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Generelle regler  
Disse regler gælder alle magier på alle tidspunkter hos alle professioner. Der findes ingen 
undtagelser for normale spillere. Hvis der kommer monstre/plotkarakterer i spil, der kan 
overtræde disse regler, vil det altid blive nævnt ved briefing. 

 

Magiens tolv bud 
1. Alle pegemagier og områdemagier har en maksimal rækkevidde på 5 meter. 

2. Der findes ingen magi der ikke bruger verbale komponenter, dette er ofte i form af en 
bøn eller en rite. 

3. Riter skal altid siges højt nok til, at dit mål kan høre det. Hører målet ikke riten har de 
ret til at ignorere magien. 

4. Magiens kommando skal altid siges højt så målet kan høre dig. 

5. Alle magier koster det dobbelte af deres niveau i mana at kaste. Dvs. en niveau 1 magi 
koster 2 mana imens en niveau 3 magi koster 6 mana. 

6. Antallet af mana en magibruger har, er det samme som hans XP, udover ekstra købte 
mana. Multiclasser man til magibruger er det kun det antal XP, der er optjent som 
magibruger der tæller med i ens mana. 

7. Når en magibruger går på 0 LP, går han også automatisk på 0 mana. 

8. En magibruger kan maksimalt opnå 18 mana fra hans XP. 

9. Hvis en magibruger kaster en magi, kan de kun holde den tilbage i 2 sekunder før de 
skal kaste den. Kaster de den ikke, vil den ramme dem selv uanset effekt eller hvilke 
barrierer, der måtte beskytte dem fra magi. 

10. Alle magier kan bruges i og udenfor kamp. Vær opmærksom på, at når du forklarer en 
effekt til et offer er i begge to stadig ingame og kan dermed tage skade osv. Hvis du er 
udenfor kamp eller skal kaste en magi på en person, som ligger ned, er det tilladt at 
bøje sig over personen og sige effekten lavt således at du ikke forstyrre spillet. 

11. Alle magier går direkte igennem skjold, rustning og våben. 

12. Hvis en magi varer 30 sekunder, behøver man ikke sige varigheden, da det er 
standarden. 
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Der findes grundlæggende tre former for magier: 

• Negativ magi 

• Positiv magi 

• Øjeblikkelig magi 

 

Negativ magi 

Magien påfører en negativ effekt på offeret som varer i længere tid. En spiller kan kun være påvirket 
af en negativ magi af gangen, bliver en spiller der allerede er påvirket af en negativ magi ramt af 
endnu en negativ magi har den sidste magi ingen effekt. 

 

Positiv magi 

Magien påvirker en positiv effekt på en spiller, dette kan være i form af mere LP i længere tid eller et 
skjold. En spiller kan kun være påvirket af en positiv magi af gangen. Bliver der kastet endnu en 
positiv magi på en spiller som allerede er påvirket af en negativ magi ignoreres den sidst kastede magi. 

 

Øjeblikkelig magi 

Dette er magier der kun vare et øjeblik. Dette kan fx være helbredende magier eller magier der giver 
skade. Du kan være påvirket af uendelig mange øjeblikkelige magier da disse vare i under et sekund. 

 

Deruover findes der fire kategorier af magier: 

 

Berøringsmagi 

Når du kaster denne type magi skal du berører dit subjekt. 

 

Pegemagi 

Når du kaster denne type magi skal du pege på dit subjekt, der ikke må være længere væk end 5 meter. 

 

Områdemagi 

Denne magi er markeret med gryn. Denne magi aktiver når et eller flere subjekter krydser 

grynet. 

 

Kastemagi 

Denne magi kræver at du har en lille bold, rispose eller ligene. Denne skal du kaste på den du 
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gerne vil ramme. Hvis du rammer med denne rispose så rammer magien også. Vær 

opmærksom på at selvom der ikke er nogen begrænsning på hvor langt du kan kaste denne 

bold, skal subjektet stadig kunne hører hvad din magi gør. 

 

At kaste magi 
Det vigtigste ved magikastning er at man er velforberedt. Nogle magier har krav om visse 

ingredienser, som magikasteren selv skal medbringe. Hvis der er tale om en magi, hvor du 

skal ramme offeret med en genstand, f.eks. en skumbold, skal du sige effekten når 

genstanden rammer personen. Hvis genstanden rammer et sværd, et skjold eller lignende 

skal effekten stadig siges, da magien stadig har sin fulde effekt. Det er kun muligt at undgå 

magier,   vis man ved en magi, hvor offeret skal rammes, flytter sig. Dette kan f.eks. ikke lade 

sig gøre  ved en pegemagi 
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Præst 

At spille præst 
Begrebet ”guder” har eksisteret næsten lige så længe som Kalish. Da Misrush og Kalleans tanker 
ramte hinanden, skabte de Armandos, Gudernes Gud. Få årtusinder senere ophøjede Armandos de 
første guder, og da han kort derefter begrænsede deres muligheder for at forlade deres hjem, opstod 
der en ny æra for guderne. Æraen hvor gudernes magt afhang af deres troende. Denne æra eksister 
stadig. og derfor har guderne brug for folk som dig, folk som vil kæmpe gudens sag - til den bitre 
ende. En meget vigtig del for alle præsteselskaber er at skaffe troende og omvender andre guders 
troende. Dette er en meget vigtig del af gudernes magtbalance, og det siges, at hvis en gud mister alle 
sine troende, vil den dø for evigt. Til messer er det også vigtigt at få flest muligt af de troende med, 
både for at de kan få vejledning og blive afklaret. Hver religion kan kun have én helliggrund. Har man 
et fysisk tempel, vil dette altid være ens helliggrund. Jo mere man gør ud af sit tempel/helliggrund, jo 
større er chancen for at din gud belønner dig. En helliggrund skal indvies med et ritual hvor mindst 1 
arrangør skal være til stede. Ønsker man at flytte sin helliggrund skal man kontakte en arrangør, 
hvorefter der holdes et nyt ritual, og arrangøren vil tage stilling til konsekvenserne heraf. 

 

Kaste magi som Præst 
Man kaster en magi ved at sige en bøn. Denne bøn skal minimum være 6 ord for hvert niveau den 
ønskede magi er. Hvis man siger det samme ord 2 gange tæller det stadig kun som 1 ord. Hvis du 
helbreder nogen så husk at informere dem om dødsreglerne, som kan findes i det almindelige regelsæt. 
Hvis man bliver afbrudt i ens bøn, skal man starte helt forfra. Magien vil ikke blive brugt og derfor 
koster forsøget ikke noget mana. 

Eksempel: Jeg vil kaste en niveau 2 magi. Derfor siger jeg en bøn på mindst 12 ord, og da jeg siger 
”store” to gange skal jeg mindst sige 13 ord. Man må godt sige mere end de 6 ord per niveau, 
dette er kun et minimum. 

Hellig grund 
En præst har et sted som et helligt for hans gud. Dette sted referes til som præstens hellig grund. Hver 
gud kan kun have et sted per land, men dette kan dog flyttes af en præst. For at flytte eller skabe en 
hellig grund skal præsten udføre et ritual hvor han lægger vægt på sin guds dogma og bud. En hellig 
grund har ingen fast størrelse, men skal dog godkendes af en arrangør når den bliver lavet.  
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Genvinde mana som præst 
Man kan regenerere ens mana ved at holde en messe eller prædike for en forsamling. For hvert minut 
en præst messer eller prædiker får præsten 2 mana. Foregår messen på præstens helliggrund eller 
tempel genvinder han 3 mana per min. 

Stierne 
Der findes 4 stier som hver har forskellige magier. Man kan kun kaste magier fra de stier som man 
selv har, og kun i det niveau som man har valgt stien i. Hver gang man køber et maginiveau som 
præst, må man vælge et vist antal stier. Det er meget vigtigt at huske at når først man har valgt en sti 
kan dette aldrig gøres om. Skriv på dit karakterark hvilke stier du har valgt og hvilket niveau de er i, så 
du ikke glemmer det. 

Først får man niveau 1 i alle 4 stier. Som det næste må man frit vælge 3 stier som opgraderes til niveau 
2. Dernæst må man frit vælge 2 stier som opgraderes til niveau 3. Til sidst må man vælge 1 sti som 
opgraderes til niveau 4.  
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Guderne  

Esseleia 
Esseleia: Naturens beskytter, Fredens center, Dragernes Gudinde. Esseleia er en forholdsvis ny gud, 
men ikke desto mindre er alle racer velkommende i hendes tro. Derfor er det ikke unormalt at se 
mange forskellige typer præster, dette blev blandt andet udtrykt i at den første Esseleia præst var 
blodork. En Esseleia præst bære aldrig våben, men kan bære skjold og rustning. Denne rustning kan 
ikke være metal, da dette strider mod Esseleias oprindelse som druide. Esselia har fornyeligt lavet en 
pagt med dragerne, som hun nu taler for. 

 

Niveau Helbredelse Indre fred Monisme Naturlig
harmoni 

Maginiveau 1 

Livs beundre 

1 LP helbredelse 
til 3 person. 
Kræver berøring. 

Helbreder gifte og 
ophæver negative 
magier. 

Tillader præsten at 
tale med andre 
væsner, i 30 min, 
selvom denne ikke 
burde være i stand 
til det. Dette er en 
positiv magi. 

En gryncirkel på 
2,5m. Ingen 
personer kan 
trække våben 
inden for denne. 
Kan kun laves på 
hellig grunden 

Maginiveau 2 
Freds forkynder 

2 LP helbredelse 
til 5 personer. 

Kræver berøring. 

Helbreder gifte, 
ophæver negative 
magier og fjerner 
sygdomme. 

En gryncirkel på 
5m. Alle som står 
i denne cirkel kan 
forstå hinanden. 

En gryncirkel på 
5m. Ingen 
personer kan slås 
inden for denne. 
Kan kun laves på 
hellig grunden 

Maginiveau 3 
Naturens apostel 

3 LP til 7 
personer. Kræver 
berøring. 

Helbreder gifte, 
negative magier og 
sygdomme. 

Derudover giver 
denne 2 personer 
immunitet over for 
frygt  og ærefrygti 
15 min. 

Gør at 1 person 
ikke kan kaste 
magier på andre 
personer, bære 
våben eller slås i 
15 min. Dette er 
en negativ magi 

En gryncirkel på 
5m. Ingen 
personer kan slås 
eller kaste magi 
inden for denne. 
Kan kun laves på 
hellig grunden. 
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Maginiveau 4 

Harmoniens 

Helgen 

Fuld LP til 9 
Personer. Kræver 
berøring. 

Helbreder gifte, 
negative magier og 
sygdomme. 

Derudover giver 
denne 4 personer 
immunitet over for 
frygt, ærefrygt og 
paralyse i 30 min. 

Gør at 2 personer 
ikke kan kaste 
magier på andre 
personer, bære 
våben eller slås i 
30 min. Dette er 
en negativ magi 

En gryncirkel på 
5m. Ingen kan 
slås, kaste magi, 
bære våben eller 
lyve indenfor 
denne. 

 

Helbredelse 

Øjeblikkelig magi – berøringsmagi. 

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Indre fred 

Øjeblikkelig/positiv magi – berøringsmagi. 

Dette påvirker kun folk, som meditere mens præsten prædiker, eller velsigner de der får immunitet. 

 

Monisme 

Se magien – berøringsmagi. 

Husk at forklare effekten grundigt. 

 

Naturlig harmoni 

Områdemagi 

Ingredienser: gryn 

Alt efter hvilket niveau du har denne magi i kan du lave en gryncirkel på denne størrelse. Når du står i 
denne cirkel varer den i 20 minutter eller indtil præsten forlader den. Forlader præsten cirklen vil 
magien blive ophævet. 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben.  
En gang per time kan en tempelkriger af Esselia kaste ærefrygt på en person som en pegemagi. Dette 
kræver en bøn på 25 ord, koster ikke mana, men kan kun bruges på helliggrunden for Esselia.  
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Ewen 
Ewen: Magiens stormester, broderskabets herrer. Ewen Uwle var, dengang han var af dødelig æt, 
høj-elver. Han var blevet udvalgt af Armandos til at skulle balance kampen mellem de oprindelige 
elvere, de korruptere elvere og dværge, og ikke mindst finde en løsning til Ilsher problemet, med tiden 
er Ewen dog blevet mere en vogter for magiens sfære, og mange magikastere tilbeder ham derfor. 

