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Algemeen
Wat zijn de Kronieken van Dalaria?
De Kronieken van Dalaria (KvD) zijn de gecombineerde werken die zich afspelen in de
fantasiewereld Ul’bar binnen het koninkrijk genaamd Dalaria. Alle kronieken maken deel uit
van de rijke geschiedenis en folklore die deze wereld maakt tot wat hij vandaag is. In
verhaalvormen wordt de wereld van Dalaria als hoge fantasie beschouwd. Je kan dan ook
de volgende verhaalelementen verwachten:
●
●
●

Betrokkenheid van magie en magische voorwerpen
Personen en hun drijfveren beïnvloed door de goden
Bovennatuurlijke en anderszins onverklaarbare gebeurtenissen

Maar dat is natuurlijk niet alles. Bedreigingen op deze wereld komen niet altijd van
bovenstaande elementen, aangezien de inwoners van deze wereld ook uit eigen beweging
streven naar macht over (delen van) dit rijke continent.

Wat kan je verwachten
Wij mikken op overkoepelende story-arcs van ongeveer 10 evenementen, welke altijd te
maken hebben met een kleine of grote geschiedenis-veranderende gebeurtenis. De spelers
zijn direct of indirect betrokken bij dergelijke gebeurtenissen om verbonden te voelen met
het verhaal. Dat gezegd hebbende, de spelers zijn niet onsterfelijk en kunnen altijd
verslagen worden en verloren gaan in de geschiedenis.
Wij leggen de nadruk op de kracht van het rollenspel. Het spelsysteem is eerder een
ondersteuning dan een in steen gebeitelde wetgeving. Mocht je creatieve of roleplay
technisch toffe oplossingen hebben voor een probleem, maar er is geen skill voor, dan zijn
wij als team altijd bereid te luisteren naar je idee. Dit gegeven is echter geen vrijbrief om
dingen (vaardigheden) te gaan verzinnen. Bij twijfel; altijd checken bij de spelleider.

Player vs. Environment
De wereld hanteert over het algemeen een Player versus Environment (PvE) speelstijl. Dit
houdt in dat de meeste bedreigingen van buiten de spelersgroep komen. Dit wil echter niet
zeggen dat elke figurant (npc) je naar het leven staat en dat elke speler jouw personage
gunstig gezind is.
Player versus Player (PvP) acties zijn toegestaan. Bijvoorbeeld; twee vijandige (spelers)
families zouden elkaar naar het leven kunnen staan, of een dief die de waardevolle spullen
van een ander wilt bemachtigen. Overleg in het geval van PvP acties altijd eerst met de
spelleiding zodat wij hierop toezicht kunnen houden.
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Gedragsregels
Wij (de organisatie) vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt om bij ons
te spelen. Iedere deelnemer, figurant of speler dient zich daarom aan de onderstaande
gedragsregels te houden. Als deelnemer aan de Kronieken van Dalaria ga je automatisch
akkoord met de gedragsregels die hier genoemd worden. Het wordt dan ook van alle
deelnemers verwacht dat zij deze regels kennen en daarnaar handelen.

Alcohol
Het nuttigen van (eigen) drank is op dit evenement toegestaan, waarbij de organisatie
uitgaat van eigen verantwoordelijkheid (geniet, maar drink met mate). Als je aangeschoten
of dronken bent, is het verboden om deel te nemen aan gevechten.
Als je gedrag als dermate storend wordt ervaren door andere spelers, kun je door de
organisatie worden verzocht het spel te verlaten. Mochten je acties als ongewenst ervaren
worden (bv. ongewenste intimiteiten) dan zullen hier andere (ernstige) consequenties aan
hangen.

Roken
Roken is enkel toegestaan op de daarvoor aangegeven locaties in verband met
brandveiligheid en potentiële overlast voor andere spelers.

Drugs
Hoewel de organisatie een gedoogbeleid heeft op het gebruik van het roken van wiet, is het
gebruik van andere drugs niet toegestaan. Voor het roken van wiet geldt dezelfde
voorwaarden als roken in het algemeen, met daarbij de toevoeging dat je niet mag mee
doen met gevechten.

Melding maken bij SL
Voordat je als speler belangrijke acties onderneemt ga je altijd naar een SL om deze in te
lichten. Bij voorwerpen of spreuken waar dit voor geldt, wordt dit vermeld bij de
beschrijving. Daarnaast is het ook belangrijk dat als je het bos in gaat of OC bij je tent gaat
zitten dit komt melden. Op die manier kunnen wij overzicht bewaren en weten we ook dat
een deelnemer niet zomaar is verdwenen (veiligheid).

Ongewenst gedrag
Het kan zijn dat je een keer niet lekker in je vel zit en dat dit tot uiting komt in je spel. Hier
hebben wij als organisatie alle begrip voor. Echter het mag niet zo zijn dat jouw gedrag als
dermate storend wordt ervaren dat dit een negatieve invloed heeft op de ervaring van
andere spelers (handen kruisen). Mocht dit gedrag geconstateerd worden door de
organisatie, het figurantenteam of de spelers, zal je door de organisatie apart genomen
worden om het geval te bespreken en tot een passende oplossing te komen. Mocht je na
dit gesprek geen verbetering tonen, dan zal je verzocht worden het evenement te verlaten.

Illegaal gedrag
Larpen doe je met elkaar en voor elkaar, wij gaan er dan ook van uit dat je je netjes
gedraagt. Bijvoorbeeld het toe eigenen van andermans eigendom is ten strengste verboden,
de consequentie is dat je direct wordt verwijderd van het terrein. Bij illegaal gedrag wordt
ten allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
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Veilig vechten
Het is ten alle tijden de bedoeling dat er veilig wordt gevochten. Het slaan met wapens
gebeurt beheerst. Het is enkel de bedoeling dat er wordt geslagen met wapens en niet
gestoken. Steken is enkel toegestaan met kernloze wapens (werpdolken of steeksperen).
Alle wapens dienen vooraf gecontroleerd te worden door de SL of aangewezen personen.
Locaties die verboden zijn om te raken: Hoofd, borsten (bij vrouwen) en kruis.

Calls
Spelleider (SL)
De spelleider is degene die het spel stuurt en beslissingen neemt op basis van rollenspel en
beslissingen die worden genomen door de deelnemers (personages). De Spelleider is de
enige die de onderstaande calls mag maken.

Time-in
Het spel gaat beginnen. Iedereen is op dit moment IC (zie Game Term: ‘In Character’) tenzij
anders aangegeven.

Time-out
Het spel is dit moment voorbij. Meestal wordt deze call aan het einde van de dag of het
evenement gegeven. Alle IC (zie Game Term: ‘In Character’) activiteiten worden op dat
moment stopgezet.

Time-freeze
Het spel is tijdelijk stopgezet. Meestal om iets te veranderen in het spel zonder dat de
speler of diens rol zich hiervan bewust (mag) zijn. Steek je vingers in je oren en sluit je ogen
zodat je niet ziet en hoort wat er om je heen gebeurt: de tijd staat immers stil.

Game termen
De onderstaande termen zijn voor zowel de SL als voor de deelnemers van toepassing en
duiden belangrijke punten aan in het spel zoals:

Man-down
Een van de deelnemers is echt gewond geraakt en heeft eerste hulp nodig. Het spel komt
daarmee direct stil te liggen en iedereen gaat op de grond zitten met uitzondering van
degene die de call maakte. Zo weet de spelleiding direct waar het ongeluk is gebeurd en
kan hier actie op nemen. Het spel gaat pas verder als een SL Time-in roept.

IC
Hiermee bedoelen we “In Character”. Een deelnemer die IC is, neemt op dit moment actief
deel aan het spel. Acties die deze persoon uitvoert hebben effect op het spel en mogen als
dermate opgepakt worden.

OC / OOC
Hiermee bedoelen we “Out character” of “Out of Character”. Een speler of figurant die OC
is, neemt op dit moment niet actief deel aan het spel. Dit herken je aan het feit dat de speler
of figurant een hand in de lucht heeft gestoken.
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Visuele gebaren/effecten
Deze kunnen door de spelers of figuranten gebruikt worden om speleffecten weer te geven.
Als deelnemer wordt je verwacht deze visuele elementen te herkennen en daarnaar te
handelen.
Het is belangrijk om deze visuele gebaren goed duidelijk te maken, zeker als het donker is.
Dit is zeker van belang voor deelnemers die sluipen. Liever een duidelijke hand met twee
vingers zichtbaar waar op gespeeld kan worden dan dat een groep deelnemers die naar
een stel struiken loopt en de persoon ontdekt die eigenlijk onzichtbaar is.

1 vinger omhoog
De speler of figurant die zijn wijsvinger (links of rechts) omhoog gestoken houdt is zeer
goed verstopt en ondervindt de effecten van de skill camouflage.

2 vingers omhoog
De speler of figurant die zijn wijs en middelvinger omhoog gestoken houdt wordt
beschouwd als onzichtbaar. Hij is niet te zien, maar nog wel te horen, bijvoorbeeld als deze
een stoel omgooit of een deur dichtslaat.

1 hand omhoog
Wanneer een speler of figurant zijn hand omhoog steekt, betekent het dat deze speler OOC
is en dus voor speldoeleinden genegeerd moet worden.

Handen kruisen
Wanneer een deelnemer de handen boven het hoofd kruist, is er OOC iets aan de hand
(spel te heftig, ongewenst gedrag, voelt zich niet lekker). Deze speler verwijdert zich dan
ook zonder enig commentaar uit het spel. De spelleiding zal zich over dit issue buigen en
met de deelnemer in gesprek gaan.

Zwart-Geel lint
Draagt een speler of figurant een zwart-geel lint, dan is deze in een spectrale (geest) vorm.
Het is niet mogelijk om deze persoon te raken met uitzondering van specifieke calls (IC uit
te vinden). Geesten maken geen geluid als zij bewegen en kunnen - als zij onzichtbaar zijn niet opgemerkt worden met de vaardigheid oplettendheid.

Rood-Wit lint
Draagt een speler of figurant een rood / wit lint, dan is deze speler wel aanwezig in het spel,
maar mag deze niet actief betrokken worden bij fysieke confrontaties (meestal i.v.m.
medische complicaties). Spelers die dit lint dragen, worden verwacht hier zelf ook rekening
mee te houden en niet actief confrontaties op te zoeken of uit te lokken.
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Spel-effecten
Dit zijn effecten die onderdeel zijn van een spreuk of een wapen en kunnen door zowel
spelers als figuranten ingezet worden. Om een zo soepel mogelijk spelverloop te kunnen
waarborgen, verwachten wij dat de spelers zich bekend maken met de termen die hier
worden toegelicht:

Area of Effect (AoE)
Iedereen binnen 5 meter van de call is slachtoffer van het effect wat daarna geroepen
wordt. Bijvoorbeeld bij “AoE 3 vuurschade!” ontvangt iedereen binnen 5 meter 3
vuurschade. Degene die de call maakt heeft uiteraard geen last van dit effect.

Blind
Dit effect geeft de ontvanger tijdelijke oogschade en zal hem / haar gedurende één minuut
blind maken.

Blunt
Dit is een type schade en wordt veroorzaakt door onder andere spreuken en wapens. De
wonden die je hiervan oploopt hoeven niet verbonden te worden en je bloedt niet dood. Bij
spreuken wordt van je verwacht dat je het type schade roept, bij wapens zou dit direct
duidelijk moeten zijn, een zwaard of bijl is sharp, hamer is blunt, zie wapens. Ben je geraakt
door wapens van het type blunt, dan dien je binnen 30 minuten geholpen te zijn.

Crush
Deze aanval heeft veel impact en naast de schade die de aanval doet (call), verbrijzelt dit
direct het getroffen deel van het harnas, het schild, ledemaat of voorwerp. Botten op de
geraakte ledemaat zijn gebroken en moeten worden genezen. Voorwerpen, pantser,
schilden en wapens zijn kapot en moeten worden gerepareerd.

Drain Life / Drain Mana / Drain Sanity
Je levenspunten, mana of sanity worden opgezogen door degene die deze call maakt. Dit
kan zijn door middel van een spreuk of een ander effect. Je verliest per keer dat deze call
gemaakt wordt 1 levenspunt, mana of sanity.

Disarm
Als je het slachtoffer bent van deze call wordt je wapen op een kundige manier uit je handen
geslagen. Je moet je wapen dan op de grond laten vallen. Dit werkt enkel tegen wapens die
met 1 hand worden vastgehouden.

Earthquake
De grond onder je voeten schudt heftig en je kan niet meer op je benen blijven staan. Je
bent gedwongen om op de grond te vallen en daar ten minste 10 seconden te blijven
liggen.

Entangle
Een spreuk of ander effect zorgt ervoor dat je één minuut vast zit op de plek waar je staat.
Je kan jezelf wel verdedigen, maar je kan niet je voeten van de grond afhalen waar je staat.
Gedurende deze tijd ben je immuun tegen de call strike.
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Fatal
Een aanval die zo sterk of traumatisch is dat je direct op 0 hitpoints terecht komt,
onafhankelijk van hoeveel hitpoints je nog had voor de call gemaakt werd.

Fear
Je bent één minuut heel bang. Als je slachtoffer bent van deze call, mag je niet actief
dichter bij de persoon komen die deze call maakte. Als deze persoon dichterbij komt, vlucht
je dus weer weg. Aanvallen op afstand is nog wel mogelijk, maar speel je angst wel uit.

Mass [Effect]
Iedereen binnen gehoorsafstand ondervindt de effecten van de call die hierna wordt
gemaakt. Bijvoorbeeld een “Mass Earthquake” doet de grond heftig schudden en iedereen
in de buurt hiervan zal de last hiervan ondervinden.

Holy
Het voorwerp is gezegend door een godheid en doet daarmee goddelijke schade. Dit kan
soms een extra effect hebben op wezens of andere voorwerpen.

No-Effect
De slag / aanval / spreuk heeft geen effect gehad op het doel. Dit kan zijn omdat de aanval
niet doordrong tot het wezen, de spreuk werd geabsorbeerd, etc.

Paralyze
Al je spieren zijn verstijfd en je kan je voor één minuut niet bewegen. Je bent nog wel
bewust van wat er om je heen gebeurt en wat er gezegd wordt.

Pain
Je hebt hevige pijn en kan voor zeker 20 seconden geen acties ondernemen anders dan
kermen van de pijn. Daarna heb je nog wel naweeën van de pijn (roleplay).

