempel på en 

sygdom: 

 

Tappe blod (blodtransfusion) (1 point) 

Med denne evne kan du tappe folks blod eller transfundere blod til en spiller. Uden at spilleren tager 

skade af dette (ud over det tappede blod naturligvis). 

For at tappe en anden spillers blod skal personen ligge helt stille (frivilligt eller ufrivilligt). 

Derefter skal du rollespille at du tapper personens blod. Når du har gjort det må du tage et af 

personens blodkort fra hans karakterbog. 

Du skal tappe i mindst 2 minutter for at kunne tage et blodkort. Der må kun tappes 1 blodkort af 

gangen fra en person. 

OBS: Når du tapper blod skal du tappe det over i en beholder, derfor skal hver blodportion have en 

tilknyttet flaske. Tappet blodkort holder det LV det er blevet tappet og det næste, derfor er det 

vigtigt, at hvis ikke det står på kortet at det så bliver skrevet en dato. 

Hvis du tapper en persons sidste blodkort tæller det som om person er blevet karakterdræbt og du 

skal rive personens karakterbog over efter du har taget blodkortet. 

OBS: Hvis du karakterdræber en person på denne måde kan personen ikke genoplives med 

lægeevnen ”Genopliv karakter”, uden at der først transfunderes blod tilbage i kroppen. 

For at transfundere blod til en anden spiller gøres fuldstændig det samme. Du skal bare putte et 

blodkort ned til personens karakterbog i stedet for at tage et. 

OBS: En person kan ikke have mere end 4 blodkort i sin karakterbog. 

Kirurgi (2 points) 

Giver dig evnen til at kunne operere, permanent amputere lemmer, og mange andre ting, på både 

levende, såvel som døde. 
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Med evnen kirugi kan du: “Amputation”: 

Komponenter: 2 Urter. 

Med denne opskrift kan du få lov til at amputere kropsdele og præservere dem. 

Du skal udfylde en ”kropsdels seddel” for hver kropsdel du amputerer. 

  

Der er fem forskellige kropsdele der kan bliver amputeret: 

❖ Armene, højre og venstre. 

❖ Benene, højre og venstre. 

❖ Hoved/torso (dette betyder at karakteren dør). 

Når du har amputeret en kropsdel skal den amputerede karakter forbindes (du skal selv have 

forbindinger med). Når den amputerede kropdel er en/et: 

❖ Arm: skal armen ind i tøjet, enten på maven eller ryggen, så der hænger et løst ærme. Tag 

gerne en sikkerhedsnål med til at rulle ærmet op med så det er helt tydeligt at karakteren 

mangler en arm. 

❖ Ben: skal benet bøjes og forbindes så underben og lår bindes sammen og kommer til at ligne 

en benstump (husk at have forbindinger med). Det er ikke nødvendigt at have krykker med 

til folk, det må de selv skaffe sig. 

❖ Hoved/torso: skal der ikke forbindes noget da personen dør af amputationen. For at få en 

hoved/torso” kropsdel skal de øvrige kropsdele amputeres. Dette er vigtigt da det vil være 

muligt at samle alle de amputerede kropsdele og bringe karakteren tilbage til live igen. 

Når du vælger evnen ”Amputere kropdel” får du samtidigt udleveret en kropsdelsseddel. Når du 

amputere en kropsdel fra en anden karakter udfyldes en kropdelsseddel som et bevis for at du har 

den kropsdel. Hvis karakteren skaffer sin kropsdel tilbage kan kropsdelen sys på igen og karakteren 

kan få lov til at fjerne forbindingerne og bruge sin kropsdel som normalt. Du kan købe nye 

kropsdelssedler hos Ingame læge GM’en. Grunden til at kropsdelssedlerne skal købes er at 

kropsdelene skal præpareres med noget salve for at de holder sig friske. Gamle rådnede kropsdele 

er ikke meget værd. 
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En karakter der har fået amputeret en kropdel kan selvfølgelig ikke bruge den pågældende kropsdel 

og skal rollespille derefter. 