Niveau Helbredelse Helligt vand Ewens beskyt- 

telse 

Hellig Beskyt- 

telse 

Maginiveau 1 

Lærling 

1 LP helbredelse 
til 3 person. 
Kræver berøring. 

Helbreder gifte. 1 person bliver 
immun over for 
den næste negative 
magi i 10 min. 
Markeres med et 
blåt bånd. 

En gryncirkel på 
2,5m. Kun magi 
kan gå igennem 
det. Kan kun laves 
på ens helliggrund. 

Maginiveau 2 

Vejleder 

3 LP helbredelse 
til 4 personer. 

Kræver berøring. 

Giver +1 LP og 
helbreder gifte. 

3 personer bliver 
immune over for 
den næste negative 
magi i 10 min. 
Markeres med et 
blåt bånd. 

En gryncirkel på 
5m. Kun magi kan 
gå igennem det. 
Kan kun laves på 
ens helliggrund. 

Maginiveau 3 

Dommer 

Fuldt LP til 5 
personer. Kræver 
berøring. 

Giver +1 LP og 
helbreder 
sygdomme og 
gifte. 

Præsten bliver 
immun over for 
den næste negative 
eller øjeblikkelige 
magi i 10 min. 
Markeres med et 
gult bånd. 

Ewen præsten må 
vælge 4 niveau 1 
magier fra 
Elementalist, 
Mentalist og 
Nekromantiker 

Maginiveau 4 

Stormester 

Fuldt LP til 7 
Personer. 
Personerne som 
bliver helbredt 
skal berøres. 

Giver +2 LP og 
helbreder 
sygdomme, gifte 
og alle negative 
magier 

2 personer bliver 
immune over for 
den næste negative 
eller øjeblikkelige 
magi i 30 min. 
Markeres med gult 
bånd. 

Ewen præsten må 
vælge 4 niveau 2 
magier fra 
Elementalist, 
Mentalist og 
Nekromantiker 
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Helbredelse  

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Helligt vand 

 Positiv magi - berøringsmagi  

Ingredienser: flaske med vand eller vin  

Alle der drikker minimum et glas vil få bonus LP i 20 min. Disse LP vil være de første man mister og 
kan ikke genvindes. 

 

Ewens beskyttelse  

Positiv magi/berøringsmagi  

Ingredienser: blåt og gult bånd 

 

Hellig beskyttelse   

Områdemagi  

Ingredienser: gryn  

Alt efter hvilket niveau du har denne magi i kan du lave en gryncirkel på denne størrelse. Når du står i 
denne cirkel varer den i 10 minutter eller indtil en person forlader cirklen. Alt efter hvilket niveau du 
har denne magi på, kan forskellige ting blive blokeret af den. Hvis du kun har niveau 1-2 kan alle 
magier gå igennem, dog blokerer den stadig for alle fysiske angreb som sværd, spyd og pile. Dog kan 
”ophæv magi” stadig fjerne denne magi. Bemærk at størrelsen af cirklen måles i radius.  

I niveau 3 og 4 får præsten adgang til magiens sfære. Præsten for i niveau 3 lov til at vælge 4 magier. 
Han kan vælge disse 4 magier fra Elementalistens, Mentalistens og Nekromantikerens niveau 1 
magier. I niveau 4 må Præsten vælge 4 magier mere. Han kan vælge disse 4 magier fra 
Elementalistens, Mentalistens og Nekromantikerens niveau 1 og 2 magier. 

For at kaste denne magi kan præsten vælge at bruge ritter og de angivne fagter, eller sige en bøn på 18 
ord for både niveau 1 og 2 magierne. 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben.  
To gang per spilgang må en tempelkriger fra Ewen dræne mana fra en troldmand. Hvis tempelkrigeren 
gør dette vil troldmanden gå på 0 mana, og tempelkrigeren gå på halv mana, uanset hans 
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forhenværende mængde. Dette er en berørings magi, der kræver en bøn på 20 ord. Magien tager ingen 
mana. 
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Ilsherne 
Ilsherne er ikke guder, men da de er børn af overguden Misrush og guden Daikia, så gør det dem til 
demi-overguder. Men som alle søskende så bære det rod i samme magt, men er samtidig meget 
forskellige. En præst er dedikeret til en enkelt ilsher, mens det kun er præsten for det hvide hus, som 
har lov til at bede til alle. Præst fra alle andre end det Hvide hus har følgende evner: 

Niveau Helbredelse Misrushs
Våben 

Sort magi Hellig Beskyt- 

telse 

Maginiveau 1 

Novice 

2 LP-helbredelse 
til en person. 

Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 10 
sekunder. Offeret 
skal være 
Sortelver. 

Berøringsmagi 

Giver 1 skade til et 
subjekt som bliver 
berørt. 

En gryncirkel på 
2,5m. Kun magi 
kan gå igennem 
det. Kan kun laves 
på ens helliggrund. 

Maginiveau 2 
Tunnel 
præst(inde) 

2 LP helbredelse 
til 2 personer. 
Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 15 
sekunder. Offeret 
kan ikke være 
Sortelver. 

Berøringsmagi 

Giver 2 i skade til 
et subjekt som 
bliver berørt 

En gryncirkel på 
5m. Kun magi kan 
gå igennem det. 
Kan kun laves på 
ens helliggrund. 

Maginiveau 3 
Skyggernes 
mester 

2 LP helbredelse 
til 4 personer. 
Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 30 
sekunder. 

Kastemagi 

Giver 5 i skade til 
et subjekt som 
bliver berørt 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
kun laves på ens 
helliggrund. Kan 
ophæves med 
ophæv magi. 

Maginiveau 4 

Hus-præst 

Fuldt LP til 5 
Personer. Kræver 
berøring 

Præstens våben får 
"Misrushs 
hævn"på sit våben 
ved de næste 2 
slag eller i det 
næste minut. Dette 
skal markeres med 
et sort bånd. 

Giver 10 i skade 
til et subjekt som 
bliver berørt. 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
laves overalt. Kan 
ophæves med 
ophæv magi. 
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Hvert hus har helt specielle evner der adskiller dem fra hinanden: 

Blå hus: En præst fra Blå hus starter med 2 ekstra mana (maks mana på 18 stadig gældende), men må 
kun bruge stave (kun stave ikke spyd). Hvis en tempelkriger af blå hus tager evnen Gudens våben vil 3 
magier per spilgang koste halvt mana. 

Lilla hus: Hvis en præst fra lilla hus kaster hellig barriere så varer denne 5 minutter længere. Præsten 
skal dog være i dyb meditation eller prædike. Hvis en tempelkriger af lilla hus tager evnen Gudens 
våben vil alle som står på hellig grunden kunne deltage i evnen Skjoldbrødre, så længe tempelkrigeren 
befinder sig på hellig grunden.  

Rød hus: En præst fra rød hus starter med 2 ekstra LP, men må ikke bruge skjold eller metalrustning. 
Hvis en tempelkriger af rød hus tager evnen Gudens våben vil de ikke tage skade fra projektiler 
(pistoler, buer eller andet. Dette gælder dog ikke magi), så længe de står på deres helligrund. 

Grøn hus: En præst fra Grøn hus starter med evnen ”Alkymi niveau 1”, men denne mister alle sine 
evner (inklusiv magi), hvis hans ansigt bliver set. (Evnerne vil vende tilbage når præsten er blevet 
velsignet af en dronning eller højest kommanderende). Hvis en tempelkriger af grøn hus tager evnen 
Gudens våben vil de få evnen Alkymi niveau 2 og påfør gift. 

Sort hus: En præst af Sort hus må bruge en magi, som denne kan, uden at bruge mana, hvis præsten 
vælger at gøre dette går han til 0 lp og bliver bevidstløs. Hvis en tempelkriger af sort hus tager evnen 
Gudens våben vil han genvinde 1 mana hver gang han kaster en magi som giver skade på 
helliggrunden. 

 

Alle tempelkrigere af ilsherne (pånær Ishtar) som tager gudens våben får +2 LP. 

 

Helbredelse:  

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Mishrushs våben:  

Negativ magi - afhænger af niveau  

Misrushs hævn: Når en person rammes af et våben med der har evnen Mishrush hævn bliver personen 
paralyseret i 30 sekunder. Denne effekt gælder også hvis personen bliver ramt på et skjold. Denne 
effekt kan ikke kastes på Pistoler, pile, buer eller et hvilket som helst andet våben der bruger 
projektiler. Kommando: ”Mishrushs Hævn, Paralyse” 

 

Sort magi:  

Negativ magi - berøringsmagi 
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Hellig beskyttelse:  

Områdemagi  

Ingredienser: gryn 

Alt efter hvilket niveau du har denne magi i kan du lave en gryncirkel på denne størrelse. Når du står i 
denne cirkel varer den i 10 minutter eller indtil en person forlader cirklen. Alt efter hvilket niveau du 
har denne magi på, kan forskellige ting blive blokeret af den. Hvis du kun har niveau 1-2 kan alle 
magier gå igennem, dog blokerer den stadig for alle fysiske angreb som sværd, spyd og pile. Personer 
kan heller ikke gå ind. Hvis du har niveau 3-4 kan magier heller ikke gå igennem. Dog kan ”ophæv 
magi” stadig fjerne denne magi. Bemærk at størrelsen af cirklen måles i radius.  
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Ishtar 
Disse regler gælder specifikt for Ishtar præstinden. 

Ishtar er den største af alle ilsherne. Hun er den mest magtfulde og alle hendes brødre frygter hendes 
evner. Den hvide ilsher er så magt fuld at det siges at en mandelig sortelver vil dø, hvis han så direkte 
på hende. Af denne årsag er det forbudt for en mand at kikke på en person fra det hvide hus. 

En præstinde, fra det Hvide hus, Mister 1 mana for hvert minut hun prædiker for en anden Ilsher end 
Ishtar. 

Ishtar præstinden har følgende magier: 

Niveau Helbredelse Misrushs
Våben 

Hvid magi Hellig Beskyt- 

telse 

Maginiveau 1 

Novice 

2 LP-helbredelse 
til en person. 

Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 10 
sekunder. Offeret 
skal være 
Sortelver. 

Berøringsmagi 

Du må vælge en 
niveau 1 magi fra 
en troldmand, 
Druide eller 

Shaman. 

En gryncirkel på 
2,5m. Kun magi 
kan gå igennem 
det. Kan kun laves 
på ens helliggrund. 

Maginiveau 2 
Tunnel 
præstinde 

2 LP helbredelse 
til 2 personer. 
Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 15 
sekunder. Offeret 
kan ikke være 
Sortelver. 

Berøringsmagi 

Du må vælge en 
niveau 2 magi fra 
en troldmand, 
Druide eller 

Shaman. 

En gryncirkel på 
5m. Kun magi kan 
gå igennem det. 
Kan kun laves på 
ens helliggrund. 

Maginiveau 3 
Skyggernes 
herskerinde 

2 LP helbredelse 
til 4 personer. 
Kræver berøring 

Offeret mærker 
stor smerte i 30 
sekunder. 

Kastemagi 

Du må vælge en 
niveau 3 magi fra 
en troldmand, 
Druide eller 

Shaman. 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
kun laves på ens 
helliggrund. Kan 
ophæves med 
ophæv magi. 

Maginiveau 4 
Huspræstinde 

Fuldt LP til 5 
Personer. Kræver 
berøring 

2 ofre mærker stor 
smerte i 1 minut. 

Pegemagi 

Du må vælge en 
niveau 4 magi fra 
en troldmand, 
Druide eller 

Shaman. 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
laves overalt. Kan 
ophæves med 
ophæv magi. 
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Helbredelse:  

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Mishrushs våben:  

Negativ magi - afhænger af niveau 

 

Hvid magi:  

Afhænger af valg - Afhænger af valg  

Når du første gang får et niveau i denne sti må du vælge en anden sti fra enten: Troldmand, Druide 
eller Shaman. Du kan nu kaste magier fra denne sti som om de var præste magier. Du må ignorer evt 
ritter og bruge bønner med den passende længde i stedet. Når du først har valgt en sti kan denne ikke 
ændres igen. 

 

Hellig beskyttelse:  

Områdemagi  

Ingredienser: gryn 

Alt efter hvilket niveau du har denne magi i kan du lave en gryncirkel på denne størrelse. Når du står i 
denne cirkel varer den i 10 minutter eller indtil en person forlader cirklen. Alt efter hvilket niveau du 
har denne magi på, kan forskellige ting blive blokeret af den. Hvis du kun har niveau 1-2 kan alle 
magier gå igennem, dog blokerer den stadig for alle fysiske angreb som sværd, spyd og pile. Personer 
kan heller ikke gå ind. Hvis du har niveau 3-4 kan magier heller ikke gå igennem. Dog kan ”ophæv 
magi” stadig fjerne denne magi. Bemærk at størrelsen af cirklen måles i radius. 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben. 

