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Het ontstaan van een personage 
 

Om aan een OdM-avontuur te kunnen 
deelnemen heb je een personage nodig. De 
personages zijn immers eenvoudigweg de 
hoofdrolspelers van een fantasy-avontuur. 
Dit kunnen goede of kwade figuren zijn, 
moedige of angstige. In dit spel worden de 
geslachten overigens gelijk behandeld. 
Slimheid, behendigheid en lichaamskracht 
zijn voor mannelijke en vrouwelijke 
personages volledig gelijk.  
 
Om een personage te creëren heb je een 
potlood, een blad papier en een gewone 
zeszijdige dobbelsteen nodig. Om als 
beginner het spel te leren volstaat het hier 

tegenoverstaande document de copiëren en 
elke speler een exemplaar te geven.  
Neem het document erbij. Je ziet 
verschillende blanco velden waar de 
typische karaktertrekken van je personage 
ingevuld moeten worden: 
 
NAAM en GESLACHT: over deze 
persoonsbepalingen beslis je zelf. Zoek een 
naam en bepaal een geslacht. 
 
TYPE: kies een type uit de mogelijkheden 
Strijder, Tovenaar, Dwerg of Elf (zie 
Appendix 1 voor meer informatie over de 
mogelijke types). 

 
 

De Eigenschappen 
 

De eigenschappen van je personage zijn in 
volgorde SLIMHEID, BEHENDIGHEID, 
CHARISMA en LICHAAMSKRACHT. 
Voor deze eigenschappen wordt er 
gedobbeld. Je gebruikt daarvoor de 
zeszijdige dobbelsteen (kortweg D6 
genaamd). Van het resultaat van je worp 
hangt de waarde van de eigenschap af. Bij 
elk resultaat tel je 7 punten op om de 
waarde van de eigenschap in kwestie te 
bepalen. 
 
Je dobbelt op deze manier vier keer na 
mekaar en schrijft de uiteindelijke waarden 
op. Daarna verdeel je de resultaten over de 
vier eigenschappen (SLIMHEID, 

CHARISMA, BEHENDIGHEID en 
LICHAAMSKRACHT). Het spreekt voor 
zich dat een hogere eigenschapswaarde 
gunstiger is dan een lagere. Als je voor je 
personage erg zwakke scores gedobbeld 
hebt, is er geen reden om te wanhopen 
want in de loop van het spel zullen deze 
waarden nog stijgen. Voor bepaalde types 
heb je minimumwaarden nodig (zie 
Appendix 1), hou hier dus zeker rekening 
mee! Als je scores te laag zijn om aan een 
minimumwaarde te voldoen, mag je van 
een score 1 punt aftrekken om elders 1 
punt bij te tellen. Hiermee mag geen 
enkele score verhoogd worden boven 12 of 
verlaagd onder 3. 

 



De overige begrippen 
 
LEVENSENERGIE: wanneer je personage 
bij een gevecht gewond raakt, verliest hij 
levenspunten; wanneer zijn Levensenergie 
daardoor tot 5 of lager zakt, is hij 
bewusteloos. Zakt de Levensenergie tot 0 
(of lager), dan is het personage dood. Na 
verloop van tijd herstelt de Levensenergie 
zich gewoonlijk weer tot op haar normale 
peil. Tijdens een spel heeft een personage 
echter geen gelegenheid om te herstellen 
en wint hij geen LE terug. Aan het begin 
van het spel begint een personage met een 
aantal Levenspunten, afhankelijk van zijn 
type (zie Appendix 1). 
 
ASTRALE ENERGIE: een geheimzinnige 
kracht, gebruikt door tovenaars om magie 
te gebruiken. Elke spreuk kost een 
bepaalde hoeveelheid Astrale Energie; 
deze moet het personage van zijn voorraad 
aftrekken. Indien hij niet genoeg energie 
voor een spreuk heeft, kan hij de spreuk 
niet gebruiken. Na verloop van tijd herstelt 
de Astrale Energie zich gewoonlijk weer 
tot op haar normale peil. Aan het begin van 
het spel begint een personage met een 

aantal Astrale Energie, bepaald door zijn 
type (zie Appendix 1).  
 
GRAAD: elk personage begint zijn bestaan 
bij de 1ste graad. Door aan avonturen deel 
te nemen kan je personage later hogere 
graden bereiken. 
 
KAPITAAL: bij het spelbegin beschikt een 
personage over een zeer beperkt 
startkapitaal. Gooi met een zeszijdige 
dobbelsteen, tel 6 op bij het resultaat en 
vermenigvuldig de som met 10. Je beurs 
bevat dan 70 tot 120 zilveren daalders.  
 
AANVAL: de aanvalswaarde van een 
nieuw geschapen personage wordt bepaald 
door zijn type (zie Appendix 1). Dit begrip 
wordt in het hoofdstuk het Gevecht nader 
verklaard. 
 
AFWEER: de afweerwaarde van een 
nieuw personage wordt bepaald door zijn 
type (zie Appendix 1). Ook dit begrip 
wordt in het hoofdstuk het Gevecht nader 
verklaard. 

 
 

De proeven 
 

Wanneer een personage een aktie 
onderneemt waarvan de afloop niet zeker 
is, kan de spelleider altijd een proef 
vragen. Het is dan die bepaalde eigenschap 
van het personage die voor het slagen van 
de aktie in aanmerking komt, die op de 
proef gesteld wordt: met een 
Lichaamskrachtproef breekt men deuren 
open, met een Behendigheidsproef 
balanceert men op een boomstam over een 
ravijn. Bij een proef gooit de held met een 
20-zijdige dobbelsteen (D20). Het resultaat 
mag niet hoger zijn dan de waarde van de 
op proef gestelde eigenschap.  
Voorbeeld: Alrik wil een deur intrappen. 
De spelleider vraagt een krachtproef. 
Alriks Lichaamkracht bedraagt 12. Hij 
gooit een 10. De proef is gelukt, de deur 

vliegt krakend uit haar voegen. De 
spelleider kan in elke situatie proeven 
verzwaren of verlichten. Indien het in het 
voorgaande voorbeeld om een massief 
eiken deur ging, had de spelleider een 
krachtproef +3 kunnen vragen. Was de 
deur rot, dan had hij met een krachtproef –
4 genoegen kunnen nemen. In het eerste 
geval wordt de proef verzwaard want het 
personage moet 3 toevoegen aan het 
resultaat van de worp; in het andere geval 
wordt de proef verlicht want de speler mag 
er 4 van het geworpen resultaat aftrekken. 
Een zeker risico moet er toch bij elke proef 
blijven bestaan, avndaar de voglende regel: 
een proef is in elk geval mislukt wanneer 
een 19 of 20 geworpen wordt! Dit geldt 
ook indien een proef verlicht werd. 



De evolutie van een personage 
 

Wanneer je personage ervaring opdoet, 
zullen zijn scores en attributen ook 
verbeteren. Het ervaringsniveau van een 
personage wordt uitgedrukt door zijn 
Graad. Hoe hoger de graad, hoe krachtiger 
het personage. Graden worden uitgereikt 
door de spelleider; een speler krijgt 
gewoonlijk een graad bij wanneer een 
avontuur tot een goed einde gebracht is. 
Een graad stijgen heeft verschillende 
gevolgen: 
 
Allereerst mag een personage zijn 
AANVAL of zijn AFWEER met 1 punt 
laten stijgen. 

Ten tweede kan je één van je 
eigenschappen, in essentie BEHENDIG-
HEID, LICHAAMSKRACHT, SLIM-
HEID of CHARISMA, met 1 punt laten 
stijgen. 
 
Dan mag je ook je LEVENSPUNTEN met 
1D6 laten stijgen. Als je een 
magiegebruikend personage speelt (dus 
een tovenaar of een elf) mag je ervoor 
kiezen je ASTRALE PUNTEN met 1D6 te 
laten stijgen en een spreuk naar keuze 
bijnemen. 

