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Í þessum reglubæklingi er að finna kennsluleiðbeiningar fyrir Hjarta Völundarhússins. Gert er 

ráð fyrir notkun spilsins í grunnskólakennslu. Þó er spilið hannað með elstu deildir grunnskóla 

í huga. Í reglubæklingnum má finna allar þær upplýsingar og reglur sem þarf til þess að hægt 

sé að spila spunaspilið. 

Í upphafi er litið á hlutverk þátttakenda spilsins, sem annars vegar eru leikjameistari og hins 

vegar leikmaður. 

 

Leikjameistari 

Orðið leikjameistari er dregið frá enska heitinu ‚gamemaster‘ úr spunaspilinu Pathfinder: 

Roleplaying Game. Leikjameistarinn er sá sem tekur að sér stjórn spilsins. Munur er á hlutverki 

leikjameistarans og hlutverki leikmannsins. Leikjameistarinn þarf að gegna í fótspor fleirri 

hlutverkum en leikmennirnir. Sá sem tekur að sér að stjórna spunaspilinu gegnir hlutverki 

hönnuðar, sögumanns, spunameistara, dómara og meðspilara. Þessir þættir mynda saman 

hlutverk leikmannsins.  

Sögumaður: Leikjameistarinn er fyrst og fremst sögumaður spilsins og heldur sögunni 

gangandi. Leikjameistarinn er sá sem kynnir söguþráðinn, lýsir aðstæðum spilsins og stjórnar 

hegðun og viðbrögðum allra persóna sem verða á vegum leikmanna. Leikjameistarinn er sá 

sem þarf að taka að sér hlutverk allra persónanna sem verða á vegum leikmannanna. Ólíkt 

leikmönnunum sem leika einungis sínar eigin persónur leikur leikjameistarinn allar aðrar 

persónur sem fram koma í sögunni. Leikmenn geta tekið óásættanlegar ákvarðanir, villst eða 

farið út fyrir söguþráðinn og því þarf leikjameistarinn að vera skarpur og góður svo að hann 

geti beint leikmönnum aftur á rétta braut. 

Hönnuður: Leikjameistarinn er hönnuður söguþráðarins, spilaborðsins, þrautanna og 

persónanna sem koma við sögu. Leikjameistarinn er sá sem ákveður hvernig sögu skal spila 

eftir og hverjar hindranirnar eru. Hann er einnig sá sem hannar sögupersónurnar sem 

leikmennirnir hitta. Það er undir leikjameistaranum komið hversu ólíkar sögupersónurnar eru, 

en það verður nánar útskýrt í spunameistara hlutanum. 

Spunameistari: Leikjameistarinn þarf að vera vel undirbúinn í að nota spuna. Í spilinu 

er mjög líklegt að leikmennirnir taki á einhverjum tímapunkti ófyrirsjáanlegar ákvarðanir og 
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hegði sér á hátt sem leikjameistari hafði ekki séð fyrir eða áætlað og því verður 

leikjameistarinn að vera viðbúinn því að takast á við uppátækjum leikmannanna og beina 

atburðum sögunnar yfir á rétta braut. Leikjameistarinn þarf að vera fljótur að hugsa, fljótur að 

bregðast við ákvörðun leikmannanna samkvæmt reglum og þekkja hvaða áhrif afleiðingar 

þeirra hafa á ákvörðun þeirra. Leikjameistarinn þarf að geta haldið leikmönnunum við efnið 

og komist í gegnum þrautir og hindranir. Einnig þarf hann að passa að hraði spilsins sé 

hæfilegur til þess að það verði hvorki of einfalt né alltof flókið. Leikjameistarinn er ábyrgur fyrir 

því að spilið haldi áfram hnökralaust og að öllum leikmönnum sé skemmt. 

Dómari: Leikjameistarinn er dómari spilsins. Hann hefur ávallt lokaorðið í öllum 

rökræðum og þrætum sem geta orðið til milli leikmannanna. Leikjameistarinn er leikdómari 

og ræður úrslitum teningakastsins og útkomu allra þrauta og bardaga sem koma upp í spilinu. 

Leikjameistarinn skal samt sem áður vera sanngjarn í sínum ákvarðanatökum. 

Meðspilari: Þótt leikjameistarinn stjórni leiknum ber honum ekki einungis að leika 

sögupersónur spilsins sem verða á vegi leikmannanma heldur getur leikjameistarinn hannað 

sína eigin persónu eins og leikmennirnir hafa gert og spilað með þeim. Ef leikjameistari ætlar 

að hanna sína eigin persónu og spila með leikmönnum er leikjameistaranum ráðlagt að velja 

sér stuðningshlutverk. Til dæmis gæti leikjameistari valið sér hlutverk galdralæknis, sem gerir 

honum ávallt kleift að veita aðstoð ef teningaköst fara úrskeiðis eins og t.d. ef leikmaður fellur 

í bardaga. Í því tilfelli getur leikjameistarinn þá stokkið inn og læknað leikmanninn og samtímis 

komið í veg fyrir að gremja eða ósætti myndist innan hópsins. Sé það vilji leikjameistarans 

getur persóna leikjameistarans gegnt hlutverki leiðsögumanns en leikjameistarinn verður að 

gæta sín að hafa ekki áhrif á ákvarðanir leikmannanna og verður að leyfa leikmönnunum að 

taka sínar eigin ákvarðanir. 
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Leikmaður 

Leikmenn leika söguhetjur spunaspilsins. Áður en spilið hefst þurfa leikmenn að hafa lokið við 

að fylla út allar upplýsingar á persónublaðinu sem leikmennirnir nota í spilinu. Allir leikmenn 

leika aðeins eina persónu. Í spilinu leika leikmenn sig sjálfa, en í upphafi spilsins ganga 

leikmenn inn í völundarhús og umbreytast þá í mannleg dýr og öðlast hæfileika og búnað sem 

leikmenn hafa valið sér. Markmið leikmanna er að finna hjartastein völundarhússins og þannig 

komast út. Leiknum lýkur þegar hjartasteinninn er fundinn, nema leikjameistarinn láti annað í 

ljós. 

 

Persónusköpun 

Áður en spilið hefst þurfa leikmenn að fylla út persónublað sem allir fá í upphafi spilsins. 

Persónublaðið inniheldur upplýsingar um einstaka hæfileika, búnað og styrk persónunnar sem 

leikmaður leikur. Þegar leikmaður vill að persóna hans komi einhverju í framkvæmd þarf 

yfirleitt að rúlla teningi og bæta síðan aukastigin sem eru á persónublaðinu við teningakastið. 

Notkun hæfileika og teningaköst verða til nánari umfjöllunar í kaflanum um grunnfærni og 

hæfileika. 

Leikmenn leika mennsk dýr. Mennsk dýr eru í raun dýr sem ganga á tveim fótleggjum 

og hafa hendur, fingur og geta einnig talað. Leikmenn fá persónublöð þar sem þeir geta fyllt 

út allar nauðsynlegar upplýsingar sem segja til um hvað leikmaðurinn getur gert í spilinu. Á 

persónublaðinu við hliðina á grunnfærnunum (styrkur, vandvirkni, líkamsstyrkur, greind, viska 

og persónuleiki) er stór auður reitur. Í þessum reit fá leikmenn tækifæri til að nota 

sköpunargáfu sína og ímynda sér að þau líti út eins og mennsk dýr. Í upphafi spilsins getur 

leikjameistarinn ákveðið hvort að leikmenn teikni mynd eða prenti út mynd og lími hana inn í 

reitinn. Þetta verður útskýrt nánar í skjali með persónublaðinu. Þar eru einnig leiðbeiningar 

um hvernig eigi að fylla út persónublaðið. 
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Reglur spilsins 

Fyrsta reglan í Hjarta Völundarhússins er að hafa gaman og njóta spilsins. Eins og fram hefur 

komið er markmið leikmannanna að komast út úr völundarhúsinu og er eina leiðin til þess að 

finna hjartasteininn sem er falinn af leikjameistaranum. Leikmenn koma til með að lenda í 

gildrum og horfast í augu við óvættir á leið sinni í gegnum völundarhúsið og þurfa þeir að 

sigrast á þrautum og leysa verkefni sem leikjameistarinn hefur hannað. Reglur spilsins eru 

mjög einfaldar. 

• Leikjameistarinn er dómari leiksins og á alltaf lokaorð í öllum viðræðum sem 

varða reglur og sögu spilsins.  

• Persónublaðið inniheldur upplýsingar um það sem persóna leikmannsins getur 

framkvæmt. Í sumum tilfellum getur persónan ekki framkvæmt áðkveðna 

hæfileika vegna vangetu persónunnar eða skorts á búnaði. 

 

Teningakerfið 

Teningar í spunaspilinu gegna lykilhlutverki í útkomu og framfærslu spilsins. Eins og flestir eru 

kunnugir um, hefur hefðbundinn teningur aðeins sex hliðar en teningasett spunaspilsins 

inniheldur 7 tegundir teninga sem hafa ýmist 20, 12, 10, 8, 6 eða 4 hliðar og svo prósentutening 

sem hefur 10 hliðar og er merktur með tveggja stafa tölu frá 00 upp í 90. Prósentuteningurinn 

hefur því hliðarnar 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90. Oft þegar verið er að kasta upp á 

prósentu er prósentuteningnum og teningi með 10 hliðar kastað þar sem að útkoman verður 

allt frá einum upp í 99. Prósentuteningurinn mun segja til um tuginn og teningurinn með 10 

hliðar um eininguna. Þannig að ef prósentuteningi ásamt 10 hliða teningi er kastað og 

prósentuteningurinn segir 30 og 10 hliða teningurinn segir 7, er lokatalan 37. 