Petrify
Je hele lichaam verandert voor één minuut in een stug materiaal (ijs/steen/etc). Je kan je
niet bewegen en bent je niet bewust van wat er om je heen gebeurt. Je bent verder immuun
tegen wapens van het type sharp, giffen en magie. Wapens van het type blunt doen echter
twee keer hun normale schade.

Shatter
Deze aanval laat het wapen of voorwerp in duizend stukjes uiteen spatten. Dit wapen,
harnas of voorwerp is volledig kapot en is niet meer te repareren.

Sharp
Dit is een type schade en wordt veroorzaakt door onder andere spreuken en wapens. De
wonden die je hiervan oploopt moeten verbonden worden ter voorkoming dat je
doodbloedt. Bij spreuken wordt van je verwacht dat je het type schade roept, bij wapens
zou dit direct duidelijk moeten zijn, een zwaard of bijl is sharp, hamer is blunt, zie wapens.
Ben je geraakt door wapens van het type sharp, dan verlies je per 5 minuten nog eens één
levenspunt.
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Sleep
Je wordt slaperig en valt direct voor 5 minuten in een diepe slaap. Enige vorm van schade
zal je direct bijbrengen, of als een persoon voor tenminste 30 seconden op aan het inpraten
is en aan je schouders aan het schudden is.

Strike
Een aanval die zo krachtig is dat je wordt weggeslingerd. Je bent gedwongen om jezelf ten
minste 2 meter weg te bewegen van de oorsprong van dit effect. Je hoeft hierbij niet op de
grond te gaan liggen zoals bij een earthquake, dit kan voor spel effecten wel heel mooi zijn.
Let op veiligheid!

Subdue
Iemand slaat je met zijn vuist of met een voorwerp anders dan een wapen (een kandelaar of
koekenpan). De schade veroorzaakt geen letsel en je verliest geen levenspunten. Het enige
wat je er aan overhoud is een bloedneus of een blauw oog.
Als je net zoveel subdue calls ontvangt als dat je op dat moment aan levenspunten hebt ga
je 5 minuten knock-out en verlies je alsnog één levenspunt.
Let op veiligheid, niet echt slaan!

Terror
Je bent 5 minuten ontzettend bang. Als een deelnemer dit effect uitspreekt op jou, mag je
niet actief dichter bij deze persoon komen en je probeert jezelf zo ver mogelijk van deze
persoon te verwijderen. Daarnaast doet terror 1 sanity damage. Aanvallen in wat voor vorm
dan ook is niet toegestaan.

Through
De aanval die op jou uitgevoerd wordt, wordt met bijzondere expertise uitgevoerd en gaat
door je fysieke bescherming heen. Harnas heeft op dat moment dus geen effect en de
aanval wordt direct op je levenspunten uitgevoerd.

Trip
Het doelwit zal op de grond vallen en kan daarna weer vluchtig kunnen opstaan. Deze call
wordt vooral gebruikt bij vallen en spreuken.

15

Kronieken van Dalaria - Basisregels

Nieuw personage
Om een nieuw personage te beginnen zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten
worden. Uiteraard begint dit met de belangrijke vragen; “Wie ben ik?” en “Wat is mijn
doel?”. Een background voor een personage is niet alleen belangrijk voor jezelf om je
personage diepgang te geven, maar ook voor de organisatie om (potentieel) plot op je pad
te brengen die jouw personage direct aangaan of een link hebben met het verleden van je
personage.
Hoewel het zeker niet verplicht is om een background te schrijven voor je personage, wordt
het ten zeerste aangeraden om dit te doen. Op basis van uitdagingen uit je verleden,
verloren of levende familieleden heeft de organisatie de mogelijkheid om jouw personage
actief bij het verhaal te kunnen betrekken of stukjes uit je background naar voren te laten
komen. We raden echter wel aan om je background niet meer dan twee a4-tjes te maken
(font size 12). Hieronder een aantal handige punten voor het schrijven van het personage:

Basis vragen
●
●
●
●
●
●
●
●

Wat is je naam en hoe oud ben je?
Welk ras speel je? (zie lijst Rassen)
Wat is je beroep en hoe goed ben je daar in? (zie lijst Beroepen)
Hoe was je jeugd? Heb je vrienden vanuit je jeugd, of wellicht heb je vijanden
gemaakt?
Wie was je familie? Had je twee liefdevolle ouders of waren ze gemeen tegen je?
Heb je nog broers of zussen?
Heb je een favoriete herinnering, iets wat je heeft geraakt? Grootste angst?
Motivatie, waar streef je naar in dit leven? Wat beweegt jou als personage?
Heb je geheimen? Is er iets wat de buitenwereld niet van je mag weten?

Wees niet getreurd als je background niet direct aan bod komt tijdens het event. We
proberen er alles aan te doen om persoonlijk plot zo correct mogelijk aan te laten sluiten bij
de speler.

Basisvaardigheden
Ieder personage begint sowieso het spel met de volgende eigenschappen:
● Een hitpool van standaard 4 levenspunten
● Een magische reserve van 2 mana
● Een basis sanity van 3 punten
● Een basis van 15 vaardigheidspunten.
● Je begint met 0 kracht, 0 intelligentie en 0 behendigheid (dit houdt echter niet in dat
je een slap, dom en onhandig persoon bent)
● Keuze uit één uitrustingsset naar keuze
● 5 goud aan startkapitaal
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Basis uitrusting
Een nieuwe personage begint met een startkapitaal van 5 goud. Daarnaast begint een
speler met een basis uitrusting die past bij diens gekozen beroep. Als hierbij staat dat je een
x bedrag krijgt voor materialen uit je beroep, mag je uit het Goederen en Ambachten boek
voorwerpen aanschaffen. Als bij het aanschaffen van deze voorwerpen geld overblijft, mag
dit niet worden meegenomen naar het evenement. Voorwerpen mogen ook niet ingeruild
worden voor geld, als je besluit geen oorbellen te dragen, adellijke uitrusting, mag je het
basisbedrag van oorbellen niet voor iets anders gebruiken.
Je startkapitaal van 5 goud mag je gebruiken om extra (of andere) materialen aan te
schaffen waarvan je vindt dat ze bij je personage passen. De kosten van deze materialen
(grondstoffen / wapens / harnas) staan in het Goederen en Ambachten boek.
Let op, dit kan enkel bij karakter creatie daarna moet je IC aan voorwerpen komen.
Adellijke uitrusting
Je start het spel met: 3 sets mooie kledij, 2 ringen, 2 paar oorbellen, 1 armband, 2 kettingen,
7 zilver aan voorwerpen
Ambachts uitrusting
Je start het spel met: 1 set werkkleding, 1 set normale kledij, 5 zilver aan voorwerpen voor je
ambacht, 5 grondstoffen die binnen je beroep vallen.
Geestelijke uitrusting
Je start het spel met: 1 religieus gewaad of pij, 1 set kledij, 1 ketting (goddelijke focus), 4
zilver aan voorwerpen.
Genezers uitrusting
Je start het spel met: 1 set werkkleding, 1 set normale kledij, 2 zilver aan voorwerpen voor je
ambacht, 1 tas/kist met doktersinstrumenten: 5 verband, 1 scalpel, 1 zandloper, 1
scheerkom, 1 canule, 1 doktersnaald, 1 pincet.
Krijgers uitrusting
Je start het spel met: 1 set kledij, 1 pantser(simpel) of klein schild, 1 simpel wapen en 1
krijgshaftig wapen (inclusief wapenhouders), 2 zilver aan voorwerpen.*Bij keuze van een
boog of handkruisboog mag je één gratis quiver met 10 pijlen meenemen.*
Magiër uitrusting
Je start het spel met: 1 set kledij, 1 boek, 1 ring (magische focus), 5 zilver aan voorwerpen.
Onder 1 set kledij valt onder andere; schoeisel, broek, tuniek of blouse, mantel of cape, riem
en een hoed of kaproen.
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Algemene karakter informatie
Levenspunten
Als nieuw personage start je met een totaal aantal levenspunten van vier. Het maakt niet uit
waar je geraakt wordt, alle schade wordt van deze totale pool verwijderd. Het is mogelijk
om je totale aantal levenspunten met spreuken of vaardigheden (tijdelijk) op te hogen.
Als je nog maar één levenspunt hebt, val je neer en kan je hoogstens nog wat brabbelen of
jammeren, hele gesprekken zijn niet meer mogelijk. Eveneens het oppakken van wapens of
het gebruiken van magie is niet mogelijk, je bent immers te gewond.
Als je daarna nogmaals geraakt wordt, sta je op nul levenspunten en ben je bewusteloos.
Je kan niet bewegen, praten of kruipen en je begint te sterven (hieronder uitgelegd). Mocht
je meer schade ontvangen dan dat je momenteel levenspunten hebt, dan kom je ook op nul
levenspunten terecht. Je bent dus nooit opslag dood.
Sterven
Ben je geraakt door wapens van het type sharp, dan verlies je per 5 minuten nog eens één
levenspunt. Mocht je dus op nul levenspunten staan en je bent niet geholpen door iemand
met genezende vaardigheden, dan is je personage na 5 minuten helaas overleden.
Ben je geraakt door wapens van het type blunt, dan dien je binnen 30 minuten geholpen te
zijn.
Levenspunten genezing
Het genezen van levenspunten is op de volgende manier te bereiken:
● Genezing door een geneeskundige
● Goddelijke genezing door missen van een geestelijke en volgelingen
● Genezende dranken
● Slaap
Levenspunten regeneratie
Standaard krijg je per (volledige) nachtrust maximaal 2 levenspunten terug. Gebroken of
afgehakte ledematen herstellen zich echter niet op deze manier. Voor het herstellen van dit
soort letsel zal je hulp moeten zoeken

Mana
Mana is de energie van de wereld. Ieder levend wezen bevat mana, of hij er zich bewust van
is of niet. Magiërs maken gebruik van deze mana om hun krachten te sturen en in te zetten.
Als nieuw personage begin je met de standaard twee mana. Het is mogelijk om dit uit te
breiden door middel van vaardigheden en training in beroepen die hier actief gebruik van
maken.
Als je nul mana hebt, is het enige nadeel dat je niet kan helpen met rituelen of magische
spreuken kan doen.
Mana genezing
Het is niet mogelijk om mana te “genezen”. Gezien dit de oerkracht van de wereld is, dien je
dit op natuurlijke wijze weer tot je te nemen via mana regeneratie.
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Mana regeneratie
De magie in de wereld van Dalaria is zeer tastbaar. Daarom krijg je per uur één mana terug
tot een maximum van je mana pool. Deze regeneratie werkt echter niet als je actief bezig
bent met een magisch ritueel of aan het vechten bent.

Sanity
Sanity geeft de mentale gesteldheid van je personage aan. Diverse effecten kunnen hier van
invloed op zijn; denk hierbij aan spreuken, gevaarlijke en enge monsters, etc. Ieder
personage begint met drie sanity-punten. Het is mogelijk om dit met spreuken of
vaardigheden (tijdelijk) op te hogen.
Als je op nul sanity terecht komt ontvang je een "stoornis" en kan je niet meer vechten,
magie gebruiken of actief deelnemen aan een ritueel (contacteer SL). Ondertussen ben je
wel wakker en (tot zekere hoogte) aanspreekbaar, waarbij het verloop van de stoornis
verschilt per persoon. Sommige mensen met stoornis blijven bijvoorbeeld in een bepaalde
houding staan en reageren niet meer op hun omgeving, terwijl andere mensen juist doelloze
bewegingen maken. Deze stoornis dient binnen 1 uur geholpen bent dan wordt deze
mentale stoornis permanent.
Sanity genezing
Sanity kan op de volgende manieren hersteld worden:
● Genezing door een dokter
● Goddelijke genezing
● Genezende dranken
Sanity regeneratie
Per nacht genees je standaard 1 punt sanity. Het is niet mogelijk om sanity op deze manier
te regenereren als je 0 sanity staat. Hiervoor zal je effectief in het spel hulp moeten vinden.

19

Kronieken van Dalaria - Basisregels

Progressietabel
Ieder personage start met 15 punten die hij of zij vrij mag spenderen aan de vaardigheden
die beschikbaar zijn in het systeem.
Iedere keer dat je een evenement overleeft, groeit je personage zoals aangegeven in de
tabel hieronder:
Progressietabel
Event

Sanity

Vaardigheidspunten

1

3 (+0)

15

2

3 (+0)

20 (+5)

3

3 (+0)

24 (+4)

4

3 (+0)

28 (+4)

5

3 (+0)

31 (+3)

6

4 (+1)

34 (+3)

7

4 (+0)

37 (+3)

8

4 (+0)

39 (+2)

9

4 (+0)

41 (+2)

10

5 (+1)

43 (+2)

10+

+0

+1
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De rassen
Meerderheid rassen
De meerderheids rassen zijn de rassen die je het meest ziet in de landen van Dalaria. Ze
vormen het grootste deel van de bevolking en hebben de meeste invloed in het politieke
landschap. Als je van plan bent om binnen de wereld van Dalaria te spelen, is de kans groot
dat je een van deze rassen bent of tegenkomt. In termen van bevolkingsindeling bestaat
ongeveer 80% van het totale inwonersaantal van het koninkrijk uit een van de onderste drie
rassen:
●
●
●