 
 



Het Gevecht 
 

 

 

Het gevecht in het Oog des Meesters kan 
ook gezien worden als een reeks proeven 
achter elkaar. Aanvaller en verdediger 
leggen namelijk afwisselend Aanvals- en 
Afweerproeven af. Enkel wanneer een 
Aanval lukt en tevens de Afweer van de 
verdediger faalt, komt het tot een treffen. 
De ernst van de treffer hangt af van het 
wapen van de aanvaller als van de 
uitrusting van de verdediger; de wapens en 
wapenrustigingen die je personage kunnen 
gebruiken, zijn gekoppeld aan je type (zie 
appendix 1). Magisch begaafde personages 
kunnen bovendien ook van bepaalde 
spreuken gebruik maken in het gevecht, 
maar dit wordt uitgebreid besproken in het 
hoofdstuk Magie. 

 
 

De eerste slag 
 
De vechter met de hoogste Behendigheid-
score begint het gevecht. Dat wil zeggen, 
hij dobbelt eerst voor de AANVAL (-
proef). Wanneer twee tegenstanders een 
even hoge Behendigheid-score hebben 
wordt er met de 6-zijdige dobbelsteen om 
het recht op de eerste slag gedobbeld. De 
hoogste worp opent de strijd. Valt een 

tegenstander vanuit een hinderlaag aan of 
verrast hij zijn tegenstander, dan krijgt hij 
uiteraard de eerste aanval toegewezen (in 
zo’n situatie beslist de spelleider, hij kan 
een overvallen vechter zelfs verbieden de 
eerste aanval van een tegenstander af te 
weren). 

 
 



Het verloop van het gevecht 
 
De AANVAL: voor de aanval gooit de 
speler in kwestie met een D20. Hij mag 
met deze worp niet hoger gooien dan zijn 
Aanval-score, of de aanval is mislukt. Een 
aanval van 1 of 2 geldt als een Meesterlijke 
slag; deze is altijd gelukt, de tegenstander 
mag een Meesterlijke slag niet afweren en 
bij het toekennen van schade wordt de BW 
(zie lager) genegeerd. 
 
De AFWEER: de gelukte aanval van de 
aanvaller kan de verdediger door middel 
van een afweer pareren. Een worp met een 
D20 die lager is dan zijn Afweer-score, 
geldt dus als een gelukte afweer. 
 
De SCHADE: wanneer een aaval lukt en 
de afweer van de tegenstander faalt, wordt 
de verdediger getroffen en moet hij schade 
incasseren. De schade is afhankelijk van de 
aard van het wapen: met een tweehandig 
zwaard kan men aanzienlijk meer schade 
aanrichten dan met een dolk. De wapens 
veroorzaken verschillen aantallen 
Trefpunten (TP). Onder het hoofdstuk 
Wapens en wapenrusting vind je een tabel 
met de gangbare wapens. In deze tabel 
vind je de trefpunten van de sabel 
aangegeven als 1D+3. Dit wil zeggen dat 
je, om de trefpunten van een sabelslag te 
bepalen, met een D6 gooit en bij het 
resultaat van de worp 3 optelt. Een sabel 
kan dus 4-9 TP veroorzaken. Deze TP 
worden van de Levensenergie van de 
tegenstander afgetrokken indien deze niet 
door een wapenrusting beschermd is. 
 

De WAPENRUSTING: de wapenrusting 
moet de vechters voor schade behoeden. In 
het spel betekent dat: ze vangt trefpunten 
op.  We hebben alle uitrustingen va een 
Beveiliging Wapenrusting-score (BW) 
voorzien. De BW-waarde is gelijk aan het 
aantal trefpunten dat de wapenrusting 
opvangt.  
Voorbeeld: een sabelslag bezorgt 7 
trefpunten. De getroffene draagt echter een 
maliënkolder (BW 4). Van de 7 TP wordt 
de BW-waarde, in dit geval 4, afgetrokken. 
Er blijven 3 TP over die door de 
wapenrusting dringen en dus schade 
veroorzaken. 
 
SCHADEPUNTEN/TREFPUNTEN: alle 
trefpunten die door een wapenrusting 
dringen gelden als schadepunten. Enkel 
deze schadepunten worden van de 
Levensenergie afgetrokken. Bepaalde 
effecten kunnen ook Schadepunten 
toekennen in plaats van Trefpunten, in 
welk geval de BW volledig genegeerd 
wordt (zoals in het geval van een 
Meesterlijke slag, zie hoger).  
 
De GEVECHTSRONDE: een gevechts-
ronde is een tijdsaanduiding die 2-5 
seconden duurt. Hierin krijgen alle 
deelnemers aan het gevecht éénmaal de 
gelegenheid een aanval en een afweer te 
doen. Bepaalde (voornamelijk magische) 
effecten kunnen ervoor zorgen dat een 
personage meerdere akties kan uitvoeren 
tijdens een gevechtsronde. 

 

 



Gevechten met meerdere deelnemers 
 

De vijandige groepen zijn zo op te stellen 
dat in ieder afzonderlijk gevecht de leden 
van de qua aantal benadeelde partij alleen 
tegenover twee, drie of vier tegenstanders 
staan.  
 
Voorbeeld: 3 personages stuiten op 5 
orken. De groepen worden zo verdeeld dat 
personage A en personage B tegen 2 orken 
moeten vechten, en personage C één ork 
moet overmeesteren. 
 
Verder geldt voor een Gevechtsronde: alle 
deelnemers moeten éénmaal de 
gelegenheid tot aanval en afweer krijgen 
(tenzij vermeerderd door bepaalde 
effecten, zie lager). Dat is natuurlijk een 
ernstig nadeel voor de twee eerste 

personages die elk slechts één aanval 
kunnen afweren terwijl hun tegenstanders 
elk een aanval en een afweer kunnen 
uitvoeren.  
 
De personages kunnen kiezen bij welke 
tegenstander hij zijn aanval en afweer wil 
gebruiken. Er dient pas vermeld te worden 
wie er afgeweerd wordt wanneer de 
resultaten van de Aanval-proeven reeds 
bekend zijn. Vermoedelijk zal een 
perosonage zich op een zwakke of reeds 
verwonde tegenstander concentreren. Deze 
kan verdere schadepunten natuurlijk 
vermijden door zich uit de strijd terug te 
trekken of door een korte gevechtspauze 
voor zich in te lassen indien mogelijk. 

 
 

Schiet- en werpwapens 
 
Het gebruik van afstandswapens wordt 
speltechnisch redelijk eenvoudig verwerkt, 
hoewel er verschillende factoren een rol 
spelen: de aard van het wapen, de grootte 
van- en de afstand naar het doel, de aanleg 
van de schutter. Is het doel in beweging of 
heeft het een dekking? De spelleider beslist 
in welke categorie het doel valt: een 
zilveren daalder is moeilijker te raken dan 
een paard of een draak. Een goblin biedt 
een middelmatig doel, maar als hij dekking 
zoekt zodat enkel zijn bovenlichaam te 
zien is, biedt hij nog maar een klein doel. 
Een doel in beweging wordt behandeld 

alsof het een klasse kleiner is, maar als het 
wezen waarop gericht wordt ziet dat er op 
hem geschoten wordt, kan de spelleider 
beslissen dat het 2 klassen kleiner wordt. 
De proef om zo’n wezen te raken kan 
verzwaard worden tot +12 (voor snel 
bewegende kleine doelen, zeer ver van de 
schutter verwijderd) tot –12 (voor zeer 
gemakkelijke doelwitten, zoals een draak 
bovenop een heuveltop vanop 3 meter 
afstand). Het is een heel subjectieve 
benadering, maar de spelleider heeft het 
laatste woord over de al dan niet 
verzwaring van de proef. 



