
Aantal

Riding Gecko Saddle
Dit is een zadel waarmee je

een Riding Gecka kan bereiden.

Een Riding Gecko kan tegen

muren oplopen en dergelijke.

Ze zijn groot genoeg om een

mens te vervoeren.

Ze zijn zeer zeldzaam.

10 Smokesticks Dit zijn een soort geurloze 

wierrook sticks waarmee je 

rookgordijnen kan maken. Ze zijn in een 

ronde opgebrand, 

maar de rook blijft  ongeveer 

1 minuut hangen. Het is 10 m3. 

Er zijn 5 grijze, 2 rode, 2 groene en 1 

doorzichtige stick.

Choose wisely…
Martyring armour Dit hemd kan 1x per dag anderen 

healen als de drager zelf critical

geraakt wordt.

Het kan maximaal 9 personen te

gelijk healen. Ieder krijgt dan 

1d8+9 hit points er bij.

De range is 10 meter.
Shadow armour

Dit harnas geeft je + 50% hide

en sneak. Het kan niet gedragen

worden in combinatie met andere 

harnassen of harnasdelen, 

behalve met helmen.

Het harnas zelf heeft 5 armour points.

Boneless leather armour
Met dit harnas kan je je nagenoeg

 in elke houding manouvreren.

Je kan het harnas alleen dragen

in combinatie met andere leren 

harnassen, zonder metaal.

Je krijft er +50% mee op Acrobat en op 

Escape, maar je moet de skill al wel 

hebben.

Het harnas zelf heeft 5 armour points.

Falling damage wordt gehalveerd.

Celestial armour Chainmail 8 AP.

Kan als hemd en onherkenbaar onder je 

kleren worden gedragen.

En heeft als bonus:

- 1x Fly per dag

- 10% spell block

Folding plate armour t Een broche die kan uitvouwen tot een 

stalen harnas.

Je activeert het met het commando: 

"Protakt"

Met metalen gekletter vormen zich dan 

overal metalen platen op je lijf.

Dit kost 1 melee round.

Het geeft je 16 armour point.

Je mag niet iets anders dragen dan soft 

leather harnas.

Giant (hide) armour
Dit is een vest gemaakt van echte 

reuzen huid.

Een Hill Giant in dit geval.

6 AP op Abdom en Chest.

Kan over eigen harnas heen.

1x per dag kan je groeien tot de lengte 

van een standaard Hill Giant.

Als je het commando "HillGrow" zegt.

Met een duration van 15 minuten of 

totdat je het zelf afbreekt daarvoor.



Celestial shield
Gold edged heavy steel shield.

Bonus:

- 1x Feather Fall per dag

en in combinatie met Celestial Armour:

- 1x Flight ipv Fly

Glorious weapon

Dit wapen schijnt alsof er helder daglicht 

vanaf komt.

Zo helder dat het een tegenstander kan 

verblinden.

In een gevecht krijgen tegenstanders -

100% op hun scan. Als ze onder nul 

komen zijn ze verblind. Darkness 

creatures krijgen -200%. Tegenstanders 

moeten altijd eerst scan gooien, voordat 

ze kunnen aanvallen of verdedigen.

Dit wapen heeft een +5 damage bonus.

Als je special slaat met dit wapen,dan 

krijg je + 5 licht schade erbij.

Als je critical slaat ook.

Bij darkness creatures is dat dubbel.

je kunt dit wapen natuurlijk ook als 

lichtbron gebruiken.

Range 10 meter.

Second chance (bow) Als je een pijl mist met deze boog, dan 

maakt de pijl een cirkel vlucht en schiet 

hij als het ware nog een keer op 

hetzelfde doel.

Je mag dan nog een keer je percentage 

gooien.

Dit kan 1x per melee round.
Dragon's doom (hellebaard) Deze hellebaard heeft de vorm van een 

draak.

Ook zijn er draken in het blad 

gegraveerd.

Als er een draak of draak-achtige binnen 

100 meter is, gaat de hellebaard 

gloeien.

De hellebaard doet 4d6 schade en heeft 

30 AP.

2x per dag kan je met deze hellebaard 

door een drakenhuid heen slaan.

Als die worp dan critical is, dan mag je 

9d6 gooien.

Luck blade Dit wapen heeft 3 wensen. De wensen 

mogen niet over het wapen gaan.

Verder geeft dit wapen je +25% op de 

wapen percentage.

En je mag 1x per dag je attack roll 

opnieuw gooien.

Voor dat je weet wat de uikomst van je 

worp is.

Als de nieuwe worp slechter is, dan is er 

niets aan te doen.

Tenslotte geeft het je een +3 bonus op 

1 van je Characteristics als je resistence 

check moet doen.

De characteristic moet je eenmalig 

kiezen en kan niet meer veranderd 

worden.