Mens
Elf
Mens-Elf

Minderheid rassen
De minderheids rassen zijn zeldzamer binnen de wereld van Dalaria en ook pas sinds jaar
769 aanwezig in het koninkrijk. Ze worden niet als minder beschouwd in de raciale vorm van
het woord. Zo beschouwen veel inwoners dwergen vakmanschap als een van de beste ter
wereld en is het inzicht en de raad van een Rothuac (over het algemeen) zeer welkom.
Hoewel er altijd wel racisten rondlopen in de wereld, is er geen algemeen gerichte haat of
onderlinge vete tussen specifieke rassen. Als je één van de mindere rassen in de wereld van
Dalaria speelt, verwacht dan niet dat je veel van je soort zult ontmoeten onder de lokale
bevolking.
Disclaimer voor het spelen van een minderheid ras
Gezien wij de spelwereld en immersie zo correct mogelijk willen houden, kan het zijn dat wij
(de organisatie) helaas deelnemers moeten vragen om hun personage aan te passen. Dit
omdat er al te veel spelers zich hebben aangemeld als bijvoorbeeld dwerg of ork. Wij
begrijpen dat dit niet leuk is, maar wij vragen de spelers om begrip op dit vlak om de
immersie van de wereld zo correct mogelijk te houden.
De minderheid rassen zijn als volgt:
● Dwerg
● Halfling
● Gnome
● Rothuac
● Ork
● Damakazian
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Ras: Mens
Samenvatting
De mens is het meest dominante ras binnen het
koninkrijk van Dalaria. Hoewel er geen exacte cijfers
bekend zijn, is het veilig om te zeggen dat meer dan de
65% van de inwoners van het koninkrijk een mens is.
Mensen domineren het politieke landschap in de vorm
van diverse adellijke huizen en gildes. Onder leiding van
hun Koning lijkt hun positie onaantastbaar.
Mensen komen van origine uit het Keizerrijk (lore) van
over de zee en zij hebben het land Dalaria
gekoloniseerd. Zij zijn daar trots op, gezien zij degene
zijn die het ruwe land hebben bedwongen, de monsters
en wrede wezens hebben verslagen en zich de
grondstoffen eigen hebben gemaakt.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een mens ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 10
● Tiener: 10 tot 16
● Volwassen: 16 tot 60
● Bejaard: 60+
● Maximale leeftijd ongeveer 80 jaar
Uiterlijke verschijning
Mensen komen in vele vormen en maten: groot of klein, dun of dik. Mensen hebben
afhankelijk van hun herkomst een lichte of donkere huid en dragen een breed scala aan
kleding die vooral praktisch ingesteld is.
Namen
De namen van de mensen in het Koninkrijk zijn vaak gebaseerd op Nederlandse of Engelse
cultuur, bijvoorbeeld een Jan de Brouwer of een John Goodman. Mensen vanuit het
Keizerrijk of adellijke families hebben namen die gebaseerd zijn op de Duitse cultuur,
bijvoorbeeld een Joseph von Trap of een Heinrich Schmidt.
Raciale vaardigheden
Als mens begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt een taal naar keuze
● Je start met 2 extra punten om te spenderen aan vaardigheden
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Ras: Elf
Samenvatting
Van origine komen de elfen vanuit het elfen koninkrijk
Elbar in de oude wereld (lore). Elfen hebben zich echter
in de loop der millennia over de gehele wereld
verspreid, en zo ook naar het Keizerrijk (lore). Vanuit
daar hebben een aantal van hen deelgenomen aan de
expeditie om de onbekende wereld (voormalig Dalaria)
te koloniseren.
Hedendaags vind je elfen vooral in de hogere kringen
van de samenleving. Zij hebben, naast de mens, het
meest invloed in de politiek en gildes. Echter zijn er
maar weinig (volbloed) elfen die zich in de adellijke
kringen begeven, of zelfs maar toetreden tot de adel. Zij
verkiezen over het algemeen het pad van het onderzoek
naar magie en natuur, en richten zich dan ook vaker op deze onderwerpen dan op strijd of
politieke intrige.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een elf ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 30
● Tiener: 30 tot 50
● Volwassen: 50 tot 250
● Bejaard: 250+
● Maximale leeftijd ongeveer 300 jaar
Uiterlijke verschijning
Het uiterlijk van elfen is net als bij mensen divers. Er is echter één ding dat alle elfen
gemeenschappelijk hebben en dat zijn hun spitse oren. Er is wel een duidelijk verschil
tussen stad-elfen en bos-elfen. Stad-elfen zijn over het algemeen zwierig en richten zich
vooral op uitstraling (uitgesproken kleuren en sieraden). Bos-elfen richten zich vooral op
natuurlijke kleuren. Daarnaast dragen zij vaak souvenirs vanuit hun omgeving of onderzoek,
dit kan heel divers zijn zoals veren, houten kralen of andere voorwerpen.
Namen
Voor elfen namen kan je je veelal richten tot de bekende fantasienamen zoals een Ylyndar
Waeswenys of een Daethie Inahorn. Voor inspiratie kan je deze generator gebruiken.
Raciale vaardigheden
Als elf begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt de taal: Elfs
● Je start met 2 extra mana
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Ras: Mens-Elf
Samenvatting
In een wereld waar elfen en mensen samenleven, moest
het er uiteindelijk van komen dat er een mix tussen de
twee rassen zou ontstaan. Mensen en elfen zijn helaas
(of wellicht gelukkig voor sommige) de enige twee
rassen die succesvol samen kinderen kunnen krijgen en
lijken vaak op een van hun twee ouders, de mens of de
elf.
Mens-elfen zijn over het algemeen geduldiger dan hun
menselijke ouder, maar ambitieuzer dan hun elfen
ouder. Je vindt hen in allerlei lagen van de samenleving,
maar mens-elfen verkiezen over het algemeen het
goede leven (midden-stand).
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een mens-elf ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 15
● Tiener: 15 tot 25
● Volwassen: 25 tot 100
● Bejaard: 100+
● Maximale leeftijd ongeveer 150 jaar
Uiterlijke verschijning
Als een mens-elf meer op de menselijke ouder lijkt, hoeft deze niet perse puntoren te
hebben. Als hij wel meer lijkt op zijn Elfse ouder, zal deze altijd puntoren hebben. Daarbij zal
een mens-elf zich ook vaker kleden naar de stijl van de ouder waar hij/zij het meest op lijkt.
Namen
Mens-elfen hebben altijd de achternaam van de mannelijke ouder of deze mens of elf is
maakt niet uit. De voornaam kan Menselijk of Elfs zijn, waardoor er namen mogelijk zijn als
een John Waeswenys of juist een Daethie von Trap.
Raciale vaardigheden
Als mens-elf begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt een taal naar keuze
● Je ontvangt 2 extra mana of 2 extra vaardigheidspunten
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Ras: Dwerg
Samenvatting
De dwergen hebben een paar kastelen en forten in het
zuidelijke deel van de oude wereld. Ze regeren hun land
onafhankelijk van hun halfling en gnome 'neven' die
hetzelfde deel van de wereld bewonen.
Dwergen bemoeien zich zelden met de problemen van
anderen en richten zich vooral op de culturele verrijking
van hun ras in de vorm van prachtige beeldhouwwerken
en uitmuntende sterke harnassen en wapens. Ze zijn
een heel trots ras en het werken in de mijnen, zoekend
naar grondstoffen voor hun werk, heeft hen gehard.
Sommige dwergen hebben wel de oversteek naar de
nieuwe wereld gemaakt omdat ze graag in de diepten
van de nieuwe wereld willen graven of hun moed als
avonturier willen testen.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een dwerg ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 20
● Tiener: 20 tot 35
● Volwassen: 35 tot 150
● Bejaard: 150+
● Maximale leeftijd ongeveer 200 jaar
Uiterlijke verschijning
Deze kleine (1,5m) mannen en vrouwen dwergen besteden veel aandacht aan hun uiterlijk
waarbij de mannen extra aandacht en trots nemen in hun weelderige baard. Zowel de
mannen als vrouwen voorzien hun kleding van diverse runes die volgens hen bescherming
of geluk brengen.
Uiteraard mag je OC groter zijn dan 1,5 meter als je een dwerg wilt spelen. Maar ga er dus
wel vanuit dat je eigenlijk tegen iedereen opkijkt, ook al ben jij 2 meter lang.
Namen
Dwergen hebben over het algemeen relatief korte voornamen en hebben een achternaam
die zijn oorsprong vindt in een metaal, erts of een rots. Zo bijvoorbeeld: Dain Zilverschild,
Killik Rotsvuist of een Dalmik Bronsbaard.
Raciale vaardigheden
Als dwerg begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt de taal: Under-Common
● Je hebt standaard 1 levenspunt meer
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Ras: Halfling
Samenvatting
De halflingen zijn een geestig en gelukkig ras in de
wereld van Dalaria. Niemand weet echt waar de
halflingen hun thuis maken (als ze er al een hebben)
omdat ze niet de neiging hebben om lang op één plek
te blijven. De meest recente rapporten plaatsen ze
echter in hetzelfde deel van de wereld als de dwergen.
Meestal lijken halflingen veel geluk te vinden in het
volgen van het pad van het lot.
Een halfling hecht veel waarde aan legendes en sagen.
Halflingen zijn bijna natuurlijke verhalenvertellers en
muzikanten. Zij verkiezen er veelal voor om hun
geschiedenis in dichtvorm of lied te plaatsen.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een halfling ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 20
● Tiener: 20 tot 35
● Volwassen: 35 tot 150
● Bejaard: 150+
● Maximale leeftijd ongeveer 200 jaar
Uiterlijke verschijning
Over het algemeen hangen deze kleine (1,4m) personen zich helemaal vol met papieren,
boeken en instrumenten. Zelfs al zou een halfling niet kunnen lezen, dan houdt deze nog
steeds boeken bij zich om plaatjes te kijken. Hun kleding is over het algemeen netjes en
verzorgd, met veel versieringen zoals veren, botjes, kraaltjes of wat ze dan ook kunnen
gebruiken bij het vertellen van hun verhaal.
Uiteraard mag je OC groter zijn dan 1,4 meter als je een halfling wilt spelen. Maar ga er dus
wel vanuit dat je eigenlijk tegen iedereen opkijkt, ook al ben jij 2 meter lang.
Namen
Half-lingen hebben over het algemeen zeer lange namen die bestaan uit meerdere
onderdelen. Deze namen bestaan minstens uit vier delen en maximaal uit acht, zoals
bijvoorbeeld; Jop Jan Jaap Floris Diederick de Derde.
Raciale vaardigheden
Als halfling begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt de taal: Under-Common
● Je begint met vaardigheid Kennis X (x2)
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Ras: Gnome
Beschrijving
De gnomes zijn natuurlijke knutselaars en uitvinders en
maken graag kleine gadgets en dergelijke. Ze hebben
van nature een onbedwingbare nieuwsgierigheid en
hebben een diepe liefde voor avontuur. Als je je in een
oude stoffige tombe of grot bevindt, is de kans groot
dat er al een gnome is geweest.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een gnome ziet er als
volgt uit:
● Kind: 0 tot 20
● Tiener: 20 tot 35
● Volwassen: 35 tot 150
● Bejaard: 150+
● Maximale leeftijd ongeveer 200 jaar
Uiterlijke verschijning
Deze kleine personen (1,4m) zijn vaak ietwat extravagant, maar zeer praktisch gekleed. Hun
neuzen, die veelal iets langer zijn dan die van de standaard rassen, zijn soms het centrum
van spot, maar dit zal een gnome zelden deren. Zij hebben afhankelijk van hun beroep een
breed scala aan materialen bij zich en minstens net zo veel buidels of tassen om al deze
spullen in op te bergen.
Uiteraard mag je OC groter zijn dan 1,4 meter als je een gnome wilt spelen. Maar ga er dus
wel vanuit dat je eigenlijk tegen iedereen opkijkt, ook al ben jij 2 meter lang.
Namen
De gnomes hebben een naam die over het algemeen worden beschouwd als vreemd door
de mensen van het Keizerrijk en het Koninkrijk, bijvoorbeeld Wilfiz Sompledample of
Helmud Springelsprocket. Voor inspiratie kan je deze generator gebruiken.
Raciale vaardigheden
Als gnome begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt de taal: Under-Common
● Je hebt een standaard intelligentie van 1
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Ras: Rothuac
Samenvatting
Van origine komen de Rothuac uit de woestijnen
genaamd de “Rothuan Vlaktes”, waar zij over het
algemeen een nomadisch bestaan leven. De Rothuac
zijn zeer spiritueel en zij voelen zich als geen ander ras
verbonden met de de wereld. Zij claimen een dieper
begrip te hebben van de wereld en voelen dingen soms
van nature aan (lore).
De Rothuan Vlaktes is vele eeuwen geleden door het
Keizerrijk geannexeerd, iets dat de Rothuac over het
algemeen weinig lijkt te deren of te interesseren. De
Rothuac mogen onder het heerschap van de keizer hun
eigen cultuur behouden, zolang zij maar tax betalen aan
de keizerlijk koffers.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een Rothuac ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 30
● Tiener: 30 tot 50
● Volwassen: 50 tot 250
● Bejaard: 250+
● Maximale leeftijd ongeveer 300 jaar
Uiterlijke verschijning
Een Rothuac heeft nog het meeste weg van een hagedis. Zijn / haar huid is bedekt met een
dikke laag schubben die hen beschermen tegen de felle stralen van de Rothuac woestijn.
Sommigen hebben ook hoorns. Hun kleding is over het algemeen aangepast op wisselende
temperaturen en zij dragen vaak loszittende gewaden met daarop symbolen van hun cultuur
en taal die volgens hen een diepere betekenis hebben.
Namen
Rothuac hebben namen die hun oorsprong vinden in het Aztec. Namen zoals Ahuitzotl of
Mictlan Tecol zijn zeer gewoon. Hier kan je een generator vinden met voorbeelden.
Raciale vaardigheden
Als Rothuac begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt de taal: Rothuacian
● Je begint met 2 extra mana of een basis Intelligentie van 1
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Ras: Ork
Beschrijving cultuur
Ondanks dat orks over het algemeen krachtiger zijn dan
menig ander ras, zijn zij maar een zwakke
weerspiegeling van hun voorouders, die vele honderden
jaren geleden door het keizerrijk onderworpen zijn (lore).
Orks weten dan ook als geen ander dat het leven zoals
ze dat leiden in Dalaria geen vanzelfsprekendheid is.
Van origine werden de orks gebruikt als stoottroepen en
handhavers van de keizerlijke wet. Hierbij waren zij dan
ook altijd degene die de meest nare klusjes op moeten
knappen. Na de oorlog met het keizerrijk zijn veel orks
achtergebleven in de voormalige kolonie; sommigen
vrijwillig, anderen noodgedwongen.
Van nature vind je orks in de lage rangen van de
samenleving, zoals persoonlijke lijfwacht, uitsmijters bij een lokale taverne of als bewakers
van een handelskaravaan. Een ork is echter zeer betrouwbaar. De orken cultuur is er
namelijk eentje van eer, onderlinge steun en vertrouwen. Het woord van een ork weegt heel
zwaar. Als hij zijn woord geeft, zal hij zich daar altijd aan houden. Orks neigen van nature
richting de leer van Kordus, maar het is niet ongewoon dat zij andere goden aanhangen.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een Ork ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 8
● Tiener: 8 tot 15
● Volwassen: 15 tot 55
● Bejaard: 60+
● Maximale leeftijd ongeveer 70 jaar
Uiterlijke verschijning
De meeste orks hebben een gebronsde of lichtgroene tint in hun huid. Ze zijn
breedgeschouderd en hebben slagtanden (in hun onderkaak) en puntige oren, echter niet zo
groot als die van elf.
Namen
Over het algemeen hebben orks simpele korte voornamen zoals Kote. Veelal hebben ze
geen achternamen en nemen ze enkel een tweede naam aan als dit weerslag heeft op iets
wat zij bereikt hebben. Een ork die bijvoorbeeld dapper stand heeft gehouden tijdens een
storm kan zichzelf Stormfeet noemen.
Raciale vaardigheden
Als Ork begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Common
● Je spreekt een taal naar keuze
● Je begint met een basis Kracht van 1
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Ras: Damakazian
Beschrijving cultuur
De Damakazian komen vanuit een eilandengroep
genaamd de Damakus Kabal die ligt in een tropisch
gebied ten oosten van het koninkrijk Dalaria. Het is een
verzameling van verschillende kleinere prinsdommen
waarbij een handelsprins (familie) aan het hoofd staat
van zijn of haar gebied (lore).
Deze huizen strijden - meestal achter de schermen voor macht, en proberen hun invloed over de gehele
Kabal te verspreiden. Politiek gekonkel en intrige is dus
zeker niet vreemd voor een Damakazian.
De Damakus Kabal drijft op handel en de Damakazians
hebben daarbij de reputatie dat zij allen handelaren zijn.
Geruchten gaan dat, als je een voorwerp wilt hebben dat zeldzaam of moeilijk aan te komen
is, een Damakazian dit wel weet te bemachtigen. Vraag hem dan echter niet hoe hij of zij
aan dit voorwerp is gekomen.
Levensverwachting
De gemiddelde levensduur van een Damakazian ziet er als volgt uit:
● Kind: 0 tot 10
● Tiener: 10 tot 18
● Volwassen: 18 tot 70
● Bejaard: 70+
● Maximale leeftijd ongeveer 100 jaar
Uiterlijke verschijning
Alle Damakazians hebben hoorns zoals die van een schaap of een geit. Bij sommigen zijn
hun oren ook gepunt, echter niet zo groot als die van een elf. Hun huidskleur verschilt van
blank tot bruin en soms een hint van rood. Veelal dragen zij ook tatoeages die de verbinding
met hun huis / familie aanduidt.
Namen
Damakazians hebben namen die hun oorsprong vinden in het Arabisch. De opbouw is
hierbij als volgt, Voornaam Familienaam Prinsnaam. De Prinsnaam is de achternaam van de
handels-prins waar de familie onder valt. Als een Damakazian dan ook twee namen heeft,
dan kan je er vanuit gaan dat dit familie van een handels-prins is. Namen zoals Zahair
Qayyoom al-Harron zijn zeer gewoon, Hier kan je een generator vinden met voorbeelden.
Raciale vaardigheden
Als Damakazian begin je met de volgende vaardigheden:
● Je spreekt de taal: Damakazian
● Je spreekt een taal naar keuze
● Je begint met basis intelligentie van 1
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Beroepen
In het kort
Er bestaan diverse beroepen binnen het Koninkrijk Dalaria. Deze beroepen bepalen de kern
van wat jouw personage kan, doet en waar je kennis over beschikt. Sommige beroepen
hebben een subklasse die geleerd of gekozen moet worden.
De beroepen die gekozen kunnen worden zijn:
● De krijger
● De magiër (subklasse beschikbaar)
● De geestelijke
● De geneeskundige
● De ambachtslieden (subklasse beschikbaar)
Het is mogelijk en toegestaan om meerdere beroepen tegelijk te beoefenen. Een krijger en
een geestelijke is bijvoorbeeld een goede combinatie om paladijn te spelen. Houd er wel
rekening mee dat je hierdoor je vaardigheden verspreidt en het niet altijd mogelijk is om het
hoogste niveau in meerdere beroepen te behalen.