 

Med evnen kirugi kan du: “Erstat legemsdel”:   

Du kan sætte en hvilken som helst persons amputerede kropsdele fast på en anden person. Dog er 

der en lille bivirkning: hvis det ikke er personens egen kropsdel der bliver syet fast igen mister 

personen permanent 1 LP fra sit livskort indtil de får skaffet deres egen kropsdel tilbage og byttet 

den ud med den “unaturlige”. Får man senere sin egen kropsdel tilbage får man selvfølgelig også sit 

LP tilbage. Man kan kun miste 1 LP på den måde. Det er ikke 1 LP for hver forskellig kropsdel man 

har der ikke er ens egen. 

Efter at du har rollespillet at montere kropsdelen fast igen, skal du aflevere “kropsdelkortet” til den 

nye ejer. Det skal han så gemme hvis nu hans kropsdel skulle blive fjernet igen. Dette er vigtigt da 

det kunne være en andens kropsdel han fik syet på og den oprindelige ejer måske godt ville have 

den tilbage.  

 

Skab golem (2 points) 

Komponenter:  2 Sten, 3 Træ og 1 Malm. 

Med denne “opskrift” kan du skabe en golem som du så kan træne op til det du har lyst til. 

For at skabe en golem skal der bruges forskellige kropsdele og forskellige komponenter. Hver 

kropsdel skal være amputeret og skal være fra forskellige karakterer. De forskellige kropdele der skal 

bruges er: 

❖ Højre arm 

❖ Venstre arm 

❖ Højre ben 

❖ Venstre ben 

❖ Hoved og krop 
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OBS: Den karakter du har hoved og torsoen fra er også den karakter der skal spille golem’en. Så 

inden du karakter dræber en karakter for at lave ham til en golem så sørg for at personen er med på 

at spille din golem. 

Når du så har fremskaffet de forskellige kropsdele og komponenter. Skal det alt sammen (også den 

dræbte karakter) tages med op til GM-gården hvor GM’erne så vil informere golem spilleren om 

hans nye status og hvordan han skal rollespille golem’en. Golem spilleren skal så blive passende 

sminket.  

Når så du har lavet din golem skal du lærer den alt hvad den skal kunne. Den er i alle henseender 

som et barn der ikke ved noget men lærer meget hurtigt. Dens forhold/tilknytning til dig vil derfor 

også være et produkt af hvordan du træner den til at være. 

Karakteren der spiller golem’en kan intet af det hans karakter kunne før, men kan lære nogle af de 

ting på nyt. Karakteren skal nu følge disse regler: 

❖ Du har 15 livspoint. 

❖ Du kan lære de våben som du kunne inden du blev “dræbt”, men din skaber skal lærer dig 

det. Du kan kun det som han lærer dig. 

❖ Du for ikke nogle rustningspoint selvom du har rustning på eller beskyttelse fra tatoveringer 

eller skæl/pels. 

❖ Du kan godt basis snakke og kommunikere men skal have lært hvad ting hedder der ikke er 

almindelige ting. 

❖ Til at starte med vil du have meget dårlig motorik og balance. Du bevæger dig klodset og 

langsomt indtil din skaber gør noget ud af at lære dig at bevæge dig ordentligt. 

❖ Når din karakter har fået så meget skade at du har 0 livspoint falder du sammen og er hårdt 

såret som normalt. Du kan blive karakterdræbt på samme måde som alle normale 

karakterer.  

❖ En læge med evnen ”amputer kropdel” vil kunne skille dig ad i de kropdele du er blevet 

samlet af. Han behøver dog ikke kropsdels sedlerne da du allerede er i besiddelse af dem. 

❖ Evne: ”Absorbere blod” 

Når du har denne evne betyder det at du kun kan ernærer dig ved at indtage blod. 
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Blodet skal være tappet, via evnen “tappe blod”, du kan derfor IKKE drikke blodet direkte af 

en anden spiller som vampyren. (du skal drikke, uforstyrret, i mindst 1 minut). 

Når du har drukket mindst 1 minut, skal du ødelægge blodkortet. 

For hvert blodkort du drikker for du 2 tabte LP tilbage. 

