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Het gilde der Alchemisten en 
Farmacisten 

 

Leerling 
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Herbalist 
 
Gekend bij: 
Gilde der Alchemisten & Farmacisten 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Het gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Laat toe om bruikbare ingrediënten voor de gekende wetenschappen te 
verzamelen. Arcanie, farmacie, chirurgie, alchemie, etc. Het personage 
doet dit door zich naar het bos te begeven en daar in het struikgewas of 
tussen de paddenstoelen te snuffelen. 
 
Uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure is echter bijzonder. Men kan ervoor 
kiezen om werkelijk 5 minuten in het bos allerlei op te rapen en 
vervolgens naar het spellokaal te gaan. Daar zal men jou dan een 
willekeurig ingrediënt overhandigen. Of je kan er voor kiezen om naar 
het spellokaal te gaan en een ‘dienaer’ te spelen. Zij zijn het levensbloed 
van onze maatschappij. Zij vegen, rapen rommel op, vullen de ijskasten 
aan, zetten flesjes opzij,... gewoonweg alles van huishoudelijke taken die 
je kan bedenken. 15 minuten arbeid fleurt het spel op en levert jou 3 
willekeurige ingrediënten.  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

Den Dienaer is de betere keuze van de twee. Vroeg of laat komen we 
allemaal aan de beurt. Is het niet vandaag, dan is het morgen. Het is 

slechts een kwestie van tijd. 
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Elixir van leeuwenmoed 
 
 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 
Effect: 
Dit elixir geldt speltechnisch als een magisch drankje. 
Dit drankje verleent de drinker gedurende 10 minuten of tot het einde 
van het gevecht 2 extra levenspunten (de eerste twee punten schade 
hebben dus geen effect). Daarnaast zorgt dit drankje ervoor dat de 
drinker onder geen beding zal vluchten en is hij voor de duur van het 
effect immuun aan alle die angst veroorzaken (BOE BOE BOE!). Indien de 
speler toch zou vluchten protesteert zijn leeuwenhart. Een pijnlijke 
scheut zorgt ervoor dat de laffe hond ter plekke moet bekomen van de 
pijn. Hij kan dus niet echt vluchten.  Dit drankje is niet cumulatief met 
zichzelf. 
 
Uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De alchemist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de alchemist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de alchemist 1 flesje met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 alchemie 
Wettelijke status: Legaal 
 

Hou moed Hendrik! Dit zal jou redden!  
De trol dacht er het zijne van... 
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Broeder Thibaut's wonderbaarlijke 
wondzalf 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 
Effect: 
Deze bijzondere wondzalf heelt 2 levenspunten indien ze op een matige 
wonde (slechts 2 schade) wordt uitgesmeerd. Indien iemand zich waagt 
de balsem uit te drinken, veroorzaakt zijn minder aangename 
brandblaren in de mond en is er geen genezend effect. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 2 porties met 
het afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesjes en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: legaal 
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Identificatie brouwsel 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 

 
Effect: 
Met deze procedure kan de gebruiker een brouwsel identificeren.  
 
De uitvoering: 
Het identificeren van een brouwsel duurt 1 minuut  nauwgezette 
observatie. Kijken, ruiken of een sipje voor de durvers. Vervolgens mag je 
het flesje nakijken op de bijhorende uitleg. 
 
Materiaal vereiste: geen 
Vergankelijke componenten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Vaak voorkomende giffen 

Gekend bij:  
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 
Gilde der vereffenaars 

 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende giffen te 
herkennen, een anti-dotum te maken of een portie van het gif aan te 
maken. De identificatie doe je aan de hand van een bijhorend 
compendium. Die bevat een samenvatting van de meest gangbare 
symptomen. Het is de taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen 
over welk gif het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit 
kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend gif of de 
jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een identificatie is de 
farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te ontwikkelen. Dit anti-
dotum stopt de verdere werking van het gif.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
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Vaak voorkomende narcotica 

Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende narcotica te 
herkennen, een anti-dotum te maken of een portie narcotica aan te 
maken. De identificatie doe je aan de hand van een bijhorend 
compendium. Die bevat een samenvatting van de meest gangbare 
symptomen. Het is de taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen 
over welk narcoticum het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet 
herkend. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend 
narcoticum of de jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een 
identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te 
ontwikkelen. Dit anti-dotum stopt de verdere werking van het 
narcoticum.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
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Vaak voorkomende ziekten 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 
 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende ziekten te 
herkennen en een medicijn te maken. De identificatie doe je aan de hand 
van een bijhorend compendium. Die bevat een samenvatting van de 
meest gangbare symptomen. Het is de taak van de farmacist om 
vervolgens uit te puzzelen over welke ziekte het gaat.  Mogelijks worden 
de symptomen niet herkend. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een 
ander niet gekend ziekte of de jammerlijke onkunde van de farmacist. Na 
een identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig medicijn te 
ontwikkelen. Dit medicijn stopt de verdere ontwikkeling van de ziekte.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der Alchemisten en 
Farmacisten 

 
Gezel 
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Helingselixir 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 

 
Effect: 
Dit elixir geldt speltechnisch als een magisch drankje. Dit drankje heelt 2 
levenspunten. Enkel niet dodelijke wonden kunnen hiermee genezen 
worden. Het lichaam moet dus 0 levenspunten of meer hebben. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De alchemist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de alchemist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de alchemist 1 flesje met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 alchemie 
Wettelijke status: Legaal 
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Regenererend elixir 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 

 
Effect: 
Dit drankje geldt speltechnisch als een magisch drankje. Het 
regenererend elixir is in staat zwaar gehavende onderdelen van een 
lichaam terug te laten groeien. Denk hierbij aan afgehakte vingers, 
uitgestoken ogen, afgesneden tenen of de verwijdering van beide 
zwevende ribben. Het lichaam herstelt tezelfdertijd 2 levenspunten. Het 
lichaam dient  echter gestabiliseerd te zijn en dus 0 levenspunten of meer 
te bezitten. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De alchemist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de alchemist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de alchemist 1 flesje met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 alchemie 
Wettelijke status: Legaal 
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Elixir van verbroedering 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 

 
Effect: 
Dit drankje geldt speltechnisch als een magisch drankje. 
De drinker kan gedurende een uur alle gesproken talen begrijpen. Hij kan 
echter zelf deze talen niet spreken. Hij kan ze evenmin lezen of schrijven. 
Een portie volstaat voor twee personen, vanwaar de naam komt. Men kan 
echter geen halve porties bijhouden, wanneer men het drankje gebruikt 
moet men onmiddellijk de twee porties uitdrinken, of de tweede portie is 
verloren. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De alchemist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de alchemist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de alchemist 1 flesje met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 alchemie 
Wettelijke status: Legaal 
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Ethelgarde’s elixir der misleiding 
der dienaren 

 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 

 
Effect: 
Dit drankje geldt speltechnisch als een magisch drankje. 
De drinker en zijn volledige uitrusting zijn gedurende een vijftal minuten 
onzichtbaar voor alle lagere ondoden. Hogere ondoden doorzien deze 
onzichtbaarheid. Wanneer men acties onderneemt waar iets anders 
gedaan wordt dan zichzelf louter voortbewegen, wordt de gebruiker 
zichtbaar. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De alchemist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de alchemist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de alchemist 1 flesje met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 alchemie 
Wettelijke status: illegaal 
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Krachtige giffen 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der Vereffenaars 
Het gilde der Spoorzoekers 
 

 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal krachtige giffen te herkennen, een 
antidotum te maken of een portie van het gif aan te maken. De 
identificatie doe je aan de hand van een bijhorend compendium. Die 
bevat een samenvatting van de meest gangbare symptomen. Het is de 
taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen over welk gif het 
gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit kan enerzijds te 
wijten zijn aan een ander niet gekend gif of de jammerlijke onkunde van 
de farmacist. Na een identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig 
anti-dotum te ontwikkelen. Dit antidotum stopt de verdere werking van 
het gif.  
 
De uitvoering: 
Het aanmaken van een antidotum of de destillatie van het gif neemt 
minstens 15 minuten rollenspel in beslag. De farmacist gebruikt daarbij 
zijn laboratorium. Hij vijzelt, kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het 
is daarbij niet noodzakelijk dat de farmacist werkelijk de volledige tijd 
handelingen stelt, wel dat het volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit 
de farmacist 1 portie van het afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje 
en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 farmacie 
Wettelijke status: legaal 
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Krachtige narcotica 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 

 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal krachtige narcotica te herkennen, 
een antidotum te maken of een portie narcotica aan te maken. De 
identificatie doe je aan de hand van een bijhorend compendium. Die 
bevat een samenvatting van de meest gangbare symptomen. Het is de 
taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen over welk 
narcoticum het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit 
kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend narcoticum of de 
jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een identificatie is de 
farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te ontwikkelen. Dit 
antidotum stopt de verdere werking van het narcoticum.  
 
De uitvoering: 
Het aanmaken van een anti-dotum of de aanmaak van het narcoticum 
neemt minstens 15 minuten rollenspel in beslag. De farmacist gebruikt 
daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, kookt, destilleert, lost op, vermengt, 
etc. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de farmacist werkelijk de 
volledige tijd handelingen stelt, wel dat het volledige procedé die tijd 
kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het afgewerkte product. 
Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 farmacie 
Wettelijke status: legaal 
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Krachtige ziekten 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der balsemers, barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende ziekten te 
herkennen en een medicijn te maken. De identificatie doe je aan de hand 
van een bijhorend compendium. Die bevat een samenvatting van de 
meest gangbare symptomen. Het is de taak van de farmacist om 
vervolgens uit te puzzelen over welke ziekte het gaat.  Mogelijks worden 
de symptomen niet herkend. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een 
ander niet gekend ziekte of de jammerlijke onkunde van de farmacist. Na 
een identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig medicijn te 
ontwikkelen. Dit medicijn stopt de verdere ontwikkeling van de ziekte.  
 
De uitvoering: 
Het aanmaken van een medicijn neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 farmacie 
Wettelijke status: legaal 
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Het gilde der Ambachtslieden 
en Arcanisten 

 
Leerling 
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Perkament maken 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek kan vellen perkament maken. 
Eén vel perkament maken duurt 5 minuten en verbruikt twee 
grondstoffen leer (voor perkament) of twee grondstoffen hout (voor 
papier, dat speltechnisch geldt als zijnde perkament). 
 
Uitvoering: 
Deze ambachtelijke techniek neemt 5 minuten tijd in beslag en 
verbruikt twee grondstoffen hout. Papier maken gebeurd doorgaans 
door papier te koken en vervolgens uit te strijken.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: 2 x leer of hout 
Wettelijke status: Legaal 
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Houtbewerker/ leerlooier / smid 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 

 
Effect: 
Deze techniek laat toe ambachtelijk aan de slag te gaan met hout, leer of 
metalen. Je kan de techniek meermaals kiezen en vervolgens kies je één 
van de drie ambachten. Elk heeft een eigen vademecum met vereiste 
materialen, afgewerkte producten en hun vermoedelijke tijdsinvestering.  
 
Uitvoering:  
Voor elk gebruikt dient de ambachtsman aan de slag te gaan met 
bijhorend materiaal.  
 
Materiaal vereiste: Afhankelijk van de ambacht:  

• houtbewerkersset 

• hamer en aambeeld 

• vilmes en spanrekje.  
Verbruikte ingrediënten: X x Hout (X = afhankelijk van voorwerp) 
Wettelijke status: Legaal 
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Houthakken / villen / mijnen 

 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe grondstoffen te verzamelen voor ambachtelijk 
werk. Je kan de techniek meermaals kiezen met telkens één specifieke 
grondstof in gedachten. Elke grondstof vereist zijn eigen werkmateriaal 
en bron.  Hout vereist een bijl en bomen. Leer vereist een vilmes en dieren 
(of mensen). Erts vereist een pikhouwel en een ader. 
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze techniek is echter bijzonder. Men kan ervoor 
kiezen om werkelijk 5 minuten naar het bos/beest/mijn te gaan en 
vervolgens naar het spellokaal. Daar zal men jou dan 2 grondstoffen voor 
elke 5 minuten overhandigen. Of je kan er voor kiezen om naar het 
spellokaal te gaan en een ‘dienaer’ te spelen. Zij zijn het levensbloed van 
onze maatschappij. Zij vegen, rapen rommel op, vullen de ijskasten aan, 
zetten flesjes opzij,... gewoonweg alles van huishoudelijke taken die je 
kan bedenken. Per 5 minuten arbeid levert jou dat 3 grondstoffen op. 
 
Materiaal vereiste: Bijl/ vilmes/ pikhouweel 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Evaluatie goederen 

 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek omvat de basiskennis van een Mercantilist in het evalueren 
van goederen. Je verkrijgt hiervoor een prijslijst die de gangbare prijzen 
aanduidt in Eternica. 
 
Je kan evalueren of deze goederen legaal al dan niet illegaal zijn in 
eternica.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Lokale connectie 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 

 
Effect: 
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen op lokale 
aanspreekpunten om waar te voorzien tegenover betaling. Hij staat 
symbool voor een netwerk van kleine handelaren en lokale ambachtslui. 
Deze techniek laat jou toe om tussen Epossen een ingevulde bestelbon af 
te leveren. Jouw waar krijg je dan bij het begin van het Epos.  
Met dat formulier kan je 10 bestellingen plaatsen. Iedere bestelling kent 
zijn eigen product, prijs en handelscontact. De keuzes qua product of 
handelscontacten zijn daarbij volledig vrij. Eén aankoopformulier kan 
dus verschillende handelscontacten bevatten. De prijs en aantal 
eenheden per product dient overeen te komen met het respectievelijke 
handelscontact. 
 
Uitvoering:  
De mercantilist vult het gehele formulier in en rekent zelf de kostprijs 
na. Dit stuurt men door naar het Epos mailadres. Bij het begin van het 
Epos ligt jouw handelswaar op jou te wachten.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geld 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
Het gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 100cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 100 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Lichte en gemengde pantserdracht 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der Bankiers en Inners 
Gilde der Mercantilisten 
Gilde der Herverdelers 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe lichte en gemengde pantsers te dragen. Onder 
lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons. Onder 
gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd met 
metalen stukken. Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd 
pantser 3 punten. Deze punten worden het eerst verwijderd wanneer het 
lichaam door een wapen getroffen wordt. Let wel. Wanneer een wapen 
enkel stof of vel raakt heeft de bescherming geen effect en gaat de schade 
rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
Materiaal vereiste: pantser 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

2 
 

Het gilde der Ambachtslieden 
en Arcanisten 

 
Gezel 

  



Terug naar de index 

Adamanten rustingbalsem 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
 
Effect: 
Deze balsem geldt speltechnisch als een magisch drankje. 
Indien deze balsem op een stuk wapenrusting gesmeerd wordt, dan 
verkrijgt deze één extra beschermingspunt. Er is slechts één portie nodig. 
Deze beschermingspunten zijn de eerste die in een gevecht verloren 
gaan. De beschermingspunten zo verkregen kunnen niet hersteld 
worden.De effecten van meerdere rustingbalsems zijn niet cumulatief, 
noch is het effect cumuleerbaar met de spreuk adamanten rusting. 
De effecten van dit drankje worden niet overgedragen naar een volgende 
epos. 
Indien deze balsem wordt uitgedronken, vormt er zich een harde korst 
rond de tong waardoor men een uur lang de grootste moeite heeft om 
verstaanbaar te praten. Dit is niet erg aangenaam. 
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De arcanist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de arcanist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de arcanist 1 porties met het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 arcanisme 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Componentcreatie 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Deze procedure laat toe één of meerdere componenten te maken uit het 
bijhorende vademecum. Het vademecum heeft een eigen lijst met 
vereiste materialen, afgewerkte producten en hun vermoedelijke 
tijdsinvestering.  
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De arcanist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de arcanist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de arcanist het afgewerkte 
product. De componenten mag je af halen bij het spellokaal. 
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: Variabel 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Creatie van een talisman 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Deze procedure laat toe een talisman te creëren, dat is een tijdelijk 
magisch voorwerp met een beperkt magisch effect. Het effect kan slechts 
1 maal gebruikt worden, waarna het voorwerp een gewoon wereldlijk 
voorwerp wordt. Het voorwerp kan op geen enkele wijze weer opgeladen 
worden. 
Benodigd voor deze procedure is een armband of hangertje, typerend 
voor een talisman. Deze procedure maakt de talisman en maakt het 
ontvankelijk voor de techniek ‘infusie’.  
 
Een talisman dient verder niet ‘gebonden’ te worden. Ze is vrij door te 
geven en onmiddellijk bruikbaar. Effecten die een permanent effect 
hebben, duren met de talisman 1 periode.  Effecten die een tijdelijke duur 
hebben, duren 5 minuten.  
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 10 minuten in beslag. 
Maak bij het rollenspel gebruik van je preparatorium. Voorzie zelf de 
talisman. 
 
Materiaal vereiste: Preparatorium, voorwerp 
Verbruikte ingrediënten: Preparatiekost; 1 x niv. 2 arcanisme 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 

 



Terug naar de index 

Magische sensitiviteit 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Zoals bekend hebben alle magische voorwerpen een bijzonder aura, en 
door middel van deze procedure kan een arcanist de interactie van dat 
aura met een aantal minerale preparaten waarnemen. Dit laat hem toe na 
te gaan of een voorwerp al dan niet magisch is. Bovendien kan hij 
vaststellen of de magie tijdelijk of permanent is, en krijgt hij een vaag 
begrip over het type van magie die hier in het spel is (hij kan bijvoorbeeld 
aanvoelen of het om offensieve of defensieve effecten gaat). Hij heeft 
eveneens een vaag idee van de kracht van de effecten. 
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten 
nauwlettende observatie in beslag. De arcanist bekijkt, voelt, ruikt, 
druppelt enkele vreemde stofjes erop, etc. Maak bij het rollenspel gebruik 
van je preparatorium. Vervolgens vraag je het effect aan één spelleider of 
de bezitter van het voorwerp.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Preparatie van magiegevoelig 
perkament 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Met deze procedure prepareert een arcanist een vel perkament zodat het 
vatbaar wordt voor magie. Om duidelijk te maken dat het perkament nu 
magiegevoelig is, brengt de arcanist zijn zegel aan op de linkerbovenhoek 
van het blanco perkament. 
Een magiegevoelig perkament kan nu een spreuk bevatten. Het volstaat 
dat de spreuk geïncanteerd wordt met het perkament als doelwit. De 
componenten worden verbruikt, zoals bij een normaal gebruik van de 
spreuk, maar in plaats van effect te hebben, verschijnt een leesbare versie 
van de spreuk op het perkament. Noteer zelf de naam van de 
spreuk/techniek op het spreukenperkament en het effect.  
 
Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De arcanist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de arcanist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. 
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: 1x niv 2 arcanisme 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Edelsmid 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
Personen met deze techniek beheersen de kunst van het verfijnde 
smeedwerk. Zij kunnen kleine gebruiksvoorwerpen en juwelen maken. 
Dit vereist vanzelfsprekend een atelier. De nodige grondstoffen en de 
duur nodig voor de creatie van een gebruiksvoorwerp variëren sterk, 
raadpleeg het bijhorende vademecum. 
De waarde van gemaakte juwelen hangt af van de gebruikte grondstoffen: 
tel de totale waarde van de gebruikte grondstoffen en edelstenen op, en 
verhoog dit bedrag met één derde. Dit is de basiswaarde van het juweel. 
 
Uitvoering:  
De creatie van een juweel duurt 15 minuten, voorzie zelf de nodige 
rekwisieten. 
 
Materiaal vereiste: Atelier of edelsmidset 
Verbruikte ingrediënten: variabel 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Infusie techniek 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
 
Effect: 
De procedure wordt gebruikt om een bepaalde kracht of kennis in een 
magisch voorwerp te sluiten. Ze dient gecombineerd te worden met ofwel 
de creatie van een talisman, de creatie van een magisch voorwerp of een 
meesterwerk.  
Alle mogelijke technieken kunnen in zo een voorwerp gevangen worden. 
Mogelijks is dat een krijgstechniek, een spreuk of een procedure. Ofwel 
gebeurt de infusie terwijl iemand zijn kunde illustreert ofwel gebruikt de 
arcanist daarvoor een vademecum.  
 

Uitvoering:  
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten in beslag. 
Maak bij het rollenspel gebruik van je preparatorium. 
 

Materiaal vereiste: Preparatorium 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 2 arcanisme 
Wettelijke status: legaal 
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Het gilde der Artiesten, 
Brouwers, Narren en Verwenners 

 
Leerling 

  



Terug naar de index 

Luisterend oor 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek is altijd op de hoogte van de meest 
recente roddels en is daarnaast al snel op de hoogte omtrent de identiteit 
van de belangrijkste personen wanneer hij op een plaats aankomt. Voor 
aanvang van het spel krijgt men een document met de meest recente 
roddels en een lijst met enkele lokale belangrijke of opvallende personen.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Terug naar de index 

1-handige scherpe wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 100cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 100 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig scherp wapen 
Verbruikte ingredienten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Herbalist 
 
Gekend bij: 
Gilde der Alchemisten & Farmacisten 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Het gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Laat toe om bruikbare ingrediënten voor de gekende wetenschappen te 
verzamelen. Arcanie, farmacie, chirurgie, alchemie, etc. Het personage 
doet dit door zich naar het bos te begeven en daar in het struikgewas of 
tussen de paddenstoelen te snuffelen. 
 
Uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure is echter bijzonder. Men kan ervoor 
kiezen om werkelijk 5 minuten in het bos allerlei op te rapen en 
vervolgens naar het spellokaal te gaan. Daar zal men jou dan een 
willekeurig ingrediënt overhandigen. Of je kan er voor kiezen om naar 
het spellokaal te gaan en een ‘dienaer’ te spelen. Zij zijn het levensbloed 
van onze maatschappij. Zij vegen, rapen rommel op, vullen de ijskasten 
aan, zetten flesjes opzij,... gewoonweg alles van huishoudelijke taken die 
je kan bedenken. 15 minuten arbeid fleurt het spel op en levert jou 3 
willekeurige ingrediënten.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Brouwsel Diederic's bangelijk 
brouwselke 

 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
 
Effect: 
Deze procedure laat toe een klein vaatje (ongeveer 10 pintjes) van 
Diederic’s bangelijk brouwselke aan te maken. Deze lichtgouden pils met 
zijn zachte aroma van jonge hoppe en zijn perfecte schuikraag is zonder 
twijfel het beste bier van de stadstaat Moerseynde. 
Wie een pint van dit brouwsel in één teug binnengiet, wint 1 levenspunt 
boven zijn maximum en voelt zich overmoedig voor het komende half 
uur.  
 
Uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 15 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 6 porties met 
het afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesjes en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium; 1 – 10 pintjes bier (of etiketten 
voorzien) 
Verbruikte ingrediënten: 2 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Kaartlezen 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Het Hanze der Mercantilisten 
Het gilde der spoorzoekers 
 
Effect:           
Personages die over deze techniek beschikken, kunnen zeer goed de 
ligging van een terrein inschatten. Reeds na een paar uur ter plekke 
hebben zij een goed beeld van de verschillende locaties. Speltechnisch 
krijgt men bij het begin van het epos een kaart van het terrein. Op deze 
kaart staan belangrijke plaatsen en gebouwen binnen het onmiddellijke 
spelterrein. Daarnaast bevat de kaart ook enkele locaties die zich op een 
afstandje bevinden. Bv een kampement of goudmijn. Deze techniek laat 
op zich niet toe  naar deze afgelegen locaties te reizen. Daarvoor heb je 
techniek woudlopen nodig. Het is wel zo dat een woudloper, één iemand 
met een kaart met zich kan meenemen. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Vaak voorkomende narcotica 

Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende narcotica te 
herkennen, een anti-dotum te maken of een portie narcotica aan te 
maken. De identificatie doe je aan de hand van een bijhorend 
compendium. Die bevat een samenvatting van de meest gangbare 
symptomen. Het is de taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen 
over welk narcoticum het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet 
herkend. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend 
narcoticum of de jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een 
identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te 
ontwikkelen. Dit anti-dotum stopt de verdere werking van het 
narcoticum.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Heilzaam lichaam 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
 
Effect: 
De verwenner richt zich op het lichaam van zijn klant. Het ontspannende 
contact laat het bloed stromen. Wat voorheen stijf was, wordt opnieuw 
soepel. Waar voorheen de ademhaling onrustig was, kent men nu een 
consequent tempo. De klant herwint 2 levenspunten. Het lichaam mag 
hiervoor echter niet te beschadigd zijn en dient minstens 1 levenspunt te 
hebben.  
Verwennerij omvat verschillende effecten die telkens door een vorm van 
verwennerij actief worden. Verschillende vormen van verwennerij zijn: 
muziek spelen, alcoholische dranken brouwen, koekjes bakken, relaxerende 
massages, erotische technieken, meditatie sessies, … . De vorm van 
verwennerij kan door de speler gekozen worden, maar hij dient wel zelf de 
nodige rekwisieten te voorzien of de nodige handelingen te stellen. 
Verwennerij heeft behalve de rekwisieten en handelingen voornamelijk ook 
een sociaal aspect. Iemand een koekje verkopen op zich volstaat niet, men 
dient het aan te prijzen en de klant in de juiste gemoedstoestand te brengen. 
In de meeste gevallen heeft men een aantal minuten sociale interactie nodig 
vooraleer de verwennerij techniek effect heeft. Een persoon kan maximaal 
1 keer per dag aan eenzelfde techniek onderworpen worden. Indien 
meerdere zelfde technieken worden toegepast hebben deze geen effect 
meer. 
 
Uitvoering:  
Geheel afhankelijk van de verwenner en de wensen van diens klant. 
 
Materiaal vereiste: variabel 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der Artiesten, 
Brouwers, Narren en Verwenners 

 
Gezel 

  



Terug naar de index 

Roddelen 
 
Gekend bij: 
Het gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Het gilde der herverdelers 

 
Effect: 
Personen die deze techniek bezitten, zijn in staat geruchten te 
verspreiden die vervolgens als een lopend vuurtje de ronde doen. Ze 
mogen tussen twee Epossen in maximaal drie (al dan niet valse) verhalen 
of geruchten aan de spelleiding doorgeven, die deze op zijn beurt aan de 
spelers en figuranten zal doorgeven (onder andere via de techniek 
luisterend oor). Deze roddels zullen niet te onderscheiden zijn van de 
roddels die de spelleiding zelf de wereld instuurt. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug naar de index 

Werpwapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Het gilde der krijgers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om kleine (kernloze) werpwapens, zoals 
bijvoorbeeld werpdolken of stenen, te gebruiken. 
Deze afstandswapens zijn vooral populair bij struikrovers en 
moordenaars, aangezien ze makkelijk te verbergen zijn en (in het geval 
van werpmessen en –dolken) uitermate geschikt zijn om giffen op aan te 
brengen. Werpwapens moeten één per één geworpen worden, en tellen 
als scherp of bot naargelang hun uiterlijke vorm (een werpdolk is 
bijvoorbeeld scherp, een steen is bot). 
 
Materiaal vereiste: Werpwapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug naar de index 

Vermommen 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
 
Effect: 
Personages met deze techniek kunnen zich dermate vermommen dat ze 
onherkenbaar zijn. De speler dient hiervoor een echte vermomming te 
voorzien (andere kledij, pruik, valse baard, …). Het is niet mogelijk een 
andere persoon te impersonificeren (je kan wel beweren dat je die 
persoon bent, maar iemand die de echte persoon kent, zal het verschil 
opmerken). 
 
Materiaal vereiste: Vermomming 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug naar de index 

Charme 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim- Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
 

 
Effect: 
Personages met deze techniek zijn meesters in de verleiding. Met deze 
techniek kunnen ze het gemoed van andere personen zodanig bespelen 
dat deze bijzonder geïntrigeerd en meegaand worden.  
Het doelwit zal zijn best doen om kleine diensten aan zijn 
“gesprekspartner” te bewijzen, zonder echter acties te ondernemen die 
extreem afwijken van zijn normale normen en waarden. De charme blijft 
duren tot de verwenner met opzet acties onderneemt die duidelijk 
schadelijk zijn voor het doelwit, zijn vrienden of zijn belangen (en hij zich 
daarvan bewust is), of tot de verleider zijn charmes niet langer op dit 
personage richt (bijvoorbeeld door het personage te negeren of iemand 
anders te verleiden). Deze techniek heeft slechts effect op één persoon. 
Teneinde deze techniek te gebruiken moet men minstens enkele minuten 
met het doelwit kunnen spreken en dient het contact positief en 
meegaand te zijn. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Scheldpartij 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim – Gilde der Artiesten etc. 
 
Effect: 
De gebruiker trekt de aandacht van een doelwit dat hem/haar kan 
verstaan en daagt die uit, roept verwensingen, spot en hoont en scheldt 
die de huid vol. Zo lang de tirade blijft duren, kan het doelwit geen 
aanvallen of schadelijke of negatieve effecten op iemand anders dan de 
gebruiker van deze techniek richten. Het doelwit is niet verplicht om in 
de aanval te gaan, al is dit niet onwaarschijnlijk... 

Deze techniek kan enkel gebruikt worden buiten gevechten, maar een 
slimme gebruiker kan wel het begin van een aankomend gevecht ermee 
beïnvloeden. 

 
Uitvoering: 

• De gebruiker wijst naar het doelwit en begint aan de tirade, 
spot en/of parodie. 

 
Materiaal vereiste: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Overgestimuleerd 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  het gilde der artiesten, brouwers, narren en 
verwenners. 
 

 
Effect: 
De Halinese wijsheer Epicuros adviseert hen genot, maar met mate. Want 
genieten zonder grenzen, is een zekere weg naar de afgrond. Met deze 
techniek gaat de verwenner die zekere grens voorbij. Men over- 
stimuleert één bepaalt zintuig of lichaamsdeel.  Uiteraard gerelateerd aan 
de verwennerij. Als resultaat van die overdreven weldaad verliest de 
klant tijdelijk zijn zintuigelijk vermogen of functionaliteit. Bv men gaat 
slecht zien, of alle geluid is onverdraagbaar, of de handen worden stijf en 
houterig. Het effect is aan de creativiteit van de verwenner. Ze kan 
storend zijn en ronduit vervelend, maar nimmer zal het effect iemand 
geheel een zintuig of handeling ontnemen. Het effect duurt tot de 
volgende periode (maaltijd).  
 
Voorbeelden:  
Zicht: gaasje voor de ogen vanwege het felle licht. 
Gehoor: oordopjes, 
Neus: watten in de neus vanwege accute verstopping. 

 
Uitvoering:  

• Een verwennerij naar keuze en dat voor minstens 5 minuten.  
 
 
Materiaal vereiste: Wat de verwennerij ook verreist. 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Illegaal 
 
 
Nimmer onderschat ik nog de kracht van een simpele veer en hou ik mooi 

mijn mond.  
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Lokale connectie 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 

 
Effect: 
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen op lokale 
aanspreekpunten om waar te voorzien tegenover betaling. Hij staat 
symbool voor een netwerk van kleine handelaren en lokale ambachtslui. 
Deze techniek laat jou toe om tussen Epossen een ingevulde bestelbon af 
te leveren. Jouw waar krijg je dan bij het begin van het Epos.  
Met dat formulier kan je 10 bestellingen plaatsen. Iedere bestelling kent 
zijn eigen product, prijs en handelscontact. De keuzes qua product of 
handelscontacten zijn daarbij volledig vrij. Eén aankoopformulier kan 
dus verschillende handelscontacten bevatten. De prijs en aantal 
eenheden per product dient overeen te komen met het respectievelijke 
handelscontact. 
 
Uitvoering: De mercantilist vult het gehele formulier in en rekent zelf de 
kostprijs na. Dit stuurt men door naar het Epos mailadres. Bij het begin 
van het Epos ligt jouw handelswaar op jou te wachten.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geld 
Wettelijke status: Legaal 
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De kerk van de Al-Grote-
Vernietiger 

 
Leerling 
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Wijding van de Al-Grote-
vernietiger 

 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de Vader 
aller-vernietiging betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Vader hun wapens negeren pantser. Je 
gebruikt de aankondiging precisie. 
- ingewijden van de Moeder die de grond betreden voelen zich 
misselijk en kunnen zichzelf tot de volgende maaltijd niet meer 
helen. 
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat 
de ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die 
enkel voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De 
inwijding wordt op het personageblad genoteerd, en men kan 
nooit in meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 
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Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je 
flesjes Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen 
flesjes met gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen 
met de kerk: Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), 
Wolf (Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed 
priester weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des 
Water zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, 
en voor elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  
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Lichte, gemengde en zware 
pantserdracht 

 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Draak van het licht 
 
Effect: 

Deze vaardigheid laat toe  om lichte,  gemengde en zware pantsers te 
dragen.  
 
Onder lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons.  
Onder gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd 
met metalen stukken. Onder zware pantser vallen maliën of platen 
pantser. 
 
Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd pantser 3 en zware 
pantsers 5 beschermingspunten. Deze punten worden het eerst 
verwijderd wanneer het lichaam door een wapen getroffen wordt. Let 
wel. Wanneer een wapen enkel stof of vel raakt heeft de bescherming 
geen effect en gaat de schade rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
Materiaal vereiste: licht, gemengd of zwaar pantser 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Bliksem 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Het Hanze der Magisters 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Een slachtoffer – men moet het doel kunnen zien – tot op 20 meter 
afstand wordt door een bliksem getroffen. Hij verliest hierdoor 1 
levenspunt op zijn torso doorheen pantser dat niet beschadigd wordt. 
 
Uitvoering: 
Houdt de staafjes samen in één hand omhoog; 
Giet het water er over uit; 
Richt de staafjes op het slachtoffer;  
Spreek de incantatie uit. 
 
Incantatie: 

Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Bliksemstaafje 
Verbruikte ingrediënten: Wijwater van de Al-grote-vernietiger 
Wettelijke status: Legaal 
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Moemoe’s gift 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Al-Grote-Vernietiger 
 
Effect: 
Moemoe hogepriesteres van de Tempel van Vlijm had de heugelijke 
gewoonte haar ondergeschikten  regelmatig te belonen voor hun 
prestaties. Ze deelde met hen haar grootste passie. Alles vernietigende 
giffen.  
Met deze spreuk kan de priester een doelwit treffen met een gif in diens 
bezit. Men dient hiervoor het doelwit niet aan te raken, maar wel te zien. 
Maximum 10 meter afstand. Deze spreuk kan niet in een gevecht gebruikt 
worden. Indien, heeft het slechts een effect na het gevecht. Tijdens zorgt 
de verhoogde adrenaline ervoor dat de werking uitgesteld wordt. 

 
Uitvoering: 

• Houdt het gif in je ene hand en het magische water in jouw 
andere. 

• Spreek de incantatie uit en ze sla de flesjes tegen elkaar. 

 
Incantatie: 

Van vel naar vlees naar been 
Tot er helemaal niks meer overblijft 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x magisch water, 1x portie gif 
Wettelijke status: Illegaal 
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Kleine ontzetting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de dood 
Het Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Het doelwit krijgt zo’n schrik van de gebruiker dat hij moet vluchten. Dit 
effect maakt geen onderscheid tussen vrienden en vijanden. Eens hij de 
gebruiker niet meer kan zien en er geen gevaar meer van hem dreigt mag 
hij ophouden met weglopen. Het onmiddellijke paniek effect duurt 1 
minuut.  
Als hij om een of andere reden niet kan vluchten valt hij op zijn knieën en 
smeekt om genade. Elke wil tot vechten wordt hem ontnomen. Als hij in 
dit geval aangevallen wordt door een tegenstander (dus niet door zijn 
vrienden) wordt de spreuk opgeheven (dus de spreuk blijft als hij 
aangevallen wordt maar nog kan wegrennen). 

 
Uitvoering: 

• Steek het botje in de lucht; 
• Rammel met je rammelaar. 

 
Incantatie: 

BOE !!!!! BOE !!!!! BOEE!!!!!!! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Ratelaar 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Botje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Woede der duisteren 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
  
Effect: 
De ingewijdene wordt overvallen door een zwarte woede, die hem extra 
kracht geeft. Voor de duur van deze spreuk zal het doelwit roepen, 
schreeuwen en schuimbekken als een ware wildeman. Na de uitwerking 
van de spreuk valt hij uitgeput neer en moet vijf minuten rusten 
vooraleer hij enige actie kan ondernemen. 
Deze spreuk loopt af na 10 minuten of aan het einde van het gevecht. 
Voor de duur van de spreuk krijgt het doelwit de volgende effecten: 

• +2 levenspunten 
• Immuun aan angsteffecten zoals de BOE, BOE, BOE spreuk. Let 

wel, wanneer je niet schuimbekkend op je tegenstander 
afstormt, ben je ook niet woedend genoeg om beschermd te 
worden. 

• Je kan blijven doorvechten lang na wanneer jouw lichaam het 
normaal zou begeven. Tot -2 levenspunten. Op -3 betekent dit 
de dood. Na het gevecht kan je -2 genezen alsof het positief was 
en dien je niet gereanimeerd te worden.  

• Een woedende mens kan geen afstandswapens of magie 
gebruiken.  

• Je kan niet vluchten zolang er vijanden zijn.   
 
Uitvoering: 

• Verbrokkel het kalk aan de voeten van het doelwit; 
• Leg je handen op zijn schouders; 
• Kijk hem in de ogen;  
• Spreek de incantatie uit. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Open je hart voor de woede van (naam godheid, gevolgd door een 

passende eretitel)! 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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2-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
Kerk van de Al-Grote Vernietiger 
De orde der ridders van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met wapens met een 
lengte van 120 tot 180 centimeter . In die zin is er keuze uit een breed 
assortiment. 
- Er zijn bijlen die schilden kunnen klieven. 
- Er zijn hamers en zwaarden die vijanden meters ver katapulteren.  
- Bepaalde meesters zijn zelfs instaat met hun slagzwaarden wapens 
van anderen te versplinteren.  

 
Of men kan ervoor kiezen te vechten met een speer of paalwapen tot 
240cm. Let wel aan deze wapens zijn nooit krijgsvaardigheden 
verbonden. Het is dan ook het favoriete wapen van de algauw 
opgetrommelde boer of stadswachter. 
 

Materiaal vereiste: 2-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 

 

  



Terug naar de index 

4 
 

De kerk van de Al-Grote-
Vernietiger 

 
Gezel 
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Tand des tijds 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 

 
Effect: 
De spreuk versnelt de tijd en doet metalen roesten en hout en leder 
rotten. De gebruiker moet zeggen wat hij wil vernietigen. In het geval van 
wapens en schilden blijft de vernieling beperkt tot het voorwerp en laat 
het slachtoffer de voorwerpen meteen vallen. In het geval van rustingen 
kan de spreuk het gehele pantser vernietigen. Let wel deze techniek heeft 
enkele minuten tijd nodig. Je kan ze niet gebruiken in het heetst van de 
strijd. Wel daarbuiten.  In alle gevallen is het nadien onmogelijk om het 
wapen, het schild of de delen van de rusting nog te herstellen. Er schiet 
echt NIETS meer van over. 
 
Uitvoering:  

• Neem het bliksemstaafje en spuug erop;  
• Wijs nu naar te vernietigende voorwerp. 
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: 
Klauw des Tijds; 
Snijd zijn/haar [Wapen/Schild/rusting]. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Bliksemstaafje 
Wettelijke status: Legaal 
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Bescherming der stier  
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 

 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van het Leven. 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden op gewijde grond van de Al-grote-vernietiger.. Een ontvloeking 
moet vooraf aan de spelleiding gemeld worden. 

 
Uitvoering: 

• Laat het slachtoffer op handen en voeten plaats nemen op de 
grond; 

• Plaats 2 goudstukken voor het slachtoffer; 
• Zet een zwarte kaars tussen het slachtoffer en de goudstukken; 
• Ontsteek de kaars; 
• Spreek het eerste deel van de incantatie uit (1); 
• Laat hem het bloed drinken; 
• Spreek het tweede deel van de incantatie uit (2). 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
(1) Aanhoor mij Hugrgor! 
Prins van het Kwaad! 
Laat Uw kracht door het bloed van de klauwen vloeien 
(2) Maak hem immuun voor de Aardse Krachten 

 
Materiaal vereiste: 1 x Zwarte kaars; 2 x Goudstuk 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Bloed 
Wettelijke status: Legaal 
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Autoriteit van de gulden meester 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 

 
Effect: 
De stem van de gebruiker krijgt een dergelijke authoriteit dat een 
goblinoïde zijn bevelen instictief opgevolgt. De goblinoïde die het doelwit 
is van deze spreuk zal de gebruiker als zijn meester erkennen, en zijn 
bevelen opvolgen, zolang deze niet tegen zijn instincten ingaan (suïcidale 
bevelen zijn niet mogelijk). 
Het effect van deze spreuk duurt maximum 5 minuten, daarna beseft het 
doelwit wat er gebeurd is. 
 
