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Dit boekje is gemaakt om makkelijk en snel alle tabellen bij 
de hand te hebben die men tijdens het spel nodig zou kunnen 
hebben.

De tabellen met tovenaarsspreuken, priesterspreuken en voor
werpen zijn zo gemaakt dat men ze ook kan gebruiken om 
te dobbelen welke spreuk of welk voorwerp men tegenkomt/
krijgt, of mee beloond wordt. In het geval van toverboeken en 
dat soort zaken kan dat heel handig zijn.

Uiteraard kan men in zo’n geval ook kaarten trekken. Dat 
heeft zijn eigen charme, maar als een speler bijvoorbeeld al 
een bepaalde spreuk voor zich op tafel heeft liggen, kan men 
deze niet nogmaals trekken. Dat is wellicht fijn omdat er dan 
meer verschillende spreuken in het spel komen, maar evengoed 
kun je zeggen dat het jammer is dat daardoor een spreuk nooit 
meer dan éénmaal in het spel kan komen. Beslis met de spelers 
aan tafel welke huisregel er gekozen wordt.

Bij  tovenaarsspreuken moet men eerst een d6 gooien om te 
bepalen of het om een gildespreuk, algemene spreuk of een re
negate spreuk gaat.
• Gaat het om een gildespreuk, gooi dan bij welk gilde de spreuk 
hoort. En daarna nogmaals om te zien of deze in  categorie A 
of B valt.
• Heeft men dat gedaan, of betrof het een algemene of renegate 
spreuk, gooi dan een laatste maal in de  juiste categorie.
• Bij de priesterspreuken gooit men éénmaal om te zien bij 
welk geloof de spreuk hoort en daarna nogmaals op de geloofs
tabel.

Omdat bij voorwerpen het van van het niveau van de groep 
afhangt welk niveau de voorwerpen zijn die men tegenkomt, 
moet men daar eerst voor dobbelen. 
• Groepen van niveau 5 en 6 moeten zelfs nog een extra keer 
werpen of zij in categorie I of II moeten dobbelen. 
• Als het niveau van het voorwerp is vast gesteld, moet men 
gooien of men binnen dat niveau moet dobbelen in categorie 
A, B of C, D of zelfs E. 
• Er zijn niet zoveel voorwerpen van niveau 5 en 6 dus deze 
zijn verder niet categorieën onderverdeeld.
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de Spelronde / Reizen

Proviand, lp en mp aanpassen
1)  Verlaag proviand met 1 punt (niet nodig in herberg).

• Als de proviand op is verliest men 1 lp.
• Bier: 2 bierpunten telt als 1 proviand. -1 op alle worpen op die dag (opbouwend).

2)  Verhoog mp met 1.

De groep blijft op dezelfde locatie
3)  Trek een noodlotkaart, handel de gevolgen af (als de locaties daar aanleiding toe geven).
4)  Eindedagactie (het gebruik van een vaardigheid, spreuk of dienst, dan wel het boeken 
       van een herberg kost geen actie). 

De groep reist naar een andere locatie
3)  Trek een noodlotkaart, handel de gevolgen af (als de locaties daar aanleiding toe geven).
4)  Zet 1 stap op de kaart via een weg of (stippel)pad. Halt houden op een locatie 
       zonder vakje is toegestaan.

• Lees over stippel en (groene) bospaden in het regelboek pag. 22.
• Draai eventueel een fiche om en handel dit af.

5)  Eindedagactie (het gebruik van een vaardigheid, spreuk of dienst,  
      dan wel het boeken van een herberg kost geen actie).

Reizen over water
• Een groep met een eigen boot mag over ieder water reizen.
• Met de richting mee mag men 2 vakjes reizen bij d6 ≥ 4. 
• Een groep zonder boot mag over de gestippelde vaarroutes reizen.  

Stap op waar een anker staat aangegeven.  
Lees over beschikbaarheid en kosten van veermannen in het Regelboek pag. 23.

• Negeer noodlotkaarten van toepassing op het landschap naast de rivier.
• Huurlingen mogen (betaald) aan boord.  

Vrijwillige escortes nemen afscheid.  
Ondoden zijn niet welkom aan boord...

Andere groepen of legers bewegen
• Als de groep op een fiche stuit: open het en handel de gevolgen af. 
• Als een legerfiche in contact komt met een vijandelijk legerfiche: handel de veldslag af. 
• Als er iets gebeurt waardoor het tot een treffen komt, wordt dat direct uitgespeeld  

(uitgevochten).
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Voor het gevecht
1) Uitzonderlijke zaken voor het Gevecht

• Bepaalde voorwerpen (bijv. Barda), 
spreuken en vaardigheden mag men di
rect voor het gevecht gebruiken (staat 
aangegeven op de betreffende speelkaar
ten). Dit is ook het moment voor wie 
bier wil drinken voor het gevecht.

2) Sluipen
• Maximaal 1 poging, mits vaardigheid 

in groep.

3) Vluchten
• Slaagt bij 1d6 ≥ vluchtscore
• Reputatie -1 (ridders: -2)

Bier drinken voor het Gevecht
•  -1 op alle worpen (niv. -1 in proeven)*
• +2 op schade in handtothandgevecht.
• De held ontvangt 2 schade extra.

*m.b.t. vijandelijke bogen en spreuken bijv.

Vechten

1) Initiatief
• De helden zijn eerst aan de beurt,  

tenzij anders staat aangegeven.
• Bij handtothandgevecht gebeurt alles te

gelijk.

2) Kies per Held
• Kies per held: toveren, boogschieten  

of handtothandgevecht.

3) Magie
• Volgorde binnen de groep in overleg.
• Kies tegen welke tegenstander(s).
• Uitgeschakelde tegenstanders tellen  

niet meer mee in het verdere gevecht.

3a) Vijandelijke magie
• De vijand richt eerst op de sterkste  

held die nog een bedreiging is.
• Een uitgeschakelde held mag niets meer 

doen.

4) Boogschieten
• Kies op welke tegenstander men richt.
• Uitgeschakelde tegenstanders tellen niet  

meer mee in het verdere gevecht.

4a) Vijandelijke Boogschutters
• De vijand richt eerst op de sterkste  

held die nog een bedreiging is.
• Een geraakte held  verliest 1 lp  

(2 lp bij een kruisboogschot) en is uitgescha
keld.

5) Hand-tot-hand-gevecht
• Gooi voor iedere betrokkene 1d6,  

tel daar de aanvalswaarde bij op.  
Alle tegenstanders in dit gevecht doen 
hetzelfde (d6 + niveau).

• Als de helden evenveel als, of meer dan,  
de tegen standers scoren, winnen zij.  
Zo niet dan verliest de heldengroep.

6) Bereken Schade
• Helden winnen: Verdeel naar keuze  

25% van de vijandelijke totaal score  
aan schade over de groep.

• Vijand wint: Verdeel de vijandelijke score  
in zijn totaal aan schade.

7) Genezening na een Gevecht
• Iedere held die niet uitgeschakeld is  

mag 1 genezende spreuk, vaardigheid  
of voorwerp aanwenden.

Confrontaties

Escortes en Dienaren
• Escortes nemen max. de helft van de  

vijandelijke schade voor hun rekening.
• Willoze dienaren (ondoden) mag men 

schade laten nemen tot zij op 0 lp staan.
• Escortes: 3+niv. lp; ondoden: 1+niv. lp;  

soldaten/huurlingen etc. hebben 4+niv. lp  
en ridders 5+niv. lp. Pantser geeft +1 lp
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wapens

Wapen  Bonus Prijs Klassen         Extra Regels Vaardigheden.

Boog  n.v.t. 2 zs av, sp, kr  afstandswapen, niet voor ridders, 1 schade ja

Hellebaard  +2 2 gs pala. gen tweehandig

Mes of Dolk  -1 1 zs alle

Knots, Bijl, Hamer of Kort Zwaard  - 2 zs av, pr, kr, magiër

Kruisboog  n.v.t. 1 gs kr afstandswapen, doet 2 schade ja

Speer  +1 2 zs kr in combinatie met schild: geen +1

Stafsikkel  +2 1 gs dru tweehandig ja

Tweehandige Knots, Hamer of Bijl +2 4 zs kr tweehandig ja

Tweehandige Staf  +1 2 gs gildem. tweehandig ja

Tweehandig Zwaard  +2 3 gs ri tweehandig ja 

Vuisten  -3 - alle  nee (evt.)

Zwaard  +1 1 gs kr, magiër

Zilver  - x4 alle raakt weerwolven (+2 bonus)

Magisch  1, 2, 3 - alle raakt ook geesten, magische wezens en weerwolven

wapenrustingen

Wapenrusting Bonus Prijs Klassen         Extra Regels

Beukelaar +1 1 zs kr, av, pr, sp mag met tweehandige wapens gecombineerd worden

Harnas +5 5 gs kr, prgen vluchten en sluipen worden 2 punten moeilijker

Helm +1 2 zs kr, prgen 

Kleding - - ieder

Maliënkolder +3 2 gs kr, prgen  vluchten en sluipen worden 1 punt moeilijker

Schild +2 2 zs kr, pr alleen te gebruiken met éénhandige wapens

Soepel Leer +1 2 zs kr, pr, av, sp

Stug Leer +2 4 zs kr, pr, sp

Magisch 1, 2, 3 - - beschermt ook tegen geesten, spreuken worden moeilijker voor vijanden (+1, +2 of  +3)

• +2 Prinses Leta voert zelf het leger aan
• +1 Heilige banier of reliek
• +1 Ka Rashied voert zelf het leger aan
• +1 Het leger wordt aangevoerd door een demon
• +2 Arcimboldo voert zelf het leger aan
• +1 Hakim II voert zelf het leger aan
• +1 Het leger bestaat vooral uit gelovigen van de Generaal
• +2 Het leger bestaat uit orken die hun thuisland verdedigen
• +2 Het leger bestaat uit dronken Fjinnan
• +1 Het leger moet de stad ontzetten waar de meeste soldaten zelf vandaan komen
• 2 Het leger bestaat uit onderlinge vijanden
• 1 Het leger wordt aangevoerd door een impopulaire aanvoerder
• 2 Het leger moet een stad vernietigen waar het grootste deel van de soldaten zelf vandaan komt