Progressie
De niveaus
Alle beroepen zijn opgesplitst in drie niveaus: beginner, kundig en meester (IC namen
kunnen variëren). Voor alle beroepen geldt dat je het hoogste niveau (meester) enkel kan
behalen door dit IC te verdienen. Je kan het hoogste niveau dus niet aankopen. Effectief
houdt dit in, dat als je als speler het hoogste niveau in je beroep wilt behalen, je hiervoor als
karakter stappen moet ondernemen.

De uitdaging
Mocht je de uitdaging aan willen gaan om je personage naar het hoogste niveau te tillen,
dan zul je ten eerste moeten voldoen aan de eisen van het beroep (beschreven bij elk
beroep hier onder). Mocht je hier aan voldoen, dan geef je aan bij een SL dat je hier aan wilt
starten. Op dat moment start je “evaluatie”.
Het SL-team zal dan jouw spel beoordelen en je uiteindelijk ook van spel voorzien om deze
uitdaging aan te gaan. Dit evaluatie proces kan meerdere events duren, maar nooit meer
dan drie. Via het SL-team zal je een quest krijgen voor je evaluatie, er is uiteraard geen
garantie dat je deze quest haalt.
In het geval dat je je quest faalt, behaal je het nieuwe niveau niet. Een nieuwe test, quest
kan onder normale omstandigheden opnieuw worden aangevraagd. Let er wel op: als er in
de vorige quest een gigantische blunder wordt begaan (bijvoorbeeld de dood van de leider
van jouw orde of genootschap), je niet zomaar opnieuw kan beginnen. Roleplay technisch
zal dit dan opgelost moeten worden.

31

Kronieken van Dalaria - Basisregels

De krijger
Beschrijving
Je bent een avonturier op zoek naar een nieuwe uitdaging, een huurling zonder werkgever,
of een lid van een nobele familie getraind in de vechtkunst. Als je graag vooraan staat in de
strijd, is de krijger hét beroep voor jou.
Als een krijger ben je in staat om jezelf en anderen te beschermen tegen de gevaren van de
buitenwereld met staal, tactisch inzicht en spierkracht. De vaardigheden van een vechter
liggen vooral in het gebruik van wapens en het versterken van jouw eigen lichaam zodat je
effectiever wordt tijdens gevechten.
Hieronder worden de niveaus en hun vereist benoemd, daarna worden de specifieke
vaardigheden van de krijger benoemd.

De beroepsniveaus
Niveau 1 - Krijger (beginner)
Iedere held van weleer was ooit een simpele bewoner van het land tot het lot hem of haar
riep. Je bent nog een trainee en nieuw in de vechtkunst.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden beroep krijger, niveau 1
● Vaardigheden Krijgshaftige wapens
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Levenspunten

+1

Niveau 2 - Strijder (kundig)
Je hebt je training afgerond en bent nu een volwaardig vechter. Je weet hoe je stand kan
houden in een man tot man gevecht en de basisbewegingen heb je onder de knie. De
gemiddelde struikrover is geen bedreiging voor jou.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep krijger, niveau 2
● Vaardigheden Expert krijgshaftige wapens
● Vaardigheden Krijgshaftige pantsers
Kosten

2 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Levenspunten

●
●

Krijger niveau 1
Twee vaardigheden van het beroep: krijger en / of
Krijgshaftige wapens

+1
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Niveau 3 - Kampioen (meester)
De vechtkunst heeft voor jou geen geheimen meer. Je kent diverse gevechtsstanden en
echnieken om je tegenstander op het slagveld te overmeesteren.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep krijger, niveau 3
● Vaardigheden Expert krijgshaftige pantsers
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

●
●
●

Levenspunten

Krijger niveau 2
Vier skills van het beroep: krijger en / of
wapens / Expert krijgshaftige wapens.
Enkel IC te behalen

Krijgshaftige

+1

Vaardigheden
Vaardigheden-tips
Voor een krijger adviseren wij (de organisatie) naast de krijgers vaardigheden ook de
volgende algemene vaardigheden:
● Oplettendheid
● Sterke geest
● Verhoging behendigheid
● Verhoging kracht

Niveau 1
Skill
Defensieve houding (1)
Je mag een slag die naar jou gemaakt wordt “ontwijken”. Roep
hierbij “dodge”.

vereiste

vp.

Verhoging
behendigheid
(1)

2

Verhoging
behendigheid
(1)

2

Verhoging
kracht (1)

2

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale behendigheid die je personage heeft.
Goede grip
Je mag een disarm effect negeren (call: no-effect).
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale behendigheid die je personage heeft.
Stabiele houding
Je mag een strike negeren (call: no-effect).
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale kracht die je personage heeft.
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Intimidatie
Jouw kundigheid in de krijgskunst is bekend en gevreesd. Je kan
één persoon bang maken door hier naar te schreeuwen en te
wijzen met je wapen.

-

3

Vereiste

vp.

Ambidextrie
Je bent getraind in het hanteren van twee (éénhandige) wapens
tegelijk. Je moet uiteraard wel de vaardigheid voor het wapen
hebben om dit te kunnen gebruiken.

Verhoging
behendigheid
(3)

2

Deflecteren
Je kan een niet magisch projectiel dat je ziet aankomen met je
wapen deflecteren.

Verhoging
behendigheid
(1)

3

Expert: Bijl (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandige bijl. De
schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.

Verhoging
behendigheid
(2) of Verhoging
kracht (2)

2

Expert: Strijd-hamer (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandige
strijdhamer. De schade die je doet met dit wapen wordt met 1
verhoogd.

Verhoging
kracht (2)

2

Expert: Zwaard (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandig zwaard. De
schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.

Verhoging
behendigheid
(2)

2

Expert: Boog
Je bent een expert in het gebruik van de boog. De schade die je
doet wordt met 1 verhoogd.

Verhoging
behendigheid
(2) of Verhoging
kracht (2)

2

Expert: Hand Kruisboog
Je bent een expert in het gebruik van de handboog. De schade
die je doet wordt met 1 verhoogd.

Verhoging
behendigheid
(2) of Verhoging
kracht (2)

2

Call: <schreeuw>, fear
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor het niveau
krijger dat je bent.

Niveau 2
Skill

Nooit echt pijlen uit de lucht slaan i.v.m. veiligheid
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale behendigheid die je personage heeft.
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Hart van staal
Je kan je eerste fear effect negeren.

-

3

Verhoging
behendigheid
(2)

3

Verhoging
kracht (2)

3

-

3

Vereiste

vp.

Defensieve
houding (1)

3

Verhoging
behendigheid
(3) of Verhoging
kracht (3)

3

Verhoging
kracht (3)

3

Verhoging
behendigheid
(3)

3

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale sanity die je personage heeft.
Ontwapenen
Je bent in staat om met een kundige slag je tegenstander te
ontwapenen (call disarm)
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale behendigheid die je personage heeft.
Verlammende slag
Door met de botte kant van het wapen te slaan, kan je een
doelwit verlammen
Call: Paralyze
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale kracht die je personage heeft.
Verhoogde pijngrens
Als je op 1 levenspunt komt, ben jij in staat door de pijn heen te
vechten. Je bent dan in staat om te blijven staan, maar na 10
minuten is dit effect ten einde. Let op: als je geraakt wordt en op
0 komt, ga je direct neer.

Niveau 3
Skill
Defensieve houding (2)
Je mag een slag die naar jou gemaakt wordt “ontwijken”. Roep
hierbij “dodge”.
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale behendigheid (x2) die je personage heeft.
Expert: Lans / Speer (tweehandig)
Je bent een expert in het gebruik van de lans en speer. De
schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.
Expert: Strijd-hamer (tweehandig)
Je bent een expert in het gebruik van een tweehandige
strijdhamer. De schade die je doet met dit wapen wordt met 1
verhoogd.
Expert: Zwaard (tweehandig)
Je bent een expert in het gebruik van een tweehandige zwaard.
De schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.
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Meester: Bijl (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandig zwaard. De
schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.

Expert: Bijl
(eenhandig)

2

Meester: Zwaard (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandig zwaard. De
schade die je doet met dit wapen wordt met 1 verhoogd.

Expert: Zwaard
(eenhandig)

2

Meester: Strijd hamer (eenhandig)
Je bent een expert in het gebruik van een eenhandige
strijdhamer. De schade die je doet met dit wapen wordt met 1
verhoogd.

Expert: Strijd
hamer
(eenhandig)

2

Rally-ing cry
Men put moed uit jouw aanwezigheid en je weet mensen bij
elkaar te brengen. Iedereen die jouw rallying cry kan horen mag
het eerste fear effect negeren of van zich af zetten als zij onder
invloed zijn van een fear effect.

Hart van staal

3

Verhoging
behendigheid
(2)
én
Verhoging
kracht (2)

3

Verhoging
kracht (2)
én
Tweehandig
wapen

3

Verhoging
kracht (2)
én
Tweehandig
blunt wapen

3

Call: <Speech 20s>, mass remove fear
Maximaal 10 minuten voor de combat, en 5 minuten daarna.
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale sanity die je personage heeft.
Scherpschutter (boog)
Je bent zeer goed getraind in het gebruik van een boog. De
schade die je doet is nu through in plaats van sharp (call
through).

Sterke slag
Je bent in staat een zeer sterke slag uit te voeren en je
tegenstander daarmee uit balans te halen (call strike).
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale kracht die je personage heeft.
Verpletterende slag
Je bent in staat om met een krachtige slag het schild, harnas of
ledemaat te verpletteren (call crush).
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale kracht die je personage heeft.
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De magiër
Beschrijving
Magie is een sterk en divers begrip en neemt dan ook diverse vormen aan; van de primal
magiërs die zich richten op de oerkrachten van de wereld en de natuur, naar de elemental
magiërs die gestudeerd hebben aan de scholen van het Koninklijk Instituut voor de Magie
tot de Spiritualisten die hun bron van macht halen uit de mysterieuze Veil.
Je kiest bij het creëren van je personage één van de drie type magiërs die beschikbaar zijn
voor jouw beroep. Hierna kan je uit de lijst met incantaties spreuken aankopen die voor
jouw type magiër beschikbaar zijn (zie rituelen- en spreukenboek).
●
●
●

Primal magiër
Elemental magiër
Spiritual magiër

Hoewel de bron voor alle magie bestaat uit mana, is een primal magiër heel anders dan een
elemental of een spiritual magiër. De plek waar zij namelijk hun mana (kracht) vandaan halen
bevindt zich in verschillende lagen van de realiteit (lore). Uiteraard kan je altijd proberen om
deze stromen met elkaar te mengen, maar de gevolgen hiervan kunnen op zijn zachts
gezegd onvoorspelbaar zijn.
Om magie te gebruiken heb je altijd een magische focus nodig (ring).
Als magiër heb je een pool van 10 mana. Hierbij wordt je standaard mana (inclusief racial
bonus) erbij opgeteld. Voorbeeld: een nieuw personage kiest het ras elf (+2 mana) en kiest
daarbij de beroepen primal en elemental magiër, dit personage zal dan 14 mana hebben (2
basis, +2 van raciale bonus en +10 van beroep magiër).
Let wel, je krijgt niet nog eens 10 mana erbij als je kiest voor een andere subklasse
van magiër.

