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Voorwoord 

In de wereld van Kederan zijn begiftigd magiërs en gedreven priesters geen uitzondering. Met hun 

spreuken en gebeden hebben zij een grote impact op de wereld en de wezens die hier leven. Dit 

boekje bevat alle beschikbare spreuken en gebeden. Bij karaktercreatie kunnen spreuken en 

gebeden tot en met niveau 2 aangekocht worden. Na deelname, met dit personage, aan een 

evenement kunnen spreuken en gebeden van niveau 3 en hoger aangekocht worden van de 

verdiende ervaringspunten (skill points).  
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Spreuken 
 

Als magiër heb je binnen Kederan de keuze uit 8 verschillende elementen en een aantal algemene 

spreuken. Wanneer je Adeptschap [specifiek element] hebt aangekocht heb je toegang tot de 

betreffende spreukenlijst en kun je hiervan dus spreuken aankopen.  

Spreuken aankopen 

Om spreuken van hogere niveaus aan te kopen moet je minimaal hetzelfde aantal spreuken van het 

niveau eronder hebben. Dus: als je 2 niveau 1 spreuken hebt, mag je 2 niveau 2 spreuken aankopen, 

2 niveau 3 spreuken aankopen en 4 niveau 4 spreuken aankopen. Het staat je uiteraard vrij om meer 

lager niveau spreuken te hebben, dan hoger niveau spreuken. 

Casten in pantser 

Als magiër kun je alleen in Leather Armor (of zonder armor) spreuken casten. Wel kun je altijd 

spreuken van scrolls oplezen (mits je hiervoor de juiste vaardigheden hebt). Om toch in zwaarder 

pantser te kunnen casten zul je de vaardigheid Armor Casting aan moeten kopen uit het basisboek.  

Incantaties 

Om elementaire spreuken te gebruiken moet je een incantatie uitspreken. Voor een incantatie voor 

een elementaire spreuk geldt een minimum van 10 woorden per niveau, zoals weergegeven in de 

onderstaande tabel. 

 

Niveau van de spreuk Aantal woorden incantatie (minimum) 

Niveau 1 10 

Niveau 2 20 

Niveau 3 30 

Niveau 4 40 

Niveau 5* 50 

*Is alleen met combinaties van vaardigheden te behalen. 

 

De invulling van de woorden van een spreuk verschilt per persoon. Een incantatie eindigt voor de call 

van het effect; de te gebruiken call telt dus niet mee als incantatie. De naam van de spreuk moet in 

de incantatie voorkomen, tevens geldt dat het element in de incantatie genoemd moet worden.  
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Algemeen 

Dit zijn spreuken die elke magiër kan aankopen na 1 adeptschap aangekocht te hebben. Met elk 

extra adeptschap krijg je de mogelijkheid om het element aan te passen naar 1 van de beschikbare 

elementen. Dit geldt voor alle onderstaande spreuken. Je kunt bij alle “<element>”-onderdelen van 

de spreuken hieronder dus enkel elementen gebruiken die je zelf beheerst. 

Niveau 1 

Naam Elemental Projectile 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit binnen 7m 

Effect De magiër schiet een elementaire pijl af op het doelwit en doet 1 

punt schade van het element dat hiervoor gekozen is. De call is “1 

<element>”. 

Deze spreuk creëert een projectiel. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Elemental Weapon 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert een magische aura om het wapen heen dit 

wapen slaat nu zijn schade in het element. Hierdoor wordt de call 

bij iedere treffer: “<element>” 

Duratie Dagdeel 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Elemental Blast 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect De magiër laat een veld van elementaire energie om zich heen 

los. De call wordt: “Double Mass Close <Element>”  

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Elemental Explosion 

Afstand Mass Far (7m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect De magiër laat een explosie van elementaire energie los. De call 

wordt: “Triple Trough Mass Far <Element>” 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Aarde 

Het element Aarde is onwrikbaar en onverwoestbaar, maar er zit ook enorm veel kracht in het 

element. Een aardemagiër zal veelal beschermend zijn of zijn medestanders bekrachtigen.  

 

Niveau 1 
Naam Mystical Shirt 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert een magische bescherming die 2 AP genereert 

per locatie, dit vervangt je huidige armor. 

Duratie Encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Temper Weapon 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen 

Effect Het aangeraakte wapen is immuun voor “Shatter”-effecten 

Duratie 1 dagdeel 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Smashing 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon is sterker dan de gemiddeld. Hij/zij mag 

1x een “Strike” uitdelen met een wapen dat je met 2 handen 

zwaait (Dit mag ook een kleiner wapen zijn, zolang je het maar 

met 2 handen gebruikt). 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Stable Ground 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon is immuun voor “Strike”-effecten. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Repair 

Afstand Touch 

Doel 1 object 

Effect De magiër repareert 1 niet-magisch voorwerp onmiddellijk. Deze 

spreuk kan gebruikt worden in het huishouden, maar ook in de 

strijd om kapotgeslagen schilden te repareren. Bij gebruik op 

pantser en schilden, repareert deze spreuk 1 AP. Deze spreuk 

repareert geen voorwerpen die kapot zijn ten gevolge van een 

“Shatter”. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Mystical Scales 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër creëert een magische bescherming die 4 AP genereert 

per locatie, dit vervangt je huidige armor. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Temper Armor 

Afstand Touch 

Doel 1 pantser 

Effect Deze spreuk verbetert de bescherming van een aangeraakt 

pantser met 1 AP per bedekte locatie (zie regels voor pantser in 

het basisboek). Dit betekent concreet dat de drager van het 

pantser er 1 AP per bedekte locatie bijkrijgt, met een maximum 

van 4 AP per volledig pantser.  

Duratie 1 dagdeel 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Mana Shield 

Afstand Touch 

Doel Self 

Effect Zolang de spreuk actief is wordt de magiër beschermd door een 

magisch schild. Iedere punt schade die de magiër krijgt; gaat 

eerst van zijn Mana af, voordat levenspunten worden geraakt. De 

spreuk stopt zodra de magiër geen Manapunten meer over heeft. 

De magiër kan de spreuk beëindigen wanneer hij wil en daarmee 

het magische schild laten verdwijnen. 

Duratie Encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Ogre’s Strength 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon wordt net zo sterk als 3 goed getrainde 

personen. De ontvanger van de spreuk ontvangt dus +2 Strength. 

Zo kan hij extra gewicht tillen of duwen en kan hij tot 2x “Double” 

slaan. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Protect Companion 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër kiest een persoon uit. Het doelwit krijgt 5 extra 

levenspunten zolang de spreuk duurt en zolang de magiër binnen 

1m van de gekozen persoon blijft. Deze levenspunten worden als 

eerste aangesproken; als het doelwit schade krijgt. Ook zal de 

persoon immuun zijn tegen “Strike” effecten. 

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Tomb 

Afstand Touch 

Doel Self 

Effect De magiër maakt een tombe van steen om zichzelf heen. De 

magiër is in staat om door de laag steen te kijken en kan 

daardoor zien wat om hem heen gebeurt. De magiër kan nog 

spreuken gebruiken, maar hij kan zich in geen geval van zijn plek 

bewegen of bewogen worden. Gedurende de spreuk is de magiër 

door een laag steen beschermd en daardoor immuun voor 

normale wapens. De magiër kan de spreuk beëindigen wanneer 

hij wil en daarmee de stenen tombe laten verdwijnen. 

Duratie Maximaal 1 dag 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Might of the Mountains 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De persoon die door de magiër aangeraakt wordt doet 

gedurende 1 encounter +1 schade (max “Triple” met zijn wapen. 

Tevens ontvangt de persoon +1 Strength. 

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Earthquake 

Afstand Mass Far (7m) 

Doel Zelf en 2 andere personen. 

Effect Deze spreuk laat de grond beven vanuit jou en 2 andere 

personen. Hierdoor kunnen jullie 3 tegelijkertijd de call 

"Earthquake" gebruiken. Hierbij valt (zoals beschreven in het 

Basisboek) iedereen binnen gehoorsafstand op de grond.  

Let op: Licht de 2 andere personen vooraf in zodat ze 

“Earthquake” direct na jou afroepen. 

Duratie Direct  

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Create Golem 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Je lichaam verandert in dat van een klei Golem. Dit lichaam van 

klei heeft 10 levenspunten, krijgt 1 schade minder van wapens 

(Damage Reduction 1) en gaat direct kapot aan een “Shatter”. 

Wel is het lichaam immuun tegen giffen en ziekten. Middels 

magie of een ambachtsman kan het lichaam gerepareerd 

worden. Ook vervalt het lichaam weer tot klei aan het eind van 

het dagdeel. De magiër kan dit laatste uitstellen met nog een 

dagdeel door nog eens 4 Mana te investeren.  

Er zijn geruchten van magiërs die andere materialen gebruiken 

dan klei om een steviger lichaam te maken. Ook zijn er geruchten 

van meestermagiërs in het element zwart die na het overlijden 

van hun lichaam hun hele essentie en ziel hebben overgedragen 

in een lichaam en steeds magie investeren om de spreuk te 

blijven rekken. 

OC: De speler wordt geacht te laten zien dat deze spreuk actief is; 

denk hierbij ten minste aan bruine/grijze schmink/ kleding, maar 

er kan natuurlijk een geweldig gaaf golemkostuum gemaakt 

worden. 

Duratie 1 dagdeel 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Lucht 

Het element Lucht is ongrijpbaar en vluchtig. Dit weerspiegelt de magiërs die het element beheersen. 

Onzichtbaarheid en teleportatie in verschillende vormen zijn het handelsmerk van de luchtmagiër. 

 

Niveau 1 
Naam Blink 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De luchtmagiër creëert een bescherming waardoor hij/zij even 

ergens anders is wanneer hij/zij een klap krijgt. De spreuk werkt 

alleen tegen de eerste aanval en is daarna beëindigd. Hij werkt 

tegen alle aanvallen en magische pijlen/stralen/ballen van ieder 

element, maar niet tegen andere spreuken.  

Roep “No Effect” 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Telekinesis 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 voorwerp 

Effect De luchtmagiër mag 1 klein voorwerp naar zich toe laten zweven. 

Het voorwerp mag niet meer dan 1 kilo wegen en niet fysiek 

ergens aan vastzitten.  

Roep er een spelleider bij als je niet wilt dat het doelwit weet dat 

je iets hebt ontvreemd.  

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Gale Force 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit 

Effect Het doelwit wordt geraakt door een enorme windvlaag, die 

doorgaans geen schade doet, maar een persoon van zijn voeten 

af kan gooien.  

Call: “Strike” 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Wind Whisper 

Afstand Dezelfde wereld 

Doel 1 persoon waarvan de locatie bekend is binnen dezelfde “plane 

of existence”. 

Effect De magiër kan één zin uitspreken in de wind en de wind een 

persoon geven waar dit bericht heen moet. Het bericht zal dan 

naar die persoon toegaan zolang die op dezelfde 

wereld/dimensie is (andere planes tellen hierbij als verschillende 

werelden/dimensies). Je mag dan OC (met je hand in de lucht) 

naar die persoon toelopen en de zin tegen hem/haar vertellen. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Air Pocket 

Afstand Touch 

Doel 1 niet-magisch voorwerp van maximaal 1 kilogram. 

Effect De magiër spreekt deze spreuk uit over een voorwerp waarmee 

het voorwerp zal “verdwijnen”. 

Opmerking: Het voorwerp mag niet in gebruik zijn door iemand 

op het moment dat de spreuk uitgesproken wordt. Ook zal de 

spreuk niet werken op objecten die geen “eigendom” zijn van de 

magiër. Iemand kan uiteraard goedkeuring verlenen aan de 

magiër om een voorwerp te laten binden. 

OC: Lever het voorwerp in bij spelleiding. De magiër verplaatst 

het voorwerp naar de elementaire wereld van Lucht, waar het via 

een draad aan de magiër verbonden blijft. Na verloop van tijd, 

verschijnt het voorwerp weer in het bezit van de magiër. 

Standaard zal het voorwerp aan het begin van het volgende 

evenement weer aanwezig zijn. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Dimension Door 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër tekent een rechte lijn van één meter op de grond en 

stapt eroverheen om direct te verdwijnen. De magiër verschijnt 

onmiddellijk op een plaats binnen 30 meter en binnen 

gezichtsveld.  

OC: Loop met je hand omhoog naar de plek waar je tevoorschijn 

komt.  

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Minor Invisibility 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër is volledig onzichtbaar zolang deze zich niet beweegt. 

Je bent niet te zien, maar wel te horen, ruiken, et cetera. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Protection from Arrows 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit is immuun tegen pijlen van het niet-magische soort 

(en “Point Blank”) gedurende de gehele encounter. Roep “No 

Effect” als je geraakt wordt door een pijl of “Point Blank” effect.  

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Fumble 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Door deze spreuk laat het doelwit 1 voorwerp uit zijn handen 

vallen. 

Call: “Disarm” 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Teleport 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Deze spreuk werkt hetzelfde als een Dimension Door, met het 

verschil dat de magiër afreist naar een hem/haar bekende plek 

binnen 1 kilometer. Als de plaats niet meer hetzelfde is als de 

magiër verwacht (doordat een gebouw ingestort is, door een 

bosbrand, et cetera), kan de magiër in een dodelijke situatie 

terechtkomen; dit is aan de spelleiding om te beoordelen. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Invisibility 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër is volledig onzichtbaar zolang hij/zij geen directe 

invloed uitoefent op een andere persoon, zoals aanraking, 

praten, aanvallen, et cetera. Gedurende de spreuk is de magiër 

vanzelfsprekend wel te horen/ruiken etc. Houd een vinger 

omhoog om te laten zien dat je onzichtbaar bent.  

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Hidden Chest 

Afstand Touch 

Doel 1 kistje dat de magiër voorbereid heeft. 

Effect De magiër gebruikt een kistje wanneer hij deze spreuk voor de 

eerste keer gebruikt. Met de spreuk stuurt hij dit kistje naar de 

elementaire wereld van lucht, waar deze met een koord aan hem 

verbonden is. Het kistje is ondertussen gewoon verdwenen.  

OC: geef het aan spelleiding.  

Op ieder gewenst moment kan de magiër met deze spreuk eerst 

het kistje weer terughalen en weer wegsturen (als dit binnen 1 

encounter gebeurt; kan dit met dezelfde spreuk). Dit kan soms 

wat langer duren, als het kistje verder is afgedreven (en de 

bewuste spelleiding even geen tijd heeft). 