Plussen en Minnen voor Legers
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     Reputatie Score      Effect

Verguisd 15 of minder • Geen aankoop en verkoop meer mogelijk.
  • In iedere stad of hoofdstad moet men iedere ronde dat men er is, vechten met een groep Premiejagers.
Gevreesd 10 t/m 14 • Alles wordt drie keer zo duur.
  • Leermeesters nemen geen leerlingen meer aan: vaardigheden en spreuken leren is niet meer mogelijk.
Veracht 7 t/m 9 • Ridders van de Witte Roos en Huurlingen vallen direct aan.
Geducht 5 en 6 • Ridders van Pelinor en de Zwarte Roos en Patrouilles vallen direct aan.
  • Alles wordt twee keer zo duur.
Verfoeid 3 en 4 • Premiejagers vallen meteen aan.  • Bij -4 na het scenario verliezen Paladijnen en Ridders van P. hun titel.
Neutraal 1 t/m 5 - 
Gewaardeerd 6 t/m 8 • De prijzen van genezingen dalen met een kwart van de prijs.
  • Ridders van Pelinor geven een escorte.
Vermaard 9 t/m 14 • Patrouilles geven een escorte.
  • De eerste keer dat deze score wordt behaald, krijgt de groep een vrijbrief en 2 goudstukken per held.
Vereerd 15+ • De eerste keer dat deze score wordt behaald, krijgt de groep een magisch voorwerp per held
     en wordt 1 held in de adelstand verheven, mits de groep het scenario weet te winnen.

Reputatie Scores Effecten

Overzicht Afkortingen

niv: niveau

^niv: het dakje staat voor ‘het hoogste’ 
niveau van een groep tegenstanders, 
bijv. een vampier met een lijfwacht  
van skeletten. 

≥: groter of gelijk aan. Dit teken wordt 
veel gebruikt bij proeven om te zien of 
een vaardigheid of spreuk lukt.

d2: tweezijdige dobbelsteen: Een zes
zijdige dobbelsteen gedeeld door 3. 
Tel 1, 2 en 3 als ‘1’ en 4, 5 en 6 als ‘2’

d3: driezijdige dobbelsteen: Een zes
zijdige dobbelsteen gedeeld door 2. Tel 1 
en 2 als ‘1’, 3 en 4 als ‘2’ en 5 en 6 als ‘3’

d6: zeszijdige dobbelsteen

d6+1: een zeszijdige dobbelsteen.  
Bij het resultaat wordt ‘1’ opgeteld.

d6+niv: een zeszijdige dobbelsteen.  
Bij het resultaat wordt het niveau van 
het wezen of held opgeteld.

d6+(niv/2): een zeszijdige dobbelsteen. 
Bij het resultaat wordt de helft van het 
niveau van het wezen of held  
opgeteld.

lp: levenspunten

bp: beschermingspunten

ks: koperstukken

zs: zilverstukken

gs: goudstukken

Av: avonturier

Bzw: bezweerder

Dr: druïde

Kr: krijger

Mag: magiër

Nec: necromantiër

Pal-Gen: paladijn van de Generaal

Pal-JHK: paladijn van de Jaden  
Hemelkeizer

Pal-Nat: paladijn van de Natuur

Pal-Zon: paladijn van de Zon

Pr-Gen: priester van de Generaal

Pr-JHK: priester van de Jaden  
Hemelkeizer

Pr-Zon: priester van de Zon

Pr: priester

Ri: ridder

Sp: spoorzoeker

Tov: tovenaar
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Locaties en diensten

     Dorp 

Bedrijvigheid van helden 
Boerderij
Druïde
Haven
Herberg

     Stad 

Bedrijvigheid van helden 
Haven
Herberg
Lommert
Markt 
Paardenhandelaar
Tempel
Tovenaarsschool 
Wapensmid

     Hoofdstad 

Bedrijvigheid van helden 
Chirurgijn 
Haven
Herberg
Lommert
Markt 
Paardenhandelaar
Paleis 
Tempel
Tovenaarsschool 
Wapensmid

     Klooster 

Bedrijvigheid van helden 
Boerderij
Chirurgijn
Herberg
Lommert
Paardenhandelaar
Wapensmid

Locaties

De tabel ‘Locaties en Diensten’ geeft 
aan waar men welke diensten kan laten 
verlenen. 

Niet alleen is het aanbod van diensten 
gebonden aan bepaalde locaties, ook moet 
men dobbelen (succes) of de dienstverlener 
tijd en materiaal heeft op het moment dat 
men aanklopt. 

De prijs voor dezelfde dienst verschilt 
nogal in dorpen, steden of hoofdsteden.
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Locaties en diensten vervolg

*1 Een overnachting boeken kost geen actie.NB De derde poging een dienst te zoeken is altijd een succes. 

Succes 
100% 
d6≥3 
zelfde geloof: d6≥2 
anders: d6≥4 
 d6≥5
d6≥3 
d6≥2 
d6≥4 
d6≥2 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
d6≥3 
d6≥2 
100% 
2 voorwerpen p.p. 
3 voorwerpen p.p. 
1 voorwerp p.p. 
2 voorwerpen p.p. 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
d6≥5 
d6≥4 
adel: d6≥2 
niet adel: d6≥4 
d6≥3, +1 per  
3 rep. onder 0 
zelfde geloof: d6≥3 
anders: d6≥4 
zelfde geloof: d6≥2 
anders: d6≥3 
d6≥4 
1 spreuk 
2 spreuken 
1 spreuk 
2 spreuken 
d6≥3 
100% 
d6≥3 
100%
d6≥6 
d6≥5 
d6≥4

Kosten en Effect 
3 ks p.p. per proviandpunt 
3 zs per lp, of 2 gp / niv. ziekte 
1 ks/lp (max 5 lp p.p.) 
3 ks/lp (max 3 lp p.p.) 
3 zs, 2 lp (bloedoffer)
20 gs, verkopen levert 10 gs op. 
25 gs, verkopen levert 12 gs op. 
3 ks / vakje p.p. 
4 ks / vakje p.p. 
1 zs / vakje p.p. 
3 ks p.p. per bierpunt 
4 ks p.p. per bierpunt 
5 ks p.p. per bierpunt 
4 ks p.p. Wie overnacht krijgt 1 lp terug. 
7 ks p.p. Wie overnacht krijgt 1 lp terug. 
2 zs p.p. Wie overnacht krijgt 1 lp terug. 
1 zs p.p. max 3 vakjes 
2 zs p.p. max 3 vakjes 
3 zs p.p. max 3 vakjes 
Pak blind 2 nietmag. voorwerpkaarten, max.niv 3 
Pak blind 3 nietmag. v.w.krt., prijs x 1.5, max.niv 4 
Pak blind 1 magische voorwerpkaart, max.niv 3 
Pak blind 2 mag. v.w.kaarten, prijs x 1.5, max.niv 4 
10 gs, verkopen levert 5 gs op. 
13 gs, verkopen levert 7 gs op. 
10 gs, verkopen levert 5 gs op. 
13 gs, verkopen levert 7 gs op. 
4 ks p.p. per proviandpunt 
5 ks p.p. per proviandpunt 
2 gs, reputatie -2 
3 gs, reputatie -3 
1 gs p.p. reputatie +1 
1 gs p.p. reputatie +1 
2 gs p.p. reputatie +d6  
 
1 ks/lp 
2 zs/lp 
2 zs/lp 
4 zs/lp 
1 gs 
Pak blind 2 spreuken (max. niv 3); kies er 1 
Pak blind 3 spreuken (max. niv 5), prijs x 1,5; kies er 1 
Pak blind 2 spreuken (max. niv 3); kies er 1 
Pak blind 3 spreuken (max. niv 5), prijs x 1,5; kies er 1 
Wapen naar keuze is aanwezig bij succes. 
Als stad, maar prijs x 1,5 
1 zs/bp 
2 zs/bp 
Vaardigheid: 3 ks/niv. vaardigheid 
Spreuk: 1 zs/niv. spreuk 
     Opbrengst x 1,5         Opbrengst x 2

Bedrijvigheid 
Boerderij 
Chirurgijn 
Druïde 
 

Haven 
 
 
 
 
Herberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lommert 
 
 
 
Paardenhandelaar 
 
 
 
Markt 
 
 
 
Paleis 
 
 
 
Tempel 
 
 
 
 

Tovenaarsschool  
 
Wapensmid

Bedrijvigheid van
helden

Dienst 
Proviand Kopen 
Genezing 
Genezing 

Paladijnqueeste Afsmeken
Boot kopen/verkopen 
 
Overtocht kopen 
 
 
Bier kopen 
 
 
Overnachten *1 
 
 
Gids huren 
 
 
Spullen kopen/verkopen 
 
Magische Voorwerpen 
kopen / verkopen 
Lastdier kopen/verkopen 
 
Wagen kopen/verkopen 
 
Proviand kopen 
 
Barda kopen 
 
Audiëntie 
 
Strafvermindering vragen 
 
Genezen 
 
 
 
Paladijnqueeste afsmeken
Spreuk kopen 
 
Spreuk kopen / verkopen 
 
Wapen kopen / verkopen 
 
Rusting reparen 
 
Beunhazen
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Kerkers

Kerkerniveau

 Niveau Niveau kerker n.a.v. d6 
 Groep           1-2    3-4   5-6 
    1 1   1   2 
    2 1   2   3 
    3 2   3   4 
    4 3   4   5 
    5 4   5   6 
    6 5   6   6

d6 Voorwerp
1-2 Een zwachtel
3 Een geneeskrachtige drank
4 2 ks per held
5 1 zs per held
6 2 zs per held

Stappenplan
• Ga na of men de kerker kan vinden.

• Bepaal het niveau van de kerker via de tabel.

• Pak zoveel kerkerkamers als het kerkerniveau.

• Voeg een slotkamer van het kerkerniveau toe.

TIJDENS DE RONDE
• Leg de kerkerkamer neer.

