Runelands Classes & Skills 2.2

AIR Classes & Skills
Inleiding:
Dit document bevat de classes en skills die beschikbaar zijn om te gebruiken in Adventures in
Runelands events. Hier staat de volledige uitleg van iedere skill en wat ze precies doen met
alle bijbehorende calls, XP kosten en de voorwaarde die je nodig hebt voor de skills.
Voor meer informatie over het regelsysteem zijn er apart document beschikbaar. Het is
verdeeld in vier delen, het spreukenboek, het crafting systeem, de classes & skills en de
basisregels. Dit is zijn de classes & skills, de andere regelboeken zijn ook te vinden op de
website
Inhoud:
Inleiding:
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Weaponspecialist
Level gebonden skills:

2
10

Scout
Level gebonden skills:

12
20

Worshipper
Level gebonden skills:

22
29

Mage

30
34

Level gebonden skills:
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Weaponspecialist
1115 xp totaal
Als wapenspecialist ben je de ridder, sluipmoordenaar, huurling, barbaar of gewoon iemand
die zichzelf graag verdedigt. Je skills heb je ontwikkeld tijdens urenlange training of uit nood
in de praktijk.
Skills
De eerste skill in de deze class is de skill die de rest van de skills toegankelijk maakt. Voor de
vechtspecialist is dat ‘Knifes & daggers’. Wil je andere skills hierna aankopen kijk goed naar
de voorwaarde of je deze dan ook kan kopen. Het aankopen van skills kan tijdens een event
bij de HQ. je betaalt dan de hoeveelheid XP voor de skill daar en dan wordt die op je
charactersheet erbij geschreven.
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Knives & daggers (10 xp)

voorwaarde: -

Je hebt geleerd hoe je effectief om moet gaan met een dolk met een maximale lengte van
60 centimeter. Je mag hiermee messen en dolken gebruiken die niet langer zijn dan 60
cm.

Knifethrowing (15 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je bent bekend met het balans en gewicht van messen en hebt geleerd deze accuraat te
werpen. Je mag hiermee uitsluitend kernloze messen werpen die niet langer zijn dan 60
cm.

Piercing knife (23 xp)

voorwaarde: Knifethrowing

Na lang oefenen met messen kan je er zo accuraat mee om gaan dat je harnas negeert.
Als je een mes gooit of er mee slaat, mag je de call “through” gebruiken. Zo weet het
slachtoffer dat de schade rechtstreeks van zijn hp af gaat.

Onehanded weapons (15 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt geleerd hoe je effectief om moet gaan met een éénhandig wapen. Je mag hiermee
éénhandige wapens gebruiken, zolang ze met één hand te hanteren zijn en niet kleiner
zijn dan 60 cm. kleiner dan 60 cm zal dan weer vallen onder knifes & daggers.

Disarming blow (26 xp)

voorwaarde: Onehanded weapons

Na lang trainen ben je erg behendig met éénhandige wapens. Je kan nu 1 keer per
gevecht/kwartier tijdens een slag “Disarm” gebruiken. Wanneer je slagje tegenstander zijn
wapen raakt kan je dan de call gebruiken, moet hij zijn wapen dan laten vallen.

Precise blow (23 xp)

voorwaarde: Onehanded weapons

Door lange en zware training kan je goed gemikte klappen uitdelen met eenhandige
wapens. Je kan hiermee 1 keer per gevecht/kwartier tijdens een slag de call ”Double”
gebruiken. Wanneer je slag raakt, krijgt het slachtoffer 2 schade in plaats van 1.
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Twohanded weapons (19 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt geleerd hoe je effectief om moet gaan met een tweehandig wapens. Je mag
hiermee tweehandige wapens gebruiken, deze mogen niet korter zijn dan 100 cm. Dit
wapen doet altijd meer schade dan een eenhandig wapen, gebruik dus ook de call
“Double” wanneer je met een tweehandig wapen slaat.

Powerfull blow (23 xp)

voorwaarde: Twohanded weapons

Door lange en zware training kan je enorm harde klappen uitdelen met tweehandige
wapens. Je kan hiermee 1 keer per gevecht/kwartier tijdens een slag de call “triple”
gebruiken. Wanneer je slag raakt, krijgt het slachtoffer 3 schade in plaats van 2.

Powerfull strike (20 xp)

voorwaarde: Twohanded weapons

Je kan zo’n harde klap uitdelen met tweehandige wapens dat je er iemand mee naar
achter slaat. Je kan hiermee 1 keer per gevecht/kwartier tijdens een slag de call “strike”
gebruiken. Wanneer je slag raakt, vliegt het slachtoffer 5 meter naar achter.

Staff (15 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt geleerd hoe je effectief om kan gaan met een staf wapen en mag deze wapens
gebruiken in gevechten. Houd een staf altijd met twee handen vast als je vecht i.v.m.
veiligheid.

Staff tricks (25 xp)

voorwaarde: Staff

Na lang trainen ben je erg behendig met staf wapens. Je kan nu 1 keer per
gevecht/kwartier tijdens een slag met dit wapen de call “Disarm” gebruiken. Wanneer je
slag de persoon of zijn wapen raakt, moet hij zijn wapen laten vallen.

Bow (15 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je bent in staat om goed en effectief een handboog of kruisboog te hanteren en deze mag
je dus gebruiken. Let op dat je binnen 5 meter of als het donker is NIET schiet. Binnen 5
meter met een boog schiet dan niet op volle kracht en zorg dat de pijl dan niet te hard
aankomt.
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Precise shot (18 xp)

voorwaarde: Bow

Je kan zo precies richten met je boog dat al je pijlen door je doelwit zijn harnas gaan.
Gebruik dan de call ‘through’ bovenop alle andere effecten.

Power shot (23 xp)

voorwaarde: Precise shot

Je bent een meester met de boog en weet hoe je deze maximaal kunt gebruiken. Je mag 1
keer per gevecht/kwartier de call ‘dubble’ gebruiken terwijl je schiet. Je pijl doet dan twee
schade in plaats van één.

Balance (25 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt geleerd om je balans te houden en blijft met beide benen op de grond staan
wanneer je de call ‘strike’ over je heen komt. Je wordt niet 5 meter naar achter geblazen.
Geef aan dat de call ‘strike’ niet werkt door ‘no effect’ te zeggen wanneer dit gebeurt.

Brave (30 xp)

voorwaarde: Balance

Je weet hoe je overeind kan blijven staan en bent moeilijk bang te maken, je bent wel wat
gewend. Je mag de call ‘fear’ negeren, hier ben je immuun voor. Gebruik de call “no
effect”.

Dodge (22 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je bent vlug en flexibel en hebt geleerd om op het laatste moment nog slagen te
ontwijken. Je mag 1 keer per gevecht/kwartier “no effect” roepen wanneer je geraakt
wordt door een wapen of spreuk. Je krijgt in dit geval geen schade of effect.

Ambidex (17 xp)

voorwaarde: Dodge

Je bent getraind in het vechten met twee wapens tegelijk. Je mag met deze skill twee
wapens tegelijk gebruiken om mee te vechten. Je kan met deze skill ook magie spreuken
gebruiken als je één wapen vast hebt.
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Shield (15 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt geleerd hoe je effectief om kan gaan met een schild. Je mag als je deze skill hebt
een schild gebruiken van iedere vorm en afmeting. Als een schild 10 slagen van een
tweehandig wapen krijgen of een andere wapen dat iedere keer de call ‘dubble’ gebruikt
gaat hij na die 10 slagen stuk en je kan hem niet verder meer gebruiken. De call ‘shatter’
zorgt er ook voor dat een schild in één keer stuk gaat. Wanneer je schild stuk is, moet
deze gerepareerd worden. Tot die tijd kan je hem niet meer gebruiken.

Shield bash (23 xp)

voorwaarde: Shield

Je kan zo’n harde klap uitdelen met je schild dat je er iemand mee achterover slaat. Je kan
hiermee 1 keer per gevecht/kwartier ‘strike’ slaan met je schild. Voor de veiligheid mag je
NIET met je schild echt iemand slaan. Je kan voor de roleplay wel een beuk gebaar met je
schild maken, of op de persoon aflopen.