Screaming bolt (fear) Deze Fear bolt/pijl geeft een 

angstanjagende krijs, als hij wordt 

afgeschoten.

Iedereen die dichter dan 5 meter van 

het pad van de pijl staat, moet een Fear 

test doen.

Er is bij elk schot een kans van 25% dat 

deze pijl stuk gaat.



Sleep arrows Deze pijlenkoker heeft 15 pijlen. Ze 

doen +2 schade.

Als ze iemand raken, dan moet diegene 

zijn CONx3 gooien om niet direct in 

slaap te vallen

Warbringer (berserker shortsword?)
Als je dit wapen trekt, hoor je een lage 

rollende oorlogs zang.

Het wapen is +25%

Als je critical slaat met dit wapen, ga je 

voor 1 ronde berserk. 

Als je al berserk bent, wordt je 

percentage nog een keer verdubbeld.

!

Degene die je geraakt hebt, moet de 

volgende ronde een van zijn 

medestrijders aanvallen.

A Belt of mighty hurling DON Damage Modifier x2 bij Melee weapons 

van SR 0, 1 en 2. 

SR 3 en hoger niet.

B Belt of the weasel STORM Bonus + 20% Stealth

En + 1d2-1 DEX

C Belt of stone skin ALEAN Houdt in 1 dag 25 Damage tegen.

Daarna 1 dag niet en dan weer

1 dag wel.

Je moet de riem eerst 24 uur

om hebben.

D X

G Ring of retribution ISNURD 1x per seizoen kan je een 10d6 

omtploffing veroorzaken.

Straal 10m

Fire season 15d6

Je kan ook zelf geraakt worden.

De kans daarop is telekns 25%.

J Ring of mind shielding ALEAN? 1x per dag immuun voor MIND READ en 

DETECT LIES.

Duration 15 minuten.

extra ringen uit TES
Elke extra ring uit de piramides van Tes 

is een Protection 5 ring.

Dat kan je niet bij andere magische 

Protection optellen, behalve bij Shield.

Maar…

extra riemen uit TES
Elke extra riem uit de piramides van Tes 

is een Protection 5 riem.

Dat kan je niet bij andere magische 

Protection optellen, behalve bij Shield.

Maar...

Robe of arcane herritage Een donker paarse mantel met gouden 

stiksels.

Als je deze mantel aantrekt, lijkt het of 

de stiksels zich vormen naar jouw 

afkomst en jouw familiewapen of dat 

van juow scholl wordt zichtbaar.

Maar het belangrijkste is dat al je 

sorcery skills een bonus van 10% 

krijgen en 2 van je spreuken er 25% bij 

krijgen. Je moet wel aangeven welke 

spreuken dat zijn.



Smuggler's collapsable robe Als je deze mantel met hoodie draagt en 

je zegt: "Gone", dan verdwijn je voor 

maximaal 24 uur.

De mantel blijft achter als een hoopje 

oude kleren en er valt niks magisch aan 

te herkennen, zolang er iemand in 

verdwenen is.

Je kan 'naar buiten'kijken, maar alleen 

met normaal zicht.

je kan elk moment naar buiten stappen, 

zolang er maar genoeg ruimte voor je is.

na 24 uur kom je gedwongen terug, ook 

la is er niet genoeg ruimt, 

en moet je 1 minuut bijkomen.

Shirt of Immolation
Als je deze blouse aan hebt en je wordt 

gegrapplet of je grapplet zelf, dan vliegt 

de blouse in de fik.

Dit doet 3d6 schade per ronde voor 

maximaal rondes per dag. Deze rondes 

hoeven niet opeen volgend te zijn.

Magische protectie helpt tegen deze 

schade, maar de schade van opeen 

volgende rondes wordt bij elkaar 

opgeteld.

Dus als je protection 10 hebt, dan 

worden alleen de eerste 10 vuur schade 

punten tegen gehouden en de schade 

daarna, komt gewoon door.

Vest of Vengeful tracker
Groen-bruin houthakker-achtig shirt.

Geeft 20% bij tracking.

En 50% attack bonus bij de eerste 

aanval tegen een opgespoord wezen 

(binnen de eerste 24 uur).

Bij elk platvoetig wezen is dat +100%!

Monocle of the investigator
Met dit glas kan je zien wat er zich de 

laatste 24 uur in een bepaalde ruimte 

van 5x5 meter heeft afgespeeld.

Luisteren kan niet.

Je kan het glas 2x per dag gebruiken.

Goggles of night Met deze bril met violet kristallen 

glazen, kan je in het donker zien.

20 meter ver.

Shoes of the firewalker
Deze schoenen zijn vuur en hitte 

bestendig en je kunt er mee over lava 

en magma lopen, zoals met schoenen 

waarmee je over water kunt lopen.

