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Inleiding
In dit document vind je de priesterspreuken van Charm. Hierin wordt uitleg gegeven over de
spreuken die personages met de vaardigheid ‘spirituele magie’ (basis, gevorderd, expert)
kunnen kiezen. Bij iedere spreuk staat beschreven hoe je er op moet reageren.
Dit document maakt onderdeel uit van een set. Er is ook een document met de algemene
regels die iedereen moet kennen: de basis-regels. Zorg er voor dat je dat document gelezen
hebt voordat je de priesterspreuken bekijkt. Daarnaast is er een Magiërsspreuken document
waarin de magiërsspreuken beschreven zijn. Het samenstellen van een personage, plus een
omschrijving van de rassen, klassen en vaardigheden waaruit je kunt kiezen is terug te vinden
in het document Regelsysteem Personages.
Bij iedere spreuk staat ook beschreven hoeveel gebedspunten en ervaringspunten deze kost en
of je een leermeester nodig hebt om deze aan te schaffen. Deze informatie is alleen van belang
als je een personage gaat spelen dat zelf priesterspreuken gebruikt. Zie het Regelsysteem
personages (hoofdstuk “Spirituele magie”) voor meer informatie.
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Anata, Godin van de list en het bedrog
Gebeden aan Anata, basis
Arachnofobie
Gebedspunten
:1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Het slachtoffer van dit gebed denkt dat er duizenden spinnen over hem heen krioelen en zal
deze proberen van zich af te slaan, kloppen, rollen, enz. Zolang het gebed duurt of totdat het
slachtoffer schade krijgt kan hij niets anders meer doen.
Diefstal
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Een klein voorwerp wat in de hand van de priester past en binnen drie meter afstand is kan
met dit gebed naar de hand van de priester verplaatst worden als door een teleportatiegebed.
Dit is het enige gebed waarbij de incantatie gefluisterd mag worden.
Ontdek vloek
Gebedspunten
:1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
De priester kan dit gebed over een voorwerp, drankje, persoon etc. uitspreken en weet dan of
er een vloek op aanwezig is en zo ja welke.
Onzichtbaarheid
Aantal magiepunten : 2 + 1 GP / min. extra Duratie
: 1 minuut + 1 minuut / GP
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Signaal: Onzichtbaarheid
De priester wordt onzichtbaar gedurende 1 minuut + 1 minuut / GP. Voetstappen in
natte/zachte ondergrond en geluid zijn nog steeds waarneembaar. Bij het ondernemen van een
vijandelijke actie of het krijgen van schade wordt de priester weer zichtbaar.
Vervloek, zwak
Gebedspunten
:2
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het slachtoffer krijgt een zwakke vloek over zich die 1 schade per 2 uur doet (op torso door
harnas) tot de vloek opgeheven wordt (maximaal 3 schade in totaal).
Woede
Gebedspunten
:2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het slachtoffer van dit gebed wordt kwaad op alles en iedereen om zich heen. Hij hoeft niet
gewelddadig te worden (mag wel) en kan ook gewoon weglopen, maar wil in ieder geval niets
meer met zijn omgeving te maken hebben zolang het gebed duurt (schade verandert hier niets
aan).
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Gebeden aan Anata, gevorderd
Duister loop
Gebedspunten
:3
Duratie
: 10 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Signaal: Onzichtbaarheid
Dit gebed maakt de priester ook onzichtbaar en voor een langere tijd, maar werkt alleen
zolang de priester in het donker loopt (’s nachts, in de schaduw e.d.). Zodra de priester
iemand schade doet eindigt het gebed.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Hef vervloeking op
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een vloek opheffen. Als er meerdere vloeken zijn heb je dus ook
meerdere gebeden nodig.
Razernij
Gebedspunten
:3
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Het slachtoffer van het gebed wordt woest op alles in zijn omgeving en zal iedereen aanvallen
die te dichtbij hem komt (hij zoekt het gevecht niet op) zolang het gebed duurt (schade
veranderd hier niets aan).
Valse munt
Gebedspunten
:2
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
De priester creëert een aantal zilverstukken of andere waardevolle voorwerpen (met de
gezamenlijke waarde van niet meer dan 20 zilver) in zijn of haar hand. Deze zijn echt voor de
tast en andere zintuigen, maar verdwijnen na 5 minuten zodra ze de handen van de priester
verlaten.
Vervloek, gevorderd
Gebedspunten
:3
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Het slachtoffer van deze vloek krijgt 1 punt schade per uur (op torso door harnas) tot de vloek
opgeheven wordt (maximaal 6 punten schade). Het gebed kan maximaal op 10 meter afstand
gecast worden.
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Gebeden aan Anata, expert
Haat
Gebedspunten
:4
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Het slachtoffer van dit gebed wordt woest op een door de priester aangewezen persoon en zal
deze aanvallen met al zijn mogelijkheden zolang het gebed duurt. Schade verandert hier niets
aan.
Vervloek, expert
Gebedspunten
:4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Het slachtoffer van deze vloek krijgt 1 punt schade per uur (op torso door harnas) tot de vloek
opgeheven wordt (geen maximum aan het aantal punten schade). Het gebed kan maximaal op
10 meter afstand gecast worden.
