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Voorwoord 
Als 1 van de oudste LRP-settings in Nederland hebben we gezamenlijk een hoop dingen              
meegemaakt. Spelers, figuranten en spelleiders zijn al zo vaak samengekomen om een            
verhaal neer te zetten dat al ruim 20 jaar onafgebroken doorloopt en dat is ook zeker wel te                  
merken in de ruime historie die Elbaria te bieden heeft. Als nieuwe speler of figurant is het                 
relatief makkelijk om in te stappen zonder dat je bedolven wordt onder oude verhalen, maar               
voor de doorgewinterde speler of nieuwe enthousiasteling kan men zich heerlijk verliezen in             
de uitgebreide achtergronden die Elbaria als setting kan geven. 
 
Het werd tijd dat we eens flink aan de regels gingen sleutelen, aangezien deze al een flinke                 
tijd niet echt meer zijn aangepakt. We introduceren in dit nieuwe regelboek nieuwe             
gebieden, geheel vernieuwde oude gebieden, we hebben de volkeren eens flink op de             
schop genomen en ook hebben we geprobeerd om nieuw leven te blazen in vaardigheden              
die handel en productie weer op gang moeten brengen en hebben we gekeken naar de               
balans van bepaalde vaardigheden en gebieden. 
 
Het Elbaria regelsysteem blijft ouderwets Elbaria, maar dan wel klaar voor de toekomst! 
 
We willen in ons voorwoord ook dank uitspreken voor iedereen die in het verleden, heden en                
toekomst betrokken is geweest of gaat zijn bij het ontwikkelen van Elbaria. Spelleiders,             
figuranten, regelschrijvers, verhaalschrijvers en natuurlijk ook de spelers! Zonder alle          
mensen die zo veel tijd en energie in de setting stoppen zou Elbaria nooit zijn wat het nu                  
vandaag is.  
 
Veel plezier en tot in Elbaria! 
 
Het Elbaria Regel Team. 
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Hoofdstuk 1: Algemeen 

1.1 Inleiding 
In het regelboekje dat nu voor je ligt vind je de regels van 'Live Role Playing' bij                 
LRP-vereniging Attila in de 'speelwereld' van Elbaria. Dit is enigszins te vergelijken met             
toneelspel, maar dan zonder script. Je speelt in een fantasiewereld waar intriges met ridders              
en prinsessen aan de orde van de dag zijn en waar vele vreemde wezens rondlopen, zoals                
Orken, Elven en Dwergen. Tijdens het spel zal je in de huid van één van de vele personages                  
kruipen en spannende avonturen beleven. Hierbij zul je intriges moeten oplossen, gevechten            
moeten leveren en vele onbekende figuren en voorwerpen tegenkomen. Binnen het           
avontuur zal je de spanning van het overwinnen van monsters en het oplossen van raadsels               
aan den lijve ondervinden. 
 
Tijdens het spelen zal je je personage zien groeien en zul je de kans krijgen om nieuwe                 
vaardigheden kunnen leren. 
Dit regelboekje legt je uit hoe je je personage kan maken. Je begint met het kiezen van een                  
ras voor je personage en een gebied (soort 'beroep'). 
Dit zal in de volgende hoofdstukken worden uitgelegd, beginnend met de rassen en daarna              
de gebieden. 
 
Mocht je je nog geen voorstelling kunnen maken van LRP, dan moet je het een keer                
uitproberen. Het is wel noodzakelijk dat deelnemers in passende kledij komen, dus geen             
spijkerbroek! In Hoofdstuk 2: Karakter creatie en schade, kun je hiervoor wat handige tips              
vinden. Overigens is in overleg met de spelleiding meestal wel wat te regelen 
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1.2 Huisregels 
● Gaarne de decorstukken en het terrein met het nodige respect behandelen. 
● Verenigingswapens die schade oplopen door misbruik dienen te worden betaald.          

Onder misbruik wordt ook verstaan het met de hand vastpakken van wapens op             
plekken die daar niet voor bedoeld zijn. De kosten hiervan zijn de nieuwprijs van het               
wapen als het niet meer te repareren is en anders de reparatiekosten. 

● Luister altijd naar de spelleiding. Na herhaalde waarschuwingen over misdragingen          
mogen zij je zonder opgaaf van reden de toegang tot het terrein weigeren. 

● Op een activiteit wordt door de spelleiding aangegeven wanneer het speeltijd is door             
middel van de Tijd-In call in combinatie met de Downtime call en Tijd-Uit call. Binnen               
deze tijd wordt verwacht dat je je met het spel bezig houdt en zo min mogelijk uit                 
karakter probeert te zijn. Dit is voor je eigen plezier, maar ook voor het plezier van                
anderen.  

● Als het de eerste keer is dat je deelneemt aan een LRP-evenement of als je niet                
zeker bent van je vechtkunsten, meld je dan voor de aanvang van een evenement bij               
een spelleider of wapenmeester zodat je van hem of haar wapentraining kan            
ontvangen. 

● Houd in gevechten je slagen in en mik niet op het hoofd en/of kruis (deze slagen                
tellen toch niet). Verder tellen slagen die snel achter elkaar vallen zonder terughalen             
van het wapen gewoon als 1 slag, dit is om aan te moedigen dat men heroïsch vecht.                 
Het is te allen tijde verboden om met wapens te steken! 

● Zelf meegebrachte wapens worden van tevoren door een wapenmeester van Attila           
op veiligheid gecontroleerd (en op jezelf getest) en kunnen eventueel uit het spel             
worden genomen als dit nodig is. Beslissingen hierover zijn bindend. 

● Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets gebeuren, dan is dit voor            
eigen aansprakelijkheid. 

● Fysiek contact in gevechtssituaties is ten alle tijden verboden. 
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1.3 Calls en spelelementen 
Hier volgt een lijst van calls en spelelementen die je binnen het spel kan tegenkomen. Lees                
deze lijst goed door zodat je op de hoogte bent van de effecten die het op je kan hebben als                    
speler of figurant. 
 

Regels 

SP Schadepunten Het aantal punten schade die je per locatie kunt incasseren. 

BP Bepantseringspunten Het aantal punten dat je per locatie aan bepantsering draagt. 

MP Manapunten Het aantal punten dat je kunt gebruiken om spreuken te          
werpen. 

N# Niveau Het niveau van een spreuk of vaardigheid.  

VP Vaardigheidspunten Het aantal punten dat je krijgt aan het einde van een evenement            
waarmee je vaardigheden kunt kopen. 

KP Kooppunten Kooppunten kunnen bij karaktercreatie worden gebruikt om je        
uitrusting aan te vullen. 

 
 

Karakter 

PC Player Character Dit is de speler, een Held van het verhaal. 

NPC Non-Player Character De NPC, ook wel figurant genoemd, is essentieel voor de          
spelleiding om het verhaal neer te zetten. 

SL Spelleiding Spelleiders zorgen voor de aansturing van NPCs en voor het in           
goede banen leiden van een evenement.  

IC In Character Iedereen is tijdens het spel IC, behalve de spelleiding. Dit          
betekent dat er geen plek is voor gesprekken over de "echte"           
wereld. 

OC Out of Character OC zijn is iets dat je in het spel zo veel mogelijk wil vermijden,              
aangezien het potentieel mensen uit hun spel kunt halen die          
wel IC bezig zijn. Bepaalde plekken, zoals het NPC-hok, zijn          
vaak wel "OC-gebieden", dit wordt altijd voor aanvang van het          
evenement aangegeven. 

 
 

Veiligheid 

Man Down! Wordt geroepen bij een medische calamiteit. Iedereen behalve de persoon die het            
roept gaat op de knieen zitten en het spel wordt stilgelegd. De persoon die bij het                
slachtoffer is blijft staan zorgt dat iemand een EHBO-er gaat halen en indien het              
donker is zal deze persoon ook bij voorkeur een lichtbron regelen zodat het voor              
de EHBO-er duidelijk is waar het slachtoffer is.  

8 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

Computer Het kan voorkomen dat dingen die je in het spel overkomen een heftige emotionele              
reactie kunnen oproepen. Als dit het geval is, gebruik dan het woord Computer. Dit              
woord is iets dat absoluut niet voorkomt in de wereld van Elbaria en is een teken                
aan de andere spelers of SLs om je heen dat je de behoefte hebt om even jezelf                 
terug te trekken uit het spel en OC te gaan.  
Als je hier behoefte aan hebt, zal het in dit geval altijd mogelijk zijn om met een                 
vertrouwenspersoon of spelleider te praten. 

 
 

Spelleiding 

Time In Dit wordt geroepen door de SL aan het begin van het evenement. Vanaf dit              
moment is iedereen IC. 

Time Freeze SL zal dit gebruiken om bepaalde gebeurtenissen te kunnen neerzetten die IC            
instantaan gebeuren, maar OC wat voorbereiding nodig hebben. Denk hierbij aan           
visioenen, teleportaties en een magisch portaal of andere soortgelijke effecten.  
Bij een Time Freeze doet iedereen de ogen dicht, handen over de oren en neuriet               
men, zodat er geen spelelementen verklapt worden. 

- Het is, bij hoge uitzondering, mogelijk dat spelers soms Time Freeze           
kunnen afroepen door een vaardigheid of spreuk die ze hebben. 

Down Time Deze call wordt gebruikt laat op de avond gedurende het evenement. Het spel             
mag doorgaan als spelers hier behoefte aan hebben, maar de call geeft aan dat              
de SL geen spelelementen meer inbrengt op deze avond. Hou rekening met het             
feit dat sommige mensen IC willen blijven en anderen OC de avond willen             
doorbrengen. 

- Tijdens downtime is het niet mogelijk om anderen te doden, van anderen            
te stelen en zullen ook actieve effecten zoals giffen niet doorlopen. 

Time Out Dit wordt geroepen door de SL aan het einde van het evenement. Vanaf dit              
moment is iedereen weer OC. 

 
 

Handgebaren 

1 Vinger 
omhoog 

Onzichtbaar voor andere spelers. Als dit gebeurt omdat de spelleider je           
onzichtbaar maakt of een dergelijk iets, ben je direct onzichtbaar. Als dit gebeurt             
omdat je de Verstoppen vaardigheid gebruikt is het mogelijk dat je nog te vinden              
bent, dit staat bij de vaardigheid beschreven. 

2 Vingers 
omhoog (V) 

Iemand met 2 vingers omhoog in een V-vorm is onzichtbaar en ontastbaar omdat             
hij of zij een geest is die niet makkelijk te zien is in de wereld van de levenden.                  
Alleen personen met de juiste vaardigheid zullen deze geesten kunnen          
waarnemen. 

Open hand 
omhoog 

Deze persoon geeft aan Out of Character te zijn en bestaat dus niet in het spel.                
Dit zal vooral worden gebruikt om NPCs door het spel heen te loodsen en zal               
slechts sporadisch door spelers worden gebruikt.  

Handen 
gekruist voor 
borst 

De persoon die dit handgebaar maakt, heeft een actief spreuk effect over zich             
heen de speler op concentreert. De effecten verschillen per spreuk, maar hier zal             
de spreukwerper zelf meer van af weten.  

- Dit is het enige handgebaar dat IC zichtbaar is, aangezien het ook een             
fysiek component van alle concentratiespreuken is. 
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Spelelementen 

Geen Effect Gebruikt als je ergens immuun voor bent. 

Gif Je bent vergiftigd en krijgt allereerst 1 schade op je romp. Ga zo snel mogelijk               
naar een SL. Die zal je vertellen wat voor gif het is en hoe vaak en hoeveel                 
schade je krijgt. 

Ontwijk Deze call wordt gebruikt bij sommige vaardigheden om bepaalde schade te           
ontwijken. Je kunt onweerstaanbare spreuken en effecten wel ontwijken. 

Reflecteer Je mag specifieke spreuken of effecten terug reflecteren naar de werper van die             
spreuk. Je kunt onweerstaanbare spreuken en effecten niet reflecteren.  

Sterf Sterf kan als een spreukeffect over je heen komen of wanneer er excessieve             
schade gedaan wordt aan je lichaam als je al op 0 SP staat.  

Terugslag Als je dit effect over je heen krijgt word je achteruit geslagen of gestoten. Dit               
gebeurt dermate hard dat je 1 schade op elke locatie krijgt. Dit is altijd een fysiek                
effect en dus niet te weerstaan met vaardigheden zoals Spreukenweerstand. Het           
is wel te ontwijken in sommige gevallen. 

Verlam Als je wordt verlamd kun je 1 minuut lang niet bewegen en je zult dus stokstijf                
moeten blijven staan. Dit effect is te verwijderen of te weerstaan met Weersta             
Verlamming .Je kunt de vaardigheid Spreukenweerstand ook gebruiken om dit          
effect te weerstaan 

Vervloek Als er niks achter de vloek wordt vernoemd, zoals Blindheid of Doofheid, gebeurt             
er initieel niks. Meld je echter zo spoedig mogelijk bij de SL, deze zal je meer                
informatie geven.  

Weersta Gebruikt als je een weerstand tegen een bepaald effect hebt. Het verschil met             
Geen Effect is dat je niet immuun voor het effect bent. Onweerstaanbare            
spreuken en effecten zijn dus niet te weerstaan, maar je kunt wel immuun voor              
ze zijn. 

Ziekte Als je dit effect krijgt moet je geregeld overgeven. Dit betekent dat je geen              
spreuken meer kunt werpen en ook dat je niet meer effectief kunt vechten. Zodra              
je een ziekte krijgt word je verzocht je zo snel mogelijk bij de SL te melden, deze                 
zal je meer informatie geven over de ziekte.  

Fysieke schade 

Magisch Magische schade gaat door bijna alle spreuk effecten en vaardigheden heen           
maar niet door normale bepantsering.  

Spiritueel Spirituele schade gaat door bijna alle spreuk effecten en vaardigheden heen           
maar niet door normale bepantsering.  

Zegen Zegen doet dubbele schade aan ondoden en Chaos priesters. 

Meer informatie over schade en effecten is te vinden in Hoofdstuk 2: Karakter creatie en               
schade 
 
Alle tekst in dit regelboek en de appendici die worden gemarkeerd met geel, refereren aan               
mechanische regels en calls. 

10 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

Hoofdstuk 2: Karakter creatie en schade 
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe je een personage moet maken en waar je daarbij               
rekening moet houden. Als je vragen hebt over het maken van je karakters, kun je altijd                
terecht bij karakterbeheer op karakters@elbaria.nl 

2.1 Karakter creatie 
Het personage dat je wilt gaan spelen wordt opgebouwd uit een aantal vaardigheden. Deze              
vaardigheden kun je zelf kiezen met de VP die je krijgt als beginnend karakter. Bij het maken                 
van een nieuw karakter krijg je de volgende dingen om te gebruiken. 
 

● 1 ras of volk naar keuze 
● 25 VP 
● 4 gratis basisvaardigheden 

○ SP 1 
Dit geeft je 1 SP op alle locaties 

○ Rekenen 
Hiermee kan je karakter hoofdrekenen. Je mag er voor kiezen deze           
vaardigheid niet te nemen 

○ Vechten: Dolk 
Iedereen weet hoe hij met een dolk moet vechten 

○ Spreek vreemde taal 
Je kunt vanuit je ras of volk altijd 1 taal spreken. Bij sommige rassen krijg je                
zelfs een bonus taal 

● 1 gebied (zoals vechter, avonturier, magiër, druïde, sjamaan en priester) 
Je mag 1 van de gebieden nemen en hoeft hiervoor niet de 10 VP te betalen. 
Dit is vanaf nu je basis gebied. Andere gebieden zul je voor 10 VP moeten kopen. 

● De draagkracht van je basis gebied. 
Indien je meer dan 1 gebied hebt geldt de hoogste draagkracht. 
Zie Hoofdstuk 7: Uitrusting en Draagkracht voor een uitleg over draagkracht 

● Uitrusting 
○ 2 KP 
○ 1 pakket 
○ 10 GFL 

Zie Hoofdstuk 7: Uitrusting en Draagkracht voor een uitleg over uitrusting 
 
Voor het creëren van een karakter gelden een aantal regels. Deze zijn als volgt. 

● Vaardigheden van je basis gebied en het algemene gebied koop je voor de VP die ze                
werkelijk kosten. Je mag echter ook vaardigheden uit andere gebieden kopen maar            
dit kost je extra VP als je dit gebied niet gekocht hebt voor 10 VP. In de tabel                  
hieronder kun je zien hoeveel het kost om vaardigheden uit andere gebieden te             
kopen.  
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 Algemeen Vechter Avonturier Magiër Priester Druïde Sjamaan 

Algemeen X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 

Vechter X1 X1 X1.5 X2 X2 X2 X2 

Avonturier X1 X1.5 X1 X1.5 X1.5 X1.5 X1.5 

Magiër X1 X2 X1.5 X1 X2 X2 X2 

Priester X1 X2 X1.5 X2 X1 X2 X2 

Druïde X1 X2 X1.5 X2 X2 X1 X2 

Sjamaan X1 X2 X1.5 X2 X2 X2 X1 

 
De voor- en nadelen die je krijgt van je ras of volk op bepaalde vaardigheden worden bij de                  
vaardigheid opgeteld of afgetrokken voor je de X2 of X1.5 doet. 

