
MANTICORE – Buiten spel Document (Indien gevonden inleveren aan spellokaal)

Rode manabes 
Voor rode magische inkt en rode manadrankjes.
Meestal gevonden aan grote struiken aan bosranden.
Buitenspel: rode pluisbol; bij inname, indien geplukt door iemand
met Herbalisme I, kan men 1 rode mana herwinnen. 

Gele manabes 
Voor gele magische inkt en gele manadrankjes. 
Meestal gevonden in  natuurlijk weilanden aan kleine struikjes tussen het
gras.
Buitenspel: gele pluisbol; bij inname, indien geplukt door iemand
met Herbalisme I, kan men 1 gele mana herwinnen. 

Blauwe manabes 
Voor blauwe magische inkt en blauwe manadrankjes. 
Meestal gevonden aan struiken in de buurt van waterlopen, vijvers en
meren waarin zoet water stroomt.
Buitenspel: blauwe pluisbol; bij inname, indien geplukt door iemand
met Herbalisme I, kan men 1 blauwe mana herwinnen.

Witte manabes 
Werkt tegen het kwade. 
Te vinden aan struiken, soms aan een struik die enkel deze bessen
draagt, soms tussen andere bessen. 
Buitenspel: witte pluisbol. 

Zwarte manabes 
Verbonden met het ondode en het duistere. 
In sommige streken zoomt men de begraafplaatsen af met deze struiken
om het kwaad te bezweren. Sommige necromantiërs branden deze
bessen tijdens hun rituelen. Wordt soms ook gebruikt als symbool voor
duistermagie, en is in sommige streken een teken van het kwaad. 
Buitenspel: zwarte pluisbol. 

Info Plantkunde
it schrijven bevat de voornaamste informatie over de kruiden op
Mythandir die geneeskrachtige, magische of gift ige
eigenschappen hebben.D

Buitenspel speltechnische informatie is steeds schuin gedrukt. Je kan als
plantkundige steeds de voorbeelden raadplegen in het spellokaal. Let op
de beschrijving! Bij het maken van gif of de helende balsem laten we het
rollenspel aan jou over; Losse ideetjes voor herbalisme: thee, massage-
olie met de kruiden, balsem, waterpijp, zalf of zelfs soep. Gelieve de
kruiden niet op te delen of te breken; dit is valsspelen. Lever na gebruik
het kruid in bij spelleiding of de noterende figurant. In theorie kan je met
'Plantkunde' ook planten kweken, maar rondreizende avonturiers zijn nu
éénmaal niet het soort dat zich ergens aan de kant zet om plantjes te
kweken, je bent dus aangewezen op wat je in het wild vindt of op wat je
kan kopen. Het spreekt voor zich dat men herbalisme niet kan gebruiken
tijdens een gevecht. Vergeet ook niet dat dit document buitenspel is en
dat het delen van je kennis met diegenen die de vaardigheid 'Plantkunde'
niet hebben, jou enkel maar minder bijzonder maakt.
BELANGRIJK: De voor het spel gebruikte kruiden en planten zijn enkel
namaak uit plastiek en/of stof. Let dus op met giftige en beschermde
echte planten. Het is niet de bedoeling om het spelterrein kaal te
plukken. 

Soorten kruiden: 
● Geneeskrachtige kruiden: b loemen en p lanten met

geneeskrachtige eigenschappen, voor het genezen van
kneuzingen, oppervlakkige wonden en het geven van kracht en
vitaliteit. Elke plant heeft ook antistoffen in zich die gebruikt
kunnen worden tegen ziekten van natuurlijke (niet-magische)
oorsprong !

● Giftige kruiden en zwammen: de natuurlijke gifstoffen
worden door gifmengers aangewend om door concentratie giffen
te bereiden. Natuurlijke giffen, op het slaapgif na,  kunnen enkel
met een wapen kunnen toegediend!

● Alchemistische of katalyserende kruiden: de bijna magische
eigenschappen worden door gifmengers en alchemisten door
fysieke of magische manipulatie geactiveerd om consumptie-
giffen of magische brouwsels te maken.
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Helende kruiden speltechnisch:
Men kan geen overdraagbaar antigif of helende balsem maken met helende
kruiden, de herbalist moet de patient zelf rechtstreeks behandelen. Men levert
het kruid na gebruik in bij een figurant die de genezing noteert. De kruiden
bieden geen oplossing tegen infecties.

