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Albion



Bakgrunn for prestene fra Albion:


I de dager tilba alle verdens folk Treenigheten, den guddommelige familie, og alle mennesker bodde i det underskjønne Paradis, hvor ingen ble syke og alle kunne spise seg mette. Men menneskene tok det gode liv for gitt, og de begynte å krangle, ja der oppsto splid om hvordan man skulle tilbe, om hvordan ritualene skulle utføres, når alt som var nødvendig var å erkjenne de guddommelige tre. Og folket som var ett ble sønderevet, og delt i mange stammer, til bror sto mot bror. Og det ble ført strid over hvilket navn man skulle påkalle den Guddomelige Far med, om hvilke dager som var hellige, om når den guddomelige sønn ble født, og mange andre ting som var uten betydning. Og før lang tid var gått avlet spliden fram Ildens, Mørkets og Kuldens demoniske sultaner, Inferno, Shadoru og Kryog-kha. Og på den siste dag av den gamle tid, trådte Inferno ned på jorden, etterfulgt av Shadoru og Kryog-kha. Og himmelens hærskarer gikk mot dem i slag for Gudene elsket menneskene til tross for deres feil, men slaget var voldsomt, og innen demonene ble drevet tilbake var stammene som en gang hadde vært folket blitt fordrevet fra Paradis og spredt over verden som høst løvet foran en orkan.
Utdrag fra Tempelets hellige skrifter

Vi hilser deg Gud og verdensfader, du som vi kaller Jahvea, som vokter oss med rettferdighetens sverd mot de demoniske sultanene fra de mørke dyp.
Vi hilser deg gudinne, du som vi kaller Maar, som gir oss grøden på marken og gjør dyrene tallrike så vi kan spise oss mette.
Vi hilser deg guddomelige sønn, du som vi kaller Jheweaus, som beskytter våre barn og svake, og verner oss mot sykdom.
Morgenbønn i Minnenes tempel i Drak-Diurg, byen ved den bunnløse brønn
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Kart over den kjente verden
Kongeriket Albion:
Dette riket er et føydalsamfunn. Herskeren kalles Wanax (konge). Under ham har du Eorls (jarler) som hersker over len. De to største byene er F'trovanemi (Wanaxaens hall), og F'talon (senter for Tempelet i Albion)

Gael:
Dette er fellesnavnet på de nordlige områdene som er bebodd av en rekke stammer og klaner. Menneskene som lever her er barbarer og praktiserer kannibalisme.
An-Glyn:
Dette området er bebodd av en løs konføderasjon av stammer. Dette folket holder på druidenes oldgamle tro, men har ellers mye til felles med befolkningen i Albion.
Kuldehavet:
Et enormt havområde som strekker seg til Kryog-Khas rike i det fjerne nord. Umulig å krysse.
Ybra:
Er en rik bystat der innbyggerne driver handel med hele den kjente verden. Befolkningen i bystaten har nylig konvertert til Treenigheten.
Atuan:
Navn på såvel folkeslaget og byen de bor i. Også kjent som byen i ødemarken. Den klorer seg fast mellom megalittiske ruiner fra en svunnen epoke, og sies å være umulig å beleire.
Gath:
Senter for helbredelse og legekunst. Byen ligger like ved en hellig innsjø og er en sentral kultplass for de som tror på Treenigheten.
Mørkets Dal:
Mest kjent for de prøvelsene den store missjonæren Excariot gjennomgikk der.
Pirittia:
navnet på det landskapet som pirittene i sin tid utvandret fra
Drak-Diurg:
Byen ved den bunnløse brønn
Tartessos:
Navnet på den nordvestlige delen av halvøya der Pirittia befinner seg. 
Iberia:
Et eldgammelt og dekadent kongerike. Lydrike til keiserrike Yeshi.
Yeshi:
Keiserriket. En ond nasjon der folket tilber Ildfuglen ved rituell menneskeoffring fra toppen av enorme pyramider. Sies å inkludere nesten alt land rundt Atla.
Atla, skyggenes hav:
Et stort og meget salt innlandshav, omgitt av myrer og saltørkner. Tilholdssted for monstre.
Historie:
Troen på treenigheten kom til Albion fra sør og øst. Den ble først og fremst spredt ved pirittenes immigrasjon til Albion over havet fra Pirittia i Tartessos. Kultusen er evangeliserende og åpen for alle. "Forfremmelse" er avhengig av egen dyktighet. Dette appellerer til mange, i og med at treenigheten er mer inkluderende og mindre mystisk og uforståelig enn druidenes tro som inntil da hadde rådet i Albion (se under for en nærmere forklaring av religionen). 

