Skatter

Det er gjemt en hel del skatter rundt om i skogen! Men først;

Instrukser:
Kister er gjemt rundt om i hele skogen. Det er en god del av dem, men alle er ikke like bra å finne! Såklart, de fleste inneholder mye av det positive å få, men det er enda noen som bringer ulykke og død! Så, om du finner en kiste med en off-laiv lapp i skal du gjøre følgende: 
Les det som står på off-laiv lappen. Så legger du lappen tilbake i kisten, og legger kisten tilbake der du fant den, for så å utføre det som stod på off-laiv lappen.
Om du finner en kiste uten off-laiv lapp er det bare å ta med seg alt som er inne i den, men du får ikke lov til å ta med deg kisten!

VIKTIGE REGLER OM VÅPEN OG GJENSTANDER: 

Det Syvende Sverd 
Sverdet som drepte Raikad. Kan bare bæres av den utvalgte, Sonjog, og ligger nå hos menneskene.
Bæreren av sverdet får ”5 (Dumdristig)” i mot og +2/+2 i treffpoeng. Og alle skapninger unntatt Jeckob mister alle treffpoengene sine etter et treff av sverdet.

Lykke:
Sverdet som er smidd og brukt av smien Rewar. Dette sverdet har kraften til å ta i form hvilket som helst våpen; til og med Det Syvende Sverd! Det er kun Rewar som kan bruke sverdet. Om han roper "Øks" eller "Hammer" når han slår med våpnet skader det 2 treffpoeng. Om han roper "Det syvende sverd!" Har det samme effekt som det syvende sverdet, men han mister alle treffpoengene i armen om han bruker "Det Syvende Sverd".

Ulykke:
Ingen vet hva dette sverdet er. Rewar bærer det alltid på seg og beskytter det godt. Det har ingen spesielle effekter om du ikke har en Triggerlapp (Sekundærrolle som det var tidligere kjent som) som aktiveres når du tar i sverdet.

Sylvie, Himmelens Hevn:
Sylvie er Jeckobs sverd. Det inneholder all hatet hans (Historien om sverdet kan du lese her: http://no.skogenskaos.wikia.com/wiki/Sylvie). Om du har 3 eller mindre i mot mister du alle treffpoengene dine av kun ett treff. Da faller du om i brennende smerte.

De 5 kulene av eksistens:
Disse magiske kulene ble brukt for å skape Himmelridderne. Himmelriddere er Kaosriddere som ble skapt av Asim for å beskytte menneskene. Ingen vet helt hvor de er eller hva de kan brukes til akkurat nå, men Jeckob ser ut til å være innteressert i dem.
1 kulen: Kulen av Kraft
2 kulen: Kulen av Begjær
3 kulen: Kulen av Hat
4 kulen: Kulen av Godhet
5 kulen: Kulen av Intet

Øks, Hammer og Piler:
Disse våpnene skader 2 treffpoeng på denne laiven.