• Neem een kerkergebeurtenis en rond deze eerst af.  
Tenzij de kerkerkamer een slotkaart was.  
Deze beëindigd het kerkerbezoek.

• Speel daarna pas de effecten van de kerkerkamer uit.

DE KERKER VERLATEN
• Men mag altijd de kerker ontvluchten

• Men moet de kerker verlaten als:

        •  deze dood loopt.
        •  men de slotkamer (goed of slecht) af heeft gerond.
        •  gevolg van een kerkergebeurtenis .

d6 schat 
  1   4 ks per held 
  2   1 zs per held 
  3   2 zs per held 
 4-5   1 voorwerp per 2 helden, 4 zs per held 
  6   1 voorwerp p.p. en 1 zs per held
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Vaardigheden

Naam Effect Formule Te leren door:

Uitrusten

Vissen

Weer Voorspellen

Zuipen

Acrobatiek

Bloemschikken

Boekrollen Lezen

Informatie Verzamelen

Kruidenleer

Met Tweehandige 
Wapens Vechten

Polemologie

Schildgebruik

Topografie

Vuistvechten

+1 lp tijdens de nacht

+1 proviand bij een rivier. “1”: aanval van slijksluipers.

Negeer een weerseffect. “1”: dubbel negatief effect.

Vermijdt effect van alcohol. “1”: hoofdpijn: 1 dag alle proeven -1

1 punt moeilijker te raken met bogen
Als eindedagactie levert het geld op:
dorp: 1d2+2 ks, stad: 1d3+3 ks, hoofdstad: 1d6+6 ks.

+2 bij rituelen

Gebruik een gebedsrol, spreukrol of toverboek. 
De spreuk vergaat.

Draai 1 blind fiche 1 vakje verder: 2 ks / held
Draai 1 blinde fiche 2 vakjes verder: 3  ks / held, 1 pt. moeilijker
+1 op vinden van diensten
Alleen: dorp, stad, brug, boot

+1 lp

De held kan tweehandige wapens gebruiken.

Proef tegen 7: leger krijgt +1, 1x per scenario een blind legerfiche 
omdraaien,  altijd veilig vluchten voor legers.

Gooi 1x over als men verdwaalt.

I.p.v. -3 maar -1 bij ongewapend vechten.
In worsteling (bijv. moerasmonster) +2

d6 = 6

d6 => 5

d6 => 5

d6=> 5

-

d6+niv => 4

d6+niv => 
niv spreuk+2

d6+(niv/2) => 
4 of 5

d6+(niv/2) => 4

-

d6+niv => 
5 of 7

-

d6+(niv/2) => 3

-

ieder

ieder

ieder

ieder

av, kr

av, tov, pr, palzon

av, pr, tov

av, sp

dr, sp, av, bzw, nec

kr, sp, palnat

prgen, kr, palgen, ri

kr, sp, av, pr

tov, pr, dr, ri, sp, av

kr, sp, av

Niveau 0

Niveau 1
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Vaardigheden vervolg

Naam Effect Formule Te leren door:

Bergbeklimmen

Boogschieten

Handelen

Hypnotiseren

Jagen

Leerbewerken

Met Twee Wapens Vechten

Sluipen

Villen

Wetsleer

Wonden Verzorgen

Woudlopen

Zakkenrollen

Niet verdwalen op bergpaden

Men kan met gewone bogen schieten.

Verkoopprijs wordt 75% i.p.v. 50%. Dorp: 4, Stad: 6, Hoofdstad: 8

Slachtoffer -2 op 1 worp. Werkt alleen buiten gevechten.

+1 proviandpunt, ook in te zetten bij ontmoeting met 
wolf, zwijn, beer; resp: 1, 2 en 3 proviantpunten.

Herstel niv schade aan leren panster: 1 ks/bp.

Men kan met twee éénhandige wapens vechten:
Tel bij de schade van het hoofdwapen:
avonturier: +2 schade
“spoorzoeken” +3 schade
krijger: +4 schade

Sluip om een ontmoeting heen. 
Ridders en paladijnen van de Gen: rep -4. Geeft +1 op zakkenrollen.

Overwonnen wolven, zwijnen en beren mag men verkopen 
in dorp of stad voor resp: 2 ks, 3 ks en 1 zs.

Voorkomt aanval door wetsdienaren. Voorkomt belasting betalen. 
Altijd succes met strafvermindering aanvragen.

Alleen verse wonden: niv/2 lp terug

Niet verdwalen op bospaden

Dorp: 4: 1d2 zs
Stad: 5: 1d3 zs
Hoofdstad: 6: 1d6 zs
Mislukt: reputatie-1
Bij een “1”: patrouille komt de groep gevangen nemen.
Zelf gerold: 1x overgooien.

d6+niv => 4

d6+niv

d6+(niv/2) => 
4, 6 of 8

d6+niv => 
niv+4

d6+(niv/2) => 5

d6+niv => 4

d6+niv => 
niv+3

d6+(niv/2) => 
^niv+2

d6+(niv/2) => 5

d6+niv => 
niv+1

d6+(niv/2 => 4

d6+niv => 4

d6+(niv/2) => 
niv+4

av, sp, dr

kr, sp, av (geen ri)

av, pr JHK

tov, pr, av

dru, sp, av

av, kr, sp, dr

kr, av, sp

sp, av

av, dr, sp

tov, pr, paljhk, av

pr, dr, sp, av, nec

av, dru, sp, palnat

av

Niveau 2
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Vaardigheden vervolg

Naam Effect Formule Te leren door:

Demonologie

Met Stafsikkel Vechten

Iedere held krijgt tegen een demon een +1 in confrontatie.
Na deze vaardigheid gebruikt te hebben, 
mag men alsnog aan het gevecht deelnemen. Reputatie -2

De druïde mag met een stafsikkel vechten. 
Voor 3 mp raakt deze ook onstoffelijke wezens.

d6+niv => 
niv+3

-

tov, pr, dr, av

dru

Hyperfocus

Kruisboogschieten

Mijnbouwkunde

Ondodenleer

Smeden

Spoorzoeken

Veteraan

Vliegensvlug

Ziektes en Giffen Genezen

De held kan magie gebruiken en vechten. 
Beide worpen krijgen wel een -2.

De held kan met een kruisboog schieten.

1x / kerkerbezoek de volgende kerkerkaart inzien.
Halveer de gevolgen van een valstrik, mijnbouwgas of instorting.
+1 op het vinden van een kerker.

Iedere held krijgt tegen ondoden een +1 in confrontatie.
Na deze vaardigheid gebruikt te hebben, 
mag men alsnog aan het gevecht deelnemen. Reputatie -1

Herstel niv/2 schade aan metalen pantser: 3 ks/bp

Iedere held: +1 op magie, boogschieten of handtottotgevecht. 
OF: +1 op jagen, sluipen en woudlopen. 
Iemand anders helpen kost 1 actie.

1 gevecht +3 bp

De held kan schieten en vechten. 
Beide worpen krijgen wel een -2.

Geneest natuurlijke en  onnatuurlijke ziektes, en giffen. 
Medicijnen kosten 3 zs/niv-ziekte-of-gif

d6+niv => 
niv+4

d6+niv => 
niv+2

d6+(niv/2) => 
niv+4

d6+niv => 
niv+3

d6+niv => 6

d6+(niv/2) => 
^niv+4

d6+niv => 
^niv+2

d6+niv => 
^niv+2

d6+(niv/2) => 
niv+4

tov, pr, av

kr (geen ri)

av, kr

tov, pr, av

av, kr, sp

sp, dru, av

kr

kr, sp, av

pr, dru, av, nec

Niveau 3

Niveau 4
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A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

B/1

B/2

B/3

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

B/1

B/2

B/3

1

1

1

1

2

2

3

4

5

1

1

1

1

2

3

4

5

Alchimi

Magisch Wapen

Onzichtbaarheid

Wapen Verhitten

Weerkaatsing

Beschermende Cirkel

Teleportatie

Bescherming tegen Magie

Ijzeren Wil

Bevriezing

Breek Pantser

Krachtbal

Vurige Pijlen

Bliksem

Vuurzee

Giftige Wolk

Tot Roest

Verdien 1d3 gs

1 wapen wordt magisch

+1 vluchten/sluipen, spoorzoeken, zakkenrollen

Niv tegenstanders krijgen  -2 of schieten en in gevecht

Schade kaatst terug

Blok niv schade. -2 voor bogen

Reis 1 vakje

Stopt magie

Stopt geestbeïnvloeding

OF: +2 bij vluchten OF: negeer vuurspreuk

Nivx3 tegenstanders krijgen -2 in gevecht

In gevecht +1d6+4+niv

+1 op voor alle bogen

Schakel 1 vijand uit

Schade+aantal tegenstanders x niv/2

Schakel niv-magiër x 1,5 niveaus uit (laagste niv’s eerst)

Bogen -2, vijanden met wapens -2, 
vijanden met pantser -2 (of -4 bij beide)

d6+(niv/2)=> 5

d6+(niv/2) => 4

d6+(niv/2) => 4

d6+niv => ^niv +3

d6+niv => niv +4

d6+niv => ^niv+4

d6+niv => 7

d6+niv/) => ^niv+4

d6+niv =>^niv+4

d6+niv => ^niv +3v+

d6+(niv/2) => ^niv+4

d6+niv => ^niv+2

d6+niv => ^niv+5

d6+niv => niv+2

d6+niv) => niv+3

d6+niv => ^niv+4

d6+niv => ^niv+3

d6

d6

Niveau

Niveau

Naam

Naam

Effect

Effect

Formule

Formule

TovenaarSpreuken

BezweerdersGildeSpreuken

MagiërsGildeSpreuken

Als men een willekeurige toverspreuk tegenkomt, gooi dan een d6. 
Eerst gooit men of het een gilde of andere spreuk betreft. 