Cirkel van verraad
Gebedspunten
:5
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Binnen een straal van 3 meter om de priester heen zal iedereen een razernij effect over zich
heen krijgen wat 1 minuut duurt. De priester zelf heeft hier geen last van. Bij het uitspreken
van de call moet je de plaats waar je staat aanwijzen.
Bankroet
Gebedspunten
:4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
De priester wijst een slachtoffer aan van dit gebed. Van die persoon verdwijnt tot maximaal 5
goud aan geld (in goud, zilver en/of bronsstukken) in het niets. Dit gaat niet naar de priester,
maar verdwijnt gewoon.
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Aurora, godin van liefde en schoonheid
Gebeden aan Aurora, basis
Vrede
Gebedspunten
:1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Een persoon welke zich in een gevecht bevind en dit gebed op zich krijgt zal stoppen met
vechten en rustig worden zolang hij niet daarna aangevallen wordt en zolang het gebed duurt.
Vriendschap
Gebedspunten
:2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het slachtoffer van dit gebed zal de priester als een goede vriend beschouwen en als zodanig
met hem omgaan. Dit houdt niet in dat het slachtoffer ineens alles doet en als het gebed
voorbij is zou hij of zij wel eens heel boos kunnen worden. Dit gebed werkt alleen op
mensachtigen.
Hypnotiseer
Gebedspunten
:2
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
De priester voert een actie uit welke een slachtoffer in trance brengt en dit blijft zo zolang de
priester de actie herhaalt (een medaillon heen en weer slingeren of zo). Zodra deze er mee
stopt blijft het slachtoffer nog 1 minuut gehypnotiseerd en zal daarna ontwaken uit trance.
Zolang het slachtoffer in trance is staart hij doelloos voor zich uit. Als het slachtoffer schade
krijgt is de hypnose voorbij.
Verwijder litteken
Gebedspunten
:2
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Een litteken kan hiermee bij iemand worden genezen zodat het niet meer zichtbaar is. Als de
wond minder als een uur oud is geneest dit gebed ook eventueel 1 LP op 1 locatie. Dit gebed
kan nooit meerdere keren op dezelfde wond gecast worden, na 1x is de wond dicht en moet de
rest natuurlijk genezen.
Lied van het leven
Gebedspunten
:3
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Zolang de priester een lied, gebed of iets dergelijks volhoudt en het slachtoffer vasthoudt zal
deze niet aan zijn verwondingen kunnen overlijden. Men kan dus wel nieuwe wonden
oplopen, maar als men op 0 staat bloed men niet verder dood. Zodra het gebed voor meer dan
5 tellen onderbroken wordt, of de priester schade krijgt, eindigt het gebed.
Liefde maakt blind
Gebedspunten
:1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het slachtoffer van dit gebed wordt 1 minuut lang verblind door liefde. Dit is geen fysiek
effect maar een geestbeïnvloedend effect. Door het plotselinge gevoel van vlinders in de buik
raakt het slachtoffer van dit gebed helemaal in de war.
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Gebeden aan Aurora, gevorderd
Charmeer
Gebedspunten
:2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Dit gebed werkt als vriendschap, maar de priester kan nu ook natuurlijke en magische
monsters bezweren.
Lied van Vredigheid
Gebedspunten
:4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Als de priester een lied begint (zang of instrumentaal) zal iedereen die dit hoort binnen een
straal van 3 meter alle gevoelens van agressie en haat laten varen zolang het lied voortduurt.
Als de priester schade krijgt of stopt met het lied is het gebed onmiddellijk voorbij. Werkt niet
op ondoden. Bij het uitspreken van de call moet je de plaats waar je staat aanwijzen.
Schoonheid van Aurora
Gebedspunten
:2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
De priester die dit gebed doet begint een helder licht uit te stralen wat de schoonheid van de
godin in zich heeft. Iedereen die dit kan zien zal de priester op geen enkele manier schade
willen doen (werkt niet op ondoden).
Suggestie
Gebedspunten
:3
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
De priester doet na zijn incantatie een suggestie naar een persoon (“ik stel voor dat je …”)
welke de persoon moet opvolgen zolang dit niet tegen zijn natuur ingaat.
Vol van Emotie
Gebedspunten
:3
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
De priester haalt bij het slachtoffer van dit gebed een heel sterke emotie naar boven. De
priester bepaald welke emotie naar boven zal worden gehaald; blijdschap, angst, woede,
verdriet, pijn( deze pijn is op geestelijk vlak, denk aan de herbeleving van een trauma o.i.d.)
Verwijder geestelijk litteken
Gebedspunten
:5
Duratie
: permanent
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een geestelijk trauma "genezen". Dit trauma wordt
niet uit het geheugen van de ontvanger van het gebed gewist, maar het zal geen negatieve
invloed meer op hem/haar hebben. Bijvoorbeeld: de priester kan hoogtevrees genezen, of de
pijn van traumatische oorlogsherinneringen wegnemen - de herinneringen blijven wel, maar
zorgen niet meer voor nachtmerries etc. Dit werkt ook tegen spreuken en gebeden als
'arachnofobia'. Let wel: dit gebed werkt niet als het tegen de wil van de ontvanger in gaat.

Gebedensysteem– pagina 8 uit 27

Gebeden aan Aurora, expert
Fascineer
Gebedspunten
:4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
Zolang de priester een gebed of lied aanheft zal iedereen die dit hoort binnen 3 meter van de
priester gefascineerd naar de priester kijken en verder geen actie ondernemen. Het gebed
eindigt zodra de priester of een van de slachtoffers schade ondervinden OF wanneer de
priester meer dan 5 tellen stopt met datgene wat hij aan het doen was.