Magische rituelen
Naast de standaard spreuken is het voor een primal magiër of spiritual magiër ook altijd
mogelijk een magisch ritueel te starten. Hierbij zijn een aantal dingen zeer belangrijk en
dienen tijdens het ritueel duidelijk naar voren te komen: wat is je doel en wat ben je bereid
te geven? Magische rituelen zijn een zeer precieze operatie. Niet alleen je woorden en
daden maar ook het aantal mana dat in een ritueel wordt gestoken, moeten goed
afgewogen zijn.
Notificeer altijd een SL voordat je een ritueel start.
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De primal magiër
Beschrijving
De primal magiër focust zich vooral op het welzijn van de wereld. De balans in de natuur
gaat hen zwaar aan het hart en de natuur die daarbij hoort des te meer. Een primal magiër
behoort bijna altijd tot een van de drie primal cirkels die in het koninkrijk verspreid liggen.
Over het algemeen bidden zij veelvuldig tot Sylven, maar het is niet ongewoon dat zij ook
de andere goden verzoeken voor hulp.
Er zijn op dit moment drie cirkels (groves) op Dalaria; de cirkel van de Shire Leaves
(Shireleaf Grove) in de buurt van het plaatsje Woodshire. De “Wolf’s Children” in de buurt
van Antler (Whispering Grove) en de “Mudroots” in de buurt van Maul (Maul Grove). Ieder
van deze groepen richt zich op een andere aspect van Sylven.
● De Shire Leaves richten zich vooral op de natuur (flora) en het controleren hiervan.
● De Wolf’s children geloven vooral in het recht van de sterkste.
● De Mudroots geloven in de balans van de natuur en dat deze heilig is boven alles.
Hieronder worden de niveaus en hun vereist benoemd, daarna worden de specifieke
vaardigheden van de magiër benoemd. De spreuken vind je in het rituelen- en
spreukenboek.
De niveaus
Niveau 1 - Ovate (beginner)
De Ovate zijn ingeleid in de beginselen van de primal magie. De natuur roept tot jou en
dit vind je terug in de magie die je gebruikt.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër (primal), niveau 1
● Rituelen niveau 1
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Mana pool

10

Niveau 2 - Discipel (kundig)
Als Discipel is het jouw taak om de oermagie te gebruiken om de balans in de wereld
te behouden.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër (primal), niveau 2
● Rituelen niveau 2
Kosten

2 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten
Mana pool

●
●

Niveau 1 Magiër (Primal)
Twee spreuken/rituelen

15
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Niveau 3 - Primordial (meester)
Primordials zijn vaak het hoofd van een van de cirkels en bepalen met de oudsten mee
wat er gedaan moet worden om de balans in de wereld en je cirkel te bewaren.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër (primal), niveau 3
● Rituelen niveau 3
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten

Mana pool

●
●
●

Niveau 2 Magiër (primal)
Vier spreuken/rituelen
Enkel IC te behalen

20
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De elemental magiër
Beschrijving
Als elemental magiër richt jij je op de kracht van de elemental pillars (lore). Jouw magie is
krachtig, soms destructief, soms defensief en soms simpelweg een ondersteuning voor je
mede-avonturiers. De elemental magiërs staan er om bekend dat zij een goede uitdaging
niet uit de weg gaan in hun pad naar verzameling van kennis. Over het algemeen bidden zij
veelvuldig tot Libra, maar het is niet ongewoon dat zij ook de andere goden verzoeken voor
hulp.
Als elemental magiër ben je automatisch aangesloten bij Het Koninklijke Gilde der Magiërs
en kan je daarbij ook rekenen op erkenning en steun vanuit dit gilde. De meest bekende en
grootste school van dit gilde ligt in de hoofdstad Da’lar. Daarnaast zijn kleine scholen of
instituten aanwezig in de grote steden of dorpen van het land.
Hieronder worden de niveaus en hun vereist benoemd, daarna worden de specifieke
vaardigheden van de magiër benoemd. De spreuken vind je in het rituelen- en
spreukenboek.
De niveaus
Niveau 1 - Student (beginner)
Als student kies je één van de volgende elementen: lucht, vuur, water of aarde. Een
van deze elementen beheers je en je hebt toegang tot de aankoop van spreuken van
dit element op niveau 1.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 1 (1 element)
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Mana pool

10

Niveau 2 - Discipel (kundig)
Als kundig magiër kies je een tweede element naast het element dat je al beheerst. Je
hebt nu toegang tot en met niveau 2 spreuken van je primaire en secundaire element.
Voor het nieuwe element mag je één gratis spreuk uitkiezen van niveau 1.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 1 (2 elementen)
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 2 (2 elementen)
Kosten

2 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten
Mana pool

●
●

Niveau 1 Magiër (elemental)
Twee spreuken van je primaire school

15
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Niveau 3 - Magister (meester)
Vanaf nu heb je toegang tot alle elementen die beschikbaar zijn voor de elementaire
magie tot en met niveau 3. Voor een nog niet eerder gekozen element mag je één
gratis spreuk uitkiezen van niveau 1.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 1 (4 elementen)
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 2 (4 elementen)
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 3 (4 elementen)
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten

Mana pool

●
●
●
●

Niveau 2 Magiër
Twee spreuken van je primaire school
Twee spreuken van je secundaire school
Enkel IC te behalen

20
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Spiritual magiër
Beschrijving
Een spiritual magiër bestudeert voornamelijk de spirituele energieën van deze wereld en
haalt zijn of haar kracht uit de mysterieuze Veil. Een spiritual magiër weet als geen ander dat
alle acties consequenties hebben en dat een balans van magische energie uitermate
belang is.
Als spiritual magiër ben je lid van één van de vele (kleine) gildes die door het Koninkrijk
verspreid liggen. Het is niet dat spirtual magiërs verboden zijn of geschuwd worden, echter
zij hebben geen duidelijk centraal overlegorgaan zoals de andere stromingen der magie.
Over het algemeen bidden zij veelvuldig tot Styx, maar het is niet ongewoon dat zij ook de
andere goden verzoeken voor hulp.
Hieronder worden de niveaus en hun vereist benoemd, daarna worden de specifieke
vaardigheden van de magiër benoemd. De spreuken vind je in het rituelen- en
spreukenboek.
De niveaus
Niveau 1 - Leerling (beginner)
De leerling richt zich op de magische leer van de Veil en de rituelen die dat met zich
mee brengt.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep magiër, niveau 1 (spiritual)
● Rituelen niveau 1
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Mana pool

10

Niveau 2 - Discipel (kundig)
Discipelen zijn de fundering van de rituelen die nodig zijn om kracht uit de Veil te halen.
Geeft toegang tot de aankoop van:
Vaardigheden van beroep magiër, niveau 2 (spiritual)
● Rituelen niveau 2
Kosten

2 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten
Mana pool

●
●

Niveau 1 Magiër (spiritual)
Twee spreuken/rituelen

15
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Niveau 3 - Spreker (meester)
De spreker leidt meestal de rituelen en kan veel kracht in de rituelen leggen. De kennis
van deze magiër is onmisbaar bij de meest krachtige rituelen.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Vaardigheden van beroep magiër, niveau 3 (spiritual)
● Rituelen niveau 3
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten

Mana pool

●
●
●

Niveau 2 Magiër (spiritual)
Vier spreuken/rituelen
Enkel IC te behalen

20

Vaardigheden
Vaardigheden-tips
Voor een magiër adviseren wij (de organisatie) naast de magiër vaardigheden ook de
volgende algemene vaardigheden:
● Fysiek onderzoek
● Kennis X
● Sterke geest
● Taal: Lezen en Schrijven
● Verhoging intelligentie

Niveau 1
Skill
Extra Mana (1)
Verhoogt het maximale aantal mana van de magiër met 2
punten.
Magische resistentie (1)
Je bent getraind in hoe je magische aanvallen beter kan
weerstaan. Een magische aanval die op jou wordt gedaan doet 1
punt schade minder.

Vereiste

vp.

-

2

Verhoging
intelligentie (1)

2

-

2

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale intelligentie die je personage heeft.
Magische affiniteit
Je voelt automatisch aan of er magie in de lucht aanwezig is en
wellicht ook de aard van deze magie (corrupt/puur).
Deze vaardigheid kan impact hebben op de geestelijke
gesteldheid van je personage (roleplay)
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Niveau 2
Skill

Vereiste

vp.

Extra Mana (2)
Verhoogt het maximale aantal mana van de magiër met 2
punten. In totaal heb je dan een +4 op je mana pool.

Extra Mana (1)

3

Magische resistentie (2)
Je bent getraind in hoe je magische aanvallen beter kan
weerstaan. Een magische aanval die op jou wordt gedaan doet 2
punten schade minder.

Magische
Resistentie (1)

3

Magische
affiniteit

3

Vereiste

vp.

Extra Mana (3)
Verhoogt het maximale aantal mana van de magiër met 2
punten. In totaal heb je +6 op je mana pool.

Extra Mana (2)

3

Magische resistentie (3)
Je bent getraind in hoe je magische aanvallen beter kan
weerstaan. Een magische aanval die op jou wordt gedaan doet 3
punten schade minder.

Magische
resistentie (2)

3

Magische
resistentie (1)

3

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale intelligentie die je personage heeft.
Deze vaardigheid vervangt Magische Resistentie (1)
Magisch onderzoek
Een magiër onderzoekt een plaats of voorwerp op magische
wijze om zo een hint of aanwijzingen te vinden. Alleen als er
magische energie is gebruikt op een plek of voorwerp zijn er
sporen te vinden.
Een lastige situatie of gecompliceerd dilemma verhoogt de tijd
die nodig is om het onderzoek te doen.

Niveau 3
Skill

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale intelligentie die je personage heeft.
Deze vaardigheid vervangt Magische Resistentie (2)
Magisch schild
Je kan ruwe magie omzetten tot een schild om jezelf mee te
verdedigen. Per 2 punten mana kan je 1 schade opvangen (call
No-Effect).

Extra Mana (1)
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De geestelijke
Beschrijving
Religie is een belangrijk onderdeel van de Dalariaanse samenleving. Als geestelijke ben je
hier een onderdeel van. Je kiest ervoor om een voorvechter van één godheid te zijn. Deze
kies je uit het bestaande Pantheon om zijn of haar woord (en daad) over de wereld te
verspreiden.
Je taken als priester liggen meer in het verspreiden van het woord. Dit betekent niet dat je
gelovigen van een ander geloof haat of schuwt. Je zorgt voor de spirituele gesteldheid van
je medegelovigen en verzorgt dagelijks missen. Je bent immers de spreekbuis van je
godheid op deze wereld. De wegen van de goden zijn raadselachtig en je probeert zo goed
mogelijk de signalen van je godheid te interpreteren.
Om de krachten van je godheid te kanaliseren je een goddelijke focus nodig (ketting
met symbool).
Omdat de setting van Dalaria een polytheïsme is, kunnen gewone burgers aan verschillende
rituelen meedoen zonder repercussies. Alle aanwezigen zijn voor het uitvoeren van een mis
tenminste één godpunt waard. Iedere ingewijde (of hoger) heeft zijn eigen god punt-waarde
beschreven staan in de klasse zelf.
Let op! Setting technisch is het niet de bedoeling dat een ingewijde (of hoger) mee doet
aan een ritueel of mis gericht tot een andere god, zij hebben er namelijk bewust voor
gekozen om één godheid te dienen. Als men dit toch doet, dan zal dit consequenties
hebben.

De mis
Een mis is de erkenning naar een godheid toe. Gelovigen doen dit iedere dag om de goden
te eren en te bedanken. Geestelijken doen dit ook om in contact te blijven met de god waar
ze trouw aan hebben gezworen.
Zonder deze mis zal een god minder snel gehoor geven aan smeekbeden en rituelen
die priesters doen in hun naam.
Stappen in een mis:
● Intro
● Kern van de mis bijvoorbeeld: Dank gebed, offerande, boete gebed, ect.
● Slotgebed
De minimale tijdsduur van een mis is 15 minuten, je bent zelf vrij om dit langer te laten duren
zolang je volgelingen hier ook maar aandachtig (actief) aan deelnemen. Het is altijd van
belang dat je een SL inlicht voordat je aan een mis begint.
Deze standaard mis is wezenlijk iets anders dan de rituele missen die je kan vinden het in
het rituelen- en spreukenboek.
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De beroeps-niveau’s
Niveau 1 - Ingewijd (beginner)
Als ingewijd lid van een geloof heb je trouw gezworen aan één godheid. Je dient de
priesters en het volk waar nodig.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep geestelijke, niveau 1
● Missen van geestelijke, niveau 1
● Gratis: Kennis - X (Jouw gekozen godheid)
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Godpunten

4

Niveau 2 - Priester (kundig)
Priesters zijn verantwoordelijk voor de missen en verspreiding van het geloof onder de
bevolking.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep geestelijke, niveau 2
● Missen van geestelijke, niveau 2
Kosten

2 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten
Godpunten

●
●

Niveau 1 geestelijke
Twee missen / vaardigheden van beroep geestelijke

8

Niveau 3 - Hogepriester (meester)
De hogepriester zit bovenaan de hiërarchie van jouw geloof. Samen met de priesters
en andere hogepriesters interpreteer je zo goed mogelijk de wil van jouw god en stuur
je de priesters en het volk aan in diens wil.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep geestelijke, niveau 3
● Missen van geestelijke, niveau 3
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten

Godpunten

●
●
●

Niveau 2 geestelijke
Vier missen / vaardigheden van beroep geestelijke
Enkel IC te behalen

12
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Vaardigheden
Vaardigheden-tips
Voor een geestelijke adviseren wij (de organisatie) naast de geestelijke vaardigheden ook de
volgende algemene vaardigheden:
● Kennis: X
● Sterke geest
● Taal: Lezen en schrijven
● Taal: Spreken
● Verhoging intelligentie

Niveau 1
Skill
Sereniteit
Je bent er heilig van overtuigd dat jouw god je beschermt op deze
wereld. Je mag een van de volgende effecten negeren: fear, terror,
sanity schade.

Vereiste

vp.