Prósentuteningaköst í spunaspilum sjá yfirleitt um að reikna út hækkun eða lækkun á verði 

eða spá fyrir um hversu áhrifaríkir galdrarnir verði.  

 Þegar leikmenn vilja að persóna þeirra komi ákveðnum atburði af stað, þarf leikmaður 

að kasta upp á hversu vel persónunni gekk í framkvæmd sinni. Þá yrði notaður teningur með 

tuttugu hliðum. Í langflestum tilvikum bendir hærri tala til betri útkomu á aðgerðinni og oftar 

en ekki þarf persónan að ná ákveðinni tölu til að ná að framfylgja sinni fyrirætlun. Ef leikmaður 
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vill að persóna hans taki heljarstökk afturábak, til dæmis,  gæti  hann þurft að ná 18 eða meira 

í teningakasti með hæfileikan fimleikni bætt við. Talan 18 og hærra þýðir að persónunni hafi 

tekist að fara í  heljarstökk en talan 17 og allt fyrir neðan þýðir að persónunni hafi mistekist að 

fara í heljarstökk. Í því tilfellu getur leikjameistarinn annaðhvort sagt að heljarstökkið hafi 

mistekist eða sagt frá því hvernig persónunni hafi mistekist að fara í  heljarstökkið og hvort 

hún hafi lent illiega. 

Í spunaspili eru teningar gjarnan skrifaðir með tölustafnum D og hafa tölur hvoru meginn við 

stafinn. Stafurinn D stendur fyrir enska heitið dice sem þýðir teningur. Talan vinstra megin við 

D segir til um hversu marga teninga á að nota og talan hægra megin segir hve margar hliðar 

teningurinn hefur. Þannig að ef það er skrifað 2D8 þýðir að það á að kasta tveimur teningum 

með átta hliðum, 1D20 þýðir einn teningur með tuttugu hliðum o.s.frv. Stundum stendur 1D3, 

í þannig tilvikum er ekki til teningur með þrjár hliðar svo það er notaður annar teningur sem 

hægt er að deila með tölunni þrír, eins og sex hliða teningur. Þá er kastað einum sex hliða 

teningi þar sem tölurnar einn og tveir tákna einn, þrír og fjórir tákna tveir, og fimm og sex 

tákna þrír. Svo getur verið að það komi 1D2, þá er aftur kastað sex hliða teningi þar sem einn, 

tveir og þrír tákna einn, og fjórir, fimm og sex tákna tveir. 
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Völundarhúsið 

Spunaspilið á sér stað í völundarhúsi. Kort af völundarhúsinu má finna aftast í 

reglubæklingnum. 

Völundarhúsið sjálft er lifandi. Skilgreiningin á því hvort völundarhúsið sé lifandi er örlítið 

snúin. Sagt er að völundarhúsið sé lifandi þar sem að völundarhúsið má breytast. Til dæmist 

gætu leikmenn orðið fastir inni í herbergi og þá þurft að leysa gátu. Til þess að komast út þurfa 

spilendur að tilkynna svar gátunar upphátt. Í hvert sinn sem leikmenn tilkynna rangt svar 

umbreytist herbergið. Til dæmis gæti orðið jarðskjálfti inni í herberginu, þyngdaraflið gæti 

snúist við og söguhetjurnar geta þá staðið í loftinu, herbergið gæti farið að snúast í hringi eða 

það jafnvel skroppið saman og orðið þrengra.  

Í mörgum tilfellum er hægt að láta þátttakendur keppa við völundarhúsið sjálft. Markmið 

leikmanna er að finna hjartasteininn en gefnar aðstæður sögunnar eru að völundarhúsið vill 

ekki að leikmennirnir finni hann. Ástæðan fyrir því er ráðgáta og ekki er ætlast til að neinn viti 

hvers vegna völundarhúsið vilji ekki að leikmennirnir finni hjartasteininn. Með þessum hætti 

verður spilið dularfyllra. Hjartasteinninn er það sem heldur völundarhúsinu á lífi. 

Hjartasteinninn er það sem gefur völundarhúsinu líf og allar gildrur og hindranir sem verða á 

vegi söguhetjanna eiga upptök sín í honum. Völundarhúsið er lifandi og hjartasteinninn er 

hjarta völundarhússins. Þegar leikjameistari skoðar völundarhúsið og ákveður hvar hindranir 

og þrautir eigi að vera, verður leikjameistarinn að eiga sér griðastað í hæfilegri fjarlægð frá 

upphafsreitnum og lokareitnum. Nú verður nánar fjallað um griðastaðinn. 

 Griðastaður: Griðastaður er athvarf þar sem sögupersónur eru öruggar og geta hvíllt 

sig. Þegar leikmenn komast á griðastað setjast þeir að í smá stund. Á þessum tíma geta 

leikmennirnir endurheimt þau lífsstig sem þeir hafa tapað í gegnum spilið og galdranotendur 

endurheimt galdra sína. Ef söguhetja hefur fallið í bardaga eða dottið í gildru fær leikmaðurinn 

tækifæri til að lifna aftur við á griðastaðnum í stað þess að þurfa að byrja upp á frá byrjun á 

rásmarkinu. Söguhetjurnar tapa öllum þeim búnaði sem þeir hafa safnað í gegnum leikinn ef 

þeir deyja og byrja með engan búnað þegar þeir lifna aftur við. Leikmaður getur aflað sér 

búnaði upp á nýtt með aðstoð annarra leikmanna með því að taka búnað af sigruðum 

skrímslum. Griðastaður hentar einnig vel til að hanna nýja persónu ef leikmennirnir eru ósáttir 
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við þá söguhetju sem þeir eru að spila og geta þeir þá ákveðið að skapa nýja söguhetju í stað 

þeirra gömlu. Þó er þetta aðeins gert með samþykki leikjameistarans.  

 Þar sem búið er að útskýra hjartasteininn og segja nánar frá því hvernig völundarhúsið 

er á lífi má nú skoða nánar þær hindranir sem leikjameistarinn gæti valið um að setja í veg 

leikmannanna.  

Hindranir eru til í mörgum ólíkum formum. Þær gætu til dæmis birst sem læstar dyr og 

þurfa leikmenn þá að leysa ráðgátu til að þær opnist. Þær geta einnig birst sem gildrur út 

langan gang sem söguhetjur þurfa að ganga í gegnum. Önnur hindrun gætir verið í formi 

óvættar eða skrímslis sem verða á vegi hetjanna. Söguhetjur gætu þurft að leita að lykli eða 

laga vélrænan búnað til að opna læstar dyr. Það er undir leikjameistaranum komið að hanna 

og velja hindranirnar. Með reglubæklingnum fylgir skrímslabók sem felur í sér skrímsli og 

gildrur sem hægt er að nota, en þó er leikjameistaranum frjálst að nota sína eigin sköpunargáfu 

og hanna sínar eigin gildrur. Þegar leikjameistari hefur ákveðið hvaða hindranir hann vilji nota 

og hvar í völundarhúsinu hann vilji staðsetja þær og þegar allir leikmenn hafa lokið við að fylla 

út persónublöðin sín getur spilið loksins byrjað.  
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Grunnfærni og hæfileikar 

Allar persónur hafa misjafna tölu í grunnfærni. Grunnfærni er ýmist bætt við aðra þætti á 

persónublaðinu eða notuð í bardaga. Tegundir grunnfærna eru sex: 

Styrkur: Styrkur segir til um hversu sterkur aðili er. Hann nýtist til að lyfta, klifra, ýta 

eða hitta andstæðinga með handvopni. 

Vandvirkni: Vandvirknin metur hversu snöggur og hittinn maður er og hversu flinkur 

maður er við að vanda sig við að beita ákveðnum hæfileikum. Vandvirkni bætist ofan á 

teningakastið til að hitta með skotvopnum. Vandvirkni bætist ofan við fyrsta skref. 

Líkamsstyrkur: Líkamsstyrkur segir til um hversu mikið álag líkami þinn þolir. Fyrir hvert 

stig sem leikmaður fær í líkamsstyrk fær hann tíu aukalífsstig, en fyrir hvert mínusstig lækkar 

leikmaður um tíu lífsstig (Leikjameistari má hækka og lækka aukalífsstigin sem maður fær fyrir 

hvert aukastig í líkamsstyrknum). Lífsstigin eru útskýrð betur í kaflanum um lífsstig. 

Greind: Greind segir til um hversu gáfaður einstaklingur er og er afar mikilvæg fyrir þá 

sem vilja fá mikið af aukastigum í þekkingar hæfileikana.  

Viska: Viska er miðdepill þeirra sem nota galdra. Því meiri visku sem persónan hefur 

því auðveldara reynist leikmanninum að nota galdra. Viska er einnig notuð til að hitta galdra 

sem verður útskýrt betur í bardaga kaflanum. 