Liefde
Gebedspunten
:3
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Het slachtoffer van dit gebed zal verliefd worden op een door de priester aangewezen ander
wezen. Liefde werkt niet tegen de eigen natuur in (elfen worden niet snel verliefd op een ork
enz.).
Commando
Gebedspunten
:4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
De priester geeft na zijn incantatie een bevel aan een persoon (“ik beveel je …”) welke de
persoon moet opvolgen zelfs als dit tegen zijn natuur ingaat. (Enige uitzondering is
zelfmoord.)
Ware aard
Gebedspunten
: 10
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Het slachtoffer van dit gebed kan zich niet meer anders voordoen dan hij/zij werkelijk is.
Geveinsde beleefdheid is onmogelijk, emoties kunnen niet meer weggestopt worden en liegen
gaat niet meer. Het hart ligt als het ware een uur lang op de tong.
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Helena, godin van genezing en bescherming
Gebeden aan Helena, basis
Beschermende cirkel, ondoden
Gebedspunten
:2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Alle lagere ondoden zullen door dit gebed op een afstand van 3 meter van de priester blijven
zolang het gebed duurt. De ondoden kunnen in de tussentijd andere dingen ondernemen of een
ander doelwit uitkiezen.
Beschermende cirkel, projectielen
Gebedspunten
: 2 + 1 GP / persoon Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Zolang de priester een gebed aan Helena opzegt is hijzelf en iedereen die hem vasthoudt (1
GP per persoon) immuun voor alle vormen van projectielen (pijlen, werpwapens, enz.). Zodra
de priester stopt met bidden of als hij schade krijgt is het gebed voorbij. Elke minuut moet de
priester de call herhalen.
Niemand die bescherming geniet mag zelf anderen schade doen, anders is het gebed voorbij.
Genees gif
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Dit gebed reinigt het lichaam van een persoon van alle vergiffen of neutraliseert een voorwerp
of drankje van aanwezige vergiffen.
Genees wonden, basis
Gebedspunten
:1+
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Dit gebed geneest 1 levenspunt op een locatie voor elk gebedspunt dat erin wordt stopt. Dus 3
gebedspunten is 3 levenspunten op een locatie erbij. Kan nooit over het oorspronkelijke
maximum heen.
Genees ziekte, basis
Gebedspunten
:2
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Dit gebed reinigt het lichaam van een persoon van alle basisziekten of neutraliseert een
voorwerp of drankje van aanwezige basisziekten.
Ontdek gif
Gebedspunten
:1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:4
Leermeester : nee
De priester kan dit gebed over een voorwerp, drankje, persoon etc. uitspreken en weet dan of
er een gif aanwezig is en zo ja welke.
Ontdek vloek
Gebedspunten
:1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:4
Leermeester : nee
De priester kan dit gebed over een voorwerp, drankje, persoon etc. uitspreken en weet dan of
er een vloek op aanwezig is en zo ja welke.
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Gebeden aan Helena, gevorderd
Beschermende cirkel, directe wapens
Gebedspunten
: 3 + 1 GP / persoon Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Zolang de priester een gebed aan Helena opzegt is hijzelf en iedereen die hem vasthoudt (1
GP per persoon extra) immuun voor alle vormen van normale schade van handwapens. Zodra
de priester stopt met bidden of als hij schade krijgt is het gebed voorbij. Elke minuut moet de
priester de call herhalen. Niemand die bescherming geniet mag zelf anderen schade doen,
anders eindigt het gebed.
Beschermende cirkel, magie
Gebedspunten
:3
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Zolang de priester een gebed aan Helena opzegt is hijzelf beschermd tegen alle magie van een
vooraf gekozen element of Godheid. (Vuur of Anata, enz.) Als de priester schade krijgt
(anders dan van het gekozen element of door de gekozen Godheid) of veroorzaakt eindigt het
gebed. Elke minuut moet de priester de call herhalen.
Genees wonden, gevorderd
Gebedspunten
: 2 GP / LP
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Dit gebed geneest 1 levenspunt op elke locatie voor elke 2 gebedspunten die erin wordt stopt.
Dus 4 gebedspunten is 2 levenspunten op elke locatie erbij. Kan nooit over het
oorspronkelijke maximum heen.
Genees ziekte, gevorderd
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Dit gebed reinigt het lichaam van een persoon van alle basis- en gevorderde ziekten of
neutraliseert een voorwerp of drankje van aanwezige basis- en gevorderde ziekten.
Hef vervloeking op
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een vloek opheffen. Als er meerdere vloeken zijn heb je dus ook
meerdere gebeden nodig.
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Gebeden aan Helena, expert
Genees wonden, expert
Gebedspunten
:4
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
Dit gebed geneest alle wonden op een persoon tot aan zijn of haar maximum.
Genees ziekte, expert
Gebedspunten
:4
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Dit gebed reinigt het lichaam van een persoon van alle expert (en lagere) ziekten of
neutraliseert een voorwerp of drankje van aanwezige expert (en lagere) ziekten.