● Je mag een vaardigheid nooit op N2 of hoger kopen als beginnend karakter. 
● Je mag niet meer dan 4 ongebruikte VP over houden na het creëren van je karakter. 

 
Na het maken van je karakter zul je elke dag dat je op een evenement speelt 1 VP krijgen. 
Je krijgt elk evenement 2 keer de kans om de VP die je hebt opgespaard te besteden.                 
Namelijk bij de karakter in- en uitcheck.  
Let op! Voor sommige vaardigheden heb je IC een leermeester nodig. Dit staat in de               
gebiedstabellen bij elke vaardigheid aangegeven. 

2.2 Schade en verwondingen 

2.2.1 Algemeen 
Tijdens een gevecht is de kans aanwezig dat je personage gewond raakt. Hiervoor is het               
volgende systeem ontwikkeld. Er zijn 5 locaties waar je gewond kunt raken. Namelijk:             
linkerbeen, linkerarm, rechterbeen, rechterarm en romp. Op ieder van deze locaties heb je             
een vast aantal SP’s, afhankelijk van de vaardigheden die je gekozen hebt. Als je alle SP op                 
een locatie kwijt bent is deze locatie niet meer te gebruiken. Zo'n locatie staat dan ook                
effectief op 0 punten. Een locatie kan nooit minder dan 0 SP hebben, behalve wanneer je                
een sterf effect over je heen krijgt. De Sterf regel wordt hieronder behandeld. Wanneer je               
romp op 0 SP komt te staan raak je bewusteloos. Als je bewusteloos bent moet je 10                 
minuten op de grond blijven liggen. Na deze 10 minuten is je personage gestorven aan zijn                
verwondingen.  
 
Een genezingsspreuk, verband of drankje kan je langzaam bij laten komen en geeft je een,               
door de gebruikte methode bepaalde hoeveelheid aan SP terug. 
 
Let er bij verbandjes op dat als je ze vroegtijdig verwijderd, je de schade die het genas weer                  
terug komt. Behalve als de schade in de tussentijd al op een andere manier genezen is.. 
Normale verbandjes moet je 1 dag laten zitten en kruiden verbandjes 1 uur. Verder kun je                
een verband ook veilig verwijderen na een volle nachtrust. 

12 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

 
SP hoor je tijdens een gevecht zelf bij te houden maar uiteraard is het door dit systeem heel                  
makkelijk om vals te spelen. Bedenk echter dat het leuker is om daadwerkelijk te spelen dat                
bijvoorbeeld je arm niet meer kan gebruiken. Dan kun je bijvoorbeeld tijdens het eten              
heroïsche verhalen vertellen over het bloedige gevecht dat je hebt geleverd. 

2.2.2 Sterf 
Met een Sterf kun je iemand die met zijn romp op 0 staat een fatale klap geven zodat deze                   
sneller zal sterven en moeilijker te genezen is. Deze klap moet goed uitgespeeld worden en               
wordt door de Elbariaanse autoriteiten als moord gezien, houd er dus rekening mee dat er               
flinke repercussies aan een daad als deze kunnen zitten.  
Middels deze fatale klap roep je Sterf! Iemand die een Sterf over zich heen krijgt zal binnen                 
5 minuten dood gaan. Als hij al minder dan 5 minuten had gaat de oude telling gewoon door.                  
Hiernaast komt, door de Sterf, de romp van het slachtoffer op -1 te staan.  
Dit laatste betekent dat het slachtoffer eerst een genezingsspreuk over zich heen moet             
krijgen waardoor zijn romp weer op 0 komt te staan. Drankjes en verbandjes kunnen iemand               
die op -1 staat niet genezen. Als de romp na een genezingsspreuk weer op 0 staat kan het                  
slachtoffer verder worden genezen op de normale manier. Gebeurt dit niet, dan blijft het              
slachtoffer gewoon langzaam sterven. De klok wordt echter wel herzet en je hebt dus weer               
10 minuten als je van -1 naar 0 gaat. Als laatste is het belangrijk om te weten dat een sterf                    
duidelijk zichtbaar is. Een Elbariaanse scherprechter zal naar aanleiding van deze duidelijk            
zichtbare wonden in de meeste gevallen een onderzoek starten om te kijken wie de moord               
gepleegd heeft. Ook andere rechts instanties in gebieden waar geen Elbariaanse           
scherprechters zijn zullen over het algemeen een onderzoek naar moord starten. 

2.2.3 Bepantsering 
Als je bepantsering draagt geeft dit een standaard aantal BP op een locatie. Lichte              
bepantsering geeft je 1 BP, middel geeft 2 BP en zwaar geeft 3 BP. Verschillende harnassen                
over elkaar heen dragen heeft geen effect. Het harnas die je de hoogste BP geeft zal alleen                 
effect hebben. Als je fysieke schade krijgt op een gepantserde locatie gaat deze eerst van je                
BP af en pas daarna van je SP. Je harnas beschermt je zelfs tegen magische en spirituele                 
schade van wapens. Directe spreukschade en pijlen gaan echter dwars door je bepantsering             
heen. Directe spreukschade en pijlen beschadigen je harnas echter niet. Schade aan je             
pantser moet gerepareerd worden middels de vaardigheid Bepantsering Repareren voordat          
de bepantsering weer bruikbaar is. Ook zijn er spreukwerpers die op magische wijze je              
pantser kunnen repareren. Bepaalde effecten zoals ziekte en verlam werken pas als je             
bepantsering op de geraakte locatie kapot is. Dit is uiteraard niet het geval als deze effecten                
op een magische manier worden ontvangen. 

2.2.4 Genezing 
Iedere nacht, tijdens je slaap, genees je het aantal SP wat je maximaal op je romp hebt,                 
gedeeld door 2, naar boven afgerond. Het minimum SP wat je terug krijgt door nachtrust is                
altijd 1. Als je karakter dus 4 SP op zijn romp heeft, genees je maximaal 2 SP per locatie in 1                     
nacht. Je kunt op deze manier nooit meer SP krijgen dan je maximum. Iemand met de                
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vaardigheid Mediteer geneest al zijn SP gedurende een normale nachtrust. Een andere            
manier om SP terug krijgen is door genezingsspreuken, verbandjes en drankjes. Als iemand             
een of meerdere van deze methodes op je gebruikt zal deze persoon je vertellen hoeveel je                
geneest.  

2.2.5 Gestorven personages 
Als je karakter sterft is er nog een kleine hoop. Er zijn hoog niveau spreuken die iemand                 
weer tot leven kunnen wekken. Er zijn echter niet veel personen en wezens die deze               
spreuken kunnen werpen. Over het algemeen is je karakter permanent dood. Iemand die             
sterft krijgt een Waanpunt. Mocht hij later weer tot leven worden gewekt blijft hij deze               
Waanpunt houden.  

2.2.6 Waanpunten 
Waanpunten krijg je als je karakter iets traumatisch meegemaakt. Je karakter kan maximaal             
9 waanpunten hebben en op het moment dat je je 9de waanpunt krijgt word je karakter                
onspeelbaar. Je zult op het evenement waar je de 9de waanpunt hebt gekregen nog de               
kans krijgen om van die waanpunt af te komen, maar als dit niet lukt zul je dat karakter                  
daarna niet meer kunnen spelen. Verder krijgt je karakter bij elke 3 waanpunten die hij               
verzameld een geestelijke stoornis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een angst voor spinnen of             
ondoden.  
Zijn eerste stoornis zal over het algemeen niet heel erg zijn, maar mocht hij hier na weer 3                  
waanpunten verzamelen waardoor zijn totaal op 6 waanpunten komt te staan, krijgt hij een              
tweede stoornis. Deze tweede is altijd extremer dan de eerste. Als laatste krijgt hij bij 9                
waanpunten een derde stoornis welke extremer is dan de tweede. Het is erg moeilijk om               
van waanpunten af te komen maar er zijn IC zo nu en dan manieren te vinden.  
Hieronder enige manieren om waanpunten te verzamelen. 

● Sterven en daarna weer tot leven worden gebracht. 
● Zeer heftig geheugenverlies of andere zeer traumatische mentale ervaring. 
● Bepaalde spreuken kunnen je een waanpunt geven. 
● De wraak van sommige sjamaan totems. 

2.3 Schade types 
Er zijn veel verschillende soorten schade waarvan de meest voorkomenden hieronder           
beschreven worden. Mocht er in de toekomst een nieuw soort schade worden toegevoegd             
zal dit op de evenementen vermeld worden en daarna hieronder toegevoegd worden. 

2.3.1 Normale schade 
Als beginnend karakter zul je vooral met normale fysieke schade slaan. Als je met een               
dergelijk wapen slaat noem je alleen de schade die je met het wapen doet. Als je niks roept                  
doe je 1 schade. Er zijn enkele vaardigheden waarmee je extra schade kunt doen. Deze zijn                
te vinden in de gebied tabellen.  
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2.3.2 Sla bewusteloos 
Wezens met deze vaardigheid kunnen andere wezens bewusteloos slaan. Als iemand je            
met Sla Bewusteloos op je romp raakt, dan ben je meteen 10 minuten bewusteloos. Je krijgt                
echter geen werkelijke schade. Als je bepantsering draagt moet de aanvaller hier eerst             
doorheen slaan. De vaardigheid werkt alleen als de aanvaller Sla bewusteloos! roept.            
Wezens zoals ondoden en dirachen zijn immuun voor deze vaardigheid. Een magiër kan             
echter wel zijn Magisch Schild vaardigheid gebruiken om sla bewusteloos schade te            
weerstaan. 

2.3.3 Magische en spirituele schade 
Sommige magische en spirituele wapens slaan met Magisch of Spiritueel. Houd er rekening             
mee dat dus niet alle magische en spirituele wapens met deze specifieke schade slaan.              
Deze 2 schadesoorten gaan dwars door dingen als de Magisch Schild vaardigheid en de              
Stenen Huid spreuk heen. Maar niet door normale bepantsering. Iemand met een            
vaardigheid als Spreuken Weerstand of Demping kan deze niet gebruiken om magische            
en/of spirituele schade te weerstaan.  

2.3.4 Spreuk schade 
Er zijn aardig wat spreuken die schade doen. Deze schade negeert elke soort bepantsering              
en kan niet worden gestopt met de Magisch Schild vaardigheid of de Stenen Huid spreuk.  
De vaardigheden Demping en Spreuken Weerstand kunnen echter wel gebruikt worden om            
de schade van dergelijke spreuken te beperken of geheel tegen te houden. 

2.3.5 Verlam 
Sommige monsters hebben de kracht om iemand te verlammen door hun slachtoffers te             
bijten, bespugen of te slaan. Verlamde wezens kunnen zich 1 minuut niet bewegen en zullen               
stil moeten blijven staan. Veel avonturiers denken dat dit een gif is maar in werkelijkheid               
heeft het daar niks mee te maken. De spreuk Weersta Verlam en de vaardigheid Spreuken               
Weerstand kunnen een verlam tegengaan. Bij Spreuken Weerstand geldt een verlam als            
een N1 spreuk. De spreuk Verwijder Magie helpt niet tegen een verlam. Een magiër met de                
vaardigheid Magisch Schild kan deze gebruiken om het fysieke effect van een verlam te              
stoppen.  
Bijvoorbeeld: Een draak spuugt op een magiër met zijn verlammende speeksel. De magiër             
mag in dit geval, omdat het om een fysieke aanval gaat, Magisch schild! roepen om het                
verlam effect af te weren.  
Mocht iemand een spreuk werpen met een verlam effect is deze, sinds het een spreuk is,                
niet te weerstaan met de Magisch Schild vaardigheid. 

2.3.6 Zegen 
In tegenstelling tot spirituele en magische wapens, gaat de schade van gezegende wapens             
niet door de Magisch Schild vaardigheid en de Stenen Huid spreuk heen. Gezegende             
wapens doen echter wel dubbele schade aan ondoden.  
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2.3.7 Chaos 
Wapens die met chaos slaan doen dubbele schade aan priesters van één van de 5 goden                
en ook aan paladijnen. Dit geldt voor priesters die daadwerkelijk spreuken uit de naam van 1                
van de 5 goden van het pantheon kunnen werpen. Hiernaast werkt het ook op paladijnen.               
Als het aankomt op spreuken en vaardigheden zoals Stenen Huid en Magisch Schild, heeft              
chaos-schade hetzelfde effect als schade van gezegende wapens.  

2.3.8 Zilver 
Zilveren wapens doen normale schade aan wezens zoals weerwolven. Normale wapens           
doen minder of geen schade aan dergelijke wezens.  

2.3.9 Terugslag 
Iemand die een terugslag over zich heen krijgt, wordt 5 meter achteruit geworpen en krijgt               
minimaal 1 schade per locatie. Als de gebruiker een ander getal achter de terugslag noemt               
krijg je dat aantal schade per locatie. 
Bijvoorbeeld: Een vechter slaat je met Terugslag 3 Dit betekent dat je 5 meter achteruit               
wordt geworpen en 3 schade per locatie krijgt.  
Een magiër die een Terugslag 3 wil stoppen met zijn Magisch Schild vaardigheid hoeft maar               
3 MP te gebruiken om dit te doen. 

2.3.10 Gif 
Iemand die hier mee geraakt wordt krijgt 1 schade op zijn romp en moet zich spoedig bij de                  
SL melden. Deze zal je vertellen of en zo ja wat de verdere gevolgen zijn.  

2.3.11 Ziekte 
Als je dit effect over je heen krijgt ben je zwak ziek en misselijk. Dit effect moet niet verward                   
worden met de spreuk Ziekte uit de duister scholing van het magiër gebied. De twee zijn                
makkelijk uit elkaar te houden omdat men voor de spreuk altijd, Bij de machten van het                
duister, ik werp of Ik werp, moet zeggen. Als iemand dus alleen Ziekte! roept kun je er                 
vanuit gaan dat het hier niet om de spreuk maar om het effect gaat. Iemand die geraakt                 
wordt met ziekte moet geregeld overgeven en moet zich spoedig bij de SL melden. Deze zal                
je vertellen of en zo ja wat de verdere gevolgen zijn.  

2.3.12 Vervloek 
Deze kan in zowel spreuk als fysieke vorm voorkomen. In beide gevallen gebeurt er op het                
eerste gezicht niks. Meld je zodra je een vloek over je heen krijgt echter zo spoedig mogelijk                 
bij de SL. Deze zal je vertellen wat de verdere gevolgen zijn. In sommige gevallen kan de                 
aanvaller iets achter de vervloeking noemen om duidelijk te maken wat de vervloeking doet.              
Een bekend voorbeeld is Vervloek: Blindheid. In dergelijke gevallen is het duidelijk wat de              
vloek doet en word je als speler geacht dit uit te spelen. Vervloekingen zijn magisch en                

16 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

kunnen met verwijder magie spreuken verwijderd worden en met de Spreuk Weerstand            
vaardigheid weerstaan worden. Vervloekingen gelden als een N2 spreuk. 

2.3.13 Alles op een rijtje 
In de volgende tabel staat ter verduidelijking aangegeven welke effecten je met welke             
vaardigheden en spreuk effecten tegen kunt houden of mee kunt beperken. Als er een JA               
staat betekent het dat die specifieke schade niet door dat specifieke effect heen komt. Dit               
betekent in het geval van bijvoorbeeld bepantsering, dat je harnas bijvoorbeeld nog wel             
beschadigd kan raken. En dat je met een stenen huid spreuk nog steeds schade krijgt als de                 
schade hoger is dan 1. Als er NEE staat betekent het dat die specifieke schade de                
vaardigheid of de spreuk negeert. Of dat de vaardigheid of spreuk niet bruikbaar is om die                
specifieke schade tegen te houden. 

 Magisch schild¹ Bepantsering² Spreuken 
weerstand 

Demping Stenen huid³ 

Chaos Ja Ja Nee Nee Ja 

Gif Ja Ja Nee Nee Ja 

Magisch/spiritueel Nee Ja Nee Nee Nee 

Normale schade Ja Ja Nee Nee Ja 

Sla bewusteloos Ja Ja Nee Nee Ja 

Spreuk schade Nee Nee Ja Ja Nee 

Terugslag Ja Ja Nee Nee Ja 

Verlam Ja¹ Ja Ja Nee Nee 

Vervloek Nee Nee Ja Nee Nee 

Zegen Ja Ja Nee Nee Ja 

Ziekte Ja Ja Nee Nee Ja 

Zilver Ja Ja Nee Nee Ja 

¹ Deze vaardigheid werkt alleen als het een fysiek effect is. Niet als het een spreuk effect is. 

² BP stopt het effect alleen als de schade niet door je bepantsering heen komt.  