I Albion bodde det flere folkeslag på den tiden pirittene kom (2-300 år siden). De som bodde i de sentrale og vestlige delene av landet tilbad den ene, Skaperen, som er både mann og kvinne. Denne guddommen kunne ikke tilbes direkte, og det var de mystiske druidenes oppgave å gå i forbønn for menneskene. Bare en der begge foreldrene var druider kunne bli druide, noe som gjorde denne religionen mystisk og ekskluderende. Troen på treenigheten var derimot åpen for alle, og mange følte seg trukket til denne nye troen. Men druidene er fremdeles æret og fryktet i Albion.

Albion er et patriarkalsk (mannsdominert) samfunn. Det er en Wanax (konge) som styrer landet, under ham er det en rekke Eorls (jarler) som har sine len fra kongen. Wanaxaens oppgave er å forsvare sitt folk. I de siste 30 årene har dette stadig oftere gått ut på å forsvare landet mot plyndringstokter fra de kannibalistiske gaelerne.

Den nye Wanaxaen i Albion tilber Treenigheten, og ser med bekymring på barbarenes stormløp mot hans folk. Hvert år synes det å være vanskeligere å holde dem stange. Derfor har han organisert ekspedisjoner til andre steder i verden for å finne nye folkeslag å omvende, i håp om å få allierte. For fem år siden ble en halvdruknet fisker fra et fjernt land ført til ham og Albions hersker fikk høre om en øy langt i nord, oppunder Kryog-khas rike, i et område som ingen trodde det fantes mennesker i. Dit ble det bestemt å sende et skip med misjonærer. men langskipet gikk på grunn i storm og bare dere klarte å komme dere i land.

Religionen:
Symbolet for tempelet er Jahveas sverd (avbildet på forsiden).

Vi, de rettroende, må gå fram og oppsøke alle verdens stammer, og ikke dømme dem som har fart vill, men gjenforene dem med Treenigheten, for bare når alle mennesker igjen er gjenforent i Folket kan vi atter tre inn i Paradis.
Excariot
Den første profet i mørkets dal

Der er de som i frykt har søkt å tilbe demoner og falske guder, som har vandret så langt fra den opplyste lære at de ikke kan eller vil vende om. Selv om det er med tungt hjerte er det vår guddommelig pålagte plikt å i alle fall søke å redde deres barn fra den evige fordervelse, de offere som gjøres i dag vil kunne redde fremtidige generasjoner uten tall!.
Carnifex
Fører av de guddomelige lys, rett før massakeren i byen Ybra

Tilbederne av den hellige treenigheten kaller seg for ’Tempelet’. De tilber tre guddommer (faderen, moderen og sønnen). Familiebånd er sentrale, særlig det mellom far og sønn. troskap mot sine foreldre går foran alt!. Den skjendigste forbrytelse som kan begås er å trosse sine foreldre! Den mest forhatte kriminelle handling er fadermord!.
Blod er tykkere enn vann, man plikter å støtte sine slektninger uansett!
Det er mange som kaller alle troende for piritter, selv om det egentlig bare var navnet på den immigrerende stammen som kom fra Tartessos og som først brakte Albion i kontakt med den nye troen.
De som tror på treenigheten tar utgangspunkt i at alle mennesker en gang for lenge siden, før den store krigen mellom gudene og demonene, hadde den samme tro. Etter at menneskeheten ble spredt og mistet kontakten med hverandre har mange folkeslag fart vill og glemt den sanne lære, eller korrumpert den til det ugjenkjennelige. Det er tempelets mål å bringe alle mennesker tilbake under treenigheten. Når dette er oppnådd vil menneskene atter kunne tre inn i paradiset.
Tempelets prester skal helst la tvilen komme nye religioner de møter til gode. De driver sjelden pogromer mot religioner som kan ha sin opprinnelse i deres egen tro. Grunntanken er at alle mennesker i fortiden tilhørte tempelet, men at de med tiden i forskjellig grad har kommet bort fra den sanne lære. Det er de misjonerende tempelprestenes oppgave å bringe de frafallene tilbake til den rette tro, troen på treenigheten. 