Persónuleiki: Persónuleiki segir til um hversu hrífandi einstaklingur er. Persónuleiki 

kemur að gagni þegar persónan ætlar sér að beyta hæfileikunum lygi, ógnun eða sannfæringu.  

Í upphafi leiks byrja allir leikmenn með +0 í grunnfærnireitunum. Síðan bæta leikmenn tölur 

við grunnfærnina eftir þeirri dýrategund og því fagsviði sem að leikmenn velja sér. 

Þegar einstaklingur vill nota hæfileika kastar hann ávallt 20 hliða teningi og leggur svo 

heildartöluna sem hefur verið reiknaður út á persónublaðinu saman við teningakastið. Ávallt 

er undir leikjameistaranum komið hvaða hæfileika megi nota við vissar aðstæður. Í upphafi 

persónuhönnunar byrja allir leikmenn ýmist með 5, 10, 15 eða 20 hæfileikastig sem þeir fá svo 

að skipta niður á hæfileika sína til að verða öflugari persónur. Leyfilegt er að hlaða stigum ofan 

á hvert annað. Fjöldi hæfileikastiga sem leikmenn byrja með er ákveðið af leikjameistara í 

upphafi spilsins. Skilgreiningar á hæfileikum sem koma til greina koma hér á eftir. 
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Eftirtektasemi: Eftirtektasemi er þegar skynfæri eru notuð til að skema í kringum sig. 

Eftirtektasemi getur verið notuð til að taka eftir földum eða ósýnilegum hlutum, hlusta eftir 

ákveðnum hljóðum eða reyna finna ákveðna lykt. Viska er grunnfærni sem bætist við 

eftirtektasemd. 

Fimleikni: Hægt er að nota fimleikni til að halda jafnvægi á ójöfnu svæði án þess að 

detta, eða hoppa og lenda án þess að skaða sig. Vandvirkni er grunnfærni sem bætist við 

fimleikni. 

Flótti: Þú ert fær í að leysa sjálfan þig úr prísund, hvort sem að það er einhver sem er 

að halda þér niðri eða hvort þú sért bundinn fastur eða hvort þú hafir lent í gildru sem heldur 

þér niðri. Vandvirkni er grunnfærni sem bætist við/ofan á flótta. 

*Galdranotkun: Færni þín í að nota galdrahluti, lesa galdrarúnir og þulur og sjá hvort 

þú færð galdrahluti til að virka. Greind er grunnfærni sem bætist við galdranotkun. 

Klifur: Þú getur notað klifur til að klifra eða til að halda fast í eitthvað. Styrkur er 

grunnfærni sem bætist við klifur. 

Lygi: Færni þín í að ljúga. Persónuleiki er grunnfærni sem bætist við/ofan á lygi. 

*Lækningar: Lækningakunnátta þín; hver þekking þín er á listum lækninga. Viska er 

grunnfærni sem bætist við lækningar. 

Mannvit: Þú ert fær í að sjá í gegnum lygar og sjá ef eitthvað gengur ekki upp. Viska er 

grunnfærni sem bætist við mannvit. 

Ógnun: Hægt er að nota ógnun til að hræða aðila með því að sýna sinn líkamlega mátt. 

Ef aðila tekst að nota ógnun til að hræða andstæðinginn sinn, sleppir sá sem verður hræddur 

öllu því sem þeir halda á og flýja eins langt í burtu frá þeim sem ógnar og þeir geta í 1D4 

umferðir. Persónuleiki er grunnfærni sem bætist við ógnun. 

Ósýnileiki: Hversu fær leikmaður er í að fela sig eða fela hluti á sér eða annarsstaðar. 

Vandvirkni er grunnfærni sem bætist við ósýnileika. 

*Óvirkjun: Hægt er að nota óvirkjun til að opna lása, leysa hnúta eða gera gildrur 

óvirkar. Vandvirkni er grunnfærni sem bætist við óvirkjun. 
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Sannfæring: Hversu fær leikmaður er í að sannfæra aðra. Hægt er að nota sannfæringu 

til að styrkja rök leikmanna eða sannfæra einhvern til að vera sammála  leikmanni og hans 

sjónarhorni. Persónuleiki er grunnfærni sem bætist við sannfæringu. 

*Þekking (Galdrar): Þú berð kennsl á galdrahluti, galdrafyrirbæri og galdrastafi. Greind 

er grunnfærni sem bætist við þekkingu (galdra). 

*Þekking (Landafræði): Þú berð kennsl á útlagi landslagsins og hitastigabreytingu. 

Greind er grunnfærni sem bætist við þekkingu (landafræði). 

*Þekking (Náttúrufræði): Þú berð kennsl á dýr, plöntur, skrímsli og efnaformúlur. 

Greind er grunnfærni sem bætist við þekkingu (landafræði). 

 *Þekking (Saga): Þú berð kennsl á sögu. Greind er grunnfærni sem bætist við þekkingu 

(sögu). 

*Þekking (Vélbúnaður): Þú berð kennsl á öllum vélbúnaði og tækjum. Greind er 

grunnfærni sem bætist við þekkingu (vélbúnað). 

Hæfileiki merktur með stjörnu (*) bendir til þess að leikmaður geti ekki notað hann nema hann 

hafi stig í þeim tiltekna hæfileika. 

Hvert fagsvið felur í sér nokkra þjálfaða hæfileika og skal leikmaður þá setja kross í litla reitinn 

vinstra megin við nafn hæfileikans á persónublaðinu. Að hafa þjálfaðan hæfileika þýðir að 

leikmaður fær þrjú aukastig í þeim hæfileika, þar sem fagsvið hans gefur til kynna að hann 

hefur hlotið þjálfun í þeim tiltekna hæfileika. Til að fá þessi þrjú aukastig í hæfileika verður 

persónan að nota eitt hæfileikastig og setja það í þjálfaða hæfileikan. Þó fær leikmaður ekki 

ávallt þrjú stig þegar hann notar stig í þjálfaðan hæfileika heldur gildir þetta einungis við fyrsta 

hæfileikastiginu sem er notað í þjálfaðan hæfileika.  Stigin þrjú bætast einungis við fyrsta 

hæfileikastigið sem er notað í hæfileikann, öll stig sem eru notuð í tiltekinn hæfileika eftir 

fyrsta stigið bæta ekki við sig auka þremur stigum. 
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Varnarköst 

Varnarkast er hæfni til að varna óhentugan skaða. Ekki er hægt að meðtaka varnarkast gegn 

árásum frá venjulegum vopnum eins og hand- og skotvopnum heldur eru þau gerð einungis 

gegn óeðlilegum árásum og galdra árásum. Ef varnarkast er jafn mikið eða meira en það sem 

þarf að ná, eins og til dæmis vilji gegn ógnun, tekst aðila varnarkastið. Ef varnarkastið er gegn 

skaða og leikmanni tekst varnarkastið verður persóna hans ekki fyrir skaða. Varnarköstin 

skiptast í þrennt, en þau eru úthald, snerpa og vilji. Þegar leikmaður kastar upp á varnarkast 

er notaður 1D20 + heildar tala varnarstigsins á persónublaðinu. 

Úthald er varnarkast fyrir líkamlegt þol og kemur í veg fyrir að eiturefni eða gastegundir 

hafi áhrif á aðila. Stundum hefst virkni gildru og gefur hún þá frá sér svefngas. Í tilfelli líkt þessu  

fá þeir sem lenda í gasinu að kasta upp á úthald og ef þeim tekst að fá nógu hátt mun gasið 

ekki hafa áhrif á persónur leikmanna. 

Snerpa er varnarkast sem kemur í veg fyrir að gildrur eða galdrar nái þeim. Snerpa er 

varnarkast sem oft er hægt að nota ef til dæmis gas gildra fer í gang. Þá fá leikmenn fyrst að 

kasta upp á snerpu til að sjá hvort þeir hafi náð að forða sér frá gasinu í tæka tíð, en ef þeir ná 

því ekki og lenda í gasinu geta þeir kastað upp á úthald. Allt þetta fer eftir því hvort 

leikjameistarinn vilji leyfa varnarkast. Leikjameistarinn leyfir ekki varnarkast að hverju sinni. 

Leikmenn gætu til dæmis fengið að kasta upp á snerpu ef eldblossi kemur út úr veggnum, en 

þeir fá ekki að kasta upp á úthald þar sem að eldur brennur. 

 Vilji er varnarkast fyrir hugann og kemur í veg fyrir að galdrar hafi áhrif á hugsunarhátt 

og hegðun leikmannanna. Ef leikmenn horfast í augu við eitthvað ógnvekjandi geta þeir í 

sumum tilfellum kastað upp á hvort þeir geti flúið. Einnig geta leikmenn kastað upp á vilja ef 

einhver notar hæfileikann ógnun gegn þeim. 
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Bardagar 

Útreikningur bardaga ræðst af teningakastinu. Þegar bardagi hefst þurfa allir sem taka þátt að 

kasta upp á fyrsta skref. Fyrsta skref segir til um hver byrjar umferðina. Sá sem fær hæstu 

útkomuna byrjar og þannig koll af kolli. Ef tveir aðilar fá jafn mikið þegar kastað er upp á fyrsta 

skref kasta þeir aftur, þeir halda sínu stað í röðinni en þetta er einungis til að ákvarða hvor 

þeirra er á undan hinum. Þegar umferðinni er lokið og þegar allir leikmenn hafa kastað 

teningnum er ekki nauðsynlegt að kasta aftur upp á fyrsta skref. Þess í stað helst röðin eins og 

hún var í upphafi og þar til að bardaganum lýkur. Í upphafi hvers nýs bardaga þurfa leikmenn 

að kasta upp á fyrsta skref. 