Wapens en wapenrusting 

 
Zoals reeds eerder vermeld in het 
hoofdstuk Het gevecht, als één van de 
deelnemers aan een gevecht een aanval van 
de tegenstander niet heeft kunnen afweren, 
moet hij trefpunten incasseren. Hoeveel 
punten er afgetrokken moeten worden, 
hangt af van het gebruikte wapen en de 
wapenrusting die de verdediger draagt. De 
wapens en wapenrusting die je personage 
kan hanteren en dragen, hangen af van je 
type (zie appendix 1).  

 
Handwapens 

 
Elk wapen heeft een bepaalde waarde, 
uitgedrukt in trefpunten. Deze trefpunten 
worden altijd genoteerd als 1D+X waarbij 
X de kracht van het wapen voorstelt (een 
zwaard, bijvoorbeeld, heeft de trefpunten-
waarde 1D+4). De waarde X noemen we 
de krachtfactor. Een volledige lijst van alle 
wapens en hun Trefpunten vind je 
hieronder. Wapens waar een sterretje bij 

staat (tweehandswapens), dienen onder 
normale omstandigheden tweehandig 
gebruikt te worden. Denk eraan dat als de 
schade van een wapen magisch verhoogd 
wordt, de Krachtfactor nog altijd hetzelfde 
blijft! (een zwaard dat 2 trefpunten extra 
schade doet bijvoorbeeld, heeft nog altijd 
een Krachtfactor van 4).  

 

 
 

Handwapens TP Prijs 
Mes 1D+0 5 ZD 
Dolk 1D+1 20 ZD
Zware dolk 1D+2 30 ZD
Knuppel 1D+2 5 ZD 
Kort zwaard 1D+2 45 ZD
Bijl 1D+3 45 ZD
Sabel 1D+3 60 ZD
Staf* 1D+3 15 ZD

 

Handwapens TP Prijs 
Zwaard 1D+4 85 ZD 
Strijdbijl 1D+4 20 ZD 
Goedendag 1D+5 50 ZD 
Bastaardzwaard 1D+5 110 ZD
Tweehandszwaard* 1D+6 155 ZD
Strijdhamer* 1D+6 100 ZD
Barbarenstrijdbijl* 1D+6 110 ZD
Hellebaard* 1D+7 175 ZD



 
Vechten met twee wapens 

 
Elk personage dat over twee handen 
beschikt, kan uiteraard ook twee wapens 
tegelijk gebruiken. De voorwaarde 
hiervoor is dat het personage in kwestie de 
wapens éénhandig kan hanteren. Een 

tweede wapen hanteren geeft als voordeel 
dat een personage elke Gevechtsronde een 
extra aanval OF een extra afweer krijgt (dit 
dient de speler te vermelden voordat hij 
aanvalt).  

 
 

 
 
 
 

Afstandswapens 
 

Afstandswapens zijn al eerder besproken in 
het hoofdstuk Het gevecht, en voor het 
grootste deel volgen ze dezelfde regels als 
handwapens (qua Krachtfactor en 
dergelijke). Bij afstandswapens komt er 
echter nog de extra factor van afstanden bij 
kijken. Afhankelijk van het wapen in 
kwestie kan je er een grotere of kleinere 
(maximum-)afstand mee bereiken. Wapens 
waar een sterretje bij staat (handbogen), 
dienen altijd tweehandig gebruikt te 
worden. Wie een kruisboog gebruikt, moet 
steeds een gevechtsronde overslaan om 
hem te herladen.  
 

 
Afstandswapens TP Afstand Prijs 
Werpdolk 1D+1 10 m 20 ZD 
Speer 1D+2 20 m 30 ZD 
Werpbijl 1D+3 20 m 35 ZD 
Korte boog* 1D+3 40 m 45 ZD 
Lange boog* 1D+4 60 m 50 ZD 
Kruisboog 1D+5 60 m 125 ZD
20 pijlen / / 1 ZD 
20 kruisboogpijlen / / 5 ZD 
 



Wapenrustingen 
 

Een juiste wapenrusting is de belangrijkste 
manier om levenspunten uit te sparen. 
Zoals eerder vermeld in het hoofdstuk Het 
gevecht, heeft elke wapenrusting een 
Beveiliging Wapenrusting (BW). Bij 
personages die verschillende lagen 
wapenrusting over mekaar dragen (zoals 
een harnas over een maliënkolder) geldt 
altijd de beste BW-score, ze worden dus 

nooit opgeteld. Welke wapenrustingen een 
personage kan dragen, hangt af van zijn 
type (zie Appendix 1). 
 
Schilden worden gebruikt om de BW van 
wapenrustingen te verhogen met 1 punt. 
Uiteraard kan iemand die een schild 
hanteert, geen tweede wapen of een 
tweehandig wapen meer hanteren.  

 
 

 
 
 

Wapenrusting BW Prijs 
Normale kleding 1 20 ZD 
Gewatteerde wapenrok 2 4 D 
Leren uitrusting 3 8 D 
Maliënkolder 4 20 D 
Betere maliënkolder 5 100 D 
Harnas 6 400 D 
Schild +1 25 ZD 

 
 

Geld en aankopen 
 

Zoals eerder gezegd, beschikt je personage 
over een startkapitaal waar hij een basis-
uitrusting mee kan aankopen. De valuta die 

gebruikt worden in Het Oog des Meesters 
volgen een simpel tiendelig stelsel, met als 
munteenheden:  

 
100 Stuivers = 10 Zilveren Daalders = 1 Dukaat 

 
Een drankje in een herberg kost ongeveer 1 
Stuiver, voor een stevige maaltijd kan je 5 
Stuivers tot 1 Zilveren Daalder betalen (zie 
tabel op de volgende bladzijde). Betoverde 
voorwerpen, zoals magische wapens en 
pantsers of toverdranken, zijn niet 

beschikbaar op de gewone markt en 
kunnen enkel aangekocht worden in 
bepaalde omstandigheden; in een grootstad 
zal je meer kans hebben een handelaar te 
ontmoeten die er in voorraad hebben dan in 
een kleine boerengemeenschap.  



Overige prijzen 
 

 
In de herberg Prijs    
Glas bier 1 S  Algemene uitrusting Prijs 
Glas brandewijn 4 S  10 klimhaken 5 ZD 
Glas dwergenbier 1 ZD  10 m koord 4 ZD 
Glas elfennectar 2 ZD  5 m ketting 2 D 
Glas wijn 2 S  Fakkel 5 S 
Brood met worst/kaas 2 S  Houweel 2 D 
Soep 3 S  Inkt & ganzeveer 4 ZD 
Visgerecht 5 S  Kaars, 20 cm 1 S 
Vleesgerecht 7 S  Koevoet 1 D 
   Lampolie 5 S 
Overnachtingen Prijs  Leren zak 2 ZD 
Slaapzaal / stal 2 S  Olielamp 3 ZD 
Gemeenschapsruimte 6 S  Perkament (per vel) 1 ZD 
Enkele kamer 3 ZD  Schop 1 D 
Dubbele kamer 5 ZD  Tondeldoos 2 ZD 
Suite 2 D  Vuursteen en staal 5 S 
   Waterzak (1 liter) 1 ZD 
Dieren Prijs  Zandloper 2 D 
Ezel 75 D    
Rijpaard 150 D    
Trekpaard 200 D    
Strijdros 500 D    

 
 
 

 
 
 



Magie 
 
Er zijn twee soorten magiegebruikers in 
het Oog des Meesters, met name 
Tovenaars en Elfen. Ze buigen en 
gebruiken de magische stroom om er 
concrete effecten mee te verwezenlijken, 
en dit doen ze door middel van spreuken. 
We kunnen 2 reeksen spreuken 
onderscheiden; enerzijds de spreuken die 
door zowel Tovenaars als Elfen gebruikt 

kunnen worden en anderzijds de spreuken 
die enkel door Tovenaars gebruikt kunnen 
worden. Met welke en hoeveel spreuken 
een personage begint, wordt bepaald door 
zijn type (zie Appendix 1). Er zijn in totaal 
13 spreuken. Telkens een Elf of een 
Tovenaar een graad stijgt, krijgt hij een 
spreuk naar keuze bij.  