Magische Barrière
Gebedspunten
: 5 + 1 GP / minuut Duratie
: 5 minuten + 1 minuut / GP
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
De priester legt een touw op de grond van maximaal 10 meter lang welke een magische
barrière vormt waar zowel normale als magische schade en aanvallen niet doorheen kunnen.
De vorm van de muur staat volledig vrij.
Cirkel der genezing
Gebedspunten
: 3 GP / LP
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Iedereen die binnen een straal van 3 meter van de priester is geneest 1 levenspunt op een zelf
te kiezen locatie per 3 GP die de priester besteedt. Bij het uitspreken van de call moet je de
plaats waar je staat aanwijzen.
Herrijs
Gebedspunten
: 10
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 30
Leermeester : Ja
Na een ritueel van tenminste 15 minuten kan 1x per weekend 1 persoon teruggehaald worden
uit de dood die niet langer dan 12 uur dood is. Elk ritueel moet worden beoordeeld door de
spelleiding.
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Helos, god van de dood
Gebeden aan Helos, basis
Angst
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het slachtoffer van dit gebed zal gedurende een minuut zo bang voor de priester zijn dat hij
niet binnen 3 meter van hem kan komen en het liefst zo ver weg is als mogelijk.
Detecteer ondode
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:4
Leermeester : nee
De priester die dit gebed doet ziet alle ondoden binnen een straal van 10 meter en weet wat
voor een ondode zij zijn.
Houd ondode op afstand
Gebedspunten
:2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Alle ondoden zullen door dit gebed op een afstand van 3 meter van de priester blijven zolang
het gebed duurt. De ondoden kunnen in de tussentijd andere dingen ondernemen of een ander
doelwit uitkiezen.
Pijn
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Onvoorstelbare pijn kwelt het slachtoffer van het gebed en deze kan niets anders doen dan
alles laten vallen wat hij vast heeft en ineenzakken op de grond zolang het gebed duurt. Zodra
het slachtoffer schade krijgt is het gebed voorbij.
Zegen graf
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: permanent
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
De priester kan een ritueel houden bij een graf (minimaal 5 minuten) zodat een ieder die er
begraven is niet meer geraised kan worden als ondode.
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Gebeden aan Helos, gevorderd
Aanraking der ondoden
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester iemand met zijn aanraking voor een minuut volledig
verlammen. De priester moet het slachtoffer wel aanraken wanneer hij de incantatie doet. Het
slachtoffer kan gewoon schade krijgen in die minuut tijd, maar eventueel neergaan gebeurd
pas als het gebed voorbij is.
Onzichtbaarheid voor ondoden
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Voor de duur van het gebed kunnen ondoden de persoon met dit gebed op zich niet meer zien
of voelen. Het gebed eindigt zodra de persoon een ondode schade doet.
Klauwen der aarde
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Skelethanden komen omhoog uit de grond en grijpen de voeten en enkels vast van een
persoon gekozen door de priester. Deze kan gedurende het gebed niet meer van zijn plaats
(bovenlichaam werkt dus nog wel). Tevens krijgt het slachtoffer 1 schade op elk van zijn
benen.
Verjaag ondode
Gebedspunten
:2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
De priester spreekt dit gebed uit over een ondode wiens niveau niet hoger is dan de helft van
het niveau van de priester. De ondode moet dan wegvluchten uit het zicht van de priester en
mag in de tussentijd ook geen andere acties uitvoeren (zoals anderen aanvallen).
Sterfbed
Gebedspunten
:3
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
De priester spreekt dit gebed uit over een persoon die aan het sterven is. Zolang de priester
daarna fysiek contact houdt met het slachtoffer zal deze niet sterven aan zijn of haar
verwondingen. Wanneer de priester langer dan 5 tellen zijn gebed onderbreekt of schade
krijgt eindigt het gebed.
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Gebeden aan Helos, expert
Roep ondoden op
Aantal gebedspunten : 1 + X
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Soms geeft Helos (lees spelleiding) zelf de opdracht aan een van zijn priesters om een of
meerdere ondoden te creëren en een opdracht voor hem uit te voeren. De priester kan dan een
ritueel uitvoeren van minimaal 10 minuten om een bepaalde ondode op te roepen. Het aantal
benodigde gebedspunten is afhankelijk van het type ondode en het aantal dat men wil maken.
Spectrale vorm
Aantal gebedspunten : 4 + 1 GP / min. extra
Duratie
: 1 minuut + 1 minuut / GP
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
De priester spreekt dit gebed over zichzelf uit en zijn lichaam lijkt te vervagen. De priester
verandert in een spectraal en kan zodanig alleen nog maar door magische wapens en/of
gebeden geraakt worden (“no effect” bij gewone wapens). Tevens doet zijn eigen wapen
magische schade (“magic”). Hij of zij kan nu ook door muren en dergelijke lopen, maar niet
door levende wezens.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Vernietig ondode
Gebedspunten
:2+X
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Met dit gebed vernietigt de priester 1 skelet (2 GP) of zombie (3 GP). Die ondode vergaat
binnen 10 tellen na de incantatie langzaam tot stof.
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Morrigan, godin van vernietiging
Gebeden aan Morrigan, basis
Doorbreek barrière
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Met dit gebed vernietigt de priester 1 magische barrière of muur-gebed.
