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Regelsæt er opdateret: 09-02-2020 

Indledning 

I dette sæt kan du som handelsmand se de forskellige varer, du har mulighed for at handle hjem, samt 
systemet bag det. Det gælder dog for alle varer, at de skal udleveres af en arrangør, medmindre du 
selv kan tage det med (papir er et godt eksempel).  

 
Alle varer er delt op i 4 niveauer. For at få vare fra niveau 1, skal du have vareudvalg niveau 1. For at 
få vare fra niveau 2, skal du have vareudvalg niveau 2. Sådan gælder det også for niveau 3 og 4. 
 
Der findes to ting, du skal bruge for at kunne købe en vare. Den ene er de penge (Fjend), som varen 
koster, den anden er handelspoint – disse point repræsenterer dine evner til at skaffe ting hjem. I 
tabellen nedenunder kan du se, hvor mange handelspoint du modtager for hver spilgang du møder op 
til. 
 

Niveau af evnen Antal handelspoint pr senarie 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

 
I starten af hvert scenarie, lige før spilstart, modtager du dine handelspoint. Du skal henvende dig til 
en arrangør, som vil udlevere de varer, du har bestilt, hvorefter du selv skal notere din resterende 
handelspoint. Det er muligt at spare handelspoint op. Dette vil sige, at der ikke er nogen grænse for, 
hvor mange du man kan have på én gang. 
 

Hvordan bliver varen udleveret?  
Til hver spilgang skal du medbringe din egen lille liste over hvilke varer, du gerne vil skaffe hjem. 
Denne liste skal du give til en arrangør, som du kan finde ved checkin-bordet, hvor du også vil få dine 
varer. Bemærk at der kan forekomme særlige plots, som kan påvirke forsyningen af visse varer. F.eks. 
er det sværere end normalt at skaffe urter hjem, når der er sne.  
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(For at hjælpe arrangørerne kan man sende en mail med til arrangørerne over hvad man ønsker at 
bestiller, så arrangørene kan have det klart med det samme. Hvis ikke det gøres, kan man risikere at 
komme senere i spil, fordi arrangørerne skal lede efter varerne.) 
 
Når du får varen af en arrangør, skal du give de fjend og handels point, som varen koster i bytte for 
varen. Fjend skal gives til arrangøren, og handelspoint skal man selv holde styr på. 
 
Bemærk: Hvis du selv ligger inde med en spiselig vare (boller, kage, saftevand m.m.), og vælger at 
tage denne med for at sælge den i spillet, vil varen ikke koste fjend at hjemskaffe. Er det en madvare 
som ikke står på listen, vil denne ikke koste nogle handelspoint. Dette er for at vise at vi påskønner 
folk som f.eks. tager sig tid til at bage og forberede sig hjemmefra. 

Handelsmands evner 

Ambasadør  
Handelsmanden har nu mulighed for at blive en ambassadør for et af landene i Kalish. Med 
denne position har handelsmanden muligheden for at forbedre forholdet mellem A’kastin og 
det valgte land; og endda forpurre det.  
Jo bedre forholdet mellem det valgte land og A’kastin er, jo flere fordele vil der være for 
handelsmanden. Ligeså er ulemperne også store, når forholdet mellem det valgte land og 
A’kastin er dårligt. Landet kan vælge at sætte prisen op på udvalgte varer eller i værste fald 
melde krig. For at undgå dette kan man bruge list, smiger og en god omgang bestikkelse i 
form at fjend og andre værdier. 
Du får 15 fjend hver dag ved check ind, som dit land forventer du bruger på at sprede deres gode 
navn. 
Kontakt en arrangør når du køber denne evne.  
 

Handelspartner 
Hvis du køber ting sammen med en anden handelsmand vil i kunne lægge jeres handelspoint sammen. 
Derudover vil i få en rabat på 25% (Rundet op) på både fjend og Handelspoint. 
 
Hæler  
Du skal ikke længere betale Handelspoint for varer i "Vareudvalg Niveau 1,2 og 3". 
 