En tempelkriger af Ishtar der tager denne evne kan to gang per spilgang vælge ikke at bruge mana på 
en magi, så længe magien kastes på en hvilket som helst hellig grund. 
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Kelllwan 
Kelllwan: Retfærdighedens klinge, Lysets messias. Kelllwan er guden for retfærdighed, beskyttelse, 
selv offer, kamp, loyalitet, ære og ansvar. Blandt hans troende findes mange forskellige folk. Alt fra 
fattige som søger støtte til loyale krigere som sikrer lande og byer mod orkernes togter og sortelvernes 
list. Kelllwan sætter også en ære i at udrydde ukyndige magibrugere da dette er efter kejserens bud. 
Dette gælder for alle magikere der ikke bruger hellig magi. 

Niveau Helbredelse Gudens 
retfærdighed 

Kelllwans 
kampånd 

Helligt våben 

Maginiveau 1 

Novice 

2 LP-helbredelse 
til en person. 

Kræver berøring 

Tag en 
troldmands magi 
fra ham i 10 min. 

Dette skal udføres 
på din helliggrund 

Giver 2 personer 
+1 LP i 10 minut- 

ter 

3 våben skader 
med hellig skade. 
Markeres med et 
grønt bånd om- 

kring våbnet 

Maginiveau 2 

Munk 

2 LP helbredelse 
til 3 personer. 
Kræver berøring 

Tag magien fra en 
troldmand, 
shaman eller 
druide i 15 min. 
Dette skal udføres 
på 

din helliggrund 

Giver 4 
personener +1 LP 
i 15 mi- 

nutter 

8 våben skader 
hellig skade. 
Markeres med et 
grønt bånd våbnet 

Maginiveau 3 

Præst 

Fuldt LP til 2 
person. Kræver 
berøring 

Tag magien fra en 
troldmand, 
shaman, druide 
eller en 
ikke-Kelllwan 
troende præst i 20 
min. Skal udføres 
på din 

helliggrund 

Giver 4 personer 
+2 LP i 20 minut- 

ter 

15 våben skader 
hellig skade. 
Markeres med et 
grønt bånd 

omkring våbnet 

Passiv: Kelllwan 
præsten kan nu 
bruge rune 
genstande 

Maginiveau 4 

Ypperstepræst 

Fuldt LP til 5 
Personer. Kræver 
berøring 

Tag magien fra en 
hvilken som helst 
magibruger i 1 
time. Kan bru- 

ges alle steder 

Giver 6 personer 
+3 LP i 20 minut- 

ter 

Giver Præstens 
våben evnen, 
Kelllwans 
hammer. Denne 
varer i 5 minutter 
eller på de første 
5 slag. 
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Helbredelse:  

Øjeblikkelig magi - Berøringsmagi  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødsregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Helligt våben:  

Berøringsmagi, 

Ingredienser: Grønt bånd  

Bemærk at denne magi ikke kan kastes på pistoler, pile, buer eller hvilket som helst andet våben der 
bruger projektiler. Helligt våben kan maksimalt kastes 15 minutter inden kamp, ellers forsvinder 
effekten. Helligt våben varer indtil personen dør eller indtil personen går ud af kamp. Husk at samle 
dine bånd ind efter hver kamp. 

 

Kelllwans hammer:  

Denne magi kan kun bruges på køller eller hamre. Når en person rammes af et våben med der har 
evnen Kelllwans hammer falder personen bagover. Denne effekt gælder også hvis personen bliver 
ramt på et skjold. Denne effekt kan ikke kastes på Pistoler, pile, buer eller et hvilket som helst andet 
våben der bruger projektiler. Den kan dog godt bruges på runevåben. Kommando: ”Kelllwans 
hammer, vælt” 

 

Gudens retfærdighed  

Negativ magi - Berøringsmagi  

Ofret kan ikke kaste magi i den pågældende tid. 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben. 

En tempelkriger af Kelllwan kan benytte Kelllwans hammer på sit våben 3 gange per spilgang. De 
givne restriktioner for Kelllwans hammer gælder stadig. Dette kræver en bøn på 20 ord, men kræver 
ingen mana. Hver gang denne evme kastes, gælder det næste slag som Kelllwans hammer.  
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Morwen 
 

Morwen er et eksempel på en sortelverkvinde, der blev ophøjet til gud. Hun startede ud som 
nekromantiker. Den sorte ilsher, Mordekai, fik øje på hende og blev dybt forelsket. De dødelige og 
udødelige er dog ikke ment til at være sammen, så han gik sammen med Ewen og fik hjælp af ham til 
at ophøje Morwen til gudinde.  

Morwen og Mordekai var lykkelige sammen, men det varede ikke længe da Ishtar, som var 
misundelig på deres lykke, sendte den røde ilsher, Ira, ud for at dræbe Morwen. Det lykkedes Ira at 
dræbe Morwen, hvilket dømte hende til en voldsom skæbne. Når guder dør, bliver de sendt gennem 
Sjælens Malstrøm, og ender på den anden side som ærkedæmoner.  

Som Dødens Demon søgte den nu fuldstændig ødelagte Morwen at opnå endnu mere magt end før. 
Hun prøvede at få fat i Mordekai og fortære ham, fordi hendes forvredne kærlighed bød hende det. 
Hun prøvede samtidig at få fingrene i Dødsfragmenterne for at blive magtfuld nok til at blive ophøjet 
til Dødsgudinden. På trods af modstand fra folket i A’kastin lykkedes det hende, og hun opsteg endnu 
en gang til gudinde. 

Sådan er historien om Morwen. Hendes opgaver som gudinde byder hende at fragte de døde til 
gudernes riger, og de ikke-troende til Sjælenes Malstrøm. Men fordi hun er halvt gudinde og halvt 
demon er hun stadig ustabil og ingen ved præcis hvor man har hende og hvad hendes interesser i sidste 
ende er. 

Der har endnu ikke været en præst for Morwen, og derfor ved ingen endnu hvad hun velsigner sine 
præster med. 

 

Niveau Dødens nåde Den sande død Dødens tjener Dødens 
beskyttelse 

Maginiveau 1 

 

Helbred 2 
bevidstløse 
personer 2 LP.  

Give hellige våben 
til 3 personer. 
Kræver et grønt 
bånd på alle 
hellige våben. 

Præsten ofre et LP 
i et ritual. 3 
personer, der 
deltager i ritualet 
får +1LP 

En cirkel af gryn 
på 2,5 meter. Alle 
inden for denne 
cirkel kan ikke dø, 
men vil i stedet 
altid være på 
minimum 1 LP. 

21 



Magiregler                                                                                 A’kastin Liverollespilsforening 
 

 

Maginiveau 2 

 

Helbred 3 
bevidstløse 
personer fuldt LP.  

Give hellige våben 
til 8 personer. 
Kræver et grønt 
bånd på alle 
hellige våben. 

Præsten ofre to LP 
i et ritual. 4 
personer, der 
deltager i ritualet 
får +3 LP. 

En cirkel af gryn 
på 5 meter. Alle 
inden for denne 
cirkel kan ikke dø, 
men vil i stedet 
altid være på 
minimum 1 LP. 

Maginiveau 3  Helbred 3 
bevidstløse 
personer fuldt LP. 
Disse personer kan 
huske hvad der er 
sket omkring dem, 
mens de var døde. 

Give hellige våben 
til 15 personer. 
Kræver et grønt 
bånd på alle 
hellige våben. 

Passiv: Morwen 
præsten kan nu 
bruge rune 
genstande 

Præsten ofre tre 
LP i et ritual. 5 
personer, der 
deltager i ritualet 
får +5LP 

En cirkel af gryn 
på 5 meter. Alle 
inden for denne 
cirkel kan ikke dø, 
men vil i stedet 
altid være på 
minimum 
halvdelen af deres 
max LP. 

Maginiveau 4  

 

Helbred 6 
bevidstløse 
personer fuldt LP. 
Disse personer kan 
huske hvad der er 
sket omkring dem, 
mens de var døde. 
Præsten genvinder 
1 mana for hver 
person de 
helbreder med 
denne magi. 

Giver præstens 
våben evnen: 
Dødens gave. 

Præsten ofre en 
troende  i et ritual. 
Den ofrede person 
genopstår med 18 
LP og 15 NK. 
Personen kan ikke 
genvinde RP. 
Personen vil tage 
dobbelt skade af 
helligt våben, og 
dør af fjern 
zombie. 

En cirkel af gryn 
på 5 meter. Alle 
inden for denne 
cirkel kan ikke 
tage skade. 

 

Dødens nåde: 

Berøringsmagi - Øjeblikkelig. 

En person bliver helbredt fra at have været bevidstløs. Vær opmærksom på at denne magi ikke kan 
bruges på personer som ikke er døde. Husk at folk der er helbredt af denne magi stadig lider under 
svaghed, og kan derfor ikke kæmpe de næste 10 minutter.  
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Den sande død:   

Berøringsmagi, 

Ingredienser: Grønt bånd  

Bemærk at denne magi ikke kan kastes på pistoler, pile, buer eller hvilket som helst andet våben der 
bruger projektiler. Helligt våben kan maksimalt kastes 15 minutter inden kamp, ellers forsvinder 
effekten. Helligt våben varer indtil personen dør eller indtil personen går ud af kamp. Husk at samle 
dine bånd ind efter hver kamp. 

 

Dødens gave:  

positiv magi - Kun præsten. 

Denne magi kan kastes på præstens våben. Når en præst rammer en spiller med et slag vil dette dræbe 
den pågældende spiller, uanset deres mængde af liv.  
Denne effekt gælder IKKE hvis personen bliver ramt på et skjold. Denne effekt kan ikke kastes på 
Pistoler, pile, buer eller et hvilket som helst andet våben der bruger projektiler. Vær opmærksom på at 
denne effekt kun er gældende på det næste slag. Når dette slag rammer vil præsten blive påvirket af 
svaghed. 
Kommando: “Dødens gave - Død.” 

 

Dødens tjener: 

Positiv magi - Berøring 

Ved at ofre liv kan præsten hjæpe deres følgere. I dette ritual er det ikke nok at sige den passende 
mængde ord i en bøn. Udover den passende bøn skal præsten også miste liv i løbet af ritualet.  

I niveau 4 kan præsten ofre en troende og sørge for at denne genopstår, fyldt med døds energi.  

 

Dødens beskyttelse: 

Område magi 

Så længe en person står inde i den angivende cirkel kan de ikke dø. Hvis præsten træder ud af cirklen 
forsvinder den. Hvis en person træder ind i cirklen med mindre liv en hvad de burde, så genvinder de 
ikke liv.  

 

 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben. 
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Når en tempelkriger af Morwen får denne evne kan de kaste Dødens gave på deres våben en gang per 
spilgang. De samme restriktioner gælder dog stadig. Denne evne giver dog ikke svaghed efter slaget. 
Denne evne koster ikke mana, og kræver en bøn på 20 ord. 

 

  

24 



 

Raffael Moordet 
Raffael Moordet: Dæmonernes konge, Kniven i mørket Raffael Moordet er den intelligente ondskabs 
gud, gud for mordere, tyve, røvere og andre lyssky aktiviteter. Men han er også dæmonernes Herre og 
mester og kontrollere deres sfære, som er ledet af Hadets dæmon. 

Niveau Dæmon blod. Dæmonernes 
hjælp 

Dæmonernes 
våben 

Korrupt 
Beskyttelse 

Maginiveau 1 

Dæmontilbeder 

2 LP Helbredelse 
til to personer.  

Villigt sind Præsten kan 
fornemme om 1 
person oprigtigt 
er Raffael 
Moordet tilbeder. 
Dette skal gøres 
under et ritual. 

En gryncirkel på 
2,5m. Kun magi 
kan gå igennem 
det. Kan kun 
laves på ens 
helliggrund. 

Maginiveau 2 

Dæmonhjælper 

4 LP helbredelse 
til 2 personer. 
Disse personer 
vil også være 
immun overfor 
ærefrygt i 30 
min. (Dette 
tæller som en 
positiv magi.) 

Dæmonisk 
berøring 

Præsten kan 
fornemme om 

1 person oprigtigt 
er Raffael 

Moordet tilbeder. 

En gryncirkel på 
5m. Kun magi 
kan gå igennem 
det. Kan kun 
laves på ens 
helliggrund. 