1) Herbalisme I : 
- met 1 dosis Witte Viermadelief kan men:
OF 1 levenspunt (niet-negatief) genezen van een levend personage 
(niet-geïnfecteerd)
OF één natuurlijke ziekte van max. niveau 1 genezen bij een levende
- met 1 dosis Kneuskruid kan men:
OF 2 levenspunten (niet-negatief) genezen van een levend personage 
(niet-geïnfecteerd) 
OF één natuurlijke ziekte van max. niveau 2 genezen bij een levende

2) Herbalisme II:  met 1 dosis Wondvaren kan men:
OF 4 levenspunten (niet-negatief) genezen van een levend personage 
(niet-geïnfecteerd) 
OF één natuurlijke ziekte van max. niveau 3 genezen bij een levende

3) Herbalisme III: met 1 dosis Levensroos kan men:
OF 6 levenspunten (niet-negatief) genezen van een levend personage 
(niet-geïnfecteerd) 
OF één natuurlijke ziekte van max. niveau 4 genezen bij een levende

4) Herbalisme IV: met een mengeling van 1 dosis Levensroos en 2 
dosissen Kneuskruid kan men  alle levenspunten (niet-negatief) genezen
en alle ziektes tot niv 4 genezen bij een levende

Natuurlijke giffen speltechnisch:
1 dosis kruid (of paddestoelen) geeft 1 dosis wapengif. Enkel het Slaapgif kan
ook door consumptie worden toegediend. Een gif wordt voorgesteld door een
papiertje met speltechnische info in een potje, de papiertjes kunnen de
gifmengers in het spellokaal bekomen, de potjes moeten zij binnenspel vinden.
Wapengiffen doen hun schade eenmalig bovenop de schade gedaan door het
wapen.

Herbalisme I: Nat. Gif  niveau 1: Jachtklimop (+2 schade)
Nat. Gif  niveau 2: Droomkruid (+4 schade)

Herbalisme II : Nat. Gif  niveau 3: Pijn-Maranta (+6 schade)

Herbalisme III:  Nat. Gif  niveau 4: Amn-Zorax' Zwam (+8 schade)

Herbalisme IV: Nat. Gif  niveau 5: Slaapgif :Amn-Zorax' Zwam 
+ 2 dosissen Droomkruid (+4schade +5 minuten slaap)

Lancetkruid
Beschrijving: lancetvormige blaadjes, met
gladde onderkant, op de hoofdnerf na. Aan
de bovenkant maken kruisvormige zijnerfjes
het oppervlak ribbelig. Lijkt een beetje op de
blaadjes van een treurwilg of de uitgerekte
punt van een penseel. Per twintigtal op e en
takje. 
Veel voorkomend, makkelijk te kweken als
men akkers en tijd heeft. 
Kanaliserende werking, steeds te gebruiken in combinatie met een dosis
van een ander kruid. 

Driekleurig klein hoefblad
Beschrijving: niervormig blad, met bruine
steel die doorloopt onder het blad.
Donkergroen in het midden, wit-rood aan
de rand. Ronde rand .
Te vinden op de zonnige flank van heuvels
en zandhopen. 
Wordt meestal gebruikt voor kracht-

drankjes. 

Violetaan
Beschrijving: Paars bloemetje met geel
hart, 5 kroonblaadjes. Per zes op een
plant, 
Groeit slechts bij voldoende licht, dus
nooit in het woud. 

Gesteeld trollengras
Beschrijving: tiental graspijlen op een groene steel. 
Moeilijk te vinden en erg zeldzaam, groeit tussen
gewoon gras, volgens de legende daar waar trollen
gescheten hebben. Beschermt, na bewerking door
een alchemist, tegen magie.
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Pijn-Maranta
Beschrijving: Groot groen blad (ovaal met
punt) op steel met knik. Rood tussen de
nerven, witte en rode striemen langs de
nerven. Deze groeien per drie op een plant,
één blad is één dosis. De rode vlekken zijn
gifblaasjes. 
Type: giftig 
Commentaar: v o l g e n s d e l e g e n d e s
gevonden daar waar veel mensen met smart
en pijn langskomen (kruispunten en
splitsingen) of daar waar slangen spuwen en
zelfmoordenaars zich verhingen.. 
Vindplaats: op splitsingen van wegen op het
platteland of langs paden en wildsporen in
het bos. 