Politikk:
Konflikter innad i tempelet:
Det finnes uenighet og splid i tempelet. Det viktigste konfliktområdet for tiden går på hvordan man skal gå fram for å gjenforene alle mennesker og få dem til å vende tilbake til tilbedelsen av treenigheten. 
Når prestene møter en ny religion, må de undersøke nøye om det er en annen form for tilbedelse av de tre, eller om det er tilbedelse av falske guder, eller i verste fall, om det dreier seg om demontilbedelse!. I de fleste tilfeller har det eksistert forenlige aspekter, og over tid har som regel den oppdagede religionen blitt assimilert.
Det har vært grunnsynet at de fleste trosretninger har sin opprinnelse i den sanne tro (siden alle mennesker var tilsluttet denne før gudekrigen), men etterhvert som Tempelet har vokst i makt har flere og flere begynt å tale for at man skal gå hardere fram og bringe de som har vandret fra den rette vei tilbake til den sanne lære med makt om nødvendig, for på den måten å realisere Paradis og spare fremtidige generasjoner for smerte og fortapelse.

De guddommelige lys er en bevegelse innad i tempelet som i det siste har vokst i styrke, de regnes som intolerante av det liberale flertallet innen Tempelet, men Tempelets grunnregel er at alle skal tilbe som de føler selv, at alle veier fører fram til frelse så sant man erkjenner treenigheten. Fremgangen for de guddommelige lys har sammenheng med de motstanderne som den nye troen har. Den mest skremmende av disse er Imperiet Yesih. Innbyggerne av dette riket tilber den demoniske Ildfuglen med menneskeoffring fra toppen av store pyramider.

I følge Tempelets lære så er menneskene hevet over resten av skaperverket, og alle andre vesener på jorden er lagt under dem. Dette er en meget tung oppgave, og det finnes legender fra gammelt av om grusomme feil som har blitt begått av uvitende mennesker. Der jord og hav har blitt forgiftet, og det som en var satt til å vokte har blitt utryddet. Fordi så mange handler i uvitenhet og verden er befengt med demoner, så er det opp til prestene å avgjøre riktigheten av handlinger som kan ha innvirkning på den naturlige orden. Ingen ny åker kan ryddes uten at stedet først er velsignet av en tempelprest.  

Legekunst:
 Albions prester sitter inne med en dyp forståelse av legekunsten. Mer enn alle andre folkeslag de har støtt på. De kjenner til de små demonene som forårsaker sykdom, og en rekke kirurgiske metoder som kan medføre den nesten mirakuløse helbredelsen av selv de verste sykdommer og skader. Senteret for forskning på helbredelseskunst ligger i Byen Gath, ved den evig grønne sjø, og er viden kjent i alle land. i denne byen ligger også det største tempelet viet til Jheweaus, som er legekunstens høye beskytter.
Prestelegene fra Albion benytter seg av en rekke instrumenter og medisiner fremstilt etter hemmelige oppskrifter som i følge legendene strekker seg tilbake til tiden før gudekrigen.

Magi:
Det skilles skarpt mellom god og ond magi. All magi har sitt utspring i en ekstern kilde, i det overnaturlige, enten det er guddommelig eller demonisk.

God Magi
Alle prester kan bruke de tre hellige navn til å beskytte seg mot ondskap. 
Ved å kombinere navnene på forskjellige måter kan presten kalle opp den guddommelige makt og betvinge ondskapen! Et eksempel er navnet på faderguder: ”Jhvh, Jeahvae, Jhavea, Jaiha (gjentatt flere ganger)". Kombinasjoner og sammensetninger av de tre navnene kan også risses i marken for å skape en magisk sirkel. Navnene på de tre er: Jahvea (vokteren, krigeren), Maar (fruktbarhet) og Jheweaus (beskytter mot sykdom, verner om de svake).
Hvor gått det virker er avhengig av hvor sterkt troende presten er og styrken til "demonen".

Ond Magi
Prester som har tjent tempelet trofast tilegner seg gjennom nitidige studier kunnskap som er farlig for vanlige dødlige. De lærer om demonene og deres tjenere, sultaner av ondskap og destruktiv kraft, legemlighetsgjørelsen av de negative aspektene i menneskene. De mektigste av disse onde vesener er 3 i tallet.
Deres navn er: Inferno, Shadoru og Kryog-kha.
I tillegg så er det en rekke mindre mektige, men likefullt demoniske vesener som hjemsøker natten og gjør villmarken utrygg for menneskene. Blant disse er det varulver og Molokker, nattskygger, skrømt og hamskiftere.

Ond magi finnes i mange former, men et felles trekk som all ond magi kan kjennes på og som den undersøkende prest må se etter er at den ikke kommer fra Treenigheten. 