Maginiveau 3 

Raffaels hånd 

Fuldt LP 
helbredelse til 4 
personer. Disse 
personer vil også 
være immun 
overfor ærefrygt 
i 30 min. (Dette 
tæller som en 
positiv magi.). 

Åbent Sind Giver præstens 
våben effekten: 
"Livs drikker"på 
de næste 3 slag 
eller i de næste 3 
minutter. Skal 
markeres med 
rødt bånd. 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
kun laves på ens 
helliggrund. Kan 
ophæves med 
ophæv magi. 

Maginiveau 4 
Dæmonernes 
hersker 

Fuldt LP og RP 
til 4 personer. 
Disse personer 
vil også være 
immun overfor 
ærefrygt i 30 min 

Bundet sjæl Giver præstens 
våben effekten: 
"Livs drikker"på 
de næste 10 slag 
eller i de næste 5 
minutter. Skal 

En gryncirkel på 
5m. Intet kan gå 
igennem det. Kan 
laves overalt. 
Kan ophæves 
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og tortur i 2 
timer. (Dette 
tæller som en 
positiv magi.) 

markeres med 
rødt bånd. 

med ophæv 
magi. 

Dæmon blod:  

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

Denne magi tæller som et ritual. For at kaste denne magi er det ikke nok at sige en bøn med den 
korrekte mængde af ord, men de der bliver påvirket af denne magi skal drikke præstens blod. 

 

Dæmonernes hjælp:  

Denne sti er bundet tæt sammen med dæmonologen, og en af de mange grunde til at Raffael Moordets 
tilbedere bliver set som dæmon tilbedere. 

Villigt sind: 
Passiv effekt. 
Du dedikere dig til en dæmon. Vælg en dæmon som du får hjælp af og få denne effekt så længe du 
opfylder kravene for denne. 

- Hadets Dæmon: Smerte ved berøring en gang i timen uden at bruge mana. - krav: Dæmonisk 
hånd.  

- Grådighedens Dæmon: Få dobbelt effekt af alle potions eller andre spiste genstande (Inklusiv 
dobbelt skade fra gift) 

- Nattens Dæmon: Genvind 2 mana hver gang du dræber en person - krav: Størknet blod som 
tårer på kinderne. 

- Jalousiens Dæmon: Når du torturere en person kan du stjæle 1 mana per minut, hvis dit offer 
stadig har mana tilbage - Krav: horn  

- Smertens og Vanviddets Dæmon: Når du tager skade genvinder du 1 mana - Krav: Tydelige ar 
på kroppen. 

- Kaossets Dæmon: Du kan nu bruge skjold, må ikke være større end din torso - Krav: Må ikke 
bære metal (Inklusiv mønter og nibs)  

 
Dæmonisk berøring: 
Negativ magi - berørings magi  
En person som bliver berørt bliver tvunget til at knæle. 
Kommando: “Ærefrygt - 1 minut” 
 
 
Åbent Sind: 
Rite: Ingen 
Passiv effekt. 
Vælg 2 effekter fra magien Villigt sind. 
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Bundet sjæl: 
Denne magi kan kun bruges en gang per spilgang, og skal bruges ved spilstart. 
En anden spiller skal være klædt ud som dæmon. Denne spiller for lov til at spille din dæmon resten af 
spilgangen. Denne mana kan ikke genvindes når den er brugt. 
Dæmonen har: 
18  LP 15 NK  
Kan benytte rustning.  
Skal være udklædt som dæmon.  
Når dæmonen har fuld LP vil hans RP begynde at regenerer som ved naturlig helbredelse. Dæmonen 
genvinder 1 LP eller 1 RP hvert minut udenfor kamp og er Immun overfor alle ikke skadende magier 
dette inkludere healing og andre boost. 
Dæmonen tager trippel skade fra hellige våben. 
Kommando: Forklar effekten MEGET grundigt. 
 
Dæmonernes våben:  

Øjeblikkelig magi - Berøringsmagi  

Når du rør en person kan du fornemme om denne person er Raffael Moordet troende eller ej. Dette 
betyder at du må spørge personen off-game om de er Raffael Moordet troende, og de skal svarer 
oprigtigt.  

Livs Drikker: Denne effekt er en positiv magi, som kun påvirker dig. Denne markeres med et rødt 
bånd omkring dit våben. Denne effekt kan ikke kastes på Pistoler, pile, buer eller et hvilket som helst 
andet våben der bruger projektiler. Når du rammer nogen, således at de tager skade, får du selv 1 LP. 
Dette LP er et du genvinder, så hvis du allerede har fuld LP, virker denne effekt ikke. 

 

Korrupt beskyttelse:  

Områdemagi  

Ingredienser: gryn  

Alt efter hvilket niveau du har denne magi i kan du lave en gryncirkel på denne størrelse. Når du står i 
denne cirkel varer den i 10 minutter eller indtil en person forlader cirklen. Alt efter hvilket niveau du 
har denne magi på, kan forskellige ting blive blokeret af den. Hvis du kun har niveau 1-2 kan alle 
magier gå igennem, dog blokerer den stadig for alle fysiske angreb som sværd, spyd og pile. Personer 
kan heller ikke gå ind. Hvis du har niveau 3-4 kan magier heller ikke gå igennem. Dog kan ”ophæv 
magi” stadig fjerne denne magi. Bemærk at størrelsen af cirklen måles i radius. 

 

Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben. 

Tre gange per spilgang kan en tempelkriger af Raffael Moordet kaste Livs Drikker på deres våben. De 
normale restriktioner gælder stadig. Denne effekt varer så længe at tempelkrigeren befinder sig på 
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deres hellig grund. Denne effekt koster ingen mana og skal bruge en bøn på 20 ord.  
Passiv: 

En tempelkriger af Raffael Moordet kan 1 gang per spilgang vælge at lyve  på et spørgsmål han 
normalt ville være tvunget at svare sandt på.  
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Orlek 
Som dødelig regerede Orlek riget A’kastin indtil han blev myrdet af gift. Han favoriserede sit folk, 
grønhuderne, uden lige, hvilket overraskende nok førte til høj velstand i alle omgivende lande. Alle 
ikke-grønhuder som levede i A’kastin var dog under slavelignende forhold og alle som prøvede at 
gøre oprør blev dræbt af Orlek i kamp. 

Niveau Blodrus Livets Ritual Orleks Navn Orleks Vrede 

Maginiveau 1 

Magibruger 

Præsten selv og en 
blodork går i 
blodrus. Her får de 
som er ramt af 
effekten + 2 LP. 

 

 

 

Med dette ritual 
genvinder 4 
grønhuder 3 LP. 
Under ritualet kan 
du også ofrer en 
Ikke-Orlek troende 
og genvinde 2 
mana. 

Kast ’Ærefrygt’ på 
1 person ved 
berøring. 

Præstenfår +4 
nævekamp. 

Maginiveau 2 

Kamppræst 

Præsten selv og en 
blodork går i 
blodrus. Her får de 
som er ramt af 
effekten + 3 LP og 
+ 2 Nævekamp. 

Med dette ritual 
genvinder 8 
grønhuder 3 LP. 
Under ritualet kan 
du også ofrer en 
Ikke-Orlek troende 
og genvinde 4 
mana. 

Kast ’Ærefrygt’ på 
2 personer ved 
berøring. 

Præstenfår +8 
nævekamp 

Maginiveau 3 
Grønhudernes 
hævner 

Præsten selv og 3 
blodorker eller 
orker går i 
blodrus. Her får de 
som er ramt af 
effekten + 4 LP og 
+ 5 Nævekamp 

Med dette ritual 
genvinder 4 
grønhuder 6 LP. 
Under ritualet kan 
du også ofrer en 
Ikke-Orlek troende 
og genvinde 6 
mana. 

Kast ’Ærefrygt’ på 
1 person ved 

Pegemagi. 

Præsten får +18 
nævekamp 

Maginiveau 4 
Orleks stemme 

Præsten selv og 5 
grønhuder går i 
blodrus. Her får de 
som er ramt af 
effekten + 5 LP og 
+ 10 Nævekamp. 

Med dette ritual 
genvinder 8 
grønhuder fuldt 
LP. Under ritualet 
kan du også ofrer 
en Ikke-Orlek 

Kast ’Ærefrygt’ på 
2 person ved 

Pegemagi. 

Præstens våben får 
"Orleks næve"på 
deres næste 3 slag 
eller i de næste 3 
minutter. 
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troende og 
genvinde 10 mana. 

 

Blodrus: 

Positiv magi - pegemagi 

Ved at tilbede Orlek gennem et ritual som minimum varer 5 min, får de grønhuder som er under 
effekten alt efter niveau +X antal LP og nævekamp. Næste gang orkerne kommer i kamp efter ritualet 
vil de gå bersærk, dog vil de stadig kunne genkende venner hvis de er grønhuder. Man kan ikke kaste 
magi når man er i blodrus. Man kan som maksimum blive påvirket af Blodrus 1 gang pr. time. 
Blodrusen varer fra kampen begynder og 15 min frem eller til man dør. De LP som man får fra 
blodrus er de første man mister efter RP, og kan ikke genvindes. 

VIGTIGT: Denne magi kan IKKE påvirke gobliner. Man kan kun kaste denne magi 1 gang i timen. 

 

Livets Ritual:  

øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

igennem dette ritual som minimum kræver 2 minutter prædiken, du genvinder ikke mana fra denne 
prædiken, kan en præst genoplive grønhuder. Hvis du under denne prædiken ofre en Ikke-Orlek 
troende vil du genvinde det angivne antal mana. 

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Orleks Navn: 

Negativmagi - Afhænger af Niveau Tvinger 
en person i knæ. Kommando: "Ærefrygt, 
Knæl" 

 

Orleks Vrede:  

positiv magi - Præsten selv  

Denne effekt varer i 15 minutter. 

Orleks næve: Med denne evne kan Orlek præsten ophæve en magi, når han rammer noget/nogen med 
sit våben. Dette gælder på de næste 3 slag, eller i de næste 2 minutter, alt efter hvad der sker først. 
Denne effekt gælder også hvis personen bliver ramt på et skjold. Denne effekt kan ikke gennem kastes 
på Pistoler, pile, buer eller et hvilket som helst andet våben der bruger projektiler. 

Kommando: ”Orleks næve, ophæv magi” 
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Gudens våben: 
Dette er en evne som en tempelkriger får adgang til hvis de tager evnen Gudens Våben. 

To gange per spilgang kan en tempelkriger af Orlek kaste Orleks Næve på deres våben. De samme 
restriktioner gælder stadig. Dette koster ikke mana, og kræver en bøn på 20 ord. 
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Troldmand 
For mange år siden valgte overguden Armandos at skabe energiens sfære. Derefter ledte han efter en 
som kunne bearbejde energiens sfære. Blandt de dødelige fandt han elveren Ewen. Ewen var blandt de 
absolut stærkeste af datidens troldmænd, de såkaldte ældre. Armandos ophøjede Ewen til gud for 
energiens sfære. Ewens søn begyndte at opdele energiens sfære i flere forskellige sfærer. Hermed 
begyndte en ny æra i historien, den som af mange er blevet kaldt magiens æra. Da Ewen ønskede den 
totale kontrol, ændre han sin substans fra elver til en ren kilde af magi. Dermed knyttede han sig selv 
til energiens sfære, og siden dengang har troldmænd ikke kunne bruge af energiens sfære. Denne er 
udelukket til brug for Ewens allerhøjeste ypperstepræster, Stormesternes Broderskab. Men takker 
være en ung stormester er der blevet spredt ord af kraft i hele Kalish. Troldmænd er lige så forskellige 
som andre. De kan både være onde, gode eller neutrale. Samt være af mange racer, men nogle racer 
har dog et større naturligt talent. Sand magi handler ikke kun om talent men om hårdt arbejde gennem 
mange års træning. Troldmænd skal være villige til at ofre meget, og mange troldmænd er blevet både 
sindssyge og fået ødelagt deres fysik, ved at de stikker deres næse i ting de ikke har kunnet 
kontrollere. 

Stierne 
Der findes 5 stier fordelt i tre grene. Når man bliver troldmand får man niveau 1 i alle stier automatisk. 
Ved niveau 2 får man niveau 2 i ”primær magi” samt 3 andre valgfrie stier Ved niveau 3 får man 
niveau 3 i ”primær magi” samt 2 andre valgfrie stier Ved niveau 4 får man niveau 4 i ”primær magi” 
samt 1 anden valgfri sti. Eksempel: Jeg er elementalist og købt alle magi-niveauer. Derfor har jeg: 
Niveau 1, 2, 3 og 4 i primær Magi. Derudover har jeg valgt: Niveau 1 i vind. Niveau 1 og 2 i ild. 
Niveau 1,2 og 3 i jord. Niveau 1, 2, 3 og 4 i vand. 