Het kistje moet door de magiër zelf geleverd worden; is meestal 

van speciale materialen en voorzien van een stevig slot (dit hoeft 

echter niet). Het kistje mag maximaal 60x30x30 cm groot zijn.  

Er zijn gevallen bekend dat de inwoners van de elementaire 

wereld van lucht een kistje vinden en het plunderen. Deze 

gevallen zijn echter zeer zeldzaam. 

Duratie 1 jaar en 1 dag 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Boundless Teleport 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Deze spreuk werkt hetzelfde als een Dimension Door, met als 

verschil dat de magiër afreist naar een hem/haar bekende plek 

op Kederan zonder beperkingen wat betreft afstanden. Als de 

plaats niet meer hetzelfde is als de magiër verwacht (doordat een 

gebouw ingestort is, door een bosbrand, et cetera) kan de magiër 

in een dodelijke situatie terechtkomen (SL-call). 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Mist Form 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër verandert in mist. Al zijn kleding verandert mee, maar 

tassen en wapens niet. De magiër kan daarmee door kleine 

kiertjes, uit gevangenschap loskomen, enzovoorts. Gedurende de 

spreuk kan deze zelf echter ook geen voorwerpen oppakken of 

hanteren, maar wel magie gebruiken. 

Gedurende de spreuk is de magiër immuun tegen normale 

aanvallen, maar niet tegen magische of gezegende aanvallen en 

spreuken. Een “Gale Force” doet 1 schade als hij tegen de magiër 

wordt gebruikt. 

Duratie 1 encounter 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Natuur 

Het element Natuur behelst de vernietigende en creërende krachten van de natuur. Jagen of gejaagd 

worden, de kracht van de dieren en de levenskracht van de planten. 

 

Niveau 1 
Naam Badger’s Anger 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Gedurende 1 encounter krijgt de magiër een rode waas voor zijn 

ogen en zal langer doorgaan met strijden. De magiër is 

gedurende deze periode immuun voor “Fear” en krijgt tijdelijk 2 

levenspunten extra. Aan het eind van de encounter, verliest 

hij/zij deze levenspunten meteen ook weer; waardoor deze dan 

stervend neer kan vallen. Een “Calm” spreuk of effect beëindigt 

deze spreuk meteen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Return to Circle 

Afstand Touch 

Doel 1 dood lichaam of zwervende ziel. 

Effect De ziel van een overleden persoon wordt uiteengescheurd en 

verdeeld over de elementen. De zielen zijn dan niet meer terug te 

halen, naar een God te sturen of als ondode op te roepen. Er 

moet een spelleider bij zijn als je deze spreuk op een gelovige of 

Servitar gebruikt. 

Optioneel: Hiervoor kan een klein kortdurend ritueel gedaan 

worden van ongeveer 5 minuten. Dan kost het geen Mana. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Shocking Grasp 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër moet bij het beëindigen van de spreuk zijn doel 

aanraken en stuurt een elektrische schok door het doel. Dit doet 

schade aan levende wezens en sommige voorwerpen. De call is 

dan “2 through”. De magiër mag er ook voor kiezen om niet 

dodelijke wonden te doen; dan wordt de call “2 Non Lethal 

through”. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Create Food 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert met deze spreuk plantaardig voedsel; zoals 

groenten, knollen of fruit. Voor iedere Mana die de magiër 

investeert; maakt hij ongeveer een halve kilo voedsel; dus 5 

aardappels; 4 appels of een kleine meloen. Dit is voldoende voor 

1 maaltijd voor 1 persoon. 

OC: De speler moet zelf voor het op te roepen eten zorgen. 

Duratie Direct 

Mana 1+ (zie Effect) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Speak with Animals 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Gedurende deze encounter spreekt de magiër de taal van de 

dieren. Of een dier wil en kan antwoorden, hangt van de 

intelligentie van het dier af en wat de houding van het dier ten 

opzichte van jou is. Aangezien je in de taal der dieren met het 

hele lichaam spreekt; kan men in deze taal niet liegen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Ensnare 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit wordt door planten overwoekerd en staat aan de 

grond vast (zie callijst, “Ensnare” in het basisboek). Je armen zijn 

wel vrij. Dit is een “Ensnare”-effect. 

Duratie Gemiddeld 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Create Poison 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert met deze spreuk 1 gif component (G) van 

niveau 1 of 2 door natuurkracht samen te bundelen en een gif te 

laten ontstaan. Wanneer de magiër dit vaker doet dan driemaal 

per dag, verstoort hij het evenwicht van de natuur. 

Duratie Permanent 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag 3 

 

Naam Create Herb 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert met deze spreuk 1 kruid van niveau 1 of 2 door 

natuurkracht samen te bundelen en een plantje versneld te laten 

groeien. Wanneer de magiër dit vaker doet dan driemaal per dag, 

verstoort hij het evenwicht van de natuur. 

Duratie Permanent 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag 3 

 

Naam Animal Companion 

Afstand Touch 

Doel 1 dier 

Effect Het dier zal de magiër als een trouwe vriend zien. Hij zal doen 

wat de magiër van hem vraagt tenzij dit tegen de natuur van het 

dier in gaat. Deze spreuk werkt niet als de dieren extreme angst/ 

honger/ vijandigheid voelen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt, maximaal 1 tegelijk. 

 

Niveau 3 

Naam Tree Transport 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect De magiër stapt een boom “in” en teleporteert door de boom 

naar een andere boom binnen 1 kilometer afstand. OC: houd je 

hand omhoog en loop naar van de ene boom naar de andere 

boom; waar je personage weer tevoorschijn komt. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Lightning Blast 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit 

Effect De magiër schiet een bliksemstraal af op zijn doel. Dit doet 

schade aan levende wezens en sommige voorwerpen. De call is 

dan “Double Through”. De magiër mag er ook voor kiezen om 

niet dodelijke wonden te doen; dan wordt de call “2 Non Lethal 

Through”. Deze spreuk creëert een Projectile. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Grant Voice 

Afstand Touch 

Doel 1 dier 

Effect Het dier dat aangeraakt wordt; kan voor de periode van 1 

encounter alle talen spreken die de magiër ook kan. 

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Call the Lightning 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër roept bliksem op vanuit de lucht en laat deze inslaan 

op de aangewezen persoon.  

De bliksem zal “Crush Nature Strike” doen. 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Shapechange 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De persoon neemt de vorm aan van een dier. Hij kan alles doen 

dat dit dier ook kan en krijgt +6 max. HP. Bovendien krijgt de 

persoon de mogelijkheid met klauwen aan te vallen. (zie “Natural 

Weapons”). 

In dierenvorm kan de persoon gewoon diens vaardigheden 

gebruiken. Afhankelijk van het dier kan de magiër ook extra 

vaardigheden voor gevechten of rollenspel krijgen. De magiër kan 

in deze dierenvorm praten. 

OC: De speler dient zelf dit te representeren door maskers, 

kostuums, etc. 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag 1 
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Geest 

Het element Geest is het totaal van drijfveren, bewuste gedachten en keuzes. Het element Geest 

beheerst de instinctieve reacties van vechten of vluchten. De magiër van het element Geest wordt 

gevreesd en vaak verkeerd begrepen; hij speelt het spel der politiek ten goede en soms ten kwade. 

 

Niveau 1 

Naam Mind blank 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De ontvanger van deze spreuk wordt voor maximaal 1 encounter 

immuun voor geestbeïnvloedende effecten. Roep “No Effect” 

wanneer er een geestbeïnvloedend effect over je wordt 

uitgesproken. Deze spreuk vervalt na het eerste gebruik. 

Duratie Maximaal 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Fear 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het slachtoffer rent totaal overweldigd van angst weg van de 

magiër. Dit geeft een “Fear” effect. 

Duratie Kort 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam See memory 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Deze spreuk werkt alleen wanneer het doelwit toestemming 

geeft. De magiër kan in de herinneringen van het doelwit kijken. 

De caster kan niets veranderen aanpassen of overnemen. Hij kan 

ernaar kijken, meer niet. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Calm 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit wordt bevrijd van alle heftige emoties en wordt kalm 

en rationeel. Dit betekent niet dat iemand een andere mening 

krijgt; hij is alleen minder emotioneel betrokken. Deze spreuk 

verwijdert alle spreuken en gebeden die emoties beïnvloeden. 

Roep “Calm” zodra je deze spreuk gebruikt. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Mislead 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Zolang de magiër een plausibel verhaal vertelt; zal het doelwit 

geloven dat dit waar is. Pas wanneer iemand anders het doelwit 

wijst op de onvolkomenheden in het verhaal; zal het doelwit 

erachter komen dat hij/zij voorgelogen is. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Mind lock 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Gedurende deze encounter is de magiër immuun tegen 

geestbeïnvloedende spreuken en effecten. Roep “No Effect” 

zodra er een geestbeïnvloedend effect over je wordt 

uitgesproken. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Charm 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit zal de magiër zien als zijn/haar beste vriend en zeer 

behulpzaam zijn (Roep “Charm” als call). Dit betekent concreet 

dat hij/zij de meeste verzoeken van de magiër zal voldoen, tenzij 

dit tegen de natuur van het slachtoffer in gaat zoals zichzelf 

doodmaken, andere vrienden vermoorden etc. 

Duratie Lang 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Mental Link 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Deze spreuk werkt alleen wanneer het doelwit toestemming 

geeft. De magiër kan in de geest van het doelwit kijken en vice 

versa. De 2 personen kunnen met elkaar communiceren; ook als 

1 van beiden het bewustzijn verliest, in trance gaat, etc. Alle 

geestbeïnvloedende effecten die 1 van beiden ondergaat; 

beïnvloedt ook de ander. Het doelwit kan ook een voorwerp zijn; 

vraag dan spelleiding om het effect te bepalen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Sleep 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit valt onmiddellijk in slaap. Dit geeft een “Sleep” 

effect. 

Duratie Gemiddeld 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Command 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër mag het doelwit 1 commando geven binnen de 

beperkingen zoals hieronder aangegeven. Dit commando moet 

het doelwit onmiddellijk uitvoeren voor de periode van 1 

encounter. Roep “Command [commando]” naar die persoon als 

call. 

Deze spreuk kent de volgende beperkingen: 

• Het doelwit kan niet gedwongen worden gebeden aan te 

roepen; 

• Het commando kan niet meer dan 3 woorden bevatten. 

Duratie Maximaal 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Forget 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Met deze spreuk vergeet het doelwit wat er gedurende deze 

encounter (max 15 minuten) gebeurd is. De persoon heeft 

onmiddellijk te maken met een zwart gat in zijn/haar geheugen. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Stay Away 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De woorden van de magiër zetten diens tegenstander op zijn 

plaats en houden deze op afstand. Het doelwit kan niet uit eigen 

kracht binnen 7 meter van de magiër komen.  

Dit geeft een “Repel” en mind affecting effect. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Commander 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Werkt als “Command”, maar dan op alle personen binnen bereik. 

Duratie 1 encounter 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Create Memory 

Afstand Touch  

Doel 1 persoon 

Effect Met deze spreuk beschrijft de magiër een scene. Het doelwit 

herinnert zich dit alsof hij/zij dit zelf heeft gezien met eigen ogen. 

Het effect is permanent. 

Duratie Permanent 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Water 

Het element water symboliseert de stabiliserende kracht binnen de magie. Een watermagiër heeft 

kennis over magie die magiërs van andere elementen te boven gaat. Het diepe water symboliseert 

het diepe begrip van de watermagiër. 

Niveau 1 
Naam Water Shield 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër creëert een magische bescherming die beschermt 

tegen de eerste 5 schade van het element vuur. Roep “No effect” 

om dit te laten zien. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Counter spell 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 spreuk 

Effect Deze spreuk werkt alleen tegen spreuken die de magiër zelf 

beheerst. Voor een gelijke hoeveelheid Mana als de 

oorspronkelijke spreuk kan de watermagiër deze tegenhouden. 

Roep duidelijk “No Effect - Counterspell”.  

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Detect Magic 

Afstand Touch 

Doel 1 voorwerp 

Effect De magiër is in staat om een magisch of Goddelijk voorwerp of 

persoon te analyseren. Hierdoor wordt bekend welke 

elementaire vormen van magie of Goddelijke invloed in het 

voorwerp/de persoon aanwezig zijn. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Battery 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Als de andere magiër een spreuk van de 2e graad of hoger wil 

gebruiken; kan de watermagiër 1 Mana bijdragen aan de spreuk 

en dus een deel van de magiekosten betalen. Deze spreuk kost 

dus 2 Mana om te gebruiken – 1 voor de spreuk en 1 om bij te 

dragen aan de spreuk van de andere magiër. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Create Water 

Afstand Touch 

Doel 1 container met water 

Effect De magiër creëert met deze spreuk 2 liter zuiver, koel water. Het 

verdient aanbeveling een emmer, vat of fles te verzorgen om het 

water in vast te houden; anders creëert de magiër een plas op de 

grond.  

OC: De speler moet zelf voor het op te roepen water zorgen. 

Duratie Permanent 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Protection from Fire 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Gedurende 1 encounter is de aangeraakte persoon beschermd 

tegen de eerste 10 schade veroorzaakt door het element vuur. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Magic Weapon 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen 

Effect Het aangeraakte wapen is bekrachtigd door magie en zal wezens 

kunnen raken die beschermd zijn tegen normaal staal. Roep 

“Magic” als schade bij iedere klap die uitgedeeld wordt. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam True Sight 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Gedurende 1 encounter kan de magiër alle onzichtbare personen 

(iedereen met een vinger in de lucht) gewoon zien. Dit werkt ook 

tegen niet-magische vormen van onzichtbaarheid. Ook kan een 

magiër hiermee vaag fysieke uitingen van magie zien zoals 

magische barrières. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Mana Mule 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Zolang de watermagiër een andere magiër blijft aanraken kan hij 

Mana van zichzelf over brengen aan de andere magiër. Hij betaalt 

dan 2 Mana om de Mana-transportspreuk te gebruiken en zijn 

overige Mana kan 1 op 1 door naar één andere magiër. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2+ 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Circle against Fire 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel Cirkel met straal van 3 meter  

Effect De magiër trekt een cirkel op de grond en bekrachtigt deze. 

Gedurende 1 encounter is iedereen (vriend of vijand) die binnen 

de cirkel komt immuun tegen “Fire” schade. De cirkel vangt 20 

punten vuurschade op; daarna stopt hij met werken. 

