
Hallucinerende Elixers
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 hallucinerende elixers kan in het recept altijd vervangen worden met 3 Nodens Veil planten.
De Nodens Veil kan in een recept altijd vervangen worden met 1 inspiratie.



Hallucinerende Elixers A

Naam Effect Inspiratie Planten

Smell of
confusion

Wanneer deze potion geopend wordt ontvangt de opener en een persoon
naar keuze die binnen 5 meter staat een CONFUSE effect

1 -

Minor fever
Je krijgt 1 rituele mana naar keuze terug. Deze potion kan je niet langer

houdbaar maken
1 1 Nodens Veil

Vision of the
soul

Je kunt binnen 5 minuten eenmalig een DISCERN SOUL spreuk casten. Er
is geen mana nodig om deze spreuk te casten.

1 1 Nodens Veil

Vision of
symbols

Je kunt vandaag eenmalig een scroll gebruiken zonder dat je hiervoor de
RUNE USE of GLYPH USE vaardigheid nodig hebt.

1 1 Nodens Veil

Visions of
the lifted veil

Wanneer deze potion gebruikt wordt op een rituele plek met een band met
de spirit world (bv. een grove) kun je mogelijk visioenen van de spirits

ervaren om een inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Bij gebruik
is een spelleider vereist.

1 1 Nodens Veil
1 Oracle’s

tung

Relive

Je herleeft in detail een eigen herinnering naar keuze. (Zolang jij of een
ander speler zich dit OC herinnert. Deze potion kan niet gebruikt worden om

informatie na te vragen bij spelleiding).

1 -



Hallucinerende Elixers B

Naam Effect Inspiratie Planten

Fever
Je krijgt 2 rituele mana naar keuze terug. Deze potion kan je niet langer

houdbaar maken
1 1 Nodens Veil

1 Ivan’s hood

Visions of
glowing
symbols

Je krijgt tot zonsopkomst toegang tot de vaardigheden RUNE USE en
GLYPH USE.

1 1 Nodens Veil
1 Oracle’s tung

Visions of
magic

Je kan binnen 5 minuten een DETECT MAGIC spreuk casten. Er is
geen mana nodig om deze spreuk te casten.

1 1 Nodens Veil

Visions of
numen

Je kan binnen 5 minuten een DETECT SPIRITUAL INFLUENCE spreuk
casten. Er is geen mana nodig om deze spreuk te casten.

1 1 Nodens Veil

Visions of
the past

Wanneer deze potion gebruikt wordt op een rituele plek met een band
met de spirit world (bv. een grove) kun je mogelijk visioenen van de

spirits om een inzicht te krijgen over de geschiedenis van een
aangeraakt persoon of voorwerp. Hiervoor is een spelleider vereist.

2 2 Nodens Veil
1 Raven’s eye

1 Nimpf’s blossom

Relive other

Je herleeft in detail een herinnering van een aangeraakt persoon die
hiervoor ongedwongen medewerking verleent. (Zolang de speler zich
dit OC herinnert. Deze potion kan niet gebruikt worden om informatie

na te vragen bij spelleiding).

1 -



Hallucinerende Elixers C

Naam Effect Inspiratie Planten

Major fever
Je krijgt 3 rituele mana naar keuze terug. Deze potion kan je niet langer

houdbaar maken
1 1 Nodens Veil

2 Ivan’s hood

Visions of
death

Je kunt binnen een kwartier vrijelijk spreken met de lichamen van gewillige dode
om je heen. Je giet ook een gedeelte van de potion in hun monden (maximaal

10 lichamen)

2 2 Nodens Veil
1 Fools stem

1 Raven’s eye
1 Nimpf’s blossom

Visions of the
zeitgeist

Je kunt binnen een kwartier (maximaal 10 keer) DISCERN SOUL spreuken
casten. Er is geen mana nodig om deze spreuken te casten.

2 2 Nodens Veil
1 Ivan’s hood
1 Raven’s eye
1 Oracle’s tung

Visions of
present

Wanneer dit brouwsels gedeelt wordt op een rituele plek met een band met de
spirit world (bv. een grove) kunnen tot 10 mensen mogelijk visioenen van de
spirits ervaren om een inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Bij

gebruik is een spelleider vereist.

2 2 Nodens Veil
2 Ivan’s hood

1 Oracle’s tung

Future visions

Wanneer deze potion gebruikt wordt op een rituele plek met een band met de
spirit world (bv. een grove) kun je mogelijk visioenen van de spirits ervaren om

een inzicht te krijgen in zaken die nog staan te gebeuren. Bij gebruik is een
spelleider vereist.

3 3 Nodens Veil
1 Ivan’s hood
1 Fools stem

1 Oracle’s tung

Be other

Je geest smelt gedurende 5 minuten samen met een aangeraakt persoon die
hiervoor ongedwongen medewerking verleent. Beide personen ervaren elkaars

gedachten, emoties en standpunten. Dit kan achteraf leiden tot kleine
verandering in persoonlijkheden.

1 -