 

❖ Evne: “Kanibalisere Liv” 

Denne evne gør dig i stand til at helbrede dig selv ved at spise andre væsners. Regel: Offeret 

skal være pacificeret før du kan dræne dem, f.eks. ved bonk, en formular eller andet, så 

offeret ikke kan gøre modstand. Er offeret ved bevidsthed ved personen hvad der sker. 

Regel: Du skal bruge 1 minut på at spise af dit offer for at få 1 LP. Du kan ikke indtage flere 

LP end offeret har. 

OBS: Spørg dit offer inden du begynder at spise af ham, hvor mange LP offert har, så du kan 

beslutte dig for hvor meget du vil spise. 

OBS: Hvis offeret ikke har nogen livspoint fordi han lige har været i kamp kan du ikke 

“spise” ham for nogle LP. 

OBS: Hvis han har 0LP, kan du spise det sidste ham til døden, du genvinder 1LP. Men 

karakterdræber personen (riv spillerens karakterark over) 

 

En golem karakter der møder nogle af sine gamle venner og bliver konfronteret med sit ”gamle jeg” 

vil blive i stand til at huske sin gamle karakters personlighed. Det er op til den enkelte golem at 

definere hvor meget den vil kunne huske i forhold til hvor meget den bliver gjort opmærksom på sin 

gamle karakter. Det skal rollespilles det hele. 

En golem spiller der bliver skilt ad vil blive til de kropsdel den var blevet samlet af. Hver del vil nu 

kunne bringes tilbage til deres ejermænd og sættes på igen med undtagelse af hoved/kropsdelen.  

Hoved/kropsdelen kan bringes tilbage til live igen, som sin normale karakter, af en læge med evnen 

”Genopliv karakter” da karakteren tæller som om han er nyligt død. Karakteren skal selvfølgelig 

forbindes på passende vis på alle de kropsdele han ikke får syet på med det samme.  

Hvis ikke karakteren bliver genoplivet vil karakteren dø som normalt og skal op på GMgården for at 

lave en ny karakter. 
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HANDELSEVNER 

I LV er der mange professioner der skal bruge komponenter, derfor er der brug for dig, der ved hvordan 

man begår sig som kræmmer. 

Dog er der visse begrænsninger. Hvis du har 2 eller flere point i “Handelsevner”, kan du ikke samtidigt 

besidde evner, hvor du skal bruge komponenter. Sagt på en anden måde, skal du vælge om du vil være 

den der sælger varerne eller køber dem.   

Handelsevner 

 

Handelshus Nr. Magisk lyd Komponent navn 

Rune 
1 LE Sten 

2 VU Krystal 

Skrift 
3 CY Blæk 

4 HI Pergament 

Natur 
5 FO Træ 

6 NA Mos 

Mystik 
7 RA Urter 

8 JY Ekstrakt 

Okkult 
9 KU Talisman 

10 PE Svampe 

Element 
11 MI Malm 

12 GO Svovl 

 

Rune (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”Rune” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 
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Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  

Skrift (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”skrift” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 

  

Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  

Natur (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”Natur” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 

 

Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  

Mystik (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”Mystik” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 

  

Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  
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Okkult (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”Okkult” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 

  

Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  

Element (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente komponenter fra handelshuset ”Element” flere gange i løbet af 

weekenden. Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Handelshusets’ åbningstider. Der er tre 

åbningstider i løbet af en hel dag. 

For hver gang du har evnen kan du frit vælge 2 komponenter fra handelshuset. 

  

Regel: Ved køb af niv. 2 handelshus (eller 2 niv. 1) mister du adgang til alle andre evner end ”generelle” 

og ”eksotiske”.  

Indkomst 1-5 (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig lov til at hente in-game penge flere gange i løbet af weekenden. 

Komponenterne kan hentes 1 gang for hver af ’Bankens’ åbningstider. Der er tre åbningstider i løbet 

af en hel dag. 

Du vil for hver gang du har evnen få udleveret 15 korint. 

  

OBS: Denne evne, vil ikke udelukke dig fra andre evner, men kan maks købes op til niv. 5. 