Gildespreuken

1d6
1-3 Gildespreuk
4-5 Algemene Spreuk
6 Renegate Spreuk

1d6 
1-2 Bezweerder  1-4  A
  5-6 B
3-4 Magiër  1-4  A
  5-6 B
5-6 Necromantiër  1-4  A
  5-6 B

Daarna gooit men (bij gilde
spreuken in 2 stappen) voor 
welke spreuk dat is.
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TovenaarSpreuken vervolg

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

B/1

B/2

B/3

1

1

1

1

2

2

3

4

5

Ondoden Verjagen

Onkwetsbaarheid voor Geesten

Spreek met de Doden

Ziektes en Vergiffen Verdrijven

Ondoden Oproepen

Levenskracht Absorberen

Ondoden Commanderen

Vervloeking

De Drempel van de Dood

Ondode met laagste niv vlucht

Niv aantal niveaus aan geesten doen geen schade

OF: draai 1 fiche om. OF: zie de volgende 3 noodlotkaarten in

Genees ziekte of gif

Er verschijnen ondoden

Steel niv. lp

Commandeer niv-nec aan ondoden-niveaus

2’en en 6’en tellen niet mee als resultaat

De necromantiër komt weer tot leven na min. op -3 te staan

d6+niv => niv+3

d6+niv => ^niv+6

d6+(niv/2) =>5

d6+niv => niv+3

d6+(niv/2) => 6

d6+(niv/2) => niv+5

d6+niv => niv+6

d6+niv => 8

d6+niv => 9

d6 Niveau Naam Effect Formule
NecromantiërsGildeSpreuken

1

2

3

4

1

2

2

3

Venits Overdracht

Gueraldo’s Reparatie

Stomheid

Ritueel

Hevel niv-1 mp over

Herstel niv/2 bp

Niv x 2 wezen-niveaus kunnen geen spreuk doen.

+2 bij rituelen

d6+niv => 3

d6+(niv/2) => 5

d6+(niv/2) => ^niv+2

d6+(niv/2) => 5

d6 Niveau Naam Effect Formule
Algemene Spreuken

1-3

4-5

4

5

Demonen Oproepen

De Boeien van Bru

Er verschijnt een demon

-2 op spreuken en schieten, -4 in gevecht

d6+(niv/2) => 5

d6+niv => ^niv+2

d6 Niveau Naam Effect Formule
Renegate Spreuken
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

3

4

1

1

2

2

3

4

Spreken met Planten en Dieren

Verstrengeling

Huid van Bast

Helende Handen

Vernietig Ondoden

Berengedaante

Strijdlust

Leiderschap

Huid van Staal

Strijdkreet

Geweid Wapen

Toorn van de Generaal

OF: Daai 1 naburig fiche om
OF: Kijk naar de volgende noodlotkaart.
OF: +1 bij vinden van een kerker of val.

OF: Niv-druïde+1 tegenstanders -2 in gevecht.
OF: +2 op vluchten (moeilijkheid 4)
OF: Houdt achtervolgers tegen.

bp+2, +2 tegen magie, niet tegen vuur

OF: genees 1d6 lp (tegen3)
OF: genees 1 ziekte of gif (niv+3)

Dobbelresultaat proef + niv verrdelen over van te voren gekozen 
aantal ondoden (max. niv-druïde x 1.5). Deze zijn vernietigd.

Druïde doet daarna 1d6+niv x 3 schade

1d6+6 extra schade, immuun geestbeïnvloeding

Ieder held bp+2

bp+6, +2 tegen spreuk,  niet tegen bliksem

Vijanden schade gevecht -2, boogschutter -1

Wapen wordt magisch, schade +2d6+niv-pr

niv-pr x 2 vijandelijke niv’s vlucht

d6+(niv/2) => 4

d6+niv => ^niv+2  OF 4

d6+niv => 3

d6+niv => 3 OF niv+3

d6+niv => ^niv+4

d6+(niv/2) => 5

d6+niv=> 2

d6+(niv/2) => niv+2

d6+niv => 3

d6+niv => ^niv+3

d6+niv => 7

d6+niv => 7

d6

d6

Niveau

Niveau

Naam

Naam

Effect

Effect

Formule

Formule

PriesterSpreuken

het Geloof van de Natuur Spreuken

het Geloof van de Generaal Spreuken

Als men een willekeurige priesterspreuk tegenkomt, gooi dan een d6. 
Eerst gooit men van welk geloof de spreuk is (of dat het een algemeen is). 
Daarna voor welke spreuk het is.

Geloof

1 Natuur
2 Generaal
3 Jaden Hemelkeizer
4 Zon
5-6 Algemeen
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

4

Een Goed Gesprek

Vrede van de Keizer

Afdingen

Reputatie

Vergetelheid

Vriendschap

Goedlachs

Eeuwig Gevulde Kroezen

Hoorn des Overvloeds

Zonneharp

Flits van Inzicht

Dronkenschap

1 vijand uitgeschakeld, alleen tegen sprekenden

1’en en 2’en tellen niet mee. 
Dronken tegenstanders stoppen met vechten

1 voorwerp, proviand of bier 1/2 prijs.
Dorp: niv 1, Stad: niv 2, Hoofdstad: niv 3

Tijdelijk reputatie + d6 + (niv-pr/2)
Bij tegenstander zonder niv: 
Dorp: niv 1, Stad: niv 2, Hoofdstad: niv 3
Bij onderhandelen over een voorwerp: +niv-voorwerp.

OF: reputatie-, penose- of paleisscore blijft 1 ontmoeting 
hetzelfde OF: Tegenstanders met een bevel tot doden of 
gevangen nemen, vergeten dit.

1 vijand helpt de groep in het gevecht. Alleen bij sprekenden.

OF: 1 vijand uitgeschakeld
OF: Informatie  Verzamelen wordt 1 punt makkelijker 
en de helft goedkoper. (tegen 4)

OF: krijg 1 bierpunt (tegen 3)
OF: Tegenstanders omkoopbaar met bier zijn dat per direct 
(alleen in gevecht)

1 proviandpunt

OF: Negeer slecht weer (tegen 5)
OF: Volgende worp 2 punten makkelijker (5)
OF: Alle ondoden verliezen 1 punt op worpen

Gebruik 1 academische vaardigheid

Tegenstanders -3 op worpen. 
Alle dronken tegenstanders zijn direct uitgeschakeld.

d6+niv => niv+1

d6+niv => ^niv+3

d6+niv => ^niv+3

d6+niv => ^niv+3

d6+(niv/2) => ^niv+2

d6+(niv/2) => ^niv+3

d6+(niv/2) => ^niv+2 / 4

d6+(niv/2) => 5 / ^niv+3

d6+(niv/2) => 5

d6+(niv/2) => ^niv+3 / 5

d6+niv => 5

d6+niv => ^niv+3

d6

d6

Niveau

Niveau

Naam

Naam

Effect

Effect

Formule

Formule

het Geloof van de Jaden Hemelkeizer Spreuken

Het Geloof van de Zon Spreuken

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

Handoplegging

Licht

Meditatie

Ritueel

Paladijnwijding

Geneest niv lp

OF: In kerker proeven met vallen ontwijken, 
puinruimen, etc 1 punt makkelijker.

niv/2 mp terug. Meditatie kost geen mp

+2 bij rituelen

Wijdt een krijger tot paladijn van zelfde geloof. 
Alleen tussen scenario’s door.

d6+(niv/2) => 4

d6+(niv/2) => 4

d6 => 4

d6+(niv/2) => 5

d6+(niv/2) => 4

d6 Niveau Naam Effect Formule
Algemene PriesterSpreuken

PriesterSpreuken vervolg
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Voorwerpen

Als de spelers willen dobbelen voor een 
voorwerp moeten zij eerst gooien voor 
welk niveau het voorwerp heeft. 

Daarna moeten zij dobbelen in welke 
sublijst zij uitkomen (bijv. I, II of III). 

Daarna gooien zij in deze lijst welk voorwerp 
zij treffen. 

Als dit voorwerp niet voldoet (qua type, of omdat 
het juist wel of niet magisch moet zijn) wordt het 
automatisch het volgende voorwerp. 

Als de categorie het juiste voorwerp niet bevat, ga 
dan naar de volgende categorie, etc...

Welk voorwerp? d6

Niv 1  1-2: A  3-4: B  5-6: C

Niv 2  1-2: A  3-4: B  5-6: C

Niv 3  1: A  2: B 3: C 4: D 5: E 6: gooi nog een keer

Niv 4  1-3:A 4-6: B

Niv 5  gooi direct op nivtabel

Niv 6  altijd “Keten der Ketters”. Dit is een uniek voorwerp. Als het al in het spel is, gooi dan over.

Niveau 
van de Groep?

1

2

3

4

5

6

d6 
voorwerp niv-1

1-3

1-3

1-2

I: 1-2

I: 1-2

    d6 

1-4: I 
5-6: II

1-5: I     
6: II

d6 
voorwerp niv-2

4-6

4-5

3-4

I: 3-4

I: 3-4

d6 
voorwerp niv-3

-

6

5

I: 5-6

I: 5-6

d6 
voorwerp niv-4

-

-

6

II: 1-4

II: 1-3

d6 
voorwerp niv-5

-

-

-

II: 5-6

II: 4-5

d6 
voorwerp niv-6

-

-

-

-

II: 6

(gelijk dobbelen op de “Welk Voorwerp?” Tabel, zie hieronder)
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Voorwerpen vervolg

d6 Naam Prijs Type

19

A1

A1-2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3-4

A1-2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3-5

+1

-1

+2

-3

-1

+1

+1

-2

+2

Broche

De Wilde Post

Gezegende Hengel

Jamesons Teratologisch 
Compendium

Kaars van Pastielle

Klavertje Vier

Konijnenpoot

Wichelroede

Wierook

Zegening

Zwachtel

Barda

Biervat

Gewijde Staken

Grafvliegen

Heilig Symbool

Juweel

Lijfwacht

Maliënkolder

Schatkaart

Verloren Brief

Wapengif

Wondpoeder

16+3 zs

draai bij d6>=3 1 gesloten factiefiche

1 proviand bij d6=>5 

+1 op een worp in gevecht met een monster

+1 op nietgevecht worp in het donker

1x een dobbelsteenworp overgooien

+1 op een dobbelsteenworp

+1 bij zoeken

+1 bij het doen van een spreuk

gooi “1” over

1 lp

één gevecht: +2 lp, +4 schade, daarna lp -1, 
-1 op alle worpen dit scenario

20 bier

Kan een vampier voorgoed uitschakelen: 
66+niv +> niv+3

+3 op een necromantische spreuk, 
-1 bij gebruik als men een 1 gooit.