Bardaginn fer þannig fram að hver persóna fær tvær aðgerðir í hverri umferð, en þær 

eru hreyfiaðgerð og framkvæmdar aðgerðir. Aðgerðirnar haldast í eftirfarandi röð: fyrst 

hreyfir leikmaður sig og síðan framkvæmir hann, en ekki er hægt að framkvæma fyrst og 

hreyfa svo. Þó er mögulegt að sleppa því að nota aðgerð. Þegar leikmaður sem stendur 

andspænis andstæðingi sínum getur leikmaður til dæmis sleppt því að nota hreyfiaðgerðina 

og þess í stað notað framkvæmdaraðgerðina. Einungis er hægt að reyna að slá í 

framkvæmdaraðgerðinni svo að leikmaður getur ekki notað bæði hreyfiaðgerðina og 

framkvæmdaraðgerðina til að slá tvisvar sinnum. Þó er hægt að nota framkvæmdaraðgerðina 

til að hreyfa sig og þar af leiðandi hreyfa sig tvisvar sinnum lengra í burtu. Leikmaður getur 

kosið að nota hæfileika sína í aðgerðunum. Eftirtekt, fimleikni, klifur og þekkingarhæfileikarnir 

kosta hver aðeins eina aðgerð, hvort sem að það er hreyfiaðgerð eða framkvæmdaraðgerð. 

Allir aðrir hæfileikar krefjast þess að báðar aðgerðirnar séu notaðar, sem þýðir það að 

persónan stendur kyrr á meðan hún framkvæmir hæfileikann. 

Hreyfing: Þegar einstaklingur ætlar að hreyfa sig getur hann aðeins hreyft sig um 

ákveðna marga reiti. Fjöldi reita sem leikmaður má færa sig í hreyfiaðgerðinni fer eftir stærð 

dýrategundar. Sumar brynjur geta haft áhrif á hraða einstaklings, en þetta verður nánar útskýrt 

í kaflanum um brynjur og skyldi. Stór dýr geta hreyft sig um 5 reiti, miðlungs dýr geta hreyft 

sig um 8 reiti og smávaxin dýr geta hreyft sig um 12 reiti. Í kaflanum um dýrategundir kemur 

fram hver stærð dýra er. Hver reitur er einn meter í þvermáli. 

Notkun tveggja vopna: Þegar einstaklingur kýs að nota tvö vopn í senn þá gilda 

mismunandi reglur eftir því hvaða flokki vopnin tilheyra. Flokkarnir eru útskýrðir í kaflanum 
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um vopn. Til er þrennskonar tækni til að nota tvö vopn í einu. Ef persóna heldur á tveimur 

vopnum úr flokki einfaldra vopna fær hún að slá tvisvar í stað einu sinni og hún fær -2 fyrir að 

hitta skotmarkið í báðum höggunum. Ef persónan heldur á einu einnar handar vopni og einu 

einföldu vopni fær hún -2 fyrir fyrra höggið og -4 fyrir seinna höggið. Ef persónan heldur á 

tveimur einnar handar vopnum fær hún -4 fyrir fyrra höggið og -6 fyrir seinna höggið. Það er 

ekki hægt að nota tvö vopn í einu þegar notuð eru vopn úr flokkum tveggja handa vopna eða 

skotvopna. Skildir teljast ekki sem vopn.  

 

Að hitta 

Þegar kemur að því að hitta andstæðinginn er misjafnt hvort menn noti handvopn, skotvopn 

eða galdur. Þegar leikmaður hefur ákveðið að reyna hitta andstæðinginn sinn kastar 

leikmaðurinn 20 hliða teningi og bætir síðan bardagareynslu sína við ásamt annað hvort styrk, 

vandvirkni eða visku. Handvopn bæta á sig styrk, skotvopn bæta á sig vandvirkni og galdrar 

bæta á sig visku.  

Til að hitta með handvopni = D20 + bardagareynsla + styrkur. 

Til að hitta með skotvopni = D20 + bardagareynsla + vandvirkni. 

Til að hitta með galdri = D20 + bardagareynsla + viska. 

Skaðin sem hvert vopn eða hver galdur veldur er ákvarðaður með teningakasti, eins og tekið 

er fram í upplýsingum um vopn og galdra.   

Ef leikmaður fær vopnakast eða ákveður að kasta vopni sínu telst það sem skotvopn. 

Heppni: Stundum þegar kastað er upp á til að hitta, fá kastarar 20 á tuttugu hliða tening 

sem þýðir að hitt er gefið. Þá stendur misjafnt x2, x3 eða x4 í dálkinum heppni, sem þýðir að 

skaði frá teningakasti er margfaldaður annahvort með tveimur, þremur eða fjórum. Sem dæmi 

þá ætlar leikmaður að höggva skrímsli og kastar 20 hliða teningi til að hitta og fær töluna 20 á 

tening. Persóna leikmannsins er meðalstór og er með vopnið dan öxi, leikmaður kastar 12 hliða 

teningi til að ákvarða skaðann og fær töluna 7. Vegna þess að dan öxin hefur heppni x2 þá 

margfaldar leikmaður 7x2. Persónan varð heppinn og í stað þess að hafa gert 7 í skaða gerði 

hún 14 í skaða. Þetta á aðeins við um venjuleg vopn - ekki galdra. 
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Lífsstig 

Lífsstig segja til um hversu mikið líf leikmaður hefur. Allir leikmenn byrja með fimmtíu lífsstig 

en svo geta þau umbreyst eftir því fagsviði og þeirri dýrategund sem leikmennirnir velja. Allir 

leikmenn byrja með 0 í grunnfærni, en fyrir hvert plússtig sem þeir fá í líkamsstyrk, bætast tíu 

aukalífsstig við og fyrir hvert mínusstig missa leikmenn tíu aukalífsstig. Hæsta lífsmark sem 

leikmaður getur haft ræðst af útreikningi lífsstiga sem hann fær eftir að hann hefur valið sér 

fagsvið og dýrategund.  

Sumir galdrar geta gefið aukalíf ef einstaklingur er særður, en það er ekki hægt að fara fram 

úr hæsta lífsmarki einstaklinga.  

Ef líf leikmannsins fer niður í 0, verður persóna hans meðvitundarlaus, en leikmaður 

getur haldið lífi og verið meðvitundarlaus jafn margar umferðir og tíu hliða teningur + 

líkamsstyrkur hans. Aðrir leikmenn geta gert tilraun til endurlífgunar með því að nota 

lækningahæfileikann ef þeim tekst að skora jafn hátt eða meira en 20 stig. Ef umferðirnar 

klárast áður en leikmaður er endurlífgaður dettur leikmaðurinn úr leiknum og tapar öllu dótinu 

sínu. Þór má hann byrja aftur á griðastað. 
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Flóttastig 

Flóttastig (skammstöfun FS) segir til um hversu erfitt er að hitta einstakling. FS hefur alltaf 

grunntöluna tíu. Þar á eftir bætast við stig eftir þeim búnaði sem leikmaður hefur og getu hans. 

Þar bætist vandvirkni, brynja, skjöldur og stærðamunur við.  

Stærðarmunur er þegar persóna er smávaxinn fær hún +1 í FS vegna þess að hún er svo 

lítill að það er erfitt að hitta hana. Risavaxinn persóna fær -1 í FS vegna þess að það er 

auðveldara að hitta þann sem er stór. Persóna sem er meðalstór skrifar núll í stærðarreitinn.  

FS = 10 + brynja + skjöldur + vandvirkni + stærð 

Flatfættur: á við um þegar leikmaður kemur andstæðingi að óvörum eða að 

andstæðingur hefur ekki möguleikan á að verja sig. Annað hvort veit einstaklingurinn ekki af 

leikmanninum og persóna leikmanns slær einstaklinginn aftan frá, eða einstaklingur dettur og 

liggur á jörðinni. Til að reikna út FS fyrir þann flatfætta er FS talan reiknuð út á venjulegan hátt, 

en vandvirkni er dregin frá ásamt skyldinum þar sem að einstaklingur nær ekki að bregðast 

við. 

Flatfættur FS = 10 + brynja + stærð 
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Dýrategund 

Það eru nokkrar dýrategundir í boði og hver dýrategund fær stig og mínus í grunnfærni. Til eru 

lítil, meðalstór og stór dýr og hafa sumar þeirra einnig einstaka hæfileika. 

Elgur: Elgur er stórt dýr og fær +3 í visku, +2 í getu, en -3 í vandvirkni. 

Einstakur hæfileiki: Elgur fær +3 í lækningarhæfileikan og má kasta aftur upp á lækningar ef 

fyrsta skiptið mistekst. 

Skógarbjörn: Skógarbjörn er stórt dýr og fær +3 í styrk og líkamsstyrk en -2 í getu og 

persónuleika. 

Einstakur hæfileiki: Skógarbjörninn fær +2 í brynju fyrir að hafa þykkan feld og +1 í öllum 

varnarköstum. 

Uxi: Uxi er stórt dýr og fær +3 í líkamsstyrk, +2 í getu, en -2 í vandvirkni og persónuleika.  

