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Indledning 
  
Smeden er mester i alle praktiske håndværk. Du kan reparere rustninger, lave mægtige 
våben, skjolde, og du kan bygge døre og porte. Smeden er den praktiske person, der formår 
at bruge minens ressourcer og smede ting af stor værdi. 
  
Smeden skal bruge følgende ting for at kunne lave noget som helst: 
-Hammer (denne må gerne være lavet af latex eller gaffa) 
-Ambolt (må også gerne laves i latex eller gaffa) 
  
Smeden har følgende evner der gør hans håndværk unikt. 
  

Evne Effekt  Tid Ressourcer 

Reparer døre og 
porte 

Alle smede kan 
reparere døre og porte. 
(Denne evne har alle 
smede) 

15 min 2 jern 

Reparer 
Rustning 
Niv 1-3 

Smeden kan reparer 
ødelagte rustninger. 

Niv 1: 5 min per RP 
  
Niv 2: 2 min per RP 
  
Niv 3: ½ min per RP 

Ingen 

Lave Låse 
Niv 1-3 

Smeden kan lave låse. Niv 1: 15 min 
  
Niv 2: 20 min 
  
Niv 3: 30 min 

Niv 1: 2 jern 
  
Niv 2: 4 jern 
  
Niv 3: 2 jern og 2 
Mitril 

Perfektionist Smeden udnytter nu 
ressourcerne bedre. 
Smeden er nu i stand til 
at forbedre rustninger. 

Ingen Halv oprindelig 
pris. 

Runesmedning Smeden kan nu lave 
rune genstande. 

10 min. per rune Se under rune 
genstand 

  

  



Perfektionist 
En Mester Smed kan få det bedste ud af de ressourcer, personen har til rådighed. Derfor 
kan de fremstille produkter med mindre materiale end Runesmeden. 
  
Mester Smeden kan dog se ressourcernes betydning, og kan få selv de mest hårdføre 
materialer til at bøje sig efter sin vilje.  
 
Mester Smeden er i stand til at omsmede runer. Det vil sige at han kan forme en type rune til 
en anden. Dette tager 5 minutter.  
Fx. Bjarne har en Nagerune, men han skal bruge en Jernrune. Han giver derfor sin 
Nagerune til en Mester Smed som omdanner hans Nagerune til en Jernrune. 
 
En mester er også i stand til at kombinere 5 jern og 5 manakrystaller for at skabe 1 mitril. 
Dette tager 5 minutter. Dette ødelægger både jern og manakrystaller. 
 
Mester Smeden er velkendt for at kunne forme Mitril, så det kan bruges som rustning. Ved at 
belægge en rustning i mithril vil rustningen give ekstra RP. Antallet af RP afhænger af, hvor 
meget metal rustningen er lavet af og hvor meget Mitril, der bruges. En perfektionist der 
bruger et stykke Mitril vil give bæreren af rustningen permanent 1.5 ekstra RP til rustningen 
(rundet ned). Denne ændring er permanent. Dog hvis en perfektionist ikke reparere den 
tager det 2 minutter ekstra per RP.  
Kontakt en arrangør hvor du medbringe rustningsdele og mitrilen. Rustninger der har Runer 
kan ikke forbedres af en perfektionist og Rustninger forbedret af en perfektionist kan ikke 
have runer på sig. 
 

Runesmedning 
Ifølge legenden er det i dag næsten 4500 år siden, at dværgen Graham Ûhr Krezz lærte 
at benytte runernes kraft til at skabe våben, rustninger og skjolde, hvis kræfter overgik 
normale våben og rustninger. 
Men som tiden var dengang, var det også yderst nødvendigt; magi eksisterede ikke, og 
sortelverne havde i mange år bekriget de andre elvere. En krig de var ved at vinde, og nu 
var de begyndt at angribe dværgene. De havde mægtige monstre med sig, kaldet Ilshere. 
Disse monstre kunne ikke dræbes med almindelige våben, men med runevåben var det 
muligt. 
Siden runerne blev opdaget, har de og dværge haft et særligt forhold til hinanden. Dværge 
har medfødte evner med runer som ingen andre racer har. Mange påstår også, at runerne er 
dværgenes magi - hvilket næsten alle dværge vil nægte. De anser det at kalde runer for 
magi som værende blasfemi, for lige så meget som dværge hader magi, elsker de runer. 
Alle racer kan dog lære at beherske runerne, og derfor findes historier om dygtige 
runesmede, som ikke har været dværge. 
  



