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Regelsæt er opdateret: 09-02-2020 

Indledning 

Med evnen Alkymi kan du lave drikke, der påvirker spillet og spillerne. De drikke, du kan lave med 
denne evne er ikke magiske, men kemiske. 
  
Du kan altid kun blive påvirket af 1 positiv og 1 negativ bryg. 
Drikke virker på 2 måder: 
  

● Øjeblikkelig. Disse drikke virker med de samme og effekten virker øjeblikkeligt. 
● Over tid. Disse drikke træder i kraft fra øjeblikket du indtager dem, og varer derefter over 

den tid, drikken fortæller dig. 
 Alle drikke holder indtil de er brugt. Vær opmærksom på at det er alkymistens ansvar at indholdet 
ikke bliver for gammelt. (Indholdet skal skiftes til hver scenarie!!) 
 
Hvordan man brygger 
Af hensyn til spillet skal du selv anskaffe glas, flasker og diverse redskaber, som er passende til en 
alkymist. Det gør rollen mere autentisk, da en alkymist uden redskaber slet og ret ikke fungerer. 
Rollespilsforeningen A’kastin kan ikke udlåne glas/flasker/diverse til brug af alkymi. 
  
For at fremstille en drik skal du have både opskriften og de nødvendige ingredienser. Rollen skal 
fremstå ægte, og give andre spillere mulighed for at reagere på dit arbejde; derfor er det vigtigt at tage 
sig tid til brygningen. 
Når du har lavet din bryg, kan du hælde den på en flaske, som du kan sælge. 
  
Den færdige drik skal kunne indtages. Den må ikke være sundhedsskadelig; under ingen 
omstændigheder. Selvom jord, bark, bær og andet fra skoven bruges til effekter i spillet, må drikken 
ikke indeholde dette. Drikken skal derfor i sidste ende indeholde en væske, såsom vand (gerne med 
frugtfarve), mælk, juice og så videre.  
(Det er alkymistens ansvar at sikre sig at folk der indtager drikken ikke er allergisk overfor drikken! 
For Eksempel kan nogle være allergisk overfor mælk eller nødder) 
  
Hver drik du laver skal markeres med en seddel. Sedlen skal påskrives drikkens off-game navn og 
dens niveau og effekt. Effekten skal skrives på bagsiden, så andre ikke kan læse effekten før de 
indtager drikken. Selve drikkens navn skal stå på forsiden, hvis man vælger at navngive den. En drik 
skal ikke nødvendigvis navngives, selvom det oftest giver mest at spille på. 
  
Eksempel: Forside: “Mortimors drik”. Bagside: “Dødens Essens. Du går på 0 LP”. 
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Opskrifter 
Alle opskrifter findes i dette regelsæt for alkymisten. Du skal kopiere opskrifterne over på et stykke 
in-game papir, som du kan have med i spillet (kan laves ved at dyppe almindeligt printerpapir i kaffe 
eller en stærk te). 
Det er ikke tilladt at brygge efter hukommelsen, og det er ikke tilladt at finde på sine egne drikke. 
Gøres dette, vil drikkende være uden effekt. 
  
Alle drikke tager et antal minutter at brygge: 

Niveau opskrift Tid 

1 5 minutter 

2 10 minutter 

3 15 minutter 

4 20 minutter 

  
Fra Alkymi niveau 3: Alkymisten opfordres til at eksperimentere og blande urter og ingredienser, 
som ikke nødvendigvis står i en opskrift. Derefter kan en arrangør kontaktes, og de vil så fortælle dig 
drikkens effekt. 
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Ingredienser 
Hver opskrift kræver ingredienser. Ingredienserne fra arrangører vil altid bestå af en pose, der er 
markeret med ingrediensens navn. Når du har brugt en ingrediens skal du aflevere den til en arrangør. 
Der findes også ingredienser, som ikke gives ud af arrangørerne. Det kan for eksempel være øl fra 
kroen eller blod fra et offer. Uanset om ingrediensen er en væske eller et fast stof (for eksempel mos 
fra skoven), skal du bruge en beholder til at have ingrediensen i - meget gerne en beholder af glas.Vi 
gør opmærksom på at alle drikke skal være drikkelige. Det vil sige ingen mos eller blade i dem. 
  