Ofte (men ikke alltid) vil ond magi la brukeren kunne manipulerer med elementene, og betvinger andre mennesker på måter som ikke er til deres eget beste.

"Nøytral Magi"
Druider og noen andre folkegrupper som enda ikke har blitt innviet i tempelet, praktiserer av og til magi som i utgangspunktet virker relativt harmløs eller nyttig. I beste fall kan dette skyldes at den har sitt utgangspunkt i sann hvit magi, men at den har blitt forsimplet og forvrengt over tid. I verste fall så er den demonisk, men gir seg ut for å være nyttig for at menneskene skal la seg lokke inn i fortapelsen.

Krystaller
Krystaller er biter av englenes rustninger og skinnende våpen, og kan gi stor makt til en som er har en. Disse bitene stammer i følge beretningene fra den store gudekrigen
da strålende engler stormet over himmelen i slaget. De som våget å heve sitt blikk mot himmelen ble blendet og mange mistet sitt syn for alltid! Men de demoniske hærskarene var uten tall, og mange engler gikk sin undergang i møte. På de stedene englene styrtet til jorden  er jorden signet og det er her man finner de helligste av templene. Disse stedene er ofte gjenkjennelige i form av store innsjøer med utrolig klart og blått vann.
Men ikke alle slike steder er resultat av englers endelikt, langt flere demoner ble kastet ned i den forferdelige konflikten, og restene av deres våpen kan også finnes i form av krystaller. 
Sosialt (oppførsel/normer):
* Albion er et føydalsamfunn med streng klasseinndeling. Ære er ekstremt viktig. En æreløs mann, en som ikke holder ord, blir utsatt for forakt. 
* En innbygger fra Albion ser verden som åstedet for konflikten mellom det gode og det onde.
* I Albion regnes en mann voksen når han blir 14, en kvinne får voksen status når hun har giftet seg, inntil da har hun alltid en mann som fungere som forsørger.
* Menneskene er satt til å herske over naturen.
* Mann oppnår status gjennom heltemodig opptreden, religiøs aktelse og rikdom. Gull, juveler og edelsteiner er minst like viktig i Albion som i vår egen verden.
* Mellom kjønnene er det alltid mannen som tar initiativet. Det gjelder både på det personlige plan og i det offentlige. Mannen bestemmer alt utenfor hjemmets fire vegger, mens kvinnen råder innenfor huset. I praksis betyr det at når man sitter rundt leirbålet så kan en kvinne snakke uten først å ha blitt tiltalt av en mann, mens hvis man befinner seg i en annen sosial sammenheng så må en kvinne vente til hun blir spurt om noe før hun kan uttale seg.
* Lederne i samfunnet er menn.

Personnavn:
Navnene dere velger der bør ha x, y og/eller z i seg. Det bør inneholde en del konsonanter. Utover det er det opp til dere å finne på noe. Eksempler på navn er: Carnifex, Excariot, Veringtorix. Det er fullt mulig å bruke en omskriving av sitt eget navn.

Tiltale og hilsing:
Høflig til mann: Zar (navn)
Høflig til kvinne: Zingas (navn)
Høflig til adelig mann: Zar-vyrka (navn)
Høflig til adelig kvinne: Zingas-vetri (navn)

Når man hilser på hverandre tar man tak rundt høyrearmen, rett nedenfor vristen, til den man hilser på med sin høyre hånd, samtidig som han gjør det samme med deg.

Klesdrakt fra Albion 
Pirittene går i hvit våpenkappe av bomull med Tempelets symbol på brystet. Under har de enkle klær i ull, bomull eller lin, praktiske og varme siden de er på reise. Kvinnene bruker kjole, vams og skjørt eller vams og bukse. Mennene bruker vanligvis vams og bukse, noen ganger har de en vams som er så lang at den ser ut som en "kjole", en såkalt slepevams. Undertøyet kan være så ymse, men det er mange som bruker en tynn lin- eller bomullsserk eller skjorte. Når det er kjølig eller regner tar de på seg en kappe i grovere ullstoff og  en struthette - og så mange vamser de trenger for å holde varmen. Noen har helt firkantete kapper, andre har halvsirkelformete kapper. Av og til har de hette på kappen. Er det varmt har de mindre under våpenkappen. Stoffene er vanligvis vevde og ensfargete, hovedsaklig i ull. Ofte har de strikkete småplagg som sokker eller votter. På føttene har de støvler i lær. Om livet har de et belte i lær. I beltet henger kniven. Lommer har de ikke, så for å få med seg saker og ting de vil ha for hånden har de en taske, pose eller veske i beltet. Oppi har de nyttige ting som fyrtøy, skje, kopp, knask osv. Når de er på reise har de alltid en vannflaske hengende i beltet. Den fyller de ved alle anledninger, for de vet jo aldri når de kommer til rent vann neste gang.
Tempelprester kan ha sverd eller et annet våpen, for de vet aldri hvilke farer de kan støte på i ukjent lende. Kriger prestene kan ha brynje og skjold m.m. Når de er på reise bruker de ryggsekk eller en stor kanvassekk og har med seg telt og sovepose.
Som missjonærer er de sjelden fullt væpnet, da det ofte gjør det vanskelig å overvinne lokalbefolkningens misstro. 