Einstakur hæfileiki: Uxi fær +3 í mannvit hæfileikanum og getur ávallt framkvæmt hringur 

sannleikans galdurinn líkt og hann væri galdralæknir í raun og veru. Upplýsingar um galdurinn 

er í kaflanum um galdra.  

Tígrisdýr: Tígrisdýr er meðalstórt dýr og fær +3 í styrk, +2 í persónuleika, +1 í vandvirkni 

og -4 í visku. 

Einstakur hæfileiki: Tígrisdýr fær +3 í Ógnun hæfileikanum og fær +2 í vilja varnarkastinu gegn 

hræðslu. 

Úlfur: Úlfur er meðalstórt dýr og fær +2 í styrk og vandvirkni, en fær -2 í persónuleika 

og -1 í getu. 

Einstakur hæfileiki: Úlfur fær +3 í eftirtektar hæfileikanum og getur séð í myrkri. 

Hreindýr: Hreindýr er meðalstórt dýr og fær +3 í visku, +2 í persónuleika, en -2 í 

vandvirkni. 

Einstakur hæfileiki: Hreindýr fær +2 í hæfileikanum Sannfæring og má kasta upp á sannfæringu 

aftur ef það hefur mistekist í fyrsta skiptið. 

Fjallageit: Fjallageit er meðalstórt dýr og fær +4 í greind, +3 í visku, en -2 í styrk og 

vandvirkni. 
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Einstakur hæfileiki: Fjallageit fær +1 í alla þjálfaða þekkingarhæfileikanum og getur 

framkvæmt alla þá galdra sem hún kann en einu sinni oftar. 

Héri: Héri er lítið dýr og fær +4 í vandvirkni, +2 í visku, en -2 í styrk og -1 í líkamsstyrk. 

Einstakur hæfileiki: Héri fær +4 í hæfileikanum fimleikni þegar hérinn ætlar sér að hoppa og 

einnig fær hann +2 í hraða. 

Köttur: Köttur er lítið dýr og fær +4 í vandvirkni, +2 í persónuleika og -4 í styrk. 

Einstakur hæfileiki: Köttur fær +2 í hæfileikanum ósýnileiki og +2 í sannfæringu. 

Refur: Refur er lítið dýr og fær +4 í persónuleika, +2 í greind, en -2 í styrk og vandvirkni. 

Einstakur hæfileiki: Refur fær +2 í hæfileikanum lygi og fær +4 í eftirtektasemi þegar hann 

reynir að koma auga á gildrur. 
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Fagsvið 

Þegar leikmenn hafa valið sér dýrategund er komið að því að velja fagsvið. Fagsvið upplýsir 

aðra um hvað það er sem gerir einstakling frábrugðinn öðrum. Fagsviðin tilkynna hlutverk 

einstaklings innan ævintýrahópsins. Fag sumra er greind og viska, en aðrir hafa til dæmis styrk, 

þol og hraða og aðrir eru jafnvel laumulegir.  

Berserkur: Berserkur er afar sterkur einstaklingur sem notar vöðvamassa sinn frekar en heilan 

til að vinna verkefni. Berserkurinn er meðal þeirru sterkustu þegar það kemur að því að berjast, 

en þrátt fyrir ofurefli í bardögum, býr berserkurinn yfir mikilli þekkingu á náttúrunni. Eins 

öflugur og berserkurinn er, þá er hann því miður bölvaður og skortir því hæfileikann í að lesa 

ritað mál. 

- Berserkur fær +4 í styrk, +1 í líkamsstyrk en -2 í persónuleika. 

- Berserkur hefur þjálfað hæfileika sína í eftirtekt, fimleika, klifri, ógnun, þekkingu 

(landafræði) og (náttúrufræði). 

- Bardagareynsla berserksins er +4. 

- Í grunninn hefur berserkurinn varnarköstin +3 úthald / +1 snerpa / +0 vilji. 

- Berserkur getur ekki lesið ritað mál. 

Riddari: Riddarinn er vel þjálfaður í vopnaburði og klæðist mikilli brynju. Riddarinn er vörður 

og er hlutverk hans að verja þá sem ekki geta varið sig sjálfir og gæta liðsfélaga sína. Riddarinn 

er ekki jafn sterkur og berserkurinn, en getur þolað meiri skaða.  

Riddarinn er bardagahetja sem gerir allt í sínu valdi til að leika bjargvættinn, en á það til að 

vera svolítið hvatvís.  

- Riddarinn fær +2 í styrk, +1 í vandvirkni, +5 í líkamsstyrk og -4 í visku.  

- Riddarinn hefur þjálfað hæfileika sína í mannvit, ógnun, sannfæringu og þekkingu 

(vélbúnaði). 

- Bardagareynsla riddarans er +2. 

- Í grunninn hefur riddarinn varnarköstin +4 úthald / +0 snerpa/u / +0 vilji/a. 
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Njósnari: Njósnarinn er afar slungin einstaklingur. Njósnarinn er meistari í að fela sig og láta 

sig hverfa. Hann er góður lygari, hefur mikinn sannfæringarkraft og einnig er hann fær um að 

stela og læðast. Stundum kemur að því að ævintýrahópar þurfa að fara hljóðlega um eða vilja 

komast hjá því að berjast og kjósa frekar að laumast um og ræna dýrmættum fjarsjóði og 

njósnarinn er einstaklega góður í þennskonar verkefni. 

- Njósnarinn fær +4 í vandvirkni, +3 í persónuleiki, en -2 í líkamsstyrk. 

- Njósnarinn hefur þjálfað hæfileika sína í eftirtektarsemi, fimleikum, flótta, klifri, lygi, 

mannviti, ósýnileika og óvirkjun. 

- Bardagareynsla njósnarans er +3. 

- Í grunninn hefur njósnarinn varnarköstin +0 úthald / +4 snerpa / +0 vilji. 

Skáti: Skátinn er mjög sjálfbjarga og vanur að koma sér úr klípu. Skátinn ratar vel um í 

náttúrunni og er góður í að koma sér úr vandræðum.  

Skátinn þekkir gildrur vel og er góður í að hindra því að félagar hans lendi í háska að óþörfu.  

- Skátinn fær +3 í persónuleika, +2 í vandvirkni og getu, en -3 í líkamsstyrk. 

- Skátinn hefur þjálfaða hæfileika sína í eftirtektarsemi, flótta, lækningum, óvirkjun, 

sannfæringu, þekkingu (landafræði) og (náttúrufræði). 

- Bardagareynsla skátans er +1. 

- Í grunninn hefur skátinn varnarköstin +1 úthald / +3 snerpa / +0 vilji 

Galdralæknir: Galdralæknirinn er mikilvægur í öllum ævintýrahópum þar sem að hlutverk 

hans er að halda öllum öðrum lifandi. Galdralæknirinn er ekki mikill bardagamaður, en er fær 

í að leysa gátur og halda öllum öðrum lifandi. 

- Galdralæknirinn fær +4 í visku, +2 í persónuleika og -2 í styrk. 

- Galdralæknirinn hefur þjálfað hæfileika sína í galdranotkun, lækningum, sannfæringu 

og þekkingu (göldrum). 

- Bardagareynsla galdralæknisins er +1. 

- Í grunninn hefur galdralæknirinn varnarköstin +1 úthald / +0 snerpa / +3 vilji. 
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- Galdralæknirinn byrjar með fimm læknaseyði sem hvert um sig læknar 20 lífsstig. 

Munkur: Munkurinn er ólíkur öllum öðrum fagsviðum þar sem hann notar hvorki vopn né 

galdra, heldur líkama sinn. Hann er vel þjálfaður í sjálfsvarnaríþróttum og þekkir vel 

heimssöguna, en mikla sjálfstraust hans á það til að fæla aðra í burt. Munkurinn er léttur á fæti 

og neitar að nota brynjur og vopn.  

- Munkurinn fær +5 í visku, +1 í styrk og vandvirkni en -3 í persónuleika. 

- Munkurinn hefur þjálfað hæfileika sína í fimleikum, klifri, mannviti, sannfæringu og 

þekkingu (sögu). 

- Bardagareynsla munksins er +2. 

- Í grunninn hefur munkurinn varnarköstin +2 úthald / +2 snerpa / +2 vilji. 

- Munkurinn byrjar með tvö læknaseyði sem hvert um sig læknar 20 líffstig. 

- Munkurinn notar ekki vopn heldur hnefa sína eða fætur. Á meðan allir geta aðeins 

lamið einu sinni getur munkurinn lamið tvisvar sinnum. Munkurinn getur ekki notað venjuleg 

handvopn eða skotvopn að kastvopnum undanskyldu (hnífar, axir og spjót). Skaði sem munkur 

gerir með árásum hnefa og fóta kemur fram í vopna listanum. 

Seiðkarl: Seiðkarlinn er öflugur galdrameistari og göfugur einstaklingur sem býr yfir mikilli 

þekkingu, en hann er því miður svolítið viðkvæmur. Þegar kemur að bardögum vill seiðkarlinn 

frekar halda sig aftarlega. Seiðkarlinn notar ekki galdra eins og galdralæknirinn heldur einbeitir 

hann sér að því að nota fjölbreytta galdra sem henta honum mest. Seiðkarlinn getur ekki notað 

brynjur eða skyldi þar sem það myndi bara flækjast fyrir honum þegar hann er að einbeita sér 

að því að beita göldrum sínum. Ef að leikmaður er kvenmaður þá breytist heiti fagsviðsins í 

seiðkona. 