Runer 
Det første du skal vide om runer er, at de IKKE er magiske. Runer er en opfindelse af 
dværgene, som blev lavet for at bekæmpe magi og magiske væsner. Derfor er runer altså 
anti-magiske genstande og de kan derfor aldrig fortrylles. 
Runegenstande har dog nogle overnaturlige kræfter, som gør at de bliver bundet til den sjæl 
som bærer dem. Dette betyder at en rune genstand ikke kan stjæles, men ejeren kan frit 
give sin rune genstand til en anden person. Den, det modtager en rune i gave vil nu blive 
den nye ejer, og runegenstanden kan nu ikke tages fra ham. En usmedet rune kan dog 
stadig stjæles. 
  
En færdig smedet runegenstand markeres ved et hvidt bånd, hvorpå runens navn er skrevet 
med sort. Dette bånd skal altid sidde på runegenstanden. Mangler båndet har 
runegenstanden ingen effekt, før du skaffer et nyt bånd at sætte på. Runesmeden har selv 
ansvaret for at skaffe de off-game materialer, der skal bruges til at markere en 
runegenstand. 
  
Til tider er det muligt at skaffe runer. Disse er meget stærke og ofte ganske sjældne og dyre. 
Runer har flere forskellige funktioner, men lige meget hvilken af en runes funktioner der 
udnyttes, vil runen blive brugt ved benyttelse (afleveres til en arrangør). 
  
At bruge runegenstande 
Du kan bruge forskellige runegenstande på samme tid, der findes dog visse begrænsninger. 
Du kan kun have 1 runevåben, 1 runerustning og 1 runeskjold af gangen, altså én af hver 
type. 
Du kan f.eks. ikke have runer i flere forskellige dele af din rustning, ligesom du ikke kan 
bruge 2 runevåben på samme tid.  
Magikastere (inklusiv præster) kan ikke bære og benytte runegenstande. 

Runer 
Nagerune 
Denne rune siges at være den ældste rune, der eksisterer. Dens kræfter bruges med 
offensivt henblik. Dette var også den første rune som thanen Even Ûhr Krezz opdagede da 
han fandt runernes kraft dybt i sit folks bjerge. 
  
Elementrune 
Denne rune besidder alle elementernes kræfter. Hvordan den er opstået ved ingen præcist, 
men dværgene har dog legender, der fortæller om et uhyre, som levede i fortiden som 
skabte denne rune. Elementrunens kræfter kan være både offensive og defensive. 
  
Jernrune 
Denne rune er skabt til beskyttelse. Ifølge legenden blev den skabt af thanen Altika, som 
levede generationen efter Even Ûhr Krezz. Til tider er denne rune også kendt for at have 
helbredende egenskaber. 
  



Dragerune 
Den nyeste rune, som først lige er blevet magtfuld. Med ophøjelsen af Esselia og dragernes 
Opvågning, har denne rune nu fået ny magt, som forstyrrer balancen. 

Runeskjolde 
Drageskind 
Du tager kun halvt så meget skade fra magier. (Rundet op) 
Ingredienser: 3 Elementruner, 3 Drageruner, 2 Jernruner. 
  
Essalias beskyttelse 
Du får dobbelt så meget liv når du bliver helbredt af magi. 
Ingredienser: 1 Elementrune, 1 Dragerune. 
  
Krigerens Skjold 
Dette skjold giver dig 1 RP på samme måde som en normal rustningsdel vil. Det ekstra RP 
fra dit skjold vil altid være det første du mister; dette ekstra RP mistes kun når du selv 
rammes og ikke når nogen slår på skjoldet. Dette RP kan repareres som normalt hos en 
smed. 
Ingredienser: 1 Jernrune. 
  
  
Magiens Bane 
Dette runeskjold gør bæreren i stand til 2 gange per scenarie, at modstå en valgfri magi som 
rammer spilleren. Når spilleren rammes af en magi, de vil beskyttes imod, skal de udtale 
kommandoen: ”Magiens Bane – immun!” 
Note: Virker kun hvis det rammer skjoldet! - Områdemagi kan ikke blokkeres. 
Ingredienser: 2 Mitril, 2 Jernruner, 2 Elementruner, 1 Dragerune. 