Versplinter hout
Aantal gebedspunten : 2 + X
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een enkel voorwerp van hout versplinteren zodat het compleet
onbruikbaar wordt. Denk hierbij aan staven of bogen (2 MP) en wellicht zelfs een houten deur
(3MP). Natuurlijk kunnen grotere voorwerpen ook geprobeerd worden, maar daar is wellicht
meer kracht voor nodig.
Verbrijzel steen
Aantal gebedspunten : 2 + X
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een enkel voorwerp van steen verbrijzelen zodat het kompleet
onbruikbaar wordt. Denk hierbij aan stenen muren van 1 bij 1 meter (3 MP) en dergelijke.
Natuurlijk kunnen grotere voorwerpen ook geprobeerd worden, maar daar is wellicht meer
kracht voor nodig.
Brandende handen
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Na het uitspreken van de incantatie zijn de handen van de priester bedekt met vlammen, die
bij aanraking van een persoon of voorwerp 2 punten vuurschade doen (niet door harnas). De
vlammen doven na aanraking of na maximaal 1 minuut.
Vuurstraal
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Een vuurstraal komt uit de handen van de priester en brengt een personage 1 punt schade toe
op de door hem aangewezen plek (niet door harnas).
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Gebeden aan Morrigan, gevorderd
Breek bot
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : nee
De priester zegt het gebed op en blijft prevelen totdat hij een vijand aanraakt. (Binnen 1
minuut, anders vervalt de werking van het gebed.) Als de priester een ledemaat van het
slachtoffer raakt staat deze locatie gelijk op 0, ongeacht bepantsering. Als de priester iemands
torso raakt doet het gebed 1 schade door bepantsering heen.
Vernietig magische invloed
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Met dit gebed verwijdert de priester alle magische bescherming op een enkel voorwerp of
persoon.
Vernietig gebed / spreuk
Gebedspunten
:3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Als een vijand van de priester een gebed of spreuk cast kan de Morrigan priester een vernietig
gebed / spreuk doen. Het effect van de vijandelijke spreuk / gebed gaat gewoon door, maar
gedurende 24 uur kan de vijandelijke magiër/priester die spreuk / het gebed niet meer
herhalen.
Verroest metaal
Aantal gebedspunten : 2 + X
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester een enkel voorwerp van metaal verroesten zodat het compleet
onbruikbaar wordt. Denk hierbij aan zwaarden of schilden (2 GP) of zelfs complete harnassen
(4 GP). Natuurlijk kunnen grotere voorwerpen ook geprobeerd worden, maar daar is wellicht
meer kracht voor nodig.
Vuurpijl
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Een pijl van vuur wordt naar de tegenstander geschoten. Deze doet 2 punten schade op een
locatie (door het harnas).
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Gebeden aan Morrigan, expert
Vuurbal
Aantal gebedspunten : 5
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
Op een door de priester aangewezen plaats ontploft een vuurbal. Alle personages in een straal
van 3 meter krijgen 2 punten schade per locatie (niet door harnas heen).
Aardbeving
Aantal gebedspunten : 5
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Iedereen in een straal van 10 meter rond de priester valt op de grond door een aardbeving en
kan gedurende het effect niet opstaan. De priester raakt zelf niet uit balans wanneer hij zich op
het gebed blijft concentreren.
Vernietig magisch voorwerp
Aantal gebedspunten : 10
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Door middel van een ritueel van minimaal 10 minuten kan de priester trachten een permanent
magisch voorwerp te vernietigen.
Verbreek goddelijke band
Aantal gebedspunten : 6
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Dit gebed kan over een andere priester uitgesproken worden waardoor deze zijn band verliest
met zijn of haar godheid. Dit geeft vaak een ongelooflijk leeg gevoel en de getroffen
priester(es) kan geen gebeden meer uitspreken.

Gebedensysteem– pagina 18 uit 27

Manos, god der creatie en de natuur
Gebeden aan Manos, basis
Creëer water & voedsel
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
De priester kan met dit gebed 1 liter water maken of 1 dm3 aan voedsel maken. Hij zal het
echter wel ergens in moeten opvangen.
Kalmeer natuurwezen
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Wanneer dit gebed op een natuurwezen wordt gedaan dat hatelijk of agressief was naar de
priester of anderen toe, dan zal het wezen rustig en kalm worden.
Spreek met plant
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Gedurende de duur van het gebed is de priester in staat om met plantachtigen te
communiceren. Let wel op dat planten niet altijd even intelligent zijn en dus niet altijd even
correcte of relevante informatie geven.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Omwikkel
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Wortels schieten uit de grond omhoog en omwikkelen een persoon. Deze kan zich nog wel
bewegen (en dus verdedigen e.d.), maar niet meer van zijn plaats. De wortels groeien
razendsnel weer terug als ze worden kapotgemaakt; dus wapens werken niet tegen de wortels.
Met vuur zijn de wortels kapot te krijgen, maar dan krijgt de omwikkelde persoon ook schade
van het vuur.
Manos’gids
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 15 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
De persoon wie dit gebed over zich krijgt, kan voor 15 minuten woudlopen.
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Gebeden aan Manos, gevorderd
Insectenplaag
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Een zwerm insecten vormt zich rondom een enkel slachtoffer en begint te steken en te bijten.
Dit doet 1 schade per locatie door harnas heen (de insecten kruipen werkelijk overal in) en
zorgt ervoor dat de persoon geen concentratie kan houden. Gebeden, spreuken en bepaalde
vaardigheden zullen daarom niet meer lukken.