-

2

-

2

-

2

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau die je personage heeft.
Smeekbede
De priester raakt een gewond persoon en bidt om het leven van
deze persoon. Zolang de priester hardop aan zijn of haar godheid
bidt voor het leven van deze gewonde, zal deze niet dood kunnen
gaan aan opgelopen verwondingen. Zodra de priester stopt, zal
de klok door gaan met aftellen tot de dood. Als de gewonde nog
schade krijgt als de priester bezig is met bidden, zal deze alsnog
sterven. Het gebed stabiliseert de gewonde, maar het negeert
geen schade.
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau (x2) die je personage heeft.
Zegenen
Je bent in staat een voorwerp of wapen in de naam van jouw god
te zegenen. Deze zegening duurt een uur.
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau (x3) die je personage heeft.
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Niveau 2
Skill
Exorcisme
De priester heeft onderzoek gedaan naar goddelijke invloeden die
individuen kunnen beïnvloeden. Door een uitdrijving kan een
priester een entiteit verwijderen uit een persoon of object waar
deze aanwezigheid zich in bevindt.

Vereiste

vp.

Verhoging
intelligentie (2)

3

Sterke geest 1

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau die je personage heeft.
Goddelijk onderzoek
Een priester onderzoekt een plaats of voorwerp op magische
wijze om zo een hint of aanwijzingen te vinden. Alleen als er
goddelijke energie is gebruikt op een plek of voorwerp zijn er
sporen te vinden.

Verhoging
intelligentie (2)

3

Verhoging
intelligentie (1)

3

Vereiste

vp.

Een lastige situatie of gecompliceerd dilemma verhoogt de tijd die
er nodig is om het onderzoek te doen.
Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau (x2) die je personage heeft.
Theologie
De kennis over de goden en waar ze voor staan is voor jou geen
geheim. Je krijgt basisinformatie over alle bekende geloven en
extra informatie over de godheid in wie jij gelooft.

Niveau 3
Skill
Onthul het geloof
Een hogepriester kan onderzoeken wie welke god aanhangt. Bij
een niet-geestelijke komt naar voren welke god zij het meest
vereren of het belangrijkste vinden. Bij priesters komt er maar één
godheid naar voren.

4

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau (x2) die je personage heeft.
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Goddelijke bescherming
De hogepriester zegent een ingang (hier gaan we altijd van deuren
uit) en alleen de volgers of vrienden van jouw god mogen naar
binnen. Dit geeft de priester aan door het teken van zijn/haar
godheid met een stuk krijt op of boven de deur te tekenen. Indien
mogelijk een afbeelding met plakband is ook prima. Licht een SL
in als dit gedaan wordt. De bescherming geldt voor een uur.

4

Dit mag je x keer per dag doen, waar x staat voor de
maximale geestelijk niveau die je personage heeft.
Theoloog
Door diepgaand onderzoek en het opgraven van geheimen weet
jij van het bestaan van geheime godsdiensten. Hoewel je vrij bent
deze kennis te verstrekken, wil je dit misschien niet doen, want
hoe meer personen ervan weten, des te meer volgelingen deze
geheime goden kunnen vergaren.

Theologie

4
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De geneeskundige
Beschrijving
De genezer is de persoon die iedereen helpt met hun gezondheid. Ziektes, wonden of
kwaaltjes: de genezer kan (bijna) alles beter maken.
Een genezer kan wondverzorging doen om wonden te helen en zo levenspunten terug te
geven aan het individu die wordt behandeld. Let wel dat alleen getrainde genezers dit
kunnen doen (de dokter en chirurgijn). De assistent kan helpen met het genezen, maar kan
zelf geen wondverzorging uitvoeren.
De assistent is de directe hulp van de genezer en kan de meeste directe verwondingen
stabiliseren totdat de genezer er is. Als een assistent helpt bij wondverzorgingen met een
dokter of chirurgijn gaat het wond verzorgen sneller, maar maximaal twee assistenten
mogen één genezer tegelijk bijstaan. In dat geval gaat de tijd om een patiënt te helpen met
2 minuten per assistent omlaag.

De beroeps-niveau’s
Niveau 1 - Assistent (beginner)
De assistent is onmisbaar voor een dokter. De assistent helpt met alle taken om de
ziekenverzorging heen, waardoor de dokter zijn handen vrij heeft en meer tijd heeft om
anderen te helpen.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep genezer, niveau 1
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Niveau 2 - Dokter (kundig)
De dokters zijn de genezers van zieken en gewonden. Door het optreden van de dokter
zien velen de volgende dag.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep genezer, niveau 2
Kosten
Vereisten

2 vaardigheidspunten (vp)
●
●

Niveau 1 genezer
Twee vaardigheden van geneeskundige
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Niveau 3 - Chirurgijn (meester)
Als chirurgijn weet jij als geen ander hoe het lichaam werkt en hoe je dit kan genezen. De
meest complexe lichamelijke kwesties zijn geen geheim voor jou.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep genezer, niveau 3
Kosten

0 vaardigheidspunten (vp)

Vereisten

●
●
●

Niveau 2 genezer
Vier vaardigheden van geneeskundige
Enkel IC te behalen

Vaardigheden
Vaardigheden-tips
Voor een geneeskundige adviseren wij (de organisatie) naast de geneeskundige
vaardigheden ook de volgende algemene vaardigheden:
● Taal: Lezen en schrijven
● Verhoging behendigheid
● Verhoging intelligentie

Niveau 1
Skill

Vereiste

vp.

-

2

Wonden stabilisatie
Je kan iemand verbinden die gewond is zodat deze niet verder
bloedt, ook kan je blauwe plekken behandelen. Je voorkomt
hiermee dat een bewusteloos persoon alsnog overlijd.

-

2

Steriel maken van instrumenten
De assistent maakt instrumenten schoon en steriel. Op deze manier
worden infecties voorkomen bij behandelde patiënten. Er is alcohol,
kokend water en eventueel zeep nodig om dit uit te voeren.

-

2

Diagnose (1)
Er wordt een diagnose vastgesteld om te weten wat er aan een
patiënt mankeert. Een assistent kan basis ziektes, giffen en kwalen
vaststellen.
Duur: 5 minuten
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Niveau 2
Skill
Aderlating
De dokter doet een aderlating bij de patiënt en kan op deze manier
bij de patiënt giffen van niveau 1 verwijderen. Na de procedure is de
patiënt verzwakt en kan geen inspannende acties ondernemen voor
30 minuten.

Vereiste

vp.

-

3

Diagnose (1)

3

-

3

Wond
stabilisatie

3

Duur: 5 minuten
Diagnose (2)
Er wordt een diagnose vastgesteld om te weten wat er aan een
patiënt mankeert. Een Dokter kan de meeste ziektes, giffen en
kwalen vaststellen.
Duur: 5 minuten
Keisnijding
De dokter maakt een incisie in de hersenpan van de patiënt.
Daarmee wordt de druk op het brein verlaagd en geneest de patiënt
1 sanity schade, maar loopt wel 1 levenspunt schade op.
Deze procedure wordt minimaal 10 minuten uitgespeeld en is
zonder verdoving toe te dienen aan de patiënt niet mogelijk. Er is
een dokterskoffer of -kit nodig met medisch gereedschap om deze
procedure uit te voeren.
Duur: 10 minuten
Wondverzorging
De wonden van een patiënt worden behandeld en verzorgd. Wordt
deze procedure in minimaal 10 minuten uitgespeeld, dan zal de
patiënt 1 levenspunt terug ontvangen. Er is een dokterskoffer of -kit
nodig met medisch gereedschap om deze procedure uit te voeren.
Duur: 10 minuten
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Niveau 3
Skill
Diagnose(3)
Er wordt een diagnose vastgesteld om te weten wat er aan een
patiënt mankeert. Een chirurgijn kan alle ziektes, giffen en kwalen
vaststellen die bekend zijn.

Vereiste

vp.

Diagnose 2

4

-

4

-

4

Duur: 5 minuten
Ledematen aanzetten/amputeren
De chirurgijn kan met deze vaardigheid ledematen aanzetten of
amputeren. Dit intensive spel duurt tenminste 15 minuten. De
ledematen moeten binnen 1 uur met de patiënt worden herenigd,
anders zullen deze afsterven en niet meer gebruikt kunnen worden.
Er is een dokterskoffer of -kit nodig met medisch gereedschap om
deze procedure uit te voeren.
Duur: 15 minuten
Operatie
De chirurgijn kan opereren en zo het lichaam van binnen herstellen.
Een operatie is zeer ingrijpend en duurt minstens 15 minuten. Er is
een dokterskoffer of -kit nodig met medisch gereedschap om deze
procedure uit te voeren.
Duur: 15 minuten
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De Ambachtslieden
Beschrijving
De ambachtslieden zijn de drijvende veer van de economie: zij produceren alles van
schoenen tot sieraden, van gewassen tot genezende dranken. De ervaring en kennis die ze
opdoen in hun leven zal ze genoeg inkomsten geven om hun voortbestaan en dat van hun
naasten te kunnen garanderen.
Bij het kiezen van een ambacht neem je contact op met de SL. De SL licht je in over het
beroep, en of het speelbaar is. Als het beroep is goedgekeurd, krijg je vaardigheden die
passen bij dit beroep. Let op dat alle ambachten een vereiste hebben, dat zijn voorwerpen
en gereedschappen die nodig zijn het ambacht uit te voeren. Zonder deze voorwerpen kan
de ambacht niet worden uitgevoerd.
Het beroep Ambachtslieden mag meerdere malen worden aangekocht, tot een maximum
van drie, om verschillende beroepen uit te kunnen oefenen. De vaardigheden overlappen,
dus als je verzamel grondstoffen X hebt aangekocht en neem je later een tweede beroep
erbij, kan je deze vaardigheden ook voor de tweede ambacht gebruiken.
Een aantal voorbeelden van beroepen zijn:
● Alchemist
● Apotheker
● Jager
● Kruidenkenner
● Smid
Per ambacht die gekozen wordt, kunnen er vaardigheden worden toebedeeld aan het
personage dat je hebt. Bijvoorbeeld een leerlooier zou leer kunnen maken van huiden, en
leren pantsers kunnen maken of herstellen. Overleg met de SL wat wel of niet mogelijk is. In
principe is ieder middeleeuws beroep mogelijk in deze mal.

Hint: Ambachten die gecombineerd worden met beroepen zoals krijger, geestelijke of
magiër kunnen proberen unieke sieraden of voorwerpen te maken zoals bijvoorbeeld
een magische ring. Hoe dit in zijn werk gaat dien je IC uit te vinden.
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De ambachts-niveaus
Niveau 1 - Leerling (beginner)
Je bent net in de leer gegaan bij een meester en hebt al het een en ander gezien.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep ambachtslieden, niveau 1
Kosten

3 vaardigheidspunten (vp)

Vereiste(n)

Geen

Niveau 2 - Arbeider (kundig)
Je bent goed in je vak en kan veel verschillende dingen produceren en maken.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep ambachtslieden, niveau 2
Kosten
Vereisten

2 vaardigheidspunten (vp)
●
●

Niveau 1 ambachtslieden
Twee vaardigheden van Ambachtslieden

Niveau 3 - Meester (meester)
In jouw vakgebied zijn er voor jou geen geheimen, en alles dat je maakt is gedaan als een
meester.
Geeft toegang tot de aankoop van:
● Skills van beroep ambachtslieden, niveau 3
Kosten
Vereisten

0 vaardigheidspunten (vp)
●
●
●

Niveau 2 ambachtslieden
Vier vaardigheden van Ambachtslieden
Enkel IC te behalen

Vaardigheden
Vaardigheden-tips
Voor ambachtslieden adviseren wij (de organisatie) naast de ambachtslieden vaardigheden
ook de volgende algemene vaardigheden:
● Taal: Lezen en schrijven
● Taal: Spreken
● Start kapitaal
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Niveau 1
Skill

Vereiste

vp.

Inkomen (1)
Je krijgt een inkomen vanuit je beroep. Voor de start van het
event krijg je 5 zilver. Daarnaast wordt er een d4 worden gerold
als representatie van de economie. De SL bepaalt voor het
evenement hoeveel, minimaal 1 maximaal 3.

-

2

Waarde schatten
De algemene kennis over producten en wat ze gemiddeld
kosten. Specifieke voorwerpen worden vrijgegeven in combinatie
met het gekozen beroep van de ambachtslieden mal.

-

2

Verzamel grondstoffen: X
Je bent in staat de grondstoffen van jouw beroep te verzamelen
en te herkennen. Dit dient effectief uitgespeeld te worden; als
kruidenkenner moet je bijvoorbeeld het bos ingaan om kruiden te
vinden.

-

2

Per 15 minuten krijg je per niveau in deze vaardigheid 1
grondstof-punt. Deze punten mag je vervolgens inleveren voor
grondstoffen. Hierbij geldt dat een niveau 1 grondstof, 1 punt
waard is, niveau 2 is 2 punten en niveau 3 is 3 punten.
Het is toegestaan om grondstof-punten op die manier te
combineren. Dus bij 3 grondstof-punten mag je drie grondstoffen
van niveau 1 kiezen of één van niveau 2 en één van niveau 1 of
één van 3.
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (max 3)
Let op: Altijd aan een SL melden dat je grondstoffen gaat
zoeken.
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Niveau 2
Skill

Vereiste

vp.

Toetreding tot gilde
Je treedt toe tot de gilde waar je de ambachten voor hebt. Deze
gildes geven steun aan jou als ambachtlid en hier hangen
rechten en plichten aan vast. Per beoefend ambacht krijg je een
lore sheet en hoor je bij de gildes van jou ambachten.

-

3

Inkomen (2) Vervangt inkomen (1)
Je krijgt een inkomen vanuit je beroep. Voor de start van het
event krijg je 10 zilver. Daarnaast wordt er een d4 worden gerold
als representatie van de economie. De SL bepaalt voor het
evenement hoeveel, minimaal 1 maximaal 3.

Inkomen (1)

3

Contacten
Je hebt al een paar contacten gelegd in Dalaria. In de meeste
steden heb jij wel een contact waar je met je ambacht terecht
kan. Je komt hiermee makkelijker aan grondstoffen voor je
ambacht. Via deze contacten ben je in staat om voorwerpen,
grondstoffen, etc. te bestellen met uiteindelijk doel om deze door
te verkopen of zelf te gebruiken.
Je dient altijd een IC aanbetaling te doen bij deze bestelling. De
effectiviteit van deze vaardigheid is afhankelijk van de IC locatie
waar je je bevindt.

-

3

Vereiste

vp.