Læg mærke til at jeg har alle forgående niveauer 

Magibog og Riter 
Til dine magier er der også knyttet en rite og nogle håndtegn. Denne kombination er helt unik for hver 
magi, så der ikke kan opstå tvivl om hvilken magi, der bliver kastet. Den enkelte rite skal siges, 
samtidig med at de tilhørende håndtegn udføres før magien kan kastes. Du kan kun kaste magier fra 
din magibog. Hvis du har mistet denne ved f.eks. et tyveri, er du ude af stand til at kaste magier. Ved 
dette menes der, at du heller ikke kan kaste magier fra andres magi bøger eller hvis du kan en magi 
udenad. Det er selvfølgelig tilladt at kaste magier som du kan udenad, så længe du har din magi bog 
på dig. Hvis man bliver afbrudt i ens riter, skal man starte helt forfra. Magien vil ikke blive brugt og 
derfor koster forsøget ikke noget mana. 
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Mana 
Man kan regenerere ens mana ved at meditere. For hvert minut man mediterer får troldmanden 1 
mana. 

Eksempel: Jeg har 2 mana tilbage. Jeg mediterer 16 minutter og genvinder derfor 16 mana. Derfor har 
jeg nu 18 mana.  

Når man mediterer skal man sidde helt stille med lukkede øjne og ikke ænse verden omkring sig. Det 
vil sige at hvis en mand råber ”Se, en troldmand! Lad os dræbe ham!” mens du mediterer, kan du ikke 
høre det. Du er helt lukket af for verden og er derfor også meget sårbar. Angribes du under meditation 
vil du stadig få mana for den tid du har mediteret dvs. at hvis du har mediteret i 5 min og bliver 
angrebet får du 5 mana. Tager du skade mens du mediterer, vågner du. Husk at du går på 0 mana når 
du går på 0 LP. 
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Arkanisten 
  

Niveau Primær sti Den lærdes vej Arkanaens 
bane 

Magiens 
mester 

Sfære 
Aritmetik 
 

Niveau 1 
Lærling 

Magisk 
beskyttelse 

Skab 
skriftrulle 

Magisk missil  Dræn Magi  Linear Sfære 
Justering 

Niveau 2 
Novice 

Magiens 
kundskab. 

Fortryllet 
våben 

Arkanisk 
eksplosion  

Magiens 
bindepunkt  

Arkanisk 
Matrice  

Niveau 3 
Forsker 
 

Ophæv magi Vævet magi Arkana bølge   Energi lager  Arkanisk 
Sfære 
integration 

Niveau 4 
Professor 

Magisk skjold Arkanisk 
åbenbaring  

Energiens 
næver  

Magisk 
Forenelse  

Arkanisk 
algoritme over 
parallelle 
Sfære 

  

Magier 

Primær Sti 
Magisk Beskyttelse: 
Rite: magi, give, magi  
Positiv magi - berørings magi  
Subjektet bliver immun overfor den næste negative magi. Denne magi forsvinder når den er brugt eller 
efter 30 min. 
Kommando: Forklar effekten grundigt 
 
Magiens kundskab 
Passiv  
Når Arkanisten laver et ritual, kan halvdelen af den samlede mana der skal bruges erstattes 
med manakrystaller. Dette vil destruere manakrystallerne. 
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Ophæv magi 

Rite: magi, trække, magi 

Øjeblikkelig magi - pegemagi 

Ophæver en magisk effekt. Den kan ikke ophæve permanente magiske effekter. Kommando: ”Ophæv 
magi” 

 
Magisk skjold 

Rite: magi, give, liv 

Områdemagi 

Med denne magi laver troldmanden en magisk cirkel som skal tegnes op med gryn. Cirklen må have 
en diameter på op til 5 meter. Denne kan ingen gå igennem og ingen fysisk skade kan gå igennem. 
Dog kan magi stadig gå igennem. Skjoldet kan også ophæves med ophæv magi. Skjoldet varer 
maksimum 10 minutter, eller til kasteren forlader det. Kommando: ”Magisk skjold” 

 

Den lærdes vej 
Fortryllet våben  
Ritual magi. 
Mageren udfører ved et lille ritual på 5 minutter.  
Du kan fortrylle et våben til at have en niveau 1-2 magi. ritualet koster 6 mana. hvis ritualet 
udføres sammen med andre magere koster det 3 mana fra alle magerene der deltager (inklusiv 
Arkanisten) i stedet. 
Effekten varer i 1 slag. Forklar effekten grundigt!!! 
 
Skab skriftrulle 
Ritual magi - Tager som minimum 5 minutter per niveau indskrevet 

- Ritualet kan også være at undersøge den basale natur af magien (fx, så hvor hårdt 
vindstød puster, eller se hvor mange lag metal magien ‘magma’ kan smelte igennem). 

Du kan skabe skriftruller som indeholder op til en niveau 2 magi. Du kan skabe den i 
samarbejde med andre troldmænd, men de skal være villige til at lægge en magi i skriftrullen, 
desuden skal den anden mager  bruge samme mængde mana på det. Mængden af mana 
afhænger af magien der bliver indlejret. (Hvis der bliver kastet en niveua 2 magi ind i 
skriftrullen skal begge magikaster bruge 4 mana på det.) 
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Vævet magi. 
Passiv effekt 
Når du kaster “Fortryllet våben” må du inkorporere to forskellige magier fra forskellige 
magikyndige. De to magier som kombineres må ikke have samme effekt. (For eksempel så 
må en magi der skader 2 ikke kombineres med en der skader 5.). Hvis denne effekt benyttes, 
koster magien dobbelt så meget mana, samt tager 5 minutter ekstra.  
Det er nu også muligt for dig at få magien til at varer over flere slag, for hvert ekstra slag 
magien skal holde skal den samlede pris betales igen. 
 
Eksempel: Tim er arkanist og vælger at kaste fortryllet våben på en hammer. Han får hjælp 
af Bjarne, som er Elementalist, samt Torbjørn som er Dæmonolog. De vælger at fortrylle 
våbnet med to magier, magma fra Bjarne og Smerter fra Torbjørn. Dette betyder at på det 
næste slag vil kommandoen: “4 i skade - smerte” Siges, og personen vil både tage 4 i skade 
(Fra magma) og blive påvirket af smerte (Fra smerte). Dette ritual vil koste 12 mana (4 fra 
hver mager) og 10 minutter at kaste. De vil dog gerne magien varer over de 3 næste slag, 
hvilket betyder at de hver skal betale 12 mana hver  i stedet for 4. 
 
Arkanisk åbenbaring  
Passiv effekt 
Du er istand til at benytte Vævet magi alene, ved at bruge skriftruller. De skriftruller, som 
bruges må ikke have samme effekt (En skriftrulle med en magi, som giver 2 i skade, kan ikke 
kombineres med en der giver 10 i skade)  Så længe du benytter skriftruller til at kaste 
fortryllet våben er der ikke nogen restriktioner på hvilken niveau af magi du kan inkorporere i 
våbnet. 
 

Arkanaens bane 
Magisk missil 
Rite: Magi, Bevægelse 
Øjeblikkelig magi - Kastemagi 
En blå rispose eller bold kastes på en person. Rammer bolden vil den give 2 skade. 
Kommando: “Magisk missil - 2 skade” 
 
 
Eksplosion:  
Rite: Magi, Trække, Give 
Øjeblikkelig magi - Pegemagi 
Den person du peget på vil tage 3 i skade 
Kommando: “Eksplosion - 3 skade” 
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Arkana bølge:  
Rite: Magi, Trække, Magi, Trække, Bevægelse, Give 
Øjeblikkelig magi - Kastemagi 
Du kaster en håndful gryn. De der bliver ramt tager skade fra din arkaiske magi.  
Kommando: “arkana bølge - 3 skade” 
  
Energiens næver: 
Rite: Magi. Trække. Jord. Give. Magi. 
Øjeblikkelig magi - Berørings magi. 
Begge dine hænder indeholder arkanisk magi. Arkanisten kan skade 6 i skade til to subjekter 
eller 12 skade til et subjekt, dog skal det være samtidigt.  
Kommando: “Energiens næve - 6 i skade (Eller 12 i skade) 
 

Magiens mester  
Dræn magi. 
Rite: Tanke, Trække. Magi. Trække, Tanke, Give,  Magi, Give, Tanke, Magi 
Negativ magi - Berørings magi  
Arcanisten kan dræne mana fra andre magibrugere og lagre det i sin magibog. 
dette mana kan kun bruges på ritualmagier.  
Arcanisten kan dræne og lagre 2 mana pr Arcanist niveau. I niveau 4 bliver dette dræn og 
lager fordoblet dvs 16 mana.  
Kommando: “Dræn x mana” (Denne effekt skal forklares grundigt til subjektet det bliver 
brugt på. Hvor x er mængden af mana drænet.) 
 
Magiens bindepunkt:  
Rite: Magi. Trække. Magi. Trække 
Øjeblikkelig magi - Personlig magi 
Arkanisten rækker ind i magiens sfære og trækker magi ud som kan bruges af arkanisten. 
Dette kan kun gøres 1 gang hver tredje time: Arkanisten får 8 mana med det samme. 
Kommando - “magiens bindepunkt 8 mana “  
 
Energilager: 
Ritual Magi. 
Arcanisten laver et ritual på 40 ord.  
Efter ritualet er gennemført har arcanisten  +5 maksimum mana i 2 timer. Disse mana øgere 
dit maksimale mana så længe at den har effekt. Denne magi kan ikke påvirke Arcanisten i 2 
timer efter han har kastet den. 
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Magisk Forenelse 
Ritual magi - Lav et ritual på minimum 5 minutter. 
Du kan forene to magikyndige. Det betyder at de kan kaste de magier den anden magikyndige 
ved. Denne magi varer i 30 minutter. 
Eksempel: Ejvind er Kelllwan præst og har indvilget i at lave en magisk forenelse med 
Arkarnisten Tim. Tim kaster magisk forenelse på dem begge to hvilket koster Tim 8 mana. I 
de næste 30 minutter kan Tim kaste alle de magier som Ejvind havde adgang til (Han skal 
stadig bruge bønner og prise Kelllwan) og Ejvind kan kaste alle de magier som Tim kan (Han 
skal stadig lave riter). De kan stadig kaste deres egen magi som de plejer. 
 

Sfære Aritmetik 
Linear Sfære Justering: 

Passiv effekt 

Når du kaster ritual magi kan du benytte en hellig-grund til at trække magi fra den gud’s sfære. 
Ritualer tager kun halvt så lang tid, eller skal bruge halvt så mange ord når de laves på en 
hellig-grund. Ritualet koster stadig den samme mængde mana.  

 

Arkanisk Matrice: 

Passiv Effekt 

“Et 0 er det vigtigste tal i matematik så vel som magi.”  

- Jalmer Grovst (Ærkemager ved Det kejserlige hof.) 

Når du kaster ritualer kan kan du bruge mana fra andre personer. Folk som ikke har mana tæller som 
at have 1 mana.  

Eksempel: Tim kaster Energi Lager. Denne magi koster normalt 6 mana. Han kan får hjælp fra 2 
krigere og 1 Præst. Tim kan nu tage 1 mana fra hver af de to krigere, og 4 mana fra præsten. Dette 
betyder at magien ikke koster noget Mana for Tim. 
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Arkanisk Sfære integration 

Ritual - ritualet skal varer minimum 10 minuter. 

Du er istand til at overføre mana fra villige subjekter til en magikyndig. Den overførte mana vil være 
midlertidig og vil være den første de bruger og kan ikke genvindes når de er brugt. Hvis manaen ikke 
er brugt før der er gået 30 minutter vil den forsvinde. Den mana som er taget fra andre vil ikke kunne 
genvindes i 30 minutter. Hvis man har kastet dette ritual eller deltaget i dette ritual kan man ikke give 
mana igen i 30 min. 