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Piercing Cold 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen 

Effect De magiër maakt het aangeraakte wapen, met een ijs-laag, 

dusdanig koud dat het altijd pijn zal doen door de immense kou. 

Het wapen zal de eerste 5 slagen “Through” en “Magic” schade 

doen en daarna zal het wapen voor de rest van de encounter 

vervallen tot een normaal Magic weapon (zie de tweedegraads 

waterspreuk). 

Duratie 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Dispel Magic 

Afstand Touch 

Doel 1 voorwerp of persoon 

Effect De magiër benoemt een magische spreuk, actief gebed of effect 

bij de persoon of het voorwerp dat hij aanraakt. Dit effect is 

onmiddellijk beëindigd.  

Deze spreuk werkt niet tegen bepaalde epische spreuken of 

magische voorwerpen met een permanent effect. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Reflect Magic 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Een spreuk of effect dat uitsluitend op de magiër zelf gericht is 

heeft geen effect op de magiër. Echter, deze spreuk wordt 

onmiddellijk teruggekaatst naar degene die hem geworpen heeft.  

Gebruik dezelfde call als die tegen jou wordt gebruikt om aan te 

geven wat hij doet. Bijvoorbeeld bij een Fire Ball; “Reflect Magic - 

Tripple Fire” 

Duratie 1 encounter 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Brittle 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De persoon die door de magiër aangewezen wordt, wordt 

extreem koud en daardoor erg broos. Alle schade die deze 

persoon krijgt zal verdubbelen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Vuur  

Het element vuur is vernietiging en ruimte maken voor iets nieuws. Bij deze vernietiging komt vaak 

kracht vrij in de vorm van licht of warmte. 

 

Niveau 1 
Naam Shape Fire 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 vlam 

Effect Je vervormt de vlam naar een vorm die jij wilt dat deze 

aanneemt. De vlam verandert hierbij niet van formaat. Zolang jij 

blijft omschrijven wat er met de vlam gebeurt, zal deze blijven 

bestaan. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Fiery Touch 

Afstand Touch 

Doel 1 doelwit 

Effect Deze spreuk verhit een voorwerp dat de magiër aanraakt tot het 

kookpunt van water. Dit kan gebruikt worden om theewater 

warm te maken; eten te koken, enzovoorts In de strijd doet deze 

spreuk 2 punten schade aan een aangeraakte vijand. De call is 

dan “Double Fire”. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Create Light 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Er ontstaat een lichtbal bij de magiër en blijft boven de hand van 

de magiër zweven. Dit magische licht is niet te doven zijn door 

water, wind of gebrek aan zuurstof.  

OC: de speler moet zelf voor een lampje zorgen – gaarne een 

lichtgevende bol of iets dergelijks, geen zaklamp.  

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Cremation 

Afstand Touch 

Doel 1 doelwit 

Effect De vuurmagiër laat een dood lichaam in vlammen opgaan, zodat 

er niets dan as over is. Dit betekent dat het lichaam niet meer 

kan herrijzen als ondode. De spreuk werkt alleen op dode 

lichamen waar geen ziel of resten magie in zitten. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Inner Fire 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De vuurmagiër spreekt zijn innerlijke vlam aan en laat daarmee 

zijn lichaam extreem warm worden. Hierdoor wordt het voor 

andere onmogelijk om de vuurmagiër fysiek vast te houden. Als 

de vuurmagiër vastgebonden is met brandbaar materiaal, dan zal 

dit bindsel vlamvatten en van hem af vallen. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

  

Niveau 2 
Naam Fire Blast 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit 

Effect De magiër schiet een vurige straal af op het doelwit en doet 2 

punten schade. De call is “Double Fire Through” 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Burning Hands 

Afstand Touch 

Doel 1 doelwit 

Effect Deze spreuk verhit een voorwerp dat de magiër aanraakt zover 

dat dit in brand vliegt. Dit kan gebruikt worden om vuurtjes mee 

te stoken; of een stuk grond onkruid-vrij te maken. In de strijd 

doet deze spreuk 3 punten schade aan een aangeraakte vijand. 

De call is dan “Triple Fire”. 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Shatter 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 voorwerp 

Effect Eén voorwerp van maximaal 5 kilo dat binnen 7 meter van de 

vuurmagiër is; springt in stukken uiteen. Roep “shatter 

[voorwerp]”. Deze spreuk werkt alleen op niet-magische 

voorwerpen.  

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Red Fire Rune 

Afstand Zie effect 

Doel Zie effect 

Effect De vuurmagiër heeft geleerd hoe hij het element vuur lang 

samen kan houden op één plek zonder dat daar extra spreuken 

aan te pas komen. Hij kan een rune op een ondergrond tekenen, 

als deze rune aangeraakt wordt zal deze exploderen voor 

“Double Magic Fire” schade.  

Limitaties Een rune mag maximaal 1 A4 groot zijn. 

Je moet zelf het effect van je rune roepen, indien dit niet gedaan 

kan worden (omdat je te ver weg bent) gaat de Rune niet af. 

Duratie 1 dag 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Fire Ball 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit 

Effect De magiër schiet een vurige bal af op het doelwit en doet 3 

punten schade op het doelwit en 1 punt schade op iedereen 

binnen 3 meter van het doelwit. De call is “Triple Fire” en “1 Fire” 

op ieder extra doelwit. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Fiery Embrace 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Met deze spreuk verhit de magiër een voorwerp dat hij aanraakt. 

De hitte is zo intens dat brandbare materialen spontaan 

ontbranden; metaal zacht wordt en water meteen verdampt. 

Deze spreuk kan gebruikt worden om metaal mee te smeden of 

bakstenen mee te bakken. In de strijd doet deze spreuk 6 punten 

schade aan een aangeraakte vijand. De call is dan “6 Fire”. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Blue Fire Rune 

Afstand Zie effect 

Doel Zie effect 

Effect De vuurmagiër heeft geleerd hoe hij het element vuur lang 

samen kan houden op één plek zonder dat er daar extra 

spreuken aan te pas komen. Hij kan een rune op een ondergrond 

tekenen, als deze rune aangeraakt wordt zal deze exploderen 

voor “Triple Magic Fire” schade.  

Limitaties Een rune mag maximaal 1 A4 groot zijn. 

Je moet zelf het effect van je rune roepen, indien dit niet gedaan 

kan worden, (omdat je te ver weg bent, gaat de Rune niet af) 

Duratie 1 dag 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Beacon of Fire 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Zolang de magiër zich niet verplaatst mag hij 2 “Fire Ball”s 

afschieten naar vijanden binnen 7 meter. Deze “Fire Ball” calls 

moeten binnen 1 encounter gebruikt worden en mogen gebruikt 

worden zonder extra incantatie. 

Duratie 1 encounter 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Incinerate 

Afstand Touch 

Doel 1 doelwit 

Effect Met deze spreuk verhit een magiër 1 voorwerp zodat alleen maar 

as overblijft. Deze spreuk kan gebruikt worden om een houten 

deur plat te branden of een steen te laten barsten. In de strijd 

vernietigd deze spreuk het pantser op torso en doet vervolgens 

een “Crush” op torso (HP op 0) aan een aangeraakte vijand.  

De call is “Double Crush Fire”. 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Wit 

Het element wit beschermt levensenergie van alle levende wezens, maar vernietigt niet-levende 

wezens zoals ondoden. De witte magiër is een vriend van allen op het slagveld, omdat deze de ware 

strijder tegen de dood is. 

 

Niveau 1 

Naam Stabilize 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër geneest 1 HP bij een gewond persoon. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Disrupt Undead 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 ondood wezen 

Effect Met deze spreuk verstoort de witte magiër de krachten die een 

ondode operationeel houden en drijft de zwarte magie uit het 

wezen. In de strijd doet deze spreuk de ondode die aangeraakt 

wordt 3 punten schade. De call is dan “Triple White”, maar de 

spreuk werkt alleen tegen ondoden. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Analyze 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër weet precies wat een persoon mankeert aan 

verwondingen, ziekten en giffen. Alleen vervloekingen worden 

niet herkend door witte magie. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Protection from Poison/ Disease 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De persoon die door deze spreuk bekrachtigd wordt; is 

gedurende 1 encounter immuun tegen alle vormen gif. Roep “No 

Effect” wanneer een gif wordt gebruikt. 

Duratie 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Flare 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 doelwit 

Effect De magiër verblindt de aangewezen persoon, zodat deze even 

niets meer kan zien. Dit geeft een “Blind”-effect 

Duratie Kort 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Minor Healing 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër geneest 3 HP bij een gewond persoon. 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Wound Undead 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 ondood wezen 

Effect Met deze spreuk verstoort de witte magiër de krachten die een 

ondode operationeel houden en drijft de zwarte magie uit het 

wezen. In de strijd doet deze spreuk de ondode die aangeraakt 

wordt 6 punten schade.  

De call is “6 White”, maar de spreuk werkt alleen tegen ondoden. 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Cure Poison / Disease 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër verwijdert onmiddellijk alle niveau 1 en 2 giffen uit het 

systeem van een persoon, en daarmee stoppen ook alle effecten. 

Schade die al is aangericht door een gif; blijft in stand en moet op 

een andere manier genezen worden. 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Disarm 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër dwingt een persoon zijn wapen weg te gooien; de call 

is “Disarm”. Dit effect is géén geest-beïnvloeding. 

Duratie Direct 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Heal Body 

Afstand Touch 

Doel 1 of meerdere personen 

Effect De magiër geneest maximaal 8 HP. Deze kunnen over maximaal 3 

verschillende personen worden verdeeld. Alle personen die door 

deze spreuk worden beïnvloed, moeten binnen aanraking van 

elkaar of de magiër zijn tijdens de incantatie. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Destroy Undead 

Afstand Touch 

Doel 1 ondood wezen 

Effect Deze spreuk vernietigt zowel het pantser op torso als dat het de 

levenpunten van de aangeraakte ondode naar 0 brengt. De call is 

dan ook “Double Crush White” 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Heal Fatal 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon met een fatale verwonding 

Effect De magiër stopt onmiddellijk de effecten van een “Fatal” en 

geneest de persoon naar 1 HP. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Total Heal 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër geneest alle lichamelijke problemen die de 

aangeraakte persoon heeft; zoals verwondingen, fatale 

verwondingen, ziekten, giffen enzovoorts.  

Let op dat de spreuk niets doet tegen geest beïnvloedende 

effecten, vervloekingen (tenzij deze fysiek zijn) of zielenmagie; dit 

is niet het terrein van de witte magie. 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Sphere of Light 

Afstand Mass Far (7m) 

Doel Zelf 

Effect Deze spreuk creëert een enorme bol aan Witte energie. Deze bol 

geeft aan iedereen binnen bereik, 2 van de volgende calls:  

• “Blind” 

• “Deaf” 

• “Knock-out” 

• “Trapped” 

• “Double Crush White” tegen ondoden. 

De call is: “Mass Far, <call 1>, <call 2>” 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Zwart 

Het element Zwart staat voor het vervormen en gebruiken van de levensenergie van alle wezens op 

Kederan. Het is het element van ondoden en van “tweede kansen”. Een capabel Zwart-magiër kan in 

de strijd je beste vriend, of je ergste vijand zijn.  

 

Niveau 1 

Naam Autopsy 

Afstand Touch 

Doel 1 stoffelijk overschot 

Effect De caster weet waaraan het stoffelijk overschot is overleden. Dit 

werkt ook nog als het stoffelijk overschot al in vergaande staat 

van ontbinding verkeerd. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Repair Undead 

Afstand Touch 

Doel 1 ondood wezen 

Effect De magiër geeft 3 HP terug aan een ondood wezen. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Detect Undead 

Afstand Mass Close (7m) 

Doel Alle ondode wezens binnen bereik 

Effect De magiër kan zien of iets of iemand een ziel, maar geen leven 

bevat. De magiër detecteert hiermee ondoden, maar ook zielen 

die gevangen zitten in een voorwerp of plaats.  

OC: je mag OC aan iemand vragen of hij/zij ondood is; deze 

persoon moet naar waarheid antwoorden. 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Feign Death 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De magiër lijkt voor alle vormen van niet-magische 

onderzoeksmethoden overleden, diens hart klopt niet meer, de 

ademhaling stopt en het lichaam voelt koud aan. 

Gedurende de spreuk doen alle zintuigen het als normaal (de 

ogen zijn doorgaans gesloten); dus de magiër hoort alles wat er in 

de omgeving gebeurt en kan de spreuk op ieder moment 

beëindigen. Let op dat de ziel van de magiër niet doorgestuurd 

kan worden. Spreuken of priestergebeden die dit effect hebben; 

werken dus niet. 

Duratie Maximaal 1 encounter 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam 

 

Necrotic Touch 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De magiër doet 1 schade op een persoon die deze aanraakt. Roep 

“1 Through Black” om dit aan te geven. Als dit succesvol is; 

geneest de magiër 1 HP (maximaal tot volledig genezen). 

Duratie Direct 

Mana 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Bone Armor 

Afstand Self, of touch (undead only) 

Doel 1 persoon 

Effect Door deze spreuk groeien de botten van de magiër uit zijn 

lichaam tot een beschermend harnas. Dit doet helse pijn; 

waardoor de magiër eerst 5 seconden uitgeschakeld is, daarna 

heeft de spreuk 2 AP per locatie. Deze spreuk kan ook gebruikt 

worden op ondode wezens die de magiër aanraakt (dus niet op 

andere levende personen). De pijn geldt vanzelfsprekend niet 

voor ondoden. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Raise Zombie 

Afstand Touch 

Doel 1 stoffelijk overschot 

Effect Een lichaam dat overleden is (dus niet meer genezen kan 

worden), zal als zombie opstaan om de magiër te dienen.  

Een zombie is de laagste vorm van ondode; zijn bewegingen zijn 

ongecoördineerd en langzaam. Geesteloos en zielloos; de zombie 

zal automatisch, naar beste begrip, alle bevelen van de magiër 

opvolgen. De zombie behoudt 1 wapenvaardigheid op niveau 1 

en alle pantservaardigheden op niveau 1. 

De zombie is ondood en heeft 3 total HP en is immuun tegen alle 

mind affecting effecten. De zombie zal 1 encounter (ong. 15 min.) 

dienen of totdat hij vernietigd is. Als deze duratie voorbij is, of de 

zombie wordt vernietigd, valt het lichaam wederom levenloos 

neer. 