OBS: Denne evne står også under generelle evner, da denne er en “generelle evner” 

Tyve Evner 

Lommetyveri (3 point): 

Denne evne gør det muligt for dig at stjæle in-game genstande (se ligrøver for uddybelse) fra andre 

spillere (ikke personlige genstande). 
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Dette gøres ved at berøre det du ønsker at bestjæle/bestjæle fra i 15 sekunder (Tæl 1 kasse øl, 2 

kasse øl osv.) Herefter visker du til personen “lommetyveri”, hvor efter i går lidt afsides. Herefter gør 

du personen opmærksom på hvad og hvormeget du har stjålet. 

 

Du kan stjæle maks en genstand af gangen (dvs. Hele en pungs indhold eller eks artifaktet der 

hænger om personens hals.) 

 

For hvert niv. Du køber af evnen “ekstra lommetyveri”, bliver berørings tiden reduceret med 1. Op til 

maks -10 sekunder (5 sekunders berørings tid). 

  

Når du har fået dit bytte udleveret går offeret stille og roligt tilbage til der hvor han blev bestjålet. 

Der skal gå 10 minutter inden offeret må reagere på tyveriet med mindre han bliver gjort 

opmærksom på at han er blevet bestjålet. 

OBS: Når du bruger evnen ”lommetyveri” på en anden karakter er der risiko for at han opdager det 

hvis han har evnen ”Årvågenhed”. Hvis han har et lige så højt niveau i ”Årvågenhed som du har i 

”Lommetyveri” opdager han at du stjæler fra ham og må reagere på det med det samme og du får 

ikke lov til at stjæle noget fra ham. 

Ekstra lommetyveri (1 point pr. Niveau, intet maks): 

Denne evne kan du købe lige så mange gange som du har lyst til men først efter du har købt 

”Lommetyveri”. Evnen gør at dit lommetyveri niveau stiger med 1 for hver gang du har købt evnen. 

  

Dirke Låse 1-3 (1 point pr. niveau): 

Denne evne giver dig mulighed for at dirke låse op. Hvert niveau svarer til sværhedsgraden af den 

type låse som du kan åbne. Du skal mindst bruge et ½ minut, real-time, på at rollespille at du dirker 

låsen op for at det virker. Du skal have et sæt dirke med for at kunne dirke låse op. Dette skal du selv 

medbringe. 

For at tage det på et højere niveau end 1 skal du have købt niveauet før. 

                   Niveau 1: Dirke niveau 1 låse op 

                   Niveau 2: Dirke niveau 2 låse op 

                   Niveau 3: Dirke niveau 3 låse op 
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Bonk (1 point): 

For at kunne bruge bonk, skal du have noget at bonke med. Dette skal være en blød kølle/knippel 

eller lignende. Den må ikke indeholde nogen kerne. 

Når du bonker folk slår du dem bevidstløse i 5 minutter. 

Se mere om hvordan du bonker andre karakter tidligere i dokumentet under ”Bonk”. 

Snigmord (3 point. Kan kun læres in-game): 

Med denne evne kan du karakter dræbe en anden spiller uden at opfylde de normale krav for at lave 

karakter drab. 

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

● Offeret må ikke se dig før du snigmyrder ham. 

● Du eller offeret må ikke være i kamp. 

● Du kan kun snigmyrde med et ”klinge” våben. 

● Du kan kun snigmyrde en anden karakter ved at lave et symbolsk snit hen over halsen på 

offeret (du må ikke komme i kontakt med offerets hud med dit våben da dette kan give 

brændemærker når du laver snittet) eller ved at ”dolke”/”Stikke” offeret i ryggen med dit 

våben. 

● Du kan ikke snigmyrde folk på steder hvor de har rustning på, fra en af rustnings 

kategorierne, men skal ramme et sted uden. 

● Idet du laver ”snittet”/”stikket” skal du sige snigmord til dit offer. 

● Husk at rive offerets karakterskema over ellers vil det kun gælde som om offeret er blevet 

hårdt såret, som var det i kamp (se grundregelbog under kamp). 

Giftvåben (1 point): 

Med denne evne kan du kombinere alkymibrygge med dit våben. 