Uitvoering: 

• Kijk het doelwit in de ogen; 
• Strooi het zout in je hand; 
• Bal je vuist en laat het zout eruit glijden;  
• Spreek ondertussen de incantatie uit. 

 
Incantatie: 
In naam van de Verpulveraar der Volkeren, gehoorzaam mij! 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Geel zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Stof tot stof 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Met deze spreuk kan men 1 enkel klein, niet-levend, niet-magisch (of 
magisch equivalent) voorwerp affecteren. Dit voorwerp wordt door deze 
spreuk tot as herleid. 
Als richtlijn voor de grootte van het voorwerp geldt dat het niet groter 
mag zijn dan een kubus met ribben van 30 centimeter, en niet meer mag 
wegen dan een tweetal kilogram. Zo zou men bijvoorbeeld een ring, een 
drinkbeker of een boek kunnen affecteren. De inhoud van een voorwerp 
wordt mee vernietigd, dus men kan de spreuk niet gebruiken om 
bijvoorbeeld een kist te openen. De spreuk kan ook niet gebruikt worden 
om bijvoorbeeld het slot van een deur te vernietigen, men moet de 
grootte van het volledige voorwerp in rekening nemen. 
Indien er vallen zaten op het vernietigde voorwerp, dan gaan deze 
allemaal af. 
 
Uitvoering:  

• Leg je handen op het voorwerp;  

• Spreek het eerste deel van de incantatie uit; 

• Laat de bom ontploffen; 

• Spreek het tweede deel van de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
(1) Verlaat deze wereld; 
(2) Tot in de eeuwen der eeuwen. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Magische bom 
Wettelijke status: Illegaal 
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Plaag 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Al-Grote-Vernietiger 
 
Effect: 
Deze spreuk aanroept de al-grote om het leven te verzwelgen met een 
alles verterende, besmettelijke ziekte. De plaag begint bij enkele 
slachtoffers die door de priester ontvankelijk werden gemaakt. De ziekte 
in kwestie is de longpest.  
 
Bij deze ziekte wordt het bloed verrijkt met pestbacteriën en kunnen er 
huidbloedingen voorkomen. De longen worden ook aangetast en dat 
resulteert in het opspuwen van schuimend bloederig slijm. De 
ademhaling loopt veel moeilijker.  Andere symptomen zijn hoge koorts, 
rillingen, een ziek gevoel, spierpijn, misselijkheid, ernstige verzwakking, 
uitputtingsverschijnselen, keelpijn en zware hoofdpijn. 
  
Het slachtoffer van de longpest verzwakt op korte termijn heel erg.  

- Bij het oplopen van de ziekte verliest hij/zij onmiddellijk 1 levenspunt.  

- Na de volgende maaltijd verzwakt het lichaam zo erg dat het 

slachtoffer niet langer in staat is tot zware fysieke actie, zoals vechten.  

- Ook verliest het personage per maaltijd 1 levenspunt . Deze zijn niet te 

genezen met magie/alchemie. 

Het slachtoffer van deze ziekte moet zich laten schminken en krijgt als 

zichtbaar effect donkere ovale vlekken, met uitlopend bloed op de 

zichtbare plaatsen van zijn lichaam. 

Longpest is besmettelijk na aanraking van blote huid op blote huid of 

ander intens fysiek contact. Elkaar de hand geven, vastnemen. In dat 

geval geef je jouw lotgenoot de juiste instructies mee. De ziekte breekt 

pas door na een half uurtje.  

Wanneer de ziekte niet behandeld wordt voor het einde van het epos 

overlijdt het slachtoffer aan de gevolgen van de pest tussen de epossen 

in. Tenzij men zaterdagavond besmet wordt, dan moet er onderhandeld 

worden.  
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Uitvoering: 
• Steek het wierrookstokje aan. 
• Hou het stof/haar van de 3 uitverkorenen in jouw hand. 
• Strooi er het doodspoeder over uit. 
• Blaas de rook over jouw hand en spreek terwijl de incantatie uit. 

 
Incantatie: 

Meester van het einde. 
Uw plaag is welgekomen. 

Laat wat kwiek is opzwellen. 
Laat wat wel is lijden. 

Tot dorpen stil zijn. 
En moeders hun zonen niet meer herkennen.  

  

 
Blijvende componenten: Een stukje stof of haar van elke van de 3 
uitverkorenen.  
Vergankelijke componenten: 1 x doodspoeder, 1x wierrookstokje  
Wettelijke status: Illegaal 
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Doodsdrift 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden op een plaats afgeschermd van het leven.  
Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een 
scheidsrechter of de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan 
ook voor zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over 
zijn situatie. In het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De 
persoon weet (in het geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel 
door welk geloof hij vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft.De geviseerde persoon (die 
niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) wordt door de Al-Grote 
Vernietiger vervloekt. De vervloekte kan geen uitdaging meer weigeren 
en zal deze steeds met het wapen proberen te beslechten. Hij zal ook niet 
meer vluchten uit gevechten, hoe hopeloos de situatie ook is. Hij zal 
strijden tot hij eraan tenonder gaat en het zal hem verdommen wie hij 
meesleurt in zijn neergang. 

 
Uitvoering: 

• Leg het poppetje op de grond; 

• Plaats de robijn voor het poppetje; 

• Zet de 2 zwarte kaarsen tussen de robijn en het poppetje; 

• Steek de kaarsen aan; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Doof de kaarsen met het wijwater. 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij, Urln, de Verdelger! 
Prins van het Kwaad; 
Laat Uw Kracht neerdalen; 
Op hij die ons hinderde; 
bij de verwezenlijking van; 
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Irkanosh-Nol-Verbaqh; 
Doof zijn levensvlam zoals deze kaars; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 

 
Materiaal vereiste: 2 x Zwarte kaars; 1 x Robijn 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wijwater,1 x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Nerwyn’s overtuigende 
argumentatie 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -  kerk van de Al-Grote-vernietiger 

 
Effect: 
De gebruiker mag door folteren 3 vragen stellen; cumulatief met 
folterprocedures. De ondervraagde persoon moet de vragen naar 
waarheid beantwoorden (tenzij hij mag liegen of vragen weigeren te 
beantwoorden door te beschikken over bijzondere technieken of 
spreukeffecten). De vragen moeten een kort en duidelijk antwoord 
hebben. Per vraag moet de priester met het gewijde wapen één punt 
schade toebrengen en de incantatie herhalen. 
 
Uitvoering: 

• Verwond het slachtoffer met het gewijde wapen; 

• Strooi het gele zout in de wonde  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Proef de kus van mijn staal; 
En spreek nu enkel waarheids' taal. 

 
Materiaal vereiste: 1 x Wapen 
Verbruikte ingrediënten: 1x Geel zout 
Wettelijke status: Illegaal 
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De kerk van de Draak van het 
licht 
 

Leerling 
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Wijding van de lichtende Draak 
 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Lichtende Draak 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de Draak 
betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Draak zijn op hun heilige grond immuun 
voor vuur.  
- ingewijden van de wolf die de grond betreden, worden 
getroffen door heilig vuur (3 punten schade) 
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat 
de ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die 
enkel voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De 
inwijding wordt op het personageblad genoteerd, en men kan 
nooit in meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 

 
 
Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je 
flesjes Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen 
flesjes met gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen 
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met de kerk: Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), 
Wolf (Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed 
priester weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des 
Water zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, 
en voor elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  
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Adamanten rusting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
De ridderorde van Halinus 
 
 
Effect: 
De beschermingspunten van gedragen wapenrustingen stijgt met 1; 
waardoor gewone kleding reeds 1 beschermingspunt biedt. Deze 
beschermingspunten zijn de eerste die in een gevecht verloren gaan. De 
spreuk is niet cumulatief met andere magische effecten die een 
wapenrusting beschermingspunten bijgeven. De beschermingspunten zo 
verkregen kunnen niet hersteld worden tenzij door het hernieuwen van 
de spreuk. De oude ‘adamanten rusting’ gaat hierbij verloren. 
De rusting moet gedragen worden bij het ritueel. De effecten zijn 
gebonden aan een rusting, niet aan een persoon. De rusting kan dus 
uitgeleend worden maar verwittig wel een figurant om dit te laten 
aanpassen. De effecten van deze spreuk worden niet overgedragen naar 
een volgende epos. 
 
Uitvoering:   

• Steek de kaars aan; 
• Leg de steen voor je op de grond; 
• Strooi het zout uit over de persoon die de wapenrusting draagt; 
• Spreek de incantatie uit  
• Druppel wat was van de kaars op de steen en raak daarna elke 

locatie met de steen aan. 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Hard als steen; 
het zout der aarde ontsprongen; 

Plooibaar als was; 
Vlees van het vuur verwrongen. 

Blijvende componenten: 1 x Blauwe Kaars; 1 x Platte Steen 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Authoriteit van de Draak 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim – de kerk van de lichtende Draak 
 
Effect: 
De stem van de gebruiker krijgt een dergelijke autoriteit dat zijn bevelen 
quasi instinctief worden opgevolgd. De gebruiker kan een kort bevel geven 
(mag maximaal uit 3 woorden bestaan), het doelwit zal dit commando 
zonder nadenken ogenblikkelijk uitvoeren, en pas dan stilstaan bij wat hij net 
gedaan heeft. Let wel dat dit enkel werkt voor ogenblikkelijke acties. "Drink 
uit", “Sta stil” of "Kniel" bijvoorbeeld werken, maar "Ruim op" zal ervoor 
zorgen dat het doelwit weliswaar onmiddellijk met deze actie begint, maar 
al na een paar seconden dringt het tot hem door dat dat niet zijn eigen idee 
is, waarop het hem vrij staat te reageren zoals hij wenst. 

Deze spreuk kan niet gebruikt worden om bevelen te geven waardoor het 
doelwit schade zou oplopen, en ze kan evenmin tijdens een gevecht gebruikt 
worden. Indien het doelwit aangevallen wordt, dan houdt het effect van de 
spreuk ogenblikkelijk op. 

 
Uitvoering: 

• Giet het wijwater over de lantaarn uit 

• Belicht het doelwit; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  
SOLARIS 

In naam van het licht van de Draak, 

(geef het bevel)! 

 

Blijvende componenten: 1 x actieve magische lantaarn 
Vergankelijke componenten: 1 x gewijd water van de draak 
Wettelijke status: Legaal 
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Vrede 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
Kerk van de Moeder des levens 
Het Hanze der bezweerders 
 

 
Effect: 
Deze spreuk zorgt er voor dat 1 slachtoffer geen rechtstreekse actie tegen 
de gebruiker kan ondernemen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf 
aangevallen wordt door de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Rechtstreekse acties zijn aanvallen, spreuken of effecten die de gebruiker 
tot doel hebben of waarbij de gebruiker in de effectenzone zou 
terechtkomen, hinderen van beweging van de gebruiker, … . Het 
slachtoffer kan nog steeds verbaal tegen de gebruiker ageren en mag zelfs 
anderen opdragen tegen de gebruiker actie te ondernemen. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 

 
Uitvoering: 

• Neem de kalk in je rechterhand en de diamant in je linkerhand; 
• Smijt de kalk naar het slachtoffer;  
• Spreek de incantatie uit. 

 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Hier vriend, ga in vrede en bewaar voor mij de rust. Ik zal er wel bij 
slapen. 

 
Blijvende componenten: 1 x Zwarte diamant 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: legaal 
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Moed 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
Kerk van de maanwolvin 
 

 
Effect: 
De gebruiker kan iemand aanraken. Deze gelukzak kan zolang het 
gevecht duurt niet vluchten. Het krijgt wel 3 extra ongelocaliseerde 
levenspunten die als eerste geschrapt worden. 
Bovendien is de gelukzak immuun aan alle angst effecten voor de duur 
van het gevecht (BOE BOE BOE).  Indien de speler toch zou vluchten 
protesteert zijn leeuwenhart. Een pijnlijke scheut zorgt ervoor dat de 
laffe hond ter plekke moet bekomen van de pijn. Hij kan dus niet echt 
vluchten.  Dit effect is niet cumuleerbaar. 
 
Uitvoering:  

• Leg je hand op de schouder van je doel. 
• Blaas op de kalk richting  
• Spreek de incantatie uit 

 

 
Incantatie: 

Bescherm Uw broed; 
LeeuwenMOED ! 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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Grendel 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van Draak van het licht 
 

 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat de priester een deur of een kist (of 
vergelijkbaar) tijdelijk kan vergrendelen. Die grendel blijft slechts zolang 
men in de buurt blijft. Verlaat men de kamer dan verdwijnt de grendel. 
De grendel kan wel verwijdert worden met een magische ontwrichting. 
Er is geen slot om te openen.  
 
 
Uitvoering:  

• Leg de steen op het te sluiten object. 
• Strooi het geel zout erover (niet echt doen!) 
• Spreek de incantatie uit 

 

 
Incantatie: 
 

Beweeglijkheid is slechts een tijdelijk begrip 
Standvastigheid is voor eeuwig 

 
Blijvende componenten: 1x platte steen 
Vergankelijke componenten: 1 x geel zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Attentie! 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van Draak van het licht 
 

 
Effect: 
Met dwingende stem en oogcontact eist de priester de aandacht van één 
specifiek individu op. Dat individu kan voor de tijd dat de priester spreekt 
zijn aandacht niet losmaken van de priester. Men kan zich wel tegen de 
priester keren, maar er niet van weglopen. Eens de priester stopt met 
spreken, eindigt de spreuk. 
 
 
 
Uitvoering:  

• Neem het goudstuk in jouw handen 

• Neem jouw aanhoorder bij de arm 

• Spreek de incantatie uit 
 

 
Incantatie: 

Hoor mijn stem en mijn relaas 
Bij de draak des lichtens zult gij gedwee luisteren tot ik klaar ben 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x goudstuk 
Wettelijke status: Legaal 
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De kerk van de Draak van het 
licht 
 

Gezel 
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In het gelid van de Draak 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim –de  kerk van de lichtende Draak 
 
Effect: 
Deze techniek schept door training een semi-mystieke band tussen de 
priester en zijn gelovigen voor de duur van 1 gevecht. De priester vormt een 
eenheid met maximum 5 volgelingen onder zijn hoede (onbeperkt als er een 
vaandel aanwezig is waaraan de strijdmakkers trouw zweren).  Zolang deze 
eenheid bewaard blijft kunnen alle leden van de eenheid met zwaard en 
schild vechten ongeacht ze deze hebben of niet.  

Wanneer 1 individu de eenheid verlaat is de samenhorigheid verbroken en 
vervalt het effect van deze techniek. De semi-mystieke band is verbroken 
iedereen laat door verwarring van de strijd het schild vallen. Tenzij men de 
techniek schilddracht voor schilden of wapendracht 1 handige wapens voor 
het zwaard bezit.  

 
Uitvoering: 

• Priester stelt zijn eenheid op voorhand samen en traint deze, 
minstens tien minuten. 

• Op het einde van de training spreekt men de incantatie uit en 
heft men het goddelijk symbooL 

• De eenheid vangt gevormd het gevecht aan.  

• Indien men de eenheid verlaat raakt men verward en niet meer in 
staat te genieten van de voordelen van de training;  

 
Incantatie:  

Onder dreiging zullen wij ons verzetten zoals één.  

 
Blijvende componenten: 1 x actieve magische lantaarn 
Vergankelijke componenten: 1x goddelijk symbool 
Wettelijke status: Legaal 
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Verlichting der zon 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Draak van het licht 
 

 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de 
Maanwolf. 
Door de speciale heilige eigenschappen van dit gebed kan dit enkel 
uitgevoerd worden tijdens de dag, als de zon aan de hemel staat op 
gewijde grond. Een ontvloeking moet vooraf aan de spelleiding gemeld 
worden. 
 

 
Uitvoering: 

• Laat de getroffene op de grond liggen; 

• Plaats een witte kaars aan zijn hoofd- en voeteneinde; 

• Steek de kaarsen aan; 

• Besprenkel hem volledig met wijwater; 

• Plaats je handen op zijn hoofd; 

• Spreek de incantatie uit. 
 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij, Vader van het Licht; 
Laat Uw stralen hem verwarmen; 
Zie neer op deze arme volgeling; 
Getroffen door de adem van het Kwaad; 
Stuur uw heilig vuur uit de hemelen; 
Opdat zijn lichaam gereinigd moge worden. 

 
Blijvende componenten: 2 x Witte kaars 
Vergankelijke componenten: 1 x Wijwater 
Wettelijke status: Legaal 
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Warijns wakende wonderbuidel 
 
Gekend bij: 
De Kerk van de Draak van het licht 
Het Hanze der MErcantilisten 
 

 
Effect: 
Deze spreuk is de grote ergernis van menig dief. Deze spreuk roept 
binnenin een buidel een wezentje op dat de buidel beschermt tegen 
diefstallen. Wanneer de dief het buideltje probeert te stelen of 
opensnijden, grijpt het wezentje de bezittingen stevig vast. De dief blijft 
dus met lege handen achter.  
Wanneer de dief een figurant stuurt om zijn gewonnen bezittingen op te 
halen wordt de bestolene gewaarschuwd voor de poging tot diefstal. 
Echter de identiteit van de dief blijft geheim. De bescherming wordt niet 
overgedragen naar een volgende spelsessie en verdwijnt na de poging.  
 

 
Uitvoering: 

• Neem  de witte (of zwarte) diamant; 
• Overgiet de diamant met het magisch water; 
• Steek hem daarna in de te beschermen buidel; 
• Spreek de incantatie uit 

Het is niet nodig dat de diamant na het uitspreken van de incantatie in de 
beurs blijft. 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Het zweet van de angst over mijn schatten 
Geestje, laat de schurk ze toch niet jatten 

 
Blijvende componenten: 1 x Witte of zwarte diamant 
Vergankelijke componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal 
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Haldaanse herstelling 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze spreuk is in staat om vliegensvlug wapenrustingen te herstellen. 
Deze spreuk laat toe om de beschermingspunten van een beschadigde 
wapenrusting te herstellen. Deze spreuk dient men te gebruiken in een 
gevecht. Let wel deze herstelling is per gevecht slechts 1x toe te passen 
per pantser.  
 
De blijvende component is afhankelijk van het type voorwerp: 

• Licht pantser: Camouflagestof 
• Matig pantser: Runenstaafje  
• Zwaar pantser: Platte Steen 
 

Uitvoering: 
• Raak het pantser aan met een passende blijvende component; 
• Giet het wijwater over het pantser uit. 

• Spreek de incantatie. 
• Laat het pantser zachtjes 1 minuut lang herstellen. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Heren der Orde, 

Aanvaard mijn gift en herstel wat ooit was. 

 
Blijvende componenten: Zie effect 
Vergankelijke componenten: Wijwater van de draak van het licht 
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Ketenen van rechtvaardigheid 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Draak van het licht 
 
Effect: 
Deze spreuk creëert magische handboeien die de polsen of enkels van het 
doelwit aan elkaar vastbinden. Deze boeien zijn enkel door middel van 
magie te verwijderen. Ze kunnen eveneens door de priester op elk 
moment opgeheven worden. Dit effect duurt voor de rest van de periode. 
 

 
Uitvoering: 

• Bind de handen van het doelwit samen met het witte gaas. 
• Spreek de incantatie uit. 

 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Als een hond aan een leiband; 
Beroofd van vrijheid; 
Zo beveel ik je. 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Legaal 
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Vuurpijl 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
Het Hanze der Magisters 
 

 
Effect: 
Een slachtoffer – men moet het doel kunnen zien – tot op 10 meter 
afstand wordt door een vuurschicht getroffen. Hij verliest hierdoor 2 
levenspunten. Doch pantser beschermt. Wanneer de magische bom niet 
knalt, mislukt de spreuk. De spreuk mag herhaald worden, maar men 
dient tussen iedere incantatie 10 seconden te laten.  
Uitvoering: 

• Houdt de staafjes samen in één hand omhoog; 
• Richt de staafjes op het slachtoffer; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Laat de bom ontploffen. 

 

 
Incantatie: 
Mijn woede op jouw gericht; 
Als een vuren schicht. 

 
Blijvende componenten: 2 x Bliksemstaafje 
Vergankelijke componenten: 1 x Magische bom 
Wettelijke status: Legaal 
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Enkel de waarheid 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Draak van het licht 
 

 
Effect: 
Door de speciale heilige eigenschappen van dit gebed kan dit enkel 
uitgevoerd worden tijdens de dag, als de zon aan de hemel staat op 
gewijde grond. Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst 
een figurant of de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan ook 
voor zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over zijn 
situatie. In het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De persoon 
weet (in het geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel door welk 
geloof hij vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft. 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door de Draak van het Licht vervloekt. 
De vervloekte is gedoemd om enkel nog maar de waarheid te spreken. 
Zelfs de waarheid verdraaien of een onvolledig antwoord geven zijn niet 
toegestaan. 
 

 
Uitvoering: 

• Leg het poppetje en het goudstuk op de grond; 

• Steek de witte kaars aan; 

• Zet de kaars naast het poppetje; 

• Spreek  de incantatie uit; 

• Besprenkel het poppetje en de kaars met het wijwater; 

• Doe dit zodanig dat de kaars uitgaat. 
 
 

Incantatie:  
Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij, Vader van het licht; 
Laat Uw stralen hem verzengen; 
Die het Kwaad heeft volbracht; 
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Aan hen die Uw volgelingen zijn; 
Stuur Uw heilig vuur uit de hemelen; 
Opdat zijn lichaam vervloekt moge worden; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 

 
Blijvende componenten: 1 x Witte kaars; 1 x Goudstuk 
Vergankelijke componenten: 1 x Wijwater; 1 x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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De kerk van de Grootmeester 
aller magie 

 
Leerling 
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Wijding van de Grootmeester-
Aller- Magie 

 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Grootmeester Aller Magie 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de 
Grootmeester betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Grootmeester kunnen hun vergankelijke 
componenten 2x gebruiken. Gebruiken ze die maar 1x, vergaan 
ze evengoed. 
- ingewijden van de Ruiter des Duisternis die de heilige grond 
betreden verliezen voor het komende uur, alle mogelijkheid 
om spreuken te doen.  
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat 
de ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die 
enkel voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De 
inwijding wordt op het personageblad genoteerd, en men kan 
nooit in meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 
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Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je 
flesjes Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen 
flesjes met gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen 
met de kerk: Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), 
Wolf (Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed 
priester weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des 
Water zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, 
en voor elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  

 

 

  



Terug naar de index 

Magisch projectiel 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 
 

 
Effect: 
Indien het magisch projectiel het slachtoffer raakt verliest deze 2 
levenspunten. Beschermingspunten vanwege pantser blijven van tel. 
Wanneer het balletje doel mist, blijft het opgeladen en kan men het 
terugwerpen. Let wel: het magisch projectiel blijft slechts korte tijd 
opgeladen (de duur van een gevecht of van een ontmoeting). 
 

 
Uitvoering: 

• Spreek de incantatie uit;  

• Giet het wijwater over het projectiel 

• Gooi het projectiel naar de tegenstander. 
 
 

Incantatie: 
Met de kracht van mijn geest, 

Vernietigt ik uw broze lichaam! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Magisch projectiel 
Verbruikte ingrediënten: 1x Wijwater van de grootmeester aller magie 
Wettelijke status: Legaal 
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Herstellen der orde 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Kerk van de Grootmeester der Magie 
 

 
Effect: 
Te gebruiken op onleesbaar geworden pagina(s). Deze spreuk zorgt 
ervoor dat de informatie die op de behandelde bladzijde(n) staat terug 
leesbaar wordt. 
Om de spreuk te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een figurant of 
de spelleiding op de hoogte te brengen. 
De beschadigde pagina(s) wordt(worden) vervangen door de leesbare 
versie. 
Het ritueel werkt niet op gebruikte perkamenten of gebedsrollen 
aangezien deze bij gebruik in rook opgaan. Het werkt echter wel op 
magische volumes of gebedsboeken. 
 
 
Uitvoering: 

• Plaats de te behandelen bladzijden met de voorzijde naar 
beneden voor je op de grond; 

• Trek met behulp van het runestaafje een cirkel van straal 4 
meter rond de bladzijden; 

• Zorg dat er niemand binnen deze cirkel staat  
• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Ommekeer der dingen; 

Terug naar de bron; 
Herstel de vernieling. 

 
Materiaal vereiste: 1 x Runestaafje 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Geheugen van Eidolos 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 

 
Effect: 
De spreuk schenkt de gebruiker gedurende vijf minuten een perfect 
visueel geheugen. Hierdoor kan hij documenten of kaarten die hij 
gedurende die periode bestudeerde (1 minuut per bladzijde) perfect 
repliceren. Dit effect werkt niet om spreukperkamenten of 
leerperkamenten te kopiëren. 

 
Uitvoering: 

• Leg het gaas op je hoofd; 
• Houdt een brandende witte kaars kaars in de linkerhand en een 

blauwe in de rechter;  
• Spreek de incantatie uit. 

 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Tijd verglijdt en stof vergaat; 

Waar beeld vast op het netvlies staat; 

 
Materiaal vereiste: 1 x Witte kaars; 1 x Blauwe kaars 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Legaal 
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Zilveroor, zilvertong 
 
Gekend bij: 
De kerk van de Grootmeester der Magie 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Tot het eind van de periode kunnen de gebruiker en het doelwit elkaars 
moedertaal spreken en begrijpen. Lezen en schrijven in de andere taal is 
evenwel niet mogelijk. 

 
Uitvoering: 

• Raak met het zilverstuk je tong en oor aan; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Raak nu met het zilverstuk de tong en het oor van het doelwit 

aan (hij mag dit ook zelf doen). 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Zilvertong, spreek met mijn long 

Zilveroor, schenk mij gehoor 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Zilverstuk 
Wettelijke status: Legaal 
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Imitator 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 
 
Effect: 
Door nauwlettende observatie is de priester instaat één specifieke reeks  
handelingen te imiteren. Dat kan allerlei zijn, maar geen spreuken. De 
techniek is slechts 1x bruikbaar en ook maar slechts binnen het half uur. 
Indien de techniek enige vorm van creativiteit of productie vraagt, dan 
kan men ook slechts een exacte kopie produceren. Een specifiek 
handschrift, is geen techniek. Het namaken van een brouwsel wel. Een 
arcanisch voorwerp creeëren is dan weer te complex. Indien je iemand 
een slot ziet kraken, dan kan je datzelfde slot kraken en niet een ander. 
Etc.  

 
 
Uitvoering: 

• Observeer met het poppetje in de hand. 
• Blijf staren en wikkel het poppetje in het witte gaas en spreek 

ondertussen de incantatie uit. 
• Raak nu met het bundeltje jouw voorhoofd en herhaal de 

incantatie nogmaals. 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Jouw handen, zijn mijn handen. 

Jouw kunde slechts een reeks 

 
Materiaal vereiste: 1x poppetje 
Verbruikte ingrediënten: 1 x wit gaas 
Wettelijke status: Legaal 
 

Alles valt te bemeesteren. Je dient het enkel in kleine stukjes op te delen. 
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Badagars opportune vergetelheid 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 
 
Effect: 
De priester is instaat om iets dat in het geheugen zit, te laten vergeten. 
Wat het ook is, bv een techniek of een gebeurtenis, kan gedurende een 
periode niet bovengehaald worden. Indien men er specifiek naar opzoek 
gaat, blijkt het onvindbaar. Men dient het dus te behandelen alsof het er 
nooit geweest is. Na de periode komt het stukje geheugen terug, alsof er 
niks gebeurd is.   
 
Uitvoering: 

• Strooi de kalk voor jou uit en Giet daar het magisch water over. 

• Meng de twee door elkaar. (niet echt doen, gebruik iets anders) 

• Smeer het goed op het voorhoofd van het bedoelde geheugen. 

• Spreek de incantatie uit. 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Het geheugen is maakbaar 

Het is een constructie om ons te dienen. 

Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x kalk, 1x magisch water 
Wettelijke status: Legaal 
 

 

Werkelijk in alle oprechtheid, ik heb geen flauw benul waar je het over 

hebt. Ik zweer het op de Groot-Meester-Aller-Magie. Moge hij mij ter 

plekke neerbliksemen als het niet waar is.   
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De kerk van de Grootmeester 
aller magie 

 
Gezel 
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Waarachtige omgeving 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 

 
Effect: 
De spreuk veroorzaakt een zone van 10 meter radius waarin illusies geen 
effect hebben. Iedereen die de zone binnentreedt kan geen enkele vorm 
van illusie gebruiken of ondergaan. Deze kracht maakt geen onderscheid 
tussen vriend en vijand, tussen bovenwereldlijk, natuurlijk en goddelijk. 
Dit onthult onzichtbaren, zij die de techniek sluipen gebruiken, maar ook 
zij die vermomd zijn (al wordt de identiteit niet bekendgemaakt, enkel 
dat ze vermomd zijn). Een effect dat binnen de cirkel tenietgedaan wordt 
begint terug te werken als de cirkel verbroken wordt of bij het verlaten 
van de cirkel.  
 
De zone blijft actief voor 1 uur of totdat de witte diamant weggenomen 
wordt. 

 
Uitvoering: 

• Teken een cirkel van maximum 10 meter diameter op de 
grond; 

• Giet het magisch water over de witte diamant; 

• Plaats de witte diamant zichtbaar in het midden van de cirkel 
(de diamant mag niet verborgen worden); 

• Spreek de incantatie uit. 
 
 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Al wat in deze cirkel zal gebeuren; 

Zal waar ende waarachtig zijn! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Witte diamant 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal 
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Dispersie der tovers 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 
 

 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de Ruiter 
des Duisternis. Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit 
enkel uitgevoerd worden op de hoogste plaats in de omgeving (eenzame 
heuvel, torengebouw of bergtop). Een ontvloeking moet vooraf aan de 
spelleiding gemeld worden. 

 
Uitvoering: 

● Leg het slachtoffer op de grond; 
● Maak een cirkel rond het hoofd van het doelwit; 
● Laat het slachtoffer zijn armen naast zich spreiden; 
● Zet in elk hand een witte kaars en ontsteek die  
● Spreek de incantatie uit; 

 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij Aartsmagiër; 
Grote manipulator der Opperste Arcanen; 
Neem deze man op in de mystieke veiligheid van Gobe; 
Opdat onze grootste tegenstander de Ruiter; 
Hem niet meer treffen kan. 

 
Materiaal vereiste: 2 x Witte kaars 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wijwater 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Focus der tovers 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 

 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan deze enkel uitgevoerd 
worden op de hoogste plaats in de omgeving (eenzame heuvel, 
torengebouw of bergtop) ... 
Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een figurant of 
de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan ook voor zorgen 
dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over zijn situatie. In 
het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De persoon weet (in het 
geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel door welk geloof hij 
vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft. 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door de Grootmeester Aller Magie vervloekt. 
De vervloekte kan niet meer genieten van bovenwereldse magie en 
magische wetenschappen effecten die van het type bescherming zijn; 
uitgezonderd van het subtype cirkel. 

 
Uitvoering: 

● Teken een cirkel op de grond; 
● Leg het popje en de smaragd in het midden van de cirkel; 
● Zet de witte kaars naast het popje; 
● Spreek  de incantatie uit. 
 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij Aartsmagier; 
Grote manipulator der Opperste Arcanen; 
Verwerp deze die u krachten verloochent; 
Opdat gerechtigheid geschiede; 
ter bevestiging uwer krachten; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
Materiaal vereiste: 1 x Witte Kaars; 1x smaragd 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wijwater; 1 x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Lens van smaragd 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Grootmeester der Magie 
 

 
Effect: 
Gedurende 10 minuten kan de priester alle documenten lezen, ongeacht 
de taal waarin ze geschreven zijn of de codering die de tekst ondergaan 
heeft. Deze spreuk laat evenwel niet toe tekst die door beschadiging 
onleesbaar is geworden te lezen. 

 
Uitvoering: 

● Giet het wijwater over de smaragd;  
● Spreek de incantatie uit. 

 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Magister libris, schenk mij uw inzicht! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Smaragd 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wijwater 
Wettelijke status: Legaal 
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Ospero’s ongelooflijke openbaring 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Grootmeester der Magie 
Het Hanze der Magisters 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Met behulp van deze spreuk kan je zien welke magische effecten 
aanwezig zijn op een voorwerp of op een persoon en krijg je algemene 
informatie. 
Je moet het doelwit kunnen zien en specifiek zeggen over welk voorwerp 
of persoon je informatie wil. Een figurant zal je dan zeggen of en zo ja 
hoeveel en welke magische effecten er zijn, inclusief enige algemene info 
over het magisch effect. 
Bovendien kan je ontdekken of er vallen op een voorwerp staan, welk 
effect ze hebben, hoeveel ervan actief zijn en of het slot gesloten is. 
 

 
Uitvoering: 

● Kijk naar het te onderzoeken voorwerp of de persoon; 
● Leg het wit gaas over je hoofd; 
● Houdt de witte diamant voor het voorhoofd;  
● Spreek de incantatie uit. 

 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Sluier van geheimzinnigheid; 
Geef vrij de diepste van je geheimen. 

 
Materiaal vereiste: 1 x Witte diamant 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wit Gaas 
Wettelijke status: Illegaal 
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Magische ontwrichting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Grootmeester der Magie 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Het Hanze der Magisters 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat één actief magisch effect teniet gedaan 
wordt. Deze spreuk heeft geen effect op drankjes, perkamentrollen of 
magische voorwerpen zelf, maar wel op effecten teweeg gebracht door 
deze drankjes, perkamentrollen of magische voorwerpen. 
Noch ogenblikkelijke effecten (zoals een bliksem), noch permanente 
effecten (zoals een heling), kunnen hiermee teniet gedaan worden. Ook 
effecten van het type geesteffect (bezetenheid) of vervloekingen worden 
niet geäffecteerd door deze spreuk. De gebruiker moet de naam van de 
spreuk kennen of zijn effect beschrijven. 
 
Uitvoering: 

● Neem  het stuk amber in de ene hand en het stuk kalk in de 
andere;   

● Gooi  de kalk in de richting van het te ontwrichten effect; 
● Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Onttrek aan hetgeen ik zie, 

.... (naam van de spreuk of de beschrijving) 
Alle magie! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Amber 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: legaal 
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Kleine kennisvortex 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Grootmeester der Magie 
Het Hanze der bezweerders 
 
Effect: 
Deze spreuk scheurt als het ware de kennis van een spreuk (let wel, geen 
technieken die geen spreuk zijn) uit het geheugen van één persoon en 
plaatst ze in het hoofd van de gebruiker. Merk op dat het slachtoffer niet 
noodzakelijk akkoord moet zijn met de spreuk. De gebruiker moet weten 
welke spreuk hij wil stelen en tevens heeft hij het juiste scholing (lees 
lidmaatschap) nodig om de techniek te onthouden. Anders blijft het effect 
slechts voor 1 periode. 
Verwijder de spreuk meteen uit het spreukenboek van het slachtoffer en 
plaats het in het spreukenboek van de gebruiker. Het ondergaan van deze 
spreuk veroorzaakt bij het slachtoffer behoorlijk wat angst. De zal 
ontredderd en verward achterblijven. 
Deze spreuk kan niet in gevechten toegepast worden; tenzij het 
slachtoffer weerloos is. 
 
Uitvoering: 

● Neem het wit gaas in je rechterhand en leg het op het hoofd van 
je slachtoffer;  

● Leg nu je handen op diens hoofd en spreek de incantatie uit. 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Als een noot breek ik de schaal van je Wil; 
Als een ekster leen ik je kennis. 

 
Materiaal vereiste: 1x Smaragd 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wit Gaas 
Wettelijke status: Illegaal 
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De kerk van de Maanwolvin 
 

Leerling 
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Wijding van de Maanwolvin 
 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Maanwolvin 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de 
Maanwolvin betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Wolf zijn immuun aan alle effecten die hun 
handelingen beheersen. (Vrede, Boe boe boe, kleine ontzetting, 
etc) 
- ingewijden van de Draak die de grond betreden verandert de 
grond onder zijn voeten in een kleverige brij die zijn voeten 
bedekt. Het eerste half uur kan men onmogelijk lopen. Enkel 
stappen is mogelijk.  
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat de 
ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die enkel 
voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De inwijding 
wordt op het personageblad genoteerd, en men kan nooit in 
meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 

 
 
Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
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Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je flesjes 
Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen flesjes met 
gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen met de kerk: 
Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), Wolf 
(Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed priester 
weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des Water 
zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, en voor 
elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: Legaal  
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Woudvriend 
Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin 
Kring der heksen 
Gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Gedurende 10 minuten kan de gebruiker met dieren communiceren. 
Omstaanders kunnen deze communicatie niet volgen, aangezien zij 
grotendeels uit grommende geluiden bestaat. Merk op dat de dieren de 
gebruiker niet automatisch goed gezind zijn en ze zijn bevelen niet 
hoeven op te volgen. 
 
Uitvoering: 

• Giet de wolvenurine over je voeten;  

• Spreek  de incantatie uit. 
 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Bij de macht van de Meesteres van de jacht; 

Aanhoor mij! 
 
Materiaalvereiste: Geen 

Verbruikte ingrediënten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Legaal 
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Kleine ontzetting 

 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de dood 
Het Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Het doelwit krijgt zo’n schrik van de gebruiker dat hij moet vluchten. Dit 
effect maakt geen onderscheid tussen vrienden en vijanden. Eens hij de 
gebruiker niet meer kan zien en er geen gevaar meer van hem dreigt mag 
hij ophouden met weglopen. Het onmiddellijke paniek effect duurt 1 
minuut.  
Als hij om een of andere reden niet kan vluchten valt hij op zijn knieën en 
smeekt om genade. Elke wil tot vechten wordt hem ontnomen. Als hij in 
dit geval aangevallen wordt door een tegenstander (dus niet door zijn 
vrienden) wordt de spreuk opgeheven (dus de spreuk blijft als hij 
aangevallen wordt maar nog kan wegrennen). 

 
Uitvoering: 

• Steek het botje in de lucht; 
• Rammel met je rammelaar. 

 
Incantatie: 
BOE !!!!! BOE !!!!! BOEE!!!!!!! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Ratelaar 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Botje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Moed 

Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de draak van het licht 

 
Effect: 
De gebruiker kan iemand aanraken . Deze gelukzak kan zolang het 
gevecht duurt niet vluchten. Het krijgt wel 3 extra ongelocaliseerde 
levenspunten die als eerste geschrapt worden. 
 
Bovendien is de gelukzak immuun aan alle angst effecten voor de duur 
van het gevecht (BOE BOE BOE).  Indien de speler toch zou vluchten 
protesteert zijn leeuwenhart. Een pijnlijke scheut zorgt ervoor dat de 
laffe hond ter plekke moet bekomen van de pijn. Hij kan dus niet echt 
vluchten.  Dit effect is niet cumuleerbaar. 
 
Uitvoering:  

• Leg je hand op de schouder van je doel. 
• Blaas op de kalk richting 
• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: 

Bescherm Uw broed; 
LeeuwenMOED ! 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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Lijmen 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin 
Het Hanze der Tover 
 
Effect: 
Elk deel van het lichaam van het slachtoffer dat de grond raakt vanaf het 
moment dat de spreuk uitgesproken wordt tot op het ogenblik dat deze 
uitgewerkt is, is vastgelijmd aan de grond en kan als gevolg daarvan niet 
meer bewogen worden. Het slachtoffer kan ook niet uit zijn schoenen 
stappen; de magische lijm dringt immers uit de grond door tot het 
dichtstbijzijnde lichaamsdeel dat het met de grond verbindt, in casu de 
voeten. De schoenen zitten er weliswaar tussen, maar dat hindert de 
magie niet. 
De duur van de spreuk bedraagt 1 minuut. Let op: deze spreuk heeft geen 
of minder effect op wezens die een uitzonderlijke grote lichaamskracht 
bezitten. Zoals een trol of een oger.  
Uitvoering: 

• Spreek  de incantatie uit; 

• Giet de lijm uit(of het wijwater) in de richting van het 
slachtoffer. 