Let op: ieder stoffelijk overschot kan met deze spreuk slechts 

eenmalig worden herrezen als zombie. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Speak with the Dead 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 ziel 

Effect De magiër kan met een geest spreken van iemand die overleden 

is. Dit kan zolang de ziel van de geest niet actief ter ruste is 

gelegd door een gelovige, of door een magiërspreuk vernietigd is. 

Tevens kun je met deze spreuk communiceren met de ziel van 

een ondode (als deze aanwezig is); ook al kan de ondode zelf niet 

meer praten. 

Duratie 1 encounter 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Break Bone 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Met deze spreuk breekt de magiër één bot in het door hem 

aangeraakte lichaamsdeel (enkel armen en benen). Gebruik de 

call “Break Limb - [Arm/ Leg]”. 

Duratie Permanent 

Mana 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Raise Undead 

Afstand Touch 

Doel 1 stoffelijk overschot 

Effect Een lichaam dat overleden is (dus niet meer genezen kan 

worden), zal als ondode opstaan om de magiër te dienen. De 

vorm van de ondode is afhankelijk van de staat van ontbinding 

waarin het lichaam zich bevindt.  

Deze ondode is semi-bewust van zijn voormalig leven, mits er nog 

een ziel reeds aanwezig is; echter de ondode heeft geen enkele 

loyaliteit naar levende wezens (behalve de magiër die hem 

herrezen heeft). Doelen, plaatsen of voorwerpen die belangrijk 

waren voor de ondode tijdens het leven; zullen ook belangrijk zijn 

voor de herrezen ondode. Bij het herrijzen, kan de magiër met de 

ondode communiceren en 1x per encounter een “Command” 

meegeven; deze opdracht zal de ondode naar beste kunnen (en 

begrip) uitvoeren. 

De ondode heeft 3 extra total HP (bovenop de total HP voordat 

deze dood ging, plus evt. pantser) en is immuun tegen alle “Mind 

Affecting” effecten, behalve van de magiër die de ondode 

herrijst.  

De ondode behoudt alle vaardigheden, maar verliest alle Divinity 

en elementaire, Arcane en Chaos mana. 

 

Deze spreuk kan ook gebruikt worden om een “Raise Zombie” 

spreuk te verlengen tot een dagdeel of een “Raise Zombie” 

spreuk te gebruiken op maximaal 2 lichamen tegelijkertijd. 

Duratie 1 dag 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag 2 

 

Naam Spectral Ray 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect Door deze spreuk kan de magiër met zijn hand levenskracht 

wegtrekken van vijanden, zonderdat pantser van de tegenstander 

hierbij hindert. Een straal Zwarte energie van de magiër op een 

vijand doet “Double Black Through” schade en geneest 2 HP bij 

de magiër. 

Duratie Direct 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Necrotic field 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel Een gebied op de grond met een straal van 3 meter om de magiër 

heen. 

Effect Deze spreuk creëert een gebied op de grond waarbinnen de 

aanwezigen de volgende dingen kunnen doen: 

• Gebruik van HP i.p.v. elementaire mana 

• De magiër die deze spreuk castte kan de schade 

doorgeven aan een ander binnen het gebied (mits beide 

aanwezig zijn in het gebied). Enkel de schade wordt 

hiermee doorgegeven, niet de eventuele neveneffecten 

(zoals “Crush” of “Through”). 

• Ondoden ontvangen 3 HP extra, de eerste keer dat ze 

binnen deze cirkel komen. 

Let op: het veld blijft bestaan (max. 1 encounter), zolang de 

magiër binnen dit gebied blijft. 

Duratie Max. 1 encounter 

Mana 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Raise Death Knight 

Afstand Touch 

Doel 1 stoffelijk overschot 

Effect Een lichaam dat overleden is (dus niet meer genezen kan 

worden), zal als ondode opstaan om de magiër te dienen. De 

vorm van de ondode is afhankelijk van de staat van ontbinding 

waarin het lichaam zich bevindt. Deze spreuk wordt doorgaans 

gedaan op goed geconserveerde lichamen (zoals mummies) of 

lichamen van beroemde strijders (voor het beste effect).  

Deze ondode is volledig bewust van zijn voormalig leven, maar 

verliest alle emoties en zal zich volledig inzetten voor het behoud 

van de magiër. De ondode behoudt alle loyaliteitsbanden die 

hij/zij in het leven reeds had. Daarnaast is deze boven alles loyaal 

aan de magiër. Doelen, plaatsen of voorwerpen die belangrijk 

waren voor de ondode tijdens het leven; zullen ook belangrijk zijn 

voor de herrezen ondode. Bij het herrijzen, kan de magiër met de 

ondode communiceren en 1x per encounter een “Command” 

meegeven; deze opdracht zal de ondode naar beste kunnen (en 

begrip) uitvoeren. Daarnaast is er een continu “Command – 

bescherm mij” effect actief, dat boven alle andere “Command” 

effecten zal gaan. De ondode behoudt zijn intelligentie en zal 

daar ook naar handelen, met name om de magiër te beschermen. 

 

De ondode heeft 12 extra total HP (bovenop de total HP voordat 

deze dood ging, plus evt. pantser) en is immuun tegen alle “Mind 

Effecting” effecten, behalve van de magiër die de ondode 

herrijst.  

De ondode behoudt alle vaardigheden, maar verliest alle Divinity. 

 

Deze spreuk kan ook gebruikt worden om een “Raise Zombie” 

spreuk te verlengen tot een dag of een “Raise Zombie” spreuk te 

gebruiken op maximaal 4 lichamen tegelijkertijd. 

 

Deze spreuk kan ook gebruikt worden om een “Raise Undead” 

spreuk te verlengen tot een evenement of een “Raise Undead” 

spreuk te gebruiken op maximaal 2 lichamen tegelijkertijd. 

 

Let op: ieder stoffelijk overschot kan met deze spreuk slechts 

eenmalig worden herrezen als Death Knight. 

Duratie Permanent 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt, maar slechts 1 Death Knight tegelijk actief per 

magiër. 

 

  



Kederan regelsysteem V5 – Spreuken en Gebeden 

40 
 

Naam Death’s Touch 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Deze spreuk, de meest gevreesde van de zwarte magie, scheurt 

een ziel uit een lichaam. Dit veroorzaakt een “Fatal” effect. 

Duratie Direct 

Mana 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Gebeden 
Gebeden kunnen gebruikt worden door gelovigen van de verschillende Goden. Als gelovige heb je 

binnen Kederan de keuze uit 8 verschillende Goden en een aantal algemene gebeden. Wanneer je 

Gelovige [Godheid] hebt aangekocht, heb je toegang tot de gebedenlijst van de specifieke God en 

kun je hiervan dus gebeden aankopen.  

Gebeden aankopen 

Om gebeden van hogere niveaus aan te kopen moet je minimaal hetzelfde aantal gebeden van het 

niveau eronder hebben. Dus: als je 2 niveau 1 gebeden hebt, mag je 2 niveau 2 gebeden aankopen, 2 

niveau 3 gebeden aankopen en 4 niveau 4 gebeden aankopen. Het staat je uiteraard vrij om meer 

lager niveau gebeden te hebben, dan hoger niveau gebeden. 

Bidden in pantser 

In tegenstelling tot magiërs, heb je als gelovige géén beperkingen met betrekking tot bidden in 

pantser. Je kunt dus in elk type pantser je God aan blijven roepen en zijn/haar krachten kunnen 

gebruiken.  

Bidden 

Om Goddelijke gebeden te gebruiken dien je je Godheid aan te roepen in een gebed. Dit gebed moet 

minimaal 15 seconden per niveau van het gebed duren; zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

  

Niveau van het gebed Duratie 

Niveau 1 15 seconden 

Niveau 2 30 seconden 

Niveau 3 45 seconden 

Niveau 4 60 seconden 

Niveau 5* 75 seconden 

*Is alleen met combinaties van vaardigheden te behalen. 

 

De invulling van de woorden van een gebed verschilt per persoon. Een gebed eindigt voor de call van 

het effect; de te gebruiken call telt dus niet mee in het gebed. De naam van het gebed moet in de 

incantatie voorkomen en tevens geldt dat de Godheid in het gebed benoemd moet worden (met 

uitzondering van enkele gebeden waarin dit specifiek vermeldt staat).  

Symbolen van Goden 
Om je geloof in een bepaalde God te representeren kun je gebruik maken van diens symbool, voor 

verwerking in heilige voorwerpen en kostuumonderdelen. Symbolen kunnen verschillen per gebied, 

maar de algemene symbolen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Godheid Symbool* Godheid Symbool* 

Mohr Vlam Erasu Gouden driehoek 

Mishka Franse lelie Rach’tsor Spiraal 

Huntress Pijl en boog Zorax Harp 

Seductress Masker Tarkyss Aambeeld 

*Het kan zijn dat deze symbolen per gebied afwijken van de standaard. 
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In bovenstaande afbeelding zijn de verschillende Goden, hun basiskleur, en hun verwante element 

weergegeven. Ook is hierin de relatieve positie ten opzichte van elkaar zichtbaar.  

 

Inhoudsopgave 
Algemeen ............................................................................................................................................... 43 
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Mohr ...................................................................................................................................................... 64 
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Seductress ............................................................................................................................................. 81 

  

Mohr
(Vuur)

Erasu
(Zwart)

Huntress
(Natuur)

Zorax
(Lucht)

Mishka
(Water)

Rach'tsor
(Wit)

Seductress
(Geest)

Tarkyss
(Aarde)

GODEN EN BIJBEHORENDE ELEMENTEN
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Algemeen 

 

Niveau 1 

Naam Bless Water 

Afstand Touch 

Doel 1 eenheid water 

Effect Zegen 1 eenheid water in naam van de Godheid die de gelovige 

dient 

Duratie 5 evenementen 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

Notitie Heilig water drinken geeft 1 Divinity. Het drinken van heilig water 

van een Godheid die tegenover je eigen Godheid staat wat 

idealen betreft, geeft bijeffecten (zie de figuur verderop). Deze 

effecten zijn afhankelijk van het niveau in Gelovige van de 

drinker. 

• Niveau 1: ongemakkelijke nasmaak  

• Niveau 2: 2 non lethal schade  

• Niveau 3: 1 schade 

• Niveau 4: 1 schade + i.p.v. dat het 1 Divinity geeft, gaat er 1 

Divinity af. 

Tevens doet dit 1 “Through” schade tegen een Servitar van een 

tegenovergestelde Godheid op “touch” afstand.  

Ook kan het door een refiner gebruikt worden om gebeden van 

die God te binden aan voorwerpen. 

 

Niveau 2 
Naam Bless Weapon 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen 

Effect Het wapen wordt gezegend in naam van een Godheid en doet 

voor 1 encounter 1 extra schade (max. “Triple”). Tevens zal het 

wapen elementaire schade doen van de betreffende Godheid. Zie 

figuur verderop voor de Goden en hun corresponderende 

element. Hierdoor wordt de call bij iedere treffer: “Double/Triple 

<element>” 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Bless Armor/Shield 

Afstand Touch 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Het gezegende pantserdeel of schild doet 1x per encounter, 

pantserdeel/schild en doelwit 1 schade aan wezens die normaal 

extra schade krijgen van een tegenovergestelde Godheid, zodra 

deze op een ingezegend pantser of schild slaat. 

Tevens ontvang je 1 DR tegen het element dat je God 

representeert (zie afbeelding hierboven) en ontvang je dubbele 

schade van de schade van het tegenovergestelde Godheid. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Bless Area 

Afstand Touch 

Doel Een gebied met een straal van 7 meter 

Effect Het gebied waarover dit gebed wordt uitgesproken, wordt 

geladen met Goddelijke energie die verbonden is aan de Godheid 

van de persoon die het gebed uitspreekt.  

Dit heeft de volgende effecten: 

• Personen die positief of neutraal staan ten opzichte van 

de Godheid van de persoon die dit gebed uitspreekt, 

herstellen 1 Divinity per 15 minuten in het gebied. Dit 

effect kan maximaal 3x per dag op deze wijze Divinity 

teruggeven. Je kan hiermee niet boven je maximale 

hoeveelheid Divinity komen. 

• Personen die negatief staan ten opzichte van de Godheid 

van de persoon die dit gebed uitspreekt, verliezen 1 

Divinity per 15 minuten in het gebied. Dit effect kan 

maximaal 3x per dag op deze wijze Divinity afnemen. 

• Servitars van tegenovergestelde Godheden kunnen een 

gebied dat op deze wijze is ingezegend niet betreden. 

• Indien gewenst kan worden voorkomen dat ondoden 

worden gecreëerd of toetreden tot dit gebied. 

 

De zegening blijft 1 dag actief indien deze gecentreerd is rond 

een altaar, heiligdom of permanent heilig voorwerp van de 

betreffende Godheid. Indien dit niet aanwezig is, verkort de 

duratie naar 1 dagdeel. 

Duratie 1 dag of 1 dagdeel (zie tekst) 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Tarkyss 

De Smidse God is de jongste broer onder de Goden. Arbeid adelt; en zo des te meer voor Tarkyss. Als 
patroon van ambachtslieden maakte hij door harde arbeid; als zodanig was hij ook de patroon van 
alchemisten. Hij wordt vaak geassocieerd met de aarde. Hard werken en zorgvuldigheid leveren de 
grootste resultaten volgens Tarkyss.  
 
Zijn symbool is dan ook de smidsehamer; die het harde werk, discipline en plezier in de ambacht 
symboliseert. Zijn dienaren zijn de Aardgeesten die de aarde doen schudden op zijn commando.  
 

Niveau 1 

Naam Refine Common Component 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige van Tarkyss kan uit het niets een Common (S) 

grondstof creëren. Dit kan alleen op de Kederan plane zelf. 

Duratie 4 evenementen 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag 3 

 

Naam Quick Fix 

Afstand Touch 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Het deze zegening repareert de gelovige 2 AP van een 

pantserdeel of schild. Het totaalaantal AP kan niet boven het 

reguliere aantal worden verhoogd. 

Dit gebed kan ook worden gebruikt om pantser en schilden die 

door een “Shatter” zijn vernietigd, te repareren. Deze komen 

terug op max. 2 AP. 

Duratie Permanent 

Divinity 1 ( +1 Common (S) grondstof ) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Learn Craft 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Je kunt voor 1 dagdeel een niveau 1 ambacht uitvoeren alsof je 

de vaardigheid zelf bezit. 