Du kan kombinere alle alkymibrygge med dit våben men kun på våben der tilhører ”Primitiv våben” 

kategorien. 

For at bruge dit giftvåben er der visse krav du skal opfylde: 

● Du kan kun forgifte folk der ikke er i kamp. Så hvis du eller dit offer er i kamp kan du ikke 

overfør giften til dit offer. 

●  Når du vil forgifte dit våben skal gift/bryg-seddelen sidde på dit våben. 

●  Når du ”snitter”/”stikker” dit offer mister han både 1 LP og får virkningen af den gift/bryg 

du har på våbnet. 
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●  Giften du har puttet på dit våben kan kun bruges én gang og bliver overført på den første du 

”snitter”/”stikker” med det. Hvis du ikke har brugt dit våben inden 12 timer ophører 

giften/bryggen med at virke, og du skal fjerne gift/bryg-seddelen fra dit våben. 

● Når du har ”Snittet”/”Stukket” dit offer fortæller du ham at han er blevet forgiftet og 

virkningen af det. Derpå river du gift/bryg-seddelen over. 

● Du kan IKKE bruger alkymibryggen ”Åndeverden” sammen med giftvåben. 
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Magievner  

Formular point (1 point): 

Denne evne kan købes lige så mange gange du har lyst til. For hver gang du køber den får du 5 

formularpoint til at købe formularer for. 

Første gang du køber denne evne for du adgang til at lave magiske skriftruller. 

Som magiker kan du lave en magiske skriftrulle om dagen, dette gøres i samarbejde med din magi-

GM. Skriftrullen holder det resterende af scenariet og scenariet efter.  

 

Dødsmagi (2 point): 

Giver dig retten til at Købe og kaste formularer inden for dødsmagihuset. 

Se beskrivelser af magierne i ”Samlede Formularer & Velsignelser”.  

OBS: Du kan ikke tage magi evnen “Livsmagi”, hvis du har taget denne evne. 

Livsmagi (2 point): 

Giver dig retten til at Købe og kaste formularer inden for livsmagihuset. 

Se beskrivelser af magierne i ”Samlede Formularer & Velsignelser”. 

OBS: Du kan ikke tage magi evnen “Dødsmagi”, hvis du har taget denne evne. 

Naturmagi (2 point): 

Giver dig retten til at Købe og kaste formularer inden for naturmagihuset. 

Se beskrivelser af magierne i ”Samlede Formularer & Velsignelser”. 

OBS: Du kan ikke tage magi evnen “Teknomagi”, hvis du har taget denne evne. 

Teknomagi (2 point): 

Giver dig retten til at Købe og kaste formularer inden for teknomagihuset. 

Se beskrivelser af magierne i ”Samlede Formularer & Velsignelser”. 

OBS: Du kan ikke tage magi evnen “Naturmagi”, hvis du har taget denne evne. 

Korpusmagi (2 point): 

Giver dig retten til at Købe og kaste formularer inden for korpusmagihuset. 

Se beskrivelser af magierne i ”Samlede Formularer & Velsignelser”. 
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Religion 

Præst (1 point): 

Hver gang du køber evnen, får din karakter 3 Præste-point (PP) til at købe Velsignelser for. 

Hver enkelt velsignelse skal købes separat for dine PP, så du får en unik præst der passer præcis til din 

religion. 

Der er 5 niveau af velsignelser, en velsignelse koster det antal PP som det niveau den er. 

Før man kan købe en niveau 2 velsignelse, skal man købe én niveau 1 velsignelse. Hvis man fx ønsker 

at købe to niveau 3 velsignelser, skal man have to niveau 1 og to niveau 2 velsignelser osv. 

OBS: Velsignelser påvirker KUN præster og troende, af religionen og i kasterens nærhed, både u-

døde og levende. Med mindre andet står skrevet. 

OBS: Præsterne, i samme religion, skal nedskrive velsignelserne, så de altid har samme ordlyd, alle i 

præsteskabet skal bruge den samme rite til den enkelte velsignelse. (Riten skal minimum bestå af 10 

ord, og beskrive effekten, samt være på dansk eller engelsk). 