 
Incantatie: 

Een klevende parel wordt moeras; 
Met bewegen stop je alras. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Lijm of gewijd water van de maanwolf 
Wettelijke status: Legaal 



Terug naar de index 

Wolf in schapenvacht 
Gekend bij:  

Uniek gildegeheim- Kerk van de Wolf  

Effect: 

Het doelwit van deze spreuk lijkt plots geheel ongevaarlijk, onbelangrijk 

en onschuldig. Deze spreuk zorgt er voor dat tegen het doelwit geen 

rechtstreekse actie kan ondernomen worden. Enkel wanneer hij zelf 

aanvalt of bij een actief tussenbeide komt, wordt de spreuk doorbroken. 

Rechtstreekse acties zijn aanvallen, spreuken of effecten die de 

gebruiker tot doel hebben of waarbij de gebruiker in de effectenzone 

zou terechtkomen, hinderen van beweging van de anderen, ... . 

Langdurig blijven hangen in een zone waar spanning heerst of waar 

achterdocht is, zorgt ervoor dat het effect teniet gaat. Het doelwit van de 

spreuk maakt zich dus best uit de voeten. Deze spreuk werkt enkel op 

humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, ondoden, dieren en 

constructen. Bovendien moet het slachtoffer de gebruikte taal verstaan.  

Uitvoering:  

• Neem het Gewijd Water in je rechterhand en de Saffier in je 

linkerhand;  

• Giet het Gewijd Water over je handen uit. 

• Spreek de incantatie uit. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende:  

Waarom koos je mij? 

Laat me snel maar vrij!  

Ik ben echt van goed fatsoen, dus laat mij maar verder doen. 

Materiaalvereiste: 1 x Blauwe Saffier  

Verbruikte componenten: 1 x Gewijd Water  

Wettelijke status: Illegaal 
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Camouflage 
Gekend bij: 

Kring der heksen 

Kerk van de Maanwolvin 

Effect: 

De gebruiker verandert – ogenschijnlijk – in een boom. De spreuk is 

beëindigd als de gebruiker zich verplaatst, aanvalt of verdere magie 

gebruikt.  

Laat het duidelijk zijn dat intelligente wezens wantrouwen kunnen 

koesteren indien zij een boom aantreffen op een volledig onlogische 

plaats (bijvoorbeeld: midden in een zaal, in een ondergrondse kerker 

waar nooit zonlicht komt, ...). 

Daar de verandering slechts een illusie is, ondergaat en merkt de 

gebruiker zelf geen enkele verandering. 

Uitvoering:  

• Leg de camouflagestof op je hoofd; 
• Giet de lijm over jouw voeten. 
• Spreek de incantatie uit; 
• Blijf onbeweeglijk staan. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 

Zoals de wortel in de Aarde; 

Zoals de stam in het woud; 

Zo zal ik ogen. 

 

Blijvende componenten: 1 x Camouflagestof 

Vergankelijke componenten: 1x lijm 

Wettelijke status: Legaal 
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De kerk van de Maanwolvin 
 

Gezel 
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Eenzaat 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Maanwolvin 
 
Effect: 
Door de speciale heilige eigenschappen van dit gebed kan dit enkel 
uitgevoerd worden tijdens de nacht, als de maan aan de hemel staat op 
gewijde grond van de Maanwolf. Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient 
men allereerst een figurant of de spelleiding op de hoogte te brengen. Die 
zal er dan ook voor zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht 
wordt over zijn situatie. In het spellokaal wordt de vervloeking 
genoteerd. De persoon weet (in het geval hij niet bij de vervloeking 
aanwezig is) wel door welk geloof hij vervloekt werd. Hij voelt zich 
ellendig en angstig. De vloek kan steeds op eender welk moment 
ongedaan worden gemaakt door degene die de vloek uitgesproken heeft. 
 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door de Maanwolf vervloekt. 
De vervloekte  verliest het vertrouwen in anderen en kan/wil niet meer 
samenwerken. Hij zal anderen zelfs ten dele vermijden. Wel kan hij op 
zoek naar een oplossing voor zichzelf.  Zijn hulp naar anderen wordt 
bijzonder onwaarschijnlijk. 
 
Uitvoering: 

• Steek de 2 kaarsen aan en teken een cirkel op de grond; 
• Zet je neer in de cirkel; 
• Maak twee kuiltjes in de grond links en rechts van je; 
• In linkse kuil giet je de wolvenurine; 
• In rechtse kuil plaats je de brandende kaars; 
• Voor je leg je de safier; 
• Spreek de incantatie uit terwijl je het poppetje omhoog houdt in 

het maanlicht; 
• Blaas de kaarsen uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Aanhoor mij, Krachten van de Nacht; 
Laat het Stralen van de Maan mijn bevelen volgen; 
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Opdat hij die mij griefde zijn straf niet zou ontlopen; 
Bundelt U, Machten van de Vergelding; 
Begeleid hem naar zijn graf; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
 
Materiaalvereiste: 2 x Zwarte kaars; 1 x Safier 
Verbruikte componenten: 1 x Wolvenurine; 1 x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Streling der Maan 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Maanwolvin 
 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de Draak 
des Licht. Door de speciale heilige eigenschappen van dit gebed kan dit 
enkel uitgevoerd worden tijdens de nacht op gewijde grond van de 
maanwolf. Een ontvloeking moet vooraf aan de spelleiding gemeld 
worden. 
 
Uitvoering: 

• Teken een pentagram op de grond; 

• Leg de getroffene neer op deze tekening  

• Steek de twee zwarte kaarsen aan; 

• Laat deze kaarsen vasthouden door het slachtoffer; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Giet de wolvenurine in de mond van de persoon;  

• Blaas de kaarsen uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Aanhoor mij, Krachten van de Nacht; 
Laat het Licht van de Maan mijn bede aanhoren; 

Opdat hij die onterecht werd vervloekt; 
Terug het Ware Pad kan gaan. 

 
Materiaalvereiste: 2 x Zwarte kaars 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Legaal 
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Kracht van de eenzame 

 
Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin 
 
Effect: 
Sommigen onder ons hebben geleerd om op niemand anders te rekenen 
dan zichzelf. Zij worden echte overlevers. Wanneer de volgeling van de 
maanwolvin alleen op pad is, geniet men haar beschermende blik. 
Eénmaal per Epos is men instaat een effect zoals angst, charme of dwang 
van zich af te schudden en zijn eigen weg te gaan.  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Hodragh's kreet van vrijheid 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Maanwolvin 

 
Effect: 
Alle effecten die de bewegingsvrijheid van personen belemmeren in een 
straal van 3 meter rond de priester worden opgeheven. Binnenspelse 
sloten van deuren en kisten (dus sloten die door de 
inbrekersvaardigheden kunnen worden geopend) worden door deze 
spreuk niet geopend, maar handboeien bijvoorbeeld gaan open, 
vastgebonden touwen komen los, verlammingseffecten en 
vrijheidberovende effecten worden opgeheven, enz 
Indien er twijfel bestaat of een effect onder het effect van deze spreuk 
valt, geldt de beslissing van de figurant ter plekke. 
 
Uitvoering: 

• Giet de wolvenurine uit op de grond;  
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Vrij om te jagen, ongebonden; 

Zo leeft de wolf. ‘Wolvengehuil’ 
 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x kalk 
Wettelijke status: Illegaal 
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Wil van staal 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Maanwolvin 

 
Effect: 
Deze spreuk maakt de gebruiker voor de rest van de periode immuun aan 
de effecten van ondervraging door foltering. Hij krijgt wel de fysieke 
schade die hierbij toegebracht wordt, maar moet op geen enkele vraag 
antwoorden.  
 
Uitvoering: De gebruiker bijt zijn eigen tong kapot. Terwijl het bloed uit 
zijn mondhoeken sijpelt, prevelt men de incantatie. (schade is onnodig, 
het werkelijk bloederig gesijpel des te meer!) 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Mijn geest is mijn vesting; 

Mijn wil de omwalling. 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Versmelting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin 
Kring der Heksen 
 
Effect: 
Met deze spreuk kan de gebruiker versmelten met zijn omgeving. Hij kan 
bijvoorbeeld in een boom of een muur stappen of in de grond zakken. Dit 
effect werkt enkel op voorwerpen die groot genoeg zijn om een lichaam 
te bevatten. Dus bijvoorbeeld wel met een groot rotsblok, niet met een 
baksteen. 
De gebruiker is zich maar gedeeltelijk meer bewust van wat er in de 
omgeving gebeurt. Hij kan niet meer zien, maar wel nog horen, ruiken en 
voelen. De gebruiker moet voor de volledige duur van de spreuk de ogen 
gesloten houden. Bovendien kan de gebruiker zich niet meer bewegen en 
kan hij bij de beëindiging van de spreuk enkel op dezelfde plaats 
terugkomen. Hij kan bv niet door de muur stappen. 
De gebruiker is niet te detecteren door effecten die onzichtbaarheid 
detecteren, maar wel door effecten die magie detecteren. Indien mogelijk 
maak jezelf werkelijk onzichtbaar. Kruip onder tafel, in een struik, achter 
een gordijn (als je smalletjes bent).  
 
De spreuk eindigt wanneer de gebruiker het wil. Men kan de spreuk 
dagen laten duren, maar is wel nog onderworpen aan de normale eisen 
van een lichaam zoals honger, dorst en slaap. Het is mogelijk om te slapen 
en toch versmolten te blijven. Men moet dan evenwel tegen de muur of 
boom blijven leunen of op de grond slapen. Het gebruik van een echt bed 
is niet toegestaan maar een slaapzak en campingmatje mag wel (laat dit 
aanduiden op je personageblad). 
 
Uitvoering:  

• Houd  de platte steen tegen de materie;  

• Besprenkel  het oppervlak met magisch water; 

• Spreek  de incantatie uit; 

• Zet  je daarna meteen neer in de positie die je wil en stop 
met bewegen; 
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Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Aarde en water ben ik; 
De grenzen vervagen.  

Aanvaard mijn lichaam, aanvaard mijn geest. 
De (aarde, wand, bladeren, ect..) worden mijn huis. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Platte steen 
Verbruikte componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Illegaal 
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Woede der duisteren 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-Vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
 
Effect: 
De ingewijdene wordt overvallen door een zwarte woede, die hem extra 
kracht geeft. Voor de duur van deze spreuk zal het doelwit roepen, 
schreeuwen en schuimbekken als een ware wildeman. Na de uitwerking 
van de spreuk valt hij uitgeput neer en moet vijf minuten rusten 
vooraleer hij enige actie kan ondernemen. 
Deze spreuk loopt af na 10 minuten of aan het einde van het gevecht. 
Voor de duur van de spreuk krijgt het doelwit de volgende effecten: 

• +2 levenspunten 
•  Immuun aan angsteffecten zoals de BOE, BOE, BOE spreuk. Let 

wel, wanneer je niet schuimbekkend op je tegenstander 
afstormd, ben je ook niet woedend genoeg om beschermd te 
worden. 

• Je kan blijven doorvechten lang na wanneer jouw lichaam het 
normaal zou begeven. Tot -2 levenspunten. Op -3 betekent dit 
de dood. Na het gevecht kan je -2 genezen alsof het positief was 
en dien je niet gereanimeerd te worden.  

• Een woedende mens kan geen afstandswapens of magie 
gebruiken en kan niet vluchten zolang er vijanden zijn.   

 
Uitvoering: 

• Verbrokkel het kalk aan de voeten van het doelwit; 
• Leg je handen op zijn schouders; 
• Kijk hem in de ogen en spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Open je hart voor de woede van 
 (naam godheid, gevolgd door een passende eretitel)! 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal  
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De kerk van de Moeder des 
levens 

 
Leerling 
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Wijding van de Moeder des Levens 
 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van het leven 
betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Wolf zijn immuun aan alle wapens. 
- ingewijden van de vader die de grond betreden worden 
getroffen door een helse pijn. 1 levenspunt en moeten 1 minuut 
lang kronkelen van de pijn. 
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat de 
ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die enkel 
voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De inwijding 
wordt op het personageblad genoteerd, en men kan nooit in 
meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 

 
 
Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je flesjes 
Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen flesjes met 
gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen met de kerk: 
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Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), Wolf 
(Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed priester 
weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des Water 
zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, en voor 
elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  
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Heling 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kring der Heksen 
 
Effect: 
Heelt 2 LP ongelokaliseerd. Enkel locaties die op 0 of meer levenspunten 
staan, kunnen met deze spreuk geheeld worden. 
Uitvoering: 

• Wikkel het verband om het te behandelen lichaamsdeel; 

• Gier het wijwater over het verband 

• Stop de helingstablet in de mond 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Laten de krachten van de Almachten; 

Opdat het Zijn je niet zou kwellen; 
Je pijnen verzachten. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Heelverband 
Verbruikte componenten: 1 x wijwater van de moeder, 1x helingstablet 
Wettelijke status: Legaal 
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Geslagen zwaarden 

Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
Iedereen binnen de cirkel is beschermd tegen fysieke aanvallen met 
handwapens. Magische effecten hebben nog altijd effect. Bovendien 
beschermt de cirkel niet tegen projectielen. De cirkel dient op dusdanige 
manier getrokken te worden dat alle personen die beschermd wensen 
te worden, zich op het moment van het ritueel binnen de afbakening 
bevinden. Elkeen die zich buiten de cirkel bevindt na het ritueel, wordt 
door de magische kracht buiten gehouden. Deze kracht maakt geen 
enkel onderscheid tussen eventuele vrienden en vijanden. Buiten treden 
gaat wel maar binnenkomen niet meer. De spreuk is beëindigd als de 
gebruiker sterft of hij het vlaggetje laat zakken. Na beëindiging van de 
spreuk wordt de cirkel uitgewist. 

Uitvoering: 
• Teken,  met behulp van de inhoud van het potje geel zout, al 

strooiend een cirkel van maximum vijf meter diameter op de 
grond;   

• Om de machtscirkel te consolideren dient de gebruiker met een 
dolk zijn pols open te halen (1 punt schade) om de cirkel nog 
eens in bloed te trekken; 

• Spreek tijdens dit proces de incantatie uit; 

• Vanaf geldt het effect, zolang men met het vlaggetje zwaait. 
 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Laat de Cirkel zonder Einde; 
Mij beschermen tegen het Staal mijner vijanden. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Vlag met Zwaardsymbool; 1 x Dolk 
Verbruikte componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
 



Terug naar de index 

Vrede 
Gekend bij 
Kerk van de Draak van het licht 
Kerk van de Moeder des levens 
Hanze der Bezweerders 
 

Effect: 
Deze spreuk zorgt er voor dat 1 slachtoffer geen rechtstreekse actie tegen 
de gebruiker kan ondernemen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf 
aangevallen wordt door de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Rechtstreekse acties zijn aanvallen, spreuken of effecten die de gebruiker 
tot doel hebben of waarbij de gebruiker in de effectenzone zou 
terechtkomen, hinderen van beweging van de gebruiker, … . Het 
slachtoffer kan nog steeds verbaal tegen de gebruiker ageren en mag zelfs 
anderen opdragen tegen de gebruiker actie te ondernemen. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
 
Uitvoering: 

• Neem de kalk in je rechterhand en de diamant in je linkerhand; 
• Smijt de kalk naar het slachtoffer;  
• Spreek de incantatie uit. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Hier vriend, 

 ga in vrede en bewaar voor mij de rust.  
Ik zal er wel bij slapen. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Zwarte diamant 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Illegaal 
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Zuivering 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des Levens 
Kring der Heksen 
 
Effect: 
Alle maaltijden, spijzen en dranken opgediend aan het aldus gezegende 
genootschap worden gezuiverd. Alle spijzen genuttigd aan deze tafel door 
de gegadigde personen zijn veilig om te eten ongeacht giffen, ziektes, … . 
Aandoeningen die niet via het eten worden doorgegeven hebben nog wel 
effect. 
Denk er aan dat de zegening en het gebed verbroken wordt als andere 
personen later aanschuiven en in het genootschap opgenomen worden of 
als de kaars dooft. 
Denk er eveneens aan dat in sommige herbergen de waard wel eens 
aanstoot zou kunnen nemen aan dit klaarblijkelijk gebrek aan 
vertrouwen in zijn kookkunst. 
 
Uitvoering: 

• Zet de kaars op de tafel; 

• Ontsteek de kaars met behulp van een magische tondeldoos; 

• Strooi de kalk uit over de hoofden van de gegadigden;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
O, Heilige Moeder 

Geef Uw zegen aan deze genodigden; 
Bescherm deze bron van onze krachten; 

Zet U bij aan onze dis. 
 
Materiaalvereiste: 1 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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Dorian’s wanhopige stabilisatie 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Deze spreuk laat toe een stervend lichaam voor langere tijd te 
stabiliseren. De 30 minuten die normaal verstrijken voor het overlijden 
kunnen hiermee verlengd worden tot een uur. Er wordt gezegd dat de 
paladijn waarnaar deze techniek vernoemt werd, ooit twee van zijn 
kameraden zo een gehele nacht heeft doorgekregen.  
Uiteraard worden zulke verhalen steevast overdreven. Niemand draagt 
zoveel wijwater bij zich.  

 
Uitvoering: 

• Leg jouw hand op de dodelijke wonde 
• Giet daar het wijwater over. 
• Spreek de incantatie uit 

 
Incantatie:  

De moeder houd je in leven 
Ze zal jou haar adem geven 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x  wijwater.  
Wettelijke status: Legaal 
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Martelaar 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Deze techniek laat de priester of paladijn toe om wonden, ziekten of giffen 
op het eigen lichaam over te nemen.  

- Wanneer het ziekten of giffen betreft stopt de verdere werking 
bij de eerst getroffene. De Martelaar verkrijgt nu onmiddellijk 
het initiële effect en ondervindt dan verder het normale 
verloop.  

- Wanneer het wonden betreft, kan men deze aan een ratio van 2 
levenspunten genezen, zelf 1 overkrijgen. Men kan hiermee 
zoveel levenspunten genezen zoals men wil en dit is bruikbaar 
in het gevecht. 

- Deze techniek kan eveneens gebruikt worden wanneer een 
lichaam stervende is (onder 0). Echter men dient zelf bereid te 
zijn een hoge prijs te betalen. Voor ieder levenspunt men 
geneest, staat men zelf 3 levenspunten af. Het geofferde leven 
kan niet zomaar genezen worden. Ze komen pas terug na een 
goede nachtrust. 

 
Uitvoering: 

• Leg jouw hand op het lichaam van de getroffene 
• Giet daar het wijwater over 
• Spreek de incantatie uit 
• Ondervindt het effect.  

 
Incantatie:  

Jouw pijn, is mijn pijn 
laat de moeder jou geven 

wat ze neemt van mijn leven 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x  wijwater.  
Wettelijke status: Legaal  
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De kerk van de Moeder des 
levens 

 
Gezel 
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Omarming der Grote Moeder 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de 
Vernietiger. Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel 
uitgevoerd worden in een bos op gewijde grond van de Moeder. Een 
ontvloeking moet vooraf aan de spelleiding gemeld worden. 
 
Uitvoering: 

• Leg het slachtoffer op de grond midden in het bos; 
• Bedek het lichaam van het slachtoffer met bladeren; 
• Zet links en rechts van het hoofd een omgekeerde witte kaars; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Draai de kaarsen om en steek ze aan;  
• Besprenkel het slachtoffer met wijwater. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Aanhoor mij Stella Genester! 

Grote Moeder die de Wereld baarde; 
Stuur ons Uw levenskracht; 

Opdat hem, die ongegrond werd vervloekt; 
Terug verder kan gaan en zich vermenigvuldigen. 

 
Materiaalvereiste: 2 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Wijwater van de Moeder.  
Wettelijke status: Legaal 
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Pestlijder 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden in een bos. 
Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een figurant of 
de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan ook voor zorgen 
dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over zijn situatie. In 
het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De persoon weet (in het 
geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel door welk geloof hij 
vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft. 
 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door het Leven vervloekt. 
De vervloekte wordt besmet met een goddelijke ziekte, ongeacht de 
beschermingen die hij geniet. Deze ziekte heeft een duidelijk visueel 
effect – puisten, bloedende ogen, open wondes, … – en kan niet genezen 
worden. De vervloekte verliest 1 levenspunt door de ziekte en ook deze 
kunnen niet genezen worden. Elke periode verliest hij nog 1 levenspunt, 
wat wel kan genezen worden. Iedereen die de vervloekte aanraakt loopt 
het risico door een ziekte (mogelijks willekeurig) besmet te worden. 
 
Uitvoering: 

• Graaf een kuiltje midden in een bos; 

• Leg het poppetje en de parel erin; 

• Besprenkel met wijwater; 

• Zet voor de kuil de 2 witte kaarsen; 

• Ontsteek de kaarsen; 

• Spreek de incantatie uit;  

• Doof de kaarsen door ze in de aarde uit te drukken. 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
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Aanhoor mij Stella Genester! 
Grote Moeder die de Wereld baarde; 

Laat Uw toorn vallen op hij die de Aarde verkrachtte; 
Laat hem zijn straf niet ontlopen; 

En dat Gij, die Leven geeft, het ditmaal ontneme; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 

 
Materiaalvereiste: 2 x Witte kaars; 1 x Parel 
Verbruikte componenten: 1 x Wijwater, 1x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Moederkloek 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Moeder des Levens 

Effect: 
Deze spreuk aanroept de moeder des levens, en haar compassie voor de 
kinderen die als tornado een brokkenparcours hebben nagelaten.  Ze laat 
je haars perspectief zien van wat die permanente (met de dood tot 
gevolg) schade berokkend heeft en geeft je een deel van haar 
moederkloek gevoel. De betrokkene krijgt deze goddelijke gift van de 
moeder zelf en wil deze schade (symbolisch) herstellen.  De priester 
benoemt de betrokkene die schade heeft berokkend aan een individu, een 
gemeenschap (wat een bruisende vorm van leven is van verschillende 
individuen) of datgene wat het leven vertegenwoordigt.  Hij benoemd de 
schade die hij heeft berokkend, dat het leven permanent heeft geschaad. 
De betrokkene wordt voor een korte  periode zich bewust van zijn daden 
en tracht naar zijn vermogen dit te herstellen.  De betrokkene moet 
aanwezig zijn en de woorden horen. 

Uitvoering: 

• De priester benoemt de betrokkene en legt een wit gaas over 
het eigen gezicht 

• De priester benoemt de permanente schade aan het leven 
aangericht, men haalt de witte parel boven 

• De priester incanteert de spreuk 

Incantatie: 

Moeder van het leven, je kind heeft niet gezien wat het heeft berokkend 
Laat het zien wat jij voelt en ziet! Geef [de naam van de betrokkene] je 

moederkloek gevoel!   

Blijvende componenten: Een witte parel 
Vergankelijke componenten: 1x witgaas 
Wettelijke status: Legaal 
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Volledige heling 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Het volledige lichaam herstelt van alle wonden. Met voorwaarde dat het 
lichaam niet te sterk beschadigd is. Dus niet onder 0. 
Let wel: het is met deze spreuk NIET mogelijk een overledene te laten 
weerkeren uit de dood, noch ziekten of vergiftigingen weg te nemen. 
 
Uitvoering: 

• Steek de kaars aan; 

• Laat de persoon op de knieën zitten; 

• Plaats de brandende witte kaars in zijn handen; 

• Verbrand het heelverband in de vlam van de kaars; 

• Verkruimel het helingstablet; 

• Strooi de kruimels op de uitgestoken tong van de te helen 
persoon; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Mogen de Almachtigen; 

Uw wonden sluiten; 
Moge Hun Kracht uw pad beschijnen; 

Schrijd fier voort; 
Strijd verder voor het Geloof. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Helingstablet; 1 x Helingsverband 
Wettelijke status: Legaal 
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Scheila's charmante vertoning 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
 
Effect: 
Deze spreuk verandert de ingesteldheid van het slachtoffer t.o.v. de 
gebruiker. Het slachtoffer ziet de gebruiker als zijn beste vriend, zijn 
grootste liefde en kan voor de duur van het contact niets slechts van de 
persoon denken. Zelfs als de gebruiker de meest walgelijke zaken voor 
zijn ogen doet, zal het slachtoffer de daden goedpraten en de gebruiker 
verdedigen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf aangevallen wordt door of 
in opdracht van de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
Indien de spreuk lukt, blijft deze gelden zolang men dicht bij elkaar blijft 
of tot het slachtoffer door de gebruiker of in diens opdracht wordt 
aangevallen. In dit laatste geval moet het slachtoffer zelf de opdracht 
gehoord hebben. Verklaringen uit tweede hand worden meteen van de 
hand gewezen. Deze spreuk kan niet in gevechten toegepast worden; 
tenzij het slachtoffer weerloos is en bij bewustzijn. 
Uitvoering: 

• Wikkel het wit gaas om je pols;  

• Raak het slachtoffer op een vriendelijke manier aan (hand 
schudden, klopje op de schouder) met de hand waarrond het 
wit gaas gebonden;    

• Spreek  nu de incantatie uit (dit kan je vlekkeloos laten 
overlopen in een  normale conversatie waarbij lichte 
afwijkingen van de incantatie zijn toegestaan). 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Beste vriend, ik ben blij je hier aan te treffen! 
 

Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Illegaal 
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Dutje 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Dood 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk wekt een grote moeheid op in het slachtoffer. Als het 
slachtoffer de kans krijgt zal hij ter plekke een dutje doen. Indien er 
iemand hem aanvalt, iemand in de buurt lawaai maakt of hard aanraakt, 
zal hij echter meteen weer klaar wakker zijn. Het slachtoffer hoeft ook 
niet meteen te gaan liggen. Hij zal het zich zo gemakkelijk mogelijk maken 
als zijn huidige omgeving en opdracht hem toelaten. Een wachter voor 
een deur zal gewoon even tegen de muur leunen en een dutje gaan doen. 
Je kan dit perfect gebruiken om aan een wachtpost voorbij te glippen of 
zijn zakken te rollen maar het nut in een gevecht is beperkt. 
De spreuk heeft effect op 1 wezen dat je rustig aanraakt. De spreuk werkt 
niet op wezens die geen slaap nodig hebben zoals ondoden, constructen 
of sommige buitenwereldlijken. 
Na een kwartiertje ongestoorde slaap ontwaakt het slachtoffer weer. 
 
Uitvoering: 

• Strooi  het gele zout over de grond; 

• Geeuw;  

• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Zandman, zandman, sluit zijn ogen voor de wereld. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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De dood verslagen 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Deze spreuk werkt in tegen alle ziektes en giffen. Hun werking wordt 
sterk vertraagd. De eerstvolgende keer dat er een effect dient op te 
treden, wordt dit overgeslagen. De ziekte of de vergiftiging is nu alles 
behalve genezen. Ze is enkel onderbroken. De spreuk kan meermaals 
gebruikt worden. 

 
Uitvoering: 

• Los het doodspoeder op in water; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Zalf ondertussen het slachtoffer op hoofd, handen en voeten 
(zalven = teken het symbool van je geloof met het mengsel) 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
De Almachtigen schenken Hun Zegen; 

Gezegend deze sterveling ( 1 maal voor elke plaats ); 
Ontloop des Doods Degen. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Doodspoeder; 1 x Magisch Water 
Wettelijke status: Legaal 
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De kerk van de Ruiter des 
duisternis 

 
Leerling 
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Wijding van de Ruiter des 
Duisternis 

 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de Ruiter 
betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de Ruiter zijn immuun aan alle magie. 
- ingewijden van de Grootmeester die de grond betreden 
verliezen alle mogelijkheid om spreuktechnieken te doen voor 
het komende half uur.  
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat de 
ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die enkel 
voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De inwijding 
wordt op het personageblad genoteerd, en men kan nooit in 
meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 
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Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je flesjes 
Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen flesjes met 
gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen met de kerk: 
Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), Wolf 
(Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed priester 
weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des Water 
zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, en voor 
elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  
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Kleine ontzetting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de dood 
Het Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Het doelwit krijgt zo’n schrik van de gebruiker dat hij moet vluchten. Dit 
effect maakt geen onderscheid tussen vrienden en vijanden. Eens hij de 
gebruiker niet meer kan zien en er geen gevaar meer van hem dreigt mag 
hij ophouden met weglopen. Het onmiddellijke paniek effect duurt 1 
minuut.  
Als hij om een of andere reden niet kan vluchten valt hij op zijn knieën en 
smeekt om genade. Elke wil tot vechten wordt hem ontnomen. Als hij in 
dit geval aangevallen wordt door een tegenstander (dus niet door zijn 
vrienden) wordt de spreuk opgeheven (dus de spreuk blijft als hij 
aangevallen wordt maar nog kan wegrennen). 

 
Uitvoering: 

• Steek het botje in de lucht; 
• Rammel met je rammelaar. 

 
Incantatie: 
BOE !!!!! BOE !!!!! BOEE!!!!!!! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Ratelaar 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Botje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Hand van de nar 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 
 
Effect: 
De gebruiker wordt gezegend door de Nar en heeft uitzonderlijk geluk. 
Speltechnisch houdt dit in dat de persoon in kwestie één actie waar geluk 
mee gemoeid is, mag herdoen. Het resultaat van de tweede poging moet 
aanvaard worden. De eerste poging heeft in-game dan nooit 
plaatsgevonden. 
Deze spreuk is toepasselijk op binnenspelse geluksfactoren, zoals 
bijvoorbeeld een dobbelspel, maar ook op buitenspelse, zoals 
bijvoorbeeld de bollentrekkerij bij oplopen van mutaties. 
 
Uitvoering: 

• Drink het wijwater 
• Prevel  de incantatie. 

 
Incantatie: 

Zim Zam Zoem; 
En nog ne keer kaboem. 

 
Materiaalvereiste:  
Verbruikte componenten: 1x gewijd water van de Ruiter des duisternis 
Wettelijke status: Illegaal 
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Eberecht’s ontwijkende 
ontwikkeling 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 

 
Effect: 
Het slachtoffer moet telkens hij dichter wil komen met zijn rug naar de 
gebruiker gaan staan en achteruit stappen (ook als hij dat niet in rechte 
lijn wil doen). Dit heeft tot gevolg dat elke achtervolging nagenoeg 
meteen tot falen gedoemd is en dat het slachtoffer in een gevecht nooit 
een stap vooruit mag zetten tenzij hij zich op die manier van de gebruiker 
verwijdert. De spreuk blijft tot de gebruiker stopt met incanteren of er 
vijf minuten verstreken zijn. 
Let wel: als je achteruit gaat staat veiligheid altijd op de eerste plaats. 
Uitvoering: 

• Kneed het leem in je hand; 
• Giet er het wijwater over. 

• Wijs ermee naar je slachtoffer; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Herhaal het laatste gedeelte van de incantatie tot het einde van 

de spreuk. 
 
Incantatie: 

In leem zul je waden; 
Als poppen aan draden (herhaal). 

 
Materiaalvereiste: 1 x Pakje leem 
Verbruikte componenten: 1x Wijwater van de ruiter des duisternis. 
Wettelijke status: Illegaal 
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Gedempte kracht 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk veroorzaakt een zone waarin magie geen effect heeft. Iedereen 
die de zone binnentreedt kan geen enkele vorm van magie gebruiken of 
ondergaan. Deze kracht maakt geen onderscheid tussen vriend en vijand, 
tussen bovenwereldlijk, natuurlijk en goddelijk. De spreuk eindigt als de 
gebruiker sterft, wanneer hij het vlaggetje laat zakken of zelf de cirkel 
verlaat. Andere personen kunnen vrijelijk de cirkel in en uit stappen 
zonder dat de spreuk verbroken wordt. Na beëindiging van de spreuk 
wordt de cirkel uitgewist. 
Een effect dat binnen de cirkel tenietgedaan wordt begint terug te werken 
als de cirkel verbroken wordt of bij het verlaten van de cirkel. De duur 
van de spreuk wordt echter niet onderbroken. D.w.z. Als je spreuk 5 
minuten duurt en je daarvan 4 minuten in de cirkel doorbrengt dan zal je 
spreuk nog maar 1 minuut werken. 
Magische drankjes, magische perkamenten, magische voorwerpen, noch 
enige andere vorm van magie of magische voorwerpen, zowel 
bovenwereldlijk, natuurlijk als goddelijk, werken binnen de cirkel! 

 
Uitvoering: 

• Teken, met behulp van de inhoud van het potje geel zout, al 
strooiend een cirkel van maximum vijf meter diameter op de 
grond; 

• Om de machtscirkel te consolideren dient de gebruiker met een 
dolk zijn pols open te halen (1 punt schade) om de cirkel nog 
eens in bloed te trekken;  

• Spreek tijdens dit proces de incantatie uit; 

• Vanaf nu zijn alle personen binnen de cirkel beschermd en dit 
zolang de magiegebruiker het vlaggetje in de hoogte houdt. 
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Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Laat de Cirkel zonder Einde; 
Mij beschermen tegen de Tover mijner vijanden. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Vlag met Feniks symbool; 1x Dolk 
Verbruikte componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Tabula Rasa 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 
 
Effect: 
Eén beschreven blad wordt geheel onleesbaar. Wie het blad bekijkt kan 
er helemaal niks uit op maken. Mogelijks zouden het woorden kunnen 
zijn, maar zelfs daar ben je niet zeker van.  
Tabula Rasa kan overal voor gebruikt worden. Voor een blad uit een boek, 
voor een contract, voor een magisch perkament, etc.  
Tabula Rasa is teniet te doen met de techniek, herstellen der orde. 

 
Uitvoering: 

• Raak het blad aan. 

• Prevel de incantatie 

• Giet het wijwater erover (niet echt doen) 
 
Incantatie: 

Zinnen zijn maar woorden 
Woorden zijn maar letters 
Letters zijn maar streepjes 

Tot er niks overblijft 
 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1x gewijd water van de Ruiter des duisternis 
Wettelijke status: legaal (de techniek, niet noodzakelijk de destructie 

van anderen hun spullen)  
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Waardeloos 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 
 
Effect: 
De priester of paladijn kan met deze spreuk een zichtbaar component 
binnen de 5 meter benoemen en van zijn arcanisch potentieel ontdoen. 
Na de spreuk is het component waardeloos geworden. Deze spreuk werkt 
enkel op vergankelijke componenten zoals: Bloed; Doodspoeder; Geel 
zout; Gewijd water; Grafaarde; Helingsverband; Kalk; Leem; Lijm; 
Magisch water; Magische bom; Wolvenurine 
 
Het component kunnen zien en benoemen is cruciaal. Je kan de spreuk 
niet gebruiken om een incantatie te onderbreken. Men dient dus  eerst en 
bijzonder oplettend te zijn. 

 
Uitvoering: 

• Wijs het component aan 

• Spreek de incantatie uit 

• Gooi de kalk naar het doelwit 
 
Incantatie: 

Wat heb jij daar in jouw kleine hand? 
Is dat …. ‘benoem component’… interessant? 

Of is het rommel, niks meer dan zand? 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1x kalk 
Wettelijke status: Illegaal tenzij bij jouw eigen componenten  
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duisternis 

 
Gezel 
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Bescherming van het Legioen 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 

 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de 
Grootmeester Aller Magie. Door de speciale eigenschappen van dit gebed 
kan dit enkel uitgevoerd worden op gewijde grond in volledige 
duisternis. Een ontvloeking moet vooraf aan de spelleiding gemeld 
worden. 
Uitvoering: 

• Leg het slachtoffer op de grond in een vertrek; 
• Teken, met behulp van kalk, een driehoek rond het slachtoffer; 
• Zet op elke hoekpunt van de driehoek een zwarte kaars; 
• Verduister het vertrek; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Ontsteek de kaarsen. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Aanhoor mij Tenebrae Hasardis; 
Opperste Heer van Chaos; 

Ontferm u over dit schepsel; 
Door uw Aartsvijand vervloekt; 

Haal hem uit de Duisternis; 
Zoals ik hem nu uit de Duisternis haal. 

 
Materiaalvereiste: 3 x Zwarte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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Heraut der Duisternis 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 

 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden op gewijde grond in volledige duisternis. Om het gebed te kunnen 
uitvoeren, dient men allereerst een figurant of de spelleiding op de 
hoogte te brengen. Die zal er dan ook voor zorgen dat het slachtoffer zo 
snel mogelijk ingelicht wordt over zijn situatie. In het spellokaal wordt de 
vervloeking genoteerd (vervloekte moet niet aanwezig zijn). De persoon 
weet (in het geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) door welk geloof 
hij vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door degene die de vloek uitgesproken heeft. 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door de Ruiter der Duisternis vervloekt. Als gevolg van de 
vervloeking krijgt de vervloekte een psychose en zal elke mogelijkheid 
aangrijpen om personen tegen hem in het harnas te jagen. Zo zal hij de 
plaatselijke heer beledigen, monsters uitschelden, … . Niettemin kan men 
op zoek gaan naar een oplossing. Echter het spreekt voor zich dat de 
vervloekte dit soms met zijn leven moet bekopen. 
 
Uitvoering: 

• Teken, met behulp van de kalk, een driehoek op de grond; 
• Leg het amber en het poppetje in het midden van de driehoek; 
• Zet de 3 zwarte kaarsen in de driehoek; 
• Ontsteek de kaarsen; 
• Doof alle overige lichtbronnen in het vertrek; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Doof de kaarsen met de vingers. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Aanhoor mij Tenebrae Hasardis, Opperste Heer der Chaos; 

Laat u wraak komen over hem die Uw dienaren dwarsboomde; 
En hul zijn leven in Eeuwigdurende Duisternis; 
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Zoals ik dit vertrek verduister; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK U! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK U! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK U! 

 
Materiaalvereiste: 3 x Zwarte kaars;; 1 x Amber 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk; 1 x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Vergeten door de wereld 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Kerk van de Ruiter des Duisternis 
 
Effect: 
De gebruiker van deze spreuk lijkt voor de duur van het effect van de 
wereld te zijn verdwenen: hij/zij is onvindbaar, niet langer te detecteren 
op magische wijze, en bestaat praktisch gesproken niet zolang de spreuk 
duurt.  
 
Deze spreuk kan enkel worden gebruikt wanneer niemand de gebruiker 
kan waarnemen; hiervoor kan het volstaan even om een hoek te gaan, 
zolang niemand hem/haar daar kan zien. Het personage verdwijnt 
tijdelijk uit het spel gedurende een half uur (de speler meldt zich in het 
spellokaal en kan gedurende die tijd een figurantenrol spelen). 
 
  
Uitvoering: 

• Neem het zwarte gaas in de hand; 

• Wikkel het stuk amber in het zwarte gaas;; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Wie niet weg is, is gezien.... 
 
Blijvende Componenten: 1 x Amber 
Vergankelijke componenten:; 1 x Zwart gaas 
Wettelijke status: Illegaal  
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Serenade's spraakscheiding 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Ruiter des Duisternis 

 
Effect: 
Deze spreuk dwingt het slachtoffer om alles wat hij wil zeggen te spellen. 
Als hij bv 'Gevaar' wil roepen moet hij ' G,E,V,A,A,R,' roepen. Dit belet een 
magiër echter niet om een spreuk te doen, het gaat alleen veel langer 
duren. 
De spreuk duurt vijf minuten of tot de gebruiker hem opheft. 
 
Uitvoering: 

• Wijs met je runestaafje naar het slachtoffer; 

• Giet de lijm uit over de grond;  

• Spreek nu de incantatie uit. 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Al was je opvoeding nog zo snel; 
De spelling achterhaalt je wel. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Runestaafje 
Verbruikte componenten: 1 x Lijm 
Wettelijke status: Illegaal 
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Tanden van Sestra 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – De kerk van de Ruiter des Duisternis 
 
Effect: 
Het slachtoffer wordt vergiftigd met een magisch gif genaamd de Tanden 
van Sestra. Hij verliest hierdoor onmiddellijk 1 levenspunt en na elk uur 
noch één. Hij heeft zwarte ringen om de ogen en voelt zich misselijk. De 
schade kan genezen worden. Maar de ziekte enkel verwijdert met een 
magische ontwrichting. Niet met één of ander medicijn.  
 
Indien dit gif op het einde van een epos niet geneutraliseerd is, sterft men. 
 
De magiër of priester spreekt de incantatie uit terwijl hij het poppetje in 
zijn rechterhand houdt. Hij moet het slachtoffer kunnen zien. Daarna 
neemt hij contact op met een figurant ter plaatse en legt de situatie uit. 
Deze neemt het koolstofstaafje en gaat naar het slachtoffer om zijn ogen 
te kleuren. Dit alles is nodig om de identiteit van de gebruiker geheim te 
houden.  
 
