
Hoe werken spreuken. en wat moet je hierover weten. 

(buitenspel info OC dit is extra kennis voor u dit document bestaat in het spel niet) 

 

Wie kan spreuken gebruiken? – enkel magiërs 

Voor kennis? je hebt volgende vaardigheden nodig om spreuken te kunnen doen: 

• magie kennis (x) dat wilt zeggen dat je minimum magie kennis van je eigen volk kent 

• Roeping der magie: dit is speltechnisch zodat je jezelf magiër kunt noemen. 

• ritueel: dit is rollenspel je mag dit alleen doen of met toeschouwers, we raden aan om spelleiding of 

figurant op de hoogte te brengen 

 

Voorwaarden? er zijn voorwaarden ROLLEN SPEL! 

Lees heel goed je magie kennis daar staan waardevolle tips in hoe een magiër eruit ziet volgens jou volk. En wat 

hij doet en welke vormen van magie.er staan zelfs rituelen bij die je kan gebruiken. Uiteraard moedigen we het 

maken van eigen rituelen ook aan en deze worden ook beloond. 

Mooi rollenspel wordt beloond, geen rollenspel kan worden afgestraft. 

Wat vragen wij minstens 1 ritueel per dag. hier is altijd een figurant bij aanwezig. En deze zal dat ook aan duiden 

op uw sheet. let op indien je dat niet doet kan je spreuken kwijt geraken. 

 

Hoe krijg je spreuken? er zijn 3 manieren. 

De eerste: is eenvoudig door ze aan te kopen  

• spreuken 1 levert u 3 spreuken op niveau 1,  

• spreuken 2 levert u 3 spreuken op niveau 2,  

• spreuken 3 levert u 2 spreuken op niveau 3,  

• spreuken 4 levert u 1 spreuk op niveau 4,  

• spreuken 5 levert u 1 spreuk op niveau 5. 

De 2 de: is door aan te leren, je zoekt een leer meester ook een magiër van jou volk die je een bepaalde spreuk 

wil, kan en mag leren. je moet dit via rollenspel leren 2 x 30 minuten met min 3 uur er tussen.je kan maar 1 ding 

leren per evenement. als je dit gedaan hebt mag je de aangeleerde spreuk gaan halen in de ruiltent. 

De 3 de: is dat je de spreuk vind in een spreuken boek als je lezen en schrijven hebt in de juiste taal mag 

proberen om de spreuk te leren. Rollenspel gaat belangrijk zijn. En weet dit is een risico. 

Eerst enkele tips: 

• Spreuken zijn meer individueel ik doe een spreuk op. 

• Spreuken kunnen: zowel schade, verdediging, helen, beschermen, maken, vernietigen 

• Spreuken kunneneffect hebben: spelers, figuranten, voorwerpen, omgeving, 

• Spreuken kunnen effect hebben speltechnisch op: zr, gr, lp, focus NOOIT op vaardigheden. 

• Spreuken kunnen effect hebben rollenspel: emotie, gemoed toestand, situatie, beleving, zintuigen. 

• Spreuken effect hebben op alles en iedereen:1 persoon, meerdere personen, vijanden, specifieke dingen, 

iedereen in een bepaalde ruimte, enz. 

• Spreuken hebben altijd een kost 1 focus per niveau. 

• Je hebt 1-5 niveaus. 

• Spreuken kan je doen door te wijzen, aan te raken, of ritueel 

• Je kunt spreuken negeren door magie resistentie dit kost dubbele focus dan het niveau spreuk. 

 

Moet je een incantatie zeggen ( bv hocus pocus)? nee je moet een handeling doen die voor een magiër van elk 

volk anders is. 

Dus in plaats van incantatie doe je de handeling en zeg je het effect dus hou deze kort en bondig. 

• Germanen: hebben een zakje met vruchten zij gooien dit richting doel. Zij doen aan hekserij.  

• Goten: hebben een voodoo popje, ze doen daar iets mee. Uiteraard is hun magie gespecialiseerd op 

voodoo. 

• Kelten: zij raken hun totem aan die ze dragen of bij zich hebben en doen dan hun spreuk. Hun magie is 

dat van natuur. 

• Pikten: zij hebben een poeder dat ze richting het doelwit blazen en doen dan hun spreuk. Zij baseren 

hun magie op de elementen. 

• Vikingen: maken een wonde en doen dan hun spreuk. Hun magie is occultisme 

 



Wat staat er allemaal op een spreuk? 

 

spreuk: 0001 (dit is voor ons moet je niet naar kijken) 

Niveau: 1 tot 5 (hoe hoger het niveau hoe sterker uw spreuk, hoe meer focus dat je moet schrappen, als iemand 

negeer roept op je spreuk moet je het niveau zeggen zodat hij ook focus moet en kan schrappen.) 

Doel: op wie of wat doet het iets 

Afstand: aanraking, wijzen 10 stappen  

Beschrijving: wat doet de spreuk (dit verschild van volk tot volk je mag daar vrij betekenis aan geven, heeft ook 

geen invloed op spreuk is gewoon rollenspel) 

Effect: kort beschrijven wat de gave doet. Bv 2 schade op pantser op torso. Dit moet je altijd vermelden. 

 

Kan ik zoveel spreuken doen als ik wil? ja & nee. Je kan spreuken doen zolang je focus hebt eenmaal je focus 

op is kan je geen spreuken meer. 

Wat als ik geen focus meer heb? Dan kan je eenmalig als je de vaardigheid meditatie hebt dit opvullen tot 

maximum let op min 30 min rollenspel. 

Wat daarna? Dan wordt het moeilijk binnen spel zijn er wel mogelijkheden om focus bij te krijgen. ik durf zelfs 

zeggen meerdere mogelijkheden. Maar dat ga je zelf moet zoeken tijdens het spel. 

Kan ik al mijn spreuken achter elkaar doen? Tuurlijk, is dat slim? zeker niet, want je weet niet wat er komen 

zal. Let op: tussen elke spreuk moet minstens 10 tellen tussen zitten. 

Wat als ik nog vragen heb? mag je altijd je vraag stellen aan figurant of spelleiding, je kan het ook altijd in de 

ruil tent vragen. 

 

 

 