Hva Albierne vet om Urlinnfolket:
Urlinnfolket består etter hva dere vet av 10 stammer. De er relativt fredelige (de har få krigere og ingen stående hær), og tilber fire guder som i følge deres tro beskytter Urlinns folk, og opprettholder verdensbalansen. Disse er Kirrin (solgudinnen/dag), Gamvin (havet), Myrvin (Måne/natt) og Belin (skogens gud)
Samfunnet er "kvinnestyrt", hva dette egentlig betyr er litt usikkert, og konseptet er fremmed og barbarisk. Det kan virke som noen urlinnere råder over magi.
Den viktigste rituelle handlingen gjennomføres hvert tiende år på en kultplass i sentrum av øya deres. Urlinnerene tar visst ikke stilling to godt eller ondt, men er opptatt av å opprettholde en "balanse" mellom kreftene i verden. De har overleveringer om Føniks, en slags ildfugl, noe som kan minne faretruende om troen til det demontilbedende Yeshi. 

Helbredere og skader
Hvordan vet jeg hva slags skade en har? 
Dette går litt på sunn fornuft, hvis du blir slått i armen så spiller du ut i fra det. Hvis en person er skadet, men ikke bevisstløs skal han/hun jamre „min arm, aarrgh! Noe har bit meg i armen!“ eller noe i den retningen, sånn at alle kan skjønne hva som har skjedd og hva slags skade det er snakk om.
Hvis personen spiller bevisstløs fordi skadet er såpass ille, så skal helbrederen eller en annen person bøye seg over munnen til den skadete for å sjekke om personen fremdeles puster. Da skal den „skadete“ hviske hva slags skade den har eller om den til og med er dø. Vi har ekstra roller hvis noen skulle omkomme underveis…
 
Hvordan vet jeg om en skadete overlever?
Helbrederen kommer til å si om personen blir frisk og hvor lang tid det tar. Hvis ikke helbrederne for en spesiell instruks om dette fra Il‘ene, så tar de avgjørelsen selv, etter hvor stor skaden var. Vanligvis lar en ikke en annen sin rolle dø om ikke nødvendig. Men husk å være saklige! I Middelalderen overlever man sjelden at innvollene ligger spredt rundt på bakken.
MRK! Tempel prestene råder over medisinsk kunnskap som er Urlinnernens overlegen! Det er meget mulig at de klarer å helbrede/kurere/lege noe som Urlinnerne selv ikke klarer!.


Hvordan vet jeg om og hvor rask jeg blir frisk?
Helbrederne kommer til å si noe om dette, sånn alle få beskjed. 

Praktisk:
Sted:			Hvamsetra
Transport: 		Bil, Buss om vi må
Overnatting:	I	telt, har du telt si fra!
Oppgaver:	alle oppgavene, som rigging og rydding, matlaging og dograving blit fordelt på forhånd. Alle kommer til å få minst en oppgave.
Matlaging:		Skjer i fellesskap. 
Spillerne bestemmer maten og gjør innkjøpet.

Hva skjer første helgen?
Det som i hvert fall kommer til å skje er at de som spiller Urlinnere drar til livestedet tidlig på lørdag, 17. juni (omtrent kl. 9.00), rigger og gjør seg kjent med ritualet. Spillet starter alt på parkeringsplassen der spillerne går i smågrupper til live-(ritual-)stedet.
Etter riggingen forbereder prestinnene seg på ritualet, som skal foregå mellom kl. 18.00 og kl. 19.00)
På søndag skal Urlinnere velge en ny yppersteprestinne.
Søndag ettermiddag, omtrent kl. 16.00 rydder vi stedet alle sammen og drar hjem.