 
 

 
 

Spreuken van Elfen en Tovenaars 
 
 
1. Genezing 
Beschrijving: voor elke ASP die de 
gebruiker investeert, krijgt één personage 
naar keuze 1 punt Levensenergie terug.  
Kost: 1 ASP per LP 
Reikwijdte: aanraking 
Duur: permanent 
 
2. Lichtspreuk 
Beschrijving: er ontstaat een lichtkogel, 
ongeveer zo helder als een fakkel, die net 
boven de hand van de gebruiker zweeft. 
Het licht is niet op afstand te besturen. Het 
is koud, het verschroeit niets en 
veroorzaakt geen brangen. 
Kost: 1 ASP per spelronde 
Reikwijdte: het verlicht 10 m in de omtrek 
Duur: zie Kost 
 

3. Deuren openen 
Beschrijving: deze toverspreuk opent één 
deur die gesloten is. 
Kost: variabel (de spelleider bepaalt). Een 
eenvoudig kamerdeurslot kost 3 ASP, een 
met balken versterkte stadsdeur 10 ASP. 
Reikwijdte: aanraking 
Duur: totdat de deur weer gesloten wordt 
 
4. Magisch schild 
Beschrijving: de BW van de gebruiker 
wordt met 4 punten verhoogd. Hij 
ondervindt geen hinder van deze 
wapenrusting. 
Kost: 8 ASP 
Reikwijdte: de gebruiker zelf 
Duur: 1 gevecht 



5. Onzichtbaarheid 
Beschrijving: de gebruiker, al wat hij aan 
heeft en max. 3 andere personen met hun 
volledige uitrusting worden onzichtbaar. 
Alle doelen van deze spreuk moeten elkaar 
de hand geven en zo een magische kring 
vormen (in het geval van 1 gebruiker legt 
deze de handen op mekaar). Op het 
moment dat de kring onderbroken wordt, is 
iedereen weer zichtbaar!  
Kost: 5 ASP per persoon per spelronde 
Reikwijdte: zie beschrijving 
Duur: max. graad van de gebruiker + 1 
spelronde 
 
6. Vuurbal 
Beschrijving: de gebruiker roept een 
vuurbal op en vuurt deze af op zijn 
tegenstander. Dit doet 3D6 schadepunten + 
de graad van de gebruiker.  
Kost: 1 ASP per schadepunt. Is het 
uiteindelijke aantal schadepunten hoger 
dan de nog beschikbare ASP, dan krijgt de 

tegenstander zoveel SP als de gebruiker 
ASP bezit. 
 
7. Charmeer 
Beschrijving: de gebruiker betovert 1 
tegenstander zodat deze denkt dat hij zijn 
beste vriend voor zich heeft. Hij zal, zover 
zijn krachten dat toelaten, elke wens van 
de gebruiker vervullen. De gebruiker van 
deze spreuk gooit evenveel D6 als zijn 
graad, en telt daarbij zijn Charismascore. 
Het slachtoffer gooit 3D6 en telt daarbij 
zijn Graad. Is het resultaat van deze som 
lager dan dat van de magiegebruiker, dan 
heeft de spreuk gewerkt. Het slachtoffer 
beantwoordt alle vragen van de magiër 
waarheidsgetrouw en voert alle bevelen uit 
die hem niet in onmiddellijk levensgevaar 
brengen. 
Kost: 8 ASP per tegenstander 
Reikwijdte: 5 meter 
Duur: 1 uur 

 
 

 

Spreuken van Tovenaars 
 
8. Deuren sluiten 
Beschrijving: deze spreuk vergrendelt een 
spreuk op magische wijze. De versperring 
kan enkel door pure kracht of door magie 
verbroken worden. Indien de deur 
ingebeukt wordt, moet het personage dat 
dit probeert een Lichaamskrachtproef 
afleggen, verzwaard met het aantal 
geïnvesteerde ASP x2. Indien deze spreuk 
geopend wordt met de spreuk Deuren 
openen, moet het aantal ASP geïnvesteerd 
worden dat de magiër in deze deur gestopt 
heeft, opgeteld bij zijn graad. 
Kost: zie Beschrijving 
Reikwijdte: aanraking 
Duur: een aantal spelronden, gelijk aan de 
graad van de gebruiker 
 

 
 



9. Paralysatie 
Beschrijving: met deze spreuk kan een 
tovenaar één of meerdere tegenstanders 
doen verstijven. De tovenaar gooit 
evenveel D6 als zijn graad. Is de som van 
de gegooide getallen hoger dan de graad 
van het slachtoffer, dan kan hij zich niet 
meer bewegen, en is hij tevens niet meer te 
verwonden. Tijdens één spelronde kan een 
tovenaar maximum zoveel slachtoffers 
paralyseren als zijn graad.  
Kost: graad van het slachtoffer in ASP 
Reikwijdte: 5 meter 
Duur: graad van de tovenaar spelronden 
 

 
 
10. Angstspreuk 
Beschrijving: door deze spreuk wordt 1 
slachtoffer zo sterk gedemoraliseerd dat hij 
vlucht of zich overgeeft. De tovenaar gooit 
evenveel D6 als zijn graad en telt daarbij 
zijn Charismascore. Het slachtoffer telt 
zijn Slimheidsscore bij zijn graad. 
Wanneer de tovenaar dit resultaat overtreft, 
zal zijn tegenstander gillend van angst 
wegvluchten of zich voor de voeten van de 
tovenaar werpen. 
Kost: het door de tovenaar geworpen 
resultaat (zonder zijn Slimheidsscore) ASP 
Reikwijdte: 7 meter 
Duur: graad van de tovenaar +5 spelronden 
 

11. Berserk 
Beschrijving: deze spreuk kan één 
personage veranderen in een gevaarlijke 
vechtmachine. De Aanval en Trefpunten 
van het doel van deze spreuk stijgen met 5 
punten. De Afweer van het personage daalt 
echter met 5 punten. Wanneer het gevecht 
beëindigd is voor de spreuk uitgewerkt is, 
valt het betoverde personage ook zijn 
gezellen aan. De tovenaar kan de spreuk 
ten allen tijde proberen te stoppen door te 
slagen in een Charismaproef. 
Kost: het aantal gevechtsronden in ASP. Is 
het uiteindelijke aantal gevechtsronden 
hoger dan de nog beschikbare ASP, dan 
duurt deze spreuk zoveel gevecthsronden 
als de gebruiker ASP bezit. 
Reikwijdte: aanraking 
Duur: 1D20 gevechtsronden 
 
12. Empathie 
Beschrijving: de tovenaar legt een 
Slimheidsproef af. Slaagt hij deze dan 
krijgt hij een korte blik op het innerlijke 
van zijn slachtoffer; gedachten lezen kan 
echter niet met deze spreuk. 
Kosten: 5 ASP 
Reikwijdte: 20 meter 
Duur: 10 seconden 
 
13. Gedaanteverandering 
Beschrijving: de tovenaar gooit evenveel 
D6 als zijn graad en telt daarbij zijn 
Slimheid. Wanneer het resultaat van deze 
som hoger is dan het dubbele van de graad 
+ de Slimheidsscore van de tegenstander, 
dan is de betovering gelukt en neemt het 
slachtoffer een door de tovenaar bepaalde 
gestalte aan. De nieuwe gedaante mag 
groter of kleiner zijn dan de 
oorspronkelijke. Enkel levende wezens 
kunnen veranderd worden, en dan ook 
alleen maar in andere levensvormen.  
Kost: het gewicht van het slachtoffer 
gedeeld door 2,5 in ASP 
Reikwijdte: aanraking 
Duur: permanent 
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Appendix 1 
De types 
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Voorwaarden: 

• Behendigheid: 12 
• Lichaamskracht: 12 

 
Beperkingen:  

• Geen. 
 