Reizen via wortels
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Signaal: Out of Character (tijdens verplaatsen van de ene boom naar de andere)
De priester raakt een boom aan en reist via de grond direct op magische wijze naar een andere
boom binnen 10 meter waar hij dan weer uit stapt.
Regenereer
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
De priester spreekt dit gebed uit over een persoon. Zolang deze persoon contact houdt met
natuurlijke grond en niet meer van zijn plaats gaat geneest deze 1 LP / minuut. Eventueel
verloren gegane ledematen groeien hiermee ook weer terug. De persoon die regenereert mag
geen enkele actie uitvoeren. Zodra iemand schade krijgt of weer volledig genezen is eindigt
het gebed.
Spreek met natuurwezen
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Zolang het gebed duurt, kan de priester met dieren communiceren in hun taal. Voor alle
anderen klinkt de priester dan onbegrijpelijk.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Verdwaal
Aantal gebedspunten : 1 GP / persoon
Duratie
: 15 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Dit gebed kan worden uitgesproken over een groep of individu (1 GP per persoon) welke zich
op dat moment in het bos van het pad af bevindt. Ook al heeft de groep woudlopers en/of
gidsen bij zich: iedereen in de groep is nu onmiddellijk verdwaald en kan noch het pad terug
vinden, noch het bos verlaten voor zolang het gebed duurt. Men krijgt geen schade van het
verdwaald zijn.
Versper het pad
Aantal gebedspunten : 1 GP / persoon
Duratie
: 15 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : ja
Het gebed wordt over een groep of individu (1 GP per persoon) uitgesproken welke zich dan
nog op het pad bevinden/bevindt. Het bos keert zich tegen deze perso(o)n(en) en zolang het
gebed duurt kan/kunnen deze het pad niet meer verlaten. (Hier helpt noch de vaardigheid
woudlopen tegen, noch worden gegidst.)
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Gebeden aan Manos, expert
Beschermer van Manos
Aantal gebedspunten : 10
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Dit gebed gebruiken Manos aanhangers alleen in uiterste noodgevallen. De priester absorbeert
dan alle natuurlijke kracht uit zijn omgeving in een ritueel van minstens 10 minuten. Hierdoor
krijgt de priester een aantal bijzondere krachten om de vijanden van Manos mee te
vernietigen:
- De priester verkrijgt de vaardigheden woudlopen en gidsen (als hij deze nog niet had).
- De priester regenereert wonden met een snelheid van 1 LP / minuut.
- De huid van de priester wordt als de schors van een boom: dubbele schade van vuur, maar
+2 LP per locatie.
- De priester krijgt twee klauwen i.p.v. handen welke magische schade doen (zelf prop voor
regelen).
Doornen muur
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : ja
Een muur van doornen rijst op uit de grond en vormt een muur van 3 meter hoog, 1 meter dik
en maximaal 5 meter breed. De muur kan kapot geslagen of gebrand worden maar dit kost
tijd. Als je de muur aanraakt krijg je 1 schade door de doornen. Als je om wat voor reden dan
ook hard in de muur terecht komt (gegooid, vallen e.d.) krijg je 1 schade per locatie en zit je
vast. Je kunt je dan bevrijden (of aan de andere kant uit de muur komen) met nog eens 1
schade per locatie.
Woede van het woud
Aantal gebedspunten : 8
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
Het woud keert zich tegen de vijanden van Manos en de natuur zelf lijkt in opstand te komen.
Dit gebed strekt zich uit in een straal van 10 meter vanuit de priester en iedereen binnen die
straal ondervind de volgende effecten:
Omwikkel, elk karakter binnen de radius van het gebed wordt gegrepen door wortels en
takken e.d. en kan zijn benen niet meer bewegen. De takken en wortels die omwikkelen
zitten echter ook nog eens onder de doornen en iedereen krijgt 1 schade op elk van zijn
ledematen die de grond raakt.
- alle wapens van hout binnen de radius van het gebed (bogen, pijlen, staven, knotsen e.d.)
verbuigen op een zodanige manier dat ze onbruikbaar worden. Ze buigen na afloop van
het gebed niet terug naar hun oorspronkelijke vorm!
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Ragnor, god der oorlog en strijd
Gebeden aan Ragnor, basis
Bescherming van Ragnor
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 10 minuten
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Ragnor beschermt de persoon die dit gebed over zich heen krijgt en schenkt hem 2 magische
beschermingspunten. Deze punten zijn niet gebonden aan een locatie en gelden dus voor het
gehele lichaam.
Hand van Ragnor
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Dit gebed spreekt de priester uit over zichzelf en/of maximaal 1 ander persoon. Alle
beïnvloede personen krijgen 1 magisch beschermingspunt erbij (onafhankelijk van locatie) en
worden immuun voor alle vormen van angst (normaal of magisch opgelegd).
Dit gebed is zo vermoeiend voor de priester dat hij deze maximaal 1x per dag kan doen!
Repareer
Aantal gebedspunten : 1 GP / BP
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Door dit gebed wordt 1 beschermingspunt per locatie (per gebedspunt) van een harnas of
schild hersteld.
Reuzenkracht
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Dit gebed geeft de persoon die het gebed over zich krijgt uitgesproken de kracht van een reus.