+1 schade of lp met spreuken

1d6 gs

+2 / held in gevecht, absorbeert 2 schade/held

+3 bp

Open een kerker bij 6>=4

d6: 1-2: open een kerker, 3-4: 1d3 zs in dichtbijzijnde plaats, 
5-6:  draai 1 gesloten fiche

+1d2 bij schieten, +1d6 schade in gevecht, 
kost 2 reputatie per gebruik 

1d3 lp

3 ks

4 gs

1 gs

2 zs

1 gs

1 gs

3 ks

3 zs

1 zs

1 gs

vol: 
2gs/held
half vol: 
1gs/held

1 gs

2 gs

4 gs

8 gs

4 gs

?

2 gs

1 gs

Niveau 1

Niveau 2









i 
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Voorwerpen vervolg

d6 Rep Naam Effect Prijs Type

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2-4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

+2

+2

+1

+1

+2

+1

+3

-1

-1

+1

-3

-1

+1

+2

Wapen Hersmeden

Vrijbrief

Adelbrief

Magische Boog

Helende Drank

Magisch Zwaard I

Zilveren Zwaard

Toverboek

Amuletten Weerwolven

de Hoorn des Overvloeds

Gouden Kelk

Harnas

de Hand van een Moordenaar

Rituele Dolk

Vloeibaar Vuur

Bezweerdershoed

Helende Drank

Boekrol

Pure Magie

Magisch Zwaard II

Het Schild van Anackire

Amulet tegen Ondoden

Amulet tegen Vampieren

de Helm der Ijzeren Wil

Schatkist

de Staf van Ibn Azulh

1 wapen wordt magisch (+1)

OF geen belasting betalen, OF geen aanval door patrouille,  
huurlingen of ridders
reputatie +2, verkoop: reputatie -5

Zie kaartje en regelboek

+1, raakt onstoffelijke wezens, negeert magische bescherming 

d6+3 => niv. ziekte/gif

+1, raakt onstoffelijke wezens, negeert magische bescherming 

+4 tegen weerwezens

3 maal een spreuk naar keuze

+3 tegen Weerwolven

1 maal per spelronde:
d6: 1-3: niets, 4: 1 proviand, 5:  1 bier, 6: magische kersen:  
iedereen 2 mp terug.

2d6 gs

+5 bp

+2 bij necromantische spreuk of spreuk tegen ondoden

+1, raakt onstoffelijke wezens, negeert magische bescherming 

+2 op magiër- of vuurspreuk

+2 bp (magisch)

geneest alle ziektes, giffen bij d6+3 => niv. ziekte/gif

1-3: Priesterlijk, 4-6: Toverspreuk
Willekeurige spreuk

mp naar max

3, Beloning, koopwaar, buit

bp+2, 2 schade, drager lp-1, rep -3

+1 tegen ondoden

+2 tegen vampieren, geen hypnose

reputatie +2, +1 extra magische bp, immuniteit geestbeïnvloeding

per held: 1d2 gs, 1d3 zs, 2d6 ks

kost 1 mp en 1 lp: spreuk lukt 1 punt makkelijker (mag ingezet na 
mislukken spreuk), kost 1 rep per keer

8 gs

6 gs

12 gs

12 gs

als spreuk

5 gs

12 gs

5 gs

3 gs

12 gs

3 gs

3 gs

6 gs

Als spreuk

8 gs

16 gs

16 gs

8 gs

8 gs

12 gs

18 gs
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Niveau 3

Niveau 4























































Voorwerpen vervolg

d6 Naam Prijs

Naam

Type

Effect Formule Type

Rep Effect

Ziektes

Bloedvoet

Greppelwrat

Redobanese Griep

Rottingsziekte

Kolder in de Kop

Grauweloog

Paarse Ziekte

Okerkoorts

Mummierot

Lycantropy

D6=1 of 2: de groep kan niet reizen die dag.
Hele groep op sluipen en zakkenrollen

Eenmalig lp -2
Eén dag reputatie -2
Volgende genezen

Stuiptrekkingen: -1 op alle worpen.

Per dag lp -1
Reputatie -2
Besmettelijk via contact

Voor iedere spreuk of ieder gevecht d6 gooien. 
1-2: held raakt verdwaasd en kan niets doen.

Eenmalig lp -2
-1 bij academische vaardigheden en spreuken

Ziektes worden 2 punten moeilijk te genezen

Per dag: mp-1

Permanent  lp -1
Per dag lp -1
Reputatie -3
Besmettelijk via contact

Nieuw scenario: lp en bp /2
Reputatie -2

d6 +1 => 2

-

d6 + niv => 4

d6 + niv => 3

d6 + niv => 3

d6+niv => 3

d6+niv => 6

d6+niv => 5

d6+niv => 5

-

natuurlijk

natuurlijk

natuurlijk

natuurlijk

onnatuurlijk, geestbeïnvloedend

natuurlijk, geestbeïnvloedend

onnatuurlijk

onnatuurlijk

onnatuurlijk

onnatuurlijk

1

2

3

-4

+3

-5

Renegaat Toverboek

Levenselixer

de Helm der Helden

de Keten der Ketters

3 toverspreuken naar keus, effect op niv +2. 
Gebruiker is renegaat. Rep -4

lp naar max, geneest alle ziektes

+2 bp, leger +1

Drager is immuun voor alle magie, de groep is renegaat, eenmaal 
om gedaan kan de keten nooit meer verwijderd, ieder scenario 
moet een wezenkaart van het laagste niveau door condottieri 
magistri vervangen worden.

16 gs

10 gs

14 gs

25 gs

Niv

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

21

Niveau 5

Niveau 6

Willekeurig natuurlijk ziekte

d6 Ziekte

1-2 Bloedvoet

3 Greppelwrat

4 Redobanese Griep

5 Rottingsziekte

6 Grauweloog
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Krijger

Spoorzoeker

Paladijn van de Zon

Paladijn van de Natuur

Paladijn van de 
Jaden Hemelkeizer

Paladijn van de Generaal

Ridder van de Rode Roos

Ridder van de Witte Roos

Ridder van de Zwarte Roos

Ridder van Pelinor 

Schildknaap

Bezweerder

Magiër

Necromantiër

Avonturier

Priester van de Zon

Priester van de Generaal

Priester van de 
Jaden Hemelkeizer

Druïde

Gildemeester

Adel

Renegaat

7+niv

6+niv

7+niv

7+niv

7+niv

7+niv

9+niv

8+niv

8+niv

8+niv 

Als klasse

3+niv

3+niv

3+niv

4+niv

5+niv

5+niv

5+niv

5+niv

3+niv

Als klasse

Als klasse

–

–

1+niv

1+niv

1+niv

1+niv

–

–

–

–

–

3+niv

3+niv

3+niv

1+niv

2+niv

2+niv

2+niv

2+niv

3+niv

Als klasse

Als klasse

Plus 1

–

Plus 1

Plus1

Plus 1

Plus 1

Plus 1

Plus 1 

Plus 1

Plus 1

Plus 1

Min 1

Min 1

Min 1

–

–

–

–

–

–

Als klasse

Als klasse

Alle wapens behalve tweehandige 
zwaarden en hellebaarden

Alle éénhandige wapens

Alle wapens behalve tweehandige 
zwaarden en hellebaarden

Alle wapens behalve tweehandige 
zwaarden en hellebaarden

Alle wapens behalve tweehandige 
zwaarden en hellebaarden

Alle wapens  behalve tweehandige 
zwaarden: dus ook hellebaarden

Alle wapens behalve hellebaarden 
en bogen

Alle wapens behalve hellebaarden 
en bogen

Alle wapens behalve hellebaarden 
en bogen

Alle wapens behalve hellebaarden 
en bogen

Alle wapens behalve hellebaarden 
en bogen

Dolk

Dolk, zwaard

Dolk

Alle éénhandige wapens, 
behalve zwaard

Alle éénhandige wapens, 
behalve zwaard

Alle éénhandige wapens

Alle éénhandige wapens, 
behalve zwaard

Alle éénhandige wapens, 
behalve zwaard

Als tovenaar-klasse 
PLUS tweehandige staf

Als klasse PLUS zwaard

Als klasse PLUS zwaard

Alle rustingen en schilden

Leren Rusting en schilden

Alle rustingen en schilden

Leren Rusting en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen en schilden

Geen

Geen

Geen

Soepel leren kuras, beukelaar

Alle rustingen (behalve 
harnas, malien) en schild

Alle rustingen en schilden

Alle rustingen (behalve 
harnas) en schilden

Alle leren rustingen 
en schilden

Geen

Als klasse

Als klasse

Klasse lp mp Aanval Wapens Rusting

Alle klassen en subklassen
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–

Begint met spoorzoeken. 
Kiest  uit boogschieten, 
jagen, sluipen en woudlopen

–

Als spoorzoeker

Mag ook wetsleer leren

–

–

Leert direct automatisch 
wetsleer

–

–

–

Start  met boekrollen lezen

Start  met boekrollen lezen

Start  met boekrollen lezen

Start met niv. +3 
aan vaardigheden,
max. niv. +1

Start  met boekrollen lezen

Start met boekrollen lezen

Start met boekrollen lezen

Start met boekrollen lezen

Als tovenaar-klasse

Als klasse

Als klasse

Paladijn, Ridder

Paladijn van de Natuur

Ridder van 
de Zwarte Roos

Ridder van 
de Rode Roos

Ridder

Ridder

Gilde-meester

Gilde-meester

Gilde-meester

Als klasse

Als klasse

–

–

Krijger, Gelovige van de Zon

Spoorzoeker, 
Gelovige van de Natuur

Krijger, Gelovige van 
de Jaden Hemelkeizer

Krijger, Gelovige van 
de Generaal

Krijger, Ridder van 
de Zwarte Roos, 
moet geloof afzweren

Krijger

Krijger, 
Ridder van de Witte Roos

Krijger

Krijger of Ridder 
(Wit of Zwart) 