- Seiðkarlinn fær +5 í getu, +4 í visku, en -2 í styrk og -4 í líkamsstyrk. 

- Seiðkarlinn hefur þjálfað hæfileika sína í galdranotkun, mannviti, sannfæringu og í 

öllum þekkingarhæfileikunum.  

- Bardagareynsla seiðkarlsins er +3. 

- Í grunninn hefur seiðkarlinn varnarköstin +0 úthald / +0 snerpa / +5 vilji. 
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Búnaður 

Söguhetja sem er búinn réttum búnaði á að geta tekist á við hvaða verkefni sem er. Hér á eftir 

koma listar yfir því sem leikmenn geta fengið til að byrja með.  

 Leikjameistarinn getur ákveðið að leyfa hversdagsbúnað í spilinu eins og til dæmis reipi, 

klifurkróka, vatnsflöskur o.fl. Einnig er hægt að nota heimabruggaðan búnað sem 

leikjameistari hefur hannað sjálfur eins og til dæmis læknaseyði sem galdralæknar og munkar 

byrja með. 

 

Vopn 

Vopn eru mest notuð megnis í bardögum, en stundum  vilja leikmenn vera frumlegir og nota 

þá vopnin sín utan bardaga vegna annarra tilganga eins og að brjóta dyr eða nota löng vopn til 

að ná til staða sem eru of langt frá. Hver persóna getur einungis haft tvö vopn á sér. Fyrir utan 

einföld vopn er ekki heimilt að geima vopn í bakpokanum sínum þar sem þau myndu eyðileggja 

bakpokan. 

Vopn skiptast í fjóra flokka; einföld vopn, einnar handar vopn, tveggja handa vopn og 

skotvopn. Hér á eftir verður gert grein fyrir mikilvægi þessi að  hvers vegna vita í hvaða flokki 

vopnin tilheyra.  

 Einföld vopn: Einföld vopn og einnar handar vopn eru lík í notkun. Það sem aðgreinir 

einföld vopn frá einnar handa vopnum er að það er hægt að geyma einföld vopn í bakpokanum 

á meðan persóna hefur tvö önnur vopn á sér. Einföld vopn hennta vel til tveggja vopna 

notkunar. 

 Einnar handar vopn: Einnar handar vopn eru notuð í annarri hendi eins og nafnið bendir 

til. Ef einstaklingur ætlar að nota einnar handar vopn getur hann líka notað eitt einfalt vopn í 

hinni hendinni í stað þess að hafa skjöld. Mínusar fyrir að hitta verða fleiri ef einstaklingur 

notar einnar handar vopn og einfalt vopn. Ef persóna notar tvö einnar handar vopn verða 

mínusarnir hærri. 

 Tveggja handar vopn: Tveggja handar vopn eru notuð með báðum höndum. 

Einstaklingur sem notar tveggja handa vopn getur ekki notað skjöld með. Tveggjar handa 
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vopnin eru yfirleitt öflugari en einnar handa vopnin og einföldu vopnin. Einstaklingur fórnar 

mörgum flóttastigum með því að sleppa skyldinum.  

 Skotvopn: Skotvopnin er notuð úr fjarlægð. Sá sem notar skotvopn í bardaga getur ekki 

skotið úr vopninu ef andstæðingur er kominn upp við hann. Lásabogar og langbogar byrja 

báðir með þrjátíu skotfæri, kasthnífar hafa tíu skotfæri, en kastaxir og kastpjót hafa fimm 

skotfæri. 

Hér á eftir koma fleiri skilgreiningar og upplýsingar um vopnin sem í boði eru. 

 Skaði: Skaðinn segir til um hvaða tening eigi að kasta fyrir vopnið. Munurinn á því hvort 

það standi skaði (smár), skaði (meðal) eða skaði (stór) fer eftir því hvaða dýrategund er að 

nota vopnið. Dýrategundir sem eru stórar eins og til dæmis elgurinn, uxinn og skógarbjörninn 

hafa skaðann 1D8 þegar þeir eru að kasta upp á skaða með vopninu bjúgsverð. Tígrisdýr, úlfur, 

hreindýr og fjallageitin eru meðalstór og nota skaða (meðal) og hafa skaðann 1D6 ef þeir nota 

bjúgsverð. Refur, köttur og héri eru smávaxin dýr og nota skaða (smár) og skaða 1D4 með 

bjúgsverðinu. Með þetta kerfi í huga ættu allir að geta notað sömu vopnin á meðan 

stærðarmunurinn á dýrunum hefur áhrif á skaðann þar sem stórt dýr notar augljóslega stærri 

gerð af vopninu. Með þessu kerfi verður spunaleikurinn raunverulegri. 

 Fjarlægð: flest vopn hafa enga sérstaka fjarlægð. Ef vopn hefur bandstrik (–) merkt í 

fjarlægðarreitin segir það til um að þegar einstaklingur notar þetta vopn er einungis hægt að 

reyna hitta andstæðing sem er í næsta reit við hliðina á einstaklingnum. Síðan koma vopn eins 

og stafurinn, dan öxinn, langtspjót og atgeirinn sem hafa töluna einn í fjarlægð. Það þýðir að 

vopnið er svo langt að það er hægt að slá andstæðing sem er einum reiti fjær manni sjálfum. 

Þannig gæti sem dæmi leikmaður A sem hefur skjöld og sverð staðið og barist gegn einum 

andstæðingi á meðan leikmaður B stendur fyrir aftan leikmann A með dan öxi, þá getur 

leikmaður B líka höggvið andstæðinginn. 

Kastvopninn hafa fjarlægðina fimm, sem þýðir að hægt er að kasta vopninu jafn langt og fimm 

reiti. Ef skotmarkið er lengra í burtu en fjarlægð vopnsins segir til um, þá er gefið að leikmaður 

missir marks ef hann vill reyna að hitta. 

Hér kemur vopnalistinn og upplýsingar um hvert vopn. Eftir listann koma lýsingar á hverju 

vopni. 
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Einföld vopn: 

Vopn Skaði (smár) Skaði (meðal) Skaði (stór) Heppni Fjarlægð 

Hnífur 1D2 1D4 1D6 X2 - 

Skram sax 1D4 1D6 1D8 X3 - 

Kylfa 1D4 1D6 2D4 X2 - 

Rapier 1D4 1D6 1D8 X2 - 

Smá öxi 1D3 1D4 1D6 X4 - 

 

Einnar handar vopn: 

Vopn Skaði (smár) Skaði (meðal) Skaði (stór) Heppni Fjarlægð 

Stríðshamar 1D6 1D8 2D4 X3 - 

Bjúgsverð 1D4 1D6 1D8 X4 - 

Sverð 1D6 1D8 1D10 X2 - 

Stutt spjót 1D6 1D8 2D4 X2 - 

Stríðsöxi 1D6 1D8 1D10 X3 - 

 

Tveggja handa vopn: 

Vopn Skaði (smár) Skaði (meðal) Skaði (stór) Heppni Fjarlægð 

Stafur 1D6 1D8 2D4 X3 1 

Dan öxi 1D10 1D12 2D8 X2 1 

Langt spjót 1D6 1D8 1D10 X3 1 

Risa kylfa 2D4 1D10 2D6 X2 - 

Atgeir 1D6 1D8 2D6 X4 1 

Risa sverð 1D8 1D10 1D12 X3 - 

Ljá 1D4 2D4 3D4 X5 - 
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Skotvopn: 

Vopn Skaði (smár) Skaði (meðal) Skaði (stór) Heppni Fjarlægð 

Lásabogi 1D8 1D10 1D12 X3 30 

Langbogi 1D6 1D8 1D10 X3 45 

Kasthnífur 1D2 1D4 1D6 X2 5 

Kast öxi 1D4 1D6 2D4 X2 5 

Kast spjót 1D4 1D6 1D8 X3 5 

 

Munkur: 

Vopn Skaði (smár) Skaði (meðal) Skaði (stór) Heppni Fjarlægð 

Hnefar/fætur 1D6 1D8 1D10 X2 - 

 

 Hnífur: Hnífurinn er lítill og léttur í hendi. Ólíkt kasthnífnum er þessi hnífur stærri. 

 Skram Sax: Lýsir sér sem annað hvort afar stutt sverð eða ákaflega langur hnífur. 

 Kylfa: Trélurkur sem hægt er að nota til að berja með.  

 Rapier: Eins og ólypmíu skylmingasverðin eða sverðin sem skytturnar þrjár notuðu. 

 Smá öxi: Lítil smáöxi sem er létt og góð fyrir þá sem vilja vera snöggir. 

 Stríðshamar: Ímyndaðu þér að járnsmiðurinn hafi orðið pirraður og því notað stóra 

hamarinn sinn. 

 Bjúgsverð: Sverð sem er bogið aftur. Hentar einstaklega vel til að höggva andstæðinga. 

 Sverð: Hið venjulega riddarasverð. Afar vinsælt að hafa skjöld með. 

 Stutt spjót: Stutt spjót er hentugt þegar einstaklingur vill nota skjöld með. 