Deze techniek kan niet gebruikt worden in een gevecht. 
 
Uitvoering: 

• Neem het poppetje in je rechterhand; 

• Kijk naar je slachtoffer;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: 

Pantser van vlees; 
Kan venijn niet stuiten. 

 
Blijvende componenten: 1 x Poppetje 
Vergankelijke componenten: 1 x Koolstofstaafje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Magische ontwrichting 
Gekend bij: 
Kerk van de Grootmeester der Magie 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Hanze der Magisters 
Ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat één actief magisch effect teniet gedaan 
wordt. Deze spreuk heeft geen effect op drankjes, perkamentrollen of 
magische voorwerpen zelf, maar wel op effecten teweeg gebracht door 
deze drankjes, perkamentrollen of magische voorwerpen. 
Noch ogenblikkelijke effecten (zoals een bliksem), noch permanente 
effecten (zoals een heling), kunnen hiermee teniet gedaan worden. Ook 
effecten van het type geesteffect (bezetenheid) of vervloekingen worden 
niet geäffecteerd door deze spreuk. 
De gebruiker moet de naam van de spreuk kennen of zijn effect 
beschrijven. 
 
Uitvoering: 

• Neem het stuk amber in de ene hand en het stuk kalk in de 
andere;   

• Gooi de kalk in de richting van het te ontwrichten effect; 
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Onttrek aan hetgeen ik zie, 

.... (naam van de spreuk of de beschrijving) 
Alle magie! 

 
Materiaalvereiste: 1 x Amber 
Verbruikte componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: legaal 
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Scheila's charmante vertoning 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des  levens 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Hanze der Bezweerders 

 
Effect: 
Deze spreuk verandert de ingesteldheid van het slachtoffer t.o.v. de 
gebruiker. Het slachtoffer ziet de gebruiker als zijn beste vriend, zijn 
grootste liefde en kan voor de duur van het contact niets slechts van de 
persoon denken. Zelfs als de gebruiker de meest walgelijke zaken voor 
zijn ogen doet, zal het slachtoffer de daden goedpraten en de gebruiker 
verdedigen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf aangevallen wordt door of 
in opdracht van de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
Indien de spreuk lukt, blijft deze gelden zolang men dicht bij elkaar blijft 
of tot het slachtoffer door de gebruiker of in diens opdracht wordt 
aangevallen. In dit laatste geval moet het slachtoffer zelf de opdracht 
gehoord hebben. Verklaringen uit tweede hand worden meteen van de 
hand gewezen. 
Deze spreuk kan niet in gevechten toegepast worden; tenzij het 
slachtoffer weerloos is en bij bewustzijn. 
Uitvoering: 

• Wikkel het wit gaas om je pols;  

• Raak het slachtoffer op een vriendelijke manier aan (hand 
schudden, klopje op de schouder) met de hand waarrond het 
wit gaas gebonden;    

• Spreek nu de incantatie uit (dit kan je vlekkeloos laten 
overlopen in een  normale conversatie waarbij lichte 
afwijkingen van de incantatie zijn toegestaan). 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Beste vriend, ik ben blij je hier aan te treffen! 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Illegaal  
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De kerk van de Neutraliteit van 
de dood 

 
Leerling 
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Wijding van de  
Neutraliteit van de dood 

 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kerk van de dood 
 
Effect: 
Dingen moeten gewijd worden. Dat is zo. Niet alleen omdat het cool is, 
maar omdat de Goden nu eenmaal liever hun eigen plekjes, mensen en 
dingetjes hebben. En dus geven ze hun priesters de mogelijkheid om net 
dat te doen: plaatsten wijden, mensen (in)wijden en voorwerpen wijden. 
 

Tempelwijding: wanneer je de wijding op een plek doet, dan 
wordt het een tempelwijding genoemd. Vanaf dan is de plek 
geschikt voor missen en rituelen. Voor de Kerk van de Dood 
betekent dat nog twee extra dingen: 
-  ingewijden van de dood kunnen op hun heilige grond niet 
sterven. Hun levenspunten kunnen niet onder 0, waren ze al 
lager dan blijft het lichaam stabiel. 
Merk op dat een plaats gewijd kan worden aan de 7 Goden. Op 
dat moment vervallen de effecten hierboven beschreven, en is 
de tempel gewijd aan de Feniks. 
Inwijding: De ingewijde wordt officieel een gelovige van de 
kerk van de priester die hem inwijdt. Dat kan natuurlijk niet 
tegen de wil van de ingewijde. Speltechnisch betekent dit dat de 
ingewijde vanaf nu het doelwit kan zijn van spreuken die enkel 
voor gelovigen van die specifieke kerk werken. De inwijding 
wordt op het personageblad genoteerd, en men kan nooit in 
meer dan één kerk ingewijd zijn. 
Wijding des Waters: Dankzij de Wijding kan een priester de 
belachelijke component Magisch Water omvormen tot iets 
nuttig: Wijwater! De flesjes Magisch Water worden Wijwater. 

 
 
Uitvoering: 
Varieert (improvisatie van de priester)  
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Bij de Wijding des Waters kan je na het ritueel (of net ervoor) je je flesjes 
Magisch Water ruilen voor Wijwater. Voorzie best jouw eigen flesjes met 
gekleurd water. De kleur van het Wijwater komt overeen met de kerk: 
Vernietiger (paars), Leven (Helder), Grootmeester (Groen), Wolf 
(Blauw), Ruiter (Oranje), Draak (Geel), Dood (zwart). 
Een wijding duurt zolang het nodig heeft om te werken. Een goed priester 
weet hoe lang dat is. 
 
Incantatie: 
Varieert (improvisatie van de priester) 
 
Materiaalvereiste:  
Veel theatraal en bombastisch gedoe. 
 
Verbruikte componenten:  
Wijwater van je eigen kerk, behalve natuurlijk voor de Wijding des Water 
zelf. Daarvoor heb je het minderwaardige Magisch Water nodig, en voor 
elke portie Magisch Water worden 2 porties Wijwater gemaakt. 
 
Wettelijke status: 
Legaal  
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Stem uit de dood 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Met behulp van deze spreuk kan men de ziel van een dode dwingen (de 
waarheid) te spreken en dit net zolang als men de kaars laat branden. De 
gebruiker kan per component bloed hij spendeert 3 vragen stellen. De 
dode kan 1 antwoord van die 3 achterhouden, m.a.w. hij kan 1 vraag 
weigeren te beantwoorden (herhalen van de vraag of via een omweg naar 
het antwoord vragen heeft geen zin, dat ene antwoord blijft geheim); de 
andere moet hij naar waarheid beantwoorden. Stel korte en duidelijke 
vragen. De ziel van de dode zal geen uitvoerige beschrijvingen geven, 
noch over algemeenheden uitweiden. Eenmaal deze spreuk toegepast 
werd op een dode, is het niet meer mogelijk deze te herhalen op dezelfde 
dode; tenzij door iemand met een hogere vaardigheid. 
De spreuk dwingt een ziel om terug te keren uit het rijk der doden, iets 
wat ze werkelijk niet in dank afnemen. Merk op dat zielen die reeds in de 
Styx gewassen werden geen informatie meer kunnen verstrekken. 
Uitvoering: 

• Leg het lijk met zijn voeten naar het oosten; 

• Spreid zijn armen en benen. 

• Teken met het houtskool het teken van de dood op het 
voorhoofd 

• Giet een beetje bloed op de handen en voeten van het lijk; 

• Hou de kaars vast , steek ze aan en spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Alhoewel de Dood je stem liet verstommen; Kan je nog spreken 

Koud ben jij die eens nog zong; Kreunend gaf je de geest. 
Ik leen nu mijn stem voor even maar; Spreek alsof het nooit stil is geweest. 
 
Materiaalvereiste: 1 x Koolstofstaafje; 1 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Bloed (of meerdere) 
Wettelijke status: Illegaal 
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Kleine ontzetting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de dood 
Het Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Het doelwit krijgt zo’n schrik van de gebruiker dat hij moet vluchten. Dit 
effect maakt geen onderscheid tussen vrienden en vijanden. Eens hij de 
gebruiker niet meer kan zien en er geen gevaar meer van hem dreigt mag 
hij ophouden met weglopen. Het onmiddellijke paniek effect duurt 1 
minuut.  
Als hij om een of andere reden niet kan vluchten valt hij op zijn knieën en 
smeekt om genade. Elke wil tot vechten wordt hem ontnomen. Als hij in 
dit geval aangevallen wordt door een tegenstander (dus niet door zijn 
vrienden) wordt de spreuk opgeheven (dus de spreuk blijft als hij 
aangevallen wordt maar nog kan wegrennen). 

 
Uitvoering: 

• Steek het botje in de lucht; 
• Rammel met je rammelaar. 

 
Incantatie: 
BOE !!!!! BOE !!!!! BOEE!!!!!!! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Ratelaar 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Botje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Koele hand des doods 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromanciërs 
 
Effect: 
Het slachtoffer verliest 1 levenspunt. De gebruiker heelt ogenblikkelijk 2 
levenspunten. 
Deze spreuk kan niet tijdens een gevecht gebruikt worden; tenzij het 
slachtoffer weerloos is. 
Deze spreuk is toepasbaar op alle mensachtigen. Ze werkt dus 
bijvoorbeeld op mensen, dwergen, elfen, orken en skavens, maar niet op 
ogers, trollen, een ratoger, een wolf, buitenwereldlijken, ... . 
Uitvoering: 

• Neem  het popje in je hand; 

• Overgiet het met gewijd water. 

• Leg  je hand op het hoofd van het slachtoffer;  

• Herhaal  de incantatie per levenspunt dat je onttrekt. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Jouw dood, mijn brood! 
 
Materiaalvereiste: 1 x Poppetje 
Verbruikte componenten: 1x gewijd water (slechts 1, zelfs indien men 
meerdere levenspunten neemt) 
Wettelijke status: Illegaal 
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Bevrijding 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromanciërs 
 
Effect: 
Deze spreuk vernietigt lagere ondoden, en doet schade aan hogere 
ondoden. Op het ogenblik dat de necrobol een lagere ondode raakt, wordt 
deze ogenblikkelijk volledig vernietigd. Er blijft slechts een hoopje as 
over. Een hogere ondode krijgt 2 punten schade. 
De necrobol blijft opgeladen voor de duur van het gevecht of de 
ontmoeting en ontlaadt zich bij impact op een ondode. Men kan de 
necrobol dus niet vooraf opladen, maar indien men mist, blijft de 
necrobol wel opgeladen. Men kan hem dus opnieuw oprapen en 
nogmaals gooien. Hiervoor dient men de incantatie te herhalen, maar de 
magiepunten moeten niet opnieuw betaald worden. 
 
Uitvoering: 

• Spreek  de incantatie uit;  

• Hou de grafaarde tegen de necrobol. 

• Gooi de bol (zacht) naar de ondode; 

•  
Incantatie: 

 
Ondood naar dood, VERNIETIG! 

 
Materiaalvereiste: 1 x Necrobol 
Verbruikte componenten: 1x grafaarde 
Wettelijke status: Illegaal; tenzij tegen "wilde" ondoden 
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Behouden reis 
 
Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - Kerk van de Neutraliteit van de Dood 
 

Effect:  
Deze techniek zorgt er in de eerste plaats voor dat een ziel van een 
recent overleden wezen snel zijn weg vindt naar de Styx om aldaar 
gewassen te worden en verder te gaan in de Eeuwige Cyclus. De 
nabestaanden kunnen gerust zijn dat hun dierbare aflijvige zo snel zal 
overgaan naar de volgende stap in de cyclus. Tevens zorgt dit er ook 
voor dat de recentelijk overledene op geen enkele manier terug tot 
leven kan gewekt worden. Ook hoger ondoodschap wordt uitgesloten. 
Het lichaam kan wel nog tot lagere ondode geanimeerd worden, 
aangezien dit geen effect heeft op de ziel.  
 

Deze techniek zorgt er eveneens voor dat de ziel minder opvalt voor 
schemerschrikken en andere roofwezens in de Schemerwereld. De 
priester kan dit ritueel ook uitvoeren op een levende die van plan is om 
naar de Schemerwereld te reizen. Schemerschrikken en dergelijke 
zullen het doelwit van dit ritueel niet lastig vallen zolang deze zich 
onopvallend gedraagt en geen offensieve acties onderneemt naar de 
wezens.  
 

Deze techniek kan gelden als haast onontbeerlijk voor een priester van 
de Dood.  
 

Uitvoering:  

• Plaats de armen van het lichaam kruislings op de borst.  

• Plaats twee zilverstukken op de ogen van het lichaam. 

• Spreek de incantatie uit, onderwijl de rechterhand op het 
lichaam houdend.  

 

Bij de uitvoering van het ritueel op een levende moet bovendien 
wijwater gesprenkeld worden over het lichaam.  
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Incantatie:  
Stella Negaster, nederig smeken wij U om deze ziel 

Van de levenden ontnomen 
Op te nemen in uw koele omhelzing 

Opdat deze mag gewassen worden en 
Ontdaan van alle zorgen en zonden 

Mag verdergaan in de Eeuwige en altijddurende Cyclus. 
 

Blijvende componenten: geen 
Vergankelijke componenten: 2x zilverstuk (+1x wijwater bij 
levenden) 
Wettelijke status: Legaal 
 

Geen Eternicaan hoort te sterven zonder de wetenschap dat zijn of haar 
ziel de weg naar de Styx zal vinden. 
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Sorgheloos’ Kalmerende 
Onthechting 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - Kerk van de Neutraliteit van de Dood 
 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat één actief effect op het doelwit, dat diens 
geest of emoties beïnvloedt, teniet gedaan wordt. Indien er meerdere 
dergelijke effecten op het doelwit actief zijn, wordt eerst het zwakste 
effect teniet gedaan.  Noch ogenblikkelijke effecten, noch permanente 
effecten, kunnen hiermee teniet gedaan worden. Ook effecten van het 
type geesteffect (bezetenheid) of vervloekingen worden niet geaffecteerd 
door deze spreuk. Deze spreuk heeft geen effect op drankjes, 
perkamentrollen of magische voorwerpen zelf, maar wel op effecten 
teweeg gebracht door deze drankjes, perkamentrollen of magische 
voorwerpen. 
 
Uitvoering: 

• Steek het wierookstaafje aan en blaas het uit zodat het smeult 
• Leg een hand op het voorhoofd van het doelwit; 
• Breng het wierookstaafje in de buurt van dienst gezicht; 
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Temidden van ‘t gewoel 
Geen dwingende gevoelens 

Stilte keert terug. 
 
Blijvende componenten: geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wierook 
Wettelijke status: Legaal 
 
Wie windt zich nu op over dingen die maar een leven lang meegaan?  
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De kerk van de Neutraliteit van 
de dood 

 
Gezel 
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Vergeving des Doods 
Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - kerk van de dood 

 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de Dood 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden de nabijheid van stromend water. Een ontvloeking moet vooraf 
aan de spelleiding gemeld worden. 
 
Uitvoering: 

• Laat het slachtoffer in stromend water staan; 
• Laat hem zijn armen naast zich spreiden; 
• Zet in elke hand een blauwe kaars en ontsteek die; 
• Steek in zijn mond een zilverstuk; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Besprenkelijk het slachtoffer met wijwater. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Aanhoor mij Stella Negaster; Heerser over de Tijd; 
Laat deze persoon die U tot bij U riep; 
Zijn reis onderbreken en gun hem nog; 

De tijd om zijn spijt te betonen. 
 
Materiaalvereiste: 2 x Blauwe Kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Zilverstuk; 1 x Wijwater 
Wettelijke status: Legaal 
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Lokroep van Lethe 
 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - kerk van de dood 

 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden in de nabijheid een gedenkplaats, necropool of plaats waar 
iemand minder dan 1 uur geleden gestorven is. 
Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een figurant of 
de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan ook voor zorgen 
dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over zijn situatie. In 
het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De persoon weet (in het 
geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel door welk geloof hij 
vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig, angstig en heeft het gevoel dat zijn 
laatste momenten aangebroken zijn. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft.De geviseerde persoon (die 
niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) wordt door de Dood vervloekt. 
De vervloekte kan na zijn overlijden niet meer uit de Dood terugkeren. 
Zelfs niet als de vloek na zijn Dood zou worden opgeheven. Indien hij 
tijdens zijn leven naar de Schemerwereld reist, zal hij aldaar opgejaagd 
worden door alle creaturen voor wie de Schemerwereld hun thuiswereld 
is (schemerschrikken, doodmonikken, heksenmeesters, …). 
 
Uitvoering: 

• Kniel neer en leg het poppetje op de grond; 

• Leg er een zilverstuk op; 

• Zet er de 2 blauwe kaarsen voor; 

• Ontsteek de kaarsen; 

• Spreek het eerste deel van de incantatie uit (1); 

• Doof de kaarsen door ze met wijwater te overgieten;  

• Spreek het tweede deel van de incantatie uit (2). 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
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(1) Aanhoor mij Stella Negaster! 
Heerser over de Tijd; 
Roep hem die ons tart tot U; 
Opdat hij boette voor zijn daden; 
Zijn overtocht over de Styx; 
Betalen wij U gaarne; 
Laat zo zijn leven wegstromen; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(2) Zoals ook dit water stroomt; 
Met de Adem des Dood. 
 
Materiaalvereiste: 2 x Blauwe kaars; 1 x Poppetje 
Verbruikte componenten: 1 x Wijwater; 1 x Zilverstuk 
Wettelijke status: Illegaal 
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Aftasten der Sluier 

Gekend bij: 
De kerk van de neutraliteit van de dood 
 
Effect: 
Met dit ritueel kan de priester(es) nagaan of er in de omgeving (lees: het 
spelterrein) verstoringen in de Sluier zijn, zij het een poort naar de 
schemerwereld, een zwak punt in de Sluier, de aanwezigheid van 
buitenwereldlijken of andere gelijkaardige dingen. Na het uitvoeren van 
de ceremonie, meditatie, trance… (van enkele minuten)  krijgt de 
priester(es) een vage gewaarwording - een vreemde geur, een kil gevoel, 
een vervelende kriebel - als er een van de bovenstaande dingen gaande 
zijn. Het ritueel kan de juiste locatie van de verstoring of 
buitenwereldlijke(n) niet bepalen, enkel de aanwezigheid of afwezigheid 
ervan. 
 
Uitvoering: 
Vrij te kiezen rollenspel, maar: 

• Het ritueel moet op een rustige plaats doorgaan; 

• Het geheel duurt minstens enkele minuten; 

• Het ritueel maakt gebruik van een of meerdere 
focusvoorwerpen passend bij de invulling (wierook branden, 
kaarslicht, …) 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 
Spreek, O Lethe, uw dienaar toe; zeg ons of uw mantel geschonden is, uw 
lichaam gekwetst, uw sluier doorbroken. Toon ons uw grieven in dit 
medium, dat wij uw eer kunnen herstellen. 
 
Blijvende componenten: Wierook, kaarsen, klankschalen, of een andere 
meditatieve focus naar wens. 
Vergankelijke componenten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Dutje 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Dood 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk wekt een grote moeheid op in het slachtoffer. Als het 
slachtoffer de kans krijgt zal hij ter plekke een dutje doen. Indien er 
iemand hem aanvalt, iemand in de buurt lawaai maakt of hard aanraakt, 
zal hij echter meteen weer klaar wakker zijn. Het slachtoffer hoeft ook 
niet meteen te gaan liggen. Hij zal het zich zo gemakkelijk mogelijk maken 
als zijn huidige omgeving en opdracht hem toelaten. Een wachter voor 
een deur zal gewoon even tegen de muur leunen en een dutje gaan doen. 
Je kan dit perfect gebruiken om aan een wachtpost voorbij te glippen of 
zijn zakken te rollen maar het nut in een gevecht is beperkt. 
De spreuk heeft effect op 1 wezen dat je rustig aanraakt. De spreuk werkt 
niet op wezens die geen slaap nodig hebben zoals ondoden, constructen 
of sommige buitenwereldlijken. 
Na een kwartiertje ongestoorde slaap ontwaakt het slachtoffer weer. 
 
Uitvoering: 

• Strooi het gele zout over de grond; 

• Geeuw;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Zandman, zandman, sluit zijn ogen voor de wereld. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Goddelijke kering 
 
Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - kerk van de dood 

 
Effect: 
Zolang de gebruiker ononderbroken blijft ratelen met de ratelaar en 
ondertussen de incantatie luidop blijft herhalen, wijken alle lagere 
ondoden terug. 
Het gebed eindigt als de kaars is opgebrand, de kaars uitgeblazen wordt, 
de gebruiker stopt met ratelen of de gebruiker de incantatie niet meer 
herhaalt. Indien de ratelaar gedurende meer dan enkele seconden zwijgt, 
verdwijnt het effect, dient de kaars te worden gedoofd en moet het gebed 
met nieuwe kracht (en kaars) herhaald worden, wil men de ondoden 
verder terugdringen. 
Uitvoering: 

• Steek de kaars in brand; 

• Hou de brandende kaars in de rechterhand; 

• Hou de ratelaar in de linkerhand en begin te ratelen  

• Blijf de incantatie herhalen. 

 
Incantatie: 

Ondood, wijk voor de Goden; 
Vervoeg nu terug de doden. 

 
Materiaalvereiste: 1 x ratelaar; 
Verbruikte componenten: 1 x Zwarte kaars 
Wettelijke status: Legaal 
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Water van de Styx 
Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - kerk van de dood 

 
Effect: 
De herinnering aan 1 gebeurtenis wordt uit het geheugen van het 
slachtoffer gewist. Het slachtoffer van deze spreuk vergeet 1 eenvoudige 
zaak die betrekking heeft op het laatste uur. Dat kan vrij breed zijn zoals 
b.v.b. vergeet wat er het laatste uur met je gebeurd is maar kan ook 
specifieker; of vergeet dat ik hier was of vergeet dat je die man doodde. 
Hoe grover de instructies, hoe gemakkelijker het wordt om te 
achterhalen dat er met het geheugen van de persoon geknoeid werd. Zo 
kan je het laatste uur volledig uit het geheugen wegbranden maar het 
slachtoffer weet dan dat hij ergens tijd ontbreekt. Doe je het subtieler, is 
de kans kleiner dat hem de manipulatie opvalt. 
Rollenspel is hier van het allergrootste belang. 
 
Uitvoering: 

• Giet het magisch water (hoeft niet echt te gebeuren) over het 
hoofd van het slachtoffer; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Bij Lethe, het grote vergeten; 
Over de Styx draag ik Uw geest; 
(Spreek nu de instructies uit). 
 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Illegaal 
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Tijdelijke terugtrekking 
 
Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim - kerk van de dood 

 
Effect: 
De gebruiker verdwijnt tijdelijk in de schemerzone. Hij is volkomen 
onzichtbaar en onstoffelijk. Hij kan zelfs met magie niet geaffecteerd 
worden aangezien hij niet in deze wereld is. Zolang hij zich in de 
Schemerzone bevindt, moet hij de vingers in de oren stoppen en een 
zoemend geluid voortbrengen als hij in de buurt van personages uit de 
"echte" wereld komen. Dit gezoem ontstaat door de vervorming van de 
werelden rond de personen. Personen in de "echte" wereld horen een 
zoemend geluid wanneer ze in de buurt zijn, maar de gebruiker kan niet 
horen wat personen in de “echte” wereld zeggen noch met ze 
communiceren. Hij kan wel nog zien wat er in de wereld gebeurt maar is 
niet in staat om te horen of te voelen. Hij mag zich verplaatsen naar waar 
hij wil, als hij er maar daadwerkelijk kan gaan. Dus niet door deuren 
stappen of deuren openen. 
De spreuk eindigt na een uur of als de gebruiker het wil. Hij verschijnt 
dan meteen terug in de echte wereld. 
 
Uitvoering: 

• Leg het gaas over je hoofd; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Steek je vingers in je oren en begin luid te neuriën;  

• Je verdwijnt in de schemerzone. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Poorten naar het Rijk van Schaduw; 
Open U en aanvaard deze waardige. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Zwart gaas 
Wettelijke status: Illegaal  
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Het Hanze der Necromantiers 
 

Leerling 
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1-handige botte wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
Het gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle botte wapens 
met een lengte van 80 tot 120 centimeter.  
De krijgsknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek voor de 
necromatiër. Eén welgemikt klop is vaak voldoende om de hersenpan van 
dat weerbarstige lichaam tot moes te herleiden. . 
 
Materiaalvereiste: 1-handig scherp wapen 
Wettelijke status: Legaal 
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Beinvloeding 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Hanze der Necromantiers 

 
Effect: 
Elke lagere ondode die geraakt wordt door een portie Grafaarde, komt 
onder de controle van de gebruiker. Er is geen beperking op het aantal 
ondoden dat met deze spreuk te controleren valt. Wel dient men telkens 
een nieuwe portie grafaarde te gebruiken. 
Dit effect blijft duren zolang de kaars brandt. 
Merk op: indien de ondoden onder controle zijn van een meester met een 
hogere kennis en indien hij binnen gezichts- of gehoorsafstand is, heeft 
de spreuk geen effect; bij gelijk kennisniveau heeft die persoon controle 
die het dichtst bij de ondoden staat. De controle kan daarbij regelmatig 
van persoon verwisselen. 
Denk eraan dat de lagere ondoden wezens zijn zonder eigen wil. De 
gebruiker dient zich ten allen tijde binnen gehoorsafstand te bevinden 
om aldus de ondoden te controleren en te bevelen. Indien geen enkel 
nieuw bevel of tegenbevel wordt gegeven, blijven de wezens verder doen 
met het vervullen van de laatst opgelegde taak of indien het ‘wilde’ 
ondoden zijn, is het waarschijnlijk dat ze agressief zullen zijn tegenover 
de magiegebruiker en omstanders. 

 
Uitvoering:  

• Leg het zwarte gaas op je voorhoofd en ontsteek de zwarte kaars; 

• Gooi telkens de inhoud van een potje grafaarde naar een ondode; 

• Herhaal bij elke worp de incantatie. 

Incantatie:  
Hoort mij creaturen! Behoort mij! 

 
Materiaalvereisten: 1 x Zwarte Kaars; 1 x Zwart Gaas 
Verbruikte componenten: 1 of meerdere porties Grafaarde 
Wettelijke status: Legaal 
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Spreukperkamenten lezen 
 
Gekend bij: 
Het Hanze der Necromantiers,  
Het Hanze der Magisters,  
Het Janze der Bezweerders,  
Het gilde der Bankiers & Inners 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Met deze techniek kan een personage spreukperkamenten gebruiken. 
Een spreukperkament bevat steeds maar 1 spreuk, geen andere 
technieken. Indien de duur van het effect van de spreuk variabel is, 
doordat dit effect bijvoorbeeld afhangt van het branden van een kaars of 
een wierookstaafje, dan is de duur van het effect bij het gebruik van een 
perkament altijd 10 minuten. Indien de spreuk vereist dat een 
tegenstander met een projectiel moet getroffen worden, verfrommel 
dan het perkament en gebruik deze prop als projectiel. 
 
Uitvoering:  
Incantatie op het perkament lezen en het gebruikte spreukperkament 
verscheuren. 
 
 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: Spreukperkament 
Wettelijke status: Legaal 
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Koele hand des doods 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromanciërs 
 
Effect: 
Het slachtoffer verliest 1 levenspunt. De gebruiker heelt ogenblikkelijk 2 
levenspunten. 
Deze spreuk kan niet tijdens een gevecht gebruikt worden; tenzij het 
slachtoffer weerloos is. 
Deze spreuk is toepasbaar op alle mensachtigen. Ze werkt dus 
bijvoorbeeld op mensen, dwergen, elfen, orken en skavens, maar niet op 
ogers, trollen, een ratoger, een wolf, buitenwereldlijken, ... . 
Uitvoering: 

• Neem  het popje in je hand; 

• Overgiet het met gewijd water. 

• Leg  je hand op het hoofd van het slachtoffer;  

• Herhaal  de incantatie per levenspunt dat je onttrekt. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Jouw dood, mijn brood! 
 
Materiaalvereiste: 1 x Poppetje 
Verbruikte componenten: 1x gewijd water (slechts 1, zelfs indien men 
meerdere levenspunten neemt) 
Wettelijke status: Illegaal 
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Milligram’s herleving 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Hanze der Necromantiërs 
 
Effect:  
Deze spreuk laat de necromatiër toe, uit zijn eigen lichaam te treden en 
met zijn geest bezit te nemen van het lichaam van een lagere ondode. 
Diens lichaam wordt als het ware geleend voor een beperkte periode van 
maximum één uur. De necromantiër behoudt de fysieke vaardigheden 
van de lagere ondode en voegt er geen andere toe. Gedurende de tijd dat 
hij het ondode lichaam ‘leent’ telt de gebruiker als een lagere ondode van 
het type dat hij overgenomen heeft. Ook gelden volgende bijkomende 
regels: 
• De gebruiker kan spreken maar is moeilijk verstaanbaar; 

• De gebruiker kan wapens gebruiken; 

• De gebruiker kan geen spreuken meer doen of speciale 
eigenschappen activeren; tenzij specifiek aangegeven. 

Het eigen lichaam blijft terwijl in een comateuze toestand (weergegeven 
door een pop) en kan geen waarnemingen doen. Het lichaam en zijn 
bezittingen zijn kwetsbaar voor anderen. 
De herleving wordt verbroken onder volgende voorwaarden:  
• Destructie van het lichaam (0 op torso); 

• Verbreking van het magisch effect (magische ontwrichting, magie 
arme zones, …); 

• De verstrijking van de periode of de vrijwillige opgave van het effect 
door het uitspreken van het 2de deel van de incantatie. 

In het geval van een niet vrijwillige opgave ondervindt het lichaam van 
de herlever een shock effect met een verkramping van de spieren tot 
gevolg. Deze blijven voor een lange tijd verkrampt, maar kunnen wel 
weer losgemaakt worden door bv een verwenner. 
Uitvoering: 

• Breng het symbool van een zandloper aan op het voorhoofd van 
jouw doelwit; 

• Herhaal het symbool op jouw eigen voorhoofd; 

• Slik het doodspoeder in (niet echt doen); 
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• Spreek het eerste deel van de incantatie uit (1); 

• Spreek het tweede deel van de incantatie uit als je het lichaam 
vrijwillig verlaat (2). 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

1. Wat niet wordt gebruikt, is even van mij.  

2. Mijn taak volbracht, ik verlaat jou hier. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Koolstofstaafje 
Verbruikte componenten: 1 x Doodspoeder 
Wettelijke status: Illegaal 
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Kleine ontzetting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de dood 
Het Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Het doelwit krijgt zo’n schrik van de gebruiker dat hij moet vluchten. Dit 
effect maakt geen onderscheid tussen vrienden en vijanden. Eens hij de 
gebruiker niet meer kan zien en er geen gevaar meer van hem dreigt mag 
hij ophouden met weglopen. Het onmiddellijke paniek effect duurt 1 
minuut.  
Als hij om een of andere reden niet kan vluchten valt hij op zijn knieën en 
smeekt om genade. Elke wil tot vechten wordt hem ontnomen. Als hij in 
dit geval aangevallen wordt door een tegenstander (dus niet door zijn 
vrienden) wordt de spreuk opgeheven (dus de spreuk blijft als hij 
aangevallen wordt maar nog kan wegrennen). 

 
Uitvoering: 

• Steek het botje in de lucht; 
• Rammel met je rammelaar. 

 
Incantatie: 
BOE !!!!! BOE !!!!! BOEE!!!!!!! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Ratelaar 
Verbruikte ingrediënten: 1 x Botje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Stem uit de dood 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Met behulp van deze spreuk kan men de ziel van een dode dwingen (de 
waarheid) te spreken en dit net zolang als men de kaars laat branden. De 
gebruiker kan per component bloed hij spendeert 3 vragen stellen. De 
dode kan 1 antwoord van die 3 achterhouden, m.a.w. hij kan 1 vraag 
weigeren te beantwoorden (herhalen van de vraag of via een omweg naar 
het antwoord vragen heeft geen zin, dat ene antwoord blijft geheim); de 
andere moet hij naar waarheid beantwoorden. Stel korte en duidelijke 
vragen. De ziel van de dode zal geen uitvoerige beschrijvingen geven, 
noch over algemeenheden uitweiden. Eenmaal deze spreuk toegepast 
werd op een dode, is het niet meer mogelijk deze te herhalen op dezelfde 
dode; tenzij door iemand met een hogere vaardigheid. 
De spreuk dwingt een ziel om terug te keren uit het rijk der doden, iets 
wat ze werkelijk niet in dank afnemen. Merk op dat zielen die reeds in de 
Styx gewassen werden geen informatie meer kunnen verstrekken. 
Uitvoering: 

• Leg het lijk met zijn voeten naar het oosten; 

• Spreid zijn armen en benen. 

• Teken met het houtskool het teken van de dood op het 
voorhoofd 

• Giet een beetje bloed op de handen en voeten van het lijk; 

• Hou de kaars vast , steek ze aan en spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Alhoewel de Dood je stem liet verstommen; Kan je nog spreken 

Koud ben jij die eens nog zong; Kreunend gaf je de geest. 
Ik leen nu mijn stem voor even maar; Spreek alsof het nooit stil is geweest. 
 
Materiaalvereiste: 1 x Koolstofstaafje; 1 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Bloed (of meerdere) 
Wettelijke status: Illegaal  



Terug naar de index 

11 
 

Het Hanze der Necromantiers 
 

Gezel 
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Lange staf 
Gekend bij: 
Het hanze der Necromantiers,  
Het hanze der Magisters, 
Het hanze der Bezweerders,  
Kring der heksen 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met een staf met een 
lengte van 100 tot 180 centimeter. Merk op dat het éénhandige gebruik 
van een korte staf onder de vaardigheid 1-handige botte wapens valt, een 
korte staf is immers speltechnisch identiek aan een knots. 
Door de eeuwen heen is de Eternicaanse bevolking de lange staf (100 tot 
180 cm) gaan beschouwen als een statussymbool voor de leden van de 
drie machtige hanzes der magie. Het Eternicaanse recht behoudt het 
gebruik ervan dan ook voor aan de gezellen en meesters van de hanzes 
der bezweerders, magisters en necromantiërs. Een lange staf kan niet 
samen met een strijdschild, een torenschild of een beukelaar gebruikt 
worden. 

 
Materiaalvereiste: Lange staf 
Verbruikte componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Driesz' doordringende blik 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Hanze der Necromantiërs 

 
Effect: 
Deze spreuk geeft de necromantiër informatie over het doelwit (indien 
dat een ondode is). Door middel van deze spreuk kent de necromantiër 
het type van de ondode en alle bijzonderheden.  
De magische resistentie van de ondode beschermt niet tegen deze spreuk.  
Merk wel op dat de ondode kan voelen dat en door wie deze spreuk op 
hem gedaan wordt, iets wat een hogere ondode  waarschijnlijk niet in 
dank zal afnemen. 

 
Uitvoering:  

• Hou het amber voor je linkeroog; 

• Hou de smaragd voor je rechteroog; 

• Spreek ondertussen de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Kracht van mijn geest; 

Doorbreekt de zwarte sluier; 
Kracht van mijn ziel; 

Doorgrondt de miasmatische mist. 

 
Blijvende componenten: 1 x Smaragd; 1 x Amber 
Vergankelijke componenten: 1x Botje 
Wettelijke status: Legaal 
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Transformatie: Ghoul 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Hanze der Necromantiërs 

 
Effect: 
De gebruiker krijgt voor een periode van 1 gevecht of maximaal 1 uur 
buiten gevechten het uiterlijk en enkele van de eigenschappen van een 
ghoul. De spreuk legt hem enkele beperkingen op maar verandert niets 
aan de intelligentie van de gebruiker. De necromantier voorziet best zelf 
een masker of make-up. 
Voor de rest van de periode of tot hij de effecten wil stopzetten, heeft dit 
de volgende effecten: 
• De gebruiker is immuun voor scherpe wapens; alle andere wapens 

doen schade. 

• De gebruiker wordt niet aangevallen door lagere ondoden tenzij hij 
zelf eerst aanvalt. 

• De gebruiker wordt gevoelig voor spreuken die ondoden affecteren; 
hiervoor telt hij als lagere ondode. 

• De gebruiker kan gedurende de periode van de transformatie niet 
genezen of geheeld worden; behalve door effecten die specifiek 
ondoden genezen. 

• De gebruiker is immuun aan wereldlijke giffen en ziekten. Indien de 
gebruiker reeds vergiftigd was of ziek, schort de spreuk het effect 
van deze op voor de duur van de spreuk. Magische ziekten en giffen 
hebben slechts effect nadat de spreuk is uitgewerkt; tenzij deze 
specifiek ondoden affecteren. De gebruiker kan wel drager zijn van 
een besmettelijke ziekte en deze doorgeven. 

• De gebruiker kan spreken maar is moeilijk verstaanbaar. 

• De gebruiker kan wapens gebruiken en heeft klauwen die schade 
doen. Klauwen tellen als gewone scherpe wapens. 

• De gebruiker kan geen spreuken meer doen of speciale 
eigenschappen activeren; tenzij specifiek aangegeven. 

• De gebruiker krijgt een onvoorstelbare honger naar dood vlees: per 
lichaamsdeel dat hij opeet, krijgt hij 1 levenspunt terug op een 
locatie naar keuze 

In tegenstelling tot transformatie:zombie kan hij dus wel snel bewegen. 



Terug naar de index 

Na de transformatie verkrampen de spieren van het lichaam. Deze 
verkramping kan uren aanhouden. Doorgaans laten necromantiërs deze 
wegmasseren door het lokale gilde der verwenners. 

 
Uitvoering:  

• Slik het doodspoeder in (niet echt doen); 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Tanden die vreten; 

Door levenden vergeten; 
Ik neem je leven dat ik gaf. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Doodspoeder 
Wettelijke status: Illegaal 
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Milligram's bedreven revaluatie 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Hanze der Necromantiërs 

 
Effect: 
Met deze spreuk verkrijgen 1 of meerdere dienaeren een techniek welke 
door de gebruiker gekend is  Zolang de gebruiker controle heeft over de 
bedreven dienaeren, blijft de spreuk actief. Ze vervalt echter tussen 2 
evenementen. 
De gecontroleerde dienaeren kunnen nu opgedragen worden deze 
vaardigheid/techniek te gebruiken. Deze spreuk wordt dikwijls gebruikt 
om dienaeren ambachtsvaardigheden en technieken te laten beheersen 
en is van vitaal belang voor de economie van Eternica.  
Uitvoering: 
• Verzamel de gecontroleerde dienaeren voor jou; 

• Laat hen knielen; 

• Strooi de grafaarde voor je uit; 

• Plaats de zwarte kaars op de uitgestrooide grafaarde; 

• Ontsteek de kaars; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Dienaeren van het rijk; 
Aanvaard mijn kennis; 

En voer nu uw taken uit. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Zwarte kaars 
Vergankelijke componenten: 1 x Grafaarde 
Wettelijke status: Legaal  
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Slag der verstomming 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Hanze der necromantiërs 
 
Effect: 
Indien men geraakt wordt door de necrobol, kan men 5 minuten lang 
geen geluid meer voortbrengen. 
Na het uitspreken van de incantatie wordt de necrobol magisch geladen. 
Hij blijft dit voor de duur van één gevecht, tien minuten of tot hij 
geworpen wordt en een levend wezen (dier of humanoide) raakt. Indien 
de bol mist, kan hij door éénieder opgeraapt en geworpen worden. 
Uitvoering:  

• Giet de lijm over de necrobol. 

• Spreek de incantatie uit; 

• Gooi de necrobol naar het slachtoffer. 

 
Incantatie:  

 
Tong, wees gebonden! 

 
Materiaalvereiste: 1 x Necrobol 
Verbruikte componenten: 1x Lijm 
Wettelijke status: Illegaal 
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Bevrijding 
Gekend bij: 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromantiërs 
 
Effect: 
Deze spreuk vernietigt lagere ondoden, en doet schade aan hogere 
ondoden. Op het ogenblik dat de necrobol een lagere ondode raakt, wordt 
deze ogenblikkelijk volledig vernietigd. Er blijft slechts een hoopje as 
over. Een hogere ondode krijgt 2 punten schade. 
De necrobol blijft opgeladen voor de duur van het gevecht of de 
ontmoeting en ontlaadt zich bij impact op een ondode. Men kan de 
necrobol dus niet vooraf opladen, maar indien men mist, blijft de 
necrobol wel opgeladen. Men kan hem dus opnieuw oprapen en 
nogmaals gooien. Hiervoor dient men de incantatie te herhalen, maar de 
magiepunten moeten niet opnieuw betaald worden. 
 