–

–

–

–

Gelovige van de Zon

Gelovige van de Generaal

Gelovige van de 
Jaden Hemelkeizer

Gelovige van de Natuur

–

–

Bezweerder, 
Magier of Necrocmantër

–

– 

• Zonnekracht: Per gevecht niv lp extra, 1 mp,
• Immuun voor necromantische magie 

• Immuun voor onnatuurlijke ziekten
• één met de natuur:  
Kan rond iedere vijand sluipen: 2 mp

• Immuun voor natuurlijke ziekten
• Vrede Stichten: Kan 1 vijand tot vrede manen: 
d6+niv => 4 + niv. Kosten: 2 mp

• Immuun voor lycantropie
• Bloedlust: In gevecht  niv extra schade, 1 mp

• Immuun voor alle magie.  
• Moet renegaten direct doden. weigeren: rep. -4
• Ieder scenario reputatie +3

• Mag rechtspreken.  
• Ieder scenario reputatie +1

• Spreekt recht over adel 
• Moet rovers direct doden: weigeren: rep. -4
• Ieder scenario reputatie +2

• Zwakkeren beschermen: weigeren rep -4
(rep <4 geen ridder meer) vluchten: rep -2

• Wit: zwakkeren beschermen  • Zwart: rovers doden
• Rood: renegaten doden

• Bezweerderspreuken

• Magiërspreuken 

• Necromantiërspreuken 

–

• Zonne-magie

• Generaals-magie

• Hemelkeizer-magie

• Natuur-magie

• Bij stijgen niveau keuze uit 3 spreuken
• +5 gs ieder scenario
• 1x per scenario een verdekt fiche omdraaien

• Alleen door Zwarte en Rode Ridders te berechten
• Vrijgesteld van belasting        • Ieder scenario +1 gs
• Ieder scenario +1 rep.

• Kan alle toverspreuken leren en gebruiken

Vaardigheden Carrière-opties Voorwaarde Speciale Gave

• min. rep -3

• min. rep 0

• min. rep -3

• min. rep -3

• min. rep -3

• min. rep -3

• Van adel

• Van adel

• Van adel



24

Aardmannetjes I

Aardmannetjes II

Alfen

Belastinginner + Huurlingen

Beren

Boeren

Circus

Condottieri Magistri

De Vuist +Huurlingen

Dronken Fjinnan

Druïde + Leerlingen

Dryades

Everzwijnen

Feraten

Geesten

Gidsen

Gokkers

Hagedismensen

Handelsreiziger I + Huurlingen

Handelsreiziger II + Huurlingen

Handelsreiziger III + Huurlingen

Hondekoppen

Hooligans

Huurlingen

IJsmonsters

Inquisiteur + Huurlingen

Overzicht van alle wezens in scores

• Bij meerderheid helden,  
vluchten de aardmannen automatisch.

• Voor de magiefase: iedere held proef.  
d6≤2: val: 2  punt schade

• Bij meerderheid helden,  
vluchten de aardmannen automatisch.

• In de boogschietfase: er gaat een schimmelbom af.  
Iedere held proef:  d6≤2: deze ronde -2 op alle worpen.

• Als er een druïde in de groep is,  
kan deze de beer wegsturen: d6+niv≥ 4

• Als de groep wint, en jagen heeft,  
krijgt deze 1 proviand. 

• Verkopen de helden 1 proviand voor 1 ks/held  
(max. 3 proviand).

• Voor 1 zs/held voorspelt de waarzegger de komende  
3 noodlotkaarten: kijk deze in en leg ze terug.

• Iedere held gooit een d6.  
Bij een 1 mist deze held 1 voorwerp of d3 zs.

• Als de fjinnan niet onmiddelijk 2 bier krijgen,  
gaan ze matten.

• Als ze wel bier krijgen, escorteren ze de groep 1 ronde.

• Valt nooit een groep met een druïde aan.
• Taai.

• In of naast het Wold stijgt het niveau van de dryade 
naar 7.

• Taai:  1’en of 2’en tellen niet in het handtothand
gevecht.

• Feraten zijn demonen en immuun voor 
geestbeïnvloeding en magie van niveau 1 en 2.

• Alleen te raken met magische wapens en speciale 
spreuken.

• De groep krijgt wel schade van de geest.  
Deze schade negeert nietmagische bescherming.

• Gokken: 1-2: verlies 1 zs/held, 3-4; gelijkspel,  
5-6; win 1 zs/held

• Verkoopt max. 2 proviand, 1 voorwerp, 2 bier 
(dorpsprijs).

• De huurling heeft een niveau van 4.
• De huurlingen zijn degenen die boogschieten.

• Taai:  1’en of 2’en tellen niet in het handtothand
gevecht.

• Immuun voor geestbeïnvloeding en magie van niveau 1.
• Vuurspreuken doen hen dubbele schade.

• Verkoopt max. 4 proviand, 4 bier en 1 voorwerp 
(stadsprijs).

• De huurling heeft een niveau van 6.
• De huurlingen zijn degenen die boogschieten.

• Verkoopt max. 7 proviand, 7 bier en 2 voorwerpen 
(hoofdstadsprijs).

• De huurling heeft een niveau van 8.
• De huurlingen zijn degenen die boogschieten.

• Als de hondekoppen 1d2 proviand krijgen,  
vechten ze niet.

• Omkoopbaar met 1 bier.

• Helft van de alfen doet voor de helden een spreuk.  
Gooi per alf welke spreuk:

  1-2:  Krachtbal, 3-4: Wapen Verhitten, 5-6: Vuurbal

• Alfen mogen toveren en vechten of schieten.
• Alfen zijn immuun voor magie van niv. 1.

• Int 3 zs per held, behalve bij adel.
• Van een kale kip wordt niet geplukt.
• Huurlingen: niveau 4.

• Bij vluchten: reputatie -3.
• Als de groep verliest is deze gevangen.

• De condottieri doen allen een spreuk en vechten daarna. 
d6: 1-2: vuurbal, 2-3: bliksem, 4-5: ketens van Bru 
(max. 1x)

• Immuun voor nietmagische wapens  
en voor magie van niv. 1 en 2. 

• Als ze winnen doden ze de helden.

• De renegate tovenaars van de Vuist doen een spreuk.  
d6: 1-2: vuurbal, 2-3: bliksem, 4-5: vlammende pijlen.

• De huurlingen hebben niveau 3.

• De huurlingen schieten eerst en vechten daarna. 
• Alleen de huurlingen hebben bogen en pantser.

• Geneest voor 1 ks/held  2 lp/held  
behalve bij necromantiërs.

• In  gevecht: in magiefase een verstrengelspreuk voor de 
helden aan de beurt zijn. Mag daarna vechten.

• Leerlingen zijn niveau 3. Vechten in handt.h.gevecht.

• Escorteert een groep met postieve reputatie de duur 
van 1 ronde per 3 ks per held. Dat doet hij maximaal 
4 rondes.

• De groep reist dan moeiteloos door alle tereintypes.
• De gids vecht niet mee. 

• Doen Zonnegelovigen geen schade.
• Een groep met een Zonnepriester wordt niet 

aangevallen.

• Naast of in een moeras: niveau 3

• Voor 1 gs per groepslid geven ze 2 rondes  
lang een escorte.

• De huurlingen vallen aan bij reputatie van -7 of lager, 
tenzij omgekocht voor 1 gs per held.

• Als de groep verliest is deze gevangen.

• Als er een druïde is in de groep kan deze de zwijnen 
wegsturen: d6+niv≥4.

• Als de groep 1 proviand achterlaat,  
vindt er geen gevecht plaats.

• Als de groep wint, en jagen heeft, krijgt de groep als 
geheel 1 proviand.

• Valt een groep met renegaat, verboden geloof of renegaat 
voorwerp direct aan.

• De inquisiteur doet een vriendschapspreuk op de 
sterkste held van de groep.

• Een groep met een rode ridder krijgt 2 rondes escorte.
• De huurlingen (met boog en pantser) zijn niveau 5.
• Een groep die verliest, wordt gedood.

Naam Regels
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               1/3

               1/3

               1/2

               1/2

-

               1/3

-

-

-

-

               1/3

               1/2

               1/2
 
              1/2

              1/2

-

              1/2

0

0

3

3

4

1

2

7

5

3

5

5

3

7

4

4

2

2

2

3

4

3

2

5

8

9

2 ks

3 ks

2 gs, 1 magisch 
voorwerp per 2 alfen

3 ks, 3 zs, 3 gs 
+ 1zs/huurling

-

1 zs, 1 proviand

2 zs, 1 voorwerp 
per 4 circuslieden
3 zs, 3 gs, 1 voorwerp

2 zs, 1 gs, 1 voorwerp 
per renegaat

3 ks

3 ks, 1 genezend 
voorwerp

-

-

-

d6≥5: kans per geest 
op 1 voorwerp en 2 gs
3 zs

3 zs

3 ks

1 zs, 1 gs, 2 voorwerpen, 
1 zs/huurling
3 zs, 2 gs, 2 voorwerpen, 
2 zs/huurling
4 gs, 3 zs, 3 voorwerpen, 
3zs/huurling
3 ks