Light armor (19 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je bent in staat om lichtgewicht pantser te dragen zoals een soepel leren vest, een
schapenvachtje, een gambeson of andere vormen van dikke kledij. Deze geven je dan 1
pantserpunt. Hard leer, met metaal verstevigd leer en kleine oppervlakken maliën geven
je 2 pantserpunten. Pantserpunten tel je niet bij elkaar op, de hoogste kwaliteit geldt.
Wanneer minstens een kwart van je lichaam bedekt is met pantser, krijg je het standaard
aantal pantserpunten. Wanneer minstens driekwart van je lichaam bedekt is met pantser,
krijg je een extra pantserpunt.

Heavy armor (26 xp)

voorwaarde: Light armor

Je bent in staat om zwaar pantser te dragen en kan hiermee maliën en scale pantser
dragen. Dit geeft je dan 3 pantserpunten. Plaat harnas geeft je 4 pantserpunten.
Pantserpunten tel je niet bij elkaar op, de hoogste kwaliteit geldt. Wanneer minstens een
kwart van je lichaam bedekt is met pantser, krijg je het standaard aantal pantserpunten.
Wanneer minstens driekwart van je lichaam bedekt is met pantser, krijg je twee extra
pantserpunten.

Intimidate (21 xp)

voorwaarde: Heavy armor

Met al dat harnas en al die spieren die je daarvoor nodig hebt, zie je er wel heel erg eng
uit. Je mag 1 keer per gevecht/kwartier de call ‘fear’ gebruiken op iemand. Deze persoon
wilt dan zo snel mogelijk van je wegrennen.
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Basic Smith (19 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je krijgt het basis receptenboek van de basis smid en je kan de recepten die hierin staan
en alle andere basisrecepten van de smid gebruiken.
De basis smid recepten:
Staal maken
Reparatie van 1 handige wapens
Reparatie van 2 handige wapens
Reparatie van licht pantser
Reparatie van zwaar pantser
Reparatie van schilden

Weapon smith (23 xp)

voorwaarde: Basic smith

Je krijgt het receptenboek van de wapensmid en je kan de recepten die hierin staan en
alle andere wapen recepten van de wapensmid, behalve de expert wapensmid recepten
gebruiken.
Wapensmid gevorderde recepten:
Eenmalig extra schade
Eenmalig trought
Eenmalig verharding
Eenmalig buigzaamheid

Expert weapon smith (29 xp)

voorwaarde: Weapon smith

Je krijgt het expert receptenboek van de wapensmid en je kan de recepten die hierin
staan en alle andere recepten van de wapensmid gebruiken.
Expert wapensmid recepten:
Het wapen der verharding
Het wapen der buigzaamheid
Het wapen der vernietiging
Eenmalig crush
Eenmalig 5 strike pijlen.
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Light armor smith (23 xp)

voorwaarde: Basic smith

Je krijgt het receptenboek van de light armor smid en je kan de recepten die hierin staan
en alle andere recepten van de light armor smid gebruiken, behalve de expert wapen smid
recepten.
Licht armour gevorderde recepten:
Eenmalig verbeterd AP
Eenmalig buigzaamheid
Eenmalig verbeterde antimagie

Expert light armor smith (29 xp)

voorwaarde: Light armor smith

Je krijgt het receptenboek van de expert light armor smid en je kan de recepten die hierin
staan en alle andere recepten van de light armor smid gebruiken.
Expert licht armour recepten:
Het lichte pantser van verstoppen
Het lichte pantser der genezing
Het lichte pantser van camouflage
Het lichte pantser der buigzaamheid

Heavy armor smith (23 xp)

voorwaarde: Basic smith

Je krijgt het receptenboek van de heavy armor smid en je kan de recepten die hierin staan
en alle andere recepten van de heavy armor smid gebruiken, behalve de expert heavy
armor smid recepten.
Zwaar pantser gevorderde recepten:
Eenmalig verbeterd AP
Eenmalig buigzaamheid
Eenmalig verbeterde antimagie

Expert heavy armor smith (29 xp)

voorwaarde: Heavy armor smith

Je krijgt het receptenboek van de expert heavy armor smid en je kan de recepten die
hierin staan en alle andere recepten van de heavy armor smid gebruiken.
Zwaar pantser Expert recepten:
Het zware pantser van de strijd
Het zware pantser van buigzaamheid
Het zware pantser van genezing
Het zware pantser van onderdrukking
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Battle cry (18 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je hebt een krachtige strijdkreet die je vult met kracht. Je kan hiermee één keer per dag
een strijdkreet doen net voor of tijdens een gevecht die je 2 extra hitpoints geeft. Deze is
aan het eind van het gevecht weer voorbij. Je mag zelf verzinnen wat jouw strijdkreet is.
Ook kan je tijdens je rage nog 5 minuten bij bewustzijn blijven als je torso op 0
levenspunten staat. In deze 5 minuten kan je alleen kruipen en hulpkreten kreunen, alle
andere acties doen te veel pijn om te kunnen doen. Bij een “Fatal” werkt deze vaardigheid
niet. Na je rage ben je zo uitgeput dat je naast de 2 extra hitpoints die je verliest 1 hitpoint
schade krijgt van uitputting deze moet dan wel weer genezen worden. Met deze battle cry
werk jij jezelf in een vechtlust waarmee je iedere vijand voor je wil neerslaan. Of
misschien zelfs een vriend als die iets verkeerds tegen je zegt.

War cry (26 xp)

voorwaarde: Battle cry

Je hebt een krachtige strijdkreet die je vult met kracht. Je kan hiermee een keer per dag
een strijdkreet gebruiken net voor of tijdens een gevecht die je 4 extra hitpoints geeft.
Deze is aan het eind van het gevecht weer voorbij. Je mag zelf verzinnen wat jouw
strijdkreet is. Ook kan je tijdens je rage nog 5 minuten bij bewustzijn blijven als je torso op
0 levenspunten staat. In deze 5 minuten kan je alleen kruipen en hulpkreten kreunen, alle
andere acties doen te veel pijn om te kunnen doen. Bij een “Fatal” werkt deze vaardigheid
maar voor 10 seconden. Na je rage ben je zo uitgeput dat je naast de 4 extra hitpoints die
je verliest 2 hitpoints schade krijgt van uitputting deze moet dan genezen worden.

Last breath (35 xp)

voorwaarde: war cry

Elk ander persoon zal ten val komen maar jij zal opstaan en verder vechten. Eén keer per
dag als je hitpoints op 0 komen te staan kan je voor 30 seconden nog verder vechten. In
die 30 seconden ben je immuun voor alle vormen van schade die op je worden gedaan. In
dezelfde tijd mag je ook onbeperkt “Double” slaan met je wapen, heb je een tweehandig
wapen, dan sla je elke slag ‘strike’. Als de 30 seconden om zijn val je uiteindelijk uitgeput
op de grond en je torso staat dan weer op 0, je behandelt het dan weer normaal als dat je
zal doen in deze situatie en bloed dus langzaam dood.

Tough skin (17 – 22 – 27 – 32 xp)

voorwaarde: Knifes & daggers

Je bent wel wat gewend als het om wonden gaat en kan meer hebben dan anderen.
Telkens wanneer je deze skill koopt, krijg je 1 standaard HP erbij en wordt de skill duurder.
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Sturdy bones (37 – 42 – 47 – 52 xp)

voorwaarde: Tough skin

Je bent wel wat gewend als het om botbreuken gaat en kan een stuk meer hebben dan
anderen. Telkens wanneer je deze skill koopt, krijg je 1 standaard HP erbij en wordt de
skill duurder.

Level gebonden skills:
Voor elke 100 XP die je in deze class besteed krijg je 1 extra level in die class. Voor elke level
die je hebt in de class kan je één van de level skills aankopen naar keuze. Als je daarna nog
een level skill wil aankopen moet je nogmaals 100 XP besteden in de class. De XP die je
besteed in de level skill telt wel mee in de volgende 100 XP die je nodig gaat hebben om het
volgende level te bereiken. Als je een level skill meer dan één keer kan aankopen met voor
iedere keer dat je hem aankoopt wel een extra level in de class hebben.