De persoon kan binnen de duratie van het gebed 1 maal dubbele schade doen met de eerste
klap die hij uitdeelt. Mocht deze klap mis zijn dan is de kracht verloren gegaan.
Dit gebed is niet cumulatief!
Zegening van Ragnor
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Dit gebed wordt op een persoon gecast. Zolang het gebed duurt, kunnen voorwerpen in het
bezit van deze persoon niet vernietigd worden. Ze kunnen nog wel schade oplopen. Dus een
verroest wapen gebed werkt niet meer (“no effect”), maar een harnas krijgt wel schade van
afzonderlijke klappen.
Zegening wapen
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Het wapen waarop de zegening van Ragnor wordt uitgesproken krijgt tijdelijk een magische
aura waardoor het ook monsters kan raken die van normale wapens geen schade ondervinden.
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Gebeden aan Ragnor, gevorderd
Arm van Ragnor
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Dit gebed spreekt de priester uit over een groep mensen. Hij kan maximaal 2 personen naast
zichzelf bezweren met het gebed. Alle beïnvloedde personen krijgen 1 magisch
beschermingspunt erbij (onafhankelijk van locatie) en worden immuun voor alle vormen van
angst (normaal of magisch opgelegd). Tevens is hun wapen voor de duratie van het gebed
gezegend met een magische aura waardoor het spirituele schade doet(een wapen per persoon).
Dit gebed is zo vermoeiend voor de priester dat hij deze maximaal 1 x per dag kan doen!
Gigantenkracht
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Dit gebed geeft de persoon die het gebed op zich krijgt de kracht van een gigant. De persoon
kan binnen de duratie van het gebed drievoudige schade doen met de eerste klap die hij
uitdeelt. Mocht deze klap mis zijn dan is de kracht verloren gegaan.
Dit gebed is niet cumulatief!
Gevoelloos
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Voor de duratie van het gebed is een enkel individu immuun voor alle vormen van pijn.
Martelen werkt niet en wonden voelt men niet (gewone regels van neergaan gelden nog
gewoon) en het pijngebed doet niets meer.
Onstopbaar
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
De persoon waarover dit gebed wordt uitgesproken kan gedurende het gebed op geen enkele
manier meer worden tegengehouden. Vasthouden helpt niet en gebeden als omwikkel hebben
geen effect meer. Dit houdt niet in dat men door muren en dergelijke kan lopen!
Pantser van Ragnor
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 10 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Ragnor beschermt de persoon die dit gebed over zich heen krijgt en schenkt hem 4 magische
beschermingspunten. Deze punten zijn niet gebonden aan een locatie en gelden dus voor het
gehele lichaam.
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Gebeden aan Ragnor, expert
Gift van Ragnor
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: 15 minuten
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : ja
Ragnor beschermt de persoon die dit gebed over zich heen krijgt en schenkt hem 6 magische
beschermingspunten. Deze punten zijn niet gebonden aan een locatie en gelden dus voor het
gehele lichaam.
Oog van Ragnor
Aantal gebedspunten : 5
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
: 18
Leermeester : ja
Dit gebed spreekt de priester uit over een groep mensen. Hij kan maximaal 3 personen naast
zichzelf bezweren met het gebed. Alle beïnvloedde personen krijgen 1 magisch
beschermingspunt erbij (onafhankelijk van locatie) en worden immuun voor alle vormen van
angst (normaal of magisch opgelegd). Tevens is hun wapen voor de duratie van het gebed
gezegend met een magische aura (een wapen per persoon) en worden zowel hun wapens als
hun bepantsering onverwoestbaar voor de duratie van het gebed.
Dit gebed is zo vermoeiend voor de priester dat hij deze maximaal 1 x per dag kan doen!
Opoffering
Aantal gebedspunten : 1 GP / min
Duratie
: 1 minuut / GP
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Dit gebed kan een priester van Ragnor als laatste redmiddel gebruiken in de strijd. Voor de
duur van het gebed mag de persoon die het gebed vrijwillig is ondergaan eventuele
verwondingen negeren. Hij of zij kan hier niet aan bezwijken en kan ook de functie van een
ledemaat niet verliezen; hij of zij zal dus gewoon door kunnen vechten. Als het gebed voorbij
is valt de persoon dood neer zonder kans op genezing. Hij of zij sterft aan zowel de eventuele
verwondingen, als van totale uitputting!
Het gebed kan uitsluitend over iemand worden uitgesproken die hiermee instemt. Deze
persoon moet mee doen in het gebed.
Titanenkracht
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 10 minuten
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Dit gebed geeft de persoon die het gebed op zich krijgt de kracht van een titaan. De persoon
kan binnen de duratie van het gebed vijfvoudige schade doen met de eerste klap die hij
uitdeelt. Mocht deze klap mis zijn dan is de kracht verloren gegaan.
Dit gebed is niet cumulatief!
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Radon, god der kennis en magie
Gebeden aan Radon, basis
Bescherming tegen magie
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 uur
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
Dit gebed beschermt 1 persoon tegen het eerst volgende negatieve gebed dat over hem
uitgesproken wordt.
Detecteer magie
Aantal gebedspunten : 1
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:4
Leermeester : nee
Dit gebed stelt de priester in staat om magische aura’s op personen of voorwerpen te zien en
eventueel te herkennen (magisch of spiritueel, kracht).