 Stríðsöxi: Víkingar notuðu oft stríðsaxir þegar þeir fóru í bardaga. 

 Stafur: Sumir vilja ekki nota beitt og hættuleg vopn og velja þá frekar góðan staf. 

 Dan öxi: Voldug öxi þar sem einstaklingur notar báðar hendur til að beita vopninu. 
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 Langt spjót: Spjótið er of langt til að hægt sé að nota skjöld, en það nær líka mikið 

lengra en stutta spjótið. 

 Risa kylfa: Fyrir þá sem vilja ganga berserkersgang með risastóra kylfu. 

 Atgeir: Blanda af spjóti og öxi. Þetta er sama vopn og Gunnar á Hlíðarenda notaði. 

 Risa sverð: Þegar venjulegt sverð er ekki nóg notar maður risa sverðið. 

 Ljá: Var yfirleitt notað til að slá gras, en getur einnig verið notað til að slá andstæðinga. 

 Lásabogi: Lásaboginn er öflugri en langboginn, en getur ekki skotið jafn langt og 

langboginn. Er eins og byssa með smá boga á endanum sem snýr á hlið. 

 Langbogi: Langboginn er ekki jafn öflugur og lásaboginn en getur skotið svolítið lengra. 

 Kasthnífur: Kasthnífurinn er minni en venjulegur hnífur, en kasthnífurinn er hannaður 

til að hægt sé að hitta andstæðinga úr fjarlægð. 

 Kast öxi: Lítur næstum því út eins og smáöxin, en hefur meira jafnvægi til að fljúga í 

gegnum loftið og hitta andstæðinga úr fjarlægð. 

 Kastspjót: Kastspjótið er töluvert styttra en einnar handar spjótið. Það er létt og 

stöðugt, og hentar vel til að hitta andstæðinga úr fjarlægð. 

 Hnefar/fætur: Þegar munkurinn notar hnefa eða fætur eru notaðir þeir teningar sem 

er taldnir upp hér á undan til að reikna skaðann. Þegar önnur fagsvið nota hnefa eða fætur slá 

þeir bara einu sinni (munkurinn slær tvisvar) og skaðinn er sá sami og helmingur sem munkur 

myndi gera (lægsti skaði er einn). Sem dæmi ef að úlfa berserkur myndi nota hnefa til að slá 

andstæðing, þá myndi hann slá einu sinni og kastar átta hliða teningi til að reikna skaðann. Ef 

leikmaður úlfsins fær fjóra á teningakastinu þá gerir hann tvo í skaða. Ef leikmaður hefði fengið 

fimm á tening myndi hann einnig gera tvo í skaða þar sem það er námundað að lægri tölunni. 
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Brynjur og skyldir 

Brynjur og skyldir hækka FS (flóttastig) hjá persónum. Með því að hafa góða brynju getur 

maður hækkað flóttastigið sitt, en það er ekki alltaf svo sniðugt að hafa mikla brynju og skjöld 

þar sem þau geta hægt á einstaklingnum. Sumir vilja vera snöggir og fljótir. Brynjurnar standa 

í þremur flokkum sem eru léttar brynjur, miðlungs brynjur og þungar brynjur. Athugið að 

persónur geta aðeins klæðst einni brynju í einu. Ekki er hægt að klæðast tveimur brynjum og 

leggja auka stigin saman. Sama gildir um skyldina; það er ekki hægt að hafa tvo skyldi. 

Hér koma nokkrar útskýringar sem eiga að útskýra hvað upplýsingarnar á listanum þýða. 

 Brynja: Talan hér segir til um hversu mikla vörn er að fá frá tiltekinni brynju. 

 Vandvirkni: Í þennan dálk er notað vandvirkni persónunar, en hún getur breyst í 

þessum dálki eftir því hvað brynja eða skjöldur leyfir mikið af vandvirkni. Í sumum tilvikum 

geta brynjur og skyldir verið svo þung að það kemur í veg fyrir að persóna getur notað 

vandvirkni sína til fulls. Segjum sem svo að persóna sé dýrategundin úlfur og hefur +6 í 

grunnfæri vandvirknis. Ef úlfurinn er klæddur í hringbrynju má hann aðeins setja +3 undir 

vandvirkni í flóttastigalistanum, en ef úlfurinn er klæddur í leðurvesti sem hefur +8 í vandvirkni 

þýðir það að úlfurinn má aðeins setja inn +6 í flóttastigalista sinn þar sem hann hefur bara +6 

í grunnfærni vandvirknis. Með öðrum orðum mega margar brynjur aðeins leyfa ákveðið mikla 

vandvirkni þar sem brynjan er þung og fyrirferðamikil, en persóna má aldrei setja hærri tölu 

en vandvirkni hennar er í grunnfærni. Ef einstaklingur notar bæði brynju og skjöld sem hafa 

tölu í vandvirkni, gildir lægri talan. 

 Þyngd: Sumar brynjur eru ákaflega þungar og erfitt er að framkvæma ákveðna 

hæfileika þegar einstaklingur er klæddur í þannig brynju. Talan sem kemur þar fram segir til 

um hvaða áhrif brynjan hefur á eftirfarandi hæfileika: Fimleikni, flótti, klifur, ósýnileiki og 

óvirkjun. Sumar brynjur hafa enga þyngd sem þýðir að þessar brynjur hafa enginn áhrif á 

hæfileikana sem voru taldnir upp hér á undan. Brynjur eins og riddarabrynjan sem hefur töluna 

-8 þýðir að einstaklingur eigi ekki eftir að standa sig vel í að reyna framkvæma hæfileikana, en 

það má alltaf reyna. Ef einstaklingur notar bæði brynju og skjöld er þyngd brynjunnar og 

skjaldarins lögð saman og þá verður heildarútkoma á mínusnum. 
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 Hraði: Flokkarnir létt, miðlungs og þung brynja segja til um hversu auðvelt er að hreyfa 

sig í brynjunum. Léttar brynjur hafa engin áhrif á hraða einstaklings, en miðlungs og þungar 

brynjur eru þannig gerðar að það er erfiðara að hreyfa sig í þeim. Aftur á móti er meiri vörn í 

miðlungs og þungum brynjum. Talan sem kemur hjá hraðanum segir til um hversu færri reiti 

einstaklingur getur hreift sig í hreyfiaðgerðunum, sem gildir einnig um einstakling sem ákveður 

að nota framkvæmdaraðgerðina til að hlaupa.  

 Skjöldur: Talan hér segir til um hversu mikla vörn er að fá frá tilteknum skyldi. Athugið 

að það skiptir máli hvort að einstaklingurinn haldi á skyldinum eða hvort hann geymi skjöldinn 

á bakinu. Einstaklingur fær aðeins varnarstig frá skyldinum ef hann heldur á skyldinum með 

hendinni, en það skiptir ekki máli hvort að skjöldurinn sé í hendi viðkomanda eða á bakinu; 

mínusarnir á vandvirkni og þyngd haldast óbreyttir. 

Hér koma listarnir yfir brynjurnarog skyldina sem persónur geta notað. Eftir listana koma smá 

lýsingar um brynjurnar og skyldina. 

 

Léttar brynjur: 

Heiti Brynja Vandvirkni Þyngd Hraði 

Leðurvesti +1 +8 0 0 

Leðurfrakki +2 +6 0 0 

Hringskyrta +3 +5 -1 0 

 

Miðlungs brynjur: 

Heiti Brynja Vandvirkni Þyngd Hraði 

Lamlar brynja +4 +5 -1 -2 

Gambri +5 +4 -2 -2 

Framplata +6 +4 -3 -2 
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Þungar brynjur: 

Heiti Brynja Vandvirkni Þyngd Hraði 

Hringbrynja +7 +3 -5 -3 

Riddarabrynja +9 +1 -8 -3 

 

Skyldir: 

Heiti Skjöldur Vandvirkni Þyngd Hraði 

Smáskjöldur +1 - -1 - 

Bardagaskjöldur +3 - -3 - 

Riddaraskjöldur +6 +2 -10 - 

 

 Leðurvesti: Fínt leðurvesti sem að er erfitt er að stinga í gegnum. 

 Leðurfrakki: Stór leðurfrakki með seigu leðri. Seiðkarlar ganga oft um í leðurfrökkum. 

 Hringskyrta: Eins og hálf kláruð hringbrynja. Hringskyrtan er eins og hlýrabolur, bara úr 

járnhringjum. 

 Lamlar brynja: Nær yfir magann, bringuna, bakið og axlirnar. Lamlar brynjan eru litlar 

þunnar járnplötur saumaðar saman og mynda svipað form og hlýrabolur. 

 Gambri: Stór og þykk leðurkápa sem nær niður fyrir hné og niður fyrir olnbogann. 

 Framplata: Fín og flott brynja sem er ekki samsett af mörgum litlum járnplötum eins 

og lamlar brynjan, heldur bara einni stórri járnplötu sem nær yfir allan magann og bringuna. 

 Hringbrynja: Víkingar klæddust oft hringbrynjum. Hringbrynjan nær yfir lærin og fram 

yfir olnbogann. 

 Riddarabrynja: Eins og riddarar í hetjusögum. Járnbrynja sem nær yfir allan líkamann 

og hefur bara smá opnur í brynjunni til að gera hreyfingar auðveldari. 