Extra blow (19 xp)

voorwaarde: 100 xp in weapon Specialist

Na lang trainen ben je zo goed geworden met je wapen dat je een bepaalde techniek een
extra keer per gevecht kan uitvoeren. De mogelijke combinaties met deze skill zijn
‘disarming blow’, ‘precise blow’, ‘powerfull blow’, ‘powerfull strike’, ‘crushing blow’,
‘power shot’, ‘shield bash’, ‘balance’ en ‘dodge’. Het is mogelijk om deze skill meerdere
malen te kopen.

Crushing blow (30 xp)

voorwaarde: 100 xp in weapon Specialist

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het urenlange trainen en vijanden verslaan
en bent nu zo sterk dat je 1 keer per gevecht (kwartier) tijdens een slag de call “crush”
gebruiken. De geraakte locatie krijgt vervolgens 5 schade.

Armor expert (24 xp)

voorwaarde: 100 xp in weapon Specialist

Je hebt enorm veel ervaring met het dragen van pantser en weet waar de zwakke plekken
zitten. Wanneer iemand je raakt met een wapen, draai jij je zo dat de zwakke plekken niet
geraakt kunnen worden. Je krijgt een extra AP wanneer je harnas draagt. Het is mogelijk
om deze skill meerdere malen te kopen.

Expert smith (25 xp)

voorwaarde: 100 xp in weapon Specialist

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het maken en repareren van wapens en
harnas en kan dat nu twee keer zo snel. Het is mogelijk om deze skill meerdere malen te
kopen. De benodigde tijd om iets te maken wordt elke keer dat je deze skill koopt
gehalveert.
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Knock out (19 xp)

voorwaarde: 100 xp in weapon Specialist

Je kan de call ‘knockout’ gebruiken, dit kan met je vuist of met de pommel van je wapen.
Wanneer je deze skill wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je een persoon niet echt raakt
en hem van achter bewusteloos slaat. Gebruik hierbij de call ‘knock out’. De call kan je
niet tijdens een gevecht gebruiken.
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Scout
832 xp totaal
Als scout ben je de jager, de verzamelaar, de alchemist, de dief of de arts. Je skills heb je
ontwikkeld tijdens je tijd in bosrijke omgevingen of elders waar je de skills kon gebruiken.
Skills
De eerste skill in de deze class is de skill die de rest van de skills toegankelijk maakt. Voor de
scout is dat ‘sense motion’. Wil je andere skills hierna aankopen kijk goed naar de
voorwaarde of je deze dan ook kan kopen. Het aankopen van skills kan tijdens een event bij
de HQ. je betaalt dan de hoeveelheid XP voor de skill daar en dan wordt die op je
charactersheet erbij geschreven.
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Sense motion (10 xp)

voorwaarde: -

Je herkent het geluid van voetstappen. Niemand kan nog ongemerkt je besluipen.
Wanneer iemand binnen twee meter van je beweegt, zijn ze niet onzichtbaar voor jou als
ze zich bewegen. Negeer in dit geval hun vinger in de lucht, jij kan ze zien.

First aid (11 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enig verstand van lichamen en weet hoe je een wond kan laten stoppen met
bloeden. Na 1 minuut te hebben besteed aan een patiënt, zal deze patiënt niet verder
doodbloeden zolang hij niet te veel beweegt. (Het is wel de bedoeling dat je uitspeelt hoe
je iemand verbindt). Laat je je patiënt per ongeluk van een bankje vallen? Dan kan je
opnieuw beginnen met verbinden. Voor deze skill heb je verband nodig, na het gebruik
van een verband, moet deze natuurlijk wel schoongemaakt worden.
Je kan er ook voor kiezen om iemand actief te stabiliseren. Als je dit doet kost het je geen
verband, maar kan je niks anders doen dan stabiliseren. Zodra je niet meer in contact
staat met de patiënt om hem te stabiliseren, bloed diegene gewoon weer verder dood.

Stitching (23 xp)

voorwaarde: First aid

Je weet al veel van lichamen en weet hoe je een wond kan helpen genezen. Na 5 minuten
te hebben besteed aan het behandelen van een patiënt, beginnen zijn wonden langzaam
te genezen. 5 minuten na de behandeling krijgt de patiënt 1 HP erbij. (Het is wel de
bedoeling dat je uitspeelt hoe je iemand behandeld). Ook hier geld dat de patiënt rustig
aan moet doen. Als de patiënt besluit binnen de 5 minuten een sprintje te trekken, stopt
het genezen. Als je iemand wilt verbinden, kan je dit nu ook doen met behulp van kruiden.
(je moet natuurlijk wel weten welk kruid je nodig hebt).

Surgery (32 xp)

voorwaarde: Stitching

Je weet alles van lichamen en weet hoe je een veel verschillende wonden moet genezen.
Voor elke 5 minuten dat je iemand behandelen genees je hem/haar voor 2 HP. En je kan
na 10 minuten behandelen een botbreuk rechtzetten (deze loop je op na de call ‘crush’ te
hebben gekregen). De patiënt heeft dan nog wel een half uur rust nodig en zal rustig aan
moeten doen. Je bent ook in staat om na 20 minuten behandeling een fatal wonden (die
je krijgt met de call ‘fatal’) te genezen. Hierna heeft de patiënt een uur rust nodig. Houden
ze zich niet aan de rust tijd zal de verwonding openen gaan en moet de behandeling
opnieuw.
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Basic herbalism (18 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enige verstand van de natuur en weet sommige planten en hun effecten te
herkennen. Je kan hiermee ‘Common’ (C) kruiden herkennen. Geef aan bij de HQ dat je
kruiden gaat zoeken en na een half uur kan je terugkomen en krijg je een kruid. (Speel het
zoeken van een kruid uiteraard wel uit) Als je gaat zoeken naar kruiden, kan je voor elke
persoon die je meeneemt extra kruiden vinden. Pas wel op dat de vrienden die je
meeneemt niet per ongeluk een onbekend kruid pakken. Dit kan aparte taferelen als
uitkomst hebben. Aan het begin van het event krijg je een kruidenboekje waar alles
instaat, deze haal je ook op bij de HQ. Soms vind je ook wel eens kruiden die verspreid zijn
op het terrein, zolang dit binnen je bekende kruiden valt mag je ze oppakken.

Better herbalism (24 xp)

voorwaarde: Basic herbalism

Je weet al veel van de natuur af en de planten die daar groeien. Je kan hiermeeen
‘Uncommon’ (U) kruiden herkennen. Geef aan bij de HQ dat je kruiden gaat zoeken en na
een half uur kan je terugkomen en krijg je kruiden. (Speel het zoeken van een kruid
uiteraard wel uit) Als je gaat zoeken naar kruiden, kan je voor elke persoon die je
meeneemt extra kruiden vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt niet per
ongeluk een onbekend kruid pakken. Dit kan aparte taferelen als uitkomst hebben.

Expert herbalism (28 xp)

voorwaarde: Better herbalism

Je weet alles over de verschillende kruiden die in het bos groeien en weet ze ook goed te
vinden. Je kan hiermee ‘Rare’ (R) en ‘Legendary’ (L) kruiden herkennen. Geef aan bij de
HQ dat je kruiden gaat zoeken en na een half uur kan je terugkomen en krijg je kruiden.
(Speel het zoeken van een kruid uiteraard wel uit) Als je gaat zoeken naar kruiden, kan je
voor elke persoon die je meeneemt extra kruiden vinden.

Basic alchemy (13 xp)

voorwaarde: Basic herbalism

Je hebt enige verstand van de natuur en weet sommige planten en hun effecten te
herkennen. Je bent erachter gekomen dat je deze componenten ook kan combineren om
sterkere en andere effecten te creëren en hebt hier al een paar recepten voor. Meld
vooraf bij de spelleiding wat je gaat brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept
daar ook de lammy op. Aan het begin van het event krijg je een receptenboekje dat past
bij je niveau.
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Better alchemy (25 xp)

voorwaarde: Better herbalism

Je weet al veel van de natuur af en de planten die daar groeien. Je bent erachter gekomen
dat je deze componenten ook kan combineren om sterkere en andere effecten te creëren
en hebt hier al een paar recepten voor. Meld vooraf bij de spelleiding wat je gaat
brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept daar ook de lammy op.