4 ks

2 zs, 1 gs

-

1gs + 1 gs/huurling

1d3 1d62 1d6 2d64 2d62

1d3 1d62 1d6 2d64 2d62

d31 d3 d3+1 d3+2 d3+3

1+1   1+2   2+1   2+3   3+4

1    2    2     3    4

d62 d61 d6 d6+2 d6+2

2d62 2d6 3d64 3d62 3d6

1    2    2    3    4

2+1 2+2 2+3 3+2 3+3

d3  d3+1 d3+2 d3+3 d3+5

1+1   1+2   2+2   2+3   3+4

1    d2    2   d2+1 d2+2

1d2+1 1d2+2 1d3+2 1d3+3 1d3+4

1 1d2 1d3 1d3+1 1d3+2

1      1      2      2      3

1    1    2    2    3

d31  d3 d62 d61  d6

d62 d61  d6  d6+1 d6+2

1+1  1+2  1+3  2+3  2+4

1+1  1+2  1+3  2+3  2+4

1+1  1+2  1+3  2+3  2+4

1d3 1d3+2 1d3+3 1d3+4 1d3+6

d61 d6 d6+1 d6+2 d6+3

2   3   4   5   6

1  1d2 1d3 1d3+1 1d3+2

1+0 1+1 1+2 1+3 1+4

1

1

2

-5

1

-1

-3

4

3

-1

-3

2

1

3

2

-3

-2

1

-3

-4

-5

1

-

-

2

-4

3

3

4

3

3

-

-

4

3

2

-

3

3

4

3

-

-

3

-

-

-

3

3

3

3

5

Niveau Buit Aantal
    2      3      4      5      6 

SymbolenReputatie Vluchten Wapens
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Overzicht van alle wezens in scores vervolg

Insectmonsters

Jagers

Katmensen

Kenku

Kwakzalvers

Lavamonsters

Lijkenvreters

Moerasmonsters

Mummies

Ogers

Orken I

Orken II

Dronken Orken

Patrouille

Pelgrims

Posbode

Premiejagers

Ragskalo

Ridder van de Witte Roos + Schildknaap

Ridder van de Zwarte Roos + Schildknaap

Ridder van de Rode  Roos + Schildknaap

Ridders van Pelinor

Rovers I

Rovers II

Rovers III

Schaduwgeesten

Skeletten

• De scherpe scharen knippen door pansters en negeren 
deze.

• Immuun voor geestbeïnvloeding.

• Draai voor 1 zs per held een fiche om op een naburig 
veld. 

• Ze verkopen voor 2 ks per held 1 proviand (max. 3).
• Jagers schieten boog als niveau 3.

• In ruil voor 1d3 proviand escorteren de katmensen de 
groep t/m het eerstvolgende gevecht.

• Als zij geen eten krijgen stelen de katmensen bij d6≤2 
1d2 proviand. 

• Eerst dichtwedstijd: Groep wint bij d6≥ 5.  
4 of hoger als er een demonloog is.

• Kenku’s zijn demonen, immuun voor geestbeïnvloeding 
en magie van niveau 1 en 2.

• Taai: negeer ‘1’ en ‘2’ in handtothandgevecht.
• Immuun voor geestbeïnvloeding en magie van niveau 1.

• Vuurspreuken en andere vuuraanvallen doen hen geen 
schade. Bevriezing heeft dubbele uitwerking.

• Na een handtothandgevecht moet iedere held bepalen 
of hij rottingsziekte heeft: d6=1

• Immuniteit geestbeïnvloeding. 

• Boogschietfase: iedere held test immobilisatie d6 ≥ niv. 
held+3. Als dit lukt kan die held niet meer meevechten.

• Immuun voor geestbeïnvloeding.

• De orken zijn om te kopen met 2 bier.

• De orken vallen een groep aan met een druïde niet aan!

• De orken zijn om te kopen met 1 bier. • Als de orken bier hebben gekregen, escorteren zij de 
groep 1 ronde.

• Valt aan bij reputatie van -5 of lager.
• Escorteert bij reputatie 9 of hoger, voor 1 ronde.

• Als de groep verliest is deze gevangen.

• Vragen om 2 proviand. Geven: reputatie +2 punten. 
Niet geven: reputatie -3 punten.

• brief/postduif: 1 zs/held. • Escorte naar dichtsbijzijnde dorp: 3 zs/held  
en 1 reputatiepunt.

• Na een gevecht moet iedere held bepalen  
of hij rottingsziekte heeft: d6=1.

• Valt bij reputatie van -7 of lager direct aan.
• De schildknaap heeft een niveau van 3.

• Valt nooit adel aan.
• Als de groep verliest is deze gevangen.

• Valt bij reputatie van -5 of lager direct aan.
• De schildknaap heeft een niveau van 4.

• Valt nooit adel aan.
• Als de groep verliest is deze gevangen.

• Valt groep met renegate leden of  voorwerpen direct aan.
• De schildknaap heeft een niveau van 5.

• Immuun voor magie.
• Als de groep verliest is deze gedood.

• Na een verloren gevecht verliest iedere held 1 
voorwerp of 4 zs.

• Omkoopbaar met 2 zs per held.

• Na een verloren gevecht verliest iedere held 5 zs. • Omkoopbaar met 3 zs per held.

• Na een verloren gevecht verliest iedere held  
2 gs of 1 voorwerp.

• Omkoopbaar met 3 zs per held.

• Immuun voor geestbeïnvloeding.
• Ondood.

• Na vechten moet iedere held bepalen of hij mummierot 
heeft: d6≤2. 

• Alleen te verwonden met magie van minimaal niv. 3 
of magische wapens.

• Ondood.
• Immuun voor geestbeïnvloeding.

• Voor het gevecht begint, verliest iedere tovenaar 1 mp.
• Elke held heeft kans op Kolder in de Kop: d6=1
• Als de geesten niet verslagen worden,  

verliest iedere tovenaar nog eens 3 mp.

• Onstoffelijk en immuun voor nietmagische wapens. 
Immuun voor magie van niv. 1, geestbeïnvloeding..

• d6 lp genezen bij 1 held kost 1 zs.
• Voor 3 zs geneest hij 1 ziekte. Dat lukt bij d6≥ niv. 

ziekte. Bij een 1 krijgt de zieke d3 extra schade.

• Verkoopt 1 genezend voorwerp per 2 helden.

• Als de groep 3 proviand geeft, vindt er geen gevecht 
plaats.

• Ogers (1 op de 2) gooien, voor zij vechten, een rotsblok: 
Raak op d6 > niv. helden, 6 is altijd raak.  
Als een blok raakt, zijn 2 helden uitgeschakeld.

• De premiejagers zijn af te kopen voor 2 zs per niv. 
aanwezig  in de groep.

• De premiejagers vallen aan bij reputatie van -3 of lager. 

• Het niveau van de premiejagers is gelijk  
aan het gemiddelde van de groep.

• Als de groep verliest, is deze gevangen.

• Valt groep reputatie van -5 of lager direct aan.
• Bij een reputatie van 6+, krijgt de groep escorte  

tot volgende gevecht.

• Deze ridders vallen nooit iemand van adel aan.
• De schildknapen hebben niveau 2.
• Als de groep verliest is deze gevangen.

Naam Regels
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3

2

3

5

2

4

1

4

8

4

2

2

3

4

1

3

x

2

5

6

7

4

2

3

3

3

0

-

1 zs, 3 proviand 
(voor alle jagers)
1 ks, 1 z, 1 gs

1 gs, 1 magisch  
voorwerp / 2 kenku’s
1 zs, 1 gs, 
2 genezende  
voorwerpen

-

2 ks

-

2 zs, 2 gs, 1 voorwerp

3 ks, 4 zs, 1 proviand

1 zs

3 ks

2 ks

2 zs, 2 gs

1 ks

3 zs / held

3 zs, 1 gs

2 ks

1 zs, 1 gs

2 zs, 2 gs

3 zs, 3 gs

1 zs, 1gs

1 zs, 2 ks

2 zs, 3 ks

3 ks, 3 zs

-

-

1 d2 d2+1 d2+1 d2+2

d31  d3 d62 d61  d6

d2   d2+1   d3   d3+1    d3+2

1  1d2 1d3 1d3+1 1d3+3

1    1    2     2    3

1  2   2   3   3

d2 d2+1 d3+1 d3+2 d3+3

d31  d3  d62 d61  d6

1   d2   2  d2+1  d2+2 

1  2  2 1d2+1 1d3+2

d62 d61  d6  d6+2 d6+4

d62 d61  d6  d6+3 d6+5

d62 d61  d6  d6+2 d6+4

   3      4      5      6      7

1d3+3 1d3+6 1d6+6 2d6+4 2d6+8

1     1     1      1     1

2   3   4   5   6

d61 d6 d6+1 d6+3 d6+5

1+1  1+2  2+1  2+2  2+3

1+1  1+2  2+1  2+2  2+3

1+1  1+2  2+1  2+2  3+1

2+1  2+2  3+2  4+2  4+3

d3  d62  d6  d6+1 d6+2

d3  d61  d6+1 d6+2 d6+3

d61  d6  d6+1  d6+2 d6+3

1   1   2   2   3

d3 d3+2 d6+1 d6+4 d6+6

2

-2

-

2

-2

2

1

2

4

2

1

1

1

-3

-3

-3

-

1

-4

-5

-6

-3

1

1

2

2

1

6

-

-

4

-

3

3

1

3

3

3

4

4

4

-

-

5

4

4

5

5

4

3

3

3

4

3

-

        1/1

              1/2

-

-

-

              1/2

              1/3

             1/2

              1/2

              1/2

              1/3

              1/2

-

Niveau Buit Aantal
    2      3      4      5      6 

SymbolenReputatie Vluchten Wapens
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Overzicht van alle wezens in scores vervolg

Slijksluipers

Snuitbeesten

Trollen

Troubadours

Vampieren

Vuistmonsters

Watergeesten

Weerberen

Weerwolven

Wolven

Zombies

Zonderlingen

Zwerfhonden

• Als de groep 2 proviand in het water gooit,  
vindt er geen gevecht plaats.

• De snuitbeesten genezen bij iedere held 1 lp indien 
mogelijk, en bij Zongelovigen d6 lp. Echter...

• De snuitbeesten stelen bij d6≤4 1 proviand.

• Bij brug niv 8, per trol +3 gs en 1 voorwerp. 
De trol valt niet te ontlopen.

• Niet verbrand? Komt terug als niv. 7  
in noodlotstapel i.p.v. 1 monster laagste niv.

• Zingen voor 3zs/ held + 1 bier en 1 proviand. 
Weigeren: reputatie -4.

• Deze monsters zijn zo taai, dat 1’en of 2’en niet 
meetellen in het handtothandgevecht.

• Vuistmonsters zijn ondood en immuun voor 
geestbeïnvloeding en magie van niveau 1 en 2.