Levensenergie bij ontstaan: 30 
 
Astrale energie bij ontstaan: 0 
 
Aanval: 11 
Afweer: 9 
 
 

�
 
Speciale eigenschappen: 

• Geen. 
 
Beschrijving: 
Een strijder is een zeer moedig en krachtig 
figuur. Strijders worden opgeleid om hun 
mannetje te staan in de strijd, zij het als 
edelman, soldaat, huurling of gladiator. 
Srijders zijn geschoold in alle wapen-
technieken en hebben als enig type het 
recht om een harnas te dragen. 
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Voorwaarden: 

• Slimheid: 12 
• Charisma: 12 

 
Beperkingen: 

• Mag geen uitrusting dragen met een 
basis-BW hoger dan 2. 

• Mag geen wapens hanteren met een 
Krachtfactor hoger dan 2, behalve 
een staf. 

 
Levensenergie bij ontstaan: 20 
 
Astrale energie bij ontstaan: 30 
 
Aanval: 9 
Afweer: 7 
 

 
 
Speciale eigenschappen: 

• Een tovenaar begint met 7 
willekeurige spreuken uit de reeks 
Elfen en tovenaars en/of 
Tovenaars. 

 
 
Beschrijving: 
Mensen die magisch begaafd zijn, worden 
tovenaars genoemd. Dit mystieke type 
behoort tot de machtigste personages in het 
spel. Ze hebben echter een zware 
beperking: de meeste wapens en wapen-
rustingen kunnen ze niet dragen omdat 
deze hen alleen maar hinderen bij het 
incanteren van spreuken. Daarom 
vertrouwen ze volledig op hun magische 
spreuken. 
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Voorwaarden: 

• Slimheid: 12 
• Lichaamskracht: 12 

 
Beperkingen: 

• Dwergen mogen geen harnas 
dragen. 

• Dwergen hanteren alle wapens met 
een Krachtfactor hoger dan 3 twee-
handig. 

• Dwergen mogen geen wapens 
hanteren met een Krachtfactor 
hoger dan 4. 

 
Levensenergie bij ontstaan: 40 
 
Astrale energie bij ontstaan: 0 
 
Aanval: 10 
Afweer: 8 
 

�
 
Speciale eigenschappen: 

• Dwergen kunnen valstrikken en 
geheime gangen “ruiken” met een 
geslaagde slimheidsproef.  

 
 
Beschrijving: 
Dwergen zijn veel robuuster dan mensen 
maar door hun korte armen hebben ze 
problemen om de meeste mensenwapens te 
hanteren. Ze hebben wel een natuurlijke 
drang naar ondergrondse gangen, mijnen 
en kleinere ruimtes. Dankzij dit instinkt 
hebben ze een zesde zintuig ontwikkeld als 
het op valstrikken en geheime gangen 
aankomt, wat ook wel de dwergenneus 
genoemd wordt. Dwergen zijn verlekkerd 
op edelstenen, rijkdommen en al wat 
blinkt.  
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Voorwaarden: 

• Behendigheid: 12 
• Charisma: 12 

 
Beperkingen: 

• Elfen mogen geen harnas dragen. 
• Elfen kunnen geen wapens han-

teren met een Krachtfactor hoger 
dan 5.  

• Elfen moeten wapens met een 
Krachtfactor van 5 tweehandig 
hanteren. 

 
Levensenergie bij onstaan: 25 
 
Astrale energie bij ontstaan: 20 

 

 
Aanval: 10 
Afweer: 8 
 
Speciale eigenschappen: 

• Elfen beginnen met één 
willekeurige spreuk uit de reeks 
Elfen en Tovenaars. 

 
Beschrijving: 
Elfen zijn bijzonder slimme en behendige 
wezens. Bovendien bezitten ze allen een 
buitengewone gave: ze kunnen toveren. 
Uiteraard beheersen de elfen niet zoveel 
spreuken als tovenaars, maar ze delen ook 
hun beperkingen niet. Elfen hebben een 
heel sterke band met de natuur en doen 
alles om het te beschermen. 
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Appendix 2 
De monsters 

 



Verklaring bij de monsters 
 

In deze appendix vind je een uitgebreide 
lijst van wezens die ongetwijfeld 
tegenstanders zullen vormen op de tochten 
van je personage. De speltechnische 
specificaties van elk wezen staat uitgedrukt 
in de volgende termen: 
 
Graad: de graad van een monster wordt 
niet gerekend volgens dezelfde ratio als die 
van spelers. Voor bepaalde spreuken en 
effecten heb je wel een graad nodig, en dan 
is deze van kracht. 

Monsterklasse: de monsterklasse omvat 
de behendigheid- en slimheidsscore 
wanneer die gebruikt wordt voor bepaalde 
spreuken en effecten. Ze is dus niet 
representatief op die punten, maar wordt 
uitsluitend speltechnisch gebruikt. 
 
LP, AV, AW, TP en BW worden gebruikt 
als bij spelersfiguren. Bepaalde wezens 
beschikken wel over uitzonderlijke 
aanvallen en verdedigingen, die bij 
Beschrijving uit de doeken gedaan 
worden. 

�
�

Alfabetische lijst van monsters 
�
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Graad: 30 
 
Monsterklasse: 20 
Levensenergie: 75 
Aanval: 16 

Afweer: 14 
Trefpunten: 2D+5 
Beveiliging wapenrusting: 8 

 
Beschrijving:  
Demonen zijn wezens uit een andere 
dimensie met een pseudo-materiële 
structuur, waardoor ze alleen met magische 
wapens en magische spreuken schade 
kunnen berokkend worden. Er is maar 
weinig over hen bekend; men kan alleen 
zeggen dat ze vaak in dienst staan van 
zwarte magiërs die verboden, duistere 
kanten van de magie gebruiken. Hoewel ze 
niet aan een bepaalde vorm zijn gebonden, 
hebben demonen meestal een slanke 
mensachtige gestalte van 2 tot 2,5 m groot. 
Ze vertonen vaak groteske, monsterachtige 
kenmerken zoals horens, vleermuisvleu-
gels, hoeven of vlammende kronen. 
Wapens van demonen zijn meestal 
zwaarden of zweepachtige voorwerpen, 
waar ze onnatuurlijk zware slagen mee 
kunnen toebrengen. 
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Graad: 16 
 
Monsterklasse: 10 
Levensenergie: 30 
Aanval: 10 

Afweer: 8 
Trefpunten: 1D+4 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
Gedaanteverwisselaars behoren tot een oud 
soort wezens, die zoals hun naam al zegt, 
van gedaante kunnen verwisselen en de 
uiterlijke vorm aannemen van levende 
wezens tussen de 1 en de 2 m groot. Hun 
oorspronkelijke uiterlijk is een nogal 
neutraal uiterlijk van ongeveer 1,8 m lang, 
slank tot dun en met een kaal hoofd. Ze 
hebben grote ogen en zijn bijzonder wreed 
en verraderlijk. Omdat gedaante-
verwisselaars het gedrag van mensen en 
dieren zorgvuldig bestuderen is het heel 
moeilijk een gedaanteverwisselaar te 
herkennen. Ze onderscheiden zich wel op 
die manier, dat ze absoluut geen alcohol 
kunnen verdragen en niet in staat zijn om 
gedurende langere tijd naar muziek te 
luisteren. 
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Graad: 8 
 
