
Kennis van kruiden
Om een brouwsel te maken heb je de correcte planten nodig. Deze vaardigheid geeft je het vermogen om de kruiden te

herkennen. Kruiden die ergens groeien mogen alleen met behulp van deze vaardigheid geplukt worden aangezien zonder
deze vaardigheid je deze planten niet zou onderscheiden van niet magische planten.

Helaas is de Vortex niet meer. Daar werd door de elementaire prinsen elke dag nieuw landschap gecreëerd en groeide de
magische kruiden daardoor in overvloede. De wereld waar het pentagon nu staat is in vergelijking met de Vortex maar een
dorre boel op dat vlak… zo op het eerste gezicht. Alle magische kruiden rond het pentagon zijn al zeer snel weg geplukt

en groeien veel minder snel weer aan.

Catnip
Catnip is een relatief veelvoorkomend magisch kruid dat wel bekend staat op zijn geneeskrachtige waarde. Zolang het

met respect en kunde voorbereid wordt kan het veel voorkomende plantje puur op zichzelf ondiepe wonden en alle ziektes
genezen! Op andere manieren verwerkt helpt het ook tegen angst en slaperigheid en verhoogt het concentratie.

Gecombineerd met andere kruiden kan het allerlei andere nare effecten tegenhouden en ook giffen genezen.

Bobost
Bobost is een veelvoorkomende sterk ruikende plant die door veel medicijnmannen van stammen gebruikt wordt om hun
krijgers mee te sterken maar wordt ook op sommige industriële werelden gebruikt om gilde ambachtslieden aan het werk

te houden.
Verder moet het vooral gecombineerd worden met andere kruiden om de wat meer spectaculairdere effecten te bereiken
zoals genezend spuug, bloed, of zelfs magie afwerende huid. Ooit was dit kruid vernoemd naar 1 van de 9… maar nu zit

dat net iets anders.



Spiderleaf
Spiderleaf is een veelvoorkomend bitter kruid dat de huid irriteert alleen al bij aanraking van de bladeren. Het wordt

veelvuldig gebruik om een breed scala aan giffen te produceren. Los kan het kruid, mits goed verwerkt, wonden moeilijker
maken om te genezen, slachtoffers in slaap sussen of hun stembanden onbruikbaar maken zodat er alleen nog een zacht

raspend geluid uit komt als je hun strot doorsnijd. De olie die je kunt drukken uit de bladeren kan gebruikt worden om
messen zo scherp te slijpen dat het een haar in tweeën kan splitsen.

Allysa’s bane
Vernoemd naar… ja wie eigenlijk? Dit kruid heeft vooral heel magische en spirituele potente krachten maar moet

nagenoeg altijd gecombineerd worden met andere kruiden. Een truc die veel alchemisten wel kennen is, na correcte
verwerking, op dit bladeren van dit magische kruid kauwen om hun adem te doen ontvlammen. Zo kan een wijs alchemist
(met goed beschermende kleding) misschien net een aanvaller in vuur en vlam zetten. Het is een veelvoorkomend kruid.

Verwerkt en gecombineerd met andere kruiden kunnen brouwsels van dit kruid prachtig magiërs en priesters
ondersteunen in hun dagelijkse bezigheden.

Noden’s veil
Veel voorkomend, vooral op werelden waar de spirit wereld sterk aanwezig is. Al heel vroeg hadden shamanen en andere
animisten door dat Noden’s veil wel heel “magisch” was als een bosbrand de struiken waar het kruid groeide platbrande

en de rook ingeademd werd door zich van geen kwaad bewuste stamleden. Zo kwamen op veel werelden de eerste
stammen in connectie te staan met de spirits van de natuur. Los gerookt en op plekken waar de scheiding tussen onze

wereld en de wereld van de geesten flinterdun is kan dit personen wondere werelden laten zien door trance of koortsen te
veroorzaken. Maar goed verwerkt kan dit ook op andere plekken de wijsheid van de spirits intappen.

Verwerkt met andere kruiden kan zelfs het verleden of toekomst zichtbaar worden.



Ivan’s hood
Dit kap van dit schaarse kruid is zeer goed in het versterken van het lichaam. Zo kunnen wonden beter genezen als je het

combineert met catnip. Gecombineerd met bobost kan het lichaam meer straf aan en houd het het moraal hoog in
stressvolle situaties. Gecombineerd met Noden’s veil kan het de bijeffecten van de door dit kruid veroorzaakte

koortsdromen teniet doen. Iets wat door ritualisten vaak misbruikt wordt om de koorts dan dus nog maar harder door te
zetten en nog dieper in visioenen te duiken.

Fools stem
De stam van dit schaarse kruid geeft het zijn naam. En de stam is dan ook te gebruiken voor veel effecten. Zo gaan de

rumoeren dat de dood zelf bang en verward is voor dit kruid en op afstand blijft en weg gejaagd kan worden. Goed
verwerkt kan het in ieder geval angst en verwarring veroorzaken bij stervelingen en als het in je bloed terechtkomt

gecombineerd met spiderleaf kan het voelen alsof kristallen zich een weg banen door je bloedbaan. Gecombineerd met
Allysa’s bane kan het magiers ondersteunen in het werpen van spreuken.

Raven’s eye
Vernoemd naar de god van, onder andere, kennis. De bloem van dit schaarse kruid ziet er uit als een oog en kan verwerkt
worden met andere kruiden om kennis en kunde te vergroten. Het geeft je toegang tot gedeeltes van je eigen geest die je
niet voor mogelijk zou achten. Het heeft ook de kracht om spieren op slot te draaien of juist losjes te maken. Liggende aan
of het gecombineerd wordt met catnip of Spiderleaf. Gecombineerd met Allysa’s bane kan het priesters ondersteunen in

het veroorzaken van wonderen en gecombineerd met Noden’s veil kan het de vaak verwarrende visioenen wat duidelijker
maken.



Nimpf’s blossom
Dit uiterst zeldzame kruid kan de genezende werking van catnip tot in het uiterste versterken en gecombineerd met

Bobost kan het zelfs de huid beschermen tegen alle vormen van magie. Gecombineerd met Nodens Veil kan het zelfs de
illusie wekken dat het het verleden terug kan draaien. Het kruid is vernoemd naar de godin van de natuur.

Bael’sammon’s rose
Dit uiterst zeldzame kruid is vernoemt naar de onlangs, hopelijk voorgoed, verslagen godheid van het duister en kwaad.
Althans zo staat hij bekend. Zijn kruid is in ieder geval uiterst geschikt voor het maken van de meest dodelijke giffen en

brengt het ergste in Spiderleaf naar boven en is ook nodig om giffen te maken die zo potent zijn dat je er meerdere
slachtoffers mee kunt maken. Maar naast gif is het ook nodig om de meest brute met Bobost versterkte krijgers neer te

zetten.

Oracle’s tongue
Een uiterst zeldzaam kruid dat slechts recent ontdekt is als magisch kruid en terstond vernoemt is naar 1 van de 3

oppergoden, en wel de neutrale die bekend stond om accuraat de toekomst te kunnen voorspellen. Vaak gebruikt in
combinatie met Nodens Veil om het verleden heden of toekomst te onderzoeken in visioenen en symbolen vanuit de

spirits.
Gecombineerd met Allysa's Bane kan het toegang geven tot de meest machtige spreuken die jij nu nog niet kent… maar

met de correcte training en oefening in de toekomst wel zou kennen.