N.B. Dit geldt niet voor de vaardigheid Guild Master. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Weaken Defense 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Het pantserdeel of schild van het doelwit verliest 2 AP.  

Call: “Weaken Defense, -2 AP <locatie/schild>” 

Duratie Permanent 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Improve Equipment 

Afstand Touch 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig 

schild in naam van Tarkyss. Hiermee krijgt het voorwerp 2 extra 

AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het 

voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. 

Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere 

locaties, individueel, worden uitgesproken. 

Duratie 1 dag 

Divinity 1 ( +1 Common (S) grondstof ) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Refine Uncommon Component 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige van Tarkyss kan uit het niets een Uncommon (S) 

grondstof creëren. Dit kan alleen op de Kederan plane zelf. 

Duratie 4 evenementen 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag 2 

 

Naam Mending 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen, pantserdeel, schild of voorwerpen van vergelijkbaar 

volume. 

Effect Je herstelt een niet-magisch/Goddelijk voorwerp naar originele 

staat. Voorbeelden hiervan zijn: een wapen repareren dat door 

een “Shatter” effect is vernietigd, een pantserdeel of schild naar 

diens volledige oorspronkelijke AP repareren, of bijv. een vaas 

‘lijmen’. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 ( + 2 Common (S) grondstoffen en 1 Common (D) grondstof) 

of 

2 ( + 2 Common (D) grondstoffen en 1 Common (S) grondstof) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Share Craft 

Afstand Touch 

Doel Zelf + max. 3 personen 

Effect Je geeft jezelf plus max. 3 anderen één niveau 1 ambacht naar 

keuze voor 1 dagdeel. 

N.B. Dit geldt niet voor de vaardigheid Guild Master. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Empower Equipment 

Afstand Touch 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig 

schild in naam van je God. Hiermee krijgt het voorwerp 4 extra 

AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het 

voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. 

Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere 

locaties, individueel, worden uitgesproken. 

Duratie 1 dag 

Divinity 2 ( + 1 Common (S) grondstoffen ) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 
Naam Refine Rare Component 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige van Tarkyss kan uit het niets een Rare (S) grondstof 

creëren. Dit kan alleen op de Kederan plane zelf. 

Duratie 4 evenementen 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag 1 

 

Naam Quartermaster 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Je kan een gevorderd recept van een smid maken met de 

componenten die daarvoor nodig zijn, zonder er tijd aan kwijt te 

zijn. 

Duratie Afhankelijk van het recept. 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Excelling Equipment 

Afstand Touch 

Doel 1 pantserdeel of schild 

Effect Je zegent een deel van een pantseruitrusting of een volledig 

schild in naam van je God. Hiermee krijgt het voorwerp 6 extra 

AP. Deze zijn niet te repareren, maar verdwijnen niet als het 

voorwerp door een ander persoon wordt gedragen of gebruikt. 

Dit gebed zegent slechts 1 locatie, maar kan voor meerdere 

locatie, individueel, worden uitgesproken. 

Duratie 1 dag 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Masterpiece 

Afstand Touch 

Doel Een kapot wapen, schild en pantseruitrusting. 

Effect Je repareert 1 volledig wapen, schild en pantseruitrusting. 

Hiervoor zijn geen componenten nodig. 

Duratie Permanent 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt, maar 1x per wapen, schild of pantseruitrusting. 

 

Naam Invulnerability 

Afstand Touch 

Doel Pantserdeel of schild 

Effect Je zegent een aantal onderdelen van een pantseruitrusting of een 

volledig schild in naam van de Smidse God. Hiermee wordt het 

voorwerp onverwoestbaar (negeer: “Shatter”-effecten) en de 

drager ervan is op de betreffende locatie(s) immuun voor schade, 

met uitzondering van Through-effecten. 

Dit gebed zegent 1 van de volgende locaties, maar kan voor 

andere locaties, apart, worden uitgesproken: 

• Beide armen 

• Beide benen 

• Torso 

• Schild (groot of klein) 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Zorax 

Zorax is de jongste der Goden. In een groot paleis op de wolken woonden de dienaren van Zorax. 

Zorax is de elementaire godheid van Lucht en staat voor inspiratie, muziek, dans en liefde. Zij beheert 

de positieve emoties en is in staat om vreugde, blijdschap en euforie te brengen. Ze zal dan ook altijd 

proberen om het positieve in de persoon in te zien. Des te meer iemand in de put zit, des te meer ze 

zal proberen, veelal door haar dienaren op die persoon af te sturen, deze te helpen. De zogenaamde 

‘underdogs’ hebben een speciaal plaatsje in Zorax’ hart. Zorax wordt gediend door de luchtgeesten, 

de Djinn en de Musen en haar symbool is een harp.  

 

 

Niveau 1 

Naam Touch of Mercy 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Een aangeraakt persoon wil gedurende 1 encounter alleen non 

lethal schade slaan met alle wapens die deze hanteert. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Caring Aura 

Afstand Mass-close (3m) 

Doel Iedereen binnen close range (3m) gedurende de duratie 

Effect Iedereen binnen bereik zal een vriendschappelijke 

gemoedstoestand krijgen ten opzichte van de anderen 

getroffenen. Op het moment dat er iemand wordt getroffen door 

externe factoren, zoals schade of andere negatieve effecten, 

eindigt het effect van dit gebed. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Enhance <Emotion> 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Versterk een specifieke positieve emotie bijv.:  

Blij, Rustig, Veilig, Vertrouwd, Geaccepteerd, Geliefd, 

Ontspannen, Vredig, Energiek, Vrolijk, Enthousiast, Tevreden, 

Sterk, Zelfverzekerd, Onbezorgd, Verbonden, Comfortabel, 

Competent, Behaaglijk, Dankbaar, Trots, Waardevol, Plezierig, 

Hoopvol.  

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Reinforce Emotion 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Haal een persoon weg uit een situatie van nare gevoelens. Dit 

bijv. worden gebruikt om “Fear”-effecten (maar niet “Terror”) 

weg te halen. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Echo 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De priester(es) kan 1x per encounter een geluid binnen 3 meter 

zichzelf laten herhalen. Indien dit geluid afkomstig was van 

gesproken tekst van iemand om je heen, moet deze de laatste zin 

herhalen op dezelfde manier. 

Aangezien enkel het geluid wordt gereproduceerd is dit geen 

mind affecting effect. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Hymn of Mercy 

Afstand Mass-Close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Alle personen die na het uitspreken van het gebed binnen range 

van de gelovige staan krijgen het effect van Touch of Mercy. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Fascinate Person 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit raakt gefascineerd door het schouwspel of verhaal 

wat je tegen hem afsteekt (dat je tijdens dit gebed begonnen 

bent). Zolang de gelovige dit voortzet en het doelwit geen schade 

ontvangt, zal de persoon geen enkele actie ondernemen behalve 

stilstaan, luisteren en ademen. Het doelwit moet je kunnen zien, 

horen en verstaan, anders werkt het effect niet. 

Wanneer er een gevaarlijke situatie, zoals een gevecht, 

plaatsvindt verbreekt het effect van dit gebed. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Inspire Love 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Inspireer een aangeraakt persoon tot het liefhebben van het 

eerste wat die persoon waarneemt met eender welk zintuig. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Rousing performance 

Afstand Mass-far (7m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Iedereen binnen bereik krijgt het effect van Reinforce emotion 

over zich heen. Hiernaast ontvangt iedereen binnen bereik óf +1 

HP óf 1x “Double” slaan. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Hymn of Peace 

Afstand Mass-close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Na het beëindigen van het gebed zal iedereen binnen bereik van 

het gebed geen vijandige acties meer kunnen ondernemen voor 1 

encounter. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Song of Healing 

Afstand Mass-close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik, die het gezang hoort. 

Effect Iedereen binnen 3 meter aan het einde van het gebed voelt zich 

mentaal zo versterkt dat hij 1 levenspunt (HP) geneest. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie Direct 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Frightful Tune 

Afstand Mass-close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik, die het gezang hoort. 

Effect Je ‘vangt’ iemand in zijn eigen angst. Deze persoon wordt het 

slachtoffer van een “Terror” effect. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie Direct, zie Terror 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 
Naam Deadly Performance 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon binnen bereik, die het gezang hoort. 

Effect Je maakt een dusdanig angstaanjagend geluid dat de persoon een 

fatale verwonding oploopt. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie Permanent 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Mediator 

Afstand Far (7m) 

Doel Iedereen binnen het bereik van het gebed 

Effect Aan het einde van het gebed zal iedereen binnen bereik van het 

gebed geen vijandige acties meer kunnen ondernemen en zal zijn 

volledige aandacht wenden tot de priester. Alle getroffenen met 

uitzondering van de gelovige krijgen een mute effect over zich 

heen. 

Het is nu aan de gelovige om te bepalen wie wanneer spreekt en 

hij kan dan ook als enige personen “muten” en ont-“muten”. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Rach’tsor 

De God van Chaos en Creatie werd begiftigd met de mogelijkheid tot het eindeloos creëren. 

Rach’tsor was de creërende godheid; die verder niet oplette wát hij/zij creëerde. Als dusdanig werd 

hij/zij een dwaas genoemd door de anderen. Zijn/haar plaats was dus nieuwe dingen maken en 

anderen zich hiermee bezig laten houden. Rach’tsor had geen moraliteit; geen besef van goed of 

kwaad.  

 

Rach’tsor is de godheid van Vrijheid en Chaos. Rach’tsor staat voor doen wat het juiste is, ongeacht 

de consequenties en wordt gekenmerkt door witte magie, onvoorspelbaarheid, 

aanpassingsvermogen en vooral op instinct afgaan. Zijn/haar symbool is een zilveren spiraal, veelal 

geplaatst op een zwart veld en wordt bijgestaan door Servitars in de vorm van Chaos-geesten. 

 

Niveau 1 
Naam Chaos Influence 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige kan de gezegende persoon 1x per encounter een 

“Evade” effect geven door de treffer toch net niet te laten raken 

en het instinct van de gezegende persoon het over te laten 

nemen.  

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Rejuvenation 

Afstand Touch 

Doel 1 voorwerp niet groter dan een  

Effect De gelovige geneest maximaal 3 levenspunten bij een gewond 

persoon door deze te voorzien van nieuwe jonge huid om de 

wond te dichten. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet 

overlijden aan zijn verwondingen. 

Duratie Permanent 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Twitch 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect Je kan 1x per encounter een persoon afleiden, waardoor deze 

even de andere kant op kijkt, bijvoorbeeld over zijn schouder. 

Deze persoon is ten minste 2 seconden afgeleid. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Godly Life 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Zolang de zegening in stand blijft; zal de gezegende persoon niet 

overlijden aan zijn/haar verwondingen. Door deze zegening stelt 

de Goddelijke kracht het moment van overlijden uit. De zegening 

geneest geen wonden, maar creëert extra tijd om een stervende 

te helpen. Dit gebed werkt ook bij “Fatal” en kan gebruik worden 

om het effect van giffen uit te stellen. 

Duratie Zolang de gelovige blijft bidden. Hierbij mag er niet meer dan 10 

seconden stilte vallen. 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Healing Arrow 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Je schiet een pijl van Goddelijke genezende kracht af op je 

doelwit; deze ontvangt 1 HP genezing. 

Duratie Permanent 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 
Naam Body Heal 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige geneest maximaal 8 levenspunten te verdelen over 

max. 2 gewonde personen. Gedurende de incantatie zal de 

gewonde niet overlijden aan zijn verwondingen.   

Indien de gelovige 2 personen wenst te genezen, moeten beide 

personen zijn aangeraakt tijdens het bidden voor dit gebed. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Disrupt Order 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect De gezegende persoon kan één niveau 2 of lager mind affecting 

effect, dat reeds actief is op die persoon, negeren voor 1 

encounter indien deze persoon dit effect niet wenst te hebben.  

De persoon kan dit effect ook weer terug activeren binnen 

diezelfde encounter, waarmee het effect van dit gebed komt te 

vervallen. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Cure Fatal 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige stopt onmiddellijk de effecten van een fatale 

verwonding en geneest de persoon die deze wond had met 1 

levenspunt. Gedurende de incantatie zal de gewonde niet 

overlijden aan zijn verwondingen. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Bend Shape 

Afstand Touch 

Doel 1 voorwerp met een maximaal volume van 5 liter 

Effect De gelovige kan een voorwerp vorm laten veranderen, naar wat 

de gelovige zich inbeeldt. De gelovige moet zelf voor een Phys-

Rep zorgen. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Total Body Heal 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige geneest alle lichamelijke problemen die de 

aangeraakte persoon heeft;  

• Geneest alle missende HP; 

• Regenereert lichaamsdelen;  

• Geneest fatale verwondingen;  

• Verdrijft gif en ziektes. 

Let op dat de zegening niets doet tegen mind affecting effecten, 

vervloekingen (tenzij deze fysiek zijn) of effecten die de ziel 

beïnvloeden. 

Duratie Permanent 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Field of Healing 

Afstand Mass-Far (7m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Alle personen binnen bereik de gelovige genezen 2 levenspunten. 

Gedurende de incantatie zullen gewonden niet overlijden aan 

verwondingen. 

Duratie Permanent 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Adaptability 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gezegende persoon is gedurende een dagdeel in staat om 

allerlei situaties het hoofd te kunnen bieden. Gedurende deze tijd 

kan ieder encounter 1 van onderstaande effecten worden 

gebruikt: 

• Negeer 1 mind affecting effect; 

• Genees direct 1 HP zonder incantatie; 

• Negeer 1 “Trapped” of “Ensnare” effect; 

• Gebruik 1x “Evade”. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Champion of Life 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect Gedurende 1 dagdeel wordt de gelovige een Kampioen van 

Leven. Hij kan onbeperkt “Rejuvenation” (zie eerste niveau 

gebed) uitspreken gedurende dit dagdeel, zonder hiervoor 

Divinity te spenderen, ook als de gelovige dit gebed normaliter 

niet kent. 

Een persoon kan slechts 1x per dagdeel worden genezen door 

een dergelijke “Rejuvenation” (tenzij er 1 Divinity voor wordt 

gebruikt, zodat het een normaal gebed wordt). 

De gelovige is gedurende dit dagdeel ook immuun voor gif en 

ziekten. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Boundless Freedom 

Afstand Touch 

Doel Self 

Effect Vrijheid is een belangrijk aspect van het leven in de leer van 

Rach’tsor. Hiertoe wordt met dit gebed de persoon die dit 

uitspreekt een vorm van eindeloze vrijheid geboden. 