³ Stenen huid stopt het effect alleen als de schade niet meer dan 1 is. 
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Hoofdstuk 3: Rassen en volkeren 

3.1 Rassen 
Het eerste deel van dit hoofdstuk behandeld alle rassen die je als speler kunt kiezen. Er zijn                 
meer rassen dan die hieronder beschreven staan maar deze zijn (nog) niet speelbaar voor              
PC’s. Elk van de onderstaande rassen krijgt automatisch de vaardigheid Spreek Vreemde            
Taal: Elbariaans tenzij er specifiek bij het ras staat dat dit niet zo is. Voor sommige rassen                 
zijn bepaalde vaardigheden duurder of juist goedkoper. Deze reducties of toenames van de             
VP kosten worden bij de VP van de vaardigheid opgeteld of afgetrokken voor je de               
aanpassingen maakt voor het kopen van die vaardigheid uit een ander gebied.  

3.1.1 Mens  

 
 
Thuisland: Elbaria - Levensduur: circa 80 jaar - Taal: Elbariaans - OC-taal: Nederlands 
De mens is het meest voorkomende ras op Elbaria. Buiten Elbaria reizen ze waar ze willen                
en mogen. Mensen zijn erg nieuwsgierig en wat er voor zorgt dat ze lang niet altijd een rijpe                  
leeftijd halen. Er zijn vele volkeren onder de mensen, maar de Elbariaan is de meest               
voorkomende. De typische Elbariaan is erg veelzijdig en kan zich thuis voelen in elk gebied               
en met elke ambacht. Hierdoor zitten er geen voor of nadelen vast aan het spelen van een                 
Elbariaan. 
Alle andere volkeren die je als mens kunt kiezen zijn te vinden in Hoofdstuk 3.2: Volkeren. 
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3.1.2 Elf 

 
 
Thuisland: Illatria - Levensduur: onbekend - Taal: Elfs - OC-taal: Engels 
De Elf is een ras wat voor het grootste gedeelte in hun land genaamd Illatria leeft. Er zijn op                   
het Elbariaanse continent echter ook een aantal Elfse nederzettingen. Een relatief bekende            
is die in het Oeterwald. Elven zijn over het algemeen lenig en hebben een aangeboren talent                
voor magie. Daarentegen zijn ze vaak wat fragieler dan de andere rassen.  
De Elf heeft de volgende voor- en nadelen: 

● SP niveaus kosten 1 VP meer dan standaard 
● Een elf kan nooit meer dan 3 SP hebben 
● Magie scholen kosten per niveau 2 VP minder dan standaard 
● Een elf krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Elfs 
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3.1.3 Dwerg 

 
 
Thuisland: Mor Dorak - Levensduur: circa 250 jaar - Taal: Dwergs - OC-taal: Duits (accent) 
Dwergen leven in het bergachtige land van Mor Dorak. Hier delven ze veel naar metalen en                
verborgen geologische schatten. Er wordt gezegd dat Dwergen de beste smeden van heel             
Ulk zijn. Ze zijn wat korter en wat breder dan de andere rassen en kunnen tegen een klap.                  
Ze zijn vaak goed in vechten, bier drinken en leedvermaak maar zijn ook niet te beroerd om                 
anderen te helpen als dit profijtelijk is. 
De Dwerg heeft de volgende voor- en nadelen: 

● SP niveaus kosten 2 VP minder dan standaard 
● Een Dwerg kan geen wapens langer dan 110 cm gebruiken 
● Magische en druïdische scholen kosten per niveau 2 VP meer dan standaard  
● Een Dwerg krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Dwergs 
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3.1.4 Halfling 

 
 
Thuisland: Halflingenland - Levensduur: circa 120 jaar - Taal: Halflings- OC-taal: Frans            
(accent) 
Dit kleine ras woont op een klein stukje land in het zuidwesten van Illatria. Er is niet erg veel                   
bekend over de Halflingen, buiten het feit dat ze van eten houden en niet heel vaak buiten                 
hun land reizen. Ze zijn over het algemeen vriendelijk en vrij pienter maar minder sterk en                
vitaal dan de meeste andere rassen.  
De Halfling heeft de volgende voor- en nadelen: 

● SP niveaus kosten 2 VP meer dan standaard  
● Een Halfling kan geen wapens langer dan 110 cm gebruiken  
● Een Halfling krijgt gratis 2 keer de vaardigheid Verstoppen 
● Een Halfling krijgt gratis de vaardigheid Werpwapens Gooien 
● Een Halfling krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Halfling 
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3.1.5 Gnoom 

 
 
Thuisland: Galamantië - Levensduur: onbekend - Taal: Gnooms - OC-taal: Nederlands           
(hoge piepstem) 
Gnomen leven ver onder de grond in een stad genaamd Mallegantië in het ondergrondse              
land genaamd Gallemantië. Waar dit land zich precies bevindt weet niemand echt, de             
meeste Gnomen ook niet omdat ze er vaak weg en ook weer heen worden geteleporteerd.               
Binnen de stad hebben de Gnomen een bijna onuitputtelijke bron van magie. Ook buiten de               
stad zijn ze vaak erg sterke magiërs maar krachtswijs meer binnen de norm van Elbaria.               
Gnomen zijn zeer intelligent en erg goed in magie. Ze zijn echter maar net groter dan een                 
halfling en hebben daardoor te kampen met dezelfde zwakheden. De neus is een Gnoom              
zijn grootste trots. 
De Gnoom heeft de volgende voor- en nadelen: 

● Magische scholingen kosten per niveau 2 VP minder dan standaard 
● Een Gnoom kan geen wapens langer dan 110 cm gebruiken 
● Een Gnoom kan nooit meer dan 3 SP hebben 
● De vaardigheid Extra Spreuk Punten (magisch) kost 1 VP minder dan standaard 
● Een Gnoom krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Gnoom 
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3.1.6 Half-elf 
 
Thuisland: geen - Levensduur: tussen de 200 en 600 jaar - Taal: Elbariaans of Elfs -                
OC-taal: Nederlands of Engels 
Een Half-elf is het kind van een Elf en een Mens. Ze passen hierdoor vaak niet echt binnen                  
de cultuur van beide rassen. Veel Half-elven reizen daardoor rond in de hoop een plek te                
vinden waar ze zich wel thuis kunnen voelen. Een Half-elf kan op twee manieren opgevoed               
zijn en kan hierdoor het standaard pakket kiezen of 1 van de volkeren van Elbaria. Deze                
volkeren zijn te vinden in het volgende deel van dit hoofdstuk. 
De Half-elf heeft standaard de volgende voor en nadelen: 

● SP niveaus kosten 1 VP per niveau meer dan standaard 
● Magische, sjamanistische en druïdische scholingen kosten per Niveau 1 VP minder           

dan standaard 
● Een Half-elf krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Elfs 

Als hij echter door mensen is opgevoed krijgt hij de voor- en nadelen van 1 van de                 
menselijke volkeren en krijgt hij de standaard voor- en nadelen van zijn ras niet. 
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3.1.7 Half-ork 

 
 
Thuisland: geen - Levensduur: tussen de 40 en 60 jaar - Taal: Orks - OC-taal: Nederlands                
(met een diepe grommende stem) 
Half-orken zijn het nageslacht van een Ork en een Mens. Dit gebeurt over het algemeen niet                
even leuk. Dit is dan ook de reden dat veel Half-orken als wees achter worden gelaten.                
Soms wordt een Half-ork ook door een stam orken geadopteerd, maar net als in de               
menselijke wereld blijft hij ook daar altijd een buitenbeentje. Net als de Half-elven trekken              
veel Half-orken er op jonge leeftijd al op uit om meer van de wereld te zien en wellicht een                   
plek te vinden om thuis te noemen.  
De Half-ork heeft de volgende voor- en nadelen: 

● SP niveaus kosten 1 VP minder dan standaard 
● Magische, priesterlijke en druïdische scholen kosten per niveau 2 VP meer dan            

standaard 
● De vaardigheid Extra Sterk kost 4 VP minder dan standaard  
● Een Half-ork krijgt gratis de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Orks 
● Een Half-ork krijgt niet standaard de vaardigheid Spreek Vreemde Taal: Elbariaans 
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3.2 Volkeren 
Als Mens of Half-elf heb je de keuze om een specifiek volk te spelen. Een Mens is standaard                  
een Elbariaan of Autoriaan als hij verder geen keuze maakt. Een Half-elf moet kiezen tussen               
zijn Elfse of zijn Menselijke ouders. Als hij voor zijn Menselijke kant kiest mag hij een volk                 
kiezen. Half-orken mogen nooit een Menselijk volk kiezen omdat ze teveel ork in zich              
hebben. Voor uitgebreidere informatie over de volken kun je het Volkerenboek raadplegen. 
Voor sommige volkeren zijn bepaalde vaardigheden duurder of juist goedkoper. Deze           
aanpassing wordt gedaan voordat je de X2 of X1.5 doet als je iets koopt uit een gebied wat                  
je nog niet gekocht hebt. 

3.2.1 Ackalha’s Hand 
Thuisland: Elbaria, Oeterwald - Accent & taalgebruik: ze gebruiken veel ruwe en groffe             
woorden 
De orde van Ackalha’s Hand leeft in het Oeterwald. Dit woud is een verwarrende plek en                
daarom is dit volk erg afgezonderd van de rest van Elbaria. Het is erg zeldzaam dat een lid                  
van dit volk zich buiten het Oeterwald waagt. De Hand is naast een volk ook een orde. Elk                  
lid van dit volk is een aanhanger van Ackalha ook al is hij geen priester. Dit betekent dat hij                   
zich altijd aan de geboden van deze god zal proberen te houden. 
Ackalha’s Hand heeft de volgende voor- en nadelen: 

● De vaardigheid Vechten: Tweehander kost 2 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Mediteer kost 2 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Bepantsering Licht, Middel en Zwaar kosten 1 VP minder per niveau,             

tot een minimum van 1 VP 
● Kan alleen Ackalha kiezen als religieuze scholing 
● Moet elke dag minimaal 1 keer een bloederige strijd aan gaan. Dit betekent dat hij               

minimaal 1 tegenstander geheel aan pulp moet slaan in een gevecht. 

3.2.2 Aika 
Thuisland: Elbaria, Sprakkelmoeras - Accent & taalgebruik: ze komen soms wat zweverig            
over maar hebben geen accent of specifiek taalgebruik 
De Aika leven in het Sprakkelmoeras ten zuiden van het Oeterwald in de provincie genaamd               
Sprakknnaparana. Ze groeien op in de natuur en weten daardoor goed hoe ze van de natuur                
moeten leven en overleven. 
De Aika heeft de volgende voor- en nadelen: 

● De vaardigheid Vechten: Staf kost 1 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Spoorzoekenkost 1 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Eerste Hulp kost 2 VP minder per niveau 
● Kan niet beginnen met het gebied Magiër  
● Kan nooit de vaardigheid Bepantsering: zwaar nemen 
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3.2.3 Amazone 
Thuisland: Otrera - Accent & taalgebruik: de vrouwen spreken met een commanderende            
stem, de mannen met een meer ingetogen stem 
De Amazones leven in een oerwoud ten zuidwesten van Autoria. Het is een volk waar de                
vrouwen het voor het zeggen hebben en mannen als de huishouder worden gezien. De              
meeste vrouwen zijn Ackalha aanhangers en de meeste mannen zijn Annana aanhangers.            
De boogschietkunsten van de Amazones vallen onder de top van heel Ulk. 
De Amazone krijgt de volgende voor- en nadelen: 

● Mag boogschieten altijd kopen alsof het in het gebied staat wat de Amazone heeft 
● Vrouw kan alleen maar kiezen uit de religieuze scholing van Ackalha  
● Man kan alleen kiezen uit de religieuze scholing van Annanna 
● De vaardigheid Domein specialisatie kost 1 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Wapenkunst kost 1 VP minder dan standaard 

3.2.4 Elbariaan of Autoriaan 
Er zijn vele volkeren onder de mensen maar dit zijn de twee meest voorkomende. En typisch                
persoon van 1 van deze 2 volken is erg veelzijdig en kan zich thuis voelen in elk gebied en                   
met elke ambacht. Ze hebben niet perse een specifiek accent en leven over geheel Elbaria.  

3.2.5 Enobi 
Thuisland: Elbaria, Woestijn der Leegte - Accent & taalgebruik: ze spreken Nederlands met             
een Arabisch accent 
De Enobi zijn een nomadisch volk die leven in de woestijn der leegte. Dit is een erg hete en                   
dode plek waar begroeiing en dieren ver te zoeken zijn, buiten de sporadische oase. De               
Enobi reizen veel rond tussen deze oases waar ze met elkaar handelen. Er zijn veel oude                
ruïnen in de woestijn der leegte en de Enobi hebben over de jaren geleerd hoe ze hiermee                 
hun winst kunnen maken. 
De Enobi heeft de volgende voor- en nadelen: 

● Kan niet beginnen met het gebied Vechter  
● Kunnen niet beginnen met de vaardigheid Bepantsering: middel- of zwaar  
● De vaardigheid Sloten Open kost 1 VP minder per niveau 
● De vaardigheid Beveiligingen & Vallen  kost 1 VP minder per niveau 
● Krijgt de vaardigheid Taxeren gratis 

3.2.6  Hooglander 
Thuisland: De Hooglanden - Accent & taalgebruik: ze zijn een beetje ruw in hun taalgebruik               
en zijn vaak uitdagend tegenover de daden van anderen 
De Hooglanders komen van een kleine eilandengroep ten zuiden van Elbaria. Ze leven op              
de 3 meest noordelijke van de 12 eilanden welke ook meteen de 3 grootste eilanden zijn.                
Hooglanders moeten het meestal niet zo van de magie hebben en ook niet van hun               
zuiderburen, de Laaglanders, welke op de onderste 9 eilanden leven. Ze zien de             
Laaglanders als zwak en onwaardig. Een Hooglander strijder zal ten allen tijde een kilt              
dragen. 
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De Hooglander heeft de volgende voor- en nadelen: 
● De vaardigheid Extra Sterk kost 4 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Vechten: Tweehander kost 1 VP minder dan standaard 
● Kan niet beginnen met het gebied Magiër  

3.2.7 Metheoor 
Thuisland: Elbaria, Rond Metheos en de gebergtes onder het Oeterwald - Accent &             
taalgebruik: ze hebben geen accent maar kunnen soms wel wat uit de hoogte komen  
De Metheoren zijn inwoners van de in de chaos oorlog vervloekte stad Metheos. Door deze               
vloek stroomt de magie niet meer vrij door het lichaam, en moeten ze een bepaalde               
handeling doen voor ze magische spreuken kunnen werpen. Metheoren krijgen magie met            
de paplepel ingegoten en bijna iedere Metheoor droomt er dan ook als kind van om later een                 
echte magiër te worden. Ze hebben echter een erge hekel aan duistermagiërs. 
De Metheoor heeft de volgende voor- en nadelen: 

● Kan niet beginnen met het gebied Priester 
● Kan niet beginnen met meer dan 1 SP  
● Moeten een fysieke handeling doen voor ze spreuken kunnen werpen 

De standaard is 3 keer hun handen ergens tegen aan slaan waarna ze 5 minuten               
lang spreuken kunnen werpen. 

● Alle vaardigheden uit het gebied Magiër kosten 1 VP minder 
● De vaardigheid Lezen en Schrijven: Elbariaans kost 1 VP minder dan standaard 

3.2.8 Naamloze 
Thuisland: Elbaria - Accent & taalgebruik: geen 
Naamlozen zijn Elbarianen die in de chaos oorlog gedwongen zijn om als een spion voor               
chaos te fungeren, dit vaak onder dreiging van de marteling van familieleden en dergelijke.              
Ze hebben vreselijke dingen gedaan in opdracht van chaos en velen proberen na de oorlog               
boete te doen voor deze daden. Ze zijn over het algemeen erg onopvallend en proberen               
onder de radar te blijven. Dat niet alleen omdat ze niet willen dat mensen achter hun                
verleden komen, maar ook omdat ze een chaosmutatie hebben. 
De Naamloze heeft de volgende voor- en nadelen: 

● De vaardigheid Verstoppen kost 1 VP minder dan standaard 
● Krijgt gratis de vaardigheid Voel Religie 
● De vaardigheid Spreuken Weerstand kost 1 VP minder per niveau  
● Kan niet beginnen met het gebied Priester  
● Begint met een chaosmutatie welke willekeurig gekozen wordt door de SL 

3.2.9 Viking 
Thuisland: Meudeleunde - Accent & taalgebruik: ze spreken Nederlands met een accent            
gelijk aan de Swedish chef van de Muppets 
De Vikingen leven in een kleine eilandengroep die nog zuidelijker ligt dan de eilanden van               
de Hoog- en Laaglanders. Er zijn 4 kleinere eilanden die verbonden zijn via bruggen met het                
grotere hoofdeiland. Vikingen zijn door vrij recente ontwikkelingen helemaal gek van           
Alchemie. Ze bleken na het ontdekken van deze vaardigheid hier erg veel aanleg voor te               

27 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

hebben. Ze leven echter erg geïsoleerd van de rest van de wereld en passen zich daarom                
niet zo makkelijk aan.  
De Viking heeft de volgende voor- en nadelen: 

● De vaardigheid Drankjeskennis kost 1 VP minder dan standaard 
● De vaardigheid Componentenkennis kost 1 VP minder per niveau  
● De vaardigheid Alchemie kost 2 VP minder per niveau 
● Kan niet beginnen met de magie scholingen Licht en Duister  
● Kan nooit voor X1.5 kopen uit andere gebieden. Dit betekend dat als hij een              

avonturier is hij voor X2 koopt uit andere gebieden in plaats van X1.5 
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Hoofdstuk 4: Gebieden 
In dit hoofdstuk staan alle gebieden beschreven die je als speler kunt kiezen. Als nieuwe               
speler krijg je 1 gebied gratis bij het maken van je karakter. Andere gebieden kun je kopen                 
mocht je hier interesse in hebben. Als je een vaardigheid wilt kopen uit een gebied wat je                 
niet bezit dan kost deze vaardigheid meer dan hij normaal zou kosten. Hieronder nogmaals              
de tabel uit Hoofdstuk 2: Karakter creatie en schade. Deze tabel laat zien hoeveel extra VP                
een vaardigheid uit een ander gebied wat je niet bezit gaat kosten. Als dit keer anderhalf de                 
normale prijs zou zijn, dan worden indien nodig, de VP kosten naar boven afgerond.  
 