Niveau Nyttige urter Beskrivelse Giftige 
urter 

Beskrivelse 

1 Kongetand Hjælper med helbredelse Vorterod Give en smerte 
fornemmelse 

1 Blodbær Genvinder hurtigere 
kampkraft 

  

2 Ildgræs Let antændelig Tudsebark Fortynder blodet 

2   Kvælertang Får blodet til at løbe 
langsommere 

3 Hybenholdt Katalysator Slangefrø Skaber hallucinationer 

3 Dværgerod Fortætter cellestrukturen   

4 Cedertræ Magisk urt med helbredende 
egenskaber 

Sort 
fluesvamp 

Dødelig giftig 
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Opskrifter på drikke m.m. 
  
Niveau 1 
Gift Drik 

Dværg-snaps Enkens Tåre 

Nervegift Naturens bryg 

  
Dværg-snaps 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. 
Når denne bryg drikkes vil man øjeblikkeligt blive meget beruset. Denne vidunder drik efterlader 
ingen tømmermænd. Virkningen fortager sig når du mister bevidstheden eller efter 15 min. 
Ingredienser: Øl fra kroen, Vorterod. 
  
Enkens Tåre 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik fjerne alle effekter af alkohol og gør øjeblikkeligt subjektet ædru. 
Ingredienser: Kongetand, Rent vand. 
 
Naturens Bryg. 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes 
Denne drik helbreder 1 LP. Du kan aldrig blive helbredt for mere end dit max LP. 
Ingredienser: Ingen, kan brygges hver anden time.  
Note: Denne drik vare kun til slutningen af scenariet 
 
Nervegift. 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik skader 1 LP, men men virker også hvis den kommes i andre drikke 
ingredienser: Ingen, kan brygges hver anden time.  
Note: Denne drik vare kun til slutningen af scenariet 
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Niveau 2 
Gift Drik 

Søvndrik Helbredelsesdrik 

Smertedrik Stenhud 

Svag Giftdrik Kranieforstærker 

 Drømmeløs Hvile 

  
Søvn-drik 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes.  
Kan benyttes med Påfør Gift. 
Når du indtager denne drik vil du falde i søvn og sove de næste 5 min. 
Ingredienser: 2 Kvælertang. 
  
Smerte-drik 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes.  
Kan benyttes med Påfør Gift. 
Den som indtager denne drik vil blive påvirket af smerte. 
Ingredienser: 2 Vorterod. 
  
Svag Gift-drik 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes.  
Kan benyttes med Påfør Gift. 
Når du bliver forgiftet af denne drik mister du 2 LP og får smerte. 
Ingredienser: Vorterod, tudsebark. 
 
Helbredelses-drik 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Når du drikker denne drik genvinder du 2 LP. Du kan aldrig blive helbredt for mere end dit max. LP 
Ingredienser: 2 kongetand. 
  
Stenhud 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik giver dig +2 LP som ikke kan genvindes. Effekten aftager når der er gået 30 min eller når 
du har mistet de ekstra LP. 
Ingredienser: Kvælertang, blod. 
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Kranie Forstærker 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Når du drikker denne drik bliver du immun overfor evnen Bonk de næste 30 min. 
Ingredienser: Jern, Ildgræs. 
  
Drømmeløs Hvile 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Når du drikker denne drik falder du i søvn i 10 min. Når du vågner, genvinder du alle naturlige LP. 
Bliver du vækket inden de 10min er ovre, virker drikken ikke og du genvinder ingen LP. 
Ingredienser: Kongetand, blodbær, tudsebark. 
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Niveau 3 
Gift Drik 

Giftdrik Kærlighedsdrik 

Paralysedrik Stor Helbredelsesdrik 

Sandhedsdrik Stor Stenhud 

 Jevans kur 

  
Giftdrik 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. Kan benyttes med Påfør Gift. 
Når du bliver forgiftet af denne drik mister du 3 LP og får smerte. 
Ingredienser: Vorterod, tudsebark, kvælertang. 
  