Eksemepl: Tim er en Arkanist som ønsker at hjælpe Johan som er Ewen præst. Han laver derfor en 
Arkanisk Sfære Integration. Han får hjælp af to andre troldmænd. Tim kaster ritualet og bruger den 
nødvendige mana. Hver troldmand fortæller derefter hvor meget de ønsker at give. Den første ønsker 
at give 2, den næste 6 og tim giver 8. Dette betyder at Johan får 16 midlertidige mana. I de næste 30 
minutter vil Tim have mistet 8 af hans maksimum mana, som han ikke kan genvindes før tiden er gået. 
Den første troldmand har mistet 2 af sine maksimum mana og den anden har mistet 6. Disse kan først 
genvindes efter 30 minutter.  

Rite: Husk at forklare denne effekt grundig før ritualet bliver kastet. 

 

Arkanisk algoritme over parallelle Sfære 

Passiv effekt 

Alle ritualer du kan kaste kan nu påvirke 2 subjekter uden at dette koster ekstra tid eller mana. (Fortryl 
2 våben, indskriv 2 skriftruller, giv mana til 2 personer med Arkanisk Sfære integration, ovs.) 
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Dæmonologen 
Dæmonlogen påkalder utrolige kræfter gennem Raffael moordets domæne. Her er han istand til ikke 
blot at snakke med dæmoner, men skabe effekter der varer i længere tid.  

Dedikeret mana:  
Dedikeret mana er en bestemt måde at bruge sin mana på. Når en magi med denne mana type bliver 
kastet så mister troldmanden ikke mana, men derimod maksimal mana. Hver gang en magi med denne 
type bliver brugt skal modtager, mana pris og effekt skrives ned i troldmandens bog. 
Foreksempel. Tim er en troldmand, med 10 mana til rådighed og 16 mana i alt, som vælger at kaste 
Følelsesløs på sin følger: Bjarne den Grusomme. Han skriver først modtagerens navn ned (Bjarne den 
Grusomme), derefter prisen (4 mana) og sidst effekten (3 maks LP).  
Tim har nu kun 6 mana til rådighed at kaste magi for, men den maksimale mængde mana han kan få er 
12.  
Vær opmærksom på at effekter kastet med dedikeret mana automatisk slutter ved spilstop, eller ved 
midnat, medmindre andet er beskrevet. Det er derfor vigtigt at du fortæller modtageren af magi hvor 
lang tid de har denne magi. Når effekten stopper vil Dæmonologen få sin mana tilbage. 
 
Hvis du gerne vil fjerne dedikeret mana fra et subjekt som du har kastet magi på skal dette gøres på 
følgende måde: En ring a gryn på 1 meter i diameter skal laves. Både dæmonologen og subjektet skal 
stå i cirklen. En hånd placeres på personens pande hvorefter riten: “Trække Magi Dæmon” siges højt. 
Derefter skal spilleren informeres om hvilken magi ikke længere påvirker dem. 
 

 Primær Sælg din sjæl Dæmonisk 
hævn 

Korruption Falden Engel 

Niv 1 
Kætter 

Magisk 
beskyttelse 

Dæmonisk 
Kontrakt 

Gnist Villigt sind Sandhedens 
byrde 

Niv 2 
Dæmon 
tilbeder 

Ophæv magi Følelsesløs Smerte Spred 
korruption 

Glemslens 
beskyttelse 

Niv 3 
Helvedes 
betvinger 

Solid mana 
 

Dæmonisk 
beskyttelse 

Flammehav Åbent Sind Indgyd fanatik  

Niv 4 
Jarl af 
Dæmoner 

Magisk skjold Bundet sjæl Helvedesild Dæmonisk 
magt 

Mana plaster 
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Magier 

Primær Sti 
 
Magisk Beskyttelse: 
Rite: magi, give, magi  
Positivmagi - berøringsmagi  
Subjektet bliver immun overfor den næste negative magi. Denne magi forsvinder når den er brugt eller 
efter 30 min. 
Kommando: Forklar effekten grundigt 
 
Ophæv Magi: 
Rite: magi, trække, magi  
Øjeblikkelig magi - pegemagi  
Ophæver en magi, kan ikke ophæve magiske ting, dog kan den ophæve en forbandelse der er lagt på 
en ting.  
Kommando: ”Ophæv magi” 
 
Solid Mana: 
Rite: Ingen 
Passiv effekt 
Når du kaster en magi som benytter dedikere mana, må halvdelen af den mana som er brugt i magien 
erstattes med mana krystaller.  
For Eksempel. Tim er en troldmand, med 10 mana til rådighed og 16 mana i alt, som vælger at kaste 
Følelsesløs på sin følger: Bjarne den Grusomme. Til dette må han bruge op til 2 mana krystaller (Fordi 
følelsesløs er en niveau 2 magi). Han skriver først modtagerens navn ned (Bjarne den Grusomme), 
derefter prisen (3 mana og 1 manakrystal) og sidst effekten (3 maks LP).  
Tim har nu kun 7 mana til rådighed at kaste magi for, men den maksimale mængde mana han kan få er 
13. Når denne magi ophæves eller udløber får Tim ikke sin manakrystal igen.  
 
Magisk Skjold: 
Rite: magi, give, liv  
Ingen klasse - områdemagi  
Med denne magi laver troldmanden en magisk cirkel som skal tegnes op med gryn. Cirklen må have 
diameter op til 5 meter. Denne kan ingen gå igennem og ingen fysisk skade kan gå igennem. Dog kan 
magi gå igennem.  
Kommando: ”Magisk barriere” 
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Sælg din Sjæl 
 
Dæmonisk Kontrakt: 
Denne magi bruger Dedikeret mana. 
Rite: En bøn/ritual på minimum 25 ord til en dæmon. 
Ingen Klasse. 
Begge parter underskriver en kontrakt. Hvis en af parterne bryderne denne kontrakt så vil denne part 
dø med det samme. En person kan ikke tvinges til at skrive under på denne kontrakt hverken med 
magi eller vold. Kontrakten skal være et fysisk dokument som underskrives. Ødelægges kontrakten 
stopper magien, men Dæmonologen får ikke sin mana tilbage før han har udført ritualet for at tage 
dedikeret mana tilbage. Ritualet skal gøres på minimum en del af dokumentet. 
Denne magi bliver ikke ophævet ved spilstop. 
Kommando: Forklar effekten grundigt. 
 
Følelsesløs: 
Denne magi bruger dedikeret mana. 
Rite: En bøn/ritual på 25 ord til en dæmon. 
effekt - Berøringsmagi 
En spiller får +3 maks Liv. Disse er ikke de første de mister og kan genvindes med naturlig 
helbredelse eller ved at blive helbredt. 
Restriktioner: Må ikke bruges på magikastere.  
Kommando: Forklar effekten grundigt. 
 
Dæmonisk Beskyttelse: 
Denne magi bruger dedikeret mana. 
Rite: En bøn/ritual på 25 ord til en dæmon med et blods offer. 
Positiv effekt - Berøringsmagi 
En spiller bliver immun overfor 1 ikke skadende magi i timen. 
Restriktioner: Må ikke bruges på magikastere. 
Kommando: Forklar effekten grundigt 
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Bundet sjæl: 
Denne magi kan kun kastes ved spilstart medmindre det bliver godkendt af en arrangør. 
Denne magi bruger dedikeret mana. 
En anden spiller vil skal være klædt ud som dæmon. Denne spiller for lov til at spille din dæmon 
resten af spilgangen. Denne mana kan ikke trækkes tilbage når den er brugt. 
Dæmonen har: 
18  LP 15 NK  
Kan benytte rustning.  
Skal være udklædt som dæmon.  
Når dæmonen har fuld LP vil hans RP begynde at regenerer som ved naturlig helbredelse. Dæmonen 
genvinder 1 LP eller 1 RP hvert minut udenfor kamp og er Immun overfor alle ikke skadende magier 
dette Inkludere healing og andre boost. 
Dæmonen tager trippel skade fra hellige våben. 
Kommando: Forklar effekten MEGET grundigt. 

Dæmonisk Hævn 
 
Gnist 
Rite: Ild, give. 
Øjebliks magi - Kastemagi 
En rød rispose eller bold kastes på en person. Rammer bolden vil den give 2 skade. 
Kommando: “Gnist - 2 skade” 
 
Smerte 
Rite: magi, give, dæmon  
Negativ magi - Berøringsmagi 
Subjektet bliver fyldt med smerte i 30 sekunder. 
Kommando: ”Smerte”  
 
Flammehav 
Rite: Ild, give, give, ild, magi 
Øjebliks magi - Pegemagi 
Op til 4 personer tager skade fra din ild. Du må ikke vælge den samme person flere gange. 
Kommando: “Flammehav - 3 skade” 
 
Helvedes ild 
Rite: Dæmon, ild, give, død 
Øjebliks magi - pegemagi 
Du bringer helvede op til Kalish for at brænde din fjende. En person tager skade af denne magi. 
Kommando: “Helvedesild - 10 skade” 
 

  

43 



Magiregler                                                                                 A’kastin Liverollespilsforening 
 

 

Korruption 
 
Villigt sind: 
Rite: Ingen 
Passiv effekt. 
Du dedikere dig til en dæmon. Vælg en dæmon som du får hjælp af og få denne effekt så længe du 
opfylder kravene for denne. 

- Hadets Dæmon: Smerte ved berøring en gang i timen uden at bruge mana. - krav: Dæmonisk 
hånd.  

- Grådighedens Dæmon: Få dobbelt effekt af alle potions eller andre spiste genstande 
(Inklusiv dobbelt skade fra gift) 

- Nattens Dæmon: Genvind 2 mana hver gang du dræber en person - krav: Størknet blod som 
tårer på kinderne. 

- Jalousiens Dæmon: Når du torturere en person kan du stjæle 1 mana per minut, hvis dit offer 
stadig har mana tilbage - Krav: horn  

- Smertens og Vanviddets Dæmon: Når du tager skade genvinder du 1 mana - Krav: Tydelige 
ar på kroppen. 

- Kaossets Dæmon: Du kan nu bruge skjold, må ikke være større end din torso - Krav: Må ikke 
bære metal (Inklusiv mønter og nibs)  
 

 
Spred korruption: 
Denne magi bruger dedikeret mana. 
Rite: En bøn/ritual på 25 ord til en dæmon. 
Positiv effekt - Berørings magi 
Giv en af effekterne fra Villigt sind til en anden spiller. de skal stadig opfylde de kravene for 
velsignelsen 
Kommando: Forklar effekten grundigt. 
 
Åbent Sind: 
Rite: Ingen 
Passiv effekt. 
Vælg 2 effekter fra magien Villigt sind. 
 
Dæmonisk magt: 
Rite: Ingen 
Passiv effekt. 
Vælg 1 effekt fra magien Villigt sind. Du mister evnen ‘Solid mana’. Du skal kun betale halv mana 
pris når du bruger dedikeret mana.  
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Falden Engel 
Sandhedens byrde: 
Denne magi benytter Dedikeret mana 
Rite: En bøn/ritual på 10 ord til en dæmon. 
Ingen klasse - berøringsmagi 
Subjektet kan ikke lyve så længe denne magi er i effekt.  
Kommando: Forklar effekten grundigt (Husk at magien skal noteres med subjektets navn før magien 
er gyldig.) 
 
Glemslens beskyttelse: 
Denne magi benytter Dedikeret mana 
Rite: Bøn/ritual på 15 ord til en dæmon. 
Positiv magi - berøringsmagi 
Subjektet bliver immun overfor alle glemsels effekter, inklusiv dem fra død. 
Kommando: forklar effekten grundigt.  
 
Indgyd Fanatik: 
Denne magi benytter Dedikeret mana 
Rite: En tale på minimum 50 ord. 
Positivmagi - Kan kun ramme kasteren. 
Alle der har indgået en dæmonisk kontrakt med dig og kan se dig under kamp har +2 LP. Disse LP er 
de første de mister og kan ikke genvindes før denne magi kastes igen. 
Kommando: Forklar effekt grundigt til alle der bliver påvirket af den. 
 
Mana plaster: 
Rite: En bøn/ritual på 25 ord til en dæmon. 
Øjebliksmagi - berøringsmagi. 
En person genvinder alle LP og alle Mana. Hvis personen har været død kan denne gå i kamp med det 
samme og behøver ikke vente 10 minutter. Denne magi kan ikke påvirke kasteren selv. 
Kommando: Forklar effekten grundigt. 
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Elementalist 
En Elementalist har specialiseret sig at bruge naturen omkring ham til at knuse hans fjende. Dog er 
han ikke så brugbar lige så snart han kommer udenfor kamp. 