 Algemeen Vechter Avonturier Magiër Priester Druïde Sjamaan 

Algemeen X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 

Vechter X1 X1 X1.5 X2 X2 X2 X2 

Avonturier X1 X1.5 X1 X1.5 X1.5 X1.5 X1.5 

Magiër X1 X2 X1.5 X1 X2 X2 X2 

Priester X1 X2 X1.5 X2 X1 X2 X2 

Druïde X1 X2 X1.5 X2 X2 X1 X2 

Sjamaan X1 X2 X1.5 X2 X2 X2 X1 

 
Als een gebied een vaardigheid heeft die ook in een ander gebied staat, mag je gewoon                
verdere niveaus van deze vaardigheid kopen. Uiteraard moet je altijd de koop regel in acht               
nemen als je een gebied niet gekocht hebt.  
 
Bijvoorbeeld: Een avonturier koopt het druïde gebied op. De druïde heeft, net als de              
avonturier, Componentenkennis N1 tot en met N3 op haar lijst staan. Hij hoeft dus niet nog                
een keer Componentenkennis N1 te kopen in het druïde gebied.  
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4.1 Algemeen (0 VP) 
Algemene vaardigheden zijn dingen die iedereen zou kunnen leren in de loop van zijn leven.  
Het gaat hier om dingen die je op je levenspad tegenkomt en niet met je gebiedstraining                
leert. Sommige van deze vaardigheden gaan meer uit van een natuurlijke aanleg terwijl             
anderen geleerd moeten worden. Vaak geven de algemene vaardigheden je karakter een            
extra stukje opvulling en persoonlijkheid.  
 
De algemene vaardigheden kosten nooit X2 of X1.5 en zijn dus altijd voor de VP-prijs te                
kopen die in de tabel hieronder staat. Je kunt het algemene gebied dus ook niet opkopen  
maar krijgt deze gratis bij de creatie van je karakter.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de vaardigheden van alle gebieden, zie Appendix I:             
Vaardigheden. 
 

Vaardigheid VP Leermeester 

Anti-zakkenrollen N1 3, N2 5, N3 7 - 

Demping N1 5, N2 8, N3 10 Ja 

Hart van Staal N1 4, N2 6, N3 8 - 

Lezen en Schrijven 2 per taal Ja  

Mediteer 5 Ja 

Pakezel 4 - 

Rijkdom 3 - 

Spreek Vreemde Taal 2 per taal Ja 

Spreukenweerstand N1 5, N2 8, N3 10 - 

Zie Verleden 5 - 
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4.2 Vechter (10 VP) 

 
 
De vechter is degene die vaak vooraan staat in het gevecht. Ze kunnen met bijna alle                
wapens omgaan en kunnen elk type harnas dragen. Als het om fysieke kracht en              
bescherming gaat zijn vechters de nummer één. Ze hebben opties voor zowel hand tot hand               
gevechten als afstands gevechten en met een grote keuze aan specialisaties zal geen één              
vechter echt op de de andere lijken. 
 
Vechters hebben vele ordes en groepen binnen Elbaria. Denk bijvoorbeeld aan een            
stadswacht of aan het Elbariaanse leger. Ook struikrovers en huurlingen zijn vaak vechters. 
Ze hebben geen enkele gedragsregels en krijgen geen lichamelijke taboes, behalve als ze             
die van een mogelijke orde waar ze lid van zijn meekrijgen. 
 
De meeste andere gebieden zullen meer snelle schade of effecten in een enkel gevecht              
kunnen doen, maar de vechter is de enige echte overlever en kan met wat genezing de hele                 
dag door gaan.  
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Vaardigheid VP Leermeester 

Bepantsering: Helm 1 - 

Bepantsering: Licht 2 - 

● Bepantsering: Middel 4 - 

● Bepantsering: Zwaar 6 - 

Bepantsering: Schild 6 - 

Bepantsering Repareren N1 1, N2 3, N3 4 Ja (alleen N1) 

Boogschieten 5 Ja 

Extra sterk 16 - 

SP 2 6 - 

● SP 3 8 - 

● SP 4 10 - 

● SP 5 12 - 

● SP 6 14 - 

Sla bewusteloos 10 Ja 

Vechten: Eenhander 1 - 

● Vechten: Twee Wapens 8 Ja 

Vechten: Tweehander 4 - 

Vechterswaanzin 4 - 

Wapenkunst 8 Ja 

Werpwapens Gooien 2 - 

Specialisaties VP Leermeester 

 Ballisticus N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Bruut N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Diplomaat N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Havik N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Pantsermeester N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Wapendanser N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Wapenmeester N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 
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4.3 Avonturier (10 VP) 

 
 
De avonturier is één van de meest veelzijdige gebieden binnen Elbaria. Ze hebben veel              
verschillende vaardigheden en kunnen sneller dingen van andere gebieden oppikken dan de            
rest van de gebieden. Ze hebben vaak een grote nieuwsgierigheid en drang om nieuwe              
dingen te leren. Ook is de avonturier de enige klasse die spreukeffecten kan nabootsen              
zonder daadwerkelijk magie te gebruiken. Van alchemie tot sloten openen en zienerschap,            
de avonturier heeft het allemaal. Omdat de avonturiers zo veelzijdig zijn en zo snel dingen               
oppikken, mag een avonturier te alle tijde vaardigheden uit andere gebieden kopen voor 1,5              
keer de prijs in plaats van 2 keer de prijs. Hij moet uiteraard nog steeds een leermeester                 
hebben als dit bij de vaardigheid staat.  
 
Net als bij de vechter zijn er veel groepen en ordes binnen het avonturiers gebied. De meest                 
bekenden zijn het alchemisten gilde en het zieners gilde. Uiteraard is er ook nog het dieven                
gilde, maar dit zal iedereen ontkennen. Ze hebben geen enkele gedragsregels en krijgen             
geen lichamelijke taboes, buiten degenen die ze van een mogelijke orde waar ze lid van zijn                
meekrijgen. 
 
In een gevecht zal de avonturier vaak iets meer op de achtergrond zijn ding doen. Het is wel                  
mogelijk voor een avonturier om hand tot hand gevechten te doen, maar over het algemeen               
is hij beter in ondersteuning en afstands gevechten.  
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Vaardigheid VP Leermeester 

Alchemie N1 10. N2 10, N3 10 Ja 

Bepantsering: Licht 2 - 

Bepantsering Repareren N1 1, N2 3, N3 4 Ja (alleen N1) 

Beveiligingen & Vallen N1 3, N2 6, N3 8 Ja 

Boogschieten 5 Ja 

Componentenkennis N1 5, N2 8, N3 10 Ja 

Drankjeskennis 5 Ja 

Eerste Hulp N1 5, N2 8, N3 10 Ja 

Extra Recepten 4 - 

Sloten Openmaken N1 5, N2 8, N3 10 Ja 

SP 2 6 - 

● SP 3 8 - 

Spoorzoeken 3 Ja 

Taxeren 2 Ja 

Vakkennis 2  

Vechten: Eenhander 1 - 

Verstoppen 3 - 

Werpwapens Gooien 2 - 

Zakkenrollen N1 3, N2 6, N3 8 Ja 

Ziener 10 Speciaal 

Specialisaties VP Leermeester 

 Diplomaat N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Grenadier N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Havik N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Holist N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Sleutelmeester N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 

 Speurneus N1 2, N2 4, N3 6 Ja (alleen N1) 
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4.4 Magiër (10 VP) 

 
 
Magiërs zijn meesters van de elementale magie. Ze hanteren zwaar destructieve magie            
zoals geen andere held dat kan, ongeacht het element dat ze gebruiken. Magiërs zijn              
ongebonden en hoeven aan weinig verplichtingen te voldoen. Er zijn echter veel magiërs             
culten en -groepen binnen Elbaria, waarvan het Magiërsgilde waarschijnlijk de grootste is.            
De magiër heeft geen gedragsregels, zoals de druïde of de priester.  
 
Lichamelijke taboes 

- Magiërs mogen geen metalen voorwerpen bij zich dragen die groter zijn dan een             
dolk. 

 
Zodra de magiër zijn lichamelijke taboe overtreedt kan hij geen spreuken meer werpen. Dit              
wordt pas opgeheven zodra hij het voorwerp niet meer bij zich draagt. 
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Vaardigheid VP Leermeester 

Extra N4 Spreuk 6 - 

Extra N5 Spreuk 9 - 

Extra Spreukpunten (magisch) 4 - 

Lezen Magisch Schrift  3 Ja 

Magiescholing: Elementair  
● Vuur (oranje) 
● Water (donker blauw)  
● Lucht (licht blauw) 
● Aarde (bruin)  
● Licht (geel)  
● Duister (zwart) 

N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10  
 
 

Ja 

Magiescholing: Universeel (zilver) N1 5, N2 5, N3 5, N4 5 Ja 

Magisch Schild 5 - 

Maken Magisch Schrift 6 Ja 

Maken Magisch Voorwerp 12 Ja 

Snelspreuk 8 - 

Vechten: Staf 4 - 

Verbond N1 4, N2 8 Ja (alleen N2) 

Voel Magie N1 2, N2 4 Ja (alleen N2) 
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4.5 Priester (10 VP) 

 
 
De priesters zijn de vertegenwoordigers van hun godheid in de wereld van Ulk. Elke priester               
krijgt dagelijks zijn krachten van zijn desbetreffende godheid. Omdat ze hun krachten van             
hun godheid krijgen, letten de goden er goed op dat de priesters zich aan de richtlijnen                
houden. 
 
De priester heeft geen lichamelijke taboes en kan dus in tegenstelling tot magiërs wel              
gewoon alle wapenrusting en bepantsering dragen. Een priester is op deze manier niet             
alleen een spreekbuis van zijn god, maar ook een geducht tegenstander op het slagveld. 
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Elke godheid heeft zijn of haar eigen richtlijnen waar hun priesters zich aan behoren te               
houden.  
 
Gedragsregels: 

● Het gebod van Ackalha 
Gij zult den strijd niet schuwen noch zult gij een verzoek tot een eerlijk gevecht naast                
u neerleggen. 
Of 
Gij zult den strijd niet schuwen noch zult gij wijken voor een kans tot strijd welke een                 
kans heeft bloed te laten stromen. 

● Het gebod van Annanna  
Gij zult den ware liefde koesteren ende beschermen en slagvaardig optreden jegens  
hen die deze liefde teniet willen doen. 
Of 
Gij zult den ware liefde koesteren ende beschermen en wellustig optreden jegens            
hen die wederzijdse wellust tonen. 

● Het gebod van Draham  
Gij zult het onschuldige leven beschermen ende behoeden, tevens zult gij den gaven 
der natuur behoeden voor misbruik. Gij zult leiden in den strijd tegen den chaos die 
den natuurlijke orde bedreigt. 

● Het gebod van Mhadriana  
Gij zult den vrede nastreven in al uw doen en laten. Gij zult gerechtigheid doen aan 
hen die u daartoe verzoeken. 

● Het gebod van Rhu Rhun  
Gij zult den dragers van kennis en wetenschap behoeden ende beschermen. Gij zult 
niet onwetend zijn in uw handelen. 

 
Als een priester de gedragsregels van zijn godheid blijft overtreden zal hij zijn spreuken              
tijdelijk niet kunnen gebruiken.  
 
Als de overtreding echter heel extreem is of als de priester na zijn eerste waarschuwing het                
ongewenste gedrag blijft tonen kan het zijn dat hij een queeste moet doen om zijn krachten                
weer terug te krijgen. De SL heeft in alle gevallen het laatste woord. 
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Vaardigheid VP Leermeester 

Bepantsering: Licht 2 - 

Bepantsering: Middel 4 - 

Bepantsering Repareren N1 1, N2 3 Ja (alleen N1) 

Domein Specialisatie 5 Ja 

Eerste Hulp N1 5, N2 8 Ja 

Extra spreuk punten (spiritueel) 4 - 

Goddelijke Gunst 12 - 

Lezen Religieus Schrift  3 Ja 

Religieuze Scholing 
● Ackalha (rood) 
● Annanna (roze)  
● Draham (groen) 
● Mhadriana (wit)  
● Rhu Rhun (grijs)  

 
N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10  
N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10 
N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10 
N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10 
N1 10, N2 10, N3 10, N4 10, N5 10 

Ja 
 
 
 
 
 

SP 2 6 - 

● SP 3 8 - 

Snelspreuk 8 - 

Stoot Ondoden Af N1 5, N2 8 Ja 

Vechten: Eenhander 1 - 

Vechten: Staf 4 - 

Voel Religie N1 2, N2 4 Ja (alleen N2) 

 
Religie specifieke vaardigheden 
Een priester heeft de specifieke religieuze scholing nodig om de vaardigheid van die             
godheid te kunnen kopen. 
 

Vaardigheid Godheid VP Leermeester 

Wapenkunst Ackalha 8 Ja 

Boogschieten Annanna 5 Ja 

Componentenkennis N1 Draham 5 Ja 

Spiritueel Schild  Mhadriana 5 Ja 

Drankjeskennis Rhu Rhun 4 Ja 

Taxeren Rhu Rhun 2 Ja 
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4.6 Druïde (10 VP) 

 
 
Druïden doen hun best om zoveel mogelijk in balans te leven. Zij geloven dat de natuur                
zichzelf in balans kan houden maar dat de ‘mensheid’ deze balans kan verstoren. Dit wil niet                
zeggen dat ze actief de mensheid willen tegenhouden, maar meer dat ze hun gaven willen               
gebruiken om de mensheid te begeleiden. Ook al zijn druïden erg pacifistisch, zelfs zij              
kunnen soms de noodzaak van strijd en geweld inzien. Elke speler zal altijd de kans krijgen                
om zijn handelingen te verklaren aan de SL. 
 
  

40 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

Gedragsregels: 
● Druïden leven in balans. Wat ze nemen moeten ze ook op een of andere manier               

terug proberen te geven 
● Druïden mogen wapens alleen gebruiken om zichzelf en anderen te verdedigen of            

om ondoden en chaos te bestrijden. 
● Een druïde verliest zijn krachten als hij moedwillig het leven van een ander ontneemt.              

Het gaat in dit geval niet om iemand neer slaan maar om een sterf en dergelijke.  
● Ook al ontnemen ze zelf niemands leven, ze zijn niet verplicht iemand anders te              

stoppen om een dergelijke daad te doen. 
Soms is balans anderen zelf dergelijke keuzes te laten maken. 

● Druïden mogen geen harnassen en schilden dragen die van dierlijke materialen zijn            
gemaakt.  

○ Met uitzondering van magische voorwerpen of gebiedsvoorwerpen 
 
Lichamelijke taboe: 

● Druïden mogen geen metalen voorwerpen bij zich dragen die groter zijn dan een             
dolk. 
 

Als een druïde de gedragsregels blijft overtreden zal hij zijn spreuken en/of fragmenten             
tijdelijk niet kunnen gebruiken. De SL heeft hierin altijd het laatste woord. Als hij dit hierna                
nog steeds blijft doen kan het zijn dat hij een queeste moet doen om zijn krachten weer                 
terug te krijgen 
 
Zodra een druïde de lichamelijke taboe overtreed kan hij geen spreuken meer werpen. Dit              
wordt pas opgeheven nadat hij het voorwerp niet meer bij zich draagt.  
 
Druïden krijgen gratis de vaardigheid Spreek vreemde taal: Druïdisch als ze een druïdische             
scholing en/of belichaam geest nemen. Deze taal is een gesproken taal en er is voor bekend                
geen geschreven variant. Als je het Druïde-gebied opkoopt en daarvoor een leermeester            
zoekt om je op de goede manier te begeleiden, zal hij je deze taal ook leren als onderdeel                  
van je opleiding. Ze mogen anderen deze taal niet anderen leren zonder toestemming van              
de Cirkel. Druïdisch is een magische taal en mensen zullen deze taal niet kunnen spreken               
door middel van bijvoorbeeld een Spreek Vreemde Taal spreuk.  
 