Paralysedrik 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. Kan benyttes med Påfør Gift. 
Den som indtager denne drik vil blive paralyseret i 30 sek. 
Ingredienser: 2 Slangefrø, vorterod, kvælertang. 
  
Sandhedsdrik 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. Kan benyttes med Påfør Gift. 
Den som indtager denne drik kan KUN tale sandt og vil altid svare på spørgsmål uanset hvem, der 
spørger, så længe de er under drikkens effekt. Effekten virker i 10 min. 
Ingredienser: Blodbær, hybenholdt, slangefrø. 
 
Kærlighedsdrik 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. 
Den som indtager denne drik vil blive stærkt forelsket i den næste person han/hun ser af det modsatte 
køn. Effekten varer i 30 min efter du først får øje på en person af modsatte køn. 
Ingredienser: Hybenholt, slangefør. 
  
Stor helbredelsesdrik 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Når du drikker denne drik genvinder du 4LP. Du kan aldrig blive helbredt for mere end dit max. LP 
Ingredienser: Dværgerod, 2 kongetand. 
  
Stor Stenhud 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
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Den som drikker denne drik vil modtage 3 ekstra LP, dette LP mistes som det første (efter rustning) 
og kan ikke genvindes. Effekten varer i 60 min eller indtil du mistet det ekstra LP. 
Kommando: +3LP i 60 min, eller til de er mistet. 
Ingredienser: Hybenholt, kvælertang, blod. 
  
Jevans Kur 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik får et offer til at sove i 5 min. Når personen vågner, vil han være helbredt for alle 
sygdomme. Bliver han vækket før de 5min vil sygdommen ikke blive kureret. 
Ingredienser: Hybenholt, kvælertang, dværgerod. 
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Niveau 4 
Gift Drik 

Kraftig Giftdrik Kellwans Gave 

Dødens Essens Jernhud 

Kellwan’s gift Orleks styrke 

Særligt 

Krudt 

  
Kraftig Giftdrik 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. Kan benyttes med Påfør Gift. 
Når du bliver forgiftet af denne drik mister du 5 LP og får smerte. 
Ingredienser: Vorterod, tudsebark, kvælertang, sort fluesvamp. 
  
Kellwan’s gift 
Negativ drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. Kan benyttes med Påfør Gift. 
En magibruger kan ikke kaste nogen form for magi i 1 time. 
Ingredienser: 2 Manasten, 2 jern, 2 slangefrø. 
  
Dødens Essens 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes eller Tilsættes. 
Personen der indtager denne drik dør. 
Særligt: Væsken SKAL være helt sort ellers er den uden effekt. 
Ingredienser: 2 sortflue svamp, blod fra en dæmon.. 
  
Kellwan's Gave 
Øjeblikkelig drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik ophæver alle magiske effekt som allerede påvirker den som indtager drikken. 
Ingredienser: Hybenholt, 2 manasten, 2 jern, blod fra en kelllwan præst. 
  
Jernhud 
Positiv drik 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik giver dig +4 LP som ikke kan genvindes. Effekten aftager når der er gået 30 min eller når 
du har mistet de ekstra LP. 
Ingredienser: Hybenholt, kvælertang, cedertræ, blod. 
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Orleks styrke 
Indtagelse: Drikkes. 
Denne drik giver dig +10 NK og du bliver immun overfor alle vælte effekter og paralyse effekter i 15 
min. 
Ingredienser: Hybenholt, cedertræ, slagefrø, sort fluesvamp, blod fra en grønhud. 
  
Krudt – bruges til pistol, der er nok til 2 skud. 
Ingredienser: 1 sulfur og 1 jern. 
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