Expert alchemy (31 xp)

voorwaarde: Expert herbalism

Je weet alles over de verschillende kruiden die in het bos groeien en weet ze ook goed te
vinden. Je bent erachter gekomen dat je deze componenten ook kan combineren om
sterkere en andere effecten te creëren en hebt hier al een paar recepten voor. Meld
vooraf bij de spelleiding wat je gaat brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept
daar ook de lammy op.

Basic toxicology (18 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enige verstand van de natuur en weet sommige planten en hun effecten te
herkennen. Je kan hiermee ‘Common’ (C) giffen herkennen. Geef aan bij de HQ dat je
giffen gaat zoeken en na een half uur kan je terugkomen en krijg je een gif. (Speel het
zoeken van een gif uiteraard wel uit) Als je gaat zoeken naar giffen, kan je voor elke
persoon die je meeneemt extra giffen vinden. Pas wel op dat de vrienden die je
meeneemt niet per ongeluk een onbekend gif pakken. Dit kan aparte taferelen als
uitkomst hebben. Soms vind je ook wel eens giffen die verspreid zijn op het terrein, zolang
dit binnen je bekende giffen valt mag je ze oppakken.

Better toxicology (24 xp)

voorwaarde: Basic toxicology

Je weet al veel van de natuur af en de planten die daar groeien. Je kan hiermee
‘Uncommon’ (U) giffen herkennen. Geef aan bij de HQ dat je giffen gaat zoeken en na een
half uur kan je terugkomen en krijg je giffen. (Speel het zoeken van een gif uiteraard wel
uit) Als je gaat zoeken naar giffen, kan je voor elke persoon die je meeneemt extra giffen
vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt niet per ongeluk een onbekend gif
pakken. Dit kan aparte taferelen als uitkomst hebben.

Expert toxicology (28 xp)

voorwaarde: Better toxicology

Je weet alles over de verschillende giffen die in het bos groeien en weet ze ook goed te
vinden. Je kan hiermee ‘Rare’ (R) en ‘Legendary’ (L) giffen herkennen. Geef aan bij de HQ
dat je giffen gaat zoeken en na een half uur kan je terugkomen en krijg je giffen. (Speel
het zoeken van een gif uiteraard wel uit) Als je gaat zoeken naar giffen, kan je voor elke
persoon die je meeneemt extra giffen vinden.
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Basic poison brewer (13 xp)

voorwaarde: Basic toxicology

Je hebt enige verstand van de natuur en weet sommige planten en hun effecten te
herkennen. Je bent erachter gekomen dat je deze componenten ook kan combineren om
sterkere en andere effecten te creëren en hebt hier al een paar recepten voor. Meld
vooraf bij de spelleiding wat je gaat brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept
daar ook de lammy op.

Better poison brewer (25 xp)

voorwaarde: Better toxicology

Je weet al veel van de natuur af en de planten die daar groeien. Je bent erachter gekomen
dat je deze componenten ook kan combineren om sterkere en andere effecten te creëren
en hebt hier al een paar recepten voor. Meld vooraf bij de spelleiding wat je gaat
brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept daar ook de lammy op.

Expert poison brewer (31 xp)

voorwaarde: Expert toxicology

Je weet alles over de verschillende giffen die in het bos groeien en weet ze ook goed te
vinden. Je bent erachter gekomen dat je deze componenten ook kan combineren om
sterkere en andere effecten te creëren en hebt hier al een paar recepten voor. Meld
vooraf bij de spelleiding wat je gaat brouwen en haal na de aangegeven tijd van het recept
daar ook de lammy op.

Basic hunting (14 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enige verstand van de natuur en weet een aantal dingen over de wezens in de
omgeving. Je kan hiermee ‘Common’ (C) dierencomponenten herkennen. Geef aan bij de
HQ dat je gaat jagen en na een half uur kan je terugkomen en krijg je een component.
(Speel het jagen uiteraard wel uit) Als je gaat jagen, kan je voor elke persoon die je
meeneemt extra componenten vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt niet
per ongeluk een gevaarlijk dier boos maken. Dit kan aparte taferelen als uitkomst hebben.
Soms vind je ook wel eens componenten die verspreid zijn, zolang dit binnen je bekende
componenten valt mag je ze oppakken.
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Better hunting (20 xp)

voorwaarde: Basic hunting

Je weet al veel van de natuur af en de dieren die daar leven. Je kan hiermee ‘Uncommon’
(U) dierencomponenten herkennen. Geef aan bij de HQ dat je gaat jagen en na een half
uur kan je terugkomen en krijg je een component. (Speel het jagen uiteraard wel uit) Als
je gaat jagen, kan je voor elke persoon die je meeneemt extra componenten vinden. Pas
wel op dat de vrienden die je meeneemt niet per ongeluk een gevaarlijk dier boos maken.
Dit kan aparte taferelen als uitkomst hebben.

Expert hunting (26 xp)

voorwaarde: Better hunting

Je weet alles over de verschillende beesten die in het bos leven en weet ze ook goed te
vinden. Je kan hiermee ‘Rare’ (R) en ‘Legendary’ (L) dierencomponenten herkennen. Geef
aan bij de HQ dat je gaat jagen en na een half uur kan je terugkomen en krijg je een
component. (Speel het jagen uiteraard wel uit) Als je gaat jagen, kan je voor elke persoon
die je meeneemt extra componenten vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt
niet per ongeluk een gevaarlijk dier boos maken. Dit kan aparte taferelen als uitkomst
hebben.

Tracking (19 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je bent bedreven in het uitzoeken van sporen, wat het makkelijker maakt om verloren
personen, beesten of monsters te vinden. In het spel wordt soms een tracking kaart
neergelegd, met deze skill kun je deze dan volgen, Dit geef je dan aan bij een SL. Je kan
ook zelf een persoon of monster proberen te zoeken, Als je dit gaat doe geeft je het ook
aan bij een SL. Ook geeft deze skill je een bonus op alle verzamel skills , deze bonus wordt
bij de HQ voor je bepaalt als je jouw kruid/gif/component komt ophalen.

Expert tracking (23 xp)

voorwaarde: Tracking

Je bent bedreven in het uitzoeken van sporen, wat het makkelijker maakt om verloren
personen, beesten of monsters te vinden. Ook kan je sporen wissen, zodat niemand je
spoor kan volgen. In het spel wordt soms een expert tracking kaart neergelegd, met deze
skill kun je deze dan volgen, Dit geef je dan aan bij een SL. Je kan ook zelf een persoon of
monster proberen te zoeken, Als je dit gaat doe geeft je het ook aan bij een SL. Ook geeft
deze skill je een grotere bonus op alle verzamel skills , deze bonus wordt bij de HQ voor je
bepaalt als je jouw kruid/gif/component komt ophalen.
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Camouflage (17 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt geleerd van je omgeving en weet hoe je jezelf zo kan camoufleren dat niemand je
ziet. Na 5 minuten voorbereiding kan je onzichtbaar stilzitten in bosrijke gebieden. Steek
hierbij één vinger in de lucht om aan te geven dat je onzichtbaar bent. Zodra je van je
plaats stapt, ben je niet meer onzichtbaar.

Expert camouflage (29 xp)

voorwaarde: Camouflage

Je hebt geleerd van je omgeving en weet hoe je jezelf zo kan camoufleren dat niemand je
ziet. Na 5 minuten voorbereiding kan je onzichtbaar door bosrijke gebieden lopen. Steek
hierbij één vinger in de lucht om aan te geven dat je onzichtbaar bent. Zodra je iemand
aanvalt, uit het bos gaat of bekend maakt waar je zit, ben je niet meer onzichtbaar.

Eagles vision (30 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt uitstekend zicht waarmee je bijna alles kan zien. Je kan hiermee verborgen vallen
zien zitten, onzichtbare mensen zien en misschien zelfs magisch verborgen voorwerpen
vinden. Ook kan bijna niemand je meer beroven; als iemand met de skill ‘Pickpocketing’ je
probeert te beroven, mislukt dat en weet jij wie het probeerde. Alleen mensen met
‘expert zakkenrollen’ kunnen je nog beroven.