Runerustning 
  
Gudernes Rustning 
Negative magier påvirker dig nu kun halvt så lang tid (rundet op.) 
Ingredienser: 2 Mitril, 3 Drageruner, 1 Elementrune. 
  
Jordens Rustning 
Du bliver immun overfor alle vælte effekter. 
Ingredienser: 2 Jernruner, 2 Elementruner, 1 Mitril. 
  
 
 
 
 



Krigerens Rustning 
Denne rustning giver dig 2 ekstra RP. Disse RP fungerer på samme måde som de normale 
RP du får fra en normal rustning. De ekstra RP vil altid være det første, du mister og de 
sidste der, bliver repareret. 
Ingredienser: 2 jern, 1 Jernrune. 
  
 
Hærførens Rustning 
Denne rustning giver dig 3 ekstra RP. Disse RP fungerer på samme måde som de normale 
RP du får fra en normal rustning. De ekstra RP vil altid være det første, du mister og de 
sidste der, bliver repareret. 
Ingredienser: 4 Jern, 3 Jernruner. 
  
Thanens Rustning 
Denne rustning reparerer alt din udrustning på mystisk vis. Dette betyder, at du genvinder 1 
RP pr. 2. minut når du bærer rustningen og er ved bevidsthed. Du kan ikke genvinde mere 
RP end du normalt får for din rustning. 
Note: Denne Effekt virker ikke i kamp. 
Ingredienser: 1 Jernrune, 1 Elementrune. 
  
Samaritanernes Rustning 
Hvis du går på 0 LP mens du bærer denne rustning, vil du automatisk genvinde alle dine 
naturlige LP 10 minutter efter du vågner; dvs. når du igen er kampdygtig ifølge dødsreglerne, 
som findes i det almindelige regelsæt. 
Ingredienser: 4 mitril, 1 Jernrune, 1 Dragerune. 
  
Dragens Rustning 
1 gange per scenarie kan du ved at berøre nogen bruge kommandoen: ”Drageild – 8 hellig 
skade”. Du vælger selv hvornår du bruger kommandoen. 
Ingredienser: 3 mitril, 2 Dragerune, 2 Elementrune. 
  

Runevåben 
  
Armens styrke 
Bæreren af dette våben vil modtage 5 ekstra NK så længe de har våbenet på sig. (Dette 
våben tæller derfor altid som det aktive runevåben.) 
Ingredienser: 1 Nagerune. 
  
Heksejægeren 
En gang per scenarie kan du ophæve en magi, hvis du rammer en person eller barriere med 
dette våben. Du kan ikke ophæve magiske genstande, såsom talismaner med dette våben. 
Ingredienser: 1 Mitril, 1 jern, 1 Sjælestøv, 1 Nagerune, 1 Jernrune, 1 Elementrune, 1 
Dragerune. 



  
Kellwans Klinge 
Dette våben giver permanent hellig skade. Dette skal som normalt markeres med et grønt 
bånd. (For optimal effekt kan dette også siges ved slag på fjender, hvor hellig skade kan 
have effekt.) 
Ingredienser: 1 Nagerrune, 1 Elementrune. 
  
Livets Le 
Når du dræber en person med dette våben vil du genvinde 1 mistet LP. Du kan ikke gå over 
din maksimale LP ved brug af dette våben. 
Ingredienser: 1 Flagermuse gødning, 1 Elementrune, 2 Nagerruner, 1 Dragerune. 
 
Magerens Mareridt 
Dette våben har ingen effekt i kamp. Det kan bruges til tortur, hvor den vil syge vilje og fokus 
fra ethvert offer. Tortureres en person med mana i kroppen, vil de miste mana i stedet for 
LP, med samme interval på 1 mana per minut. Offerets mana kan først genvindes 1 time 
efter torturen er afsluttet. Har offeret ingen mana (tilbage) i kroppen, vil de miste LP som ved 
normal tortur. 
Note: Denne rune genstand tæller ikke mod det samlet antal rune genstande du må have på 
dig. Denne rune kan sættes på alle torturinstrumenter  
Ingredienser: 1 Nagerrune, 1 Enhjørningeblod. 
 
 