Zakelijke contacten
Via je contacten heb je, door jaren het ambacht te beoefenen,
bronnen aangeboord voor nieuwe zakelijke mogelijkheden. Je
ontvangt voor het evenement een lore-sheet welke goederen
goed verkopen, aan wie, en waar.

Contacten

4

Inkomen (3) Vervangt inkomen (3)
Je krijgt een inkomen vanuit je beroep. Voor de start van het
event krijg je 15 zilver. Daarnaast wordt er een d4 worden gerold
als representatie van de economie. De SL bepaalt voor het
evenement hoeveel, minimaal 1 maximaal 3.

Inkomen 2

4

Werkgever
Je bent zó kundig in jouw beroep, dat je een werknemer in dienst
hebt. Deze werknemer verzamelt voor jouw inkomsten van
verkochte producten of verzamelt grondstoffen.

-

4

Vraag de SL naar je mogelijkheden.

Niveau 3
Skill

Op zaterdag mag je 1 taak geven en op zondag krijg je
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uitbetaling.

Vaardigheden algemeen
Algemeen
Deze vaardigheden zijn voor ieder beroep aan te kopen en zijn niet afhankelijk van
beroepskeuze. Deze vaardigheden zijn dan ook vooral gericht op algemene inzetbaarheid.
Skill

Vereiste

Ras:
●
In overleg met de SL wordt jou een familie en gebied
●
toegewezen (je mag een voorkeur voor provincie uitspreken).
●
Je zal als speler nooit een rang toegewezen krijgen die hoger
●
is dan ridder (zie basis informatie).
Praktisch gezegd houdt dit in; Jij als speler kan wel het kind
zijn van een Burggraaf / Burggravin, maar zelf heb je de
adellijke titel jonker of ridder met alle rechten en plichten die
daarbij horen. In het spel is het dan mogelijk om jezelf
omhoog te werken tot de hogere rangen.
Adel-titel

Mens
Elf
Mens-elf
Damakazian

vp.
2

Je krijgt hiervoor een lore-sheet
Aan deze ‘vaardigheid’ hangen IC rechten en plichten.
Je mag deze vaardigheid enkel bij karakter-creatie
aankopen, daarna moet je deze IC verdienen
Camoufleren
Je kan je verstoppen op een locatie die dichtbegroeid is of in
de schaduw is. Steek hiervoor 1 vinger omhoog.
Naast een paal gaan staan met je vinger omhoog zal dus
geen effect hebben. Je bent uiteraard wel te horen en te
ruiken.
Etiquette

Verhoging
Behendigheid (1)

2

2

Je weet hoe je je dient te gedragen bij de gegoede kringen
van de samenleving. Hier passen standaardzinnen en
eventuele fysieke handelingen bij die alleen mensen met
Etiquette kennen.
Dit is voor de inleving een leuke vaardigheid, maar heeft IC
ook het effect dat NPC adel jou veel interessanter en aardiger
vindt dan anderen.
Je krijgt hiervoor een lore-sheet
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Fysiek onderzoek
Er kan onderzoek worden gedaan op voorwerpen en plaatsen
door de zintuigen van de onderzoeker. Hierdoor kunnen hints
of aanwijzingen worden gevonden die alleen fysiek te vinden
zijn.

Verhoging
Intelligentie (2)

2

Hier heb je SL-ruling voor nodig
Kennis X

1

Je hebt goede scholing gehad of bent vaak naar een
bibliotheek geweest en hebt daarom meer basiskennis van
een bepaald onderwerp dan de doorsnee burger. Vanuit de
organisatie ontvang je een half- tot heel-a4tje over het
gekozen onderwerp.
Voorbeelden van onderwerpen:
Kennis van adellijke families, geografie, rassenleer, kunst, e.d.
Het onderwerp moet enigszins logisch bij je achtergrond
aansluiten.
Deze kennis is “booksmart”. Dit houd in dat je informatie
hebt bemachtigd over het onderwerp, maar niet kan
uitvoeren. Bijvoorbeeld; kennis van magie wilt niet
zeggen dat je zelf magie kan.
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (geen
limiet)
Oplettendheid

3

Je observatie is goed en je weet dingen die verborgen zijn
beter te ontdekken. Dit gaat om verstopte zaken zoals vallen
of personen die zich proberen te verstoppen.
Je bent in staat om mensen die gecamoufleerd zijn binnen
een straal van 2 meter op te merken en te zien.
Van personen die onzichtbaar zijn en niet spectraal
(zwart/geel lint) merk je binnen een meter hun aanwezigheid
op. Je ziet ze echter niet!
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1 punt
behendigheid per
Een personage met deze vaardigheid kan zich uit boeien niveau
wurmen en knopen losmaken. Er moet uiteraard wel spel zijn
als dit gedaan wordt. Een personage zal per soort boeien
twee minuten bezig zijn zichzelf te bevrijden. Per niveau
komen er twee minuten bij. Dus als je met touwen vast zit,
duurt het twee minuten voordat je los bent. Als je daarnaast
ook nog met handboeien bent vastgebonden, ben je in totaal
zes minuten bezig om los te komen. Twee voor niveau één, en
nog vier voor niveau twee.
Ontsnapping Specialist

2

1. Het personage kan zichzelf uit touwen bevrijden
2. Het personage kan zichzelf uit handboeien
bevrijden
3. Het personage kan zichzelf bevrijden, zelfs als
deze geheel met boeien/touwen gebonden is.
Om in niveau te stijgen dien je deze vaardigheid
meermaals aan te kopen
2

Reputatie
Je bent een persoon met een reputatie (beroemd of berucht)
en zal eerder worden toegelaten in zekere kringen. Let wel dat
dit twee kanten op kan werken.
1. Het personage is licht bekend in een streek
2. Het personage is bekend en er gaan geruchten rond
over deze persoon
3. Het personage is landelijk bekend en wordt vaak op
zicht herkend.
Om in niveau te stijgen dien je deze vaardigheid
meermaals aan te kopen
Schaduw sluipen
Je kan je langzaam (dus niet lopen, dat is te snel) verplaatsen
op een locatie die dichtbegroeid of in de schaduw is. Je bent
uiteraard wel te horen en te ruiken. Steek hiervoor 2 vingers
omhoog.
Spoorzoeken

Verhoging
Behendigheid (2)

2

2

Je bent in staat om sporen te vinden die voor anderen niet te
vinden zijn. De effectiviteit van deze skill hangt af van hoelang
geleden de sporen gemaakt zijn, het weer (regen of sneeuw)
en de locatie (zandpad of verharde weg).
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Hier heb je SL-ruling voor nodig
3

Start kapitaal
Je hebt een erfenis gehad van een overleden familielid, hebt
een goed lopende zaak of heb gewoon een zak geld op de
grond gevonden. Je start het spel met 5 goud extra bovenop
wat je ontvangt bij karakter creatie.
Je mag deze vaardigheid enkel bij karakter-creatie
aankopen

3

Sterke geest
Je hebt je geest getraind om mentale aanvallen beter te
weerstaan. Bij het aankopen van deze vaardigheid wordt je
maximale sanity met 1 verhoogd.
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (max 3)
Sloten openen
Gesloten deuren zijn voor jou eerder een uitdaging dan een
versperring.
1. Je kan simpele sloten openen
2. Je kan moeilijke sloten openen
3. Je kan complexe sloten openen

1 punt
behendigheid per
niveau

2

Magische sloten kunnen nooit worden geopend met deze
vaardigheid.
Om in niveau te stijgen dien je deze vaardigheid
meermaals aan te kopen
Taal: Spreken

3

Je kiest een van de volgende talen:
● Common
● Elf
● Under-common
● Rothuac
● Damakazian
Deze taal beheers je volledig en kan je vloeiend spreken (je
kan deze taal echter niet schrijven).
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen
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Je moet de taal
ook spreken
Je hebt de scholing gehad die nodig is om een van de alvorens je hem
volgende talen die hieronder beschreven staat te lezen en te kan lezen
schrijven.
● Common (mens)
● Elf
● Under-common
● Rothuac
● Damakazian
Taal: Lezen en schrijven

2

Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen
3

Theologie
De kennis over de goden en waar ze voor staan is voor jou
geen geheim.
Je krijgt hiervoor een lore-sheet
Vallen zetten / onklaar maken
1. Simpele vallen, bijvoorbeeld een struikeldraad
spannen.
2. Geavanceerde vallen, bijvoorbeeld een net dat
omlaag komt vallen.
3. Complexe vallen, bijvoorbeeld berenklemmen of
kruisbogen die afgaan.

1 punt
behendigheid per
niveau

2

Om in niveau te stijgen dien je deze vaardigheid
meermaals aan te kopen
Verhoging behendigheid

2

Per niveau mag je per dag één effect negeren dat je anders
op de grond zou doen laten vallen. Roep na het negeren van
een effect hard: Negeer Behendigheid!
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (max 3)
Verhoging intelligentie

2

Door je intelligentie kun je bepaalde zaken sneller bedenken
en connecties leggen tussen zaken en verbanden. Per niveau
krijg je een ‘’clue token’’. Deze kan je op een evenement
inzetten om een hint of tip van de SL te krijgen. Met een
nieuw evenement krijg je de ‘’clue tokens’’ die zijn uitgegeven
weer terug. Het opsparen van tokens is niet mogelijk.
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (max 3)
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2

Verhoging kracht
Door deze vaardigheid verhoog je jouw kracht en vermogen
om zware dingen te tillen en te verplaatsen.
Je mag deze vaardigheid meermaals aankopen (max 3)
Wettenkennis
Je hebt kennis van de wetten in Dalaria.
Bij het aankopen van deze skill krijg je toegang tot het
wetboek en kan je dit overnemen en IC meenemen.

Taal: Lezen en
schrijven

3

Je krijgt hiervoor een lore-sheet
3

Vermommen
Je bent in staat jezelf te vermommen op een manier dat zelfs
je naasten je niet herkennen. Met was en protheses word je
een nieuw persoon. Dit moet OC ook duidelijk zijn.

Zakkenrollen
Jij neemt het niet zo nauw met het begrip bezit. Jij kan zonder
dat de ander het merkt de buidel of tas van een ander
karakter roven.

Verhoging
Behendigheid (2)

2

Het slachtoffer wordt gemarkeerd en daarna wordt de SL
ingelicht. De SL haalt bij het slachtoffer zaken uit de buidel.
Je weet dus niet wat je steelt. Als er al een markering op de
buidel zit, mag er niet nog een op worden geplakt. Als je als
speler erachter komt dat je bestolen bent, ga dan naar een SL
toe.
Let op! Echt stelen van anderen is ten strengste
verboden en mag niet worden gedaan.
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Wapens
De wapens in de spelwereld van Dalaria doen altijd 1 type schade, namelijk sharp of blunt
(nooit beide). Dit type schade hoef je niet te callen en zou in die zin duidelijk moeten zijn
door het type wapen dat gehanteerd wordt.
De schade die geassocieerd wordt met het wapen hoeft ook niet gecalled te worden tijdens
het gevecht, tenzij deze afwijkt door een vaardigheid of ander effect.
Neem bij twijfel over het type wapen dat je hebt contact op met de spelleiding.
Let op! Wapens kunnen kapot verklaard worden door magische effecten of
beroepsvaardigheden (shatter / crush)
De wapens binnen de setting verdelen zich in drie niveaus, namelijk:
● Simpele wapens: Dit zijn wapens die door iedere bewoner gebruikt kunnen worden,
of men nou wapentraining heeft gehad of niet. Je hoeft kennis van deze wapens dus
niet aan te kopen.
● Krijgshaftige wapens: Deze wapens vereisen meer kennis, kunde en training dan
de gemiddelde boer bezit. Daarbij is het ook mogelijk om je te specialiseren in een
van deze wapens waardoor je hiermee groter effect hebt op het slagveld.
● Expert krijgshaftige wapens: Enkel de meeste kundige en getrainde strijders
mogen en kunnen gebruik maken van deze wapens.
Simpele wapens

Vereiste

Schade

Dolk

-

1 (sharp)

-

1 (blunt)

-

1 (blunt)

Je bent in staat om effectief met een dolk om te gaan in
gevechten. Werpwapens zijn hier niet bij inbegrepen.
Dolken hebben een maximale lengte van ongeveer 40
centimeter.
Knots
Een knots is gedefinieerd als een eenhandig slagwapen
gemaakt van hout (dus geen ijzeren kop) en is niet langer
dan 50 cm. Zie het letterlijk als een stuk hout dat in de
bossen gevonden kan worden.
Staf
Een staf is een lang stuk hout dat twee-handig gebruikt
dient te worden. Het is een geliefd wapen onder de
landlopers, priesters en magiërs van de wereld, gezien dit
wapen niet veel oefening of onderhoud nodig heeft.
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Krijgshaftige wapens

Vereiste

Schade

Boog

2vp.
Krijger 1

1 (sharp)

2vp.
Krijger 1

1 (sharp)

3vp.
Krijger 1

1 (through)

2vp.
Krijger 1

1 (blunt)

2vp.
Krijger 1

1 (sharp)

2vp.
Krijger 1

1 (sharp)

Je bent in staat om effectief met een boog om te gaan.
Strijd-bijl
Je bent in staat om effectief met een strijdbijl om te gaan.
Je mag dit wapen enkel met 1 hand hanteren, dus nooit
met twee handen vechten.
De maximale lengte van dit wapen is +/- 110 centimeter.
Hand kruisboog
Een hand kruisboog is een kruisboog die gemakkelijk met
1 hand bediend en geladen kan worden.
Strijdhamer (eenhandig)
Je bent in staat om effectief met een strijdhamer om te
gaan. Je mag dit wapen enkel met 1 hand hanteren, dus
nooit met twee handen vechten.
De maximale lengte van dit wapen is +/- 110 centimeter.
Werpdolk / bijl
Een werpdolk of werpbijl is een klein eenhandig voorwerp
dat gegooid kan worden naar de tegenstander.
Bij LARP is een werpwapen altijd kernloos.
Zwaard (eenhandig)
Je bent in staat om effectief met een zwaard om te gaan.
Je mag dit wapen enkel met 1 hand hanteren, dus nooit
met twee handen vechten.
De maximale lengte van dit wapen is +/- 110 centimeter.
Onder de eenhandige zwaarden vallen ook rapiers, kort
zwaarden, kromzaarden etc.
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Kundige Krijgshaftige wapens

Vereiste

Schade

Kruisboog

3vp.
Krijger 2

2 (through)

2vp.
Krijger 2

2 (sharp)

2vp.
Krijger 2

2 (blunt)

2vp.
Krijger 2

2 (sharp)

Dit zijn kruisbogen die niet met één hand te bedienen zijn.
Lans / Speer / Hellebaard
Een lang tweehandig wapen waar je op afstand mee kan
steken of slaan. Steken is enkel toegestaan met een
steekspeer die door de SL moet zijn goedgekeurd.
De call disarm heeft geen effect op wapens die met
twee handen vastgehouden worden.
Strijdhamer (tweehandig)
Je bent in staat om effectief met een strijdhamer om te
gaan. Je mag dit wapen enkel met 2 handen hanteren, dus
nooit met 1 hand vechten.
De minimale lengte van dit wapen is +/- 110 centimeter.
De call disarm heeft geen effect op wapens die met
twee handen vastgehouden worden.
Zwaard (tweehandig)
Je bent in staat om effectief met een zwaard om te gaan.
Je mag dit wapen enkel met 2 handen hanteren, dus nooit
met 1 hand vechten.
De minimale lengte van dit wapen is +/- 110 centimeter.
De call disarm heeft geen effect op wapens die met
twee handen vastgehouden worden.