Monsterklasse: 6 
Levensenergie: 15 
Aanval: 8 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+2 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
Goblins zijn de kleinere, zwakkere neven 
van orks. Ze zijn minder sterk dan orks en 
mensen, maar listiger en leniger. Ze zijn 
waarschijnlijk de gemeenste creaturen ter 
wereld, die plezier scheppen in het pijnigen 
van andere, liefst kleinere wezens. Goblins 
blinken niet uit als het op denkwerk 
aankomt, maar ze zijn uitermate laf en 
worden vaak door orks ingezet als 
verkenners.  
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Graad: 12 
 
Monsterklasse: 10 
Levensenergie: 50 
Aanval: 8 

Afweer: 8 
Trefpunten: 2D 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving: 
Een golem is een kunstmatig wezen dat 
door tovenaars werd geschapen uit dode 
materie. Meestal bestaan golems uit leem, 
die klei wordt door de inwerking van 
warmte, maar ook metalen of stenen 
golems komen voor. Golems lijken op het 
beeld, dat hun schepper voor ogen stond. 
Maar ze zijn onberekenbaar en menig 
golem heeft zich reeds tegen zijn meester 
gekeerd. Het zijn gevaarlijke tegen-
standers, vooral omdat hun reacties nooit te 
voorspellen zijn. Ze wekken de indruk dat 
ze zeer langzaam zijn, maar kunnen ook 
onverwacht snel reageren. 
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Graad: 5 
 
Monsterklasse: 15 
Levensenergie: 10 
Aanval: 6 

Afweer: 6 
Trefpunten: 1D+4 
Beveiliging wapenrusting: 5 

 
Beschrijving:  
Hagedissen zijn dieren die van oorsprong 
in moeraslanden voorkomen. Ze worden 
twee tot drie meter lang en zijn even 
bijtgraag als krokodillen of hun grotere 
familieleden, de roofsaurussen. Ze zijn 
koudbloedig en maken daardoor vaak een 
flegmatische indruk, maar schijn bedriegt. 
Ze slaan bliksemsnel toe en glippen met 
een verbazingwekkende snelheid weer 
weg. Hun gepantserde huid biedt een 
goede bescherming tegen allerlei 
aanvallen. In tempels van hagedisgoden 
lopen hagedissen vaak vrij rond en nemen 
de taak van waakhonden over.  
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Graad: 7 
 
Monsterklasse: 7 
Levensenergie: 15 
Aanval: 8 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+2 
Beveiliging wapenrusting: 3 

 
Beschrijving:  
Hagedismensen hebben een mensachtig 
uiterlijk, dat sterke reptielachtige trekken 
vertoont. Een hagedismens heeft klauwen 
met zwemvliezen en een spits gezicht. Ze 
lopen rechtop en worden ongeveer even 
groot als mensen. Hagedismensen leven bij 
voorkeur in drassige of vochtige gebieden. 
Ze ademen met hun longen, maar kunnen 
lang onder water blijven. Meestal zijn ze 
met knotsen of speren gewapend, maar het 
zijn geen wilde vechtersbazen. 
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Graad: 29 
 
Monsterklasse: 20 
Levensenergie: 75 
Aanval: 14 

Afweer: 10 
Trefpunten: 3D 
Beveiliging wapenrusting: 5 

 
Beschrijving:  
Hazeldraken zijn reusachtige, gevleugelde 
draken die gelukkig niet veel voorkomen. 
Ze houden zich meestal op in hoge bergen, 
waar ze legendarische schatten verzame-
len. Hazeldraken hebben fel rode tot diep 
bruine schubben, en zijn uitzonderlijk 
intelligente wezens. Ze worden bovendien 
gekenmerkt door een sterke zwavelachtige 
geur die ze afscheiden, die specifiek op de 
reukorganen van elfen inwerkt; een elf die 
zich in de buurt van een hazeldraak bevindt 
moet elke gevechtsronde een lichaams-
krachtproef doen, en als deze faalt kan hij 
de rest van de ronde enkel nog naar lucht 
happen.  
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Graad: 20 
 
Monsterklasse: 12 
Levensenergie: 50 
Aanval: 8 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D per klauw 
Beveiliging wapenrusting: 2  

 
Beschrijving:  
De meest voorkomende beren zijn de 
bruine en de zwarte beer, maar één van de 
grootste soorten is de holebeer. Hij leeft 
uitsluitend in ondergrondse holen en kan 
tot 2,5 à 3 meter lang worden en tot 500 kg 
zwaar. Hij is een alleseter en niet echt 
agressief, maar als hij geïrriteerd geraakt, 
kan hij een geducht tegenstander zijn. 
Meestal valt hij aan met zijn klauwen. De 
holebeer leeft alleen en is zelden met 
soortgenoten te zien. 
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Graad: 28 
 
Monsterklasse: 20 
Levensenergie: 50 
Aanval: 7 

Afweer: 5 
Trefpunten: 2D en 1D 
Beveiliging wapenrusting: 4 

 
Beschrijving:  
Holedraken zijn de minst intelligente leden 
van de drakenfamilie. Het zijn niet meer 
dan dieren, die door hun gigantische 
gestalte wel eens voor meer aanzien 
worden. Holedraken komen veel voor in 
heuvelachtige gebieden en in de buurt van 
bergen, waar ze zich voeden met 
kuddedieren, hoewel ze ook herders te 
grazen kunnen nemen. In tegenstelling tot 
andere draken hebben ze geen vleugels, en 
kunnen ze dus ook niet vliegen.  
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Graad: 3 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 12 
Aanval: 6 

Afweer: 5 
Trefpunten: 1D of klein wapen 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
De holegeest is een kleine vertegenwoor-
diger van de familie der geesten. Ze zijn te 
herkennen aan de grijsbruine, schors- en 
leerachtige huid en grote bek. Holegeesten 
leven in groepen in onderaardse grotten en 
bouwsels. Het zijn gemoedelijke wezens 
die meestal slechts in een lendendoek 
gekleed gaan en door hun schutkleur 
moeilijk waar te nemen zijn. Ondanks hun 
onverstoorbare aard zijn holegeesten 
tunnelbouwers en leggen ze hele labyrinten 
aan. Sommigen kunnen zich zelfs in 
mensentaal uitdrukken. 
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Graad: 17 
 
Monsterklasse: 10 
Levensenergie: 30 
Aanval: 8 

Afweer: 0 
Trefpunten: 1D+3 + vergif 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving: 
De holespin is een betrekkelijk weinig 
voorkomende reuzenspin, die bij voorkeur 
haar web maakt in grotten en holen. De 
beet van de holespin is giftig en 
veroorzaakt een verlamming, die bij 
grotere wezens slechts van korte duur is, 
kleinere wezens worden erdoor gedood. 
Wie door een holespin vergiftigd wordt, 
moet een Lichaamskrachtproef slagen of 
zich niet kunnen bewegen gedurende 1D6 
gevechtsronden. Wie in het kleverige web 
van een holespin terechtkomt, moet 
losgesneden worden of een 
Lichaamskrachtscore van 15 of meer 
hebben om zich los te kunnen trekken. 
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Graad: 22 
 
Monsterklasse: 4 
Levensenergie: 40 
Aanval: 10 

Afweer: 9 
Trefpunten: 1D+4 
Beveiliging wapenrusting: 4 

 
Beschrijving:  
De hydron is een monster met vijf koppen 
en drie armen en benen, met een 
gemiddelde grootte van 2 meter. Hydrons 
leven in roedels, maar komen meestal 
alleen voor in minder tropische streken. Ze 
zijn zeer geslepen; leugen en waarheid 
werden door hen tot een soort ritueel 
verheven; terwijl vijf van de slangachtige 
koppen van de hydron altijd liegen, zegt de 
zesde altijd de waarheid. Vanwege zijn 
veelzijdigheid kan een hydron drie keer 
aanvallen in één gevechtsronde.  
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Graad: 15 
 