Pickpocketing (22 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt geleerd om mensen ongezien te bestelen en kan hun zakken leegroven. Je kan bij
de incheck kleine stickertjes halen, deze kan je op mensen hun buidel plakken om aan te
geven dat je deze buidel hebt leeggeroofd. Je gaat dan naar een SL toe om aan te geven
dat je iemand bestolen hebt, deze gaat dan naar het aangewezen slachtoffer toe om de
buit op te halen als het stickertje er nog op zit. De inhoud wordt dan naar de dief gebracht
en die heeft dan succesvol iemand beroofd. Mensen met ‘Eagles vision’ weten wanneer je
ze probeert te beroven en zullen dus niet toelaten dat je hun berooft, zij weten ook
meteen dat jij degene bent die het heeft geprobeert.

Expert pickpocketing (26 xp)

voorwaarde: Pickpocketing

Je hebt geleerd om mensen ongezien te bestelen en kan hun zakken leegroven. Je kan
hiermee bij de incheck kleine stickertjes halen en krijgt er ook wat meer, deze kan je op
mensen hun buidel plakken om aan te geven dat je deze buidel hebt leeggeroofd. Je gaat
dan naar een SL toe om aan te geven dat je iemand bestolen hebt, deze gaat dan naar het
aangewezen slachtoffer toe om de buit op te halen als het stickertje er nog op zit. De
inhoud wordt dan naar de dief gebracht en die heeft dan succesvol iemand beroofd.
Mensen met ‘Eagles vision’ kunnen je niet opmerken, je zal altijd slagen.
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Golddigger (19 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enige verstand van metalen en edelstenen en weet een aantal dingen over de
eigenschappen van deze glimmende objecten. Je kan hiermee ‘Common’ (C) en
‘Uncommon’ (U) metaalcomponenten herkennen. Geef aan bij de HQ dat je gaat mijnen
of zoeken en na een half uur kan je terugkomen en krijg je een metaalcomponent. (Speel
het zoeken uiteraard wel uit) Als je gaat mijnen of zoeken, kan je voor elke persoon die je
meeneemt extra componenten vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt niet
per ongeluk een grot laten instorten of een onbekend materiaal oppakken. Dit kan aparte
taferelen als uitkomst hebben.

Expert golddigger (30 xp)

voorwaarde: Golddigger

Je hebt veel verstand van metalen en edelstenen en weet bijna alles over de
eigenschappen van deze glimmende objecten. Je kan hiermee ‘Rare’ (R) en ‘Legendary’ (L)
metaalcomponenten herkennen. Geef aan bij de HQ dat je gaat mijnen of zoeken en na
een half uur kan je terugkomen en krijg je een metaalcomponent. (Speel het zoeken
uiteraard wel uit) Als je gaat mijnen of zoeken, kan je voor elke persoon die je meeneemt
extra componenten vinden. Pas wel op dat de vrienden die je meeneemt niet per ongeluk
een grot laten instorten of een onbekend materiaal oppakken. Dit kan aparte taferelen als
uitkomst hebben.

Basic locksmith (16 xp)

voorwaarde: Sense motion

Je hebt enige verstand van sloten, hoe je ze moet kraken en hoe je ze moet maken. Je kan
basis sloten maken en hebt hier al een recept voor. Meld vooraf bij de spelleiding welk
slot je gaat maken en haal na de aangegeven tijd van het recept daar ook de lammy van
het slot op.

Better locksmith (23 xp)

voorwaarde: Basic locksmith

Je weet al veel van sloten, hoe je ze moet kraken en hoe je ze moet maken. Je kan
gevorderde sloten maken en hebt hier al een recept voor. Meld vooraf bij de spelleiding
welk slot je gaat maken en haal na de aangegeven tijd van het recept daar ook de lammy
van het slot op.
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Expert locksmith (31 xp)

voorwaarde: Better locksmith

Je weet alles over sloten, hoe je ze moet kraken en hoe je ze moet maken. Je kan expert
sloten maken en hebt hier al een recept voor. Meld vooraf bij de spelleiding welk slot je
gaat maken en haal na de aangegeven tijd van het recept daar ook de lammy van het slot
op.

Crafting (13 xp)

voorwaarde: Sense motion

Met deze skill heb je de kennis om vele skills te kunnen combineren. Ook kan je hiermee
vallen zetten. Je kan zo bijvoorbeeld het vallen zetten combineren met rune magie of
giffen maken om je val een speciaal effect te geven. Wil je hiermee speciale combinatie
maken ga altijd eerst langs een SL of de HQ om te kijken of het mogelijk gaat zijn en wat
het effect dan wordt.

Cure illness (24 xp)

voorwaarde: stitching

Je weet veel over de verschillende ziektes en vergiffen die er in de wereld voorkomen. Als
iemand een ziekte heeft opgelopen of het effect ‘poison’ op zich heeft kan je dit proberen
op te lossen. Voor een standaard ziekte heb je 10 minuten behandeltijd nodig en dan kan
je het genezen. Ga naar de SL hiervoor toe om te kijken of het valt onder de standaard
ziektes of dat je nog iets extra’s nodig gaat hebben. Je hebt ook de kennis om een
algemeen antigif te brouwen. Dit brouwsel kost 15 minuten om te brouwen en bij het
innemen geneest het de call poison direct. In sommige speciale gevallen is het een
speciaal gif en zal er meer moeite nodig zijn voor het genezen hiervan. Dit zal je dan te
horen krijgen als dit het geval is en spreek hier dan ook een SL voor aan wat je er dan wel
over weet om het te genezen.

Level gebonden skills:
Voor elke 100 XP die je in deze class besteed krijg je 1 extra level in die class. Voor elke level
die je hebt in de class kan je één van de level skills aankopen naar keuze. Als je daarna nog
een level skill wil aankopen moet je nogmaals 100 XP besteden in de class. De XP die je
besteed in de level skill telt wel mee in de volgende 100 XP die je nodig gaat hebben om het
volgende level te bereiken. Als je een level skill meer dan één keer kan aankopen met voor
iedere keer dat je hem aankoopt wel een extra level in de class hebben.

Collector (23 xp)

voorwaarde: 100 xp in Scout

Deze skill kan je op een verzamel skill naar keuze toepassen. Je hebt enorm veel ervaring
opgedaan in de natuur en krijgt nu een extra component wanneer je gaat verzamelen met
de skill die je hiervoor kiest. De mogelijke combinaties met deze skill zijn ‘herbalism’,
‘toxicology’, ‘hunting skills’ en ‘golddigger’. Het is mogelijk om deze skill meerdere malen
te kopen per subcategorie.
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Doctor (20 xp)

voorwaarde: 100 xp in Scout

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het oplappen van patiënten. Wanneer je
iemand oplapt krijgt diegene automatisch 1 hp erbij bovenop het normale genezen. Het is
mogelijk om deze skill meerdere malen te kopen.

Brewer (21 xp)

voorwaarde: 100 xp in Scout

Deze skill kan je op een brouw- of craft skill naar keuze toepassen. Je hebt enorm veel
ervaring opgedaan in de werkplaats en kan nu extra snel drankjes brouwen of dingen
bouwen met de skill die je hiervoor kiest. De tijd wordt dan met ⅓ korter. De mogelijke
combinaties met deze skill zijn ‘alchemy’, ‘poison brewer’, ‘locksmith’, ‘crafter’ en alle
takken van ‘smith’. Het is mogelijk om deze skill meerdere malen te kopen per
subcategorie.

Shadow walker (32 xp)

voorwaarde: 100 xp in Scout

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het rondsluipen in bossen en kan nu ook
gebruik maken van schaduwen om jezelf te verbergen. Naast bosrijke gebieden, kan je nu
ook in de schaduw van tenten en muren sluipen. Daarnaast heb je nog maar 30 seconden
voorbereiding nodig voordat je onzichtbaar kan worden.
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Worshipper
1028 xp totaal
Als gelovige ben je de priester, paladijn, handelaar, van adel of waarzegger. Je skills heb je
ontwikkeld tijdens het overtuigen van anderen en jezelf.
Skills
De eerste skill in de deze class is de skill die de rest van de skills toegankelijk maakt. Voor de
worshipper is dat ‘sense aura’. Wil je andere skills hierna aankopen kijk goed naar de
voorwaarde of je deze dan ook kan kopen. Het aankopen van skills kan tijdens een event bij
de HQ. je betaalt dan de hoeveelheid XP voor de skill daar en dan wordt die op je
charactersheet erbij geschreven.
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Sense aura (10 xp)

voorwaarde: -

Je herkent het tintelende gevoel van de aanwezigheid van goddelijke magie en kan het
voelen als er recent goddelijke magie is gebruikt op een bepaalde plaats. Je weet niet
welke soort of wat voor spreuk maar weet wel dat het er is of is geweest.

