
Giffen
Om een brouwsel te maken heb je de correcte planten, inspiratie energie en tijd nodig. In die tijd speel je uit met behulp

van een laboratorium dat je de planten behandeld een mengsel maakt.

Als je een brouwsel maakt vul dan een leeg brouwsel kaartje in en voeg daar de kruiden en inspiratie aan toe. Deze
brouwsel zijn een week houdbaar al zijn er zeldzame ingrediënten die dit verlengen.

Als een brouwsel geen planten nodig heeft om te brouwen dan betekent dat dat je personage een recept kent om het
brouwsel te maken met ingrediënten die op het overgrote gedeelte van de werelden zonder problemen gratis te vinden

zijn.

Inspiratie van giffen kan in het recept altijd vervangen worden met 3 spiderleaf planten.
De spiderleaf kan in een recept altijd vervangen worden met 1 inspiratie.

Iedereen kan weapon oils en venoms op wapens plaatsen of poisons aan voedsel of drank toevoegen. Als je poisons aan
voedsel of drank toevoegt ligt dan een spelleider in. De spelleider gaat waarschijnlijk niet het voedsel of drank voor je in
de gaten houden, je moet dan alsnog zelf opletten wie het consumeert, maar een spelleider moet wel van te voren op de

hoogte zijn van het gebruik van gif in voedsel of drank.



Giffen A

Naam Effect Inspriatie Planten

Minor
weapon oil Je volgende slag met een wapen van minstens 45cm slaat STRIKE

1 -

Minor venom Je volgende slag slaat HIT POISON 1 1 Spiderleaf

Fright venom Je volgende slag slaat FEAR POISON
1 1 Spiderleaf

1 Fools stem

Sleep poison Vergiftigt voedsel of drank met een SLEEP POISON 1 1 Spiderleaf

Muscle lock
poison Vergiftigt voedsel of drank met een PARALYZE POISON

1 1 Spiderleaf
1 Raven’s eye

Abortion
poison

Als de ongedwongen gewillige zwangere persoon dit wenst en meewerkt dan
sterft de vrucht

1 -



Giffen B

Naam Effect Inspiratie Planten

Venom Je volgende slag slaat BLAST POISON
1 1 Spiderleaf

2 Fools stem

Weapon oil Je volgende slag met een wapen van minstens 45 cm slaat BLAST 1 1 Spiderleaf

Mute venom Je volgende slag slaat MUTE POISON 1 1 Spiderleaf

Muscle lock
venom Je volgende slag slaat PARALYZE POISON

1 1 Spiderleaf
1 Bael’sammon’s rose

Agonizing
poison Vergiftigt voedsel of drank met een TORTURE POISON

1 1 Spiderleaf
1 Fools stem

1 Raven’s eye

Sorrow drink
Vergiftigt voedsel of drank, maakt een persoon voor een uur lang

depressief.
1 -



Giffen C

Naam Effect Inspiratie Planten

Batch of
venom Je volgende 2 slagen slaan BLAST POISON

1 1 Spiderleaf
1 Fools stem

1 Bael’sammon’s rose

Major weapon
oil

Je volgende slag met een wapen van minstens 45 cm slaat
CRUSH

1 5 Spiderleaf

Confuse
venom Je volgende 3 slagen slaan CONFUSE POISON

2 2 Spiderleaf
2 Fools stem

1 Bael’sammon’s rose

Fatal venom Je volgende slag slaat FATAL POISON
2 2 Spiderleaf

2 Bael’sammon’s rose

Fatal poison Vergiftigt voedsel of drank met een FATAL POISON
1 1 Spiderleaf

1 Bael’sammon’s rose

Drink of willed
death

Als de ongedwongen gewillig drinker het wilt kan hij beslissen
ergens deze dag spontaan te sterven.

1 -