Monsterklasse: 16 
Levensenergie: 20 
Aanval: 9 

Afweer: 8 
Trefpunten: 1D+5 
Beveiliging wapenrusting: 5+1 

 
Beschrijving:  
Krakoniërs stammen uit het onderwaterrijk 
en werken vaak als huurlingen op het 
vasteland. Ze vereren de hagedisgod 
H’ranga, zijn ongeveer 1,7 m groot, 
buitengewoon sterk en gedrongen van 
gestalte, ze hebebn een geschubde huid en 
een grote, zeer lelijke kop. Ze zijn niet erg 
slim. Krakoniërs kunnen zowel op het land 
als onder water ademen, maar ze moeten 
per dag minstens 1 uur in het water 
doorbrengen om hun huid niet te laten 
uitdrogen.  
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Graad: 29 
 
Monsterklasse: 18 
Levensenergie: 25 
Aanval: 9 

Afweer: 8 
Trefpunten: 1D+4 of 2D 
Beveiliging wapenrusting: 5 

 
Beschrijving:  
Maru’s zijn bewoners van de 
moeraslanden, en men ziet onmiddellijk 
dat ze van roofsaurussen afstammen. Ze 
lopen rechtop, maar hebben naar 
verhouding zwak ontwikkelde armen, maar 
machtige achterpoten en een hagedisstaart. 
Omdat de armen snel vermoeid geraken, 
hanteren ze éénhandige wapens 
afzonderlijk links en rechts en bij 
gelegenheid ook de klauwen van hun 
achterpoten. Daarom zijn ze voor de 
tegenstander nogal onberekenbaar. Maru’s 
zijn uitgesproken agressief, en moorden 
voor hun plezier.  
 
�
�
����
 
Graad: 27 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 50 
Aanval: 15 

Afweer: 10 
Trefpunten: 2D 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
De morfu is een monster dat in moerassen 
en ondiepe wateren thuishoort, maar ook in 
zeewater overleven en tot 4 m lang kan 
worden. Aangezien het niet kan zwemmen 
en slechts beperkte tijd onder water kan 
blijven, is het altijd aangewezen op land of 
vaste voorwerpen in zijn omgeving. Vaak 
hecht het zich vast aan schepen of kruipt 
het erin. De morfu heeft geen ogen of oren, 
maar kan warmte en trillingen registreren. 
Het wezen is bleek, glad en slijmerig en is 

in het bezit van een grote opening om mee 
te eten. Over het hele lijf verspreid heeft 
het kleine spierknobbels, die op wratten 
lijken. 
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Graad: 23 
 
Monsterklasse: 12 
Levensenergie: 35 
Aanval: 7 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+4 
Beveiliging wapenrusting: 2 

 
Beschrijving: 
Mummies zijn ondode creaturen wiens 
verschijning lijkt op een half-vergaan 
lichaam dat door een bijzondere zalf en 
met verband wordt geconserveerd. Ze zijn 
1,8 tot 2,5 m groot en duiken meestal in de 
buurt van kerkhoven, catacombes en 
graven op. Mummies zijn heel sterk en 
kunnen alleen door magische wapens en 
magische spreuken schade gedaan worden. 
Wie door een mummie wordt verwondt, 
loopt het gevaar een infectieziekte te 
krijgen (10 % kans) die een dodelijke 
afloop heeft, als er niet een genees-
krachtige drank voorhanden is, of als de 
toegebrachte wonden niet door magie 
worden genezen. Als het zieke personage 
niet genezen wordt, zal hij sterven voor de 
volgende zonsondergang. 
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Graad: 13 
 
Monsterklasse: 11 
Levensenergie: 30 
Aanval: 10 

Afweer: 6 
Trefpunten: 1D+3 
Beveiliging wapenrusting: 1 of 2 

 
Beschrijving: 
Neandertalers zijn holemensen; ze zijn 
gedrongen van bouw en hebben grove 
botten. Ze maken een primitieve indruk 
door hun uitstekende kin en hun plat naar 
achter lopend voorhoofd. Hun intelligentie 
benadert die van beschaafde mensen in het 
geheel niet, en ze zijn niet in staat om met 
ingewikkelde wapens te vechten. Ze hullen 
zich in dierenvellen en vechten met stenen 
bijlen en speren met stenen punten. Ze zijn 
sterker, maar minder intelligent dan 
beschaafdere mensen.  
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Graad: 10 
 
Monsterklasse: 8 
Levensenergie: 15 
Aanval: 9 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+3 
Beveiliging wapenrusting: 2 

 
Beschrijving:  
Orks zijn groteske, barbaarse wezens die 
veel voorkomen in de mensenwereld maar 
niet graag gezien worden. Het zijn immers 
woeste vechtersbazen met een niet te 
stillen vernielzucht. Ze worden tot 2 m 
groot en hebben een huidskleur die varieert 
van vuil groen tot donkerbruin. Orks 
hebben puntige oren en slagtanden. Ze zijn 
meestal erg behaard en uitzonderlijk 
gespierd. Ze hebben een zeer gelimiteerd 
denkvermogen, waardoor de meeste orks 
niet in staat zijn in volzinnen te spreken. 
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Graad: 2 
 
Monsterklasse: 10 
Levensenergie: 3 
Aanval: 5 

Afweer: 0 
Trefpunten: 2 schadepunten 
Beveiliging wapenrusting: 0 

 
Beschrijving:  
Ratten zijn sterk verspreid voorkomende 
knaagdieren die als een plaag aanzien 
worden. Er zijn veel verschillende soorten 
ratten, die tot 20-30 cm lang worden. 
Ratten zijn alleseters, graven bij voorkeur 
gaten en gangen en knagen gemakkelijk 
door materiaal als hout of zandsteen heen. 
Ratten komen zelden alleen voor, maar 
meestal in groepen, die vaak uit een dozijn 
dieren bestaan. Bijzondere ratten zijn de 
0,5 meter grote wolfsratten, waarvan 
gezegd wordt dat hun beet ziektes 
overbrengt. 
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Graad: 26 
 
Monsterklasse: 20 
Levensenergie: 30 
Aanval: 8 

Afweer: 6 
Trefpunten: 2D+2 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
Reuzenapen onderscheiden zich van 
andere primaten door hun bijzondere 
grootte –volwassen exemplaren kunnen 
soms drie tot vier meter lang worden- maar 
ook door hun verhoudingsgewijs hoge 
intelligentie. Reuzenapen zijn zeer sterk, 
hebben een overgeproportioneerde kop, en 
zijn zoals alle wapens van kop tot teen 
behaard. Ze zijn in staat primitieve wapens 
zoals knotsen te hanteren. Soms kunnen 
reuzenapen de charme van een chimpansee 
ontwikkelen, maar meestal zijn het woeste 
vleeseters die van mensenvlees houden.  
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Graad: 31 
 
Monsterklasse: 20 
Levensenergie: 100 
Aanval: 18 

Afweer: 12 
Trefpunten: 2D+2 
Beveiliging wapenrusting: 6 

 
Beschrijving:  
De reuzendraak of keizersdraak is de 
machtigste onder de draken. Het 
reusachtige wezen heeft drie hoofden, die 
afzonderlijk van mekaar bewegen en 
denken, en zijn vleugels hebben een span-
wijdte van wel vijf meter. Het is een 
uitermate krachtige en intelligente tegen-
stander, waarvan er gelukkig maar een paar 
in leven zijn. Een reuzendraak mag drie 
keer per gevechtsronde aanvallen. De 
metaalkleurige schubben van deze 
geweldenaar zijn zeer gegeerd en kunnen 
omgesmeed worden tot magische pantsers. 
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Graad: 14 
 