Touched by the gods (17 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je herkent het gevoel dat de aanwezigheid van een god brengt en hebt een gunst verdient
van 1 of meerdere goden. Je krijgt standaard 3 goddelijke mana. De genezings magie
maakt ook gebruik van je goddelijke mana. Met deze skill leer je de taal “Omnes” en kan
je goddelijke scrolls gebruiken, Je hoeft voor de scrolls in dit geval niet apart de skill scribe
te hebben. Je hebt toegang tot:
Goddelijke magie:
Vision
Soul search
Blessing
genezings magie:
Niveau 1.
Stabilising touch
lay on hands
Clear body
Niveau 2.
Calm zone
Ward
Greater healing
Niveau 3.
Touch of life
Healing aura
Cure mind

Soul search (20 xp)

voorwaarde: Touched by the gods

Soul search
Duration: -

bijbehorende call: -

Je doorzoekt iemands ziel en ziet hoe die eruitziet. Alleen personen die dit doen komen
erachter hoe zielen eruit zien. Ga naar een SL toe als je dit gebruikt.
Incantatie: Tuar gul fea

Manakosten: 2
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Vision (20 xp)

voorwaarde: Touched by the gods

Vision
Duration: -

bijbehorende call: -

Met deze skill kan je visioenen oproepen. Dit doe je door interactie met het voorwerp
waarmee jij visioenen oproept. Dit voorwerp kan alles zijn tussen botten om te gooien
tot tarotkaarten. Als je een visioen oproept, haal er dan een SL bij en leg uit wat je van
plan bent en waar je naar zoekt.
Incantatie: Nomin atendea

Blessing (20 xp)

Manakosten: 2

voorwaarde: Touched by the gods

Blessing
Duration: 1 dag

bijbehorende call: (Holy)

Je maakt een voorwerp of persoon heilig. Deze krijgt de eigenschap ‘holy’ voor de
komende dag. Als het voorwerp een wapen is, slaat deze dus holy.
Incantatie: Aman maikar luhta

Extra mana (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)

Manakosten: 2

voorwaarde: Touched by the gods

Door veel aanzien te hebben gekregen bij 1 of meerdere goden, gunnen ze je meer kracht.
Elke keer dat je deze skill koopt, krijg je 3 mana, maar na elke aankoop, wordt de skill
duurder.

Royal blood (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je bent geboren in een adellijke familie en hebt daardoor allerlei privileges. Je hebt
hiermee een adellijke titel en je zal dus anders behandeld worden door normale boeren
en kooplui bij het horen van deze titel. Je hebt ook allerlei andere privileges zoals toegang
tot speciale informatie, en je kan je familie of de staat een brief sturen met de vraag om
hulp voor bijvoorbeeld geld of andere voorwerpen (of je dit ook krijgt is afwachten).
Overleg dit dan met de SL welke adellijke titel toepasselijk is.
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Wealth (13 – 16 – 19 – 22 – 25 xp)

voorwaarde: Sense aura

Op de een of andere manier krijg jij elk evenement geld opgestuurd. Dit kan van alles zijn,
van een winkel of van familie, misschien heb je een erfenis, verwerk dit dus in je eigen
achtergrond. Elke keer dat je deze skill koopt, krijg je 5 koper per evenement, maar na
elke aankoop, wordt de skill duurder.

Merchant (20 xp)

voorwaarde: wealth

Door veel aanzien te hebben gekregen bij 1 of meerdere handelaren, gunnen ze je meer.
Een handelaar koopt standaard in voor 50% van de waarde van een product.
Hiernaast krijg je een vergunning om een winkel te mogen openen en een lijst met de
algemene prijzen van producten. Ook kan jij je handelscontacten vragen om specifieke
producten, of ze die dan ook op voorraad hebben is dan nog de vraag.

Knowledge (15 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je kiest deze skill met een bepaald onderwerp in gedachte waarover je meer kennis wilt
hebben. Dit onderwerp is van tevoren bepaald en hoe specifieker de kennis, hoe meer je
ervan weet. De sl kan als je hem deze skill verteld extra info geven bij een samenhangend
onderwerp, maar ook bij je persoonlijk informatie krijg je hier info over.

Fascinate (21 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je kan 1 keer per dag met de call ‘fascinate’. Dit houdt in dat je iemand zo erg kan laten
focussen dat hij alleen nog jou ziet. Zolang je blijft praten over een onderwerp, blijft
diegene je aankijken. Hierbij zeg je dan aan het einde van elke zin de call ‘fascinate’. Als je
het woord vergeet of je praat nergens meer over, dan verliest de ontvanger zijn aandacht.
De ontvangende partij bepaald hoe gefascineerd deze is. Gebruik hiervoor de call
‘fascinate’.

Suggestion (26 xp)

voorwaarde: Fascinate

Je kan 2 keer per dag ‘fascinate’, maar nu ook 1 keer per dag ‘suggestion’.
Met ‘suggestion’ kan je iemand één suggestie geven over iets om te doen dat niet
levensgevaarlijk is. De ontvangende partij bepaald of iets gevaarlijk is. Gebruik hiervoor de
call ‘suggestion’.
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Charm (31xp)

voorwaarde: Suggestion

Je kan 3 keer per dag ‘fascinate’, 2 keer per dag ‘suggestion’ maar nu ook 1 keer per dag
‘charm’. Met ‘charm’ zorg je dat iemand jou als goede vriend gaat zien en kan je iemand
suggesties geven over iets om te doen dat niet levensgevaarlijk is. De ontvangende partij
bepaald of iets gevaarlijk is. Dit effect duurt 3 min. Gebruik hiervoor de call ‘charm’.

Priest of Vivero (20xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Vivero de kracht van Samen genezen.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per gevecht/kwartier met 1 genezende spreuk iemand anders of
jezelf 1 HP geneest.

High Priest of Vivero (30xp)

voorwaarde: Priest of Vivero

Je krijgt van Vivero de kracht van het Genezende Licht. (The Healing Light)
Dit zorgt ervoor dat je 1x per event iemand volledig kan genezen, dit doet de effecten van
clear mind, clear body en full heal samen.

Priest of Amadis (20xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Amadis de kracht van een sterkere wil.
Je doodbloed tijd wordt verdubbeld, dus je doet er 20 min over om dood te bloeden in
plaats van 10 min. En bij een fatal wordt dit dus 10 min in plaats van 5 min.

High Priest of Amadis (30xp)

voorwaarde: Priest of Amadis

Je ontvangt van Amadis de kracht tegen ondode zodat hun ziel verder kan naar amadis.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag de call “5 direct” op een ondode kan gebruiken.

Priest of Erea (20xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Erea de kracht om planten te beïvloeden.
dit zorgt ervoor dat je 1x per dag de call “ensnare” kan gebruiken.
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High Priest of Erea (30xp)

voorwaarde: Priest of Erea

Je ontvangt van Erea de kracht om planten te laten groeien.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag een level 1 of 2 kruid of gif die je hebt nog een keer kan
laten groeien uit het zaadje er van. Om dit te laten werken heb je dus een kruid of gif
nodig die je dan wil dupliceren. Als je deze niet hebt, kan je een willekeurig kruid laten
groeien.

Priest of Sedonia (20xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Sedonia de kracht van rituelen
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag als je meedoet aan een ritueel 2 mana erbij kan voegen.

High Priest of Sedonia (30xp)

voorwaarde: Priest of Sedonia

Je ontvangt van Sedonia de kracht om mensen te vermaken en te overtuigen.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per event de call “charm” op een groepje mensen kan gebruiken
van maximaal 3 personen.

Priest of Verium (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Verium de kracht van de waarheid.
Je kan hiermee 1 keer per dag op iemand de call “truth” gebruiken.

High Priest of Verium (30 xp)

voorwaarde: Priest of Verium

Je ontvangt van Verium de kracht van balans.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per event de call “mass strike” kan gebruiken.