Binnen een dagdeel kan de gezegende priester(es) voor 1 

encounter immuniteit activeren voor alle volgende effecten: 

• Ensnare; 

• Mind affecting; 

• Torture; 

• Trapped. 

Doordat de gezegende zich zodanig overgeeft aan het gevoel van 

vrijheid, is deze niet in staat om andere gebeden te gebruiken 

zolang dit gebed actief is. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Erasu 

Erasu is de eerste God die geschapen is uit het wezen van de Almoeder. Hij is de rechter na de dood; 

en dus de Godheid die uiteindelijk beslist over al het leven en dood. Erasu doet dit door alle aspecten 

van een ziel te bestuderen en met zijn oneindige wijsheid een oordeel te vellen. 

 

Hij wordt geassocieerd met orde, recht, beschaving, wetenschap, wijsheid en (zwarte) magie. Zijn 

symbool is een gouden driehoek, welke de vlakken van Macht, Religie en Alchemie/Magie 

representeren. De Servitars van Erasu zijn Gouden Engelen. 

 

Niveau 1 

Naam Focus 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gezegende is beschermd tegen het eerste mind affecting 

effect, dat hij/zij over zich heen krijgt. Hierna eindigt dit gebed.  

Call "Immune" 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Soul Transfer 

Afstand Touch 

Doel 1 overledene 

Effect De gelovige stuurt de ziel door naar de plek waaraan hij/zij deze 

beloofd heeft. Dit kan een Godheid zijn, maar ook een Servitar of 

magisch wezen. Met dit gebed wordt onderzocht waaraan een 

persoon zijn ziel heeft verbonden. Vervolgens wordt de ziel 

daarnaartoe gestuurd waarmee de meest krachtige band bestaat. 

In het geval dat de ziel niet geclaimd is, stuurt dit gebed de ziel 

door naar de plaats die het best past bij de ziel. Bij een ziel 

zonder informatie (b.v. pasgeboren kinderen) stuurt het gebed 

de ziel door naar Erasu. 

Duratie Permanent 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Priestly Help 

Afstand Touch 

Doel 1 andere gelovige 

Effect Als de andere gelovige een gebed van de tweede graad of hoger 

wil gebruiken, kan de gelovige van Erasu 1 Divinity bijdragen aan 

de spreuk en dus een deel van de Divinity kosten betalen. 

Dit gebed kost dus meer dan 1 Divinity om te gebruiken; 1 voor 

de spreuk en steeds 1 om bij te dragen aan het gebed van de 

andere priester.  

Merk op dat gelovigen van Erasu iedere soort gebeden kunnen 

ondersteunen m.u.v. Rach’tsor. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 (1 van het gebed en 1 om weg te geven) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Truth 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige van Erasu mag direct aansluitend op het gebed een 

ja/nee vraag stellen, waarop de andere persoon verplicht is naar 

zijn/haar waarheid te antwoorden. De persoon mag ervoor 

kiezen om niet te antwoorden. Als hij/zij deze vraag echter 

beantwoordt, moet dit naar waarheid zijn. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 vraag, max. 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Comprehend Languages 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De priester, of de persoon die wordt aangeraakt, kan alle talen 

spreken, verstaan, lezen en schrijven. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Repel 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De woorden van de Goden zetten je tegenstander op zijn plaats 

en houden deze op afstand. Het doelwit kan niet uit eigen kracht 

binnen 7 meter van de gelovige komen.  

Dit geeft een Repel-effect. 

Duratie Kort (Repel-effect) 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Zone of Truth 

Afstand Far (7m) 

Doel Iedereen binnen een cirkel van 3m doorsnee. 

Effect De gelovige kan binnen 7 meter een gebied aanwijzen (van 3m 

doorsnee) waarin enkel de waarheid kan worden gesproken 

gedurende 1 encounter.  

Personen onder het effect van dit gebed mogen ervoor kiezen 

om niet te antwoorden. Als er echter wordt gesproken, moet dit 

de waarheid zijn. 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Godly Justice 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De incantatie van deze spreuk moet een (symbolische) rechtzaak 

laten zien waarin het doelwit beschuldigd wordt van het breken 

van een wet. (hetzij 1 van de wetten van Erasu, hetzij een wet 

van de sterfelijke rassen bijv.). Deze persoon moet ook echt 

schuldig zijn aan het breken van deze wet en het dient een 

serieuze overtreding te zijn (dus niet op het gras lopen terwijl dit 

net ingezaaid is). 

Hierna mag de gelovige de tegenstander straffen met wraak van 

de Goden. De gelovige mag gedurende de encounter (rechtzaak) 

de spreuk “Elemental Projectile” gebruiken van het element 

Zwart op deze persoon (Zie 1e graads elementaire spreuk), maar 

er moet steeds ten minste 10 seconden tussen zitten. Haal voor 

het uitspreken van het vonnis in de rechtzaak altijd een 

spelleider. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Revert Form 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit wordt voor 1 encounter terug gedwongen in diens 

originele vorm. Dit geldt bijv. voor vormveranderende effecten 

van shapeshifters, Servitars en effecten zie het lichaam van de 

persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de 

gebeden van de Huntress). 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Bound by Law 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit kan niet bewegen vanwege Goddelijke kettingen om 

diens lichaam. Het gehele lichaam is bedekt en weerhoudt het 

slachtoffer van het gebruik van armen en benen. 

Dit gebed geeft een “Entangle” effect op het doelwit. 

Duratie Gemiddeld 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Lock Shape 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit blijft voor 1 dagdeel de vormveranderende effecten 

behouden die op het moment van uitspreken van dit gebed actief 

zijn op de persoon. Effecten die tijdens dit dagdeel ná het 

uitspreken van dit gebed worden verkregen, hebben géén effect. 

Dit geldt bijv. voor vormveranderende effecten van 

shapeshifters, Servitars en effecten die het lichaam van de 

persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de 

gebeden van de Huntress). 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Empower Item 

Afstand Touch 

Doel 1 voorwerp 

Effect Dit gebed werkt op een voorwerp met 1 of meer charges. De 

gelovige van Erasu bekrachtigt het voorwerp door er 1 extra 

charge in te stoppen en daarmee 1 extra lading te creëren.  

Duratie Permanent 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag 3 
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Niveau 4 

Naam True Form 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon of voorwerp 

Effect Het doelwit van dit gebed verliest alle vormveranderingen die het 

heeft ondergaan. Deze kunnen bijv. afkomstig zijn van magische 

en Goddelijke origine. 

Dit geldt bijv. voor vormveranderende effecten van 

shapeshifters, Servitars en effecten zie het lichaam van de 

persoon veranderen (zoals menig positief effect vanuit de 

gebeden van de Huntress). 

Duratie Permanent 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Knowledge is Power 

Afstand Touch 

Doel Self 

Effect De gelovige is in staat om kennis te vergaren om onderstaande 

voordelen te verkrijgen: 

• Kennis van 1 ambacht op niveau 2; 

• Kennis van 1 elementaire spreuk van max. niveau 2. 

Spreuken die op deze manier worden gebruikt, 

verbruiken Divinity i.p.v. mana. Als er additionele 

benodigdheden zijn om de spreuk te gebruiken, zijn deze 

nog steeds nodig); 

• Kennis om 1 vraagstuk te beantwoorden. 

Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk, zal het 

antwoord mogelijk met enige vertraging worden 

verkregen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag 1 
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Mohr 

De Vuurheer gelooft in het nut van vernietiging; alles dat gecreëerd is, verliest langzaam door de tijd 

zijn essentie. De vernietiging maakt ruimte voor nieuwe en verbeterde creatie. Mohr maakt dan ook 

vol overgave en passievol ruimte om nieuwe creatie te laten gebeuren. Dit alles mag echter niet 

zomaar in het wilde weg plaatsvinden. Er hoort eer te worden betuigd aan de creatie die wordt 

vernietigd. Hierdoor wordt Mohr veel geassocieerd met aspecten van vuur, passie, eer, kracht, moed, 

strijd en vernietiging. Het symbool voor Mohr is een vlam en zijn Servitars zijn demonen. 

 

Niveau 1 
Naam Fiery Assault 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Fiery 

Touch” of “Elemental Projectile (Fire)” (zie de spreuken van het 

element Vuur en algemeen) spreuk gebruiken. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (maximaal 1 tegelijk actief) 

 

Naam Courage 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Bij de incantatie draagt de gelovige de moed van de ware krijger 

over aan de gezegende. Degene die de kracht ontvangt is 

gedurende de zegening immuun tegen de eerste twee “Fear” 

effecten. 

Per bestede Divinity bovenop de initiële kosten voor deze spreuk, 

kan dit gebed worden gedeeld met 2 extra personen. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Mohr gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Enrage 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Zodra dit gebed aangeroepen wordt; is het doelwit veel 

prikkelbaarder dan gebruikelijk. Zodra hij/zij dit wil, maar ook als 

hij tot woede gedreven wordt, wordt dit gebed actief. Dan krijgt 

het doelwit een rode waas voor de ogen en zal langer doorgaan 

met strijden. Het doelwit krijgt het “Rage” effect. 

Per bestede Divinity bovenop de initiële kosten voor deze spreuk, 

kan dit gebed worden gedeeld met 2 extra personen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Mohr gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Detect Demon 

Afstand Far (7m) 

Doel Iedere demoon (Servitar van Mohr) binnen bereik. 

Effect De gelovige ziet eenvoudiger of iemand een demonische dienaar 

van de Vuurheer is of niet, door zich eenmaal per encounter op 

de typerende essentie van deze wezens te concentreren.  

De speler mag OC aan iedereen die hij/zij ziet vragen of deze 

persoon een Servitar van Mohr is of niet. Deze moeten daar OC 

naar waarheid op antwoorden. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Intimidate 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit mag gedurende iedere encounter éénmaal een 

“Fear” effect gebruiken. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Shattering weapon 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Het eerste wapen dat de gelovige schade toe brengt, zal daarna 

in stukken uiteenbarsten. Dit geldt voor zowel hand- als 

projectielwapens. Hierna vervalt het effect van dit gebed. 

Call: “Shatter <wapen>” 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (max. 1 tegelijkertijd actief) 

 

Naam Flaming Strike 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag gedurende iedere encounter eenmaal een 

“Flaming Strike” uitvoeren.  

Call: “1 Fire, Strike” 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Fight Demon 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag zo vaak hij/zij wil een “Strike”-effect gebruiken 

tegen de Servitars van Mohr. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Scorch Wound 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Door wonden dicht te branden (en het slachtoffer in helse pijnen 

te laten creperen) kan een gelovige van de Vuurheer levens 

redden. Dit gebed geneest 3 levenspunten bij de aangeraakte 

persoon. 

Duratie Permanent 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 

Naam Destruction 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 voorwerp 

Effect Het voorwerp dat de gelovige aanwijst, wordt compleet 

vernietigd en vergaat tot stof. Dit werkt op alle niet-

magische/Goddelijke voorwerpen tot maximaal 100 kg en op veel 

magische/Goddelijke voorwerpen. Slechts levende wezens, 

voorwerpen van adamantium en machtige magische/Goddelijke 

voorwerpen zijn immuun tegen dit gebed. 

Call: “Shatter” 

Duratie Permanent 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Dominate Demon 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Dit gebed werkt als de “Command” spreuk (zie derde niveau 

Geestmagie), maar hij werkt alleen op Servitars van Mohr en de 

gelovige kan gedurende 1 encounter oneindig commando’s 

geven. 

Let op: Servitars van een hoog machtsniveau zijn immuun tegen 

geestbeïnvloedende effecten (en dus ook dit gebed). Alle 

Servitars van Mohr streven ernaar om dit niveau te bereiken, o.a. 

vanwege dit gebed. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Unifying Example 

Afstand Close (3m) 

Doel Alle bondgenoten binnen bereik. 

Effect De gelovige zegent zichzelf tot lichtend voorbeeld van alle 

strijders. Iedereen die binnen 3 meter van de gelovige blijft, zal 

immuun zijn voor “Fear” effecten. 

Tevens draagt eenieder na het uitspreken van het gebed, een 

zegening die beschermt tegen de eerste vijftien (15) schade van 

het element vuur. Roep “Geen effect” om dit te laten zien. 

De gelovige zelf kan verder ook 1x per minuut een “Strike” slaan. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Circle of Nihilism 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 cirkel met doorsnede van 5 meter 

Effect Dit gebed creëert een cirkel waarbinnen 1 type voorwerp (bijv. 

potion, zwaard, dukaat) wordt beïnvloed. Alle voorwerpen van 

dit type die in de cirkel terecht komen, worden meteen 

vernietigd door een “Shatter”-effect. 

De standaardregels van “Shatter” zijn hierop van toepassing. 

Tevens is het verboden om delen van levende wezen te 

beschrijven als “voorwerpen” bij deze spreuk. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (max. 1 tegelijkertijd actief) 
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Naam Fuse with fire 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Met dit gebed laat de gelovige een sterfelijk persoon bezeten 

raken door een Servitar van de Vuurheer. Deze persoon wordt 

een machtige krijger, maar zal slechts de wil van de Vuurheer 

uitvoeren, zoals vuur en vernietiging brengen aan zijn vijanden. 

Aan het eind van het gebed, draagt het lichaam van het doelwit 

de sporen (rode huid, hoorntjes, permanente verwondingen, et 

cetera). 

De gezegende heeft de volgende voordelen: 

• +5 HP 

• Immuun voor het element Vuur en “Fear”-effecten. 

• 3x per encounter mag het doelwit één van de volgende 

effecten gebruiken:  

o “Elemental Projectile (Fire)” (1e-graads magie) 

o “Fear” 

o “Strike” 

• 1x per encounter mag het doelwit één van de volgende 

effecten gebruiken:  

o “Fiery Embrace” (3e graads vuurmagie) 

o “Shatter” (2e graads vuurmagie) 

o “Enrage” (1e-graads gelovige van de Vuurheer) 

o “Terror” 

 

Bovendien telt de gezegende als Servitar van Mohr en kan dus 

beïnvloed worden door effecten die specifiek effect hebben op 

deze Servitars, “Fight Demon” of “Dominate Demon” 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Mishka 

Mishka kreeg van de Almoeder de aspecten van water, genezing en bescherming onder zijn hoede. 