De Cirkel is een groep van 14 aartsdruïden die men ook wel de Raad van Veertien noemt. 
Deze raad van veertien zorgt er voor dat alle druïden hun krachten kunnen gebruiken maar               
houd er ook toezicht op dat alle druïden zich aan de regeltjes houden. Hoe ze dit precies                 
allemaal doen is de meeste andere druïden onbekend, maar er wordt wel gefluisterd dat de               
14 grote krachten hebben en bijvoorbeeld spreuken boven het derde niveau kunnen werpen.             
Dit laatste is voor druïden over het algemeen niet mogelijk. Er zijn ten allen tijde 7 van de 14                   
aanwezig in de Oeterbruch die ten noordwesten van het Oeterwald ligt. Dit moeras draagt              
de naam van, maar is niet onderdeel van het Oeterwald. Het is een plek waar tot een                 
decennia ofzo geleden niet veel mensen van af wisten. Het is eveneens de plek waar de                
hagedismensen al sinds heugenis wonen.  
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Vaardigheid VP Leermeester 

Belichaam Geest N1 5, N2 5, N3 5, N4 5 Ja (alleen N1) 

Componentenkennis N1 5, N2, 8, N3 10 Ja 

Druïdische Scholing 
- Arbor 
- Herba 
- Muscus 
- Fungus 
- Alga 

 
N1 8, N2 8, N3 8 
N1 8, N2 8, N3 8 
N1 8, N2 8, N3 8 
N1 8, N2 8, N3 8 
N1 8, N2 8, N3 8 

Ja  

Eerste Hulp N1 5, N2 8, N3 10 Ja 

Extra Spreuk Punten (magisch) 4 - 

Gespleten Geest N1 6, N2 8, N3 10 Ja 

Levensbrug 6 - 

Lezen Magisch Schrift  3 Ja 

Maken Magisch Schrift 6 Ja 

Natuur Genezing N1 5, N2 5 - 

SP 2  6 - 

Stoot Ondoden Af N1 5, N2 8 Ja 

Vechten: Staf 4 - 

Voel Magie N1 2 - 

Voel Ziel N1 2, N2 4 Ja (alleen N 2) 
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4.7 Sjamaan (10 VP) 

 
 
Waar druïden leven in het hier en nu zijn de sjamanen meer bezig met de dood en het                  
hiernamaals. Sjamanen zijn veelal einzelgängers die vaak net buiten de bewoonde wereld            
wonen. Veel ork-stammen hebben een sjamaan maar dit betekent niet dat elke sjamaan             
altijd onderdeel uitmaakt van de samenleving. Een sjamaan verkrijgt zijn krachten door            
middel van totems. Dit zijn in principe zielen in de onderwereld die instemmen om de               
sjamaan te helpen of door de sjamaan gedwongen worden, afhankelijk wat voor type             
sjamaan het is. Er zijn twee stromingen binnen het sjamanisme; communie en subjugatie.  
Waar de communie sjamaan zielen vraagt om hun krachten, dwingt de subjugatie sjamaan             
de zielen om hem te dienen. Een sjamaan kan niet aan de buitenkant zien wat voor type een                  
andere sjamaan is. Dit maakt communicatie tussen sjamanen soms wat haperend en            
verklaart gedeeltelijk waarom sjamanen vaak voorzichtig zijn in de buurt van andere            
sjamanen.  
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Subjugatie sjamanen hebben geen gedrags regels maar communie sjamanen wel. 
 
Gedragsregels (voor communie sjamanen): 

● Een communie sjamaan mag geen totems tot zich nemen tegen de wil van de totem. 
 
Als een communie sjamaan deze regel overtreed verliest hij Ehrana’s Gift en heeft hij vanaf               
dat moment last van de Wraak van zijn totems. Hij zal een queeste moeten doen om alles                 
weer goed te maken. Als hij een totem via Ehrana’s Gift heeft verliest hij deze totem per                 
direct zonder teruggave van de VP die hij in deze totem gestopt heeft.  
 
Taboes (voor alle sjamanen): 

● Sjamanen mogen geen metalen voorwerpen bij zich dragen die groter zijn dan een             
dolk. 

 
Zodra een sjamaan de taboe overtreed kan hij geen spreuken meer werpen. Dit wordt pas               
opgeheven nadat hij het voorwerp niet meer bij zich draagt. 
 
Er zijn niet echt orden, groepen of gildes voor sjamanen alhoewel ze elkaar in tijd van nood                 
soms wel ontmoeten voor raad en uitwisseling van kennis en informatie. Een voorbeeld is de               
Chaosoorlog waar veel ork sjamanen elkaar ontmoetten om hun stammen in leven te             
houden.  
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Vaardigheid VP Leermeester 

Astrale Projectie 0 Ja 

Bepantsering: Licht 2 - 

Bepantsering Repareren N1 1 Ja 

Componentenkennis N1 5 Ja 

Echo 5 Ja 

Eerste Hulp N1 5 Ja 

Extra Spreukpunten (magisch) 4 - 

Extra Spreuksloten N1 3, N2 5, N3 7, N4 9, N5 11 Ja 

Magisch Schild 5 - 

Maken Magisch Voorwerp 12 Ja 

Natuur Genezing N1 5, N2 5 - 

Snelspreuk 8 - 

SP 2 6 - 

● SP 3 8 - 

Spoorzoeken 3 Ja 

Vechten: Eenhander 1 - 

Vechten: Staf 4 - 

Totem Controle 6 - 

Totem Perceptie  4 Ja 

Totem 
● Communie 
● Subjugatie 

 
N1 11, N2 11, N3 11, N4 11, N5 11 
N1 9, N2 9, N3 9, N4 9, N5 9 

 
Speciaal 
Speciaal 

Verstoppen 3 - 

Voel Magie N1 2, N2 4 Ja (alleen N2) 

Werpwapens Gooien 2 - 
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Hoofdstuk 5: Specialisaties 

5.1 Wat zijn specialisaties 
Als vechter of avonturier kun je een specialisatie kiezen. Specialisaties geven unieke            
voordelen in het gebied waarin je wilt specialiseren. Elk karakter mag per gebied maar 1               
specialisatie kiezen en alleen maar als je het gebied waar de specialisatie onder valt hebt               
gekocht. Beginnende spelers krijgen gratis 1 gebied maar het kost 10 VP om een nieuw               
gebied te kopen. In alle gevallen kan een speler de krachten van zijn specialisatie alleen               
maar gebruiken als hij de daarvoor benodigde vaardigheden heeft. Je kunt een specifieke             
specialisatie maar 1 keer kopen, ook al staat hij ook in de lijst van een ander gebied wat je                   
bezit.  
 

Naam Gebied Benodigde vaardigheden Ook handig 

Ballisticus Vechter N1: Werpwapens gooien 
N2: - 
N3: Sla bewusteloos 

Extra sterk 

Bruut Vechter N1: Vechterswaanzin 
N2: - 
N3: - 

Veel SP 

Diplomaat Vechter 
Avonturier 

N1: - 
N2: -  
N3: - 

Veel talen 

Grenadier Avonturier N1: Werpwapens gooien 
N2: - 
N3: - 

Alchemie 
Componenten kennis 

Havik Vechter 
Avonturier 

N1: Boogschieten 
N2: - 
N3: - 

Alchemie 

Holist Avonturier N1: Werpwapens gooien 
N2: -  
N3: Alchemie N3 

Alchemie 
Componenten kennis 

Pantsermeester Vechter N1: Draag [type] bepantsering 
N2: Bepantsering: Helm 
N3: Bepantsering: Schild 

Bepantsering repareren 
Veel SP 

Sleutelmeester Avonturier N1: Sloten openmaken 
N2: Zakkenrollen 
N3: Beveiligingen & Vallen N3 

 

Speurneus Avonturier N1: Spoorzoeken 
N2: Drankjeskennis 
N3: Componentenkennis 

Alchemie 
Verstop 
Zie verleden 

Wapendanser Vechter N1: - 
N2: - 
N3: - 

Vechten: Twee Wapens 

Wapenmeester Vechter N1: - 
N2: Wapenkunst 
N3: - 

Vechten: Twee Wapens 
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5.2 Lijst met specialisaties 

5.2.1 Ballisticus 
De ballisticus is een specialist die met zijn werpwapens precies weet hoe en waar hij zijn                
vijand moet raken. In het midden van de strijd weet hij met juist geplaatste worpen vijanden                
tijdelijk uit te schakelen of op te houden.  

● Op N1 kan de ballisticus 3 keer per dag een vijand ontwapenen door hem te raken                
met een werpwapen. Omdat hij op een drukpunt richt hoeft hij niet perse de              
desbetreffende arm te raken om iemand te ontwapenen. Als hij zijn doelwit raakt             
roept hij Ontwapen! 

● Op N2 weet de ballisticus nog beter de drukpunten te vinden en kan hij 2 keer per                 
dag een ledemaat bij een vijand verlammen. Hij doet dit door Verlam [ledemaat]! te              
roepen. Als de vijand iets in dat ledemaat vast heeft laat deze dat meteen vallen. Als                
het ledemaat een been is dan kan de vijand niet meer (goed) lopen. 

● Op N3 kan de ballisticus zijn Sla Bewusteloos vaardigheid gebruiken op zijn            
werpwapens. 

5.2.2 Bruut 
Een bruut is een vechter die in het heetst van de strijd helemaal los gaat en alles binnen                  
wapen bereik kort en klein slaat. 

● Op N1 is een bruut nog maar 5 minuten bewusteloos nadat hij Vechterswaanzin             
gebruikt heeft. 

● Op N2 geld de basis SP van een bruut als 1 hoger als hij zijn Vechterswaanzin                
gebruikt. Dit wil zeggen dat als een Bruut met 3 SP Vechterswaanzin gebruikt, zijn              
SP in totaal 8 zou worden als hij zijn vechterswaanzin zou gebruiken. 

● Op N3 is de bruut nog maar 1 minuut bewusteloos nadat hij Vechterswaanzin             
gebruikt heeft. 

5.2.3 Diplomaat 
De diplomaat reist door de landen om conflicten op te lossen en om verbonden te maken                
tussen de belangrijke mensen binnen en buiten Elbaria. 

● Op N1 kan de diplomaat talen sneller oppikken dan een gemiddeld persoon. De             
diplomaat mag talen leren zonder leermeester, zolang er over het gehele evenement            
er minstens 1 persoon is die deze taal geregeld spreekt. 

● Op N2 heeft de diplomaat over de jaren zoveel informatie vergaard dat hij de meeste               
edelen en belangrijke mensen van Elbaria maar ook buiten de landsgrenzen           
minimaal bij naam kent. Tijdens het evenement kun je kaartjes van de SL krijgen met               
daarop informatie over bekende mensen die op het evenement aanwezig zijn. 

● Op N3 krijgt de diplomaat aan het begin van elk evenement keuze uit een 3               
mogelijke giften van mensen die hij in het verleden geholpen heeft. Mocht hij ooit iets               
specifieks nodig hebben, en er zit meer dan een week IC tijd tussen het huidige en                
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het volgende evenement, dan kan de diplomaat deze gunst voor het volgende            
evenement opofferen om een specifiek iets te vragen van zijn weldoeners. Of dit lukt              
ligt geheel in de handen van de SL. 

5.2.4 Grenadier 
De grenadier is een meester in het gooien van drankjes en andere alchemistische brouwsels              
met alle explosieve gevolgen van dien 

● Op N1 kan de grenadier Werpolie maken alsof hij een alchemist was. Ook kost het               
hem 1x Stormboom Bessen minder om het te maken. 

● Op N2 doet de grenadier meer schade met werpolie. In plaats van de schade als een                
Vuur-pijl doet de werpolie nu schade als een Vuur-bal. Ook leert hij op dit niveau               
Explosieve Werpolie te maken, echter hoeft hij het Donderkruid niet te verpoederen            
maar mag hij dit gewoon vers of gedroogd gebruiken. 

● Op N3 doet de grenadier meer schade met explosieve werpolie. In plaats van de              
schade als een Vuur-bal doet de explosieve werpolie nu schade als een Vuur             
Explosie. Verder mag hij bij het creëren van werpolie en explosieve werpolie kiezen             
wat voor type schade deze doet. Hij heeft keuze uit de volgende elementen: 

○ Vuur 
○ Bliksem 
○ IJs  
○ Aarde 

5.2.5 Havik 
De havik is de meester van pijl en boog. Hij staat meestal langs de rand van het gevecht en                   
schakelt zijn vijanden één voor één snel en effectief uit. 

● Op N1 mag de havik IC zijn eigen pijlen maken. Hij heeft hiervoor de juiste               
materialen nodig. Elke pijl kost ongeveer 10 minuten om te maken. 

● Op N2 doet de havik 1 extra schade als hij pijlen met zijn boog schiet 
● Op N3 mag de havik alchemistische contact giffen gebruiken om pijlen mee te             

behandelen. Als hij de vaardigheid Alchemie heeft kan hij dit gif wellicht zelf maken,              
maar anders zal hij het moeten kopen. Als hij een dergelijke pijl schiet moet hij de                
naam van het gif bij de schade noemen. 

5.2.6 Holist 
De holist gebruikt alchemistische genezing op nieuwe en innovatieve manieren. Ook weet hij             
precies hoe hij bepaalde alchemistische brouwsels het beste toe kan dienen zodat ze beter              
werken. 

● Op N1 mag de holist Lichte Genezingsdrankjes werpen. Als hij dit doet doen ze een               
normale Genees Lichte Verwonding. Het drankje zal de geraakte persoon genezen           
waar dat het meest nodig is. 

● Op N2 werken sommige drankjes beter als de holist ze toedient. Deze kracht werkt              
op de volgende drankjes. 
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○ Antigif Geldt als 1 niveau hoger 
○ Zuiveringsdrank Geldt als 1 niveau hoger 
○ Wekmiddel De ontvanger kan een uur niet slapen. Ook kan hij niet  

magisch in slaap worden gebracht. 
Verder mag de holist ook Genezingsdrank werpen. Als deze iemand raakt geneest            
die persoon 2 SP per locatie in plaats van de 1 SP die deze drank normaliter                
geneest. 

● Op N3 mag de holist de extra duur van sommige N3 drankjes negeren. De volgende               
drankjes kosten minder tijd om te maken voor de holist. 

○ Ontsteningszalf Hoeft niet 12 uur in stromend water te gisten.  
○ Regeneratie drank Hoeft maar 1 dag en 1 nacht te gisten. 
○ Krachtige genezingsdrank Hoeft niet een uur in een tempel te staan. 

Let op! De genezings drankjes van een holist kunnen nog steeds niet iemand helpen die               
een sterf-effect heeft ontvangen. Ook kunnen ze nog steeds geen schade aan ondoden             
doen.  

5.2.7 Pantsermeester 
Een pantsermeester is als een onverwoestbaar object op het slagveld. Zijn harnas lijkt bijna              
alle klappen op te vangen terwijl hij op zijn gemak klappen uitdeelt met zijn eigen wapen. 

● Op N1 krijgt de pantsermeester extra BP op elke locatie waar hij harnas draagt. Dit               
geldt niet voor zijn schild en helm. Voor lichte en middelzware bepantsering krijgt hij              
1 BP extra per locatie, en voor zware bepantsering krijgt hij 2 BP extra per locatie. 

● Op N2 krijgt de pantsermeester 1 extra BP op zijn romp als hij een helm draagt. 
● Op N3 wordt het schild van een pantser meester pas als Beschadigd beschouwt na: 

○ 5 klappen binnen 1 gevecht 
○ Een spreuk die het schild onbruikbaar zou maken. Zoals Breek Schild of            

Verrot Schild. 

5.2.8 Sleutelmeester 
Een expert in het onschadelijk maken van vallen, openen van dat wat gesloten is en               
bemachtigen van wat niet van hem is. Dit is de sleutelmeester. 

● Op N1 tellen sloten als 1 niveau lager voor de sleutelmeester. Een slot kan nooit               
lager dan N1 zijn. 

● Op N2 krijgt de sleutelmeester 2 zeszijdige dobbelstenen voor Zakkenrollen en mag            
hij het beste resultaat nemen. 

● Op N3 krijgt de sleutelmeester meer en betere onderdelen en grondstoffen als hij             
een val onschadelijk maakt. 

5.2.9 Speurneus 
De speurneus is de persoon in de groep die altijd bezig is met het zoeken en onderzoeken.  

● Op N1 kan de speurneus sneller en beter Spoorzoeken dan een gemiddeld persoon             
met die vaardigheid. De SL zal aangeven wat je extra ziet en vindt. 
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● Op N2 krijgt de speurneus meer informatie als hij zijn Drankjeskennis vaardigheid            
gebruikt. Mogelijke extra informatie is:  

○ Mogelijke brouwer 
○ Mogelijke afkomst 
○ Leeftijd van het drankje 
○ Welke kruiden er mogelijk in een drankje zitten Dit wil nog niet zeggen dat je               

hiermee het drankje zelf kan brouwen. Echter zal het wel makkelijker zijn om             
het drankje te leren via experimenteren. De SL zou je mogelijk een bonus op              
de rol kunnen geven. 