Priest of Sanguinium (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Sanguinium de kracht om bloed te laten koken.
Dit zorgt ervoor dat je 2x per dag de call “pain” op iemand kan gebruiken.

High Priest of Sanguinium (30 xp)

voorwaarde: Priest of Sanguinium

Je ontvangt van Sanguinium de kracht van het bloed absorberen.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per gevecht/kwartier de call “drain” op iemand kan gebruiken.
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Priest of Pagnai (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Pagnai de kracht van Inspiratie.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per evenement 3HP kan verdelen aan 1 tot 3 personen. Deze HP
wordt boven het totaal opgeteld en blijft voor de rest van de dag, maar deze kan niet
meer genezen worden als je schade krijgt. Je moet hiervoor wel een gevechts speech
houden.

High Priest of Pagnai (30 xp)

voorwaarde: Priest of Pagnai

Je ontvangt van Pagnai de kracht van het gevecht.
Dit zorgt ervoor dat je 2x per event de call “crush” kan gebruiken.

Priest of Mores (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Mores de kracht van de angst.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag de call “fear” kan gebruiken.

High Priest of Mores (30 xp)

voorwaarde: Priest of Mores

Je ontvangt van mores de Zielen kracht.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per event uit de dood kan opstaan met 1HP.
Dit kan alleen binnen de tijd van het doodbloeden.

Priest of Pars (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Pars de kennis van ambacht.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag magisch een harnas of een schild kan repareren.

High Priest of Pars (30 xp)

voorwaarde: Priest of Pars

Je ontvangt van Pars de kennis van rituelen.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per event tijdens een ritueel wordt behoed van een fout door
pars. Hiervoor moet je natuurlijk in het ritueel Pars aanroepen en om zijn behoedende
hulp vragen.

Priest of Noctis (20 xp)

voorwaarde: Sense aura

Je ontvangt van Noctis de kracht van verhulling.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag de call “forget” kan gebruiken.
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High Priest of Noctis (30 xp)

voorwaarde: Priest of Noctis

Je ontvangt van Noctis de kracht van de schaduw.
Dit zorgt ervoor dat je 1x per dag de call “no effect” kan gebruiken op iets wat je op je
krijgt.

Level gebonden skills:
Voor elke 100 XP die je in deze class besteed krijg je 1 extra level in die class. Voor elke level
die je hebt in de class kan je één van de level skills aankopen naar keuze. Als je daarna nog
een level skill wil aankopen moet je nogmaals 100 XP besteden in de class. De XP die je
besteed in de level skill telt wel mee in de volgende 100 XP die je nodig gaat hebben om het
volgende level te bereiken. Als je een level skill meer dan één keer kan aankopen met voor
iedere keer dat je hem aankoopt wel een extra level in de class hebben.

Fanatic (20 xp)

voorwaarde:100 xp in worshipper

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan in je avonturen en hebt je god(in) erg trots
gemaakt. Kies één van de zegeningen van de priester tak, deze zegening krijg je nu een
extra keer. De mogelijke combinaties met deze skill zijn ‘priest’ en ‘high priest’. Het is
mogelijk om deze skill meerdere malen te kopen.

Healer (26 xp)

voorwaarde: 100 xp in worshipper

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het genezen van patiënten. Wanneer je
iemand magische geneest krijgt diegene automatisch 1 hp (extra) erbij. Het is mogelijk om
deze skill meerdere malen te kopen. Als iemand genezen wordt, kan deze nooit boven zijn
max. hp genezen worden.

Royal friend (30 xp)

voorwaarde:100 xp in worshipper

je hebt connecties kunnen verkrijgen in redelijk hoog geplaatste adel. Naar deze
hooggeplaatste persoon kan je brieven schrijven en soms zelfs vragen om langs te komen.

Charming (27 xp)

voorwaarde: 100 xp in worshipper

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het manipuleren van anderen en kan nu
een extra persoon tegelijk fascineren, suggesteren of charmeren. Je hebt natuurlijk wel
minstens de skill ‘fascinate’ nodig. Het is mogelijk om deze skill meerdere malen te kopen.
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Mage
2196 xp totaal
Als magiër ben je de enchanter, scrollschrijver, de ritualist, de bard of de spellcaster. Je skills
heb je ontwikkeld tijdens je tijd in urenlange studeren en oefenen.
Skills
De eerste skill in de deze class is de skill die de rest van de skills toegankelijk maakt. Voor de
mage is dat ‘sense magic’. Wil je andere skills hierna aankopen kijk goed naar de voorwaarde
of je deze dan ook kan kopen. Het aankopen van skills kan tijdens een event bij de HQ. je
betaalt dan de hoeveelheid XP voor de skill daar en dan wordt die op je charactersheet erbij
geschreven.
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Sense magic (10 xp)

voorwaarde: -

Je herkent het tintelende gevoel van de aanwezigheid van magie en kan het voelen als er
recent magie is gebruikt op een bepaalde plaats.

Identify magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

Naast dat je weet wanneer er magie gebruikt is, weet je ook wat voor soort magie. Je kan
dus ook objecten identificeren.

Channel mana (23 xp)

voorwaarde: Identify magic

Je weet magie te herkennen en kan het nu zo sturen dat je pure magie van de ene
persoon naar de andere kan hevelen, jij kan een van die personen zijn. Met deze skill kan
je mana overhevelen, ongeacht de soort. Dit kan alleen als het vrijwillig gebeurd.

Ritualist (28 xp)

voorwaarde: Channel mana

Je weet hoe je magie kan herkennen en sturen en kan het extra effectief gebruiken in
rituelen. Voor elke 2 mana dat in een ritueel zit dat jij leidt, komt er 1 extra mana bij.

Ritual breaker (32 xp)

voorwaarde: Ritualist

Je weet bijna alles van magie en hoe je het kan sturen en kan rituele cirkels breken. Als je
een barrière of rituele cirkel wilt breken, krijg je van de spelleiding te horen hoeveel mana
er nodig is om dit te doen. Je kan dan door barrière heen breken en dan er nog zelfs voor
kiezen om die dan verder nog in tact te laten of af te breken. Ook kan je zelf een krachtige
rituele barrière creëren waar je dat graag wil mits je er voldoende mana voor gebruikt.

Bardic magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

De magie van lust, verleiding, geluk en vermaak. Bardenmagie laat zielen dansen. De bron
van deze magie ben je zelf, omdat je tijd en energie stopt in wat je doet; muziek, dans,
vermaak. Met deze skill leer je de taal “Thorass” en kan je bardenscrolls lezen, je hebt
alleen nog de skill scribe nodig om de scrolls te gebruiken. Natuurlijk kan je nu ook alle
spreuken van deze magiesoort kopen om permanent te gebruiken. Niveau 1 spreuken
kosten 15 xp per stuk, niveau 2 spreuken kosten 25 xp per stuk en niveau 3 spreuken
kosten 35 xp per stuk. Je begint standaard met 3 bardenmana. Denk eraan dat je een
spellfocus nodig hebt om te casten. Bij bardic magic is dit meestal je muziek instrument.
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Shadow magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

Sommige dieven en sluipmoordenaars gebruiken schaduwmagie. Deze vorm van magie
werkt wanneer zintuigen niet hun werk kunnen doen. Dit kan zo simpel zijn als een
illusionist die een donker doek over iemand heen gooit en dat gebruikt om de persoon
ergens anders te laten verschijnen. Met deze skill leer je de taal “Undercommon” en kan
je schaduwscrolls lezen, je hebt alleen nog de skill scribe nodig om de scrolls te gebruiken.
Natuurlijk kan je nu ook alle spreuken van deze magiesoort kopen om permanent te
gebruiken. Niveau 1 spreuken kosten 15 xp per stuk, niveau 2 spreuken kosten 25 xp per
stuk en niveau 3 spreuken kosten 35 xp per stuk. Je begint standaard met 3
schaduwmana. Denk eraan dat je een spellfocus nodig hebt om te casten.