Monsterklasse: 14 
Levensenergie: 28 
Aanval: 12 

Afweer: 10 
Trefpunten: 1D+4 
Beveiliging wapenrusting: 3 

 
Beschrijving:  
Rovers zijn normale mensen, die in 
tegenstelling tot de meesten van hun tijd-
genoten, hun brood niet op een eerlijke 
manier verdienen, maar zich verrijken door 
overvallen en bedriegerijen. Normaal 
wonen ze in weinig toegankelijke gebieden 
als bossen en gebergten om van 
hardnekkige achtervolgingen verschoond 
te blijven, maar toch zijn hun schuil-
plaatsen zelden ver van de bewoonde 
wereld. Rovers vallen op door hun 
onverzorgd uiterlijk, ze zijn slecths zelden 
zwaar bewapend omdat alles snel en 
beweeglijk moet zijn.   
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Graad: 9 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 18 
Aanval: 10 

Afweer: 10 
Trefpunten: 1D+3 
Beveiliging wapenrusting: 4 

 
Beschrijving:  
Silieten zijn onderwaterbewoners van 
ongeveer 1,5 m groot. Ze zijn zeer slank, 
zeer snel en zeer behendig. Kop en lijf 
lijken veel op die van een rechtop lopende 
salamander. Ze gebruiken het liefst 
harpoenachtige wapens. Gedurende de 
groeifase vervellen ze verschillende keren 
per jaar en verzamelen ze de oude huiden 
voor religieuze rituelen. Silieten zijn erg 
slim en geslepen, en daarmee het 
tegenovergestelde van de wilde en domme 
krakoniërs; anders dan deze neigen ze ook 
tot lafheid.  
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Graad: 6 
 
Monsterklasse: 12 
Levensenergie: 10 
Aanval: 7 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+3 
Beveiliging wapenrusting: 2 

 
Beschrijving:  
Skeletten zijn ondoden, die bestaan uit de 
beenderen van mensen. Net als de meeste 
andere ondoden worden ze meestal 
gecontroleerd door duistere magiërs. 
Skeletten komen in de eerste plaats voor in 
de nabijheid van graven. Zij hebben vaak 
kleren aan of dragen een wapenrusting. 
Scherpe houw- en steekwapens 
veroorzaken slechts halve trefpunten tegen 
skeletten, maar met botte of zware 
slagwapens kan men ze aardig te grazen 
nemen.  
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Graad: 25 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 50 
Aanval: 8 

Afweer: 8 
Trefpunten: 3D 
Beveiliging wapenrusting: 3 

 
Beschrijving: 
Trollen zijn reusachtige, afschrikwekkende 
wezens die tot 3,5 meter groot kunnen 
worden. Ze zien eruit als groteske mens-
achtigen met een bek vol gevaarlijke 
slagtanden. Trollen komen voornamelijk 
ondergronds, in grotten en catacomben, 
voor omdat ze onmiddellijk verstenen als 
ze in aanraking komen met zonlicht. Ze 
hebben een dikke huid en zijn onnatuurlijk 
sterk voor hun pezige lichaamsbouw. 
Trollen zijn verzot op mensenvlees, maar 
nog meer op allerlei zoetigheid, en zijn 
vaak met de belofte van suiker wel rustig 
te houden. Ondanks dit alles zijn het 
agressieve vechtjassen met zeer kleine 
hersenen die beter ontweken zouden 
worden. 
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Graad: 21 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 20 
Aanval: 15 

Afweer: 6 
Trefpunten: 2D 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving:  
Vampieren zijn ondoden die op mensen 
lijken en zeer intelligent zijn, maar zichzelf 
niet tot de mensen rekenen. Ze voeden zich 
bij voorkeur met menselijk bloed, maar 
accepteren ook ander. Een vampier is listig 
en amoreel; hij kent geen liefde en geen 
medelijden. De vampier leeft overdag 
verborgen. Hij is niet erg sterk, maar wel 
erg pezig. In een gevecht proberen ze in de 
eerste plaats tegenstanders te isoleren. 
Aanvallen worden voornamelijk gericht op 
de halsslagader. 
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Graad: 1 
 
Monsterklasse: 5 
Levensenergie: 2 
Aanval: 5 

Afweer: 0 
Trefpunten: 1 schadepunt 
Beveiliging wapenrusting: 0 

 
Beschrijving:  
De vleermuis is een klein, vliegend 
zoogdier met grote oren en leerachtige 
vleugels. Typisch voor de vleermuis is het 
vermogen om door een radarsysteem 
ultrasone tonen op te vangen en zo 
hindernissen te ontwijken. Vleermuizen 
zijn nachtdieren en ze zijn bang voor licht 
en vuur. Ze slapen overdag in muren of 
grotten. Hoewel vleermuizen nauwelijks 
gevaarlijk zijn voor de mens, kunnen grote 
hoeveelheden panikerende vleermuizen 
toch nog aanzienlijke schade aanrichten. 
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Graad: 24 
 
Monsterklasse: 11 
Levensenergie: 40 
Aanval: 8 

Afweer: 7 
Trefpunten: 1D+3 
Beveiliging wapenrusting: 3 

 
Beschrijving:  
Waterspuwers hebben hun naam te danken 
aan hun afbeeldingen, in steen gehouwe. In 
werkelijkheid zijn het echter boosaardige, 
vreeswekkende, roofzuchtige wezens, die 
meestal in ruïnes, grote holen en crypten 
leven. Ze hebben leerachtige vleugels, 
scherpte klauwen en een staart, spitse oren 
en horens op het hoofd. Typisch zijn 
puntige uitsteeksels aan knieën en 
ellebogen. Waterspuwers hebben een 
grijze, koude en vaak gebarsten huid, die 
hen een goede bescherming biedt. Ze jagen 
op alles wat ze maar zien, maar hebben een 
bijzondere voorliefde voor zwakke wezens.  
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Graad: 18 
 
Monsterklasse: 12 
Levensenergie: 35 
Aanval: 9 

Afweer: 8 
Trefpunten: 1D+2 
Beveiliging wapenrusting: 2 

 
Beschrijving: 
Weerwolven, ook wel lycantropen 
geniemd, zijn zeer gevreesd onder de 
mensen. Lycantropie is een ziekte, waar 
mensen die door een lycantroop zijn 
gebeten, aan lijden. Diegene die door een 
weerwolf is gebeten, verandert zelf bij 
volle maan in een weerwolf en neemt ook 
de kenmerken van een wolf aan. 
Weerwolven kunnen enkel permanent 
overwonnen worden door zilveren of 
magische wapens, of magische spreuken. 
Tegen de beet van een weerwolf helpt 
alleen een magische, geneeskrachtige 
drank; magische spreuken genezen de 
wonde wel, maar kan het proces van 
gedaanteverwisseling niet tegenhouden. 

 
 



$ 
��
 
Graad: 4 
 
Monsterklasse: 9 
Levensenergie: 15 
Aanval: 9 

Afweer: 0 
Trefpunten: 1D+1 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving: 
Wolven zijn een zeer veel voorkomende 
diersoort, vooral in wouden van het 
noorden en het oosten worden ze vaak in 
grote getale aangetroffen. De kleur van hun 
vacht past zich aan de omgeving aan. Ze 
zijn 1 tot 1,5 m lang en tot ongeveer 60 kg 
zwaar. Als de roedel op jacht is, kunnen ze 
hun prooi urenlang achtervolgen. Wolven 
vallen aan met hun scherpe tanden en 
kunnen daarmee aanzienlijk letsel 
veroorzaken.  
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Graad: 11 
 
Monsterklasse: 12 
Levensenergie: 20 
Aanval: 8 

Afweer: 6 
Trefpunten: 1D+1 
Beveiliging wapenrusting: 1 

 
Beschrijving: 
Zombies zijn ondoden die door duistere 
magie tot leven gewekt zijn. Hun uiterlijk 
varieert; als het om een pasgestorvene gaat, 
zien ze er bijna als een normaal mens uit; 
gaat het om al een langer geleden 
gestorven persoon, dan zien ze eruit als een 
geraamte met pezen. Zombies kunnen geen 
wapens gebruiken. Ze kennen geen pijn of 
gevoelens meer, enkel een diep gewortelde 
haat tegenover al wat levend is. 
 

 
 