Sikker handel  
I perioder hvor at ressourcer og materialer er svære at få fat i, har handelsmanden mulighed for ikke at 
blive påvirket. Der kan vælges mellem 2 aspekter; Planter eller metaller. En af disse ting vil ikke blive 
påvirkede af plot, og kan købes normalt. Handelsmanden bestemmer selv - valget kan dog ikke 
ændres,så vælg med omhu.  
Med sine gode investeringer i handel har handelsmanden dækket sig ind. De kender ikke til dårlige 
tider mere. Hver dag er en god dag: +10 fjend og handelspoint til hver spilgang. 
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Snushane 
Snyshanen har mulighed for at finder et tilbud på en bestemt varer i A’kastin handelregler. Disse ting 
ændre sig dog fra scenarie til scenarie. Disse tilbud kan ses i skema nedenfor. 
 

Hver lige måned Urter koster 25% (Rundet op) mindre i fjend 

Hver ulige måned Mineraler koster 25% (Rundet op) mindre i 
fjend 

Sommerscenarie En pistol koster 10 % mindre i fjend magiske 
genstande og ingredienser koster 20 % (Rundet 
op) mindre i fjend  

 
 
Stor importør  
Med sine lange kontrakter og sine mange venner ved handelsmanden, hvordan de kan få store 
sendinger hjem til ingen pris. 
Alle ressourcer koster 75% (Rundet op) mindre i handels point.  
 
Undergrundshandel (+ 10 handels point) 
Handelsmanden ved. hvordan man få hentet specielle ting hjem. Alt fra “Det Sorte Marked”, som er 
ulovligt kan nu købes.  
 
Urte udvalg (+ 10 handels point) 
Du har nu mulighed for at købene alle urterne i A’kastin handelregler. Både fra niveau 1-4 og fra det 
sorte marked. Du skal dog stadig betale handelspoint og fjend for at få urterne.  
 
 
Vareudvalg Niveau 1 
 

Varens navn  Pris i Fjend Pris i Handelspoint 

Kongetand (urt) 3 3 

Vorterod (urt) 4 2 

1 ark Papir  2 1 

Blodbær (urt) 3 2 

Lille helbredelse drink  5 5 

Dværge anaps 7 3 
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Vareudvalg Niveau 2  
 

Varens navn  Pris i Fjend Pris i Handelspoint 

Tudsebark (urt) 3 3 

Kvælertang (urt) 3 3 

Ildgræs (urt) 4 4 

Jernklump 2 8 

Lås niveau 1 12 8 

Sulfur 4 2 

 
 
Vareudvalg Niveau 3  
 

Varens navn  Pris i Fjend Pris i Handelspoint  

Ladning til pistol, 1 skud 12 8 

Dværgerod (urt) 4 4 

Hybenholt (urt) 4 4 

Slangefrø (urt) 4 4 

Hukommelses Drink  20 10 

Lås niveau 2 30 20 
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Vareudvalg Niveau 4  
 

Varens navn  Pris i Fjend Pris i Handelspoint  

Pistol 
(Du skal selv have en fysisk 
pistol. Du skal blot “købe” den 
for den må tages med i spil ) 

Ca. 500 Ansøgning og 100 
handelspoint 

Mitril  55 35 

Sort fluesvamp (urt) 10 6 

Cedertræ (urt) 8 5 

Lås niveau 3 250 65 

Rune 35 35 

Enhjørningehår 30 50 

Kellwans gift (Drik) 30 25 

Ladning til pistol, 1 skud 7 3 

Magisk skrifrulle 35 15 
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Det sorte marked 
 

Varens navn  Pris i Fjend Pris i Handelspoint  

Flagermusgødning 8 4 

Sjælestøv 8 4 

Mana krystal 20 5 

Blod fra en Dæmon 50 30 

Enhjørningeblod 40 60 

Enhjørningehorn 70 90 

Magisk skriftrulle 50 15 

Kraftig magisk skriftrulle 100-200 30-60 

Magiske artefakter  150-300 50-80 

Lejekontrakt “snigmord” 50-150 20-40 

Sort fluesvamp (urt) 10 6 
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