● Op N3 vind de speurneus het dubbele aantal componenten met          
Componentenkennis. 

5.2.10 Wapendanser 
Een wapendanser is lenig en gracieus. Zijn wapens lijken wel een verlengstuk van zijn              
lichaam als hij aan het vechten is. Spreukwerpers hebben hierdoor vaak moeite met             
spreuken op zijn wapens te werpen. 

● Op N1 mag een wapen danser 2 keer per dag een Ontwapen, Breek Wapen of Verhit                
Wapen effect weerstaan. Dit mogen zowel magische als niet-magische effecten zijn. 

● Op N2 mag de wapendanser totaal 4 keer een effect weerstaan en voegt hij Smelt               
Wapen, Verrot Wapen en Verroest Wapen toe op de lijst van effecten die hij kan               
weerstaan. 

● Op N3 kan een wapen danser zijn wapen nooit uit zijn hand ontnomen worden              
zolang hij de hand waar het wapen in zit vrij kan bewegen. Dit maakt hem immuun                
voor Ontwapen en Verhit Wapen spreuken en effecten. Hij roept dan ook Geen             
Effect als hij 1 van die 2 spreuken over zich heen krijgt. 

5.2.11 Wapenmeester 
Er is niemand die zijn wapen beter kent dan een wapenmeester. Hij weet gewiekst zijn               
wapen te gebruiken op manieren waarvoor deze normaliter niet bedoelt is. 

● Op N1 kan een wapenmeester 3 keer per dag een ontwapen doen als hij zijn vijand                
op de wapen-arm raakt. Je roept dan Ontwapen. Je doet dan geen schade maar je               
vijand moet dan, net als bij de Ontwapen spreuk, zijn wapen 2 meter van hem af                
werpen. Dit is geen magisch effect en kan dus niet worden weerstaan met             
Spreukenweerstand. 

● Op N2 heb je meteen wapenkunst voor beide handen per keer dat je wapenkunst              
neemt voor een specifiek wapen. Je moet nog steeds de vaardigheid Wapenkunst            
kopen om voordeel van dit effect te hebben. 

● Op N3 mag de wapenmeester 3 keer per dag een Breek Wapen, Breek Schild of               
Breek Harnas doen. Dit doe je door op het harnas, het schild of op de zwaardarm                
van de vijand te slaan en Breek [voorwerp]! te roepen. Je doet dan geen schade               
maar het genoemde voorwerp breekt wel. Dit is geen magisch effect en kan niet              
worden weerstaan met Spreukenweerstand. 
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Hoofdstuk 6: Magie en spiritualiteit 

6.1 De twee stromingen 
Er zijn 2 stromingen in de wereld. De magische stroming en de spirituele stroming.  
Het belangrijkste verschil is waar de energie wegkomt. Hieronder wordt beschreven hoe de             
stromingen werken. 
 
Magie gebruikende gebieden 

● Magiër 
● Druïde 
● Sjamaan 

Spiritualiteit gebruikende gebieden 
● Priester 

 
Verder zijn er nog 3 gevorderde klassen die vooral door NPC’s gespeeld worden maar welke               
met veel moeite wellicht ook IC verkrijgbaar zijn voor spelers. 
Magie gebruikende gebieden 

● De Avatars 
● De Hoeders der Balans 

Spiritualiteit gebruikende gebieden 
● De Paladijnen 

6.1.1 Magische energie 
De magische energie wordt uit de wereld om de spreukgebruiker heen getrokken. Dit is ook               
waarom een magiër, druïde of sjamaan zelf niet magisch aanvoelt met de Voel Magie              
vaardigheid. Het maximum aantal MP wat een magie gebruiker ooit kan hebben is 30. 
 
Meerdere magie-gebruikende gebieden 
Als een karakter meer dan 1 magie-gebruikend gebied heeft, delen deze gebieden hun             
MP-poel. 
Bijvoorbeeld: Een karakter heeft N2 vuur magie en een N2 communie totem. Dit betekent              
dat hij 9 MP in zijn MP-poel heeft. Deze MP kan hij gebruiken voor beide scholingen. 
Let op: Je kunt de MP die je als magiër, druïde of sjamaan krijgt nooit gebruiken om priester                  
spreuken te werpen.  

6.1.2 Spirituele energie 
De spirituele energie is een gift van de goden. Priesters krijgen hun krachten elke dag op                
deze manier. Mocht een priester ooit in een slecht boekje komen bij zijn godheid, dan kan                
deze bepalen om tijdelijk geen krachten te schenken waardoor de priester geen of minder              
spreuken en krachten kan gebruiken. 
Let op: Je kunt de MP die je als priester krijgt nooit gebruiken om magiër, druïde of sjamaan                  
spreuken te werpen.  
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6.2 Meditatie 
In sommige omstandigheden kunnen spreukwerpers MP die ze die dag gebruikt hebben            
terug krijgen, dit hangt er vanaf wat voor spreukwerper je speelt. Hieronder staat per gebied               
uitgelegd hoe en waar je kunt mediteren om je MP terug te krijgen, en hoeveel MP terug                 
krijgt voor de tijd die je spendeert. 
Let op: Je kunt de vaardigheid Mediteer tegelijkertijd gebruiken met het mediteren voor             
MP’s. 

6.2.1 Magiër 
Magiërs kunnen alleen MP terug krijgen op plekken waar een grote bron van magie              
aanwezig is. Onder magiërs zijn de enige plekken die als zodanig bekend zijn, de Magische               
Bibliotheken in de Academiën. 
 

- Magische bibliotheek 
1MP per 15 minuten 

6.2.2 Druïde 
Voor druïden zijn de enige plekken waar het bekend is dat ze MP terug kunnen krijgen, de                 
grote druïde bomen die her en der door het land gepland staan. Een druïde zal een dergelijk                 
boom altijd herkennen. Verder krijgen druïden die mediteren in de buurt van de steencirkel,              
genaamd de Pontis, in de Oeterbruch ook gewoon MP terug. 
 

- Druïde boom 
1MP per 15 minuten 

- De Pontis 
1MP per 15 minuten 

6.2.3 Sjamaan 
Een sjamaan heeft geen heilige plekken of plaatsen van krachtige energie die speciaal voor              
hem zijn. Plekken waar een sjamaan wel kan mediteren voor energie zijn plekken waar veel               
verkeer is tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden. Een sjamaan die                 
een beter oog heeft voor de geesten die onder ons lopen, soms kunnen vragen aan een                
krachtige geest om energie over te dragen. Omdat ondoden de link naar de Wereld der               
doden verstoren, zal het in de aanwezigheid van alle soorten ondoden moeilijk of zelfs              
onmogelijk zijn om te mediteren.  
 

- Begraafplaats 
1 MP per 15 minuten 

- Massagraf/Slagveld 
1 MP per 30 minuten 

- Sterke Geest 
1 MP per 30 minuten 
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6.2.4 Priester 
Priesters kunnen altijd bij een tempel die gewijd is aan hun godheid mediteren om MP terug                
te krijgen. Uiteraard werkt dit ook bij tempels die naast hun eigen godheid ook gewijd is aan                 
een of meerdere van de andere goden.  
 
Verder kunnen priesters MP terug krijgen als ze mediteren op een plek die gevuld is met                
hetgeen waar hun godheid voor staat. Hieronder een lijst die per godheid aangeeft wat voor               
plek je kunt gebruiken om MP van dat geloof terug te krijgen door meditatie.  
 

- Ackalha (eervolle strijd) 
Een plek waar kort geleden een groot gevecht plaats heeft gevonden. 

- Ackalha (bloederige strijd) 
Naast of op het bloederige lichaam van een wezen wat de priester zelf dood gemaakt               
heeft. 

- Annanna (liefde) 
Een plek waar recentelijk uitingen van ware liefde zijn getoond. 

- Annanna (lust)  
Een plek waar recentelijk uitingen van "ware liefde" zijn getoond. 

- Draham 
Op een plek in de natuur waar nieuw leven aan het ontwaken is of waar recent op                 
natuurlijke wijze het leven is heengegaan. 

- Mhadriana 
Op een plek waar net vrede is gesloten tussen 2 partijen die al geringe tijd               
onenigheden met elkaar hadden.  

- Rhu Rhun 
In een bibliotheek of een andere plek waar veel informatie en kennis vergaard is.              
Verder kunnen Rhu Rhun priesters ook MP terugkrijgen als ze in een smidse             
mediteren. 

 
- Tempel gewijd aan ten minste hun eigen godheid 

1MP per 15 minuten 
- Een plek die voldoet aan het dogma van hun eigen godheid 

1MP per 30 minuten 
- Tempel gewijd aan een andere godheid van het Uman-Ordi pantheon. 

1 MP per 30 minuten 
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6.3 Spreuken en handen 
Vaak is er de vraag wat een spreuk gebruiker wel of juist niet kan met 1 hand. Hieronder                  
vindt je de uitgebreide uitwerking van hoe je spreuken moet werpen. 
 
Aanraking - Voor deze groep spreuken hoeft de werper het voorwerp of het wezen alleen               
maar met een hand aan te raken. Dit kan zelfs als zijn handen vastgebonden zijn en hij lenig                  
genoeg is. Het maakt ook niet uit welke hand hij hiervoor gebruikt. 
 
7 meter 1 doelwit - Ook voor deze groep spreuken heeft de werper maar 1 hand nodig.                 
Wederom maakt het niet uit welke hand dit is. Bij deze spreuken moet hij zijn arm echter wel                  
geheel kunnen strekken om zijn doelwit aan te kunnen wijzen. 
 
5 meter 90 graden - Voor deze spreuken heeft de werper beide handen nodig. Ook moet hij                 
beide armen in een V vorm van 90 graden voor zich uit kunnen spreiden. Iedereen of alles                 
binnen 5 meter van deze 90 graden wordt beïnvloed bij dergelijke spreuken. 
 
3 meter 360 graden - Om deze spreuken te kunnen gebruiken moet de werper twee handen                
vrij hebben. Tijdens het werpen van de spreuk moet hij beide armen gestrekt zijwaarts              
steken. Zodat zijn lichaam een T vormt als men hem van achteren of voren bekijkt. 
 
Concentratie - Concentratie is een uitzondering omdat het hier niet om het bereik, maar om               
de duur van de spreuk gaat. Na het werpen van een spreuk met de duur van concentratie                 
dient men de armen gekruist over de borst te houden zodat ze een X vormen. Zolang je je                  
armen gekruist houdt blijft de spreuk in effect met het maximum van een uur. Uiteraard kan                
de spreuk nog steeds vervallen door andere acties, welke beschreven staan bij het stukje              
Uitleg Beschrijving Spreuken. Je moet op het moment dat je de spreuk werpt nog steeds de                
juiste handgebaren maken voor dat type spreuk. Bijvoorbeeld een T vormen als het een 3               
meter 360 graden concentratie spreuk is. Na dit gedaan te hebben kruis je je handen en                
houd je ze zo tot je stopt met concentreren of je concentratie verbroken wordt. 
 
Massa - Bij deze, niet veel voorkomende groep, moet de werper wederom beide handen              
gebruiken. Tijdens het werpen van deze spreuk moet hij zijn armen gestrekt ter hemel tonen.               
Het wordt aangeraden om dit niet met open handen te doen sinds mensen anders misschien               
denken dat je OC bent.  
 
Onweerstaanbaar - Onweerstaanbare spreuken zijn, simpelweg, niet te weerstaan. De          
enige bescherming die helpt tegen onweerstaanbare spreuken is als het doelwit immuun is             
voor het specifieke effect van de spreuk. Buiten deze regels om werken onweerstaanbare             
spreuken hetzelfde als normale spreuken qua handgebaren. 
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6.4 De verbale kunst van spreuken werpen 
Als een spreukwerper een spreuk werpt hoort hier een incantatie bij. Deze is vrij simpel en                
hier kan in principe ook niet van worden afgeweken tenzij men de Snelspreuk vaardigheid              
bezit. 
 
Voor magiërs:  
"Bij de machten van het/de [element] ik werp [naam spreuk]!"  
In het geval van Universeel: "Bij de machten van de Energie, ik werp [naam spreuk]!" 
Voor priesters: 
"Bij de krachten van [naam godheid], ik werp [naam spreuk]!"  
Voor druïden: 
"Bij de machten der balans,  ik werp [naam spreuk]!" 
Voor sjamanen:  
"Bij de machten van het/de [aspect of totem], ik werp [naam spreuk]!"  
 
Het is belangrijk dat men de spreuk duidelijk en, in de meeste gevallen, goed hoorbaar               
uitspreekt. In sommige gevallen kan het handig zijn om niet teveel lawaai te maken. In een                
dergelijk geval kan de spreukwerper de spreuk minder luid uitspreken. Houd er echter wel              
rekening mee dat dit niet echt werkt voor spreuken met een doelwit wat op een afstand                
staat. Als een doelwit de spreuk OC niet kan horen heeft deze geen effect.  
Ook is het belangrijk te onthouden dat het niet de bedoeling is dat een spreukwerper zijn                
spreuken zo snel probeert te werpen dat men niet meer kan verstaan wat hij zegt. 
Let op: Een stomme spreukwerper kan geen spreuken meer werpen.  
 
Spreukwerpers met de vaardigheid Snelspreuk kunnen hun incantatie aanpassen of          
verkorten. Zij mogen alles weg laten behalve de: "Ik werp [naam spreuk]". 
Ook mogen ze er zoveel voor plakken als ze zelf willen. Zolang het maar eindigt in: "Ik werp                  
[naam spreuk]". 

6.5 Spreuk beïnvloedende omstandigheden 
Omstandigheden waarin een spreukwerper geen spreuken kan werpen 

- Als hij zijn spreukenboek, heilig symbool, druïdische focus of totem focus kwijt is. 
- Als hij niet meer kan spreken. 
- Als hij, afhankelijk van de spreuk, niet meer het toereikende aantal handen kan             

gebruiken. 
- Bij magiërs, druïden en sjamanen als ze een middelzwaar of zwaar pantser dragen. 
- Bij magiërs, druïden en sjamanen als ze metalen voorwerpen bij zich dragen die             

groter dan een dolk zijn. 
- Bij priesters als ze niet meer op goede voet met hun godheid staan. 

 
Omstandigheden waarin een spreukwerper alleen bepaalde spreuken niet kan werpen 

- Als hij blind is kan hij geen spreuken met een bereik van 7 meter meer werpen. 
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- Als hij zijn armen niet meer kan strekken kan hij alleen nog maar spreuken werpen               
met het bereik van aanraking. 

- Als hij nog maar 1 arm kan gebruiken kan hij alleen nog maar spreuken met het                
bereik van 7 meter of aanraking gebruiken. 

- Bij priesters kan het soms zijn dat hun godheid hun straft en bepaalde spreuken              
ontneemt. 

6.6 Uitleg Beschrijving spreuken 
Elke spreuk bestaat uit een paar vaste elementen die iets vertellen over de spreuk. Deze               
elementen zijn: naam, duur, bereik, invloed, mogelijke sub-invloeden en de beschrijving wat            
de spreuk doet.  
 
Duur: 

- Direct - Deze spreuken hebben meteen effect en lopen meteen na het werpen af. 
- 10 seconden - Deze spreuken duren 10 seconden 
- 1 minuut - Deze spreuken duren 1 minuut 
- 5 minuten - Deze spreuken duren 5 minuten 
- Concentratie - Deze spreuken duren zolang je er op concentreert tot een maximum             

van 1 uur. Je verliest je concentratie als je schade krijgt, je teveel wordt afgeleid of                
als je een inspannende actie doet zoals een spreuk werpen, rennen of iemand             
aanvallen. Hiernaast moet je tijdens het concentreren je armen gekruist houden. Als            
je hiermee stopt vervalt de spreuk ook. 

- 1 dag - Deze spreuken duren 1 dag 
- Permanent - Deze spreuken zijn permanent en lopen niet af zonder dat de werper              

dat wil of er iets gedaan wordt om het effect te verwijderen. 
Bereik 

- Aanraking - Deze spreuken werken alleen op personen of voorwerpen die je            
aanraakt tijdens het werpen van de spreuk. De spreukwerper kan dergelijke           
spreuken ook gewoon op zichzelf werpen 

- 3 meter 360 graden - Deze spreuken hebben effect in een cirkel waarvan de werper               
het middelpunt is. Bij de spreuk staat of de magiër zelf ook beïnvloed wordt door de                
desbetreffende spreuk. 
Let op: Deze spreuken hebben een radius van maar 1,5 meter, niet 3 meter. Dit               
betekent dat iedereen die binnen 1,5 meter van de magiër staat, beïnvloed wordt             
door deze spreuken. 