Voor hem is het leven het hoogste goed, hij creëert dit niet, maar behoudt het leven dat er reeds is, 

laat groeien wat bestaat en beschermd altijd diegene die in nood zijn.Hij heeft een vredelievend 

karakter en is daardoor moeilijk boos te krijgen. Hij zal altijd een helpende hand uitsteken. Als 

Mishka echter boos wordt, kan een einde aan het leven een welkome volgende stap zijn. Mishka 

wordt geassocieerd met water, het leven, bescherming en genezing; zijn Servitars zijn sylphs en het 

symbool is een Franse lelie/Fleur de Lis. 

 

Niveau 1 

Naam Azure protection 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect Met dit gebed kan een gelovige immuniteit creëren tegen niet-

magische schade. Hiertoe moet de gelovige de armen voor de 

borst kruisen en blijven bidden. Dit effect stopt zodra niet langer 

aan deze voorwaarden wordt voldaan, of de gelovige anderszins 

een vijandige actie uitvoert. 

Duratie Zolang de gelovige blijft bidden en de armen over de borst kruist. 

Hierbij mag niet meer dan 10 seconden stilte vallen. 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Cure Poison or Disease 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Dit gebed kan op 2 manieren worden ingezet. Deze manier moet 

worden gekozen bij incantatie van het gebed. 

1) De gelovige verwijdert onmiddellijk 1 gif, van max. het niveau 

gelijk aan het aantal Divinity dat men in dit gebed besteed, uit 

het systeem van de aangeraakte persoon. Daarmee stoppen ook 

alle effecten hiervan. Schade die al is aangedaan door een gif; 

blijft in stand en moet op een andere manier genezen worden. 

2) De gelovige geneest 1 ziekte bij de aangeraakte persoon en 

stopt daarmee de direct gevolgen hiervan. Eventuele 

permanente schade of extreem heftige effecten worden niet 

genezen. 

Duratie Direct 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Mishka gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Eye of the Moon 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige krijgt een Goddelijke ingeving en weet precies wat 

een persoon mankeert betreffende verwondingen, ziekten en 

giffen. Bovendien kan de gelovige de gezegende voor 1 dagdeel 

op deze zaken in de gaten houden.  

Alleen vervloekingen worden niet herkend door deze spreuk. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Protection from Element 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon mag de eerste 5 schade negeren van 

één element, welke wordt bepaald tijdens de incantatie van dit 

gebed. Laat in de incantatie horen tegen welk element moet 

worden beschermd.  

Let op: Dit beschermt enkel tegen de schade van dit element, 

niet tegen eventuele neveneffecten. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Shield of Faith 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon krijgt tijdelijk +1 AP (op de aangeraakte 

locatie) per Divinity dat aan dit gebed wordt besteed. Door meer 

Divinity te investeren kan dit gebed uitgebreid worden naar 

meerder locaties. Deze AP kunnen niet worden gerepareerd en 

worden als eerste vernietigd, alvorens het eventueel aanwezige 

fysieke pantser wordt aangetast. Indien de gelovige dit gebed op 

zichzelf uitspreekt, ontvangt deze +2 AP (per locatie) per bestede 

Divinity i.p.v. 1. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Mishka gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 2 

Naam Complete Faith 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect Als voor het einde van het dagdeel de gelovige op 0 HP komt te 

staan, wordt het effect van dit gebed actief. Deze zorgt ervoor 

dat de gelovige dan na 10 seconden weer 1 HP terugkrijgt. Dit 

gebed werkt maar eenmalig per uitspreken van het gebed. 

OC: voordat je dit gebed uitspreekt, moet je dit aan spelleiding 

aangeven, om onjuist gebruik te voorkomen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Wrath of the Moon 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige mag gedurende iedere encounter éénmaal een 

persoon bewusteloos slaan met behulp van Goddelijke kracht. De 

call is “Knock-Out”. Het gebed negeert dus pantser en het 

doelwit komt na vijf minuten pas weer bij. 

De gelovige heeft echter de verantwoordelijkheid om ervoor te 

zorgen dat het doelwit van dit gebed niets aangedaan wordt 

terwijl deze bewusteloos is en kort daarna (minstens 15 

minuten). Het leven van deze persoon is in handen van de 

gelovige. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Resist Element 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon mag de eerste 10 schade negeren van 

één element, welke wordt bepaald tijdens de incantatie van dit 

gebed. Tevens mag deze persoon van iedere individueel effect 1 

schade van het betreffende element aftrekken, alvorens de 

schade wordt geteld. Bijv. een wapenslag met “Double Fire” op 

een persoon waarop dit gebed actief is (met het element vuur als 

gekozen element), doet slechts 1 Vuurschade.  

Laat in de incantatie horen tegen welk element moet worden 

beschermd.  

N.B. Dit beschermt tegen de schade van dit element. Tevens 

beschermt het alleen tegen neveneffecten (zoals “Strike”) 

wanneer er geen schade wordt gedaan na aftrek van de 1 

elementaire schade. Wanneer na aftrek alsnog minimaal 1 

schade wordt gedaan, blijft het neveneffect actief. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Curing Touch 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige geneest maximaal 2 HP bij een gewond persoon. 

Gedurende de incantatie voor dit gebed (max. 30 seconden) zal 

de gewonde niet overlijden aan diens verwondingen. Dit geldt 

ook voor een “Fatal” effect. 

Duratie Direct 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 3 

Naam Protect the Chivalrous 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige kiest één persoon als beschermer. De beschermer 

krijgt de volgende zegeningen: 

• De beschermer krijgt +3 HP. Deze worden eerst gebruikt, 

alvorens de reguliere levenspunten worden aangetast. 

• De gelovige kan diens beschermer volledig genezen door 

een enkele aanraking en het spenderen van 1 Divinity en 

een incantatie als die van een niveau 1 gebed. 

• De beschermer is immuun voor “Fear” en “Terror”, 

wanneer deze zich binnen 3 meter van de gelovige 

bevindt. 

• De beschermer kan de gelovige genezen door zelf alle 

wonden over te nemen. De beschermer valt dan neer 

met 0 HP; de gelovige wordt hierdoor genezen met alle 

resterende levenspunten van de beschermer (minimaal 

3). 

Er kan maar 1 beschermer tegelijk aangewezen worden. Zodra dit 

gebed opnieuw wordt uitgesproken, vervallen de zegeningen op 

de vorige beschermer en worden deze actief op de nieuwe. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (max. 1 tegelijkertijd) 

 

Naam Divine Resistance 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Na de incantatie van dit gebed zal de aangeraakte persoon 

gedurende 1 dag beschermd zijn tegen het eerstvolgende gif of 

ziekte daardoor deze getroffen wordt. Na getroffen te worden 

door eender welk gif of ziekte, zal dit gebed vanzelf beëindigd 

worden. 

Duratie 1 dag 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Elemental Immunity 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De aangeraakte persoon mag gedurende 1 encounter de schade 

negeren van één element, welke wordt bepaald tijdens de 

incantatie van dit gebed. Laat in de incantatie horen tegen welk 

element moet worden beschermd. 

Dit beschermd tevens tegen neveneffecten van elementaire 

aanvallen. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 4 

Naam Moon Shield 

Afstand Mass Far (7m) 

Doel Alle bondgenoten binnen bereik 

Effect Alle bondgenoten die zich binnen bereik bevinden van de 

gelovige, worden immuun voor normale schade en kunnen enkel 

non-lethal schade doen (dit geldt voor alle schade die een 

dergelijk persoon doet, zoals schade van wapens, spreuken, 

gebeden en explosieven). 

Duratie 1 encounter 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Knight Order 

Afstand Mass Far (7m) 

Doel Een groep aangewezen personen binnen bereik. 

Effect De gelovige benoemt een orde van beschermers, die als doel 

heeft één persoon te beschermen. Het gebed voorziet in een 

orde van 1 persoon in het centrum en 3 leden. De orde kan 

uitgebreid worden; voor ieder extra lid kost het gebed 2 Divinity 

meer. De gelovige kan zowel beschermer van de orde,  als 

centrum van de orde zijn, maar nooit tegelijk en is niet 

noodzakelijkerwijs onderdeel van de orde. 

Iedere beschermer van de orde kan door aanraking: 

• Één of meer levenspunten overdragen aan het centrum. 

Deze levenspunten worden genezen bij het centrum en 

het lid verliest deze levenpunten. Het centrum kan 

hiermee niet meer dan diens maximale hoeveelheid 

levenspunten krijgen. 

• Een negatief effect (Ensnare, Fear, Command, Charm, 

Trapped, etc.) overnemen van het centrum.  

Let op: in dit geval treedt het effect altijd op bij de 

ontvangende partij, zelfs al zou deze normaal weerstand 

hiertegen hebben. 

• Er is geen limiet voor het aantal keer dat deze effecten 

kunnen plaatsvinden binnen 1 orde. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag 1 
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Huntress 

De Vrouwe van het Woud is de oudste zus onder de Goden en wordt gekenmerkt door haar 

rechtlijnige en pragmatische aanpak en idealen. Zij haat dubbele agenda’s en achterbakse praktijken 

en handhaaft de cirkel der Natuur; vandaar ook haar afkeer tegen ondoden. Zij ontfermt zich over de 

creatie van nieuw leven. Zij wordt veelal geassocieerd met de natuur, de jacht, vruchtbaarheid en 

wraak. In haar dienst zijn de dierentotems; dieren met bovennatuurlijke kracht en sterk gelinkt aan 

aspecten van de natuur. Het symbool van de Huntress is een hertengewei of een pijl en boog. 

 

Niveau 1 
Naam Mark of the Owl 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gezegende is beschermd tegen het eerste mind affecting 

effect dat hij of zij over zich heen krijgt. Hierna is het gebed 

afgelopen. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Mark of the Whale 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Bij de incantatie draagt de gelovige de kracht van de walvis over 

aan de gezegende. Deze persoon krijgt +2 HP in de vorm van 

stevige huid. Deze extra HP kunnen niet worden genezen, 

verdwijnen alvorens de reguliere levenspunten worden 

aangetast, of het dagdeel voorbij is. 

Let op: Hiervoor mag een Phys-rep worden gebruikt om aan te 

geven dat dit effect actief is. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Wild Hunt 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel 5 personen per Divinity 

Effect De gelovige en alle deelnemers beloven één enkel persoon op te 

jagen in naam van de Huntress. Deze zegening werkt op de eerste 

treffer die ieder van de deelnemers tegen de opgejaagde persoon 

per encounter uitvoert. Deze treffer doet dan +1 schade (max. 

“Triple”).  

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Huntress gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Sun Arrow 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag gedurende iedere encounter éénmaal een “Sun 

Arrow” afschieten op een doelwit binnen 7 meter, zonder 

hiervoor een verdere incantatie te gebruiken.  

Dit gebed doet “Double Nature” schade en tegen ondoden 

“Triple Nature Through”. 

Voor iedere Divinity die de gelovige extra besteed, kan dit 1x per 

encounter extra worden uitgeroepen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1+ (maximum = hoogste niveau Huntress gebed) 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Enhance Sense 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect Door deze zegening zal de gelovige één zintuig sterk verbeteren; 

tast-, gehoor-, zichts-, reuk- of smaakvermogen. Als je hiermee 

dingen wilt bereiken, zoals afluisteren of het detecteren van een 

gif in een drankje, kan je spelleiding inschakelen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Mark of the Turtle 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Bij de incantatie draagt de gelovige de kracht van de Schildpad 

over aan de gezegende. Deze persoon krijgt 4 extra levenspunten 

in de vorm van stevige huid/schubben/etc. die duren totdat ze 

eraf geslagen worden of het dagdeel voorbij is. 

Let op: Hiervoor mag een Phys-rep worden gebruikt om aan te 

geven dat dit effect actief is. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Mark of the Bull 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Bij de incantatie draagt de gelovige de kracht van de Stier over 

aan de gezegende. Degene die de kracht ontvangt mag iedere 

encounter 1 maal een “Strike” slaan. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Minor Regeneration 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon/ledemaat 

Effect Deze zegening geneest per 60 minuten 2 levenspunten bij de 

gezegende tot een maximum van 6 per dagdeel. Indien de 

gezegende het bewustzijn verliest, doordat deze op nul 

levenspunten komt te staan, of getroffen wordt door een “Fatal” 

effect, stopt de zegening met werken. 

Tevens kan dit gebed worden gebruikt om 1 verloren ledemaat, 

maximaal ter grootte van een onderbeen, te regenereren. Dit 

proces duurt 15 minuten, waarin de persoon bij wie dit gebed 

wordt uitgesproken enorme pijnen zal ondergaan. Dit effect 

vervangt de genezing van levenspunten en dient specifiek te 

worden vermeld bij het uitspreken van het gebed. Meerdere 

toepassingen van dit gebed kunnen grotere ledematen in delen 

terug laten groeien. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (1 tegelijk actief per persoon) 

 

Naam Thorny Retribution 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon met “Mark of the Whale” of “Mark of the Turtle” actief 

óf anderszins verstevigde huid (zoals “Hardend Skin”) 

Effect Dit gebed zorgt voor een extra wapen in de strijd voor diegene 

die reeds een zegening hebben ontvangen van de Vrouwe van 

het Woud (Huntress). 1 persoon die reeds “Mark of the Whale” 

of “Mark of the Turtle” actief heeft, of een wezen met een 

anderszins verstevigde huid, groeit doorns op de huid en doet 1 

schade terug als de tegenstander de huid raakt of eenmaal per 3 

treffers op de gezegende persoon. 

Call: “1 Nature” 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 3 
Naam Mark of the Bear 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Bij de incantatie draagt de gelovige de kracht van de Beer over 

aan de gezegende. Deze persoon doet één schade meer (max 

“Triple”) met al diens aanvallen met een slagwapen.  

Bovendien heeft de gezegende 2 extra niveaus in Strength. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Regeneration 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon/ledemaat 

Effect Deze zegening geneest per 30 minuten 2 levenspunten bij de 

gezegende tot een maximum van 10 per dagdeel. Indien de 

gezegende het bewustzijn verliest, doordat deze op nul 

levenspunten komt te staan, of getroffen wordt door een “Fatal” 

effect, stopt de zegening met werken. 

Tevens kan dit gebed worden gebruikt om 1 verloren ledemaat, 

maximale grootte van een volledige arm of been, te regenereren. 

Dit proces duurt 15 minuten, waarin de persoon waarop dit 

gebed wordt uitgesproken enorme pijnen zal ondergaan. Dit 

effect vervangt de genezing van levenspunten en dient specifiek 

te worden vermeld bij het uitspreken van het gebed. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (1 tegelijk actief per persoon) 

 

Naam Creature Baning Weapon 

Afstand Touch 

Doel 1 wapen 

Effect Met deze zegening van de Vrouwe van het Woud, is het wapen 

extra effectief in het (op)jagen van een specifiek type wezen. 