Buitenspel: Herbalisme II

Amn-Zorax' Zwam 
Beschrijving: trosje van drie padde-
stoelen die op witte stelen staan. De
hoed is fluweelachtig groen met witte
vlekken. Elke bereiding heeft het
karakteristieke trosje van drie nodig. 
Type: giftig 
Commentaar: Uiterst giftig. Heel
soms worden 'heksencirkels' van deze
padden stoelen aangetroffen, wie
deze cirkels verbreekt door één van
de paddes toelen te plukken of te
vernielen is vervloekt tot in zijn
dertiende nageslacht, tenminste; zo
luidt het verhaal. 
Vindplaats: Wordt aangetroffen op
verse graven en op plaatsen waar veel actieve ondoden zijn. Zoek deze
plant in de tuin van Amn-Zorax, op de begraafplaats dus. 
Buitenspel:
Herbalisme III
1 Dosis= drie paddestoelen in een groepje, niet van elkaar halen!

Witte Viermadelief 
Beschrijving: v i e r w i t t e k l e i n e
bloempjes op een groene steel, één
bloempje op de top, drie bloempjes
op steeltjes aan de zijkant. 
Deze takjes met 4 bloemen groeien
met een zestal op één plant. Voor
elke behandeling heeft men de vier
bloempjes nodig. 
Type: geneeskrachtig 
Commentaar: Al le natuurvolken
kennen deze plant die in zowat alle
klimaten en op alle mogelijke
plaatsen kan groeien en dan ook te
vinden is op heel Mythandir. 
Vindplaats: overal, ook gecultiveerd. 

Buitenspel: Herbalisme I
1 dosis is 1 takje met vier bloempjes

Kneuskruid
Beschrijving: groene steel met tiental
steeltjes die diepingesneden blaadjes
(sprietjes) hebben. 
Type: geneeskrachtig 
Commentaar : Kru id kneuzen om
kneuzingen te behandelen. Voorzichtig
mee omgaan als men het lang wil
bewaren, bij kneuzing verliest het zijn
geneeskrachtige vochten. 
Vindplaats: meestal op zandgrond,
onder de open hemel, nooit in het bos. 

Buitenspel: Herbalisme I
Niet verwarren met wondvaren! 
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Wondvaren
Beschrijving: donkergroene steel met
een zestal paar blaadjes die bijna
symmetrisch tegenover elkaar staan,
blaadjes worden kleiner naar de top
toe. Op de top een groter blaadje. 
Type: geneeskrachtig 
Commentaar: soms moeilijk te vinden
tussen gewone varens. Laat zich
moeilijk kweken. 
Vindplaats: aan de rand van het bos,
of op open plaatsen in het woud. 

Buitenspel: Herbalisme II
Niet verwarren met kneuskruid! 
(Wond varen is de platte mini
kerstboom ).

Levensroos 
Beschrijving: Witte roos op groene
steel, draagt geen doornen onder
de bloem.
Type: geneeskrachtig (magisch?) 
Commentaar: L e g e n d a r i s c h e
genees-krachtige eigenschappen.
Anti-gif tegen gif bereid uit Amn-
Zorax' zwam. Komt zelden voor in
grote hoeveelheden en is vrij
schaars en bijgevolg redelijk duur.
Alle pogingen om de Levensroos
kunstmatig te kweken zijn op
mislukking uitgedraaid. 
Vindplaats: verschillende plaatsen,
doch vaak op rotsartijen, stenen of
ruïnes. 

Buitenspel: Herbalisme III

Jachtklimop 
Beschrijving: de blaadjes groeien op
een lange kruipende stengel. Eén
blaadje is voldoende; een blad is groen
in het midden en aan de punten wit,
het blad lijkt op dat van gewone
klimop en is dus drieledig: één punt
bovenaan en twee punten aan de
zijkant. 
Type: giftig 
Commentaar: Wordt gebruikt om
jachtgif mee te maken, jachtgif laat
zich niet gemakkelijk bewaren dus
meestal maakt men het gif tijdens het
jagen zelf. 
Vindplaats: groeit tegen oude bomen,
zoals grote eiken. 

Buitenspel: Herbalisme I

Droomkruid 
Beschrijving: stervormig donkergroen
blad op bruin steeltje, rand van de
'vingers' gezaagd ingesneden. 
Type: giftig 
Commentaar: Tast de zenuwen aan,
en het reactieverm ogen. 
Vindplaats: Te vinden diep in het
woud, laat zich slechts door uiterste
zorg en toewijding elders cultiveren. 

Buitenspel: Herbalisme I
(lijkt op een Cannabis-blad)