- 5 meter 90 graden - Ook wel de taartpunt genoemd. Deze spreuk heeft een bereik               
van 5 meter in een hoek van 90 graden. Tijdens het werpen van de spreuk houd de                 
magiër zijn armen in een hoek van 90 graden om aan te geven waar hij de spreuk                 
heen werpt  

- 7 meter 1 doelwit - Deze spreuken hebben een bereik van 7 meter en maar 1                
doelwit. De magiër wijst zijn doelwit met een gestrekte arm aan tijdens het werpen              
van de spreuk. Voor deze spreuken is het nodig voor de magiër om zijn doelwit te                
kunnen zien. 

- Massa - Iedereen behalve de werper die deze spreuk OC hoort wordt beïnvloed door              
de spreuk.  
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Invloed (hoofdsleutels) 
- Zelf - Deze spreuken werken alleen op jezelf. Je moet jezelf wel met minimaal 1               

hand aan kunnen raken om de spreuk te werpen. 
- 1 wezen - Deze spreuk heeft effect op 1 wezen. Verdere sub-invloed woorden             

kunnen verduidelijken wat voor wezen de spreuk op werkt. Als er niks bij staat werkt               
het op alle wezens. 

- 1 voorwerp - Deze spreuk heeft effect op 1 voorwerp. Verdere sub-invloed woorden             
kunnen verduidelijken wat voor voorwerp de spreuk op werkt. Als er niks bij staat              
werkt het op alle voorwerpen. 

- Wezens binnen bereik - Deze spreuk heeft effect op alle wezens binnen het bereik.              
Verdere sub-invloed woorden kunnen verduidelijken wat voor wezens de spreuk op           
werkt. Als er niks bij staat werkt het op alle wezens. 

- Voorwerpen binnen bereik - Deze spreuk heeft effect op alle voorwerpen binnen            
bereik. Verdere sub-invloed woorden kunnen verduidelijken wat voor voorwerpen de          
spreuk op werkt. Als er niks bij staat werkt het op alle voorwerpen. 

Subcategorieën voor invloed (combinaties mogelijk) 
Soms staat er tussen haakjes iets achter het kopje invloed.  
Bijvoorbeeld: Invloed: 1 wezen (mensachtig, levend) of Invloed: 1 voorwerp (wapen / schild)   
Als de verschillende woorden tussen de haakjes door een komma gescheiden zijn betekent             
het dat de spreuk aan beide deze subcategorieën moet voldoen. 
Wanneer ze door een slash (/) zijn gescheiden betekent het dat de spreuk maar aan 1 van                 
deze subcategorieën hoeft te voldoen. 
Deze sub-invloeden zijn niet beperkt tot deze lijst maar zijn in de meeste gevallen vrij               
vanzelfsprekend. Deze lijst noemt alleen de meest voorkomende subcategorieën. 

- Mensachtig - Dit betekent dat de spreuk alleen effect heeft op alle mensachtige             
wezens. Ook ondode varianten. Alle speelbare rassen zijn mensachtig en een paar            
niet speelbare ook. Bij twijfel kun je altijd een SL raadplegen. 

- Ondood - De spreuk werkt alleen ondode wezens. 
- Levend - De spreuk werkt alleen op levende wezens. 
- Metaal - De spreuk werkt alleen als het doelwit voor meer dan 50% uit metaal               

bestaat. 
- Hout - De spreuk werkt alleen als het doelwit voor meer dan 50% uit hout bestaat 
- Leer - De spreuk werkt alleen als het doelwit voor meer dan 50% uit leer bestaat  
- Wapen - De spreuk werkt alleen als het voorwerp een wapen is. 
- Harnas - De spreuk werkt alleen als het voorwerp een harnas is. 
- Schild - De spreuk werkt alleen als het voorwerp een schild is. 
- Locatie - Deze spreuken werken op een locatie. Niet op wezens of losse             

voorwerpen. 
- Magisch - Deze spreuken werken alleen op voorwerpen of wezens met een magisch             

aura. Wezens die spreuken kunnen werpen hebben niet automatisch een magisch           
aura.  
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6.7 Het verwijderen van statuseffecten met magie 
Met sommige spreuken kun je bepaalde specifieke effecten verwijderen. Neem bijvoorbeeld           
de Genees Ziekte spreuk. Met deze spreuk kun je een ziekte pogen te verwijderen van jezelf                
of iemand anders. Een dergelijke spreuk zal altijd het effect met het hoogste niveau              
proberen te verwijderen.  
 
Verder heeft een dergelijke spreuk altijd het hoogste niveau wat jij als werper in dat gebied                
hebt. Stel dat je een N3 druïde bent die een Weersta Angst op iemand werpt die onder de                  
invloed van een angst effect is. Bij dergelijke spreuken is in dit geval de Weersta Angst                
spreuk een N3 spreuk. De druïde zal er dus angst effecten tot en met N3 mee kunnen                 
verwijderen.  
 
Ook is het zo voor dergelijke spreuken zo dat het hoogste niveau wat je hebt in een scholing                  
of totem van dat gebied, ook het niveau voor die spreuk is. Ongeacht of dit de scholing of de                   
totem is waar die spreuk toebehoort.  
 
Hieronder een lijst met spreuken waar deze regels op van toepassing zijn. 

● Magier 
- Universeel 

Verwijder Magie 
Verwijder Sterke Magie 

● Druïde 
- Herba 

Tegengif 
Verwijder Magie 

- Muscus 
Weersta Angst 
Genees Ziekte 

- Fungus 
Weersta Verlam 
Verwijder Sterke Magie 

● Sjamaan 
Afhankelijk van de totem waar de sjamaan zijn spreuken van krijgt. 

● Priester 
- Algemeen 

Tegengif 
- Ackalha 

Weersta Angst 
- Annanna 

Genees Ziekte 
- Mhadriana 

Weersta Verlamming 
Verwijder Magie 
Genees Ziekte 
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6.8 De magiër 
De aard der elementen 
Bij de magiër draait het allemaal om de elementen. Ieder element heeft zijn specialiteit en               
persoonlijkheid. Een kalm, schuw of angstig karakter zal bijvoorbeeld niet snel een            
vuurmagiër zijn. Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar meer dat vuurmagiërs over                
het algemeen andere karaktertrekken bezitten. 

● Vuur  staat voor passie van het hart 
● Water  staat voor helderheid van geest 
● Lucht  staat voor vrijheid van denken 
● Aarde  staat voor standvastigheid van karakter 
● Licht  staat voor puurheid van de ziel 
● Duister staat voor verleiding van intellect 

 
Magiërs gebruiken magische energie voor hun spreuken. Dit betekent dat, mocht een            
magiër ooit naast zijn magie scholing een sjamanistische of druïdische scholing krijgen, hij             
hiervoor geen extra MP krijgt tot zijn druïde of sjamaan niveaus boven die van zijn magiër                
uitkomen.  
Bijvoorbeeld: Een N1 vuurmagiër koopt N1 arbor druïdisme. Dit betekend dat hij hiervoor             
geen extra MP krijgt. Een tijdje later koopt hij N2 arbor druïdisme. Deze keer krijgt hij                
gewoon MP voor zijn N2 arbor omdat hij nog geen N2 vuurmagie heeft. 
Mocht hij later ooit N2 vuur kopen betekent dit dat hij hiervoor geen N2 MP krijgt omdat hij al                   
N2 arbor magie heeft.  
Ook met de Extra Spreuk Punten vaardigheid telt een magie scholing net als een druïdische               
of sjamanistische scholing. Je zult dus 1 primaire scholing moeten kiezen die je gebruikt              
voor je Extra Spreuk Punten vaardigheid. 
 
Kleuren per element 
Naast de persoonlijkheid van de elementen dragen de meeste magiërs ook element            
specifieke kleuren. 
De meeste magiërs zullen dit voor duidelijkheid of trots doen. En het is geen plicht om de                 
kleuren van je element te dragen. 

● Vuur -  oranje 
● Water -  donkerblauw 
● Lucht -  lichtblauw 
● Aarde -  bruin 
● Licht -  geel 
● Duister -  zwart 
● Universeel -  zilver 

 
Meerdere magie scholingen:  
Elk element heeft zijn tegenpool. Vaak is het zo dat de magiërs van tegenovergestelde              
elementen elkaar niet zo goed liggen, dit is uiteraard geen stamregel. Een magiër die een               
nieuw element wil leren kan nimmer een element kiezen wat de tegenpool is van een               
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element wat hij al heeft. De enige uitzondering is Universeel, welke met alle andere              
elementen te combineren is. 

● Vuur tegenover  Water 
● Lucht tegenover  Aarde 
● Licht tegenover  Duister  

 
Verder is het zo dat je tweede scholing altijd 1 niveau lager moet blijven dan je eerste                 
scholing en je derde altijd 1 Niveau lager dan je tweede scholing.  
De uitzondering is de universele scholing. Deze mag je altijd gewoon op-kopen tot en met               
het vierde niveau, ongeacht de Niveaus van je andere scholingen. 
 
Schade van de elementen 
Elk element doet vaak een specifiek type schade. Meestal is dit schade-type vrij             
vanzelfsprekend. Voor anderen is het net wat anders. Hieronder een lijst met de magische              
elementen en het type schade wat je met ze kan doen. 

● Vuur -  Vuur-pijl, -bal, -explosie 
● Water -  IJs-pijl, -bal, -explosie 
● Lucht -  Bliksem-pijl, -bal, -explosie 
● Aarde -  Aarde-pijl, -bal, -explosie 
● Licht -  Licht-pijl, -bal, -explosie 
● Duister -  Duister-pijl, -bal, -explosie 
● Universeel -  Energie-pijl, -bal, -explosie 

 
Het spreukenboek  
Een spreukenboek is essentieel voor elke magiër. Als hij dit boek niet op zijn persoon heeft                
kan hij geen spreuken werpen of voorbereiden. Het spreukenboek kan zo groot of klein zijn               
als men wil, zolang het maar groot genoeg is om uit te lezen.  
In dit boek staan de spreuken van de magiër uitgeschreven door de magiër zelf. Dit op een                 
manier die alleen een die specifieke magiër begrijpt. Over het algemeen kan een magiër niet               
het spreukenboek van een andere magiër gebruiken om zijn spreuken voor te bereiden en              
werpen. Een magiër moet zijn spreukenboek fysiek bij zich dragen maar het hoeft zijn huid               
niet aan te raken. 
 
Spreuk punten per niveau 
Het aantal MP per Niveau krijg je maar 1 maal. Als je dus meerdere magische scholingen                
hebt krijg je alleen de MP uit de scholing waarin je het hoogste Niveau hebt. Dit zal eigenlijk                  
altijd je eerste scholing zijn. 
Bijvoorbeeld: Een magiër die N2 vuur magie en N1 lucht magie heeft, krijgt maar 9 (5+4)                
MP. Dit voorbeeld gaat ervan uit dat hij niet de vaardigheid Extra Spreuk Punten heeft. Dit                
geldt ook voor druïdische en sjamanistische scholingen omdat deze met dezelfde energie            
werken. 
Het maximaal aantal MP wat een magiër kan hebben is 30. Ook al zou hij hier met Extra                  
Spreuk Punten vaardigheid overheen komen. Het lichaam van een sterfelijk wezen kan            
simpelweg niet meer MP vasthouden. 
 
Magiër (vuur, water, lucht, aarde, licht, duister) 
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● N1 - 5 
● N2 - +4 
● N3 - +3 
● N4 - +2 
● N5 - +1 

Magiër (universeel) 
● N1 - 3 
● N2 - +2 
● N3 - +1 
● N4 - +1 

 
Spreuk punt kosten voor spreuken per niveau 

● N1 - 1 
● N2 - 2 
● N3 - 3 
● N4 - 4 
● N5 - 5 

De N4 spreuk uit het Universele gebied van de magiër, Permanent, verdubbeld de kosten              
van de basis spreuk. 
 
Spreuken boven niveau 3 
 
Niveau 4 spreuken 
De spreuken die een elementaire magiër tot het derde Niveau krijgt staan vast. Hij kan ze                
niet aanpassen en ze zijn voor elke magiër met dat element hetzelfde. Echter vanaf N4               
verandert dit. Op het vierde Niveau mag hij een N1 spreuk van het element waarin hij N4 is                  
geworden of een universeel spreuk van N1 als Massa spreuk leren. Dit is niet mogelijk voor                
elke spreuk. Ook al is het een N4 spreuk, als iemand de weersta vaardigheid wil gebruiken                
om geen last van het effect te hebben, telt het maar als een N1 spreuk. 
De enige uitzondering op deze regel is de Universeel Magiër. Deze krijgt geen Massa              
Spreuk op N4 maar alleen de spreuk Permanent.  
Lijst met N1 spreuken die voor N4 gebruikt kunnen worden: 

● Universeel 
- Lees vreemde taal 
● Vuur 
- Vuurweerstand 
- Verhit wapen 
● Water 
- Struikel 
- Verlies zelfcontrole 
● Lucht 
- Spreek waarheid 
- Ontwapen 
● Aarde 
- Lijm  
- Repareer voorwerp 
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● Licht 
- Lijm 
- Geef bepantsering 
● Duister 
- Controleer ondode 
- Ziekte 

 
Niveau 5 spreuken 
Een massa spreuk kunnen werpen is natuurlijk heel leuk. Maar wat iedere magiër uiteraard              
wil is zijn stempel op de magie achter laten. Zelf een spreuk creëren. En dit kan op N5.  
Dit klinkt natuurlijk heel interessant, maar is OC bekeken natuurlijk erg lastig. Daarom moet              
een speler die N5 bereikt en een eigen spreuk maakt deze altijd goed laten keuren door de                 
SL. 
Deze hebben een checklist om te zien hoe sterk een spreuk is voor zijn Niveau. Als de                 
spreuk binnen de lijnen blijft en niet voor onmogelijke situaties zorgt kan de SL hem               
goedkeuren. 
Houd er rekening mee dat de SL altijd het laatste woord heeft in deze beslissing. 
Universeel Magiërs kunnen niet hoger dan N4 gaan en krijgen dus nooit toegang tot N5               
spreuken. 
 
Mocht zelf een spreuk verzinnen je te veel werk lijken dan mag je ook een massa spreuk                 
van N2 of lager kiezen. Mogelijke N2 massa spreuken 
 

● Universeel 
- Verwijder magie 
● Vuur 
- Smelt wapen 
● Water 
- Slaap 
● Lucht 
- Onzichtbaarheid 
● Aarde 
- Stenenhuid 
● Licht 
- Verblind 
● Duister 
- Angst 

 
Niveau 5 is het hoogste wat men als speler kan halen. Alles boven niveau 5 is in het gebied                   
der goden, draken en demonen. 
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6.9 De priester 
Goden en portfolio’s  
Er zijn 5 goden binnen Elbaria. Al deze goden hebben hun eigen portfolio. Hieronder staan               
deze beschreven. 

● Ackalha De god van oorlog en bloed  
● Annanna De godin van liefde en lust 
● Draham De god van natuur en leven 
● Mhadriana De godin van vrede en genezing  
● Rhu Rhun De god van kennis, wetenschap en smeedkunst 

Er is nog een zesde godheid maar deze wordt eigenlijk niet aanbeden in de wereld der                
levenden. 

● Ehrana De godin van de dood, wijsheid en verlichting 
 
In tegenstelling tot magiërs kunnen priesters maar 1 gebied en 1 godheid kiezen. Als ze               
deze keuze eenmaal hebben gemaakt is deze niet terug te draaien. 
 
Het heilig symbool 
Elke priester heeft een heilig symbool nodig. Zonder heilig symbool kan de priester geen              
spreuken werpen. Ook kan de priester de Stoot Ondoden Af vaardigheid niet gebruiken             
zonder zijn heilig symbool. Hieronder een lijst van de goden en welke heilige symbolen hun               
priesters vaak gebruiken. Uiteraard sta je vrij iets anders te kiezen, zolang het maar binnen               
het domein van de godheid past. 

● Ackalha Ketting met een zwaardvormig amulet 
● Annanna Ketting met een hartvormig amulet  
● Draham Ketting met een bladvormig amulet  
● Mhadriana Ketting met een weegschaalvormig amulet  
● Rhu Rhun Ketting met een boekvormig amulet  

 
Spreuk punten per niveau  
Omdat priesters hun MP via de goden krijgen zit er geen limiet aan het aantal dat ze kunnen                  
hebben.  
Priester niveaus 

● N1 - 5,  
● N2 - +4 
● N3 - +3 

 
Spreuk punt kosten voor spreuken per niveau 

● N1 - 1 
● N2 - 2 
● N3 - 3 

 
Spreuken boven niveau 3 
 
Priesters kunnen geen spreuken boven N3 krijgen. 
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6.10 De druïde 
De wegen der balans 
De druïden streven altijd naar balans en hebben hiervoor 5 spreuk gebieden ontdekt om hun               
daar mee te helpen. Elke druïde kan maar 1 gebied kiezen en het is dus nooit mogelijk dat                  
een druïde meer dan 1 druïdische scholing bezit. 