Uitvoering: 

• Spreek de incantatie uit;  

• Hou de grafaarde tegen de necrobol. 

• Gooi de bol (zacht) naar de ondode; 

 
Incantatie: 

Ondood naar dood, VERNIETIG! 
 
Materiaalvereiste: 1 x Necrobol 
Verbruikte componenten: 1x grafaarde 
Wettelijke status: Illegaal; tenzij tegen "wilde" ondoden 
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Minitus wanhopige herstelling 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Hanze der Necromantiërs 

 
Effect: 
De gebruiker heeft een ondode of iemand onder het effect transformatie 
(ondode); maar niet boven diens maximum. Het ondode lichaam herstelt 
zich volledig. Zelfs indien ledematen of een hoofd eraf gehakt zijn. De 
voorwaarde is echter dat alle stukjes aanwezig zijn en de herstelling 
binnen de vijf minuten na de destructie gebeurd is. Let wel. Wanneer het 
lichaam eerder volledig vernietigd is. Bv door een bevrijding, kan men de 
wanhopige herstelling niet meer gebruiken. Het ondode lichaam herstelt 
ook niet op enkele seconden tijd, maar neemt doorgaans een 30 tal 
seconden in beslag.  
Uitvoering:  

• Neem het popje in je hand; 

• Giet de grafaarde over je hand; 

• Giet het bloed over je hand; 

• Leg je hand op de rug van de te helen ondode; 

• Spreek de incantatie uit terwijl je hand op zijn rug blijft rusten. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Mijn leven gegeven; 

Om jou te helen! 

 
Materiaalvereiste: 1 x Popje 
Verbruikte componenten: 1 x Grafaarde; 1 x Bloed 
Wettelijke status: Legaal 
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Het Hanze der Magisters 
 

Leerling 
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1-handige scherpe wapens 
 
gekend bij:  
Het gilde der artiesten, brouwers, narren en verwenners 
Het Hanze der Magisters 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle scherpe wapens 
(uitgezonderd bijlen) met een lengte van 80 tot 120 centimeter.  
Het langzwaard (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek voor de echte 
krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen dat nog 
samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan worden. Het 
is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt meer fysieke 
kracht dan het kortzwaard.  
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 

 
Uitvoering:  
Geen 

 
Incantatie:  
Geen 

 
Materiaalvereist 1-handig scherp wapen 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

 
Een zwaard, een paard, een schone vrouw 

Leent niemand uit als met berouw 
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Bliksem 
gekend bij:  
De kerk van de al grote vernietiger 
Het Hanze de Magisters 
De Ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Een slachtoffer – men moet het doel kunnen zien – tot op 20 meter 
afstand wordt door een bliksem getroffen. Hij verliest hierdoor 1 
levenspunt op zijn torso doorheen pantser dat niet beschadigd wordt. 
 
Uitvoering: 

Houdt  de staafjes samen in één hand omhoog; 
Giet  het water er over uit; 
Richt  de staafjes op het slachtoffer;  
Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: 
Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 
 
Blijvende componenten: 1 x Bliksemstaafje 
Vergankelijke componenten: 1x Wijwater van de Al-grote-vernietiger 
of van de grootmeester aller magie 
Wettelijke status: Legaal 
 

Je wordt geboren, je leeft een tijdje, je begrijpt er geen bliksem van en je 
gaat dood. 
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Wervelwind 
gekend bij:  
Uniek gildeheim- Het Hanze der Magisters 

 
Effect:  
Een lokaal wervelwindje steekt op en neemt het slachtoffer even in zijn 
greep. Het slachtoffer moet metéén drie maal ter plaatse rond zijn eigen 
as draaien. Tijdens het ronddraaien is het slachtoffer zo goed als 
hulpeloos. Hij kan niet snel een drankje naar binnen werken, iemand 'per 
ongeluk' een mep verkopen, ... . 
Met deze spreuk kan je niemand een actie laten ondergaan die hem/haar 
schade zou berokkenen. Als een persoon om één of andere reden niet aan 
de actie kan voldoen (omdat een ander effect hem belet dat te doen) heeft 
het spreukje geen effect.  
Deze spreuk heeft enkel effect op materiële wezens. Sommige grote 
creaturen zijn hier immuun voor. 

 
Uitvoering:  

• Wrijf het gele zout tussen je handen. 

• Wijs naar het slachtoffer; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  
Wizzewizzewas; 
Draai drie keer rond je as ! 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1x Geel zout 
Wettelijke status: Legaal 

 

Wie wind zaait, zal storm oogsten 
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Lijmen 
gekend bij:  
De Kerk van de Maanwolvin 
Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Elk deel van het lichaam van het slachtoffer dat de grond raakt vanaf het 
moment dat de spreuk uitgesproken wordt tot op het ogenblik dat deze 
uitgewerkt is, is vastgelijmd aan de grond en kan als gevolg daarvan niet 
meer bewogen worden. Het slachtoffer kan ook niet uit zijn schoenen 
stappen; de magische lijm dringt immers uit de grond door tot het 
dichtstbijzijnde lichaamsdeel dat het met de grond verbind, in casu de 
voeten. De schoenen zitten er weliswaar tussen, maar dat hindert de 
magie niet. 
De duur van de spreuk bedraagt 1 minuut. Let op: deze spreuk heeft geen 
of minder effect op wezens die een uitzonderlijke grote lichaamskracht 
bezitten. Zoals een trol of een oger.  
 
Uitvoering: 

• Spreek  de incantatie uit; 

• Giet de lijm uit(of het wijwater) in de richting van het 
slachtoffer. 

 
Incantatie: 

 
Een klevende parel wordt moeras; 

Met bewegen stop je alras. 
 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Lijm of gewijd water van de maanwolf 
Wettelijke status: Legaal 
 

Een wijze dienaer heeft geen lijm nodig, want hij scheidt niets. 
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Ospero's ontdekkende ogen 
gekend bij:  
Uniek gildegeheim - Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Met behulp van deze spreuk kan je zien of er een magisch effect op een 
voorwerp of een persoon aanwezig is. 
Je moet het doelwit kunnen zien en specifiek zeggen welk voorwerp of 
persoon. Een figurant zal je dan zeggen of en zo ja hoeveel betoveringen 
er zijn.  
Bovendien kan je ontdekken of er vallen op een voorwerp staan, hoeveel 
ervan actief zijn en of het slot gesloten is. De aard van de betoveringen of 
vallen wordt door deze spreuk niet getoond, enkel of en hoeveel er 
aanwezig zijn. 

 
Uitvoering:  

• Kijk naar het te onderzoeken voorwerp of de persoon; 

• Leg het wit gaas over je hoofd; 

• Drink het gewijde water 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Waas van geheimzinnigheid; 

Trek op en openbaar mij uw geheimen. 

 
Blijvende componenten: 1 x Wit Gaas 
Vergankelijke componenten: 1x Gewijd water van de grootmeester 
Wettelijke status: Legaal 

 
Het mooiste wat we kunnen ontdekken is een geheim. 
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Lava handen 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
De Magister infuseert zijn handen met elementaal vuur tot ze 
roodgloeiend worden. Zolang hij zich focust kan met zijn verhitte handen 
kleine voorwerpen laten ontbranden of zelfs brandwonden veroorzaken 
bij levenden. 1 punt schade.  
 

Uitvoering: 
• Je raakt je platte steen aan 

• je incanteert de spreuk 

 

Incantatie: 
Hitte gesloten in de steen 

Verwarm mijn handen 
 

Blijvende componenten: 1x platte steen 
Verbruikte componenten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Spreukperkamenten lezen 
gekend bij 
Het Hanze der Necromantiers 
Het Hanze der Magisters 
Het Hanze der Bezweerders 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Met deze techniek kan een personage spreukperkamenten gebruiken. 
Een spreukperkament bevat steeds maar 1 spreuk, geen andere 
technieken. Indien de duur van het effect van de spreuk variabel is, 
doordat dit effect bijvoorbeeld afhangt van het branden van een kaars of 
een wierookstaafje, dan is de duur van het effect bij het gebruik van een 
perkament altijd 10 minuten. Indien de spreuk vereist dat een 
tegenstander met een projectiel moet getroffen worden, verfrommel dan 
het perkament en gebruik deze prop als projectiel. 

 
Uitvoering:  
Incantatie lezen en gebruikte spreukperkament verscheuren. 

 
Incantatie: Geen 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: Spreukperkament 
Wettelijke status: Legaal 

 
Als ge iemand niet uw hele geheim durft toevertrouwen, vertrouw hem 

dan ook niet een gedeelte ervan toe. 
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Het Hanze der Magisters 
 

Gezel 
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Lange staf 
gekend bij: 
Het Hanze der Necromantiers 
Het Hanze der Magisters 
Het Hanze der Bezweerders 
De Kring der heksen 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met een staf met een 
lengte van 100 tot 180 centimeter. Merk op dat het éénhandige gebruik 
van een korte staf onder de vaardigheid 1-handige botte wapens valt, een 
korte staf is immers speltechnisch identiek aan een knots. 
Door de eeuwen heen is de Eternicaanse bevolking de lange staf (100 tot 
180 cm) gaan beschouwen als een statussymbool voor de leden van de 
drie machtige hanzes der magie. Het Eternicaanse recht behoudt het 
gebruik ervan dan ook voor aan de gezellen en meesters van de hanzes 
der bezweerders, magisters en necromantiërs. Een lange staf kan niet 
samen met een strijdschild, een torenschild of een beukelaar gebruikt 
worden. 

 
Uitvoering: Geen 

 
Incantatie: Geen 
Blijvende componenten: Lange staf 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

Je stilte zal je niet beschermen. 
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Magische ontwrichting 
gekend bij: 
De Kerk van de grootmeester der magie 
De Kerk van de ruiter des duisternis 
Het Hanze der Magisters 
De ridder orde van Halinus 
 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat één actief magisch effect teniet gedaan 
wordt. Deze spreuk heeft geen effect op drankjes, perkamentrollen of 
magische voorwerpen zelf, maar wel op effecten teweeg gebracht door 
deze drankjes, perkamentrollen of magische voorwerpen. 
Noch ogenblikkelijke effecten (zoals een bliksem), noch permanente 
effecten (zoals een heling), kunnen hiermee teniet gedaan worden. Ook 
effecten van het type geesteffect (bezetenheid) of vervloekingen worden 
niet geäffecteerd door deze spreuk. 
De gebruiker moet de naam van de spreuk kennen of zijn effect 
beschrijven. 
 
Uitvoering: 

• Neem het stuk amber in de ene hand en het stuk kalk in de 
andere;   

• Gooi de kalk in de richting van het te ontwrichten effect; 
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Onttrek aan hetgeen ik zie, 

.... (naam van de spreuk of de beschrijving) 
Alle magie! 

 
Blijvende componenten: 1 x Amber 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: legaal 
 
Door eendracht worden kleine dingen groot, maar door tweedracht gaan 

zelfs de grootste teniet. 
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Vuurpijl 
gekend bij: 
De Kerk van de lichtende Draak 
Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Een slachtoffer – men moet het doel kunnen zien – tot op 10 meter 
afstand wordt door een vuurschicht getroffen. Hij verliest hierdoor 2 
levenspunten. Doch pantser beschermt. Wanneer de magische bom niet 
knalt, mislukt de spreuk. De spreuk mag herhaald worden, maar men 
dient tussen iedere incantatie 10 seconden te laten.  
 
Uitvoering: 

• Houdt  de staafjes samen in één hand omhoog; 
• Richt  de staafjes op het slachtoffer; 
• Spreek  de incantatie uit;  
• Laat  de bom ontploffen. 

 
Incantatie: 

Mijn woede op jouw gericht; 
Als een vuren schicht. 

 
Blijvende componenten: 2 x IJzeren staafje 
Vergankelijke componenten: 1 x Magische bom 
Wettelijke status: Legaal 
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Rex’s Drukgolf 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
De Magister focust zijn telekinetisch vermogen tot een ware drukgolf, 
hiermee kan hij meerdere individuen wegduwen. Hij spreidt zijn armen 
naar voor met gebalde vuisten,  incanteert de spreuk en doet terwijl een 
luchtslag in de richting van zijn slachtoffer.s.  Dit kan de magister 
driemaal herhalen.  
 
De eerste 3 individuen binnen 5 passen moet drie passen achteruit doen. 
 
Uitvoering: 

• je spreidt je armen met gebalde vuisten 

• Je spreekt de incantatie uit 

• tegelijk maak je een luchtstoot in de richting van je slachtoffer  

 
Incantatie: 

Met de wind in mijn vingers 
zoals strohalmen in de storm 

Windstoot!  
 
Blijvende componenten: geen 
Verbruikte componenten: 1x magisch water  
Wettelijke status: Legaal 
 
 

 Magisters, een storm van shaduwboksers 
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Magische Barriere 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
 
De magister focust zijn vermogen om met enkele energetische draden 
een barrIère te weven. Deze barrière van hoog kinetische energie brandt 
bij aanraking. Zij kan de onvoorzichtige bezoeker stevige wonden 
opleveren. 1 punt schade per aanraking.   
 
De barrière duurt tot het einde van een Epos en kan opgeheven worden 
door de magie te onderbreken.  
 

 

Uitvoering: 
• Steek een wierookstokje aan. 

• je incanteert de spreuk terwijl je met neonwoldraad de barrière 
begint te weven.  

• Laat de magische bom afgaan 

• Laat ergens zichtbaar het effect op papier achter. 

 
Incantatie: 
 

Van katoen, tot staal 
van staal naar licht 

met de hitte van de zon 
 
Materiaal vereiste: woldraad (zelf mee te brengen) 
Vergankelijke componenten: 1x wierookstaafje, 1x magische bom 
Wettelijke status: legaal met toestemming van de eigenaar of in je 
eigen huis 
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Stof tot stof 
gekend: 
De Kerk van de Al-grote-Vernietiger 
Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Met deze spreuk kan men 1 enkel klein, niet-levend, niet-magisch (of 
magisch equivalent) voorwerp affecteren. Dit voorwerp wordt door deze 
spreuk tot as herleid. 
Als richtlijn voor de grootte van het voorwerp geldt dat het niet groter 
mag zijn dan een kubus met ribben van 30 centimeter, en niet meer mag 
wegen dan een tweetal kilogram. Zo zou men bijvoorbeeld een ring, een 
drinkbeker of een boek kunnen affecteren. De inhoud van een voorwerp 
wordt mee vernietigd, dus men kan de spreuk niet gebruiken om 
bijvoorbeeld een kist te openen. De spreuk kan ook niet gebruikt worden 
om bijvoorbeeld het slot van een deur te vernietigen, men moet de 
grootte van het volledige voorwerp in rekening nemen. 
Indien er vallen zaten op het vernietigde voorwerp, dan gaan deze 
allemaal af. 
 
Uitvoering:  

• Leg je handen op het voorwerp;  

• Spreek het eerste deel van de incantatie uit; 

• Laat de bom ontploffen; 

• Spreek het tweede deel van de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Verlaat deze wereld; 

Tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Magische bom 
Wettelijke status: Illegaal 
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Vriend van Halinus 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Het Hanze der Magisters 
 
Effect: 
Wanneer je op de universiteit van Halinus studeerde heb je in de 
bibliotheek, tijdens een practica, in de kroeg of tijdens een lezing tijd 
gehad om contacten te maken verschillende medestudenten. Later zijn 
jullie elk je eigen weg opgegaan doch in tijd van nood kan je één van hen 
contacteren voor een persoonlijk verzoek.  Je oude vriend nu actief bij de 
arcanisten, de ridderorde van Halinus of de kerk van de Grootmeester zal 
trachten wat in zijn mogelijkheid ligt om hierop te antwoorden in 
aanvaardbare binnenspelse termen.  
  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: 2 zilver voor de boodschapper 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

Dag vriend, het is weer even geleden sinds die ene avond.. Weet je nog 
toen… ik zou je hulp willen vragen.. 
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Het Hanze der Bezweerders 
 

Leerling 
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Spreukperkamenten lezen 
 

gekend bij 
Het hanze der Necromantiers 
Het hanze der Magisters 
Het hanze der Bezweerders 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Met deze techniek kan een personage spreukperkamenten gebruiken. 
Een spreukperkament bevat steeds maar 1 spreuk, geen andere 
technieken. Indien de duur van het effect van de spreuk variabel is, 
doordat dit effect bijvoorbeeld afhangt van het branden van een kaars of 
een wierookstaafje, dan is de duur van het effect bij het gebruik van een 
perkament altijd 10 minuten. Indien de spreuk vereist dat een 
tegenstander met een projectiel moet getroffen worden, verfrommel dan 
het perkament en gebruik deze prop als projectiel. 

 
Uitvoering:  
Incantatie lezen en gebruikte spreukperkament verscheuren. 

 
Incantatie: Geen 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: Spreukperkament 
Wettelijke status: Legaal 

 
Als ge iemand niet uw hele geheim durft toevertrouwen, vertrouw hem 

dan ook niet een gedeelte ervan toe. 
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Gaswolk 
gekend bij: 
Het Hanze der bezweerders 
De Kring der Heksen 
Het Gilde der Spoorzoekers 
Effect: 
De gebruiker verandert in een groenachtige, reukloze gaswolk zolang de 
spreuk werkt. Hij blijft makkelijk zichtbaar voor wezens binnen de tien 
meter. De gebruiker is niet meer lichamelijk aanwezig gedurende de tijd 
dat het wierookstaafje smeult. Hij kan waarnemen, maar kan niet 
spreken noch op enige andere wijze communiceren of voorwerpen 
manipuleren! Hij kan zich zo snel bewegen als hij kan lopen. Hij kan enkel 
gaan waar hij ook effectief kan lopen (dus niet onder deuren door etc …). 
Wil de gebruiker terug zijn normale fysische vorm aannemen, dan wacht 
hij tot het wierookstaafje opgesmeuld is of breekt hij het en dooft het. 
Voortijdig stoppen van de spreuk vernietigt immers evengoed het 
component (dat hij dan aan een figurant of figurant afstaat -> geen 
halfgebruikte wierookstaafjes hergebruiken dus). De gebruiker is enkel 
vatbaar voor spreuken. 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

• Leg de camouflagestof op je hoofd; 

• Steek het wierookstaafje aan; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Blaas het daarna uit, zodat het smeult. 

Incantatie:  
Als een dwalende wolk; 

Onkwetsbaar voor de dolk; 
Zo zal mijn Wezen zich houden. 

Blijvende componenten: 1 x Camouflagestof 
Vergankelijke componenten: 1 x Wierookstaafje 

Wettelijke status: Illegaal, behalve voor leden van het 
Spoorzoekersgilde vanaf de rang van gezel 

Soms durf ik echt wel meer dan anders. 
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Gedempte kracht 
gekend bij: 
Het Hanze der Bezweerders 
De Kerk der Ruiter van de duisternis 
 
Effect: 
De spreuk veroorzaakt een zone waarin magie geen effect heeft. Iedereen 
die de zone binnentreedt kan geen enkele vorm van magie gebruiken of 
ondergaan. Deze kracht maakt geen onderscheid tussen vriend en vijand, 
tussen bovenwereldlijk, natuurlijk en goddelijk. De spreuk eindigt als de 
gebruiker sterft, wanneer hij het vlaggetje laat zakken of zelf de cirkel 
verlaat. Andere personen kunnen vrijelijk de cirkel in en uit stappen 
zonder dat de spreuk verbroken wordt. Na beëindiging van de spreuk 
wordt de cirkel uitgewist. 
Een effect dat binnen de cirkel tenietgedaan wordt begint terug te werken 
als de cirkel verbroken wordt of bij het verlaten van de cirkel. De duur 
van de spreuk wordt echter niet onderbroken. D.w.z. Als je spreuk 5 
minuten duurt en je daarvan 4 minuten in de cirkel doorbrengt dan zal je 
spreuk nog maar 1 minuut werken. 
Magische drankjes, magische perkamenten, magische voorwerpen, noch 
enige andere vorm van magie of magische voorwerpen, zowel 
bovenwereldlijk, natuurlijk als goddelijk, werken binnen de cirkel! 
 
Uitvoering: 

• Teken,  met behulp van de inhoud van het potje geel zout, al 
strooiend een  cirkel van maximum vijf meter diameter op 
de grond; 

• Om  de machtscirkel te consolideren dient de gebruiker 
met een dolk zijn  pols open te halen (1 punt schade) om de 
cirkel nog eens in bloed te trekken;  

• Spreek  tijdens dit proces de incantatie uit; 

• Vanaf  nu zijn alle personen binnen de cirkel beschermd en 
dit zolang de  magiegebruiker het vlaggetje in de hoogte 
houdt. 
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Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Laat de Cirkel zonder Einde; 
Mij beschermen tegen de Tover mijner vijanden. 
 
Blijvende componenten: 1 x Vlag met Feniks symbool; 1x Dolk 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Geslagen zwaarden 
gekend bij: 
De Kerk van de moeder des levens 
Het Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
Iedereen binnen de cirkel is beschermd tegen fysieke aanvallen met 
handwapens. Magische effecten hebben nog altijd effect. Bovendien 
beschermt de cirkel niet tegen projectielen. De cirkel dient op dusdanige 
manier getrokken te worden dat alle personen die beschermd wensen te 
worden, zich op het moment van het ritueel binnen de afbakening 
bevinden. Elkeen die zich buiten de cirkel bevindt na het ritueel, wordt 
door de magische kracht buiten gehouden. Deze kracht maakt geen enkel 
onderscheid tussen eventuele vrienden en vijanden. Buiten treden gaat 
wel maar binnenkomen niet meer. De spreuk is beëindigd als de 
gebruiker sterft of hij het vlaggetje laat zakken. Na beëindiging van de 
spreuk wordt de cirkel uitgewist. 
Uitvoering: 

• Teken,  met behulp van de inhoud van het potje geel zout, al 
strooiend een  cirkel van maximum vijf meter diameter op 
de grond;   

• Om  de machtscirkel te consolideren dient de gebruiker 
met een dolk zijn  pols open te halen (1 punt schade) om de 
 cirkel nog eens in bloed te trekken; 

• Spreek  tijdens dit proces de incantatie uit; 

• Vanaf  nu zijn alle personen binnen de cirkel beschermd en 
dit zolang de  magiegebruiker het vlaggetje in de hoogte 
houdt. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Laat de Cirkel zonder Einde; 

Mij beschermen tegen het Staal mijner vijanden. 
 
Blijvende componenten: 1 x Vlag met Zwaardsymbool; 1 x Dolk 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Vrede 
Gekend bij: 
De Kerk van de Draak van het licht 
De kerk van de moeder des levens 
Het Hanze der Bezweerders, 
 
Effect: 
Deze spreuk zorgt er voor dat 1 slachtoffer geen rechtstreekse actie tegen 
de gebruiker kan ondernemen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf 
aangevallen wordt door de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Rechtstreekse acties zijn aanvallen, spreuken of effecten die de gebruiker 
tot doel hebben of waarbij de gebruiker in de effectenzone zou 
terechtkomen, hinderen van beweging van de gebruiker, … . Het 
slachtoffer kan nog steeds verbaal tegen de gebruiker ageren en mag zelfs 
anderen opdragen tegen de gebruiker actie te ondernemen. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
 
Uitvoering: 

• Neem  de kalk in je rechterhand en de diamant in je 
linkerhand; 

• Smijt  de kalk naar het slachtoffer;  
• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Hier vriend, ga in vrede en bewaar voor mij de rust. Ik zal er wel bij 
slapen. 

 
Blijvende componenten: 1 x Zwarte diamant 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Illegaal 
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Slappe handjes 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Hanze der Bezweerders 

 
Effect: 
Beide handen van het slachtoffer worden even totaal krachteloos en laten 
alles los. Het slachtoffer moet alles loslaten wat hij in zijn handen heeft. 
Iemand met twee wapens bijvoorbeeld zal ze allebei laten vallen. Hij 
hoeft niet los te maken wat aan zijn hand hangt. De handriem van een 
schild, bijvoorbeeld, zal even losgelaten worden, maar het slachtoffer 
hoeft zijn hand maar weer te sluiten om een perfecte greep te herwinnen. 
Met deze spreuk kan je niemand een actie laten ondergaan die hem/haar 
schade zou berokkenen. Als een persoon om één of andere reden niet aan 
de actie kan voldoen (omdat een ander effect hem belet dat te doen) heeft 
het spreukje geen effect.  
Deze spreuk heeft enkel effect op mensachtigen (bv. Orken, goblins, 
mensen etc...) 

 
Uitvoering:  
• Ruik aan de wolvenurine. 

• Wijs naar het slachtoffer; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Abrakallan 
Laat alles vallen ! 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1x  wolvenurine. 
Wettelijke status: Legaal 
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Vertwijfelt’s Meesterlijke Verwarring 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Hanze der Bezweerders 
 

 
Effect: 
De bezweerder is met deze spreuk instaat de unieke legendarische 
cognitieve vermogens van Meester Vertwijfelt op te roepen bij een ander. 
De voorwaarde is echter dat die ander alreeds sterk gefocused is op één 
enkele onderneming. Diens gedachten zullen na de incantie van de 
spreuk echter verwarren tot een onhandelbare knoop en dit voor een 
tiental minuten.  

De spreuk is niet bruikbaar in een gevecht en vervalt onmiddellijk indien 
een dreiging nabij is.  

 
Uitvoering:  

• Steek de wierook aan en blaas de rook richting het doel. 

• Spreek ondertussen de incantatie uit. 

• Laat een figurant of spelleider het effect meedelen, de bron, jij dus, 
blijft onbekend.  

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende 

 
Logica gebied ons het doel voor ogen te houden 
Het doel dat vooropgesteld werd via parameters 

Zij worden omschreven door het concept 
Je weet wel 

 
Blijvende componenten: geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wierook 
Wettelijke status: Legaal  
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Het Hanze der Bezweerders 
 

Gezel 
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Lange staf 
 

Gekend bij: 
Het Hanze der Necromantiers 
Het Hanze der Magisters 
Het Hanze der Bezweerders 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met een staf met een 
lengte van 100 tot 180 centimeter. Merk op dat het éénhandige gebruik 
van een korte staf onder de vaardigheid 1-handige botte wapens valt, een 
korte staf is immers speltechnisch identiek aan een knots. 
Door de eeuwen heen is de Eternicaanse bevolking de lange staf (100 tot 
180 cm) gaan beschouwen als een statussymbool voor de leden van de 
drie machtige hanzes der magie. Het Eternicaanse recht behoudt het 
gebruik ervan dan ook voor aan de gezellen en meesters van de hanzes 
der bezweerders, magisters en necromantiërs. Een lange staf kan niet 
samen met een strijdschild, een torenschild of een beukelaar gebruikt 
worden. 

 
Uitvoering: Geen 

 
Incantatie: Geen 
Blijvende componenten: Lange staf 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

Je stilte zal je niet beschermen. 
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Vriend der schaduwen 

 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Het Hanze der bezweerders 
 
Effect: 
De Hanze der bezweerders is van oudsher zeer geconnecteerd met 
verschillende organisaties in de duisternis. Natuurlijk om het rijk te 
beschermen tegen de meer subtiele vijanden. In je verleden heb je via de 
hanze zo enkele contacten direct of indirect kunnen opbouwen die je nu 
kan aanspreken voor een verzoek aan de Herverdelers, Vereffenaars of 
Narren.  
 
Per mystieke boodschap kan je een ‘boodschap’ versturen waarin je een 
verzoek brengt die zij op gepaste (lees: veelal niet mystiek manier, tenzij 
ze zelf over deze techniek bezitten) wijze en tijd zullen 
beantwoorden.  Het is gebruikelijk om een plek van afspraak mee te 
sturen.  Indien de gebruiker van de techniek de aangesproken persoon 
niet rechtstreeks kent zal de aangesproken persoon met grote reserve en 
voorzichtigheid antwoorden uit respect voor deze oude gewoonte & uit 
respect voor jullie gemeenschappelijke contact.   
 
Bij het doelbewust gebruik van deze techniek om de andere gilde te 
schaden hebben deze gilden een sterke reputatie om oog om oog te eisen. 
Evenals hanteren de hanze der bezweerders strikte sancties voor het 
verkwanselen van goede contacten.  
 

Materiaal vereiste: Een brief met de boodschap, af te geven aan een 
spelleider of spellokaal 
Verbruikte ingrediënten: 2 goud voor de boodschapper 
Wettelijke status: Illegaal 
 
Dag vriend, de verwevenheid tussen onze hanze en je gilde is sinds eeuwen 
gesmeed en hersmeed, op deze oude pacten verzoek ik je om af te spreken 

voor een wederzijdse win…  
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Dutje 
Gekend bij: 
De Kerk van de moeder des levens 
De kerk van de dood 
Het Hanze der bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk wekt een grote moeheid op in het slachtoffer. Als het 
slachtoffer de kans krijgt zal hij ter plekke een dutje doen. Indien er 
iemand hem aanvalt, iemand in de buurt lawaai maakt of hard aanraakt, 
zal hij echter meteen weer klaar wakker zijn. Het slachtoffer hoeft ook 
niet meteen te gaan liggen. Hij zal het zich zo gemakkelijk mogelijk maken 
als zijn huidige omgeving en opdracht hem toelaten. Een wachter voor 
een deur zal gewoon even tegen de muur leunen en een dutje gaan doen. 
Je kan dit perfect gebruiken om aan een wachtpost voorbij te glippen of 
zijn zakken te rollen maar het nut in een gevecht is beperkt. 
De spreuk heeft effect op 1 wezen dat je rustig aanraakt. De spreuk werkt 
niet op wezens die geen slaap nodig hebben zoals ondoden, constructen 
of sommige buitenwereldlijken. 
Na een kwartiertje ongestoorde slaap ontwaakt het slachtoffer weer. 
 
Uitvoering: 

• Strooi het gele zout over de grond; 

• Geeuw;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende 
 

Zandman, zandman, sluit zijn ogen voor de wereld. 
 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
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Kandel’s pantser 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Het Hanze der bezweerders 

 
Effect: 
De gebruiker van de spreuk krijgt 3 beschermingspunten. Deze spreuk 
kan niet op iemand anders gebruikt worden. Er kan altijd maar één 
'Kandel’s pantser',’Van ’s Graevenburchte’s pantser’ of 'Van Moerseinde’s 
pantser' actief zijn per persoon. Bij elke schade, of die nu op de persoon 
zelf of op zijn uitrusting is, trekt men eerst de beschermingspunten van 
de spreuk af. Schade die pantser negeert, negeert ook deze bescherming. 
De effecten van deze spreuk worden niet overgedragen naar een 
volgende spelsessie. 
De spreuk beschermt ook tegen moorden, wurgen en uitschakelen. In dit 
geval verdwijnt de hele spreuk ongeacht het aantal overblijvende 
beschermingspunten. Bij een tweede moordpoging zal de spreuk dus niet 
meer actief zijn. 
De effecten van deze spreuk worden niet overgedragen naar een 
volgende spelsessie. 

 
Uitvoering:  

• Smeer een beetje bloed uit op elk lichaamsdeel; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Herhaal dit ritueel met een platte steen. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende 

 
Dit bloed als symbool voor wat zou zijn geweest; 

gebonden aan de aarde, getemd het beest. 
 

Blijvende componenten: 1 x Platte Steen 
Vergankelijke componenten: 1 x Bloed 
Wettelijke status: Legaal 
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Ontsluiering der nevelen 
Gekend bij:  
Uniek gildegeheim- Het Hanze der bezweerders 

 
Effect: 
Met behulp van een smaragd kan de bezweerder binnen een straal van 
20 meter ontzichtbaren of illusie-effecten doorzien.  
Dit geldt zowel voor magische effecten (bijvoorbeeld door de spreuk 
onzichtbaarheid) als voor wereldlijke effecten (zoals de techniek 
sluipen). Merk op dat personen die zich in de Schemerzone bevinden 
door deze spreuk niet terug zichtbaar worden, enkel onzichtbaren 
binnen onze eigen wereld worden zichtbaar. 

 
Uitvoering:   

• Giet het magisch water uit over de smaragd. 

• Spreek de incantatie uit. 

• Kijk doorheen (of langs, zo doorzichtig zijn ze niet) de smaragd en 
speur jouw omgeving af.  

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende 

 
Licht van kennis, verdrijf de nevelen! 

 
Blijvende componenten: 1x Smaragd 
Vergankelijke componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal 
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Scheila's charmante vertoning 
Gekend bij: 
Het Hanze der Bezweerders 
De kerk van de moeder des levens 
De kring der heksen 
De kerk van de ruiter des duisternis 
 
Effect: 
Deze spreuk verandert de ingesteldheid van het slachtoffer t.o.v. de 
gebruiker. Het slachtoffer ziet de gebruiker als zijn beste vriend, zijn 
grootste liefde en kan voor de duur van het contact niets slechts van de 
persoon denken. Zelfs als de gebruiker de meest walgelijke zaken voor 
zijn ogen doet, zal het slachtoffer de daden goedpraten en de gebruiker 
verdedigen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf aangevallen wordt door of 
in opdracht van de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. Indien de spreuk lukt, blijft deze gelden zolang 
men dicht bij elkaar blijft of tot het slachtoffer door de gebruiker of in 
diens opdracht wordt aangevallen. In dit laatste geval moet het 
slachtoffer zelf de opdracht gehoord hebben. Verklaringen uit tweede 
hand worden meteen van de hand gewezen. Deze spreuk kan niet in 
gevechten toegepast worden; tenzij het slachtoffer weerloos is en bij 
bewustzijn. 
Uitvoering: 

• Wikkel  het wit gaas om je pols;  

• Raak  het slachtoffer op een vriendelijke manier aan (hand 
schudden,  klopje op de schouder) met de hand 
waarrond het wit gaas gebonden;    

• Spreek  nu de incantatie uit (dit kan je vlekkeloos laten 
overlopen in een  normale conversatie waarbij lichte 
afwijkingen van de incantatie  zijn toegestaan). 
 

Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Beste vriend, ik ben blij je hier aan te treffen! 

Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Illegaa 
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Onzichtbaarheid 
Gekend bij:  
Uniek gildegeheim- Het Hanze der bezweerders 

 
Effect: 
De gebruiker en zijn volledige uitrusting worden onzichtbaar. Alles wat 
hij gedurende de tijdsduur van de spreuk opraapt wordt eveneens 
onzichtbaar, alles wat hij achterlaat wordt daarentegen terug zichtbaar. 
Let op: de gebruiker is niet geurloos, noch onhoorbaar, noch ontastbaar 
en kan aldus door wezens met buitengewoon goede zintuigen eventueel 
ontdekt worden. Wanneer de gebruiker lawaai maakt (bvb. op dood hout 
lopen), kunnen wezens in de omgeving argwaan krijgen. De kans dat 
sommige wezens door hun reuk de aanwezigheid van hun prooi 
waarnemen, verhoogt hierdoor. Ze zullen echter steeds als blinden 
dienen te zoeken en vechten. Het is aan te raden dat de ‘ontzichtbare’ zich 
bijzonder snel werkelijk ontzichtbaar maakt en niet in het zicht blijft 
staan. Dat is gewoon bijzonder vervelend en moeilijk te negeren. Kruip 
onder een tafel of in een donkere hoek. De spreuk blijft van kracht 
gedurende 10 minuten. Elke aanvallende actie (magisch of fysisch) 
vanwege de gebruiker vernietigt het effect van de spreuk. Het is aan de 
discretie van de figurant overgelaten om te beslissen wat ‘aanvallend’ is. 

 
Uitvoering:  

• Steek de blauwe kaars aan; 

• Leg het wit gaas op je hoofd en spreek de incantatie uit. 

• Blaas de kaars uit.  

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Als de Wind uit de vlaktes; 
Als de Schim uit de Overwereld; 
Zo wil ik dwalen over de wegen. 

 
Blijvende componenten: 1 x Blauwe Kaars;  
Vergankelijke componenten: 1 x Wit Gaas 
Wettelijke status: Illegaal  
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Kring der Heksen 
 

Leerling 
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Camouflage 
Gekend bij: 

Kring der heksen 

Kerk van de Maanwolvin 

Effect: 

De gebruiker verandert – ogenschijnlijk – in een boom. De spreuk is 

beëindigd als de gebruiker zich verplaatst, aanvalt of verdere magie 

gebruikt.  

Laat het duidelijk zijn dat intelligente wezens wantrouwen kunnen 

koesteren indien zij een boom aantreffen op een volledig onlogische 

plaats (bijvoorbeeld: midden in een zaal, in een ondergrondse kerker 

waar nooit zonlicht komt, ...). 

Daar de verandering slechts een illusie is, ondergaat en merkt de 

gebruiker zelf geen enkele verandering. 

Uitvoering:  

• Leg de camouflagestof op je hoofd; 
• Giet de lijm over jouw voeten. 
• Spreek de incantatie uit; 
• Blijf onbeweeglijk staan. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 

Zoals de wortel in de Aarde; 

Zoals de stam in het woud; 

Zo zal ik ogen. 

 

Blijvende componenten: 1 x Camouflagestof 

Vergankelijke componenten: 1x lijm 

Wettelijke status: Legaal  
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Communiceer met het land 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - de Kring der Heksen 

 
Effect: 
Dit ritueel laat de heks toe om op een basaal niveau te communiceren met 
de omgeving waarin zij zich bevindt. Ze krijgt een gevoel van hoe het met 
de omgeving – het ‘land’ – gesteld is, eventueel met enige vorm van detail.  
Voorbeelden van feedback: 

• ‘Het gaat fantastisch met deze heuvels, de lente is 
begonnen en alle planten knoppen naar nieuw leven!’; 

• ‘Het gaat niet zo goed met dit woud. De rivier is 
opgedroogd en daardoor sterft het leven uit’; 

• ‘Iets verstoort de natuurlijke gang van zaken hier, maar je 
hebt geen idee wat’ (tiens, standaard opening voor de 
live?); 

• ‘De plant die je zoekt, komt niet voor in deze streek’. 

De heks komt hierdoor ook te weten of een streek reeds gebonden is aan 
een heks. Een lokale heks krijgt doorgaans meer informatie door haar 
binding met de streek. 
Uitvoering:  

• Ga in meditatieve houding zitten aan de voet van een boom; 

• Giet het magisch water voor je uit op de grond en  

• Sluit je ogen en wroet met je handen in de aarde; 

• Spreek de incantatie uit en stel de vragen. 

 
Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Wortels, diepgravend; Geheugen van de streek; 
Openbaar mij je kennis; Vertel mij wat is. 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal 



Terug naar de index 

Gaswolk 
Gekend bij: 
Hanze der bezweerders 
Kring der Heksen 
Gilde der Spoorzoekers 
Effect: 
De gebruiker verandert in een groenachtige, reukloze gaswolk zolang de 
spreuk werkt. Hij blijft makkelijk zichtbaar voor wezens binnen de tien 
meter. De gebruiker is niet meer lichamelijk aanwezig gedurende de tijd 
dat het wierookstaafje smeult. Hij kan waarnemen, maar kan niet 
spreken noch op enige andere wijze communiceren of voorwerpen 
manipuleren! Hij kan zich zo snel bewegen als hij kan lopen. Hij kan enkel 
gaan waar hij ook effectief kan lopen (dus niet onder deuren door etc …). 
Wil de gebruiker terug zijn normale fysische vorm aannemen, dan wacht 
hij tot het wierookstaafje opgesmeuld is of breekt hij het en dooft het. 
Voortijdig stoppen van de spreuk vernietigt immers evengoed het 
component (dat hij dan aan een figurant of figurant afstaat -> geen 
halfgebruikte wierookstaafjes hergebruiken dus). De gebruiker is enkel 
vatbaar voor spreuken. 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

• Leg de camouflagestof op je hoofd; 

• Steek het wierookstaafje aan; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Blaas het daarna uit, zodat het smeult. 

Incantatie:  
Als een dwalende wolk; 

Onkwetsbaar voor de dolk; 
Zo zal mijn Wezen zich houden. 