 Smáskjöldur: Smáskjöldur nær frá úlniði og að olnboga. Smáskyldir gefa mikið svigrúm 

til að sveifla handvopninu sem maður notar. 
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 Bardagaskjöldur: Bardagaskjöldurinn er kringlóttur. Ef maður leggur hnefana saman og 

gerir beina línu á milli olnbogana, er maður kominn með þvermálið á bardagaskyldinum. 

 Riddaraskjöldur: Riddaraskjöldurinn er ferkantaður. Hann er á breidd við öxl og nær 

næstum frá ökla og upp að höku. 
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Galdralisti 

Galdralæknirinn og seiðkarlinn geta báðir framkvæmt nokkra galdra. Hver hefur sinn 

galdralista sem segir til um hvaða galdra þeir geti varpað fram. 

Galdrar geta bara verið framkvæmdir ákveðið oft áður en notandinn þarf að hvíla sig. Eftir að 

galdra notandinn hefur hvíllt sig getur hann notað galdrana aftur. Þegar galdralæknirinn og 

seiðkarlinn hafa klárað galdrana sína geta þeir ekki framkvæmt þá aftur fyrr en þeir komast á 

griðastað. Þá endurstillist notkunartala galdranna.  

Hér á eftir kemur listi yfir göldrum galdralæknisins og seiðkarlsins.  

 

Galdralæknir: 

Hjálparhönd: læknar 4D6 alla vini sem eru innan um tíu reita radíus frá 

galdralækninum. Galdralæknirinn getur notað þennan galdur jafn oft og heildartala 

lækningahæfileikans er. 

Lækna sjúkdóma: Galdralæknirinn fjarlægir alla sjúkdóma og vírusa sem hafa sest á 

einstaklinginn. Galdralæknirinn getur notað þennan galdur jafn oft og viska hans plús fimm. 

Skynja eitur: Galdralæknirinn skynjar hvort eitur sé innan þriggja reita fjarlægð frá sér. 

Galdralæknirinn getur notað þennan galdur jafn oft og viska hans margfölduð með tveimur. 

Yfirnáttúrulegur styrkur: Galdralæknirinn getur eflt grunnfærnina styrks um fjóra. 

Yfirnáttúrulegur styrkur endist í jafn margar umferðir og viskutala galdralæknisins er. 

Galdralæknirinn getur notað þennan galdur jafn oft og viskutalan hans er. 

Hringur sannleikans: Galdralæknirinn getur búið til fjögurra reita radíus hring í kringum 

sjálfan sig. Þeir sem eru innan hringsins verða að segja sannleikan og geta ekki logið. 

Galdralæknirinn getur notað þennan galdur þrisvar sinnum. 

 Aðdráttur: Galdralæknir getur notað hugarorkuna til að draga til sín einstakling. Sá sem 

verður fyrir aðdráttaraflinu getur reynt að kasta vilja varnarkastinu til að forðast 

aðdráttaraflið. Galdralæknirinn getur notað aðdráttarafl til að bjarga félögum sínum frá því að 

falla ofan í gryfjur. Galdralæknirinn getur notað þennan galdur þrisvar sinnum. 
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Seiðkarl: 

 Eldbolti: Eldbolti gerir 5D6 skaða. Eldbolti getur einnig verið notaður til að kveikja í 

timbri. Seiðkarlinn getur notað þennan galdur tíu sinnum. 

 Auka ósýnileiki: Þegar seiðkarlinn notar auka ósýnileikagaldurinn fær seiðkarlinn eða 

sá sem seiðkarlinn notaði galdurinn á auka +10 þegar sá aðili notar ósýnileikahæfileikan. 

Galdurinn dugar þangað til einhver nær að sjá aðilann með hæfileikanum eftirtekt eða þá að 

aðilinn fer úr ósýnileikanum. Seiðkarlinn getur notað þennan galdur fjórum sinnum. 

 Lánuð vandvirkni: Seiðkarlinn getur lánað vandvirknina sína í þrjár umferðir. 

Seiðkarlinn ákveður hver getur fengið vandvirkni hans lánaða og síðan fer vandvirkni 

seiðkarlsins niður í núll og stigin bætast við þann sem seiðkarlinn hefur valið. Þetta endist í 

þrjár umferðir og ekki verður aftur snúið. Seiðkarlinn getur gert þetta jafn oft og vandvirkni 

hans er.  

Aðdráttur: Seiðkarlinn getur notað hugarorkuna til að draga til sín einstakling. Sá sem 

verður fyrir aðdráttaraflinu getur reynt að kasta upp á vilja varnarkastinu til að forðast 

aðdráttaraflið. Seiðkarlinn getur notað aðdráttarafl til að bjarga félögum sínum frá því að falla 

ofan í gryfjur. Seiðkarlinn getur notað þennan galdur fimm sinnum. 

 Kul: Seiðkarlinn getur fryst einstakling fastan með andardrættinum sínum. 

Einstaklingur er fastur í þrjár umferðir og getur ekki framkvæmt neinar aðgerðir. Seiðkarlinn 

þarf að standa upp við einstaklinginn. Þegar seiðkarlinn notar kul má einstaklingurinn nota 

varnarkastið vilji til að sleppa. Það þarf að ná fimmtán eða meira til þess að kul hafi ekki áhrif 

á einstakling. Seiðkarlinn getur notað þennan galdur jafn oft og heildartala hæfileikans 

galdranotkun er. 

 Rafmagn: Rafmagn gerir 4D8 skaða. Seiðkarlinn kastar rafmagni úr höndum sínum og 

á einstakling. Allir, vinir sem óvinir, sem standa upp við skotmarkið fá einnig í sig rafmagnið. 

Það er hægt að nota varnarkastið snerpa til að sleppa við að fá skaðann á sig. Það þarf að ná 

sextán eða meira til að sleppa. Rafmagnið heldur áfram að leiða í alla sem eru í návígi við þann 

sem verður fyrir rafmagninu. Seiðkarlinn getur notað þennan galdur þrisvar sinnum. 

 Dáleiðsla: Seiðkarlinn getur notað dáleiðslu til að stjórna öðrum. Seiðkarlinn stjórnar 

aðgerðum einstaklings og getur skipað einstaklingi fyrir hverju verki sem er. En í hvert sinn 
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sem sem seiðkarlinn gefur skipun má einstaklingurinn kasta vilja varnarkasti til þess að losna 

úr álögunum. Einstaklingur þarf að ná tuttugu og fjórum til þess að losna úr álögunum. 

Seiðkarlinn getur gert þennan galdur einu sinni. 
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Kortin 

Fyrsta kort 

 

Hér er mynd af fyrsta kortinu. Leikmenn byrja á upphafsreitinum sem er efst fyrir miðju. 

Upphafsreiturinn er merktur með bláu og við hann stendur enska heitið start, sem þýðir 

„byrja“. Endastöð í þessu völundarhúsi er við dökka kassann sem hefur skrifað fyrir ofan sig 

fin, sem þýðir „búið“ eða „klárað“. Á kortinu eru tvö X merkt og eru bæði ætluð sem 

griðastaður. 
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Ljósari línurnar eru veggir, á meðan stuttu dökkbrúnu strikin tákna hurðir. Á sumum stöðum 

eru dökkbrúnu strikin sett inn í veggina. Þá er ætlast til að hafa þar leynihurð sem leikmenn 

þurfa að leita að, leikmenn gætu skorað nógu hátt í eftirtektasemd og fundið rofa sem opnar 

hurðina. 

 

 

 

Annað kort 
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Hér á korti númer tvö hefur vatni sem umlykur brýr verið bætt við. Leikjameistarinn hefði 

getað stöðvað leikin á korti númer eitt, en ef leikjameistarinn vill hafa spilið lengra þá í stað 

þess að leikmennirnir finni hjartasteininn þar sem finnst dökkbrúnn kassi á korti eitt, þá finna 

þeir stiga í staðinn sem liggur niður. Þannig hefur leikjameistarinn lengt spilið.   

Þriðja kort 

Síðan er hér kort númer þrjú sem leikjameistari getur notað ef hann kýs að halda ennþá lengra 

áfram með spilið.  

Eins og tekið var fram á undan tákna stuttu dökkbrúnu strikin hurðir. Þegar kennari er að 

undirbúa spilið til kennslu er hægt að hafa þrautir eða gátur við hverja hurð. Einnig getur 

kennari falið lykla sem ganga að hurðum eins og að láta skrímsli birtast í næsta herbergi sem 
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nemendur ganga í gegnum og láta skrímslið bera lykil utan um hálsinn sinn sem gengur að 

næstu hurð. Einnig er hægt að hafa falinn lykil ofan í vatni þar sem risa kolkrabbi syndir um. 

Hér á eftir koma aftur fram sömu kort, en í þetta sinn hafa skrímsli og gildrur verið bætt við 

þar sem einungis er verið að gefa dæmi um hvernig völundarhúsið gæti litið út. 

Grænu blettirnir voru hugsaðir sem gryfjugildrur og brúnu kringlóttu blettirnir voru hugsaðir 

sem gildrur sem koma út úr veggjunum eins og fljúgandi örvar sem dæmi. Hvítu kassarnir tákna 

skrímsli. Fyrir utan bláa ramman sem markar upphafsreitinn tákna bláir rammar vatn. 

Fjórða kort 
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Fimmta kort 
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Sjötta kort 

 