66

Kronieken van Dalaria - Basisregels

Pantser
Hoewel we binnen ons systeem werken met een centrale pool van levenspunten, zijn de
regels voor pantsers op dat gebied anders. Pantsers geven bescherming aan de persoon
die het draagt, waar hij deze draagt.
Praktisch voorbeeld; Krijger Bob staat vooraan in de strijd tegen een drietal monsters,
maar hij is voorbereid want hij draagt zijn lederen bracers en zijn borststuk. De monsters
vallen aan en Bob verweert zich kundig, tot er een aanval doorkomt en hem treffen op zijn
arm. Gezien Bob een lederen bracer draagt hoeft hij nog geen schade levenspunt te
pakken, maar het pantser op die locatie is wel “stuk”. Vervolgens slaat het monster Bob op
zijn been, waar Bob geen pantser draagt, deze hit moet bob dus wel verrekenen met zijn
levenspunten.
Effectief houd dit in dat je met een pantsers met een bescherming 1 een slag (van schade 1)
op die locatie mag negeren alvorens de slagen verrekend moeten worden met de
levenspunten.
Na vijftien minuten rust periode (geen combat of andere inspannende activiteiten) ‘reset’
de bescherming van het harnas weer. Wij gaan er namelijk van uit dat je personage weet
hoe je je harnas moet herstellen of onderhouden tussen gevechten door.
Meerdere type pantsers kunnen over elkaar worden gedragen maar, ook hier geldt de
regel waar je het draagt ben je beschermt.
Let op! Schilden en pantsers kunnen kapot verklaard worden door magische effecten
of vaardigheden (shatter / crush) of door ruling van de SL.
De pantsers binnen de setting verdelen zich in drie niveaus, namelijk:
● Simpele pantsers: Dit zijn pantsers die door iedere bewoner gebruikt kunnen
worden, of hij of zij nu training heeft gehad of niet.
● Krijgshaftige pantsers: Deze wapens vereisen meer kennis, kunde en training dan
de gemiddelde boer bezit. Daarbij is het ook mogelijk om je te specialiseren in een
van deze pantsers waardoor je hiermee groter effect hebt op het slagveld.
● Kundige krijgshaftige pantsers: Enkel de meest kundige en getrainde strijders
mogen en kunnen gebruik maken van deze pantsers.
● Schilden: Schilden blokkeren alle schade die het schild treft. De lengte van een
schild wordt gemeten vanaf de langste uiteinden.
Simpele pantsers
Bont pantser

Vereiste

Bescherming

-

1

-

1

Bont is een simpel harnas gemaakt van dierenvellen waar
de vacht nog aan zit. Naast dat het bescherming biedt
tegen aanvallen, beschermt het ook goed tegen koud
weer (roleplay).
Leer pantser
Mobiel en licht, gemaakt van dierenhuiden en bewerkt.
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Leer geeft bescherming en zorgt ervoor de dat drager niet
al te veel verzwaard wordt.

-

1

-

n.v.t.

Krijgshaftige pantsers

Vereiste

Bescherming

Metalen pantser

2vp.
Krijger 2

2

2vp.
Krijger 2

n.v.t.

Kundige krijgshaftige pantsers

Vereiste

Bescherming

Plaatharnas

3vp.
Krijger 2

3

3vp.
Krijger 2

n.v.t.

Gambeson
Een wambuis (ook wel "gambeson" of "aketon" genoemd)
is een gewatteerd vest, dat vaak gemaakt is van lagen
linnen, in banen gestikt, met een opvulling van wol, katoen
en haren van bijvoorbeeld paarden. Het bedekt het
lichaam van de hals tot op het middel.
Schild (klein)
Een klein schild is niet groter dan 50 cm in diameter.

Een metalen pantser is een sterkere bescherming in
gevechten hier onder vallen geschubde pantsers en
Maliënkolders.
Je bent beschermd tegen alle sharp wapens. Zij doen in
plaats daarvan blunt schade.
Schild (groot)
Een groot schild is groter dan 50 cm in diameter, maar niet
groter dan 100cm in diameter.

Plaatharnas geeft naast de extra laag bescherming van 3
ook schade reductie. Alle aanvallen worden gereduceerd
tot 1 (met uitzondering van through).
Schild (toren)
Een schild waar je als volwassenen gemakkelijk achter
kunt schuilen. Een toren schild heeft een grootte van
tenminste 100 cm⌀ in diameter.
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Pantheon
Het pantheon is als volgt en bekend over de gehele wereld. Iedere sterveling heeft vast ooit
wel eens gehoord van een of meerdere van deze goden. De beschrijving zoals deze hier
staat is basiskennis en is toegankelijk voor iedereen. Dit wil echter niet zeggen dat je dit
allemaal uit je hoofd hoeft te leren.
Alle gelovigen hebben een manier om fysiek hun godheid uit te drukken (meestal door een
handgebaar).

Eden & Amon
De tweeling goden: Eden (vrouwelijk) en Amon (mannelijk) belichamen samen de
levenscyclus die elk schepsel doormaakt, beginnend met het leven in de wieg van Eden
wanneer ze geboren worden en eindigend met dood in de armen van Amon wanneer ze
sterven.
Soms denken personen ten onrechte dat Eden goed is en Amon slecht vanwege de
essentie waar ze voor staan. Dit is echter niet waar: ze regeren onbevooroordeeld en waken
gewoon over deze aspecten van de werkelijkheid.
Het heilig symbool
Twee gezichten, met het vrouwelijke gezicht naar links kijkend en het mannelijke gezicht
naar rechts.

Lux
Als broer van Styx is Lux de poortwachter van de Mortal Realms (lore) en bewaker van
nieuwe zielen tijdens hun reis van de Primal langs de Elemental Pillars naar de Mortal
Realms. Lux’ doel is om ervoor te zorgen dat zielen niet afdwalen tijdens hun ascentie naar
de sterfelijke domeinen.
Het heilig symbool
Een driehoek met een stip die op de basis rust.

Sylven
Sylven is de god van de natuur en het leven in het wild. Hoewel hij zelden tot nooit direct
spreekt tot zijn volgelingen en verkiest te communiceren door middel van abstracte
beelden, is hij een van de weinige goden waarvan gedocumenteerd is dat hij zichzelf
daadwerkelijk aan zijn volgelingen laat zien.
Het heilig symbool
Het blad van een eik met de steel naar de bodem gericht (aarde).
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Kordus
Kordus is de god van eer en strijd. Hij waardeert kracht van geest en lichaam, en staat niet
gunstig tegenover moedwillige vernietiging en dom machtsvertoon.
Kiezen om genade te tonen tijdens een goed gestreden gevecht of om een tegenstander te
bevechten die groter (of sterker) is dan jijzelf, wordt door Kordus als iets positiefs gezien.
Het heilig symbool
Een zwaard waarvan de punt naar de lucht wijst en vastgehouden wordt door een
gepantserde handschoen.

Fortuna
De gracieuze en vriendelijke godheid van het geluk dankt haar indrukwekkende populariteit
aan haar dominantie over enge ontsnappingen en gelukkige ontdekkingen. Dit maakt haar
een favoriet onder zowel avonturiers als gelukszoekers.
Het heilig symbool
Een klavertje vier

Libra
De god van kennis en wijsheid. Er wordt gezegd dat Libra een god is die nooit stopt met
studeren. Bidden tot Libra is zoeken naar antwoorden: als Libra niet antwoordt, is hij bezig
met een antwoord te zoeken. Libra wordt meestal beschouwd als een welwillende god die
met gunst kijkt naar degenen die kennis zoeken, maar met minachting naar degenen die dat
niet doen.
Het heilig symbool
Een brandende kaars die een helder licht schijnt.

Amrion
Amrion is de godin van vrede en genezing. Ze houdt niet van de dood en is geen vriend van
de god Amon en Kordus. Ze kijkt met gunst en genade neer op de genezers van de wereld,
degenen die voor anderen zorgen en degenen die voor het leven zorgen.
Het heilig symbool
Een vrouw die zich ontfermt over een persoon.

Dio
God van de drank, creativiteit, en alle soorten kunst. Veel verhalenvertellers en barden
bidden tot deze godheid in hoop op zijn zegening en inspiratie.
Het heilig symbool
Een wijnglas gecombineerd met een harp.

70

Kronieken van Dalaria - Basisregels

Mene
De godin van de maan en van de nacht. Mene staat voor rust en spiritualiteit. Veel zieners
en waarheidszoekers zoeken haar wijsheid om een glimp op te vangen van de toekomst en
wat het lot voor hen in petto heeft. Mene is niet welwillend of goedaardig en lijkt te werken
in overeenstemming met een groter plan dat alleen zij kent.
Het heilig symbool
Een zilveren maansikkel

Mida
De godin van handel en commercie. Mida is een wispelturige godin en kan gemakkelijk
worden verleid met snuisterijen en glanzende offers bij haar heiligdom. Veel handelaren
kiezen er voor om bij haar altaar te bidden omdat ze vaak gunsten verleent die de
inkomsten vele malen meer verhogen dan wat wordt aangeboden. Het is bekend dat Mida
haar metgezel Cissa (een kleine ekster) naar de sterfelijke wereld stuurt om de offers bij
haar altaar te verzamelen.
Het heilig symbool
Een ekster

De drie zusters
De drie zussen Cordelia, Coral en Mira zijn de beschermgodinnen van zeelieden en oceaan
bewoners.
● Cordelia staat bekend als verraderlijk (zoals de oceaan kan zijn). Zeelieden smeken
haar vaak in moeilijke tijden om hun ziel te sparen.
● Coral is de gematigde zus. Zeemannen die op zoek zijn naar een veilige reis brengen
haar offers in de hoop dat haar wezen degene is die tijdens de reis bij hen is.
● Mira is de zus die bekend staat als bemiddelaar. Ze staat bekend als diplomaat en
bemiddelaar tussen Cordelia en Coral.
Het heilig symbool
Drie vissen die om elkaar heen draaien.

Styx
Styx is de broer van de god Lux. Styx is de god van de pas overledenen. Hij zorgt ervoor
dat alle zielen veilig aankomen bij het hof van Amon. Hij brengt de zielen over de Veil naar
de grote Celestial Void voor oordeel. Het is zijn doel om ervoor te zorgen dat zielen niet vast
komen te zitten of verloren gaan in de Veil.
Het heilig symbool
Een driehoek met een bol die net achter de bovenkant rust.
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Release notes
Wanneer

Wat

Wie

22/07/2020

Opzet van het document

Geert

22/11/2021

Oplevering van het document (0.9)
● Feedback vanuit proofreaders.

Geert / Maarten

04/12/2021

Oplevering van het document (1.0)
● Schrijf / stijl fouten aangepast
● Vaardigheden verduidelijkt

Geert / Maarten

05/12/2021

Oplevering van het document (1.01)
● Kleine correctie op tekst na livegang
● Uitbreiding van de F.A.Q

Geert / Maarten

09/12/2021

Oplevering van het document (1.02)
● Kleine verduidelijking toegevoegd bij
aantal vaardigheden
● Krijgers uitrusting aangepast
● Set kledij verduidelijkt
● Rassen namen referenties toegevoegd
● Kosten krijger aangepast, nu gelijk met
de andere beroepen
● Bijl toegevoegd als wapen
● Ambacht niveau 2 kosten toegevoegd.
● F.A.Q. kan je hier vinden

Geert / Maarten

28/12/2021

Oplevering van het document (1.03)
● Beschrijving ambachten uitgebreid
● Vaardigheid contacten herschreven
● Beschrijving Etiquette uitgebreid
● Fysiek onderzoek van 3 naar 2 punten
verlaagd
● Ontsnapping Specialist van 3 naar 2
punten verlaagd
● Sloten openen van 3 naar 2 punten
verlaagd
● Vallen zetten / onklaar maken van 3
naar 2 punten verlaagd
● Beschrijving dolk uitgebreid

Geert / Maarten

11/01/2022

Oplevering van het document (1.04)
● Beschrijving
vaardigheid
aangepast.

Geert / Maarten

24/01/2022

Oplevering van het document (1.4.1)
● Effect van slapen uitgewerkt. Dit was
nooit duidelijk beschreven, maar wel
altijd de intentie.

Geert / Maarten

31/01/2022

Oplevering van het document (1.4.2)
● Beschrijving
elementaire
verduidelijkt.

Geert / Maarten

Adeltitel

magie
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28/03/2022

Oplevering van het document (1.4.3)
● Kennis X beschrijving uitgebreid

Geert / Maarten

23/05/2022

Oplevering van het document (1.4.4)
● Verschillende types armor
voortaan
● Sanity aangepast

Geert / Maarten / Zico

06/06/2022

Oplevering van het document (1.5.0)
● Krijger herzien, hitpoint standaard bij
krijger niveau
● Drie vaardigheden erbij
○ Deflect
○ Intimidatie
○ Verlammende slag

Geert / Maarten / Zico

27/06/2022

Aanpassing in namen, beschrijvingen of calls

Maarten

22/10/2022

Oplevering van het document (1.5.1)
● Regels omtrent slapen verwijderd na
gedane ervaringen op het event.
● Benoemd dat geestelijke standaard
Kennis X van hun geloof krijgen. Dit
gebeurt praktisch al, maar werd niet
benoemd.
● Harnas heeft nu locaties i.p.v.
onduidelijk centraal systeem.

Geert / Maarten / Zico

stacken
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