Blijvende componenten: 1 x Camouflagestof 
Vergankelijke componenten: 1 x Wierookstaafje 

Wettelijke status: Illegaal, behalve voor leden van het 
Spoorzoekersgilde vanaf de rang van gezel 

Soms durf ik echt wel meer dan anders 
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Heling 
Gekend bij  
Kerk van de moeder van het leven 
Kring der heksen, 
 
Effect: 
Heelt 2 LP ongelokaliseerd. Enkel locaties die op 0 of meer levenspunten 
staan, kunnen met deze spreuk geheeld worden. 
 
Uitvoering: 

• Wikkel  het verband om het te behandelen lichaamsdeel; 

• Gier het wijwater over het verband 

• Stop de helingstablet in de mond 

• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Laten de krachten van de Almachten; 
Opdat het Zijn je niet zou kwellen; 

Je pijnen verzachten. 
 
Blijvende componenten: 1 x Heelverband 
Vergankelijke componenten: 1 x wijwater van de moeder, 1x 
helingstablet 
Wettelijke status: Legaal 
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Woudvriend 
Gekend bij: 
Kerk van de maanwolvin 
Kring der heksen 
Gilde der spoorzoekers 
 
Effect: 
Gedurende 10 minuten kan de gebruiker met dieren communiceren. 
Omstaanders kunnen deze communicatie niet volgen, aangezien zij 
grotendeels uit grommende geluiden bestaat. Merk op dat de dieren de 
gebruiker niet automatisch goed gezind zijn en ze zijn bevelen niet 
hoeven op te volgen. 
 
Uitvoering: 

• Giet  de wolvenurine over je voeten;  

• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Bij de macht van de Meesteres van de jacht; 
Aanhoor mij! 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Legaal 
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Zuivering 
Gekend bij: 
Kerk van de moeder des levens 
Kring der heksen 
 
Effect: 
Alle maaltijden, spijzen en dranken opgediend aan het aldus gezegende 
genootschap worden gezuiverd. Alle spijzen genuttigd aan deze tafel door 
de gegadigde personen zijn veilig om te eten ongeacht giffen, ziektes, … . 
Aandoeningen die niet via het eten worden doorgegeven hebben nog wel 
effect. 
Denk er aan dat de zegening en het gebed verbroken wordt als andere 
personen later aanschuiven en in het genootschap opgenomen worden of 
als de kaars dooft. 
Denk er eveneens aan dat in sommige herbergen de waard wel eens 
aanstoot zou kunnen nemen aan dit klaarblijkelijk gebrek aan 
vertrouwen in zijn kookkunst. 
 
Uitvoering: 

• Zet de kaars op de tafel; 

• Ontsteek de kaars met behulp van een magische tondeldoos; 

• Strooi de kalk uit over de hoofden van de gegadigden;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
O, Heilige Moeder 

Geef Uw zegen aan deze genodigden; 
Bescherm deze bron van onze krachten; 

Zet U bij aan onze dis. 
 
Blijvende componenten: 1 x Witte kaars 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: Legaal 
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Woudlopen 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin,  
Kring der Heksen,  
Gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Een personage met deze vaardigheid kent het bos op zijn duimpje en geen 
van de gevaren is hem vreemd. Men kan feilloos zijn weg terugvinden in 
om het even welk bos. De woudloper maakt hiervoor gebruik van de hem 
door de natuur gegeven aanwijzingen zoals wildpaden of de kant van de 
bomen waarop het mos groeit.  
Speltechnisch betekent dit dat men zich buiten het onmiddellijke 
spelterrein kan begeven zonder te verdwalen. Bv een orkenkamp of 
goudmijn aangegeven op een kaart. Men mag hierbij vergezeld worden 
door maximaal één andere persoon die bovendien de techniek kaartlezen 
moet bezitten.  

 
Uitvoering: 

• Giet de wolvenurine over je voeten;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Bij de macht van de Meesteres van de jacht; 
Aanhoor mij! 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Legaal 
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Kring der Heksen 
 

Gezel 
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Turin’s onverklaarbare verdwaling 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Kring der Heksen 

 
Effect: 
Het lijkt alsof het woud samenzweert om het doelwit te laten verdwalen. 
Bomen lijken zich te verplaatsen, paden verdwijnen, wortels doen hem 
struikelen. Hij is dan ook al snel elk gevoel van richting kwijt. 
Het doelwit, of meerderen, loopt verloren in het bos. Zelfs al was men 
iemand aan het volgen, dan nog staat men plots alleen. Wat er nadien 
gebeurd is deels afhankelijk van de intentie van de heks. Mogelijks brengt 
het bos de onfortuinlijke reiziger terug naar de rand, maar evengoed 
komt men terecht in donkere gevaarlijke delen tussen trollen of het 
moeras. Uiteraard niet enkel afhankelijk van de heks, maar ook deels van 
de omgeving.  

 
Uitvoering:  

• Giet de wolvenurine over het botje; 

• Wijs ermee in de richting van het slachtoffer; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Moge de wraak der Ouden je halen; 

In mijn woud zul je verdwalen! 

 
Blijvende componenten: 1 x Botje 
Vergankelijke componenten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Illegaal 
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Totemdier 
 

Gekend bij: 
Kring der Heksen 
Gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
Naast de goden bestaan er ook een aantal diergeesten die in staat zijn 
personages te belonen door met hen een speciale band aan te gaan. Deze 
techniek kan enkel binnenspel bekomen worden, veelal na vervullen van 
een queeste, en kan nooit zomaar doorgeleerd worden.  

 
De bezitter van deze techniek heeft zo’n grote band met zijn totemdier 
dat hij de geest van zijn totem in zich kan roepen. Hiervoor moet de 
gebruiker zelf een masker voorzien dat zijn totemdier voorstelt. Om de 
geest van zijn totemdier op te roepen, moet het personage zich 
terugtrekken in de natuur en er een 5 minuten lang geïmproviseerd 
ritueel uitvoeren. Op het einde van het ritueel zet hij zijn masker op, 
zolang hij zijn masker ophoudt zit de geest van zijn totemdier in hem.  

 
Zolang de geest in hem zit, kan de gebruiker perfect met leden van de 
overeenstemmende diersoort spreken. Bovendien verkrijgt hij enkele 
speciale voordelen die afhangen van de diersoort en het karakter van zijn 
totem. Deze unieke voordelen verschillen van totem tot totem, zelfs 
binnen dezelfde diersoort. Zolang de geest van zijn totem in hem zit, zal 
de gebruiker instinctief reageren zoals zijn totemdier zou reageren. 

 
Uitvoering: Geïmproviseerd ritueel 
Incantatie: Geen 

 
Blijvende componenten: Masker 
Vergankelijke componenten: 1x Magisch bloed 
Wettelijke status: Legaal  
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Skriga’s reizende hut 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Kring der Heksen 
 
Effect: 
Dit ritueel laat één of meerdere heksen toe connectie te maken met een 
specifiek stukje aarde en de natuur er rondom. Vaak is het de plek waar 
een reizende heks kamp opslaat. In de volksmond een ‘heksengrond’ 
geheten. De heks is op deze plek instaat te versmelten met haar 
omgeving. Ondanks het feit dat ze niet zichtbaar is, kan ze wel degelijk 
zien en horen wat er allemaal gebeurt. De heks is vanuit die positie zelfs 
instaat om spreuken los te laten op zij die haar belagen. Een versmelting 
met de grond heelt bovendien de heks. Dit gebeurt aan 1 levenspunt per 
15 minuten. Wanneer men met spreuken zoals ‘waarachtige omgeving’ 
de heks probeert te ontdekken, heeft dit geen effect.  Wanneer men echter 
de grond beschadigt, zoals met vuur of zuur, dan raakt men ook de heks.  
Noot voor de heks: een eenvoudige magische ontwrichting zou natuurlijk 
ook wel werken.  
 
De uitvoering: 
Ritueel naar keuze waarbij men de grond duidelijk aanduidt als een 
kampplaats voor een heks. Stokjes, pluimpkes, schedeltjes, etc naar 
smaak en creativiteit van de heks zelf. 

 
Materiaal vereiste: 1x platte steen 
Vergankelijke componenten: 1x bloed bij creatie 
Wettelijke status: Legaal 
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Oberon’s stekende vliegers 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - de Kring der Heksen 

 
Effect: 
Het slachtoffer wordt omgeven door een zwerm stekende, bijtende en 
jeukende insekten. Telkens hij een spreuk wil doen vallen de insekten aan 
en verhinderen dit. Deze insekten zijn niet magisch dus een magische 
bescherming genre ‘magische bescherming’ of ‘gedempte kracht’ helpt 
niet; ook wapenrusting helpt niet. 
De spreuk duurt 30 seconden. 
Enkel vuur kan de insecten doden. 
Men kan nog steeds magische voorwerpen gebruiken en normaal 
vechten. 
Het slachtoffer kan nog het doelwit vormen van andere spreuken. 

 
Uitvoering:  

• Wijs met het runestaafje naar het slachtoffer; 

• Strooi het geel zout op de grond; 

• Spreek nu de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Bloemenvrienden; 
Geel en zwart; 

Zoek voor mij zijn (haar) magisch hart. 
 

Blijvende componenten: 1 x Runestaafje 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel zout 
Wettelijke status: Illegaal in Halinus, elders legaal 
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Versmelting 
Gekend bij 
Kerk van de Maanwolvin 
Kring der Heksen 
 
Effect: 
Met deze spreuk kan de gebruiker versmelten met zijn omgeving. Hij kan 
bijvoorbeeld in een boom of een muur stappen of in de grond zakken. Dit 
effect werkt enkel op voorwerpen die groot genoeg zijn om een lichaam 
te bevatten. Dus bijvoorbeeld wel met een groot rotsblok, niet met een 
baksteen. 
 
De gebruiker is zich maar gedeeltelijk meer bewust van wat er in de 
omgeving gebeurt. Hij kan niet meer zien, maar wel nog horen, ruiken en 
voelen. De gebruiker moet voor de volledige duur van de spreuk de ogen 
gesloten houden. Bovendien kan de gebruiker zich niet meer bewegen en 
kan hij bij de beëindiging van de spreuk enkel op dezelfde plaats 
terugkomen. Hij kan bv niet door de muur stappen. 
 
De gebruiker is niet te detecteren door effecten die onzichtbaarheid 
detecteren, maar wel door effecten die magie detecteren. Indien mogelijk 
maak jezelf werkelijk onzichtbaar. Kruip onder tafel, in een struik, achter 
een gordijn (als je smalletjes bent).  
 
De spreuk eindigt wanneer de gebruiker het wil. Men kan de spreuk 
dagen laten duren, maar is wel nog onderworpen aan de normale eisen 
van een lichaam zoals honger, dorst en slaap. Het is mogelijk om te slapen 
en toch versmolten te blijven. Men moet dan evenwel tegen de muur of 
boom blijven leunen of op de grond slapen. Het gebruik van een echt bed 
is niet toegestaan maar een slaapzak en campingmatje mag wel (laat dit 
aanduiden op je personageblad). 
 
Uitvoering:  

• Houd de platte steen tegen de materie;  

• Besprenkel het oppervlak met magisch water; 

• Spreek de incantatie uit; 
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• Zet je daarna meteen neer in de positie die je wil en stop met 
bewegen; 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Aarde en water ben ik; 
De grenzen vervagen.  

Aanvaard mijn lichaam, aanvaard mijn geest. 
De (aarde, wand, bladeren, ect..) worden mijn huis.  

 
Blijvende componenten: 1 x Platte steen 
Vergankelijke componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Illegaal 
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De Rancune van Oepoe 
Wiedersmeer 

Gekend bij: 
Uniek Gildegeheim – Kring der heksen 
 
Effect: 
Deze oude vloek is de zoete wraak van iedere heks die iemand een lesje 
wil leren. Je sterft er niet aan, maar ze voelt eerder als een pijnlijke wrat 
op jouw eksteroog bij iedere stap die je zet. De Heks verbindt jouw ziel 
aan een degelijke portie ongeluk. Iets is niet in zijn haak. Het resultaat van 
deze vloek hangt vast aan de creativiteit van de heks in kwestie. 
Misschien is de jongeheer minder potent. Misschien rollen de 
dobbelstenen niet zoals voorheen. Mogelijks zit er een haar in ELKE soep. 
Vaak verbindt de rancuneuze heks een voorwaarde aan de vloek 
waarmee ze opgeheven wordt. Dat of de onfortuinlijke dood van de heks 
in kwestie.  

 
Uitvoering: 

• Neem het poppetje in je rechterhand; 

• Markeer het het koolstofstaafje 

• Kijk naar je slachtoffer;  

• Spreek de vloek uit 

 
Incantatie: Volledig aan de heks zelf. 

 
Blijvende componenten: 1 x Poppetje 
Vergankelijke componenten: 1 x Koolstofstaafje 
Wettelijke status: Illegaal 
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Scheila's charmante vertoning 
 
Gekend bij: 
Hanze der Bezweerders 
Kring der Heksen 
 
Effect: 
Deze spreuk verandert de ingesteldheid van het slachtoffer t.o.v. de 
gebruiker. Het slachtoffer ziet de gebruiker als zijn beste vriend, zijn 
grootste liefde en kan voor de duur van het contact niets slechts van de 
persoon denken. Zelfs als de gebruiker de meest walgelijke zaken voor 
zijn ogen doet, zal het slachtoffer de daden goedpraten en de gebruiker 
verdedigen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf aangevallen wordt door of 
in opdracht van de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
 
Indien de spreuk lukt, blijft deze gelden zolang men dicht bij elkaar blijft 
of tot het slachtoffer door de gebruiker of in diens opdracht wordt 
aangevallen. In dit laatste geval moet het slachtoffer zelf de opdracht 
gehoord hebben. Verklaringen uit tweede hand worden meteen van de 
hand gewezen. 
 
Deze spreuk kan niet in gevechten toegepast worden; tenzij het 
slachtoffer weerloos is en bij bewustzijn. 
 
Uitvoering: 

• Wikkel  het wit gaas om je pols;  

• Raak het slachtoffer op een vriendelijke manier aan (hand 
schudden, klopje op de schouder) met de hand waarrond het 
wit gaas gebonden;    

• Spreek  nu de incantatie uit (dit kan je vlekkeloos laten 
overlopen in een  normale conversatie waarbij lichte 
afwijkingen van de incantatie zijn toegestaan). 
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Incantatie:  Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Beste vriend, ik ben blij je hier aan te treffen! 
 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

15 
 

Het gilde der Vereffenaars 
 

Leerling 
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Vormloos 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim -Het gilde der Vereffenaars 
 
Effect: 
Een overblijfsel van het oude pact met de bezweerders is deze vergeten 
spreuk. Deze laat toe om je gezichtskenmerken te laten vervagen. 
Daardoor is een vereffenaar heel moeilijk te herkennen en lijken ze 
allemaal op elkaar.  
 
Zolang de spreuk actief is, is de gebruiker zijn gezicht onherkenbaar. 
(kledij blijft onveranderd).  Tijdens de spreuk kan de gebruiker niet 
communiceren met zijn stem. De spreuk blijft van kracht zolang de 
vereffenaar dat wilt.  

 
Uitvoering: 

• Spreek de incantatie uit 

• trek een nylonkous (of vergelijkbaar)  over jouw hoofd 

 

Incantatie: 
In het licht van de maan, lijken we allemaal eender 

 
Materiaalvereiste: nylon kous (zelf mee te brengen) 
Verbruikte componenten: 1x zwart gaas 
Wettelijke status: Illegaal 
 
Het is de gewoonte dit niet in de nabijheid van anderen te gebruiken. Het 

is tenslotte echt geen zicht.  
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1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Luisterend oor 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek is altijd op de hoogte van de meest 
recente roddels en is daarnaast al snel op de hoogte omtrent de identiteit 
van de belangrijkste personen wanneer hij op een plaats aankomt. Voor 
aanvang van het spel krijgt men een document met de meest recente 
roddels en een lijst met enkele lokale belangrijke of opvallende personen.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Werpwapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der krijgers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om kleine (kernloze) werpwapens, zoals 
bijvoorbeeld werpdolken of stenen, te gebruiken. 
Deze afstandswapens zijn vooral populair bij struikrovers en 
moordenaars, aangezien ze makkelijk te verbergen zijn en (in het geval 
van werpmessen en –dolken) uitermate geschikt zijn om giffen op aan te 
brengen. Werpwapens moeten één per één geworpen worden, en tellen 
als scherp of bot naargelang hun uiterlijke vorm (een werpdolk is 
bijvoorbeeld scherp, een steen is bot). 
 
Materiaal vereiste: Werpwapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Ploertendoder 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe om met behulp van een ploertendoder een persoon 
met één tik op het hoofd bewusteloos te slaan. 
Het slachtoffer blijft vijf minuten lang bewusteloos. Indien het slachtoffer 
tijdens deze periode verwond wordt, komt hij onmiddellijk terug bij 
bewustzijn. 
Als het slachtoffer zich bewust is van de aanval of een helm draagt, heeft 
deze aanval geen effect. Men kan dus niemand uitschakelen door tijdens 
een gevecht naar zijn hoofd te slaan. Men zou daarentegen wel iemand 
langs achteren onzichtbaar kunnen benaderen terwijl hij vecht en hem 
dan neerknuppelen. Merk op dat iemand die de techniek meesterlijke 
waakzaamheid of de krijgstechniek blindvechten geactiveerd heeft niet 
kan neergeknuppeld worden, hij voelt immers instinctief de 
aanwezigheid van zijn belager. 
Deze techniek heeft enkel effect op humanoïden. 
 
Materiaal vereiste: Ploertendoder 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 
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Vaak voorkomende giffen 
 
Gekend bij: 
Gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der spoorzoekers 
 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende giffen te 
herkennen, een anti-dotum te maken of een portie van het gif aan te 
maken. De identificatie doe je aan de hand van een bijhorend 
compendium. Die bevat een samenvatting van de meest gangbare 
symptomen. Het is de taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen 
over welk gif het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit 
kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend gif of de 
jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een identificatie is de 
farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te ontwikkelen. Dit anti-
dotum stopt de verdere werking van het gif.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
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Los zand 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Gilde der vereffenaars 

 
Effect: 
Niet alles is eerlijk in het leven. Sommige krijgers en gladiatoren 
beroepen zich op lafhartige truken om de bovenhand te halen. Met deze 
techniek blaast men fijn zand in de ogen van hun tegenstander. Dit wordt 
uitgebeeld met talkpoeder. De gebruiker dient dus een handvol bij zich te 
verbergen. Wanneer de tegenstander zich binnen twee meter bevindt, 
wordt hij 10 seconden blind.   

 

Let wel op, talkpoeder is net zoals zand niet lekker voor 
de ogen. Dus blaas het niet werkelijk in iemands gezicht! 

 
Aantal per gevecht: 1x 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1x kalk (talkpoeder zelf te voorzien) 
Wettelijke status: Illegaal tenzij in een gladiatorisch gevecht. 
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Het gilde der Vereffenaars 
 

Gezel 
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Blaaspijp 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der Vereffenaars 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om blaaspijpen te gebruiken. 
De blaaspijp – een afstandswapen – wordt bijna uitsluitend gebruikt door 
moordenaars. Het projectiel doet immers geen schade maar kan wel de 
drager zijn van giffen. Een pijl van een blaaspijp doorboort geen 
wapenuitrusting. Voorzie wel een systeem werkelijk een pijltje af te 
schieten. Louter lucht blazen is niet voldoende en ook niet erg immersief. 

 
Uitvoering: Geen 
Incantatie: Geen 

 
Blijvende componenten: Blaaspijp 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal  
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Dubbele voering 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der Vereffenaars 

 
Effect: 
De gebruiker verstaat de kunst om kleine voorwerpen op zijn persoon te 
verstoppen zodanig dat ze zelfs bij het fouilleren over het hoofd gezien 
worden. Kleine voorwerpen zijn bvb werpdolken, moordwapens, 
edelstenen, geldstukken, perkamenten, … . Zowel smokkelaars, spionnen 
als boodschappers gebruiken deze techniek veelvuldig. 
De gebruiker kiest welke voorwerpen hij dusdanig verstopt. Eénmaal 
verstopt blijven ze verstopt voor het volledige evenement of totdat de 
gebruiker ze terug tevoorschijn haalt.  
Wanneer de gebruiker gecontroleerd wordt, moet hij de zo verborgen 
voorwerpen niet tonen. Hij kan er eventueel een figurant discreet op 
wijzen dat hij deze techniek gebruik heeft. Zelfs al wordt de gebruiker 
gedood en geplunderd, dan nog worden de voorwerpen niet gevonden. 

 
Uitvoering: Geen 
Incantatie: Geen 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Wurgkoord 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- Gilde der Vereffenaars 

 
Effect: 
Deze techniek laat toe om met behulp van een wurgkoord een persoon te 
doen verstikken.  
Speltechnisch dient men de wurgkoord over de keel van het slachtoffer 
in tweeën te trekken (de wurgkoord wordt binnenspel voorgesteld door 
een opgerold stuk toiletpapier). Van zodra het touw breekt, is het 
slachtoffer weerloos. Hij kan geen acties meer ondernemen en geen 
geluid meer voortbrengen. Vanaf nu begint het slachtoffer langzaam te 
stikken. De aanvaller telt langzaam (ongeveer 1 tel per seconde), per 5 
tellen verliest het slachtoffer 1 LP op torso, en dit tot het torso op -1 LP 
komt te staan. Wapenrusting heeft geen enkel effect tegen deze techniek 
(met uitzondering van een helm of maliënkap die de keel bedekt).  

 
Als het slachtoffer zich bewust is van de aanval, heeft deze aanval geen 
effect. Men kan dus niemand uitschakelen door hem tijdens een gevecht 
te wurgen. Men zou daarentegen wel iemand langs achteren onzichtbaar 
kunnen benaderen terwijl hij vecht en hem dan wurgen. Deze techniek 
heeft enkel effect op humanoïden. 

 
Uitvoering: Geen 
Incantatie: Geen 

 
Blijvende componenten: Wurgkoord 
Vergankelijke componenten: Geen 
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Krachtige giffen 
 
Gekend bij: 
Gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Spoorzoekers 
 
 

Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal krachtige giffen te herkennen, een 
antidotum te maken of een portie van het gif aan te maken. De 
identificatie doe je aan de hand van een bijhorend compendium. Die 
bevat een samenvatting van de meest gangbare symptomen. Het is de 
taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen over welk gif het 
gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit kan enerzijds te 
wijten zijn aan een ander niet gekend gif of de jammerlijke onkunde van 
de farmacist. Na een identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig 
anti-dotum te ontwikkelen. Dit antidotum stopt de verdere werking van 
het gif.  
 
De uitvoering: 
Het aanmaken van een antidotum of de destillatie van het gif neemt 
minstens 15 minuten rollenspel in beslag. De farmacist gebruikt daarbij 
zijn laboratorium. Hij vijzelt, kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het 
is daarbij niet noodzakelijk dat de farmacist werkelijk de volledige tijd 
handelingen stelt, wel dat het volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit 
de farmacist 1 portie van het afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje 
en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 farmacie 
Wettelijke status: legaal 
 
 



Terug naar de index 

Gladde tong 
 
Gekend bij: 
Gilde der Herverdelers 
Hanze der Mercantillisten 
Gilde der Vereffenaars 

 
Effect: 
Dit personage verstaat de kunst om zelfs onder hoge druk waarheid met 
leugens te vermengen. Indien ondervraagd magisch of via foltering, mag 
men één leugen vertellen per drie vragen men krijgt. Wanneer men 
herhaalde vragen krijgt, mag men opnieuw dezelfde leugen vertellen.  
Deze techniek vraagt dus wat aandacht en gegoochel. Ze is op zijn best 
wanneer een ondervrager werkelijk merkt dat sommige vragen waarheid 
bevatten en andere niet. Dus laat je beetje doen, maar op het cruciale 
moment los je niks!  

 
Uitvoering: Geen 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Stadsluipen 
Gekend bij: 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 

 
Effect: 
Personen die deze techniek beheersen, verstaan de kunst om volledig op 
te gaan in een donkere omgeving. De gebruiker is als het ware 
onzichtbaar wanneer hij zich stil in de schaduwen verbergt. Dit kan 
enorm behulpzaam zijn indien men aan het sluipen is. Let wel, deze 
techniek is bijzonder moeilijk om te spelen. Zowel voor de gebruiker als 
degene die hem toch zou zien. Vandaar werkt stadssluipen enkel in echt 
donkere hoeken. Wanneer een stadswachter de donkere hoek toch 
doorzoekt en een onverlaat zou ontdekken, kijkt hij er in dit geval over. 
Jezelf in een met kaarsverlichte donkere hoek van een kamer verbergen, 
zal niet werken. Iemand over een marktplein besluipen ook niet.  

 
Uitvoering: De verborgene houdt de vinger voor de mond, alsof hij zijn 
ontdekker tot zwijgzaamheid aanmaand.  

 
Incantatie: Geen 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 

Shhhht! Gij hebt echt wel niks gezien.  

 

  



Terug naar de index 

Inbreken 
 
Gekend bij: 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Bankiers & Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe sloten te openen. Ieder slot kan door een inbreker 
geopend worden. Deze zijn eenvoudige cijfersloten. Wanneer de juiste 
combinatie gevonden wordt, opent het slot zich. De nauwlettende dief 
kan weliswaar aanwijzingen vinden op het slot zelf. Afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van het slot staan er al reeds 1,2 of 3 cijfers 
aangegeven.  
 
Uitvoering: Zie effect 
Incantatie: Geen 

 
Blijvende componenten: Voor het openen een set lopers 
Vergankelijke componenten: variabel,  
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

16 
 

Het gilde der Herverdelers 
 

Leerling 
  



Terug naar de index 

1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 

 



Terug naar de index 

Luisterend oor 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek is altijd op de hoogte van de meest 
recente roddels en is daarnaast al snel op de hoogte omtrent de identiteit 
van de belangrijkste personen wanneer hij op een plaats aankomt. Voor 
aanvang van het spel krijgt men een document met de meest recente 
roddels en een lijst met enkele lokale belangrijke of opvallende personen.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 

  



Terug naar de index 

Heling van goederen 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Herverdelers 
Het gilde der Bankiers & Inners 

 
Effect: 
Met deze techniek doe je beroep op Handelscontacten binnen het gilde 
der herverdelers of vergelijkbaar. Je kan hen waar aanbieden zonder dat 
er vragen gesteld worden bij hun oorsprong, bovendien volgen er 
beloftes dat deze ook nooit zullen volgen. 

 

De prijs die je daarvoor krijgt is echter niet afgewogen aan de 
marktwaarde. Deze is te nemen of te laten of kan mogelijks (indien het 
contact binnenspel verloopt) onderhandeld worden. Het is de ideale 
manier om snel van bepaalde waar af te geraken. 

 
Uitvoering: De vraag tot heling van goederen wordt gedaan aan het 
spellokaal of via een figurant. Het spellokaal zal er vervolgens voor kiezen 
de “Heling van goederen” binnenspel te laten doorgaan of via het 
spellokaal. 

 
Materiaal vereiste: geen 
Vergankelijke componenten: Geld 
Wettelijke status: Illegaal 

  



Terug naar de index 

Evaluatie goederen 

 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek omvat de basiskennis van een Mercantilist in het evalueren 
van goederen. Je verkrijgt hiervoor een prijslijst die de gangbare prijzen 
aanduidt in Eternica. 
 
Je kan evalueren of deze goederen legaal al dan niet illegaal zijn in 
eternica.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Roddelen 
 
Gekend bij: 
Het gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Het gilde der herverdelers 

 
Effect: 
Personen die deze techniek bezitten, zijn in staat geruchten te 
verspreiden die vervolgens als een lopend vuurtje de ronde doen. Ze 
mogen tussen twee Epossen in maximaal drie (al dan niet valse) verhalen 
of geruchten aan de spelleiding doorgeven, die deze op zijn beurt aan de 
spelers en figuranten zal doorgeven (onder andere via de techniek 
luisterend oor). Deze roddels zullen niet te onderscheiden zijn van de 
roddels die de spelleiding zelf de wereld instuurt. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Lichte en gemengde pantserdracht 
Gekend bij: 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe lichte en gemengde pantsers te dragen. Onder 
lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons. Onder 
gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd met 
metalen stukken. Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd 
pantser 3 punten. Deze punten worden het eerst verwijderd wanneer het 
lichaam door een wapen getroffen wordt. Let wel. Wanneer een wapen 
enkel stof of vel raakt heeft de bescherming geen effect en gaat de schade 
rechtstreeks van de levenspunten af. 
  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
Blijvende componenten: licht of gemengd pantser 
Vergankelijke componenten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 

Zakkenrollen 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der herverdelers 
 
Effect: 
Dit is de basisvaardigheid van elke dief. Deze vaardigheid laat toe om te 
proberen beurzen te snijden of kleine voorwerpen (niet groter dan een 
vuist) te ontvreemden. 
Speltechnisch wordt dit uitgespeeld door onopgemerkt een dievensticker 
op de beurs te plakken. Deze dievenstickers worden voorzien door de 
spelleiding. Eenmaal hij de dievensticker geplakt heeft, verwittigt de dief 
een scheidsrechter die zich naar de bestolen speler begeeft. De 
scheidsrechter graait blindelings een handvol uit de beurs en geeft deze 
goederen daarna (op een discrete wijze) aan de dief. Indien de bestolen 
persoon de dievensticker opmerkt vooraleer een scheidsrechter zijn 
bezit komt opeisen, wordt de diefstal als mislukt beschouwd. 
Let wel, sommige technieken laten toe om zichzelf tegen beurzensnijden 
te beschermen. In vroegere tijden leidde dit al eens tot het betrappen van 
de dief. De tijden zijn echter veranderd en nu zal een bescherming 
schaarser zijn en slechts 1x kunnen verhinderen dat er iets gestolen 
wordt en niet de dief verraden.  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

16 
 

Het gilde der Herverdelers 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Werpwapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der Artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der krijgers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om kleine (kernloze) werpwapens, zoals 
bijvoorbeeld werpdolken of stenen, te gebruiken. 
Deze afstandswapens zijn vooral populair bij struikrovers en 
moordenaars, aangezien ze makkelijk te verbergen zijn en (in het geval 
van werpmessen en –dolken) uitermate geschikt zijn om giffen op aan te 
brengen. Werpwapens moeten één per één geworpen worden, en tellen 
als scherp of bot naargelang hun uiterlijke vorm (een werpdolk is 
bijvoorbeeld scherp, een steen is bot). 
 
Materiaal vereiste: Werpwapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

"Knikkerbal" 

Gekend bij: 
Het Gilde der Herverdelers 
 
Effect: 
Een van de professionele risico's die een Herverdeler loopt, is om tegen 
een onsympathiek beveiligingssysteem aan te lopen. Een beetje gildelid 
ontwikkelt dan ook een aantal knepen om de vaakst gebruikte 
valstrikken te ontlopen, meestal door deze te laten afgaan voordat ze 
goed en wel in de buurt komen.  
Deze techniek geeft een arsenaal aan slimme truks weer die de gebruiker 
kan aanwenden om vallen te verschalken. Wanneer hij of zij de 
aanwezigheid van een val vermoedt, kan hij/zij spelleiding inlichten en 
een poging doen de val veilig te laten afgaan. Een figurant of spelleider 
plaatst dan een grote knikker op een logische plaats in de buurt van de 
vermoede val; de speler probeert die dan te raken met een andere, 
kleinere knikker. Als dit lukt, gaat de val af (als er een was uiteraard); zo 
niet, moet de speler het erop wagen. 
Merk op dat deze techniek geen informatie geeft over of er een val 
aanwezig of actief is. 
Alternatieven zijn mogelijk in de vorm van een blaaspijp ipv knikker, 
pottengooien, …  creativiteit is hier het codewoord. 
Uitvoering: 

• De speler waarschuwt spelleiding of een figurant over de 
poging. 

• Spelleiding/de figurant plaatst de grote knikker (leeg 
conservenblik, doelwit) zoals hierboven beschreven. 

• De speler tracht met de eigen knikker (werpbal, blaaspijp…) het 
doel te raken. 

• Spelleiding of de figurant onthult het resultaat, als dat merkbaar 
is. 

 
Materiaal Vereiste: gepaste rekwisieten (knikkers, blaaspijp en pijltje, 
…) 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Illegaal  



Terug naar de index 

Stadssluipen 
Gekend bij: 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 

 
Effect: 
Personen die deze techniek beheersen, verstaan de kunst om volledig op 
te gaan in een donkere omgeving. De gebruiker is als het ware 
onzichtbaar wanneer hij zich stil in de schaduwen verbergt. Dit kan 
enorm behulpzaam zijn indien men aan het sluipen is. Let wel, deze 
techniek is bijzonder moeilijk om te spelen. Zowel voor de gebruiker als 
degene die hem toch zou zien. Vandaar werkt stadssluipen enkel in echt 
donkere hoeken. Wanneer een stadswachter de donkere hoek toch 
doorzoekt en een onverlaat zou ontdekken, kijkt hij er in dit geval over. 
Jezelf in een met kaarsverlichte donkere hoek van een kamer verbergen, 
zal niet werken. Iemand over een marktplein besluipen ook niet.  

 
Uitvoering: De verborgene houdt de vinger voor de mond, alsof hij zijn 
ontdekker tot zwijgzaamheid aanmaant.  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 

Shhhht! Gij hebt echt wel niks gezien.  

 
 

  



Terug naar de index 

Folterpraktijken 
Gekend bij: 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure laat toe om een gevangene te ondervragen en hem te 
dwingen om de waarheid (zoals de gevangene die kent) te spreken. De 
folteraar mag vragen aan het slachtoffer stellen die hij allen naar 
waarheid moet beantwoorden (behalve indien hij technieken bezit die 
hem expliciet toelaten te liegen of weigeren te antwoorden bij foltering). 
Elke vraag moet een kort antwoord bezitten. De vraag: “Wie is uw 
opdrachtgever?”, is bijvoorbeeld toegelaten, maar: “Wat heb je de 
afgelopen twee maanden zoal gedaan?” is niet toegelaten. Om het 
slachtoffer te dwingen de waarheid te zeggen moet de folteraar hem wel 
1 punt schade toebrengen. Wanneer de gevangen op 0 komt, verliest hij 
het bewustzijn en zijn verdere vragen onmogelijk. De gevangene mag 
geheeld worden om extra vragen te kunnen stellen.  

 
Uitvoering: De hele foltering dient uitgespeeld te worden en dit kan 
alleen in aanwezigheid van een scheidsrechter. 

 
Materiaal vereiste: Marteltuigen, creativiteit wordt toegelaten. 
Wettelijke status: Illegaal; tenzij uitgevoerd door de eternicaanse 
authoriteiten 

  



Terug naar de index 

Inbreken 
 
Gekend bij: 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Bankiers & Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe sloten te openen. Ieder slot kan door een inbreker 
geopend worden. Deze zijn eenvoudige cijfersloten. Wanneer de juiste 
combinatie gevonden wordt, opent het slot zich. De nauwlettende dief 
kan weliswaar aanwijzingen vinden op het slot zelf. Afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van het slot staan er al reeds 1,2 of 3 cijfers 
aangegeven.  
 
Uitvoering: Zie effect inbreken 
 
Materiaal vereiste: Voor het openen een set lopers 
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

Ploertendoder 
 
Gekend bij: 
Gilde der Artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der Vereffenaars 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe om met behulp van een ploertendoder een persoon 
met één tik op het hoofd bewusteloos te slaan. 
Het slachtoffer blijft vijf minuten lang bewusteloos. Indien het slachtoffer 
tijdens deze periode verwond wordt, komt hij onmiddellijk terug bij 
bewustzijn. 
Als het slachtoffer zich bewust is van de aanval of een helm draagt, heeft 
deze aanval geen effect. Men kan dus niemand uitschakelen door tijdens 
een gevecht naar zijn hoofd te slaan. Men zou daarentegen wel iemand 
langs achteren onzichtbaar kunnen benaderen terwijl hij vecht en hem 
dan neerknuppelen. Merk op dat iemand die de techniek meesterlijke 
waakzaamheid of de krijgstechniek blindvechten geactiveerd heeft niet 
kan neergeknuppeld worden, hij voelt immers instinctief de 
aanwezigheid van zijn belager. 
Deze techniek heeft enkel effect op humanoïden. 
 
Materiaal vereiste: Ploertendoder 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

Gladde tong 
 
Gekend bij: 
Gilde der Herverdelers 
Hanze der Mercantillisten 
Gilde der Vereffenaars 

 
Effect: 
Dit personage verstaat de kunst om zelfs onder hoge druk waarheid met 
leugens te vermengen. Indien ondervraagd magisch of via foltering, mag 
men één leugen vertellen per drie vragen men krijgt. Wanneer men 
herhaalde vragen krijgt, mag men opnieuw dezelfde leugen vertellen.  
Deze techniek vraagt dus wat aandacht en gegoochel. Ze is op zijn best 
wanneer een ondervrager werkelijk merkt dat sommige vragen waarheid 
bevatten en andere niet. Dus laat je beetje doen, maar op het cruciale 
moment los je niks!  

 
Uitvoering: Geen 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

17 
 

De orde der Balsemers, 
Barbieren en Chirurgijnen 

 
Leerling 

  



Terug naar de index 

Vaak voorkomende giffen 

Gekend bij:  
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 
Gilde der vereffenaars 

 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende giffen te 
herkennen, een anti-dotum te maken of een portie van het gif aan te 
maken. De identificatie doe je aan de hand van een bijhorend 
compendium. Die bevat een samenvatting van de meest gangbare 
symptomen. Het is de taak van de farmacist om vervolgens uit te puzzelen 
over welk gif het gaat.  Mogelijks worden de symptomen niet herkend. Dit 
kan enerzijds te wijten zijn aan een ander niet gekend gif of de 
jammerlijke onkunde van de farmacist. Na een identificatie is de 
farmacist in staat een eenvoudig anti-dotum te ontwikkelen. Dit anti-
dotum stopt de verdere werking van het gif.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 

 



Terug naar de index 

Vaak voorkomende ziekten 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Farmacisten en Alchemisten 
Het gilde der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 
 
Effect: 
Deze techniek laat jou toe een aantal vaak voorkomende ziekten te 
herkennen en een medicijn te maken. De identificatie doe je aan de hand 
van een bijhorend compendium. Die bevat een samenvatting van de 
meest gangbare symptomen. Het is de taak van de farmacist om 
vervolgens uit te puzzelen over welke ziekte het gaat.  Mogelijks worden 
de symptomen niet herkend. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een 
ander niet gekend ziekte of de jammerlijke onkunde van de farmacist. Na 
een identificatie is de farmacist in staat een eenvoudig medicijn te 
ontwikkelen. Dit medicijn stopt de verdere ontwikkeling van de ziekte.  
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn laboratorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 1 portie van het 
afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
   



Terug naar de index 

Narcoticum Anaestheticum 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Met deze procedure kan de farmacist een narcoticum maken dat een 
verdovende werking heeft.  
Deze wordt bijna altijd gebruikt wanneer er chirurgische procedures 
toegepast worden. Het is bekend dat een chirurg bij het genezen van een 
wonde vaak ingrijpend moet optreden. Een dergelijke behandeling is niet 
pijnloos. Om de patiënt pijn te sparen en de chirurg toe te laten op een 
rustige manier zijn werk te volbrengen wordt er dan een anaestheticum 
toegediend. Indien anaestheticum niet toegediend wordt tijdens de 
behandeling van om het even welke chirurgische procedure, schreeuwt 
die het uit van de pijn en is men achteraf bijzonder ontzet.  

 
Uitvoering:  
Het aanmaken van dit narcoticum duurt 5 minuten en dient gedurende 
die periode uitgespeeld te worden. De farmacist maakt hiervoor gebruik 
van zijn herbarium. Voorzie zelf een manier om anaesteticum uit te 
beelden (poedertjesn snoepjes, drankjes etc.) Levert 5 Aenesteticums op. 

 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten:  1x farmacie Niv 1.  
Wettelijke status: Legaal 
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Herbalist 
 
Gekend bij: 
Gilde der Alchemisten & Farmacisten 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
De orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Laat toe om bruikbare ingrediënten voor de gekende wetenschappen te 
verzamelen. Arcanie, farmacie, chirurgie, alchemie, etc. Het personage 
doet dit door zich naar het bos te begeven en daar in het struikgewas of 
tussen de paddenstoelen te snuffelen. 
 
Uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure is echter bijzonder. Men kan ervoor 
kiezen om werkelijk 5 minuten in het bos allerlei op te rapen en 
vervolgens naar het spellokaal te gaan. Daar zal men jou dan een 
willekeurig ingrediënt overhandigen. Of je kan er voor kiezen om naar 
het spellokaal te gaan en een ‘dienaer’ te spelen. Zij zijn het levensbloed 
van onze maatschappij. Zij vegen, rapen rommel op, vullen de ijskasten 
aan, zetten flesjes opzij,... gewoonweg alles van huishoudelijke taken die 
je kan bedenken. 15 minuten arbeid fleurt het spel op en levert jou 3 
willekeurige ingrediënten.  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

Den Dienaer is de betere keuze van de twee. Vroeg of laat komen we 
allemaal aan de beurt. Is het niet vandaag, dan is het morgen. Het is 

slechts een kwestie van tijd. 
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Assistentie 
 
Gekend bij: 
De orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste Verbond der Oost-Kaltiers 
 

 
Effect: 
Deze procedure, die in de volksmond beter bekend staat als eerste hulp 
of verpleging, vormt de basis van elke chirurgische kennis. Ondanks zijn 
eenvoud heeft deze procedure reeds vele levens gered. Het is dan ook een 
procedure die onder avonturiers wijd verspreid is, en ze wordt door de 
chirurgijnen niet als een geheim, maar eerder als publieke kennis 
beschouwd. Het laat toe recente wonden te ontsmetten, indien nodig 
dicht te naaien en te verbinden. 

 
De chirurg kan binnen de 15 minuten na het toebrengen van de 
verwonding maximum 1 levenspunt helen. Dit, op voorwaarde dat deze 
locatie op zijn minst nog 0 levenspunten bezit. Negatieve levenpunten 
kunnen hiermee niet behandeld worden.  Een wonde kan nooit meer dan 
één keer met deze procedure behandeld worden.  
Indien de procedure op een niet verdoofde patiënt wordt toegepast doet 
dit bijzonder veel pijn. De patiënt is nadien ontzet en dient te kalmeren.  
Aangezien dit de basisprocedure van de chirurgie is, vindt je hieronder 
ter herhaling een samenvatting van de regels inzake levenspunten. 
Torso 
• 0 = Bewusteloos. Zowel chirurgie, drankjes als magie kunnen 

toegepast worden. 

• -1 of -2 = Dood. Enkel de toepassing van de chirurgische procedure 
"Reanimatie" binnen de 30 minuten mag nog baten. Daarna zijn 
enkel nog herrijzeniseffecten mogelijk. 

• -3 of lager = Dood en te erg toegetakeld voor reanimatie. Enkel 
herrijzeniseffecten zijn nog mogelijk. 

 
Uitvoering:  
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De behandeling duurt minstens 5 minuten per persoon en dient 
gedurende deze ganse periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van 
je verbandkist om dit rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 

 

  



Terug naar de index 

Balsemen 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure laat toe om een lijk of deel ervan zodanig te behandelen 
dat het decomposeren ervan gestopt wordt voor langere tijd. Hoewel 
deze procedure ook gebruik maakt van farmaceutische producten is het 
volledige balsemingsproces in deze procedure begrepen.  

 
Uitvoering:  
De behandeling duurt minstens 5 minuten en dient gedurende deze ganse 
periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van je verbandkist om dit 
rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Villen 
 
Gekend bij: 
De Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Het gilde der ambachtslieden en arcanisten 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe grondstoffen te verzamelen voor ambachtelijk 
werk.  

 
Uitvoering: Het uitvoeren van deze techniek is echter bijzonder. Men kan 
ervoor kiezen om werkelijk 5 minuten naar het bos/beest te gaan en 
vervolgens naar het spellokaal. Daar zal men jou dan 3 grondstoffen 
overhandigen. Of je kan er voor kiezen om naar het spellokaal te gaan en 
een ‘dienaer’ te spelen. Zij zijn het levensbloed van onze maatschappij. Zij 
vegen, rapen rommel op, vullen de ijskasten aan, zetten flesjes opzij,... 
gewoonweg alles van huishoudelijke taken die je kan bedenken. Per 5 
minuten arbeid levert jou dat 3 grondstoffen op. 
 
Materiaal vereiste: Vilmes 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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De orde der Balsemers, 
Barbieren en Chirurgijnen 

 
Gezel 
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Folterpraktijken 
Gekend bij: 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure laat toe om een gevangene te ondervragen en hem te 
dwingen om de waarheid (zoals de gevangene die kent) te spreken. De 
folteraar mag vragen aan het slachtoffer stellen die hij allen naar 
waarheid moet beantwoorden (behalve indien hij technieken bezit die 
hem expliciet toelaten te liegen of weigeren te antwoorden bij foltering). 
Elke vraag moet een kort antwoord bezitten. De vraag: “Wie is uw 
opdrachtgever?”, is bijvoorbeeld toegelaten, maar: “Wat heb je de 
afgelopen twee maanden zoal gedaan?” is niet toegelaten. Om het 
slachtoffer te dwingen de waarheid te zeggen moet de folteraar hem wel 
1 punt schade toebrengen. Wanneer de gevangen op 0 komt, verliest hij 
het bewustzijn en zijn verdere vragen onmogelijk. De gevangene mag 
geheeld worden om extra vragen te kunnen stellen.  

 
Uitvoering: De hele foltering dient uitgespeeld te worden en dit kan 
alleen in aanwezigheid van een scheidsrechter. 

 
Materiaal vereiste: Marteltuigen, creativiteit wordt toegelaten. 
Wettelijke status: Illegaal; tenzij uitgevoerd door de eternicaanse 
authoriteiten 
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Interventie 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure omvat naast de basisbegrippen voor 
langetermijnsbehandeling eveneens de kennis om geneeskrachtige 
zalven te bereiden. Wonden waarop deze zalven aangebracht worden, 
genezen gewoonlijk snel en laten geen grote littekens na. Indien nodig 
zullen de wondes eerst ontsmet, uitgewassen en dichtgenaaid worden. 
De chirurg kan met deze procedure maximaal 3 levenspunten helen. De 
ouderdom van de wonde speelt geen rol, maar een wonde kan slecht één 
keer per periode met deze procedure behandeld worden.  
Vraag voor elke toepassing aan je patiënt of de betreffende wonde deze 
periode reeds behandeld werd door een chirurg. We rekenen hiervoor op 
de fairplay van de spelers. Indien deze procedure wordt toegepast op een 
niet verdoofde patiënt, doet de procedure verschrikkelijk pijn en brengt 
hij ongelofelijke angst mee. De patiënt is achteraf bijzonder ontzet. 
Negatieve locaties kunnen met deze procedure niet behandeld worden. 

 
Uitvoering:  
De behandeling duurt minstens 5 minuten en dient gedurende deze ganse 
periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van je verbandkist om dit 
rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 
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Grootmoeder Zwane’s balsem 
 
Gekend bij: 
De orde der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 
Gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Deze bijzondere wondzalf heelt 1 levenspunt indien ze op een lichte 
wonde (slechts 1 schade) wordt uitgesmeerd. Indien iemand zich waagt 
de balsem uit te drinken, veroorzaakt zijn minder aangename 
brandblaren in de mond en is er geen genezend effect. 
 
De uitvoering: 
Het uitvoeren van deze procedure neemt minstens 5 minuten rollenspel 
in beslag. De farmacist gebruikt daarbij zijn Preparatorium. Hij vijzelt, 
kookt, destilleert, lost op, vermengt, etc. Het is daarbij niet noodzakelijk 
dat de farmacist werkelijk de volledige tijd handelingen stelt, wel dat het 
volledige procedé die tijd kost. Nadien bezit de farmacist 3 porties met 
het afgewerkte product. Voorzie zelf jouw flesje en de uitleg.  
 
Materiaal vereiste: Preparatorium 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 farmacie 
Wettelijke status: Legaal 
 
Jeetje, das verrassend efficiënt. Had mijn grootmoeder maar zo'n erfenis. 
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Conservatie 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure, die gedeeltelijk ontleend werd aan de balsemtechnieken 
uit de necropolissen, laat toe een ledemaat van een wezen te amputeren 
en vervolgens met speciale preparaten te behandelen, zodat het voor de 
rest van het evenement bruikbaar blijft voor de procedures 
"Transplantatie" en "Transformatie". 
Deze procedure kan enkel toegepast worden op een levend wezen, of een 
wezen dat binnen de 10 minuten overleden is. De techniek kan ook 
toegepast worden op huid, organen en bloed. Het verwijderen van huid 
veroorzaakt levenspunten schade,  verwijderen van organen heeft 
meestal de dood tot gevolg en verwijderen van bloed veroorzaakt 
vitaliteitsverlies. 

 
Uitvoering:  
De behandeling duurt minstens 10 minuten en dient gedurende deze 
ganse periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van je verbandkist 
om dit rollenspelsgewijs uit te beelden. Chirurgen die van plan zijn deze 
procedure regelmatig toe te passen, worden aangemoedigd zelf de 
nodige accesoires (latex-ledematen) te voorzien. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 2 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 
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Reanimatie 
 
Gekend bij:  
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Deze procedure omvat naast standaard reanimatietechnieken zoals 
mond-op-mond beademing en hartmassage eveneens spoedtechnieken 
die toelaten dodelijke verwondingen aan organen en ingewanden binnen 
de korst mogelijke tijd op te lappen. 
De chirurg kan met deze procedure een torso dat op -1 of -2 staan terug 
tot op 0 LP brengen, indien hij binnen de 30 minuten na de dood kan 
ingrijpen. Voor de verdere behandeling is de procedure "Interventie" 
vereist.  Een torso dat -3 of minder LP bezit, kan met deze procedure niet 
behandeld worden.  

 
Uitvoering:  
De behandeling duurt minstens 5 minuten en dient gedurende deze ganse 
periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van je verbandkist om dit 
rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 2 chirurgie 

Wettelijke status: Legaal 
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Mystieke zuivering van het 
lichaam 

 
Gekend bij:  
Uniek gildegeheim - De orde  der Balsemers, Barbieren en Chirurgijnen 

 
Effect: 
Met deze spreuk geneest men zichzelf van de meeste vaak voorkomende 
ziekten.  Let wel, sommige ziektes zijn niet vaak voorkomend. Het is dus 
wijselijk aan te raden de ziekte eerst te laten identificeren. 

 
Uitvoering:  

• Los het doodspoeder op in water; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Zalf jezelf ondertussen op hoofd, handen en voeten. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
De Almachtigen schenken Hun Zegen; 

Gezegend deze sterveling (1 maal voor elke plaats ); 
Ontloop des Doods Degen. 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Doodspoeder; 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal 
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Aderlating 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - De orde der Balsemers, Barbieren& Chirurgijnen 
 
Effect: 
Deze procedure laat toe om de effecten van een gif of ziekte met 1 periode 
uit te stellen zolang het gif/ziekte nog actief is, doch mogelijks ten koste 
van een verzwakt lichaam. Bij een aderlating wordt 3x bloed afgelaten. 
Bij iedere aderlating werpt men een munt op. Valt hij goed, dan gebeurt 
er niks. Valt hij fout dan verliest de patiënt 1 levenspunt.  Indien men de 
procedure niet vervolledigd, is er geen effect. 
De verdagende effecten van deze procedure gelden enkel voor de effecten 
die het gif/ziekte nog zal veroorzaken, niet voor de effecten die reeds 
veroorzaakt werden. 

 
Uitvoering:  
De behandeling duurt minstens 10 minuten en dient gedurende deze 
ganse periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van je verbandkist 
om dit rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Blijvende componenten: Verbandkist 
Vergankelijke componenten: 1 x niv. 1 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der Bankiers en Inners 
 

Leerling 
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1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 100cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 100 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Lichte en gemengde pantserdracht 
Gekend bij: 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe lichte en gemengde pantsers te dragen. Onder 
lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons. Onder 
gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd met 
metalen stukken. Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd 
pantser 3 punten. Deze punten worden het eerst verwijderd wanneer het 
lichaam door een wapen getroffen wordt. Let wel. Wanneer een wapen 
enkel stof of vel raakt heeft de bescherming geen effect en gaat de schade 
rechtstreeks van de levenspunten af. 
  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
Materiaal vereiste: Licht of gemengd pantser 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Evaluatie goederen 

 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek omvat de basiskennis van een Mercantilist in het evalueren 
van goederen. Je verkrijgt hiervoor een prijslijst die de gangbare prijzen 
aanduidt in Eternica. 
 
Je kan evalueren of deze goederen legaal al dan niet illegaal zijn in 
eternica.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Lokale connectie 
 
Gekend bij: 
Het Gilde der Bankiers & Inners 
Het Hanze der Mercantillisten 

 
Effect:  
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen op lokale 
aanspreekpunten om waar te voorzien tegenover betaling. Hij staat 
symbool voor een netwerk van kleine handelaren en lokale ambachtslui. 
Deze techniek laat jou toe om tussen Epossen een ingevulde bestelbon af 
te leveren. Jouw waar krijg je dan bij het begin van het Epos.  
Met dat formulier kan je 10 bestellingen plaatsen. Iedere bestelling kent 
zijn eigen product, prijs en handelscontact. De keuzes qua product of 
handelscontacten zijn daarbij volledig vrij. Eén aankoopformulier kan 
dus verschillende handelscontacten bevatten. De prijs en aantal 
eenheden per product dient overeen te komen met het respectievelijke 
handelscontact. 
 
Uitvoering:. Voor de start van het Epos vult De mercantilist het gehele 
formulier in en rekent zelf de kostprijs na en voegt het exacte bedrag 
toe. Een afgeleverde bestelling kan je ophalen voor het spel begint.  

 
Materiaal vereiste: Geen  
Verbruikte ingrediënten: Geld 
Wettelijke status: Legaal 
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Luisterend oor 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek is altijd op de hoogte van de meest 
recente roddels en is daarnaast al snel op de hoogte omtrent de identiteit 
van de belangrijkste personen wanneer hij op een plaats aankomt. Voor 
aanvang van het spel krijgt men een document met de meest recente 
roddels en een lijst met enkele lokale belangrijke of opvallende personen.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Talenknobbel 
 
Gekend bij: 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
De bezitter van deze techniek mag één taal kiezen die men kan spreken 
en schrijven. Dit simuleren we dan doorgaans in het Engels. Let wel. In 
een actierollenspel is het altijd moeilijk om verschillende talen te 
simuleren. Bij voorkeur spreken we niet te luid. Indien je zelf andere een 
andere taal hoort spreken, vraag hen dan even buiten het spel over welke 
taal dat gaat. Aangezien de meeste mensen een aardig mondje Engels 
spreken, wordt deze taal vaak gebruikt om andere talen te simuleren, 
maar op voorwaarde dat alle betrokkenen deze beheersen kunnen soms 
andere talen gebruikt worden. 
De meest courante vreemde talen: Elfs, Orks, Dwergs, Xiamees, Medinees, 
Portiliaans. 
Je kan deze techniek meermaals bezitten.  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Scribent 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – gilde der Bankiers en Inners 

 
Effect:  
Deze techniek laat toe officiële documenten op te stellen. 
Vanzelfsprekend dient men hiervoor de taal in kwestie kunnen lezen en 
schrijven.  

 
Uitvoering: Stel het document op. 

 
Materiaal vereiste: Geen  
Verbruikte ingrediënten: Blanco perkament  
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der Bankiers en Inners 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Spreukperkamenten lezen 
gekend bij: 
Hanze der Necromantiers,  
Hanze der Magisters,  
Hanze der Bezweerders, ,  
Gilde der Bankiers & Inners 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Met deze techniek kan een personage spreukperkamenten gebruiken. 
Een spreukperkament bevat steeds maar 1 spreuk, geen andere 
technieken. Indien de duur van het effect van de spreuk variabel is, 
doordat dit effect bijvoorbeeld afhangt van het branden van een kaars of 
een wierookstaafje, dan is de duur van het effect bij het gebruik van een 
perkament altijd 10 minuten. Indien de spreuk vereist dat een 
tegenstander met een projectiel moet getroffen worden, verfrommel dan 
het perkament en gebruik deze prop als projectiel. 

 
Uitvoering:  
Incantatie lezen en gebruikte spreukperkament verscheuren. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Spreukperkament 
Wettelijke status: Legaal 

 
Als ge iemand niet uw hele geheim durft toevertrouwen, vertrouw hem 

dan ook niet een gedeelte ervan toe. 
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Wisselbrief 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – gilde der Bankiers en Inners 

  
Effect: 
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen monetaire 
reserves van de gilde. Na het tekenen van een beëdigt contract opgesteld 
door een scribent kan je geld uitlenen. Dit mag je doen aan een ratio van 
maximaal 30 goud per persoon die gezel is binnen een andere gilde en 
maximaal 70 goud per persoon die meester is binnen een andere 
gilde.  Dit wordt zo spoedig mogelijk (binnen binnenspelse normen) 
bezorgd aan de opsteller van de lening. 

 
De Gildebankiers houden nauwgezet de opstelling & uitreiking van 
wisselbrieven bij, ze sturen actief extra inners bij verstrijken van 
terugbetalingen.  

  
Uitvoering:. De inner/bankier stelt een contract op met de opgestelde 
afspraken ( hoeveelheid goud, terugbetalingstermijnen, interesten, 
waarborgen, … ) met de scribent vaardigheid, of laat dit doen door een 
scribent. Dit document wordt verzegeld verstuurd naar een lokale bank 
(spelkot) . Een afgeleverde bestelling aan het spelkot wordt vervolgens 
enkele uren later bezorgd door het Hanze der boodschappers. De 
overdracht van het geld aan de leners dient de speler zelf te overhandigen 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Perkament voor het contract 
Wettelijke status: Illegaal 
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Ploertendoder 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe om met behulp van een ploertendoder een persoon 
met één tik op het hoofd bewusteloos te slaan. 
Het slachtoffer blijft vijf minuten lang bewusteloos. Indien het slachtoffer 
tijdens deze periode verwond wordt, komt hij onmiddellijk terug bij 
bewustzijn. 
Als het slachtoffer zich bewust is van de aanval of een helm draagt, heeft 
deze aanval geen effect. Men kan dus niemand uitschakelen door tijdens 
een gevecht naar zijn hoofd te slaan. Men zou daarentegen wel iemand 
langs achteren onzichtbaar kunnen benaderen terwijl hij vecht en hem 
dan neerknuppelen. Merk op dat iemand die de techniek meesterlijke 
waakzaamheid of de krijgstechniek blindvechten geactiveerd heeft niet 
kan neergeknuppeld worden, hij voelt immers instinctief de 
aanwezigheid van zijn belager. 
Deze techniek heeft enkel effect op humanoïden. 
 
Materiaal vereiste: Ploertendoder 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 
 

  



Terug naar de index 

Inkomensbeslag 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Gilde der Bankiers & inners 

 
Effect:  
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om een beslag te doen op een 
inkomen van een individu dat openstaande schulden heeft. Je schrijft de 
gilde aan dat de betrokkene nog schuld heeft openstaan en dat deze 
vereffend dient te worden.  De gilde brengt de betrokkene op de hoogte 
dat er beslag is gedaan voor zijn uitstaande schuld. Deze ontvangt voor 
het volgende epos geen inkomen van zijn gilde echter wel de motivatie 
waarom er beslag genomen is. 

 
Uitvoering:. De inner/bankier stelt een schuldbrief met motivatie op met 
zijn scribent vaardigheid, of laat dit doen door een scribent. Dit document 
wordt verzegeld verstuurd naar de gilde van de betrokkene (spelkot).  De 
betrokkene wordt tijdens de briefing tussen dit en het volgende epos op 
de hoogte gebracht van het inkomensbeslag. 

 
Materiaal Vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: perkament, 2 goud voor het opmaken van het 
officieel document  
Wettelijke status: Legaal 

  
De administratie onthoud altijd en vraagt steeds de vereffening van de 

rekening 
 

  



Terug naar de index 

Schriftvervalser 
Gekend bij: 
Gilde der Herverdelers 
Gilde der Bankiers & Inners 
Hanze der Mercantilisten 

 
Effect: 
Deze techniek laat toe vervalsingen van officiële documenten op te stellen 
en handschriften na te bootsen. Men dient hiervoor de taal in kwestie 
kunnen lezen en schrijven en men moet over een origineel voorbeeld 
beschikken.  
Contacteer de spelleiding om je perkament om te wisselen tegen een 
“officiële” vervalsing.  

 
Uitvoering: Stel de vervalsing op. 

 
Materiaal vereiste: Origineel exemplaar 
Verbruikte ingrediënten: Perkament voor het contract 
Wettelijke status: Illegaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Publieke veiling 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - Gilde der Bankiers & inners 

 
Effect:  
Soms is het inhouden van gilde inkomsten onvoldoende en wil de 
schuldeiser (na minimum 2 epossen) een duidelijker signaal sturen. Deze 
techniek geeft jou de mogelijkheid om publieke veiling te houden met 
verbeurd verklaarde goederen van een schuldenaar, met doel om zijn 
schulden aan te zuiveren. Je neemt de goederen in bewaring van de 
betrokkene en verklaart een publieke veiling. Dit kan gaan van wapens, 
pantser, componenten, edelstenen, magische voorwerpen, etc.. Per 
opbod kan er geboden worden voor elk goed of lot van goederen tot de 
schuld is aangezuiverd.  

 
Uitvoering:. De inner/bankier hangt een bekendmaking van de veiling 
en verkondigd deze publiek opdat er genoeg aanwezigen zijn om een 
veiling te kunnen organiseren.  Bij aanvang wordt er uitgelegd welke 
loten er zijn en wat het minimum bod is per lot. Aanwezigen mogen 
bieden zolang het minimum bod overschreden wordt.  Het finale bod 
wordt genoteerd en de totale som wordt in vereffening gebracht met de 
openstaande schulden per scribentenbrief vastgelegd.  

 

Materiaal Vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: 2,5 goud voor het opstellen van officiële 
documenten  
Wettelijke status: Legaal 

  
Zo dat is weer geregeld 

 



Terug naar de index 

Inbreken 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Vereffenaars 
Het gilde der Herverdelers 
Het gilde der Bankiers & Inners 
 
Effect: 
Deze techniek laat toe sloten te openen. Ieder slot kan door een inbreker 
geopend worden. Deze zijn eenvoudige cijfersloten. Wanneer de juiste 
combinatie gevonden wordt, opent het slot zich. De nauwlettende dief 
kan weliswaar aanwijzingen vinden op het slot zelf. Afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van het slot staan er al reeds 1,2 of 3 cijfers 
aangegeven.  
 
Uitvoering: Zie effect inbreken 
 
Materiaal vereiste: Voor het openen een set lopers 
Verbruikte ingrediënten: Geen   
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 
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Het Hanze der Mercantilisten 
 

Leerling 
  



Terug naar de index 

1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 

 



Terug naar de index 

Snuisterijen 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek verwijst naar een overeenkomst met het gilde der 
ambachtslieden en arcanisten. Ze laat de mercantilist toe om 5 
talismannen aan te kopen voor een prijs van slechts enkele goudstukken 
meer dan de productieprijs. Het is een voorname bron van inkomsten 
voor ambachtslieden en beginnende leden van het Hanze. Deze 
talismannen worden op grotere schaal geproduceerd. De keuze is echter 
beperkt en men koopt steeds dit pakketje van 5 verschillende talismans.  
 

- Zilveroor, zilvertong (kan voor van een periode een andere 
taal spreken). 

- Heling: (geneest 2 levenspunten) 
- Woudvriend: (converseren met een dier, kalmeert een dier) 
- Levenswil: (men kan doorvechten tot -2, valt neer na het 

gevecht) 
- Haldaanse herstelling: Magische en onmiddelijke reparatie 

van een pantser. Kan slechts 1x per gevecht. Duur 30 seconden.  
 
 
Uitvoering: 
Deze techniek gebeurt via een Lokale, stadstedelijke of Eternicaanse 
connectie. Bij de bestelling worden dan ook de talimans geleverd. Dit 
kan zowel op een Epos als tussenin. Echter de mercantilist dient zelf 
fysiek de talismans te voorzien.  

 
Materiaal vereiste: 15 goud  
Wettelijke status: legaal 

 



Terug naar de index 

Evaluatie goederen 

 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek omvat de basiskennis van een Mercantilist in het evalueren 
van goederen. Je verkrijgt hiervoor een prijslijst die de gangbare prijzen 
aanduidt in Eternica. 
 
Je kan evalueren of deze goederen legaal al dan niet illegaal zijn in 
eternica.  
 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Lokale connectie 
 
Gekend bij: 
Gilde der Bankiers & Inners 
Het Hanze der Mercantillisten 
Gilde Ambachtlieden en Arcanisten 
Gilde der Artiesten, Brouwers, Narren en Verwenners 

 
Effect:  
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen op lokale 
aanspreekpunten om waar te voorzien tegenover betaling. Hij staat 
symbool voor een netwerk van kleine handelaren en lokale ambachtslui. 
Deze techniek laat jou toe om tussen Epossen een ingevulde bestelbon af 
te leveren. Jouw waar krijg je dan bij het begin van het Epos.  
Met dat formulier kan je 10 bestellingen plaatsen. Iedere bestelling kent 
zijn eigen product, prijs en handelscontact. De keuzes qua product of 
handelscontacten zijn daarbij volledig vrij. Eén aankoopformulier kan 
dus verschillende handelscontacten bevatten. De prijs en aantal 
eenheden per product dient overeen te komen met het respectievelijke 
handelscontact. 
 
Materiaal vereiste: Geld 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 

Luisterend oor 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Een personage met deze techniek is altijd op de hoogte van de meest 
recente roddels en is daarnaast al snel op de hoogte omtrent de identiteit 
van de belangrijkste personen wanneer hij op een plaats aankomt. Voor 
aanvang van het spel krijgt men een document met de meest recente 
roddels en een lijst met enkele lokale belangrijke of opvallende personen.  
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 

Talenknobbel 
 
Gekend bij: 
Gilde der Bankiers en Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
De bezitter van deze techniek mag één taal kiezen die men kan spreken 
en schrijven. Dit simuleren we dan doorgaans in het engels. Let wel. In 
een actierollenspel is het altijd moeilijk om verschillende talen te 
simuleren. Bij voorkeur spreken we niet te luid. Indien je zelf andere een 
andere taal hoort spreken, vraag hen dan even buiten het spel over welke 
taal dat gaat. Aangezien de meeste mensen een aardig mondje Engels 
spreken, wordt deze taal vaak gebruikt om andere talen te simuleren, 
maar op voorwaarde dat alle betrokkenen deze beheersen kunnen soms 
andere talen gebruikt worden. 
De meest courante vreemde talen: Elfs, Orks, Dwergs, Xiamees, Medinees, 
Portiliaans. 
Je kan deze techniek meermaals bezitten.  

 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 

  



Terug naar de index 

Kaartlezen 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Het Hanze der Mercantilisten 
Het gilde der spoorzoekers 
 
Effect:           
Personages die over deze techniek beschikken, kunnen zeer goed de 
ligging van een terrein inschatten. Reeds na een paar uur ter plekke 
hebben zij een goed beeld van de verschillende locaties. Speltechnisch 
krijgt men bij het begin van het epos een kaart van het terrein. Op deze 
kaart staan belangrijke plaatsen en gebouwen binnen het onmiddellijke 
spelterrein. Daarnaast bevat de kaart ook enkele locaties die zich op een 
afstandje bevinden. Bv een kampement of goudmijn. Deze techniek laat 
op zich niet toe  naar deze afgelegen locaties te reizen. Daarvoor heb je 
techniek woudlopen nodig. Het is wel zo dat een woudloper, één iemand 
met een kaart met zich kan meenemen. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Het Hanze der Mercantilisten 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Stadstedelijke connectie 
 
Gekend bij: 
Het gilde der Bankiers & Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect:  
Deze techniek geeft jou de mogelijkheid om beroep te doen op 
handelscontacten georganiseerd op statdstedelijk niveau. Het staat 
symbool voor een netwerk van markten en veilingshuizen. De techniek 
laat jou toe om 1x per Epos een ingevulde aankoopformulier af te leveren 
bij het spellokaal. Deze techniek kan gecombineerd worden andere 
technieken zoals lokale en Eternicaanse- Connectie. 
Met ieder exemplaar van zo een aankoopformulier  kan men 10 
bestellingen plaatsen. Iedere bestelling kent zijn eigen product, prijs en 
handelscontact. De keuzes qua product of handelscontacten zijn daarbij 
volledig vrij. Eén aankoopformulier kan nu dus verschillende 
handelscontacten bevatten. De prijs en aantal eenheden per product 
dient overeen te komen met het respectievelijke handelscontact.  

 
Uitvoering: De mercantilist vult het gehele formulier in en rekent zelf de 
kostprijs na en voegt het exacte bedrag toe. Een afgeleverde bestelling 
aan het spelkot wordt vervolgens enkele uren later bezorgd door het 
Hanze der boodschappers.  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geld 
Wettelijke status: Legaal 

 

  



Terug naar de index 

Pantjeshuis 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek verwijst naar de mogelijkheid van de mercantilist om zich 
snel van overtollige waar te ontdoen. Het contact verloopt via een 
pantjeshuis dat zonder veel vragen of willekeur een losse, ietwat lage 
prijs biedt voor het geheel wat aangeboden wordt. Bij een pantjeshuis 
worden geen illegale goederen aanvaardt. Noch ‘verdwijnen’ de goederen 
zoals bij heling van goederen. Het zou dus goed kunnen dat wat je bij het 
pantjeshuis verkoopt, later weer opduikt.  
 
 
Uitvoering: 
Deze techniek gebeurt aan het spellokaal. Tenzij het rustig is, dan zou 
het pantjeshuis wel eens tot bij jou kunnen komen. 

 
Wettelijke status: legaal  

 
 

  



Terug naar de index 

Indulgentie Mercantillo 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Deze techniek verwijst naar de bijzondere status die leden van het Hanze 
der Mercantilisten bezitten. Zijn kunnen beroep doen op een gunst 
voorzien in het wetboek die normaal slechts is weggelegd voor burgers 
die onder het Hoge recht vallen (Ridders, Meesters, Adel). Indien de 
Mercantilist veroordeeld wordt tot een straf, kan men een aanvraag doen 
bij de rechter-schepen tot een Indulgentia Mercantillo. In dat geval zal de 
Rechter-schepen een geldelijke boete voorstellen die de strafmaat 
vervangt.  
Let wel, de prijs staat steeds in verhouding tot de daad en kan in sommige 
gevallen flink oplopen.  
 

 
Materiaal vereiste: Geld  
Wettelijke status: legaal 
 

 
De kwestie van schuld is niet de vraag. Wel, hoeveel gaat dit mij kosten?  

Hermanus van Handelshuis Heviva.  

  



Terug naar de index 

Schriftvervalser 
Gekend bij: 
Het gilde der Herverdelers 
Het gilde der Bankiers & Inners 
Het Hanze der Mercantilisten 

 
Effect: 
Deze techniek laat toe vervalsingen van officiële documenten op te stellen 
en handschriften na te bootsen. Men dient hiervoor de taal in kwestie 
kunnen lezen en schrijven en men moet over een origineel voorbeeld 
beschikken.  
Contacteer de spelleiding om je perkament om te wisselen tegen een 
“officiële” vervalsing.  

 
Uitvoering: Stel de vervalsing op. 

 
Materiaal vereiste: Origineel voorbeeld 
Verbruikte ingrediënten: Perkament voor het nieuwe exemplaar 
Wettelijke status: Illegaal 

 

  



Terug naar de index 

Rommelige Arcanie 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het Hanze der Mercantilisten 
 
Effect: 
Met deze techniek verwerft de mercantilist een bereidwillig maar geen al 
te betrouwbaar contact bij het gilde der ambachtslieden en arcanisten.  
Men levert alles wat men wil en aan behoorlijk interessante prijzen, maar 
soms van twijfelachtige kwaliteit. Voor ieder gebruikt kost het enkele 
momenten extra om aan het voorwerp aan de praat te krijgen. In die 
momenten rolt men een d6. Indien dit een 1 is, blijkt het arcaan voorwerp 
kapot. Helaas… Dit kan niet gerepareerd worden.  
 
Rommelige arcanie kan niet gebruikt worden voor de aankoop van 
arcane wapens, schilden en pantsers. Indien het voorwerp vooraf 
onderzocht wordt door een arcanist, blijkt het werkzaam te zijn, 
bindbaar, maar van minderwaardige kwaliteit. 
 
Uitvoering: 
Deze techniek gebeurt tussen Epossen in. De mercantilist stelt zelf 
volgens de regels van de arcanie een voorwerp samen en bepaalt de 
originele prijs. Vervolgens betaalt men zelf slechts  1/3  van die prijs 
voor de aankoop.  Het voorzien van het voorwerp, de omschrijving van 
het effect en de berekening dienen allemaal door de mercantilist zelf te 
gebeuren.  

 
Materiaal vereiste: het vereiste goud en het voorwerp in kwestie 
Wettelijke status: legaal (maar niet altijd even geapprecieerd) 
 
Het werkt! Werkelijk waar! En als het niet zo is, dan heb ik wel een ander.  

Ali Baba, de Xiamese groothandelaar in allerlei en niks. 
 

  



Terug naar de index 

Gladde tong 
 
Gekend bij: 
Het Hanze der Mercantillisten 
Gilde der Herverdelers 

 
Effect: 
Dit personage verstaat de kunst om zelfs onder hoge druk waarheid met 
leugens te vermengen. Indien ondervraagd magisch of via foltering, mag 
men één leugen vertellen per drie vragen men krijgt. Wanneer men 
herhaalde vragen krijgt, mag men opnieuw dezelfde leugen vertellen.  
Deze techniek vraagt dus wat aandacht en gegoochel. Ze is op zijn best 
wanneer een ondervrager werkelijk merkt dat sommige vragen waarheid 
bevatten en andere niet. Dus laat je beetje doen, maar op het cruciale 
moment los je niks!  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Warijns wakende wonderbuidel 
 
Gekend bij: 
De Kerk van de Draak van het licht 
Het Hanze der MErcantilisten 
 

 
Effect: 
Deze spreuk is de grote ergernis van menig dief en een geschenk van de 
kerk van de lichtende Draak. Deze spreuk roept binnenin een buidel een 
wezentje op dat de buidel beschermt tegen diefstallen. Wanneer de dief 
het buideltje probeert te stelen of opensnijden, grijpt het wezentje de 
bezittingen stevig vast. De dief blijft dus met lege handen achter.  
Wanneer de dief een figurant stuurt om zijn gewonnen bezittingen op te 
halen wordt de bestolene gewaarschuwd voor de poging tot diefstal. 
Echter de identiteit van de dief blijft geheim. De bescherming wordt niet 
overgedragen naar een volgende spelsessie en verdwijnt na de poging.  
 

 
Uitvoering: 

• Neem  de witte (of zwarte) diamant; 
• Overgiet de diamant met het magisch water; 
• Steek hem daarna in de te beschermen buidel; 
• Spreek de incantatie uit 

Het is niet nodig dat de diamant na het uitspreken van de incantatie in de 
beurs blijft. 
 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Het zweet van de angst over mijn schatten 
Geestje, laat de schurk ze toch niet jatten 

 
Blijvende componenten: 1 x Witte of zwarte diamant 
Vergankelijke componenten: 1 x Magisch water 
Wettelijke status: Legaal  
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Het gilde der Spoorzoekers 
 

Leerling 
  



Terug naar de index 

1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 



Terug naar de index 

Lichte en gemengde pantserdracht 
Gekend bij: 
Gilde der herverdelers 
Gilde der Bankiers en Inners 
Gilde der spoorzoekers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe lichte en gemengde pantsers te dragen. Onder 
lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons. Onder 
gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd met 
metalen stukken. Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd 
pantser 3 punten. Deze punten worden het eerst verwijderd wanneer het 
lichaam door een wapen getroffen wordt. Let wel. Wanneer een wapen 
enkel stof of vel raakt heeft de bescherming geen effect en gaat de schade 
rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
 
Materiaal vereiste: licht of gemengd pantser 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Bogen en kruisbogen 
  
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Gilde der spoorzoekers 

  
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om bogen en kruisbogen te gebruiken. 
In de handen van een bekwame schutter kan een boog of kruisboog een 
erg dodelijk afstandswapen zijn. Door de kracht waarmee de pijlen 
afgeschoten worden, doorboren ze elke wapenrusting. Wapenrusting 
beschermt dus niet, de schade wordt onmiddellijk van het lichaam 
afgetrokken. Pijlen van bogen tellen als scherpe wapens. 

  
Materiaal vereiste: Boog of kruisboog 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

 

  



Terug naar de index 

Woudlopen 
 
Gekend bij: 
Kring der Heksen, 
Gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
Een personage met deze vaardigheid kent het bos op zijn duimpje en geen 
van de gevaren is hem vreemd. Men kan feilloos zijn weg terugvinden in 
om het even welk bos. De woudloper maakt hiervoor gebruik van de hem 
door de natuur gegeven aanwijzingen zoals wildpaden of de kant van de 
bomen waarop het mos groeit.  
Speltechnisch betekent dit dat men zich buiten het onmiddellijke 
spelterrein kan begeven zonder te verdwalen. Bv een orkenkamp of 
goudmijn aangegeven op een kaart. Men mag hierbij vergezeld worden 
door maximaal één andere persoon die bovendien de techniek kaartlezen 
moet bezitten.  

 
Materiaal vereiste: geen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Woudvriend 
 
gekend bij: 
Kerk van de Maanwolvin,  
Kring der Heksen,  
Gilde der Spoorzoekers 
 
Effect: 
Gedurende 10 minuten kan de gebruiker met dieren communiceren. 
Omstaanders kunnen deze communicatie niet volgen, aangezien zij 
grotendeels uit grommende geluiden bestaat. Merk op dat de dieren de 
gebruiker niet automatisch goed gezind zijn en ze zijn bevelen niet 
hoeven op te volgen. 
 
Uitvoering: 

• Giet de wolvenurine over je voeten;  

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie:  

Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Bij de macht van de Meesteres van de jacht; 
Aanhoor mij! 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x Wolvenurine 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 

  



Terug naar de index 

Kaartlezen 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenners 
Het Hanze der Mercantilisten 
Het gilde der spoorzoekers 
 
Effect:           
Personages die over deze techniek beschikken, kunnen zeer goed de 
ligging van een terrein inschatten. Reeds na een paar uur ter plekke 
hebben zij een goed beeld van de verschillende locaties. Speltechnisch 
krijgt men bij het begin van het epos een kaart van het terrein. Op deze 
kaart staan belangrijke plaatsen en gebouwen binnen het onmiddellijke 
spelterrein. Daarnaast bevat de kaart ook enkele locaties die zich op een 
afstandje bevinden. Bv een kampement of goudmijn. Deze techniek laat 
op zich niet toe  naar deze afgelegen locaties te reizen. Daarvoor heb je 
techniek woudlopen nodig. Het is wel zo dat een woudloper, één iemand 
met een kaart met zich kan meenemen. 
 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Fouragie 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het gilde der woudlopers 
 
Effect: 
Deze techniek verwijst naar de vaardigheid om toevallige vondsten te 
ontwaren tussen het struikgewas, iets wat woudlopers wel eens 
overkomt tijdens hun omzwervingen door het woud. Dit kan gaan van 
mooi hout, onbewerkt leder, farmaceutische ingrediënten of zelfs 
voorwerpen.  
 
De waarde van fouragie kan sterk verschillen en slechts 1x per Epos 
gebruikt worden.  
 
Uitvoering: 
Voor een wandeling door het bos, meldt men zich bij het spellokaal. Die 
geeft dan ‘iets’ mee, dat men dan later zelf kan vinden terwijl men door 
het bos wandelt.  

 
Materiaal vereiste: geen 
Wettelijke status: legaal  
 

 

 

Waar Eliander die rommel steeds vandaan haalde, niemand die het wist. 

Maar gewoon zomaar langs de rand van het pad, leek ons toch iedere keer 

minder waarschijnlijk. 

  



Terug naar de index 
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Het gilde der Spoorzoekers 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Het gilde der Spoorzoekers 
Het gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers. Zij is meestal het resultaat van het 
jarenlange overleven in de wildernis. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 
 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 

  



Terug naar de index 

Krachtschot 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim -  gilde der Spoorzoekers 
 

 
Effect: 
Gebruikers van deze techniek kunnen hun tegenstanders zo hard raken 
dat ze er meters door achteruitgeslagen worden. Indien men deze 
techniek gebruikt, moet de tegenstander die een schot incasseert op zijn 
lichaam drie passen achteruit doen en op de grond gaan zitten. De 
techniek heeft geen effect indien een schild getroffen wordt.  