● Arbor Balans door standvastigheid en genezing  
● Herba Balans door obstructie en ondersteuning 
● Muscus Balans door ontwijking en manipulatie 
● Funga Balans door bederf en mutatie 
● Alga Balans door gebruik en bescherming tegen de elementen 

 
Druïdisme gebruikt magische energie voor haar spreuken. Dit betekent dat, mocht een            
druïde ooit naast zijn druïdische scholing een sjamanistische of magie scholing krijgen, hij             
hiervoor geen extra MP krijgt tot zijn magiër of sjamaan niveaus boven die van zijn druïde                
uitkomen.  
Bijvoorbeeld: Een N1 arbor druïde koopt N1 vuurmagie. Dit betekend dat hij hiervoor geen              
extra MP krijgt. Een tijdje later koopt hij N2 vuurmagie. Deze keer krijgt hij gewoon MP voor                 
zijn N2 vuurscholing omdat hij nog geen N2 arbor heeft. Mocht hij later ooit N2 arbor kopen                 
betekent dit dat hij hiervoor geen N2 MP krijgt omdat hij al N2 vuurmagie heeft.  
Ook met de Extra Spreuk Punten vaardigheid telt een druïdische scholing net als een magie               
of sjamanistische scholing. Je zult dus 1 primaire scholing moeten kiezen die je gebruikt              
voor je Extra Spreuk Punten vaardigheid.  
 
Spreuk focus 
Druïden gebruiken een focus voor hun spreuken. Deze focus verschilt per scholing maar             
heeft altijd iets met de scholing van een druïde te maken. Als een druïde zijn focus verliest                 
kan hij zijn spreuken niet gebruiken tot hij zijn focus weer terug heeft. Een andere optie is                 
dat hij een nieuwe focus maakt. Dit wordt gedaan door middel van een ritueel wat uit moet                 
worden gevoerd over een dag en een nacht. Hij hoeft deze tijd niet constant met het ritueel                 
door te brengen zolang hij maar eens in het uur er mee bezig is  
Hier zijn enkele voorbeelden van een druïdische focus 

● Arbor Een tak van een ent  
● Herba Een zakje met gedroogde bessen van over heel Elbaria 
● Muscus Een met mos bedekte steen 
● Funga Een stukje van een gouden paddenstoel 
● Alga Een stuk versteend koraal 
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Spreuk punten per niveau  
Omdat druïden hun MP op dezelfde manier krijgen als een magiër of sjamaan, kunnen ze               
nooit meer dan 30 MP totaal bezitten.  
Druïde  

● N1 - 5 
● N2 - +4 
● N3 - +3 

 
Spreuk punt kosten voor spreuken per niveau 

● N1 - 1 
● N2 - 2 
● N3 - 3 

 
Spreuken boven niveau 3 
 
Druïden kunnen geen spreuken boven N3 krijgen. 
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6.11 De sjamaan 
 
De macht van de voorvaderen  
Sjamanen werken met totems welke eigenlijk zielen in het hiernamaals zijn. Het enige echte              
verschil tussen communie- en subjugatie sjamanen is de manier waarop ze deze totems tot              
zich binden. Waar de communie sjamaan dit doet door een band met zijn totems te bouwen,                
doet de subjugatie sjamaan dit door een totem te dwingen voor hem te werken.  
Omdat de subjugatie sjamaan het geforceerd doet is het voor hem nodig om een directe               
connectie tussen hem en zijn totem te maken. Dit betekent in simpele woorden dat er een                
onzichtbare keten loopt tussen de subjugatie sjamaan en zijn totems.  
Communie sjamanen, en vele anderen, zien dit als onnatuurlijk omdat er een kleine opening              
wordt gemaakt tussen de wereld der levenden en de wereld der doden. En dat riekt net iets                 
teveel naar necromagie en ondoden.  
Verder is het natuurlijk gewoon slavenarbeid om dat de totems van een subjugatie sjamaan              
geen keuze hebben hem te dienen.  
 
Elke totem heeft drie primaire aspecten, namelijk; 

● Genus 
● Persoonlijkheid 
● Ervaring 

 
Elke van deze primaire heeft een aantal spreuken of effecten.  
Naast de primaire effecten heeft alleen persoonlijkheid ook nog secundaire aspecten.  
Deze verschillen per persoonlijkheid en staan beschreven in Appendix: Spreuken 
 
Elke sjamaan krijgt afhankelijk van zijn niveau in zijn hoogste totem, een aantal spreuksloten              
per niveau. Deze spreuksloten kan hij elke ochtend gebruiken om spreuken en effecten voor              
te bereiden die bij de aspecten van zijn totems staan.  
 
Sjamanisme gebruikt magische energie voor haar spreuken. Dit betekent dat, mocht een            
sjamaan ooit naast zijn sjamanistische scholing een druïdische- of magiescholing krijgen, hij            
hiervoor geen extra MP krijgt tot zijn magiër of druïde niveaus boven die van zijn totem                
uitkomen.  
Bijvoorbeeld: Een N1 communie sjamaan koopt N1 vuurmagie. Dit betekend dat hij hiervoor             
geen extra MP krijgt. Een tijdje later koopt hij N2 vuurmagie. Deze keer krijgt hij gewoon MP                 
voor zijn N2 vuurscholing omdat hij nog geen N2 communie totem heeft. 
Mocht hij later ooit een N2 communie totem kopen betekent dit dat hij hiervoor geen N2 MP                 
krijgt omdat hij al N2 vuurmagie heeft.  
Ook met de Extra Spreuk Punten vaardigheid telt een sjamanistische scholing net als een              
magie of druïdische scholing. Je zult dus 1 primaire scholing moeten kiezen die je gebruikt               
voor je Extra Spreuk Punten vaardigheid. 
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Wraak  
Elke totem heeft een wraak. Communie sjamanen hoeven zich nooit echt zorgen te maken              
over de wraak van hun totems omdat ze in harmonie met hun totems leven. Subjugatie               
sjamanen daarentegen, dwingen hun totems om voor ze te werken. Dit betekent dat de              
totems van een subjugatie sjamaan hem altijd haten.  
Elke ochtend voor hij zijn spreuken voorbereid, kijkt de SL of de sjamaan die dag last heeft                 
van de wraak van 1 van zijn totems. De kans dat dit zo is, is erg klein maar wordt groter                    
naarmate een subjugatie sjamaan meer totems heeft. Als de SL meld dat je die dag last van                 
wraak hebt, zal dit heel ingrijpend zijn voor de sjamaan. Wanneer de sjamaan last van wraak                
heeft, dan heeft hij altijd maar last van de wraak van 1 van zijn totems. De SL bepaald door                   
kans, van welke wraak de sjamaan last van heeft als de sjamaan meer dan 1 totem heeft. 
Let op: Je weet van tevoren niet wat de wraak van je specifieke totems is. Dit wordt bepaald                  
door de SL op het moment dat je een totem kiest. 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden van wraak, om te benadrukken hoe naar ze zijn voor              
het spel van een sjamaan. 

● 1 Permanente waanpunt 
● de sjamaan geneest 1 SP minder van alle spreuken, effecten en zelfs verbandjes.             

Verder krijgt de sjamaan automatisch een sterf effect over zich heen zodra zijn romp              
op 0 SP komt te staan. 

 
Totem focus 
Elke keer dat een sjamaan een connectie legt met een totem, hetzij via communie of               
anderzijds via subjugatie, zal er een focus nodig zijn om deze aan de sjamaan te verbinden.                
Een communie-focus is een voorwerp dat de geest van de totem in het rijk van de doden                 
verbindt aan de sjamaan, waardoor hij zijn krachten aan de sjamaan kan schenken. In het               
geval van een totem die wordt gesubjugeerd door een sjamaan zal het een anker zijn               
waarmee de totem gebonden wordt in het rijk van de levenden.  
Hoewel de focus dus in beide stromingen een ander doel dienen, zal het fysieke voorwerp               
vergelijkbaar zijn; iets dat de totem representeert. Een vogel-totem zou bijvoorbeeld kunnen            
worden vertegenwoordigd door een veer, terwijl een totem van een vechter wellicht een             
houtsnijwerk van een zwaard kan zijn. 
 
Spreukensloten per niveau  
De sjamaan krijgt een vast aantal spreuksloten per niveau welke hij mag gebruiken voor de               
aspecten van zijn totem(s). Hij zal over het algemeen minder spreuken per niveau kunnen              
werpen in vergelijking met andere spreukwerpers maar mag daarentegen zijn eigen           
spreuken kiezen. 

Communie Sjamaan Subjugatie Sjamaan 

N1 - 3 N1 - 4 

N2 - 2 N2 - 3 

N3 - 1 N3 - 2  

N4 - 1 N4 - 1 

N5 - 0 N5 - 1 
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Let op! Een sjamaan heeft meer spreuken om uit te kiezen dan dat hij daadwerkelijk kan                
kiezen per dag. Hierboven staat alleen hoeveel spreuken een sjamaan per dag heeft. Niet              
het aantal waar hij uit kan kiezen per dag. 
 
Spreukpunten per niveau  
Omdat sjamanen hun MP op dezelfde manier krijgen als een magiër of druïde, kunnen ze               
nooit meer dan 30 MP totaal bezitten.  

● N1 - 5 
● N2 - +4 
● N3 - +3 
● N4 - +2 
● N5 - +1 

 
Spreukpunt kosten voor spreuken per Niveau 

● N1 - 1 
● N2 - 2 
● N3 - 3 
● N4 - 4 
● N5 - 5 

 
Spreukslot kosten voor spreuken per niveau 

● N1 - 1 
● N2 - 2 
● N3 - 3 
● N4 - 4 
● N5 - 5 

 
Spreuken boven niveau 3 
 
Niveau 4 spreuken 
De spreuken die een Sjamaan tot het derde Niveau krijgt staan vast. Echter vanaf N4               
verandert dit. Op het vierde Niveau mag hij een N1 spreuk van zijn totem waar hij N4 mee is                   
geworden als onweerstaanbare spreuk leren. Hij mag als hij dit wil elke dag een andere N1                
spreuk hiervoor kiezen, zolang deze maar van dezelfde totem is.  
 
Niveau 5 spreuken 
Elke totem heeft een vaste N5 spreuk. 
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Hoofdstuk 7: Uitrusting en Draagkracht 

Uitrusting 
Iedere speler begint met een uitrusting. Hij krijgt hiervoor een aantal middelen om deze              
samen te stellen. Hieronder een samenvatting van de middelen waar een nieuw karakter             
mee begint 

● 1 pakket 
● 2 KP  
● 10 GFL 

Pakketten 
Alle nieuwe karakters mogen gratis 1 pakket kiezen. Je kunt buiten dit ene gratis pakket op                
geen enkele andere manier aan een pakket komen bij het bouwen van je karakter.  
Als er bij een pakket wapen staat, mag elk wapen gekozen worden. Dus zelfs een boog                
bijvoorbeeld. Mocht er 1 handig wapen staan, dan is elk wapen wat niet groter dan 1 meter                 
10 is toegestaan. Nieuwe spelers die als een groep beginnen mogen onderling dingen van              
pakketten en dingen die ze met KP kopen uitwisselen. Zolang alle nieuwe spelers in de               
groep het hier maar mee eens zijn. 
 
Om een voorwerp van een pakket te krijgen moet je de vaardigheid om het te gebruiken                
en/of vinden wel hebben. Je mag dus prima het pakket nemen, maar je krijgt de voorwerpen                
waar je niet mee om kunt gaan dus niet. 

Naam pakket Inhoud 

Licht pakket ● Lichte bepantsering (gehele lichaam) 
● Wapen en/of schild combinatie naar keuze 

Middelzwaar pakket ● Middelzware bepantsering (gehele lichaam) 
● Wapen en/of schild combinatie naar keuze 

Zwaar pakket ● Zware bepantsering (gehele lichaam) 
● Wapen en/of schild combinatie naar keuze 

Bos pakket ● Lichte bepantsering (gehele lichaam) 
● 1 handig wapen naar keuze of boog 
● 5 kruiden verbandjes of een pakketje met kruiden  

Alchemist pakket ● Lichte bepantsering (gehele lichaam) 
● 4 drankjes naar keuze die de alchemist kan maken 
● 1 handig wapen naar keuze 

Brouw pakket ● 1 drankje van elke soort die hij kan maken buiten de algemene drankjes om  
● 4 drankjes naar keuze die de alchemist kan maken 
● Genoeg componenten om al zijn niet algemene N1 drankjes 1 keer te maken. 

Creator pakket De Appendix IV: De Kunst van Creatie is nog niet af; dit pakket zal tegelijk worden uitgegeven. 

Spreukwerper pakket ● Staf of 1 handig wapen 
● Spreukenboek, totem focus, heilig symbool of druïdische focus. 
● 4 magisch perkamenten en een inktpen met inktpotje of 5 kruiden verbandjes 

69 



Elbaria Algemeen Regelboek 
Versie 2018.08 

Losse voorwerpen 
Hieronder is een lijst met losse voorwerpen die je kunt kiezen voor je nieuwe karakter.               
Sommige voorwerpen zijn gratis waar anderen 1 of meer KP kosten. Je kunt altijd met de SL                 
overleggen over de mogelijkheid om voorwerpen die niet op de lijst staan te nemen voor je                
nieuwe karakter. Houd er rekening mee dat als je voorwerpen uit deze lijst kiest je een IC                 
prop voor deze voorwerpen moet hebben. Ook moet je ze, ongeacht je draagkracht, fysiek              
bij je kunnen dragen. Je kunt bijvoorbeeld prima 200 dolken nemen. Maar als je dit doet                
moet je dus ook daadwerkelijk OC 200 larp-dolken bezitten en deze IC fysiek bij je kunnen                
dragen.  

Naam voorwerp KP Kosten Gewicht 

Eenhandige wapens  

Zwaard 1 2 

Knuppel of morgenster 1 1 

Beenderen zwaard 2 0.5 

Dolk 0 0.5 

Tweehandige wapens 

Zwaard, knuppel of bijl 2 3 

Hellebaard of speer 2 2 

Staf 1 2 

Afstandswapens 

Boog 1 0.5 

Werpwapen (10 stuks) 0 2 

Pijlen (10 stuks) 1 0.5 

Bepantsering  

Lichte bepantsering (gehele lichaam) 1 1 

Middelzware bepantsering (gehele 
lichaam) 

2 3 

Zware bepantsering  (gehele lichaam) 3 5 

Schild 1 2 

Helm (metaal) 0 1 

Helm (leer) 0 0.2 

Avontuur Voorwerpen  

Touw 0 1 

5 stuks Kruiden verband 1 0 

N1 Drankje 1 0.1 
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5 stuks magisch perkament (zonder 
spreuk) 

1 0 

Componenten pakket (10 veel 
voorkomend, 5 zeldzaam) 

1 0 

Spreukenboek 1 0.2 

Heilig Symbool 1 0.2 

Totem focus 1 0.2 

Druïdische focus 1 0.2 

1 Verband* 0 0 

Papier & houtskool 0 0 

Magisch voorwerp maak pakket 3 0 

Handkar  2 NVT 

Inktpen & inkelpotje 1 0.2 

15 Grote Florijnen 1 0 

* niet bruikbaar zonder de juiste vaardigheid 

Geld binnen Elbaria 
Elke nieuwe speler begint met 10 GFL (grote florijnen), er zijn echter uiteraard meer              
muntstukken binnen het Elbariaanse rijk. Hieronder staan alle muntsoorten en hun relatieve            
waarde. 
 

● 10 Kleine Florijnen zijn 1 Grote Florijn waard. (0.1 GFL per KFL) 
● 10 Grote Florijnen zijn 1 Shenain waard. (1 GFL) 
● 10 Shenain zijn 1 Puck waard. (10 GFL per SHN) 
● 10 Pucks zijn 1 Draak waard. (100 GFL per PCK) 
● 1 Draak (1000 GFL per DRK) 

 
In regel teksten, maar ook in de IC wereld van Elbaria, zul je regelmatig de afkortingen                
hierboven tegenkomen. 
 

● KFL - Kleine Florijn 
● GFL - Grote Florijn 
● SHN - Shenain 
● PCK - Puck 
● DRK - Draak 
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Draagkracht  
Elk karakter kan dingen bij zich dragen. Echter sommige karakters zullen sterker zijn dan              
anderen. Dit heeft te maken met de training die ze hebben gehad in hun gebied. Mocht je                 
meerdere gebieden hebt, dan geldt het gebied met de hoogste draagkracht. Ze tellen dus              
niet bij elkaar op. 

Gebieden Draagkracht 

Vechter 30 

Priester 25 

Avonturier 25 

Sjamaan 20 

Druïde 15 

Magiër 10 

Vaardigheden Draagkracht bonus 

Extra Sterk  Gebied basis X2 

Meer dan 1x Extra Sterk Gebied basis X3 

Pakezel +20 op je gebied basis 

Voorwerpen Draagkracht bonus  

Zak +2 

Rugzak +4 

Meesterwerk rugzak +6 

Handkar  +50 
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