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Droom
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
De priester die dit gebed doet moet na een goede nachtrust minimaal 15 minuten mediteren
waarna hij naar de spelleiding kan gaan om een droom te ontvangen welke wellicht nuttige
informatie kan verschaffen voor de gebeurtenissen op het live.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Detecteer leugen
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
:8
Leermeester : ja
Dit gebed kan ook worden gebruikt om IC leugens te detecteren (let op, je weet alleen dat er
gelogen wordt, niet wat de leugen is).
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Ontcijfer schrift
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Dit gebed stelt de priester in staat om teksten te lezen in normale schriften die anders
onbegrijpelijk zijn voor de priester zoals andere talen en geheime runenschriften.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Ontkracht, basis
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: direct
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Wanneer een basis elementaire of spiritueel gebed wordt uitgesproken door een vijandelijke
tovenaar of priester, kan deze ontkracht worden door dit gebed. Ook bezweringen van
basisniveau die op een voorwerp/persoon gedaan zijn, kunnen middels dit gebed opgeheven
worden.
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Gebeden aan Radon, gevorderd
Anti magie cirkel
Aantal gebedspunten : 1 GP / persoon
Duratie
: speciaal
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
De priester maakt een zichtbare cirkel waarbinnen 1 persoon / gebedspunt plaats kan nemen.
Zolang de priester een gebed naar Radon volhoudt zijn alle personen binnen de cirkel immuun
voor alle magie van buiten de cirkel. Zodra de priester langer dan 5 seconden zijn gebed
onderbreekt OF wanneer hij schade krijgt eindigt het gebed.
Detecteer ondode
Aantal gebedspunten : 2
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
:6
Leermeester : nee
De priester die dit gebed uitspreekt ziet alle ondoden binnen een straal van 10 meter en weet
wat voor een ondode zij zijn.
Detecteer onzichtbaarheid
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 5 minuten
Ervaringspunten
:8
Leermeester : nee
Met dit gebed kan de priester onzichtbare wezens en voorwerpen toch zien.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Lezen van gedachten
Aantal gebedspunten : 2 GP / vraag
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : ja
Hiermee kan de priester de gedachten van een individu lezen (1 persoon per gebed). De
priester mag dan OC naar iemand toegaan en 1 vraag / 2 GP stellen waarop het slachtoffer
met ja of nee moet kunnen antwoorden. Het slachtoffer weet niet dat het gebed gedaan wordt.
Ontkracht, gevorderd
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 12
Leermeester : nee
Wanneer een gevorderde elementaire of spiritueel gebed wordt uitgesproken door een
vijandelijke tovenaar of priester, kan deze ontkracht worden door dit gebed. Ook bezweringen
van gevorderd niveau die op een voorwerp/persoon gedaan zijn, kunnen middels dit gebed
opgeheven worden.
Spreek taal
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: 15 minuten
Ervaringspunten
: 10
Leermeester : nee
Dit gebed stelt de priester in staat om een taal te spreken die de priester anders niet kent.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Steel gebed / spreuk
Aantal gebedspunten : 3
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : nee
Als een vijandelijke spreuk / gebed gecast wordt die de priester niet beheerst kan hij dit gebed
doen. De vijandelijke spreuk / gebed gaat gewoon door, maar van nu af aan totdat hij hem
gebruikt kan de priester van Radon de vijandelijke spreuk / gebed ook. Hij moet wel gewoon
de magie-/gebedspunten betalen die de spreuk / het gebed kost.
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Gebeden aan Radon, expert
Het ware zicht
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: 10 minuten
Ervaringspunten
: 14
Leermeester : ja
Dit gebed laat de priester alles zien wat normaal buiten zijn perceptie ligt. Dit kunnen
magische aura’s zijn of onzichtbare voorwerpen of wezens of schriften die hij normaal niet
kan lezen. Tevens kan de priester illusies herkennen en doorzien.
Ontkracht, expert
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Wanneer een expert elementaire of spiritueel gebed wordt uitgesproken door een vijandelijke
tovenaar of priester, kan deze ontkracht worden door dit gebed. Ook bezweringen van expert
niveau die op een voorwerp/persoon gedaan zijn, kunnen middels dit gebed opgeheven
worden.
Telepathie
Aantal gebedspunten : 5
Duratie
: 1 minuut
Ervaringspunten
: 16
Leermeester : ja
Dit gebed stelt de priester in staat om iemands gedachten te doorzoeken. Je mag OC naar
iemand toegaan en hem over 1 onderwerp iets vragen. Het slachtoffer moet je dan alles
hierover vertellen wat deze persoon weet. Het slachtoffer weet hierbij wel wat er met hem
gebeurt.
Gebed
Aantal gebedspunten : 5
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Wanneer de priester na een goede nachtrust en minimaal 10 minuten gebed dit gebed doet kan
hij Radon (lees spelleiding) vragen om informatie over een bepaald onderwerp.
Kan alleen op zichzelf gecast worden!
Weerkaats
Aantal gebedspunten : 4
Duratie
: direct
Ervaringspunten
: 20
Leermeester : ja
Als de priester dit gebed doet direct na een andere vijandige spreuk / gebed dan zal degene die
die vijandige spreuk / gebed uitsprak zelf het effect ervan ondervinden. De priester van Radon
ondervindt dus zelf niet de spreuk / het gebed.
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