 
Deze techniek werkt op maximum tien meter afstand. Bij het activeren 
van deze techniek dient men luidop de incantatie te roepen. Dit moet 
geroepen worden op het moment dat men de pijl afvuurt, en dus 
vooraleer men het doelwit raakt. Het activeren van deze techniek geldt 
voor 1 schot. 

 
Deze techniek kan gebruikt worden met bogen, (dubbele) kruisbogen en 
katapulten. 

 
Aantal per gevecht: 3 
Aankondiging: “Krachtschot!” 

 
Materiaal vereiste: Boog of kruisboog 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Gaswolk 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim -  gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
De gebruiker verandert in een groenachtige, reukloze gaswolk zolang de 
spreuk werkt. Hij blijft makkelijk zichtbaar voor wezens binnen de tien 
meter. De gebruiker is niet meer lichamelijk aanwezig gedurende de tijd 
dat het wierookstaafje smeult. Hij kan waarnemen, maar kan niet 
spreken noch op enige andere wijze communiceren of voorwerpen 
manipuleren! Hij kan zich zo snel bewegen als hij kan lopen. Hij kan 
enkel gaan waar hij ook effectief kan lopen (dus niet onder deuren door 
etc …). Wil de gebruiker terug zijn normale fysische vorm aannemen, 
dan wacht hij tot het wierookstaafje opgesmeuld is of breekt hij het en 
dooft het. Voortijdig stoppen van de spreuk vernietigt immers evengoed 
het component (dat hij dan aan een figurant of figurant afstaat -> geen 
halfgebruikte wierookstaafjes hergebruiken dus). De gebruiker is enkel 
vatbaar voor spreuken. 

Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

• Leg de camouflagestof op je hoofd en steek het wierookstaafje aan; 

• Spreek de incantatie uit en blaas het staafje uit zodat het smeult. 
 

Incantatie:  
Als een dwalende wolk; 

Onkwetsbaar voor de dolk; 
Zo zal mijn Wezen zich houden. 

 

Blijvende componenten: 1 x Camouflagestof 
Vergankelijke componenten: 1 x Wierookstaafje 
Wettelijke status: Illegaal, behalve voor leden van het 
Spoorzoekersgilde vanaf de rang van gezel, 

 
Dit gildegeheim is een verbeterde gaswolk voor spoorzoekers. Enkel 

zij kunnen deze techniek uitzonderlijk in pantser gebruiken. 

  



Terug naar de index 

Spoorzoeken 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim -  gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
Deze techniek onderscheidt de meest ervaren jagers en spoorzoekers. 
Een meesterlijk spoorzoeker kan de sporen van bosdieren  (en mensen) 
herkennen en volgen (indien ze minder dan een uur oud zijn en er 
voldoende licht is). Let wel, meestal vraagt dit een interventie van 
spelleiding.  

 
Uitvoering: Geen 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

  



Terug naar de index 

Woudsluipen 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim -  gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
Personen die deze techniek beheersen, verstaan de kunst om volledig op 
te gaan in een bosrijke omgeving. De gebruiker is als het ware 
onzichtbaar wanneer hij zich stil in het groen verbergt. Dit kan enorm 
behulpzaam zijn indien men aan het sluipen is. Let wel, deze techniek is 
bijzonder moeilijk om te spelen. Zowel voor de gebruiker als degene die 
hem toch zou zien. Vandaar werkt woudsluipen enkel in dicht begroeide 
omgeving. Wanneer een stadswachter de struik toch doorzoekt en een 
onverlaat zou ontdekken, kijkt hij er in dit geval over. Jezelf in zomaar 
achter een boom verstoppen, zal niet werken. Iemand over een weide 
besluipen ook niet. 

 
Uitvoering: De verborgene houdt de vinger voor de mond, alsof hij zijn 
ontdekker tot zwijgzaamheid aanmaant.  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Illegaal 

Shhhht! Gij hebt echt wel niks gezien.  

  



Terug naar de index 

Het Oog van de Oehoe 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – Het gilde der woudlopers 
 
Effect: 
Deze techniek verwijst naar het bijzondere perceptievermogen waar 
woudlopers op geoefend worden. Indien men toevallig voor een periode 
van enkele minuten vertoefd in de nabijheid van iets of iemand dat 
gecamoufleerd/onzichtbaar is, zal de woudloper kunnen opmerken dat 
iets niet in zijn haak is. Iets dat de aandacht ontgaat. Indien men 
vervolgens enkele minuten kan spenderen om uit te maken wat, kan men 
de bron lokaliseren.  
 
Let op, dit is vooral een rollenspel vaardigheid en dient men dus ook 
voldoende uit te spelen. 
 
Uitvoering: 
2 minuten rollenspel voor observatie 
2 minuten om de bron uit te maken. Indien de bron zich verplaatst voor 
de tijd om is, valt daar weinig aan te doen.  

 
Materiaal vereiste: je opmerkzame oog, minstens één.  
Wettelijke status: legaal  
 
 
 
Beweegt het? Euh… Misschien? Jaja, ik dacht het! Of neen, toch niet. Jawel 

ziede! 

 
 



Terug naar de index 

Gids 
 
Gekend bij: 
Uniek gildeheim -  gilde der Spoorzoekers 

 
Effect: 
De voorwaarde tot gids is woudlopen.  

 
Een personage met deze vaardigheid kent het bos op zijn duimpje en geen 
van de gevaren is hem vreemd. Men kan feilloos zijn weg terugvinden in 
om het even welk bos. De woudloper maakt hiervoor gebruik van de hem 
door de natuur gegeven aanwijzingen zoals wildpaden of de kant van de 
bomen waarop het mos groeit.  
Speltechnisch betekent dit dat men zich buiten het onmiddellijke 
spelterrein kan begeven zonder te verdwalen. Bv een orkenkamp of 
goudmijn aangegeven op een kaart. In tegenstelling tot woudlopen mag 
een gids tot 5 personen (exclusief figuranten) meenemen.  

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der krijgers 
 

Leerling 
  



Terug naar de index 

1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 
 
 



Terug naar de index 

Beukelaar of strijdschild 
 

Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een beukelaar te gebruiken. 
Een beukelaar is een klein schild met een maximale doormeter 35 cm. 
Een beukelaar kan in de hand gehouden worden of kan aan de voorarm 
bevestigd worden. Een beukelaar kan gebruikt worden met wapens tot 
120 cm. Een beukelaar wordt niet beschadigd door wapens of 
projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook beukelaars) kunnen 
vernietigen. 

 
Deze vaardigheid laat toe om een schild met een maximale doormeter van 
70 cm te gebruiken. Een strijdschild moet in de hand gehouden worden, 
het kan niet aan de voorarm bevestigd worden. Een strijdschild kan 
gebruikt worden met wapens tot 100 cm. Een strijdschild wordt niet 
beschadigd door wapens of projectielen (met uitzondering van de 
krijgstechniek schildklieven). Er bestaan evenwel effecten die schilden 
kunnen vernietigen. 

 
Materiaal vereiste: beukelaar of strijdschild 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 

  



Terug naar de index 

2-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
Kerk van de Al-Grote Vernietiger 

De orde der ridders van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met wapens met een 
lengte van 120 tot 180 centimeter . In die zin is er keuze uit een breed 
assortiment. 
- Er zijn bijlen die schilden kunnen klieven. 
- Er zijn hamers en zwaarden die vijanden meters ver katapulteren.  
- Bepaalde meesters zijn zelfs instaat met hun slagzwaarden wapens 
van anderen te versplinteren.  

 
Of men kan ervoor kiezen te vechten met een speer of paalwapen tot 
240cm. Let wel aan deze wapens zijn nooit krijgsvaardigheden 
verbonden. Het is dan ook het favoriete wapen van de algauw 
opgetrommelde boer of stadswachter. 
 

Materiaal vereiste: 2-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 

  



Terug naar de index 

Lichte, gemengde en zware 
pantserdracht 

 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Draak van het licht 
 
Effect: 

Deze vaardigheid laat toe  om lichte,  gemengde en zware pantsers te 
dragen.  
 
Onder lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons.  
Onder gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd 
met metalen stukken. Onder zware pantser vallen maliën of platen 
pantser. 
 
Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd pantser 3 en zware 
pantsers 5 beschermingspunten. Deze punten worden het eerst 
verwijderd wanneer het lichaam door een wapen getroffen wordt. Let 
wel. Wanneer een wapen enkel stof of vel raakt heeft de bescherming 
geen effect en gaat de schade rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 
Materiaal vereiste: licht, gemengd of zwaar pantser 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 



Terug naar de index 

Bogen en kruisbogen 
 

Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Gilde der spoorzoekers 
 

  
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om bogen en kruisbogen te gebruiken. 
In de handen van een bekwame schutter kan een boog of kruisboog een 
erg dodelijk afstandswapen zijn. Door de kracht waarmee de pijlen 
afgeschoten worden, doorboren ze elke wapenrusting. Wapenrusting 
beschermt dus niet, de schade wordt onmiddellijk van het lichaam 
afgetrokken. Pijlen van bogen tellen als scherpe wapens. 

  
Materiaal vereiste: Boog of kruisboog 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

 
 

  



Terug naar de index 

Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der Spoorzoekers 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers. Zij is meestal het resultaat van het 
jarenlange overleven in de wildernis. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 
 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 

  



Terug naar de index 

Werpwapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der vereffenaars 
Gilde der herverdelers 
Gilde der krijgers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om kleine (kernloze) werpwapens, zoals 
bijvoorbeeld werpdolken of stenen, te gebruiken. 
Deze afstandswapens zijn vooral populair bij struikrovers en 
moordenaars, aangezien ze makkelijk te verbergen zijn en (in het geval 
van werpmessen en –dolken) uitermate geschikt zijn om giffen op aan te 
brengen. Werpwapens moeten één per één geworpen worden, en tellen 
als scherp of bot naargelang hun uiterlijke vorm (een werpdolk is 
bijvoorbeeld scherp, een steen is bot). 
 
Materiaal vereiste: Werpwapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Het gilde der krijgers 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der Spoorzoekers 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers. Zij is meestal het resultaat van het 
jarenlange overleven in de wildernis. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 
 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 

  



Terug naar de index 

Krachtslag 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
 
Effect: 
Gebruikers van deze techniek kunnen hun tegenstanders zo’n harde 
klappen geven dat ze er meters door achteruitgeslagen worden. Indien 
men deze techniek gebruikt, moet de tegenstander die een slag incasseert 
op zijn lichaam, zijn wapen of op zijn schild,  drie passen achteruit doen 
en op de grond gaan zitten. 
Bij het activeren van deze techniek dient men hardop de incantatie te 
roepen. Het activeren van deze techniek geldt voor 1 slag.  
Deze techniek kan 2-handige slagzwaarden of hamers gebruikt worden. 
Niet met 2-handige bijlen.  

 
Aantal keer per gevecht: (4x) met een hamer (3x) met een zwaard 
Incantatie: “Krachtslag!” 
 

Materiaal vereiste: 2-handig bot of scherp wapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 

Schild klieven 
 

Gekend bij: 
Gilde der krijgers 

Het 1ste Verbond der Oost-Kalten 
 

 
Effect: 
Krijgers die deze techniek beheersen, kunnen hun krachten dermate 
concentreren dat ze met één welgemikte slag een beukelaar, strijdschild 
of torenschild kunnen vernietigen. Bij gebruik van deze techniek dient 
men luidop Schildklief te roepen. Het activeren van deze techniek geldt 
voor 1 slag. Deze techniek kan enkel gebruikt worden met een 2-handige 
bijl.. 

 
Aantal per gevecht: (2x) 

 
Incantatie: “Schildklief!” 

 
Materiaal vereiste: 2-handige bijl 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

  



Terug naar de index 

Tweewapendracht 
Gekend bij: 
Het gilde der krijgers 
Het gilde der spoorzoekers 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om met twee wapens tegelijk te vechten, op 
voorwaarde dat men over de nodige vaardigheden beschikt om 
éénhandig met beide wapens te vechten. Het is niet toegelaten om met 
beide wapens tegelijkertijd te slaan (en aldus twee punten schade te 
doen), de slagen moeten afwisselend gegeven worden.  
Deze twee wapens mogen samen maximaal een lengte van 170 cm 
hebben. Men kan geen beukelaar, strijdschild of torenschild gebruiken. 

 
Uitvoering: Geen 

 
Incantatie: Geen 

 
Materiaal vereiste: 2 wapens (max 170cm) 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Torenschild 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een torenschild met een maximale 
doormeter van 150 cm te gebruiken.  
Een torenschild moet in de hand gehouden worden, het kan niet aan de 
voorarm bevestigd worden. Een torenschild kan gebruikt worden met 
wapens tot 100 cm.. Een  torenschild wordt niet beschadigd door wapens 
of projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook torenschilden) kunnen 
vernietigen. 

 
Materiaal vereiste: Torenschild 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 
 

  



Terug naar de index 

Los zand 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Gilde der vereffenaars 

 
Effect: 
Niet alles is eerlijk in het leven. Sommige krijgers en gladiatoren 
beroepen zich op lafhartige truken om de bovenhand te halen. Met deze 
techniek blaast men fijn zand in de ogen van hun tegenstander. Dit wordt 
uitgebeeld met talkpoeder. De gebruiker dient dus een handvol bij zich te 
verbergen. Wanneer de tegenstander zich binnen twee meter bevindt, 
wordt hij 10 seconden blind.   

 

Let wel op, talkpoeder is net zoals zand niet lekker voor 
de ogen. Dus blaas het niet werkelijk in iemands gezicht! 

 
Aantal per gevecht: 1x 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1x kalk (talkpoeder zelf te voorzien) 
Wettelijke status: Illegaal tenzij in een gladiatorisch gevecht. 

  



Terug naar de index 

Levenswil 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Deze techniek verleent de krijger een geweldige adrenalinestoot, 
waardoor hij kan blijven doorvechten ondanks zware verwondingen.  
De krijger kan blijven doorvechten tot hij op –2 levenspunten komt te 
staan. Indien dat het geval is, verliest de krijger het bewustzijn. Krijgt de 
krijger nadien nog schade en komt men op -3, dan gelden de normale 
regels en sterft de krijger onmiddellijk. 

Enkele minuten na afloop van het gevecht verdwijnt het effect van de 
adrenaline, en ondervindt men de werkelijke gevolgen. Indien men op -1 
of -2 staat, dan heeft het personage exact 5 minuten waarin men de 
krijger kan helen tot op een minimum van 0 levenspunten. Dit geval is 
een uitzondering op de gewone helingsregels. Want in dit uitzonderlijke 
geval mogen helingsmethoden gebruikt worden die normaal enkel 
werken indien het lichaam op 0 of positief staan. Indien het lichaam na 5 
minuten nog onder 0 staat, dan sterft het personage. 
Bij het activeren van deze techniek dient men luidop de incantatie te 
roepen. Het activeren van deze techniek geldt voor een volledig gevecht 
of voor 10 minuten buiten gevechten. 
Opmerking: Men kan de techniek niet activeren als een reactie op een effect; 
men kan enkel reageren als de techniek reeds actief is. 

 
Aantal per gevecht: (1x) 
Aankondiging: “Aarrgh, ik wil… LEVENSWIL!” 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal  
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Het eerste verbond der  
Oost-Kalten 

 
Leerling 
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1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Beukelaar of strijdschild 
 
Gekend bij: 
Het-1ste-verbond-der-Oost-Kalten  
De ridderorde van Halinus 
Gilde der krijgers 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een beukelaar te gebruiken. 
Een beukelaar is een klein schild met een maximale doormeter 35 cm. 
Een beukelaar kan in de hand gehouden worden of kan aan de voorarm 
bevestigd worden. Een beukelaar kan gebruikt worden met wapens tot 
120 cm. Een beukelaar wordt niet beschadigd door wapens of 
projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook beukelaars) kunnen 
vernietigen. 
Deze vaardigheid laat toe om een schild met een maximale doormeter van 
70 cm te gebruiken. 
Een strijdschild moet in de hand gehouden worden, het kan niet aan de 
voorarm bevestigd worden. Een strijdschild kan gebruikt worden met 
wapens tot 100 cm. Een strijdschild wordt niet beschadigd door wapens 
of projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden kunnen vernietigen. 

 
materiaalvereiste: Beukelaar of strijdschild 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Lichte, gemengde en zware 
pantserdracht 

Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het-1ste-verbond-der-Oost-Kalten  
De ridderorde van Halinus 
Kerk van de Al-Grote-Vernietiger 
Kerk van de Draak van het licht 
 

Effect: 
Deze vaardigheid laat toe  om lichte,  gemengde en zware pantsers te 
dragen.  
 
Onder lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons.  
Onder gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd 
met metalen stukken. Onder zware pantser vallen maliën of platen 
pantser. 
 
Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd pantser 3 en zware 
pantsers 5 beschermingspunten. Deze punten worden het eerst 
verwijderd wanneer het lichaam door een wapen getroffen wordt. Let 
wel. Wanneer een wapen enkel stof of vel raakt heeft de bescherming 
geen effect en gaat de schade rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  
 

materiaalvereiste: Licht, gemengd of zwaar pantser 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der Spoorzoekers 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers. Zij is meestal het resultaat van het 
jarenlange overleven in de wildernis. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 
 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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2-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
Kerk van de Al-Grote Vernietiger 
De orde der ridders van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met wapens met een 
lengte van 120 tot 180 centimeter . In die zin is er keuze uit een breed 
assortiment. 
- Er zijn bijlen die schilden kunnen klieven. 
- Er zijn hamers en zwaarden die vijanden meters ver katapulteren.  
- Bepaalde meesters zijn zelfs instaat met hun slagzwaarden wapens 
van anderen te versplinteren.  

 
Of men kan ervoor kiezen te vechten met een speer of paalwapen tot 
240cm. Let wel aan deze wapens zijn nooit krijgsvaardigheden 
verbonden. Het is dan ook het favoriete wapen van de algauw 
opgetrommelde boer of stadswachter. 
 

Materiaal vereiste: 2-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Bogen en kruisbogen 
  
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Gilde der spoorzoekers 
Het 1ste Verbond der Oost-Kaltiers 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om bogen en kruisbogen te gebruiken. 
In de handen van een bekwame schutter kan een boog of kruisboog een 
erg dodelijk afstandswapen zijn. Door de kracht waarmee de pijlen 
afgeschoten worden, doorboren ze elke wapenrusting. Wapenrusting 
beschermt dus niet, de schade wordt onmiddellijk van het lichaam 
afgetrokken. Pijlen van bogen tellen als scherpe wapens. 

  
Materiaal vereiste: Boog of kruisboog 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Assistentie 
 
Gekend bij: 
De orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste Verbond der Oost-Kaltiers 
 

 
Effect: 
Deze procedure, die in de volksmond beter bekend staat als eerste hulp 
of verpleging, vormt de basis van elke chirurgische kennis. Ondanks zijn 
eenvoud heeft deze procedure reeds vele levens gered. Het is dan ook een 
procedure die onder avonturiers wijd verspreid is, en ze wordt door de 
chirurgijnen niet als een geheim, maar eerder als publieke kennis 
beschouwd. Het laat toe recente wonden te ontsmetten, indien nodig 
dicht te naaien en te verbinden. 

 
De chirurg kan binnen de 15 minuten na het toebrengen van de 
verwonding maximum 1 levenspunt helen. Dit, op voorwaarde dat deze 
locatie op zijn minst nog 0 levenspunten bezit. Negatieve levenpunten 
kunnen hiermee niet behandeld worden.  Een wonde kan nooit meer dan 
één keer met deze procedure behandeld worden.  
Indien de procedure op een niet verdoofde patiënt wordt toegepast doet 
dit bijzonder veel pijn. De patiënt is nadien ontzet en dient te kalmeren.  
Aangezien dit de basisprocedure van de chirurgie is, vindt je hieronder 
ter herhaling een samenvatting van de regels inzake levenspunten. 
Torso 
• 0 = Bewusteloos. Zowel chirurgie, drankjes als magie kunnen 

toegepast worden. 

• -1 of -2 = Dood. Enkel de toepassing van de chirurgische procedure 
"Reanimatie" binnen de 30 minuten mag nog baten. Daarna zijn 
enkel nog herrijzeniseffecten mogelijk. 

• -3 of lager = Dood en te erg toegetakeld voor reanimatie. Enkel 
herrijzeniseffecten zijn nog mogelijk. 

 
Uitvoering:  
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De behandeling duurt minstens 5 minuten per persoon en dient 
gedurende deze ganse periode uitgespeeld te worden. Maak gebruik van 
je verbandkist om dit rollenspelsgewijs uit te beelden. 

 
Materiaal vereiste: Verbandkist 
Verbruikte ingrediënten: 1 x niv. 1 chirurgie 
Wettelijke status: Legaal 
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Het eerste verbond der  
Oost-Kalten 

 
Gezel 
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Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der Spoorzoekers 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers. Zij is meestal het resultaat van het 
jarenlange overleven in de wildernis. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 
 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Torenschild 
 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een torenschild met een maximale 
doormeter van 150 cm te gebruiken.  
Een torenschild moet in de hand gehouden worden, het kan niet aan de 
voorarm bevestigd worden. Een torenschild kan gebruikt worden met 
wapens tot 100 cm.. Een  torenschild wordt niet beschadigd door wapens 
of projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook torenschilden) kunnen 
vernietigen. 

 
Materiaal vereiste: Torenschild 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Krachtslag 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
 
Effect: 
Gebruikers van deze techniek kunnen hun tegenstanders zo’n harde 
klappen geven dat ze er meters door achteruitgeslagen worden. Indien 
men deze techniek gebruikt, moet de tegenstander die een slag incasseert 
op zijn lichaam, zijn wapen of op zijn schild,  drie passen achteruit doen 
en op de grond gaan zitten. 
Bij het activeren van deze techniek dient men hardop de incantatie te 
roepen. Het activeren van deze techniek geldt voor 1 slag.  
Deze techniek kan 2-handige slagzwaarden of hamers gebruikt worden. 
Niet met 2-handige bijlen.  

 
Aantal keer per gevecht: (4x) met een hamer (3x) met een zwaard 
Incantatie: “Krachtslag!” 
 

Materiaal vereiste: 2-handig bot of scherp wapen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Schedelbreuk 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- het 1ste verbond der Oost-Kalten 

Effect: 
Dit gildegeheim is het resultaat van jarenlange ervaring tijdens de 
Haldaanse oorlogen. Ze laat de ridder  toe een lagere ondode met één slag 
te vernietigen. Hiervoor dient de ridder de ondode op zijn torso te raken.  

Deze techniek is uiteraard enkel bruikbaar met botte wapens. 

 

Aankondiging: Ik vernietig u.  
Aantal per gevecht: 1x 

 
Materiaalvereiste: Een bot wapen 
Wettelijke status: Hoogst illegaal tenzij tegenover wilde ondoden 
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Levenswil 
 

Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Deze techniek verleent de krijger een geweldige adrenalinestoot, 
waardoor hij kan blijven doorvechten ondanks zware verwondingen.  
De krijger kan blijven doorvechten tot hij op –2 levenspunten komt te 
staan. Indien dat het geval is, verliest de krijger het bewustzijn. Krijgt de 
krijger nadien nog schade en komt men op -3, dan gelden de normale 
regels en sterft de krijger onmiddellijk. 

Enkele minuten na afloop van het gevecht verdwijnt het effect van de 
adrenaline, en ondervindt men de werkelijke gevolgen. Indien men op -1 
of -2 staat, dan heeft het personage exact 5 minuten waarin men de 
krijger kan helen tot op een minimum van 0 levenspunten. Dit geval is 
een uitzondering op de gewone helingsregels. Want in dit uitzonderlijke 
geval mogen helingsmethoden gebruikt worden die normaal enkel 
werken indien het lichaam op 0 of positief staan. Indien het lichaam na 5 
minuten nog onder 0 staat, dan sterft het personage. 
Bij het activeren van deze techniek dient men luidop de incantatie te 
roepen. Het activeren van deze techniek geldt voor een volledig gevecht 
of voor 10 minuten buiten gevechten. 
Opmerking: Men kan de techniek niet activeren als een reactie op een effect; 
men kan enkel reageren als de techniek reeds actief is. 

 

Aantal per gevecht: (1x) 
Aankondiging: “Aarrgh, ik wil… LEVENSWIL!” 
 

Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Berserker 
 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- het 1ste verbond der Oost-Kalten 

 
Effect: 
Krijgers die deze techniek beheersen worden soms ook wel berserkers 
genoemd en stoppen enkel met vechten nadat de laatste vijand verslagen 
is. Met deze techniek is een krijger immuun aan de spreuk Kleine 
ontzetting (BOE BOE BOE) en de spreuk Vrede (Hier vriend, ga in 
vrede…). Men verkrijgt 2 extra levenspunten en men kan tot en met -2 
(zoals levenswil) doorvechten. Bovendien mag men bepaalde 
krijgstechnieken Schildklief en Krachtslag 1x extra toepassen. 
De voorwaarde is dat de beserker zichzelf voorbereid op het gevecht. Dit 
doet hij door meditatie, markeringen op zijn lijf, bloed op zijn gezicht, etc. 
Eens het gevecht nakende is, zorgt de beserker ervoor dat hij bij de 
eersten is om contact te maken. Nadien verdwijnt hij niet meer van de 
frontlinie.  

 
Aantal per gevecht: 1x 
Aankondiging: WAAAAAAAAAAAAA!!!! (of equivalent) 
 

Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
 

 

De woede is onze strategie. Ik heb nog nooit één van ons een 
flankende beweging zien overwegen. 
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Schild klieven 
 

Gekend bij: 
Gilde der krijgers 

Het 1ste Verbond der Oost-Kalten 
 

 
Effect: 
Krijgers die deze techniek beheersen, kunnen hun krachten dermate 
concentreren dat ze met één welgemikte slag een beukelaar, strijdschild 
of torenschild kunnen vernietigen. Bij gebruik van deze techniek dient 
men luidop Schildklief te roepen. Het activeren van deze techniek geldt 
voor 1 slag. Deze techniek kan enkel gebruikt worden met een 2-handige 
bijl.. 

 
Aantal per gevecht: (2x) 

 
Incantatie: “Schildklief!” 

 
Materiaal vereiste: 2-handige bijl 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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De ridderorde van Halinus 
 

Leerling 
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1-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der ambachtlieden en arcanisten 
Gilde der vereffenaars 
Orde der Balsemers, Barbieren & Chirurgijnen 
Gilde der Bankiers en Inners 
Hanze der Mercantilisten 
Gilde der Spoorzoekers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe éénhandig te vechten met alle wapens met een 
lengte van 80 tot 120 centimeter. 
Het langzwaard of de strijdknots (80 tot 110cm) is het wapen bij uitstek 
voor de echte krijger. Met zijn lengte van 110 cm is het het langste wapen 
dat nog samen met een strijdschild of een torenschild gebruikt kan 
worden. Het is door zijn groter gewicht moeilijker te hanteren en vergt 
meer fysieke kracht dan het kortzwaard. 
Het bastaardzwaard (100 tot 120 cm) is een ideaal wapen voor wie een 
groter bereik wil hebben, maar een slagzwaard te onhandig vindt. Met 
zijn lengte van 120 cm is het bastaardzwaard immers het langste scherpe 
wapen dat nog eenhandig kan gebruikt worden. Het bastaardzwaard kan 
niet met een strijdschild gebruikt worden, maar wel met een beukelaar. 
 
Materiaal vereiste: 1-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
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Beukelaar of strijdschild 
 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het-1ste-verbond-der-Oost-Kalten  
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een beukelaar te gebruiken. 
Een beukelaar is een klein schild met een maximale doormeter 35 cm. 
Een beukelaar kan in de hand gehouden worden of kan aan de voorarm 
bevestigd worden. Een beukelaar kan gebruikt worden met wapens tot 
120 cm. Een beukelaar wordt niet beschadigd door wapens of 
projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook beukelaars) kunnen 
vernietigen. 
Deze vaardigheid laat toe om een schild met een maximale doormeter van 
70 cm te gebruiken. 
Een strijdschild moet in de hand gehouden worden, het kan niet aan de 
voorarm bevestigd worden. Een strijdschild kan gebruikt worden met 
wapens tot 100 cm. Een strijdschild wordt niet beschadigd door wapens 
of projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden kunnen vernietigen. 

 
 
Materiaalvereiste: Beukelaar of strijdschild 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Lichte, gemengde en zware 
pantserdracht 

 
Gekend bij: 
Het gilde der krijgers 
Het-1ste-verbond-der-Oost-Kalten  
De ridderorde van Halinus 

 

Effect: 
Deze vaardigheid laat toe  om lichte,  gemengde en zware pantsers te 
dragen.  
 
Onder lichte pantsers vallen zacht bont, mals leer of gambesons.  
Onder gemengde pantsers rekenen we hard leer vervolgens verstevigd 
met metalen stukken. Onder zware pantser vallen maliën of platen 
pantser. 
 
Licht pantser biedt 1 beschermingspunt, gemengd pantser 3 en zware 
pantsers 5 beschermingspunten. Deze punten worden het eerst 
verwijderd wanneer het lichaam door een wapen getroffen wordt. Let 
wel. Wanneer een wapen enkel stof of vel raakt heeft de bescherming 
geen effect en gaat de schade rechtstreeks van de levenspunten af.  
Beschermingspunten zijn ongelocaliseerd en herstellen zich automatisch 
na elk gevecht. Bij uitzondering kan het pantser door effecten vernietigd 
worden. In dat geval dient de drager zijn pantser uit te doen tot men een 
nieuw aangekocht heeft.  

 
Materiaalvereiste: Licht, gemengd of zwaar pantser 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Taaiheid 
 
Gekend bij: 
Gilde der artiesten, Brouwers, Narren & Verwenner 
Gilde der Spoorzoekers 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze techniek drukt de uitzonderlijke taaiheid en de hoge pijngrens uit 
die typerend is voor overlevers en krijgers. Zij is meestal het resultaat 
van het jarenlange teistering van de tempel die hun lichaam is. 
Per niveau van deze techniek sterkt het lichaam 1 levenspunt. Deze 
techniek is cumuleerbaar tot een maximum van 5 stuks. 

 
Let wel, deze techniek kan slechts 1x per evenement aangeleerd worden. 
Dus voor ieder niveau van taaiheid, dient men stevig af te zien bij de 
leermeester. 

 
Materiaal vereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 
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Levenswil 
 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 

 
Effect: 
Deze techniek verleent de krijger een geweldige adrenalinestoot, 
waardoor hij kan blijven doorvechten ondanks zware verwondingen.  
De krijger kan blijven doorvechten tot hij op –2 levenspunten komt te 
staan. Indien dat het geval is, verliest de krijger het bewustzijn. Krijgt de 
krijger nadien nog schade en komt men op -3, dan gelden de normale 
regels en sterft de krijger onmiddellijk. 

Enkele minuten na afloop van het gevecht verdwijnt het effect van de 
adrenaline, en ondervindt men de werkelijke gevolgen. Indien men op -1 
of -2 staat, dan heeft het personage exact 5 minuten waarin men de 
krijger kan helen tot op een minimum van 0 levenspunten. Dit geval is 
een uitzondering op de gewone helingsregels. Want in dit uitzonderlijke 
geval mogen helingsmethoden gebruikt worden die normaal enkel 
werken indien het lichaam op 0 of positief staan. Indien het lichaam na 5 
minuten nog onder 0 staat, dan sterft het personage. 
Bij het activeren van deze techniek dient men luidop de incantatie te 
roepen. Het activeren van deze techniek geldt voor een volledig gevecht 
of voor 10 minuten buiten gevechten. 
Opmerking: Men kan de techniek niet activeren als een reactie op een effect; 
men kan enkel reageren als de techniek reeds actief is. 

 
Aantal per gevecht: (1x) 
Aankondiging: “Aarrgh, ik wil… LEVENSWIL!” 
 

Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 



Terug naar de index 

Adamanten rusting 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
De beschermingspunten van gedragen wapenrustingen stijgt met 1; 
waardoor gewone kleding reeds 1 beschermingspunt biedt. Deze 
beschermingspunten zijn de eerste die in een gevecht verloren gaan. De 
spreuk is niet cumulatief met andere magische effecten die een 
wapenrusting beschermingspunten bijgeven. De beschermingspunten zo 
verkregen kunnen niet hersteld worden tenzij door het hernieuwen van 
de spreuk. De oude ‘adamanten rusting’ gaat hierbij verloren. 
De rusting moet gedragen worden bij het ritueel. De effecten zijn 
gebonden aan een rusting, niet aan een persoon. De rusting kan dus 
uitgeleend worden maar verwittig wel een figurant om dit te laten 
aanpassen. De effecten van deze spreuk worden niet overgedragen naar 
een volgende epos. 
 
Uitvoering:   

• Steek de kaars aan; 
• Leg de steen voor je op de grond; 
• Strooi het zout uit over de persoon die de wapenrusting draagt; 
• Spreek de incantatie uit  
• Druppel wat was van de kaars op de steen en raak daarna elke 

locatie met de steen aan. 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

Hard als steen; het zout der aarde ontsprongen; 
Plooibaar als was; 

Vlees van het vuur verwrongen. 
 

Blijvende componenten: 1 x Blauwe Kaars; 1 x Platte Steen 
Vergankelijke componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 

 
 



Terug naar de index 

Geheime Brief 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim – de ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Met deze spreuk verzegelt de ridder een brief om slechts geopend te 
worden door de geadresseerde. Indien iemand anders de zegel verbreekt, 
zal de brief vergaan tot as.  

 
Uitvoering: 

• Overgiet de brief met magisch water. 
• Schrijf op je brief binnenin  het effect.  
• Sluit de brief met een wassen zegel (of equivalent) 
• Spreek de incantatie uit 
• Schrijf de naam van de geadresserde op de buitenkant. 

 
Incantatie: 

haec sunt vobis 
neminem alium 

 

 
Blijvende componenten: Geen 
Vergankelijke componenten: 1 x magisch water  
Wettelijke status: legaal 
 
 
 

Er zijn dingen waarop je kan vertrouwen. Jezelf bijvoorbeeld. 

 

  



Terug naar de index 

23 
 

De ridderorde van Halinus 
 

Gezel 
  



Terug naar de index 

Torenschild 
 
Gekend bij: 
Gilde der krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om een torenschild met een maximale 
doormeter van 150 cm te gebruiken.  
Een torenschild moet in de hand gehouden worden, het kan niet aan de 
voorarm bevestigd worden. Een torenschild kan gebruikt worden met 
wapens tot 100 cm.. Een  torenschild wordt niet beschadigd door wapens 
of projectielen (met uitzondering van de krijgstechniek schildklieven). Er 
bestaan evenwel effecten die schilden (en dus ook torenschilden) kunnen 
vernietigen. 
 

Materiaalvereiste: Torenschild 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

2-handige wapens 
 
Gekend bij: 
Gilde der Krijgers 
Het 1ste verbond der Oost-Kalten 
Kerk van de Al-Grote Vernietiger 

De orde der ridders van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe tweehandig te vechten met wapens met een 
lengte van 120 tot 180 centimeter . In die zin is er keuze uit een breed 
assortiment. 
- Er zijn bijlen die schilden kunnen klieven. 
- Er zijn hamers en zwaarden die vijanden meters ver katapulteren.  
- Bepaalde meesters zijn zelfs instaat met hun slagzwaarden wapens 
van anderen te versplinteren.  

 
Of men kan ervoor kiezen te vechten met een speer of paalwapen tot 
240cm. Let wel aan deze wapens zijn nooit krijgsvaardigheden 
verbonden. Het is dan ook het favoriete wapen van de algauw 
opgetrommelde boer of stadswachter. 
 

Materiaal vereiste: 2-handig wapen 
Verbruikte ingrediënten: geen 
Wettelijke status: legaal 
 

 
 

  



Terug naar de index 

Magische ontwrichting 
gekend bij: 
De Kerk van de grootmeester der magie 
De Kerk van de ruiter des duisternis 
Het Hanze der Magisters 
De ridder orde van Halinus 
 
Effect: 
Deze spreuk zorgt ervoor dat één actief magisch effect teniet gedaan 
wordt. Deze spreuk heeft geen effect op drankjes, perkamentrollen of 
magische voorwerpen zelf, maar wel op effecten teweeg gebracht door 
deze drankjes, perkamentrollen of magische voorwerpen. 
Noch ogenblikkelijke effecten (zoals een bliksem), noch permanente 
effecten (zoals een heling), kunnen hiermee teniet gedaan worden. Ook 
effecten van het type geesteffect (bezetenheid) of vervloekingen worden 
niet geäffecteerd door deze spreuk. 
De gebruiker moet de naam van de spreuk kennen of zijn effect 
beschrijven. 
 
Uitvoering: 

• Neem het stuk amber in de ene hand en het stuk kalk in de 
andere;   

• Gooi de kalk in de richting van het te ontwrichten effect; 
• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Onttrek aan hetgeen ik zie, 

.... (naam van de spreuk of de beschrijving) 
Alle magie! 

 
Blijvende componenten: 1 x Amber 
Vergankelijke componenten: 1 x Kalk 
Wettelijke status: legaal 
 
Door eendracht worden kleine dingen groot, maar door tweedracht gaan 

zelfs de grootste teniet. 



Terug naar de index 

Haldaanse herstelling 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Draak van het licht 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Deze spreuk is in staat om vliegensvlug wapenrustingen te herstellen. 
Deze spreuk laat toe om de beschermingspunten van een beschadigde 
wapenrusting te herstellen. Deze spreuk dient men te gebruiken in een 
gevecht. Let wel deze herstelling is per gevecht slechts 1x toe te passen 
per pantser.  
 
De blijvende component is afhankelijk van het type voorwerp: 

• Licht pantser: Camouflagestof 
• Matig pantser: Runenstaafje  
• Zwaar pantser: Platte Steen 
 

Uitvoering: 
• Raak het pantser aan met een passende blijvende component; 
• Giet het wijwater over het pantser uit. 

• Spreek de incantatie. 
• Laat het pantser zachtjes 1 minuut lang herstellen. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Heren der Orde, 

Aanvaard mijn gift en herstel wat ooit was. 

 
Blijvende componenten: Zie effect 
Vergankelijke componenten: Wijwater van de draak van het 
lichtWettelijke status: Illegaal 
 

 



Terug naar de index 

Bliksem 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Het Hanze der Magisters 
De ridderorde van Halinus 
 
Effect: 
Een slachtoffer – men moet het doel kunnen zien – tot op 20 meter 
afstand wordt door een bliksem getroffen. Hij verliest hierdoor 1 
levenspunt op zijn torso doorheen pantser dat niet beschadigd wordt. 
 
Uitvoering: 
Houdt de staafjes samen in één hand omhoog; 
Giet het water er over uit; 
Richt de staafjes op het slachtoffer;  
Spreek de incantatie uit. 
 
Incantatie: 

Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 
Voel de kracht van de Bliksem! 

 
Materiaal vereiste: 1 x Bliksemstaafje 
Verbruikte ingrediënten: Wijwater van de Al-grote-vernietiger of van 
de Grootmeester aller magie 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Spreukperkamenten lezen 
 
Gekend bij: 
Hanze der Necromantiërs 
Hanze der Magisters 
Hanze der bezweerders 
Gilde der Bankiers en Inners 
De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Met deze techniek kan een personage spreukperkamenten gebruiken. 
Een spreukperkament bevat steeds maar 1 spreuk, geen andere 
technieken. Indien de duur van het effect van de spreuk variabel is, 
doordat dit effect bijvoorbeeld afhangt van het branden van een kaars of 
een wierookstaafje, dan is de duur van het effect bij het gebruik van een 
perkament altijd 10 minuten. Indien de spreuk vereist dat een 
tegenstander met een projectiel moet getroffen worden, verfrommel dan 
het perkament en gebruik deze prop als projectiel. 

 
Uitvoering: Incantatie lezen en gebruikte spreukperkament 
verscheuren. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Spreukperkament 
Wettelijke status: Legaal 

 
 
 
 
 
 
 



Terug naar de index 

Magie in pantser 
 

Gekend bij: 
Uniek gildegeheim- De ridderorde van Halinus 

 
Effect: 
Deze vaardigheid laat toe om spreuken uit de scholen van de 
bovenwereldlijke magie te gebruiken, terwijl men een wapenuitrusting 
draagt.  

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte ingrediënten: Geen 
Wettelijke status: Legaal 

 

 