OBS: Velsignelserne kan IKKE bruges i kampsituationer med mindre det direkte står på dem. 

Præste velsignelser 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

Bryde barrierer Fjern Frygt Neutraliser Animer ghoul Bortmane guddom 

Dedikere piedestal 

 

Helbred 2 Immun overfor 

hypnose 

Guddommelig 

vrede 

Dødsberøring 

Skabe relikvie  Manipuler Neutraliser 

magiker 

Guddommelig 

viden 

Genopliv karakter 

Se ånder Tale med ånder Guddommeligt 

værn 

Helligt våben 

 

Guddommelig 

Infusion (Påtager 

sig aspekter af sin 

gud)  

Tilståelse Falsk tilståelse Helbred forsamling Syner Helbred 5 
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Krav til Religionen  

- Historie (bliver lagt offentligt op) 

- En ”standard” bøn 

- Relikvie 

o Hvis præsteskabet ikke besidder relikviet kan de ikke hente “tiende”(inden kl 12:00) 

- Symbol til guden. 

- Et dåbs/indvielsesritual. 

- En liste med de troende.  

- Et helligt sted. 

- Der skal afholdes en daglig messe, messen skal holdes på religionens hellige sted.  

En religion kan kun have en præst (med mindre de har mere end x antal tilbedere) 

Præste titler, bliver bundet op på antal tilbeder, præsten tæller ikke med under antal tilbedere. 

Historie 

Der skal skrives en baggrundshistorie for religionen. Denne baggrundshistorie bliver lagt op på LV´s 

hjemmeside så andre spillere vil kunne gå ind og læse omkring religionens “lore/historie”.  

Religionen må gerne have en “officiel” og en “uofficiel” baggrund. Den officielle baggrundshistorie 

bliver lagt op på hjemmesiden og den uofficielle kan spillerne så selv finde ud af in-game. 

En ”standard” bøn 

Denne bøn skal beskrive religionens grundlag og essensen for tilbederne. Det er en “offentlig” bøn 

der bliver lagt op på hjemmesiden sammen med baggrundshistorien. 

Relikvie 

Religionen skal have et relikvie der symboliserer religionens essens, eks. Vil en gud for visdom, 

kunne være repræsenteret med en stor flot bog, der er gjort noget særligt ud af. 

Relikviet vil blive markeret med en in-game seddel og kunne stjæles efter de gængse regler for in-

game ting. Selve relikviet vil ikke besidde nogle evner ud over at være helligt for religionen. 

Relikviet skal bruges til religionens daglige messe og til at hente “tiende” på GM-gården. 

OBS: Relikviet skal have en hvis størrelse, mindst så stor at den ikke kan stoppes i en lomme, og den 

skal godkendes på GM-gården. 



 

 

2019-05-05 

70 

Symbol til guden. 

Religionen skal have et symbol, præster og tilbedende bærer. Der skal laves en grafisk udgave af 

religionens symbol eller som minimum et scan af symbolet så det kan komme op på hjemmesiden 

sammen med de andre offentlige ting. 

Et dåbs/indvielsesritual. 

Religion skal have et dåbs/indvielsesritual til at kunne døbe/indvie nye medlemmer ind i religionen. 

Ritualet skal som minimum indeholde en gestus der symbolisere religionens “dåd/indvielse” og en 

lovprisning af religionen. 

En liste med de troende.  

Der skal laves en liste over de troende og præster der er til stede ved den “daglige messe”. Denne 

liste danner også grundlag for udbetaling at “tiende”. 

Et helligt sted. 

Religion skal have indviet et helligt sted, stedet skal udsmykkes så det er tydeligt, at dette er et 

helligt sted. Stedet er et område religionen finder passende og kan være hvor som helst.  

OBS: Det hellige sted skal dog godkendes af en arrangør. 

Der er steder der er “mere” særlige end andre. Disse steder besidder en tættere kontakt mellem de 

levendes verden og gudernes rige. Disse steder er markeret med en “sort piedestal”. 