De gelovige moet bij het bidden kiezen voor 1 type wezen uit de 

onderstaande lijst: 

• Mensachtigen* • Elementalen 

• Dieren • Servitars 

• Magische dieren • Constructies (zoals Golems) 

• Ondoden • Planten 

* Mensachtigen moeten per ras worden gekozen. Voor meer 

informatie de rasseninformatie van het regelsysteem. 

 

Indien een wezen van dit type wordt geraakt door het 

ingezegende wapen, zal dit 1 extra schade krijgen (max “Triple”) 

Duratie 1 dag 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Avenger 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gezegende wordt de Wreker van de Vrouwe van het Woud. 

Deze zegening kan op 2 manieren gebruikt worden: de 

gezegende wordt een wreker in het algemeen óf deze wordt een 

wreker tegen één specifieke persoon. 

Als de zegening algemeen gebruikt wordt; krijgt de gezegende de 

volgende voordelen: 

• De gezegende krijgt +5 max. HP. 

• De gezegende doet met alle aanvallen “Double” schade. 

• De gezegende is immuun voor “Fear” en “Terror”. 

• De gezegende mag éénmaal per encounter een “Strike”-

effect gebruiken bij een aanval met een wapen. 

Als de gezegende een Wreker wordt tegen één specifieke 

persoon; heeft de zegening de volgende effecten: 

• De gezegende krijgt +5 max. HP. 

• De gezegende doet met alle aanvallen tegen de specifiek 

genoemde persoon “Triple” schade. 

• De gezegende is immuun voor “Fear”, “Terror” en 

“Strike” effecten die door deze persoon gebruikt worden. 

• De gezegende mag éénmaal per encounter een “Strike” 

effect gebruiken op deze persoon. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag 1 

 

Naam Bringer of Dawn 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag per encounter 4x “Sun Arrow” (zie “Elemental 

Arrow” voor afstand) gebruiken op ondode wezens.  

Bovendien heeft alle schade die wordt gedaan door de gelovige 

een “Nature” effect en is de gelovige immuun voor de ziektes, 

giffen en mind affecting effecten van ondoden. 

Duratie 1 dag 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag 1 
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Seductress 

De Vrouwe der Schaduwen staat voor de verlangens van ieder wezen en probeert deze te 

verwezenlijken. Zij wil hier echter altijd iets voor terug. Zij gebruikt haar sluwe en slinkse wijsheid om 

plannen te smeden en ten uitvoer te brengen. Haar symbool is een masker. Alle Schaduwen en een 

tal van andere ondode wezens zijn de Servitars van de Seductress. Zij helpen haar in het 

verwezenlijken van de plannen die worden gemaakt. 

 

Niveau 1 

Naam Fear 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige mag gedurende iedere encounter éénmaal een 

“Fear” effect gebruiken. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Enhance <Emotion> 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect Dit gebed versterk een specifieke negatieve emotie bijv.: 

Boos, Verlegen, Gespannen, Verdrietig, Zwak, Bedreigd, Bang, 

Jaloers, Paniekerig, Gejaagd, Ontevreden, Onzeker, Schaamtevol, 

Gekwetst, Gebruikt, Verraden, Afgewezen, Benauwd, Woedend, 

Gefrustreerd, Vernederd, Vijandig, Afhankelijk, Verloren, 

Ongeduldig, Verveeld, Nutteloos 

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Shield of Illusions 

Afstand Self 

Doel Zelf 

Effect De gelovige ontvangt een zegening waardoor deze even ergens 

anders is wanneer hij/zij zou worden geraakt door een aanval. De 

zegening werkt alleen tegen de eerste aanval en is daarna 

beëindigd.  Zie het “Evade” effect voor details. 

Call: “Evade – Shield of illusions” 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Know Curse 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige merkt of er een vervloeking actief is op de persoon 

die hij/zij aanraakt. Deze zegening herkent alle vervloekingen 

vanuit de Vrouwe der Schaduwen én het “Quest” gebed van 

Erasu. Ook weet de gelovige wat de exacte bewoordingen zijn 

van de vervloeking/queeste en dus wat de “uitweg” is. Als het om 

een andersoortige vervloeking gaat, kan het effect van deze 

spreuk wisselend effect hebben. 

Duratie Permanent 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Steal Item 

Afstand Touch 

Doel Zelf 

Effect Als dit gebed actief is, kan hij op ieder moment gebruikt worden. 

De gelovige kan een onbeheerd voorwerp magisch stelen. De 

gelovige kijkt naar het voorwerp en dit zal even later in zijn hand 

verschijnen. Hierna vervalt het effect van dit gebed. 

Dit werkt alleen op een onbeheerd voorwerp dat niet groter is 

dan de handpalm van de priester.  

OC: Loop even naar een spelleider toe en zeg welk voorwerp je 

steelt; deze zal het dan voor je halen. 

Duratie Maximaal 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Niveau 2 

Naam Charm 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect Het doelwit wordt Goddelijk beïnvloed om de vriend van de 

gelovige te zijn. Gebruik de call “Charm”.  

Dit effect is mind affecting. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Curse 

Afstand Far (7m) 

Doel  

Effect De gelovige spreekt een vervloeking uit over een persoon. Deze 

vervloeking is een negatief effect dat duurt totdat een dagdeel 

voorbij is, maar een vervloeking dient ook altijd een “uitgang” te 

hebben. 

Voorbeeld: “Totdat je al je geld hebt weggegeven, zal je 

geen geld meer kunnen verdienen met je smederij”.  

Het effect is dat een vaardigheid “Ambacht” niet werkt; 

de uitgang is het weggeven van al het geld dat iemand 

heeft. 

Je mag als gelovige zelf een negatief effect bedenken; maar dan 

moet je een spelleider van tevoren informeren over de vloek. De 

spelleider past het effect aan op het niveau van de vloek, de 

moeilijkheid van de uitgang en de manier waarop je het uitspeelt. 

Je mag ook één van de standaard negatieve effecten hanteren: 

• Een vaardigheid (m.u.v. magie/spreuken, 

priesterwijding/gebeden of alchemie) werkt niet 

• Het personage heeft -1 levenspunt 

• Het personage krijgt een fysiek teken (hoorns, 

huidtekening) dat niet verwijderd kan worden. 

Spelleiders waarderen het als je een geschreven versie van de 

vloek aan hen overhandigd, omdat de bewoording nogal nauw 

luistert (in eerdergenoemd voorbeeld kan de vloek gebroken 

worden door het geld weg te geven en vervolgens weer terug te 

krijgen). Als dit niet gebeurt, is de interpretatie van de spelleiding 

leidend. 

Let op: Een gelovige kan een maximumaantal vloeken actief 

hebben, gelijk aan het niveau van het hoogste gebed dat hij heeft 

van de Seductress. Een gelovige kan diens eigen vervloeking 

opheffen, door hier 1 Divinity aan te spenderen. 

Duratie Max. 1 dagdeel 

Divinity 1 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt (zie tekst) 
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Naam Gift 

Afstand Touch 

Doel 1 persoon + zichzelf 

Effect De gelovige mag met dit gebed één van diens vaardigheden (excl. 

spreuken, gebeden of recepten) overdragen aan een andere 

persoon. Voorbeelden zijn het gebruik van vaardigheden voor 

gebruik van wapens, pantservaardigheden, lezen van boekrollen, 

etc. Gedurende het dagdeel kan de gelovige deze vaardigheid 

niet gebruiken, en degene die hem ontvangt wel. Hierdoor kan 

iemand een vaardigheid tijdelijk gebruiken waarvoor hij niet de 

vereiste vaardigheden kent. 

Dit gebed mag ook de andere kant op gebruikt worden; waardoor 

een andere persoon een vaardigheid tijdelijk overdraagt aan de 

priester. Dit kan alleen als deze persoon hiermee bewust instemt 

en dit kan afgedwongen worden met een “Command”. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 

 

Naam Imitate prayer 

Afstand Als geïmiteerd gebed 

Doel Als geïmiteerd gebed 

Effect Als geïmiteerd gebed.  

Gelovigen van de Vrouwe der Schaduwen gaan soms door voor 

gelovigen van andere Goden. Hun Godheid geeft hen krachten 

die precies overeenkomen met die van andere Goden, dit kost 

hen echter wel meer kracht. 

Gelovigen van de Vrouwe der Schaduwen kunnen alle 

eerstegraads gebeden leren van andere Goden als tweedegraads 

gebeden. Deze dienen individueel aangekocht te worden.  

De gelovige mag nooit één van de namen van de andere Godheid 

gebruiken om te bidden, maar hoeft ook de naam van de Vrouwe 

der Schaduwen niet te noemen. 

Duratie Als geïmiteerd gebed 

Divinity 2 

Max. aantal keer per dag Als geïmiteerd gebed 
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Niveau 3 

Naam Shadow Message 

Afstand Close (3m) 

Doel 1 persoon 

Effect De gelovige kan een persoon een opdracht geven. Dit persoon zal 

er alles aan doen deze opdracht te laten slagen. Informeer van 

tevoren even bij de spelleiding of je opdracht binnen de lijnen 

van deze spreuk valt. 

Deze spreuk kent twee beperkingen: 

• Het doelwit kan geen commando krijgen dat direct tot 

zijn of haar dood leidt. bijv. “Sterf” 

• De opdracht mag maximaal 7 woorden lang zijn. 

Dit gebed hoeft niet hardop te worden uitgesproken, maar zal 

wel altijd minstens gefluisterd moeten worden. Ook moet dit 

gebed binnen 3 meter van het target worden gedaan. Indien 

gewenst kan spelleiding de boodschap overbrengen, echter kan 

er dan wat vertraging in het bezorgen van de boodschap zitten.  

Dit is een mind affecting effect. 

Duratie 1 encounter 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Naam Greater Curse 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De grotere vervloeking werkt hetzelfde als een “Curse” met als 

verschil dat de grotere vervloeking langer kan werken of sterker 

is. De gelovige heeft de keuze om: 

• Het effect te versterken (zie hieronder voor voorbeelden) 

• De duur te verlengen tot 1 (OC) jaar 

De standaardeffecten zijn: 

• Zodra het personage iets eet of drinkt; krijgt het 3 punten 

schade. 

• Het personage verliest toegang tot magie van een 

specifiek element, naar keuze van de gelovige. 

• Het personage verliest toegang tot een soort alchemie 

(drankjes, componenten, hoge alchemie) naar keuze. 

• Het personage verliest de vaardigheid om bloed te laten 

vloeien met wapens. 

• Het personage heeft van zichzelf nog maar 1 levenspunt 

en de vaardigheid “Toughness” werkt niet.  

• Het personage valt in slaap, wanneer hij langer dan 15 

seconden geen geluid maakt. 

Let op: Een gelovige kan een maximumaantal vloeken actief 

hebben, gelijk aan het niveau van het hoogste gebed dat hij heeft 

van de Seductress. Een gelovige kan diens eigen vervloeking 

ontdoen, door hier 1 Divinity aan te spenderen. 

Duratie 1 dagdeel of 1 jaar (zie Effect) 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag 2 (zie Effect) 

 

Naam Mutual Gifts 

Afstand Touch 

Doel Zelf + 1 persoon 

Effect Dit gebed werkt als “Gift”, met als verschil, dat beide personen 

de vaardigheid kunnen (blijven) gebruiken en de andere persoon 

ook een vaardigheid met de gelovige kan delen. 

Duratie 1 dagdeel 

Divinity 3 

Max. aantal keer per dag Onbeperkt 
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Niveau 4 

Naam Death's Curse 

Afstand Far (7m) 

Doel 1 persoon 

Effect De doodsvloek is het meest heftige wapen in het arsenaal van de 

gelovigen van de Schaduwvrouwe. Degene die deze vloek tegen 

zich hoort uitspreken; weet dat hij of zij zal overlijden precies één 

jaar en één dag nadat hij is uitgesproken. Tot die tijd zal de 

drager zich steeds slechter voelen; alsof hij langzaam “wegzakt” 

in de schaduwen. 

(Speltechnisch gezien krijgt de persoon die hem over zich heen 

krijgt, een “Fatal” op een willekeurig, door de spelleiding 

gekozen, moment tijdens de 366e dag na het uitspreken van de 

vloek. De duratie van de vloek wordt zo aangepast dat dit 

moment altijd tijdens een groot Kederan-evenement valt) 

Zoals alle vloeken; moet ook deze een “uitgang” hebben, een 

manier om de vloek te omzeilen. Voorbeelden zijn “tenzij je een 

jaar lang de waarheid spreekt, zul je zeker sterven”, “Breng 

iedere dag een offer aan de Vrouwe der Schaduwen, anders zul je 

zeker sterven”, “Vind de verloren schat van Melchizedek voordat 

de zon wederom rond is, anders zul je zeker sterven”. 

Deze vloek kan niet ritueel verbroken worden; tenzij dit ritueel 

geleid wordt door een Gelovige van de Vrouwe der Schaduwen 

van ten minste niveau 3 (Vaardigheid “Gelovige” of “Ceremony 

Master” op niveau 3).  

Een gelovige van de Vrouwe van de Schaduwen kan dit gebed 

slechts éénmaal per (OC) jaar uitspreken.  

Let op: Een gelovige kan een maximumaantal vloeken actief 

hebben, gelijk aan het niveau van het hoogste gebed dat hij heeft 

van de Seductress. Een gelovige kan diens eigen vervloeking 

ontdoen, door hier 1 Divinity aan te spenderen. 

Duratie 1 jaar en 1 dag 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag Maximaal 1 per 2 evenementen. 
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Naam Weaver of Emotions 

Afstand Mass Close (3m) 

Doel Iedereen binnen bereik 

Effect Een gelovige van de Vrouwe der Schaduwen is een expert in 

manipulatie door middel van beïnvloeding van emoties. Door 

middel van dit gebed wordt hij/zij in staat gesteld om gedurende 

1 dag, iedere encounter, 2x iedereen binnen 3 meter te 

inspireren tot een bepaalde emotie. De keuze van de emotie is 

aan de gelovige.  

De call hiervoor is: “Inspire <emotie>”. Dit is een mind affecting 

effect. 

Duratie 1 dag 

Divinity 4 

Max. aantal keer per dag 1 

 