Deliquescent gloves
Deze handschoenen vormen zich naar 

de handen/klauwen van de drager.

En als je er iemand mee vastpakt of 

mee slaat, gegven ze zuur af.

1d6 punten acid damage.

Dit zuur tast eerst harnas aan en daarna 

hitpoints.

Magisch harnas beschermt niet!

Dit zuur kan niet op jezelf terecht 

komen, alleen bij sommige fumbles.

Er zitten 100 porties zuur in.



Glowing glove
Met deze witte leren handschoen kan je 

een schijnende handdruk achterlaten.

In een kleur naar wens.

De afdruk geeft licht als een kaars en is 

van 20 meter zichtbaar en verdwijnt na 

1 dag.

De afdruk is een precieze afdruk van de 

drager en ook de houding van de hand.

Er kunnen 100 afdrukken mee worden 

gemaakt.

Helm of brilliance

Stormlords helm g Dit is een helm met 2 grote hoorns met 

storm runes erop.

AP 15. 

Maar als je kan hem niet afwisselen met 

een andere helm.

Met deze helm kan de drager 1x per dag 

een onweestorm oproepen.

Het is een ritual dat 10 minuten duurt 

en daarna duurt het nog 10 minuten 

voordat de storm er is.

De storm blijft 10 minuten en in die tijd 

mag de drager van de helm elke beurt 

een lightning spreuk doen en elke 

minuut een thunderbolt spreuk. 

Als de drager van de helm wind 

elementals heeft, dan worden die 

gedurende de duration van de storm 2x 

zo groot.

20 charges.
Winter wolf headband

Deze kroon is gemaakt van het bleke bot 

van een ijswolf.

Er is ook een wolf figuur in uitgesneden.

Met volle maan (1 dag) kan de drager 

11 minuten lang in een grote witte wolf 

veranderen.

De kroon beschermt je tegen kou tot -15 

graden.

En als bonus zitten er 5 volle maan 

charges in, om in een wolf te 

veranderen.

In de week van de volle maan kan de 

drager 1x per dag een koude straal 

blazen , die 7d6 schade doet.

Armour of protectie helpen niet, behalve 

als de het natuurlijk harnas (huid) is.

de straal is 0,5 meter doorsnee en heeft 

een range van 10 meter.

Amulet of 2-way guided teleportation Heen en terug teleporteren

vanaf de sanctified location.

Dragonfoe amulet Met dit amulet heb je 50% kans om een 

dragon breath te soaken.

Verder heb je +25 MP om magische 

verdediging te overkomen als je een 

spreul tegen een draak doet.

En +20 schade met melee weapons 

tegen draken.
Necklace of netted stars

Shawl of life keeping Je kan hit points van jezelf in deze shawl 

opslaan.

Maximaal 15.

En ze blijve ner maar 1 dag inzitten.

Als je de shawl daarna om doet en je 

komt onder nul hitpoints, dan krijg je 

direct het aantal hitpoints dat je in de 

shawl hebt opgelsagen.

Elke keer dat de shawl gebruikt is er 

13% kans dat dat de laatste keer was 

dat je hem kon gebruiken



Abjurant salt
Met dit zout kan je een cirkel maken van 

2 meter doorsnee of een rechte lijn van 

5 meter.

Evil creatures kunnen niet over deze lijn 

heen, maar er wel overheen schieten.

Er zijn 10 porties zout.

Agile alpen stock
Deze gekromde tak kan als wandelstok 

en quarterstaff gebruikt worden.

Als je er mee wandelt dan wordt je 

move rate met 1 verhoogd.

Bovendien zorgt hij er voor dat je 

minder makkelijk struikelt.

Als je je dexterity daarvoor moet testen, 

krijg je er 1xDEX bij.

Als quarterstaf doet hij dubbele schade 

en geeft hij je -2 SR.

Tot een minimum van 1.

Bottled Yeti fur In dit flesje zitten 3 porties Yeti fur.

Als je het flesje opent stroomt de Yeti 

huid over je arm en verpreid zich over je 

hele lichaam.

Hierdoor wordt je cold resistent en krijg 

je +5 natural armour.

Bovendien krijg je in sneeuw-achtige 

omgevingen + 100% bij stealth.

Dit effect duurt 24 uur of totdat je het 

met alcohol afwast.
Chalice of poison weeping

Deze beker is gemaakt van een hoorn 

van een eenhoorn.

Als er iemand vergiftigd is, dan kan je 

deze beker bij het gezicht van het 

slachtoffer houden.

Het slachtoffer huilt het gif dan uit zijn 

lichaam en je kunt 1 portie van dat gif in 

de beker opvangen.

je kan de beker 1x per dag gebruiken.

Het werkt niet als het slachtoffer al 

immuun is voor het gif of als het gif is 

uitgewerkt.