Niveau Primær sti Vand Ild Jord Vind 

Maginiveau 

1 

Åndsløs 

- Isslag Ildens hånd God Jord Vindstød 

Maginiveau 

2 

Vandre 

Magisk 
beskyttelse 

Damp Glødende 
våben 

Magma Vindens 
skjold 

Maginiveau 

3 

Betvinger 

Magiens 
sværd 

Rust Brændende 
smerte 

Jordens skjold Lyn 

Maginiveau 

4 

Elementernes 

Hersker 

Ophæv magi Snestorm Ildkugle Jordskælv Tordencirklen 

 

Magier 

Primær sti 
 

Magisk beskyttelse 

Rite: give, magi, give 

Positiv magi - berøringsmagi 

En beskyttende skjold opstår omkring subjektet. Dette vil gøre ham immun over for den første 
negative magi der rammer ham. Denne magi forsvinder når den er brugt eller efter 30 min. 

Kommando: Forklar effekten grundigt. 
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Magiens sværd 

Rite: - 

Passiv 

Tillader Elementalisten at bruge sværd til at kæmpe med. Sværdet kan ikke være længere end hans 
arm.  

Kommando: - 

 

Ophæv magi 

Rite: magi, trække, magi 

Øjeblikkelig magi - pegemagi 

Ophæver en magi, kan ikke ophæve magiske ting, dog kan den ophæve en forbandelse der er lagt på 
en ting. 

Kommando: ”Ophæv magi” 

 

Vand 
Isslag 

Rite: give, vand, trække, bevægelse 

Negativ magi - berøringsmagi 

Dækker subjektet i is således at denne ikke kan bevæge sig. 

Kommando: ”Isslag, paralyse 10 sekunder” 

 
Damp 

Rite: vand, bevægelse 

Øjeblikkelig magi - Kastemagi 

Du Giver 4 LP i skade til en person. 

Ingredienser: En skumbold eller rispose. 

Kommando: ”Damp, 4 skade” 

 

Rust 

Rite: vand, bevægelse, vand 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Fjerner et subjekts RP, subjektet vil ikke se det eller lægge mærke til det.  

Kommando: Forklar effekten grundigt. 
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Snestorm 

Rite: vand, give, trække, bevægelse 

Øjeblikkelig magi - kastemagi 

Sender en sky af ekstrem kulde og sne mod dine fjender. Du skal bruge gryn til denne magi. 

(Ikke mel eller ris, men gryn). Når du kaster magien skal gryn kastes. De de bliver ramt af gryn vil 
tage skade.. 

Ingredienser: Gryn 

Kommando: ”Snestorm, 5 i skade” 

Ild 
Ildens hånd 

Rite: give, ild, trække, vand 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Din hånd blusser op i flammer og tillader dig at efterlade dit mærke i din modstander. Kommando: 
”Ildens hånd, 3 i skade” 

 
Glødende våben 

Rite: magi, ild, give, ild 

Negativ magi - Pegemagi 

Du gør din fjendes våben brændende varmt så han ikke kan holde det. 

Kommando: ”Glødende våben, tab våbnet” 

 
Brændende smerte  

Rite: give, ild, give, dæmon 

Negativ magi - Kastemagi 

Ingredienser: En skumbold eller rispose. Du fylder din fjende med brændende smerte.  

Kommando: ”Smerte” 

 

Ildkugle 

Rite: magi, trække, ild, dæmon, ild 

Øjeblikkelig magi - kastemagi 

Du skaber en brændende kugle, der vil efterlade dine fjender med et stort hul i kroppen. 

Ingredienser: En rød pose eller bold 

48 



 

Kommando: ”Ildkugle 15 i skade” 

Jord 
 
God jord 

Rite: jord, liv, magi, liv, give, jord, trække, død. (skal siges 3 gange) 

Øjeblikkelig magi -områdemagi 

Du omdanner jorden således at den er i et optimalt arbejdsstadie, hvilket tillader planter at gro 
hurtigere og gør det nemmere at finde mineraler. En druides urter tager 10 minutter i stedet for 30 min 
for at gro, og kastes den på minen eller urtedalen, så tager det halvt så lang tid for en person at arbejde 
der. Denne effekt varer i 10 minutter. 

Kommando: Forklar grundigt effekten til personen. 

 
Magma 

Rite: Ild, give, jord 

Øjebliksmagi - berøring 

Din hånd bliver til magma og skader den berørte person 6.  

Kommando: ”Magma, 6 i skade” 

 
Jordens skjold 

Rite: jord, give, bevægelse, give magi 

Positiv magi - kun elementalisten  

Beskytter kasteren mod alle pile i 10 min. 

Kommando: “Jordens skjold” 

 

Jordskælv 

Rite: jord, bevægelse 

Øjeblikkelig magi - områdemagi 

Jordens skælver under din modstanders fødder og tvinger dem til at falde. Radius på 1 meter omkring 
dig.  

Kommando: ”Jordskælv, vælt” 
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Vind 
 
Vindstød 

Rite: magi, trække 

Øjeblikkelig magi - pegemagi  

Et kraftigt vindstød vælter din modstander. Kommando: ”Vindstød vælt” 

 

Vindens skjold 

Rite: magi, trække, give, liv, bevægelse 

Positiv magi - kun elementalisten 

Du omslutter dig selv i levende vind som vil hjælpe dig ved at afbøje det første slag der ellers normalt 
ville ramme dig. Skjoldet varer i 10 min, men forsvinder lige så snart at du normalt ville tage skade. 
Pistoler går igennem skjoldet.  

Kommando: “Vindens skjold” 

 
Lyn 

Rite: trække, magi, trække, ild 

Øjeblikkelig magi - pegemagi 

Et lyn skyder fra din finger og efterlader din modstander sort som kul. 

Kommando: ”Lyn, 6 i skade” 

 

Tordencirkel 

Rite: død, give, jord, magi, give 

Øjeblikkelig magi - områdemagi 

En gryncirkel på 3 meter i radius tegnes på jorden. Alle der træder inden for denne, venner som 
fjender, vil tage 7 skade. Elementalisten skal stå i cirklen for at denne har effekt og kan maks vare i 5 
minutter. Effekten rammer personer både når de går ind og når de går ud af den. Effekten rammer ikke 
elementalisten selv. Kommando: ”Tordencirkel, 7 skade” 
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Mentalist 
Mentalisten har specialiseret sig i sindet. Han har stor stolthed i sine evner. Mentalisten befinder sig 
ofte tæt ved byer således at han kan studere andre væsner. Dette har konsekvensen at han stor set 
aldrig kommer i kamp og har derfor størst speciale i ikke-kamp relaterede evner. Dette betyder ikke at 
han er forsvarsløs, da han stadig besidder magt over sindet 

Niveau Primær sti Offensiv Defensiv Passiv Kontrol 

Maginiveau 

1 

Lærling 

Magisk 
Beskyttelse 

Aggressiv Sandhed Passiv 
berøring 

Glemsel 

Maginiveau 

2 

Discipel 

Udvidet Magi Svaghed Søvn Læse Tanker Venskab 

Maginiveau 

3 

Medium 

Ophæv Magi Smerte Paralyse Fred Ærefrygt 

Maginiveau 

4 

Guru 

Magisk Skjold Amok Energiens 
Skjold 

Energi Flod Kommando 

 

Magier 
 

Primær magi 
Magisk beskyttelse 

Rite: magi, give, magi 

Positivmagi - berøringsmagi 

Subjektet bliver immun overfor den næste negative magi. Denne magi forsvinder når den er brugt eller 
efter 30 min. 

Kommando: Forklar effekten grundigt 
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Udvidet magi 

Rite: magi, liv, [Riten til den magi du vil kaste] 

Passiv 

Med denne evne kan mentalisten kaste en magi på to personer samtidig, dette kræver dog meget mere 
energi end normalt (Magien koster 3 gange normalt mana. Fx en niveau 2 magi med denne effekt 
koster 12 mana at kaste.)  

Kommando: - 

 

Ophæv magi 

Rite: magi, trække, magi 

Øjeblikkelig magi - pegemagi 

Ophæver en magisk effekt. Den kan ikke ophæve permanente magiske effekter.  

Kommando: ”Ophæv magi” 

 

Magisk skjold 

Rite: magi, give, liv 

Ingen klasse - områdemagi 

Med denne magi laver troldmanden en magisk cirkel som skal tegnes op med gryn. Cirklen må have 
diameter op til 5 meter. Denne kan ingen gå igennem og ingen fysisk skade kan gå igennem. Dog kan 
magi gå igennem.  

Kommando: ”Magisk barriere” 

 

Offensiv 
 

Aggressiv 

Rite: dæmon, give, liv, magi, give 

Negativ magi - berøringsmagi 

Personen bliver sky fra mennesker og ønsker ingen social kontakt med andre, afhængig af personen 
kan denne blive aggressiv overfor andre. Effekten varer i 10 min.  

Kommando: Forklar effekten grundigt for subjektet. 
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Svaghed 

Rite: trække, liv, trække 

Negativ magi - berøringsmagi 

Med denne magi kan du berøre et subjekt som vil blive ude af stand til at kæmpe, løbe eller på anden 
måde udføre større fysiske bedrifter. Magien varer i 15 min.  

Kommando: Forklar effekten grundigt 

 

Smerte 

Rite: magi, give, dæmon 

Negativ magi - pegemagi 

Subjektet bliver fyldt med smerte i 30 sekunder. 

Denne magi kan også bruges som berøringsmagi.  

Kommando: ”Smerte” 

 
Amok 

Rite: trække, tanke, give, dæmon 

Negativmagi - pegemagi 

Subjektet går amok i 30 sekunder eller indtil subjektet når 0 LP  

Kommando:”Amok” 

 

Defensiv 
Sandhed 

Rite: magi, tanke, liv 

Negativ magi - pegemagi 

Personen kan kun snakke sandt i de næste 10 min. 

Kommando: Forklar effekten grundigt 

 
Søvn 

Rite: magi, trække, tanke 

Negativ magi - Berøringsmagi 

Subjektet falder i søvn i 30 sekunder 

Kommando: ”Søvn” 
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Paralyse 

Rite: død, give, magi 

Negativ magi - pegemagi 

Subjektet bliver ude af stand til at bevæge sig i 30 sekunder.  

Kommando: ”Paralyse” 

 
Energiens skjold 

Rite: magi, give, liv, bevægelse, magi, trække 

Positiv magi - kun mentalisten 

Du laver et skjold af ren energi omkring dig, hvilket beskytter dig for 1 skade pr 2 mana du bruger på 
denne magi. Denne magi kan ikke beskytte mod pistol skud. Du kan bruge et frivilligt antal mana på 
denne magi, antallet af mana skal dog kunne divideres med 2. 

Denne magi varer 30 min. 

Kommando: “Energiens skjold” 

Passiv 
Passiv berøring 

Rite: give, liv, trække, dæmon 

Negativ magi - berøringsmagi 

Subjektet bliver ude af stand til at gøre nogle aggressive handlinger eller tage aggressive beslutninger i 
5 min. Subjektet må dog godt udøve selvforsvar.  

Kommando: Forklar effekten grundigt 

 
Læse tanker 

Rite: tanke, magi, trække 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Du er i stand til at læse en persons tanker, med dette menes der at du må stille spilleren 3 spørgsmål til 
spillet off-game (sørg for at i begiver jer væk fra spillet så i ikke forstyrre nogen) disse skal han 
besvare. Subjektet ved ikke ved ikke at hans tanker er blevet læst.  

Kommando: Effekten skal forklares grundigt til subjektet. 
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Fred 

Rite: liv, magi, give 

Negativ magi - berøringsmagi 

Personen kan ikke angribe dig den næste time 

Kommando: "Forklar effekten grundigt" 

 
Energi flod 

Rite: magi, give, magi, give, magi, bevægelse, give 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Du lader din energi løbe igennem dit offer. Du bestemmer hvor meget mana du vælger at bruge på 
magien, dog skader den alt efter hvor meget mana du vælger at bruge på den. 

Fx jeg vælger at ofre 3 mana på denne magi, og derfor skader den 3 LP. 

Kommando: ”Energi flod, x i skade” (Hvor x er mængden af mana du bruger) 

Kontrol 
Glemsel 

Rite: magi, trække, tanke, trække 

Øjeblikkelig magi - Berøringsmagi 

Subjektet glemmer hvad der er sket de sidste 10 minutter. Denne kan ikke blive kastet på Mentalisten 
selv. 

Kommando: Forklar effekten grundigt til subjektet. 

 

Venskab 

Rite: trække, dæmon, tanke, magi 

Negativ magi - pegemagi 

Subjektet bliver din bedste ven i hele verden i 15 min. Personen kan stadig godt være aggressiv over 
for andre personer end dig, og vil ikke gå mod sine instinkter.  