Blood magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

Bloedmagiërs gebruiken bloed als krachtbron. Sommige strijders maken zichzelf sterker
met deze magie. Geruchten gaan over vampiers die dezelfde soort magie gebruiken. Met
deze vorm van magie kan je natuurlijk ook je eigen bloed gebruiken. Met deze skill leer je
de taal “Deadra” en kan je bloedscrolls lezen, je hebt alleen nog de skill scribe nodig om
de scrolls te gebruiken. Natuurlijk kan je nu ook alle spreuken van deze magiesoort kopen
om permanent te gebruiken. Niveau 1 spreuken kosten 15 xp per stuk, niveau 2 spreuken
kosten 25 xp per stuk en niveau 3 spreuken kosten 35 xp per stuk. Je HP gebruik je als
krachtbron en iedere spreuk kost HP om te gebruiken. Denk eraan dat je een spellfocus
nodig hebt om te casten.

Nature magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

Natuurmagiërs ofwel druïdes gebruiken de natuur als magiebron, maar hangen niet persé
Erea aan. Als een magiër niet begaafd genoeg is, kan deze de natuur beschadigen door
verkeerd gebruik van deze soort magie. Met deze skill leer je de taal “Erealis” en kan je
natuurscrolls lezen, je hebt alleen nog de skill scribe nodig om de scrolls te gebruiken.
Natuurlijk kan je nu ook alle spreuken van deze magiesoort kopen om permanent te
gebruiken. Niveau 1 spreuken kosten 15 xp per stuk, niveau 2 spreuken kosten 25 xp per
stuk en niveau 3 spreuken kosten 35 xp per stuk. Je begint standaard met 3 natuurmana.
Denk eraan dat je een spellfocus nodig hebt om te casten.
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Soul magic (17 xp)

voorwaarde: Sense magic

Necromantiërs gebruiken de energie van levende wezens als magiebron. Dit is een
gevaarlijke magiesoort die volgens sommigen je ziel aantast. Met deze vorm van magie
kan je ook je eigen energie gebruiken, maar beperkt. Met deze skill leer je de taal
“Mordrus” en kan je zielenscrolls lezen, je hebt alleen nog de skill scribe nodig om de
scrolls te gebruiken. Natuurlijk kan je nu ook alle spreuken van deze magiesoort kopen om
permanent te gebruiken. Niveau 1 spreuken kosten 15 xp per stuk, niveau 2 spreuken
kosten 25 xp per stuk en niveau 3 spreuken kosten 35 xp per stuk. Je begint standaard
met 3 zielenmana. Denk eraan dat je een spellfocus nodig hebt om te casten.
voorwaarde: Sense magic
Je weet hoe je magie van scrolls kan inprinten in je gedachten, zodat je de spreuken vaker
kan gebruiken. Met deze skill kan je scrolls overschrijven naar je spreukenboek. Als je een
scroll hebt vertaald en overgeschreven, kan je bij een spelleider de spreuk officieel kopen
met xp. Je moet dus wel de taal kennen die op de scroll staat om hem te kunnen vertalen,
hiervoor heb je dan een vertaalkaart die je per magie stroming krijgt. Je kan een niveau 3
spreuk ook alleen leren als je de scroll erbij hebt. Als je een niveau 1 of 2 scroll hebt krijg
je bij het inleveren van de scroll en het gelijktijdig aankopen van de spreuk 50% korting op
de XP kosten van die spreuk (naar boven afgerond).

Scribe (12 xp)

voorwaarde: Scribe
Naast dat je scrolls kan overschrijven, kan je nu ook spreuken die je kent vertalen naar
scrolls. Om dit te doen heb je magisch perkament en zwart bloed nodig en moet je
natuurlijk de spreuk die je wilt gebruiken goed kennen. Zwart bloed kan worden gemaakt
door een alchemie. Na het schrijven van een scroll cast je de spreuk in het perkament en
lever je de component bij een spelleider in. Laat de scroll ook even goedkeuren door een
spelleiding.

Scrollwriter (35 xp)

Extra mana (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)

voorwaarde: Sense magic

Door je innerlijke kracht en ervaring met een bepaalde magiesoort, kan je vaker deze
magiesoort gebruiken. Dit betekent dat je extra mana kan kopen, maar dit moet voor elke
magiesoort apart. Na elke aankoop wordt de skill en stapje duurder in de XP kosten en
met iedere aankoop krijg je 3 extra totale mana die je iedere dag kan gebruiken.
- Natuurmagie (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)
Je begint met standaard 3 mana. Wanneer je extra mana koopt, krijgt je er 3 bij.
- Zielenmagie (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)
Je begint met standaard 3 mana. Wanneer je extra mana koopt, krijgt je er 3 bij.
- Bardenmagie (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)
Je begint met standaard 3 mana. Wanneer je extra mana koopt, krijgt je er 3 bij.
- Schaduwmagie (14 – 18 – 22 – 26 – 30 xp)
Je begint met standaard 3 mana. Wanneer je extra mana koopt, krijgt je er 3 bij.
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Rune magic (25 xp)

voorwaarde: Sense magic

Je hebt je verdiept in de rune en weet hoe je de basis hiervan nu kan hanteren. Dit
betekent dat je een specifieke runencirkel gebruikt in plaats van de incantatie van een
spreuk. Wel kost het je nog steeds de mana en tijdsrestrictie van een spreuk. Met deze
skill krijg je ook meteen de runenspreuk ‘disspell magic’ die je dan standaard kan
gebruiken.

Runic enchanting (35 xp)

voorwaarde: Rune magic

Naast dat je spreuken in rune vorm kan gebruiken, kan je nu ook met runen enchanten.
Rune cirkels die je met zwart bloed op voorwerpen tekent. Je kan het effect van een
rune/spreuk dus op een voorwerp gebruiken om deze te versterken tot de rune cirkel
breekt of weggeveegd wordt. Zwart bloed kan worden gemaakt door een alchemie. Ook
krijg je toegang tot de twee runespreuken ‘runelock’ en ‘truthrune’ die je dan standaard
kan gebruiken.

Level gebonden skills:
Voor elke 100 XP die je in deze class besteed krijg je 1 extra level in die class. Voor elke level
die je hebt in de class kan je één van de level skills aankopen naar keuze. Als je daarna nog
een level skill wil aankopen moet je nogmaals 100 XP besteden in de class. De XP die je
besteed in de level skill telt wel mee in de volgende 100 XP die je nodig gaat hebben om het
volgende level te bereiken. Als je een level skill meer dan één keer kan aankopen met voor
iedere keer dat je hem aankoopt wel een extra level in de class hebben.

Free spell (33 xp)

voorwaarde: 100 xp in Mage

Je hebt veel ervaring opgedaan tijdens je urenlange studeren en oefenen van magie en
kan 1 keer per event een spreuk gratis gebruiken. Het is mogelijk om deze skill meerdere
malen te kopen. Elke keer dat je deze skill koopt, krijg je een gratis spreuk per event erbij.
De 1 keer kosteloos een spreuk gebruiken geldt voor de niveau 2 en 3 spreuken. Je kan dit
ook gebruiken voor een niveau 1 spreuk, in dat geval mag je 2 keer kosteloos een niveau 1
spreuk gebruiken.

Efficiënt writer (22 xp)

voorwaarde: 100 xp in Mage

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens het schrijven van scrolls en tekenen van
runen. Wanneer je gebruik maakt van zwart bloed om een scroll of runencirkel te maken,
kan je het zwarte bloed twee keer gebruiken in plaats van 1 keer. Het is mogelijk om deze
skill meerdere malen te kopen. Elke keer dat je deze skill koopt, kan je zwart bloed een
extra keer gebruiken.
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Greater ritual (24 xp)

voorwaarde: 100 xp in Mage

Je weet hoe je magie kan herkennen en sturen en kan het extra effectief gebruiken in
rituelen. Voor elke 2 personen die meedoen in een ritueel dat jij leidt, komt er 1 extra
mana bij. Het is mogelijk om deze skill meerdere malen te kopen.

Magic absorber (25 xp)

voorwaarde: 100 xp in Mage

Je hebt enorm veel ervaring opgedaan tijdens je magische avonturen en kan nu magie
absorberen. Eens per dag kan je een spreuk absorberen, hierbij krijg je ook nog eens 1
mana. De spreuk heeft in dit geval geen effect. Gebruik hierbij de call ‘no effect’.
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