• Iedere held moet eerst testen: d6 ≥ niv. held +2.  
Wie het niet haalt, verliest d2 lp en is uitgeschakeld..

• Amuletten tegen ondoden negeren deze hypnose.
• Watergeesten zijn ondood en onstoffelijk.

• Een weerwolf is alleen met zilveren wapens  
of magie te verwonden.

• Wie gebeten wordt (lp-schade krijgt) en een 1 of 2  
gooit, krijgt lycantropie.

• Als er een druïde is in de groep kan  
deze de wolven wegsturen bij d6+niv≥ 3.

• Na een handtotgevecht moet iedere held bepalen  
of hij rottingsziekte heeft: d6=1.

• Immuniteit geestbeïnvloeding.
• Ondood. 

• Voor 1 bier per 2 zonderlingen vertellen ze 1 geheim: 
draai 1 fiche.

• Het gevecht kan vermeden worden door  
2 proviandpunten op te offeren.

• De vampieren beginnen de magiefase met een 
gezamenlijke hypnose tegen iedere held. De vampieren 
winnen bij (d6≥ niv. van de held+1): de held is 
uitgeschakeld. Een 6 is altijd een vampiersucces. 

• Immuun voor geestbeïnvloeding.
• Immuun voor magie van niv.1 en 2.
• Ondood.

• Wie gebeten wordt (lp-schade krijgt) en een 1 gooit, 
wordt een weerbeer (als de ziekte lycantropie).

• Taai

• Weerberen kunnen alleen met zilveren wapens  
verwond worden.

• Weerberen zijn immuun voor magie van niveau 1 en 2.

Naam Regels
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2

2

6

3

7

6

5

7

5

1

2

1

1

1 ks, 1 zs

1 ks, 1 zs, 1 proviand

2 gs, 3 zs

3 ks

2 zs, 3 gs, 1 voorwerp

1 parel (1 gs)

-

-

-

-

1 ks

2 ks

-

d3   d3+2   d3+3    d6+2   d6+3

2   3   3   4   4

1      1     d2     2      3

1d2+1 1d3+1 1d3+2 1d3+3 1d3+4

1    1    2    2    3

1 1d2 1d3 1d3+1 1d3+2

1   1   2 1d2+1 1d3+1

1    2    2    3    4

1    2    3     3    4

d2+1    d2+2    d3+2    d6+1    d6+3

d31  d3  d6  d61  d6+2

d2  d2+1  d3+1  d3+2 d3+3

d2+1  d3+1  d6 d6+1 d6+3

1

-3

3

-5

4

3

2

-

3

1

1

-1

-

4

-

2

-

5

2

5

4

5

3

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niveau Buit Aantal
    2      3      4      5      6 
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Ziektes

Natuurlijke ziekte

Onnatuurlijke ziekte

Scoresporen

Lastdier

Wagen

Magische Explosie

Geld

Bierpunten

Locaties

Slagveld

Bos

Ruïne

Dorp

Brug

Water 

Moeras

Boot

Bergen

Stad

Bergpas

Weg

Klooster

Aanlegplaats/Haven

Strategische waarde

Vaardigheden

Praktische vaardigheden

Academische vaardigheid

Geneeskrachtige vaardigheid

‘te leren door’

Klassen

Levenspunten

Magiepunten 

Carrière

Universeel

Niveau

Spelregel

Kosten

Reputatie

Paleispunten

Magiër

Bezweerder

Necromantiër 

Renegaat 

de Generaal

de Jaden Hemelkeizer

de Zon

de Natuur

Algemene tovenaarspreuk

Algemene priesterspreuk

Geestbeïnvloeding

Voorwerpen

Drank

Magische drank

Wapen

Magisch wapen 

Pantser

Magisch pantser

Geneeskrachtig voorwerp

Perkament

Informatie 

Magische tekst op perkament

  1x bruikbaar

  3x bruikbaar

  Onvergankelijk voorwerp

Wezens/Gebeurtenissen

Niveau

Vluchten

Aantal wezens

Buit

Tegenstander neemt gevangen

Dodelijke tegenstander

Bewapend

Bepantserd

Boogschutters

Kruisboogschutters

Overzicht Symbolen

i



Willekeurige Locaties in en rond de Wilde Landen

D6 LOCATIE 
 Bergen
13 A
46 B
A1 de Hampirion
A23 de Palobar
A4 de Panimok
A56 de Penjol
B1 de Roodheller
B23 de Schillerhorn
B45 de Septicivita
B6 de Sinober
 
 Bossen
1 het Everwold
2 het Mekkerbos
3 de Westerwouden
45 het Wold
 
 Dorpen Wilde Landen
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
A1 Appelhoeve
A2 Berenburcht
A3 Demsterhuig
A4 Demsterkloof
A5 Driehuizen
A6 Duivenvoorde
B1 Duizendvoorn
B2 Griffioen/Reutelpaal
B3 Joustra
B4 Jansenaar
B5 Kanol
B6 Kasparwolde
C1 Klazienaveen
C2 Kwadendam
C3 Mawels
C4 Moordenaarsgat
C5 Mulderga
C6 Nezbit
D1 Nhasbit
D2 Nieuw Demsterhuig

D3 Nieuw Trollendam
D4 Penjolstee
D5 Shazbat
D6 Sonnema
E1 St. Walrick
E2 Steenvoorde
E3 Teni Amelak
E4 Timo Ardina
E5 Toenibar
E6 Waterga
F1 Wezembeek
F2 Wouterschuur
F3 Zilverbeek
F4 Zonnestein
F5 Zoutelande

 Dorpen over de Grens
13 A
46 B
A1 Asin (Alchimbra)
A2 Bekenstein (Orcia)
A3 Brino Anjak (Batori/Pelinor)
A4 Grom (Orcia)
A5 Gruumh (Orcia)
A6 Mgrauw (onafhankelijk)
B1 Priptar (Pelinor)
B2 Voorpas (Chem)
B3 Waaigat (Kro Terlep)
B4 Zevenbergsche Hoek (Orcia)

 Monumenten
13 A
46 B
A1 de Berenburger Kei
A23 de Dingsteen
A45 de Drie Leeuwensteen
A6 de Grafheuvelheide
B1 de Offersteen
B2 Snevelaar, het slagveld van
B3 de Oostereik
B4 de Toren
B5 de Westerkei
B6 de Wijnvelden van Potifar

 

 Streken/Landen
13 A
46 B
A1 Alchimbra
A2 Chem
A36 De Wilde Landen
B1 Batori (Pelinor)
B2 Het Hoge Noorden
B3 Kro Terlep
B4 Orcia
B56 Pelinor
 
 Steden
13 A
46 B
A1 Batori
A2 Heemerhaven
A34 Helm Haven
A56 Kro Terlep
B12 Lopik
B3 Mas
B4 Nieuw Woudenburg
B5 Pelinor
B6 Tornico
 
 Wateren
12 A
34 B
56 C
A1 de Aa
A23 de Demster
A4 de Tavelaar 
A5 de Gaa
A6 de Smille
B12 de Grote Zomp
B34 het Midmeer
B56 de Heem
C1 de Boo
C2 de Drievliet
C3 het Ziltmeer
C4 de Vestebroek
C5 de Paarse Plassen
C6 de Veem
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Omrekentabellen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

5 
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# spelers
1
2
3
4
5
6

# spelers
1
2
3
4
5
6

# spelers
1
2
3
4
5
6

gs

4 ptn.
12 ks
24 ks
36 ks
48 ks
60 ks
72 ks

4 ptn.
16 ks
42 ks
58 ks
72 ks
88 ks
104 ks

4 ptn.
20 ks
40 ks
60 ks
80 ks
100 ks
120 ks

ks

2 ptn.
 6 ks
12 ks
18 ks
24 ks
30 ks
36 ks

2 ptn.
 8 ks
16 ks
24 ks
32 ks
40 ks
48 ks

2 ptn.
 10 ks
20 ks
30 ks
40 ks
50 ks
60 ks

6 ptn.
18 ks
36 ks
54 ks
72 ks
90 ks
108 ks

6 ptn.
24 ks
48 ks
72 ks
98 ks
112 ks
138 ks

6 ptn.
30 ks
60 ks
90 ks
120 ks
150 ks
180 ks

1 pt.
3 ks
6 ks
9 ks
12 ks
15 ks
18 ks

1 pt.
4 ks
8 ks
12 ks
16 ks
20 ks
24 ks

1 pt.
5 ks
10 ks
15 ks
20 ks
25 ks
30 ks

zs

5 ptn.
15 ks
30 ks
45 ks
60 ks
75 ks
80 ks

5 ptn.
20 ks
40 ks
60 ks
80 ks
100 ks
120 ks

5 ptn.
25 ks
50 ks
75 ks
100 ks
125 ks
150 ks

3 ptn.
9 ks
18 ks
27 ks
36 ks
45 ks
54 ks

3 ptn.
12 ks
24 ks
36 ks
48 ks
60 ks
72 ks

3 ptn.
15 ks
30 ks
45 ks
60 ks
75 ks
90 ks

zsks

7 ptn.
21 ks
42 ks
63 ks
84 ks
105 ks
126 ks

7 ptn.
28 ks
56 ks
84 ks
112 ks
140 ks
168 ks

7 ptn.
35 ks
70 ks
105 ks
140 ks
175 ks
210 ks

8 ptn.
24 ks
48 ks
72 ks
96 ks
120 ks
144 ks

8 ptn.
32 ks
64 ks
96 ks
128 ks
160 ks
192 ks

8 ptn.
40 ks
80 ks
120 ks
160 ks
200 ks
240 ks

9 ptn.
27 ks
54 ks
81 ks
108 ks
135 ks
162 ks

9 ptn.
36 ks
72 ks
108 ks
144 ks
176 ks
212 ks

9 ptn.
45 ks
90 ks
135 ks
180 ks
225 ks
 270 ks

Prijzen van Bier of Proviand in een Dorp

Prijzen van Bier of Proviand in een Stad

Prijzen van Bier of Proviand in de Hoofdstad

Munten Omrekentabel
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