Disse piedestaler besidder hver en styrke, styrken indikere hvor stærk forbindelsen er til gudernes 

verden. Styrken er defineret ud fra “styrke point”. For hvert styrke point, piedestalen besidder, kan 

hver af præsterne kaste en ekstra velsignelse om dagen. 

Piedestalerne giver den ekstra styrke, at en IKKE troende af religionen, ikke kan trænge ind på det 

hellige område i den “fysiske verden”. Uden at følges med en præst fra religionen. Personer kan altid 

komme ud af området. (Den hellige barriere bliver markeret med off-game skilte). 

OBS: Velsignelser relevant for hellige steder er, ”Dedikere piedestal”, “Bryde barriere” og ”Bortmane 

guddom”. Der må ikke befinde sig symboler, relikvier og andre genstande tilknyttet en anden 

religion, inde på en religions hellige område, med mindre de en båret af en troende eller præst fra 

den religion de tilhører. 
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Daglig messe 

Religionen skal dagligt afholde mindst en messe til ære for deres religion. Messen skal afholdes på 

religionens hellige sted. 

 

Regler for religioner 

Mandtælling 

Alt efter hvor mange tilbederer en religion har, får den også mere magt og større fordele. 

Hver gang en religion laver en “mandtælling” (hvilket de gerne må gøre flere gange om dagen men 

mindst en gang efter deres messe) skal der, på en seddel, noteres (med spiller-nr. og 

ingame/offgame navn) hvem der er troende og hvem der er præster/ypperstepræst. Den seddel 

afleveres så på GM-gården og danner derved baggrund for hvor stor bonus og tiende religionen får 

udleveret (det er kun spillere der er med til det pågældende scenarie der skal skrives på listen). 

Tabellen for tilbedere ses nedenfor 

Præstens fordele Religion’s bonus Antal 

tilbedere 

Ypperstepræsten har 6 ekstra velsignelser Religionen får en ypperstepræst +30 

Præsterne bliver beskyttet** Der kan nu være 3 præster 23-30 

Præsten kan kaste 6 velsignelser om dagen 2 sølv pr. tilbeder (tiende) 17-22 

 Der kan nu være 2 præster 11-16 

Præsten kan kaste 4 velsignelser om dagen  9-10 

Præsterne bliver beskyttet* 1,5 sølv pr. tilbeder (tiende) 6-8 

 Præsten kan velsigne sine troene 1-5 

*Ved afholdelse af den “daglige messe” bliver præsten efter messens afslutning velsignet af guden 

selv med velsignelsen “Guddommeligt værn”, dette føles estatisk for præsten og er i sig selv 

vanedannende.  

**Efter afholdelsen af den daglige messe (men inden kl 14) kan præsterne sammen kaste 

velsignelsen “Guddommelig viden” gratis, også selv om ingen af præsterne har velsignelsen. 
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Tiende 

Hver formiddag kan en af præsterne fra religionen hente tiende på GM-gården, dette skal ske inden 

kl 12. 

Tiende er 1 sølv pr. troende der står på den mandtællingsliste religionen har afleveret på GM-

gården. 

Regler for præster 

Religionen SKAL have en præst. Alt efter hvor mange tilbedere der er i religionen kan der være flere 

præster og en ypperstepræst. 

Præsten er altid den mest troende i en religion. Forsvinder en præst, skal religionen STRAKS 

udnævne en ny. 

Disse regler gælder for alle præster og ypperstepræster: 

- Som præst kan du ikke have/tage handelsevner og/eller magihuse.  

- Du skal bære minimum 1 tydeligt symbol på at du er præst for din religion 

- Som præst kan du kaste 2 velsignelse dagligt. 

- Præster SKAL deltage i en messe dagligt for at opretholde deres kontakt til religionen. 

- Som præst kan du ikke selv nogensinde skifte religion og du kan kun være troende af en 

religion af gangen. 

Regler for troende 

- Som troende kan du ikke selv skade, hverken fysisk eller med magi, andre troende af din 

egen religion, der synligt bærer din guds symbol. 

- Man kan kun være troende af en religion af gangen. 

- Man kan kun afsværge sin tro foran en præst fra sin egen religion. 

 