Hva skjer andre helgen?
Tidsplanen er den sammen som for første helgen, men siden det har gått ti år på Urlinns øy kan det være forskjellige ting som skjer. Spillerne legger selv grunnlaget for dette på første helgen. 
Søndag kveld blir det en afterlive (en liten fest hvor arrangørene forteller hva som hva bakgrunnen til alt det skjedde på liven og hvor spillerne kan fortelle hverandre hvordan de opplevde liven). 

Hva er å gjøre mellom de helgene?
Mellom de to helgene utvikler vi bakgrunnen til det som skjer med rollene deres i de ti årene å planlegger andre helgen. Det er viktig at dere avsetter tid til å utvikle rollen sammen med oss!

Tyveri
Hva er lov å stjele?
Alt som hører til spillet og alt som ikke ligger i en utgårspose.

Hva gjør jeg med det jeg tok?
Gå til en av IL’ene og fortell:
hva du tok.
Hvem du tok det fra.
når du tok det.

Hva gjør jeg når jeg savner noe?
1. Prøv å finne det først selv. Vær sikker på at det ikke var deg som rotet det bort (det pleier å være rotete i telt!).
2. Hvis du ikke kan finne det selv, spør IL’ene om noen har tatt det i spillet. Hvis ja, for du det tilbake etter spillet.
Hvis ikke, så er det sannsynligvis stjålet på ordentlig.
Viktig regel: Ikke ta med verdifulle smykker eller noe sånt!

Spillreglene:
Styring av intensiteten i spillet:
I visse situasjoner kan man føle at rollespillet går for langt. Alle skal være oppmerksom på at de andre personene føler seg, om ikke komfortabel, så i hvertfall trygg. Om man føler at spillet har gått for langt finnes det tre muligheter:

1. Hvis du ser at en ikke føler seg trygg kan du spørre (viske) om alt er i orden. Hvis personen svarer nei tilpass rollespillet ditt til personen føler seg trygg igjen. visk noe betryggende!

2. Hvis du selv føler at spillet er for litt intens kan du bremse det litt i det du sier „brems“. Da forsetter spillet, men alle skal tar det litt roligere da.

3. Hvis spillet går for langt enten på egne eller andres vegne sier man „kutt“. Alle som hører „kutt“  skal slutte å spille. La det gå noen minutter, slapp av og sett i gang igjen, når alle synes det er i orden.

Voldtekt
Voldtekt er noe som vi ikke simulerer en gang. For mange kan det være en for sterk opplevelse.

Våpenbruk og kamp
Alt våpen som brukes må være pæddavåpen. (vil du bruke en stekepanne som våpen må du lage en pæddastekepanne). 
Ekte kniv: det er strengt forbudt å bruke ekte kniv som våpen eller som trussel!!! 
De som vil bruke pæddavåpen på liven må være med på en treningskveld sammen med Sonja.

Bruk av å gå „off-live“
Det kan hende at noen trenger en pause fra spillet. En kan lett bli trøtt ved å spille hele dagen en rolle. For å ikke øydelegge spillet for de andre er det beste å ikke gå ut av rollen når andre spillere er tilstede. Du kan enten:
1. gå en liten tur alene. 
2. gå til en av IL’ene og spør om dere kan ha en liten spillepause sammen. Hvis den IL’en har tid vil han/hun er der en grei ting å gjøre, men da er ikke lov å snakke om ting som angår spillet.

Røyking og åpent ild
Urlinnere røyker som en mulighet for å snakke med gudene. Det gjør man selvfølgelig alene eller med maks èn annen person og ikke rett vet leiren/bålet. 

Det er STRENGT FORBUDT å tenne ild andre steder enn steder anvist av arrangørene og det er like FY å slenge sneiper å søppel rundt omkring, pga. brannfaren.

Alkohol
All bruk av Alkohol er strengt forbudt på liven. Bruk av dette medfører hjemsendelse! Urlinnere bruker det ikke som drikke uansett. Hvis det blir en del av spillet at noen har drukket alkohol, bruker man noe uten alkohol som saft og simulerer at man er full.

Utgårspose
All ting som ikke er med i spillet eller usaklige, men som du trenger på liven (som for eksemel tannbørste, medisiner, avskrudd mobiltelefon) skal legges i en pose (hvit bomull eller linpose) som merkes med et symbol som sier at den posen ikke finnes i spillet:





Denne posen er privat og skal bare inneholder ting som ikke hører hjemme i spillet. 