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 

Ærefrygt 

Rite: magi, tanke, give 

Negativ magi - pegemagi 

2 personer bliver fyldt med frygt for dig og bliver nød til at knæle. 

Denne magi kan også bruges som berøringsmagi.  

Kommando: ”Ærefrygt, Knæl” 
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Kommando 

Rite: magi, Trække, tanke, give 

Ingen klasse - Pegemagi 

Med denne formular kan troldmanden give en person en enkelt ordre. Ordren skal være på max 5 ord 
som f.eks. ”Åben porten” eller ”Smid dit våben” etc. Du kan ikke bede dit offer om direkte at skade 
andre eller sig selv. Magien varer til ordren er udført eller der er gået 30 sekunder, alt efter hvad der 
sker først. 

Kommando: ”Kommando: [indsæt ordre]” 
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Nekromancer 
Nekromantikere besidder evnen til at manipulerer med livs energi. Dette kan være i form af at give 
den til de døde eller tage den fra de levende. 

Niveau Primær sti Zombie Sygdom Sjæl Død 

Maginiveau 

1 

Orm 

Magisk be- 

skyttelse 

Fjern Zombie Feber Glemsel Dødens 
Sandhed 

Maginiveau 

2 

Dødens 

Discipel 

Skab Zombie Helbred Zom- 

bie 

Forrådnelse Paralyse Søvn 

Maginiveau 

3 

Dødens 

Tjener 

Ophæv magi Overfør liv Spedalsk Sjælebånd Dræn liv 

Maginiveau 

4 

Livets Vogter 

Magisk Skjold Zombie Her- 

sker 

Pest Sjælens Ener- 

gi 

Dødens Gave 

Sygdom 
Sygdomme fungerer ikke som almindelig magi. Disse gælder ikke som negative magier ej heller 
positive. Sygdomme har ingen tidsgrænse men bliver der indtil personen enten dør eller bliver kureret. 
En person kan godt være påvirket af flere sygdomme på en gang. Hvis personen bliver kureret 
forsvinder alle sygdomme. 
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Magier 

Primær magi 
Magisk beskyttelse 

Rite: magi, give, magi 

Positiv magi - berøringsmagi 

Gør subjektet immun over for den næste negative magiske effekt. Denne magi forsvinder når den er 
brugt eller efter 30 min. Kommando: Forklar effekten grundigt 

 

Skab zombie 

Rite: død, magi, trække, død 

Negativ magi - berøringsmagi 

Med denne magi kan troldmanden skabe en zombie ud af et lig. Personen skal sminkes hvid i hovedet 
og/eller sort omkring øjnene og gå meget langsomt, samt kun gøre hvad dens skaber har 
kommanderet. 

Zombien har 15 i nævekamp og 17 LP, og er immun over for alle psykiske magier. Magien varer 
maksimum 30 minutter. En Nekromancer kan maks skabe 2 zombier på samme tid. Når en person som 
har været zombie bliver genoplivet, vil han være normal igen, og kan intet huske af hans liv som 
zombie. Husk at fjerne sminken. Zombier tager 2 skade fra alle hellige våben (markeret med et grønt 
bånd), dette skal zombien selv være opmærksom på. Zombier kan ikke genvinde LP, medmindre 
magien Helbred zombie bliver brugt. 

MEGET VIGTIGT: ZOMBIERE KAN IKKE KÆMPE HURTIGT ELLER LØBE HURTIGT, DE 
SKAL OPFØRE SIG SOM ZOMBIER, OG KÆMPE SOM ZOMBIERE. DETTE ER 
NEKROMANTIKERENS ANSVAR. 

Kommando: Forklar effekten grundigt til subjektet. 

 

Ophæv magi 

Rite: magi, trække, magi 

Øjeblikkelig magi - pegemagi 

Med denne magi kan troldmanden ophæve en magi som er kastet. Dog kan han ikke ophæve 
permanente magiske ting. Kommando: ”Ophæv magi” 
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Magisk skjold 

Rite: magi, give, liv 

Områdemagi 

Med denne magi laver troldmanden en magisk cirkel som skal tegnes op med gryn. Cirklen må have 
en diameter på op til 5 meter. Denne kan ingen gå igennem og ingen fysisk skade kan gå igennem. 
Dog kan magi stadig gå igennem. Skjoldet kan også ophæves med ophæv magi. Skjoldet varer 
maksimum 10 minutter, eller til kasteren forlader det. Kommando: ”Magisk skjold” 

 

Zombie 
Fjern zombie 

Rite: trække, magi, trække, død 

Øjeblikkelig magi - pegemagi Dræber en 
zombie. 

Kommando: ”Fjern zombie” 

 

Helbred Zombie 

Rite: Give, Død, Liv, Give, Liv, Død 

Øjeblikkelig magi - Berøringsmagi  

En zombie genvinder alle LP. 

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 
Overfør liv 

Rite: magi, liv, død, magi 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Du kan overføre liv fra et villigt subjekt til et andet. Ingen af personerne kan overstige maksimum LP 
eller gå på 0 LP. 

Kommando: Forklar effekten til begge personer 

 

Zombie hersker 

Ritte: - 

Passiv 

Zombier koster kun halvt så meget mana at lave. Du kan nu også skabe så mange zombier du vil. 

Kommando: - 
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Sygdom 
 

Feber 

Rite: give, død, magi, dæmon 

Sygdom - berøringsmagi 

Subjektet mister 2 maks LP og føler sig syg lige så snart han sidder stille. Maks LP kan aldrig være 
mindre end 1. 

Kommando: Forklar effekten grundigt til subjektet. 

 

Forrådnelse 

Rite: magi, give, dæmon 

Sygdom - berøring 

Subjektet føler stor smerte, men kan dog stadig kæmpe så længe der gives udtryk for smerten. 

Kommando: Forklar effekten grundig 

 

Spedalsk 

Rite: trække, liv, trække 

Sygdom - berøringsmagi 

Med denne magi kan du berøre et subjekt som vil blive ude af stand til at kæmpe, løbe eller på anden 
måde udføre større fysiske bedrifter. 

 Kommando: Forklar effekten grundigt til ofret 

 

Pest 

Rite: give, død 

Sygdom - berøringsmagi 

Subjektet mister 1 LP hvert minut indtil denne er på 1 LP. Subjektet er ikke i stand til at genvinde liv 
så længe han er under denne effekt, også selvom det er igennem helbredelse eller magi. Subjektet føler 
sig syg når han står stille eller sidder. Kommando: Forklar effekten grundigt 
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Sjæl 
Glemsel 

Rite: magi, trække, tanke, trække 

Øjeblikkelig magi - Berøringsmagi 

Får et subjekt til at glemme de sidste 10 minutter 

Kommando: Forklar effekten til subjektet 

 

Paralyse 

Rite: magi, tage, bevægelse 

Negativmagi - Berøringsmagi 

Paralysere et subjekt i 30 sekunder 

Kommando: Paralyse 

 

Sjælebånd 

Rite: Trække, liv, Trække, Bevægelse 

Negativ magi - Berøringmagi 

Lænk to personer til hinanden i de næste 30 min. Hvis disse to person stopper med at rører hinanden 
vil de dø. Når du kaster denne magi skal de røre hinanden på forhånd. Begge spillere skal blive ramt af 
denne magi for at den har effekt. Så længe disse to røre hinanden vil de begge to have en mængde LP 
og MP, der svarer til deres samlede mængde. Hvis en af dem dør, vil de dog begge to dø. 
For eksempel: Ejvind har 4 LP og 6 mana, Tim har 3 LP og 10 mana. Når denne magi kastes på dem 
vil de begge to have 7 LP og 16 Mana indtil en af dem dør.  

Kommando: Forklar effekten grundigt 

 

Sjælens energi 

Rite: trække, liv, [Riten til den magi du vil kaste], magi 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Du kan bruge LP som mana enten fra dig selv eller fra et villigt subjekt. For at bruge denne magi skal 
riterne trække og liv sættes foran den originale rite og riten magi skal sættes efter. Der kan ikke kastes 
niveau 4 magier med denne magi.  

Kommando: Ingen 
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Død 
Dødens sandhed 

Rite: liv, død, liv 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

En død person skal svare sandt på 1 spørgsmål. 

Kommando: Forklar dette grundigt til subjektet 

 

Søvn 

Rite: magi, trække, tanke 

Negativ magi - pegemagi 

Subjektet falder i søvn i 30 sekunder. Subjektet vågner hvis han tager skade eller bliver rusket kraftigt 
i. Kommando: ”Søvn” 

 

Dræn liv 

Rite: trække, liv, give, død, give, liv 

Øjeblikkelig magi - berøringsmagi 

Dræner et subjekt for liv og overfører det til nekromantikeren selv 

Kommando: ”Dræn liv, 5 skade” 

 

Dødens gave 

Passiv 

Hvis en person berører dig i mere end 5 sekunder imens du er død, vil han blive ramt af den stærkeste 
sygdom som Nekromantikeren kan kaste. 

Kommando:- 
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Riter 
Information om riten Afbilledning af rite 

Navn: Bevægelse 

Rite: Kin 

Bevægelse: Hånden knyttes og føres væk 
fra brystet. 

 

Navn: Dæmon 

Rite: Daemon 

Bevægelse: Fingrene holdes i den 
klassiske ”hil-satan” stilling og føres en 
gang op mod ansigtet og en gang ned mod 
navlen. 
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Navn: Død 

Rite: Morbis 

Bevægelse: En flad hånd føres i en 
halvcirkel foran brystet. 

 

Navn: Give 

Rite: Presentis 

Bevægelse: Hånden formes som en skål og 
føres fra navlen mod ansigtet. 

 

Navn: Ild 

Rite: Pyros 

Bevægelse: Hånden formes som en skål og 
føres fra navlen op mod ansigtet i et 
glidende zigzag mønster. 
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Navn: Liv 

Rite: Vita 

Bevægelse: En flad hold holdes ud foran 
dit bryst som et klassisk stoptegn. 

 

Navn: Magi 

Rite: Magus 

Bevægelse: Ringefingeren og 
langefingeren på hånden rettes ud og 
resten knyttes ind mod håndfladen. 
Hånden føres fra venstre skulder mod 
højre hofte derefter mod venstre hofte og 
så mod højre skulder 
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Navn: Ild 

Rite: Pyros 

Bevægelse: Hånden formes som en skål og 
føres fra navlen op mod ansigtet i et 
glidende zigzag mønster. 

 

Navn: Tanke 

Rite: Mentalis 

Bevægelse: Tommelfinger og lillefinger 
strækkes ud mens resten knyttes. Hånden 
føres i en jævn bevægelse ind imod 
kroppen og derefter væk fra kroppen. 
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Navn: Trække 

Rite: Tran 

Bevægelse: Hånden formes som en skål og 
føres fra brystet mod navlen. 

 

Navn: Vand 

Rite: Aqua 

Bevægelse: Hånden formes således at den 
ser ud til at holde om en usynlig bold. 
Denne stilling føres nu først til højre og 
derefter til venstre 

 

67 



Magiregler                                                                                 A’kastin Liverollespilsforening 
 

 

Navn: Jord 

Rite: Terra 

Bevægelse: Hånden knyttes og føres fra 
ansigtet til navlen og derefter til venstre. 
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Druide 
Druiden trækker kræfter fra naturen som en præst trækker magi fra sin gud. Druider vil beskytte 
naturen for enhver pris og vil aldrig gøre noget for at skade den det mindste. Ligesom naturen kan rase 
og brage således er der nogle druider der ser vold som den eneste løsning, disse bliver ofte kaldet 
kaosdruider. Men der er også de druider der mener at folk skal arbejde samme. Bonden lever af 
naturen og i et med naturen og disse druider tror på at andre kan gøre det samme, disse druider kaldes 
livs druider. Begrænsninger: Druider kan kun bruge våben som opfylder kravene til at være enten en 
kniv eller stav. Derudover kan druider ikke benytte nogen former for skjolde. Druider kan kun bruge 
rustning af læder. 

 

At kaste magi 
Aura Druider har også aura-magier. Ved disse skal du holde dine hænder/arme på en bestemt måde for 
at opretholde en magisk aura. 

Stierne 
Der findes 4 stier som hver har forskellige magier. Man kan kun kaste magier fra de stier som man 
selv har, og kun i det niveau som man har valgt stien i. Når man tager en rang som druide må man 
vælge et vist antal stier. Det er meget vigtigt at huske at når først man har valgt en sti kan dette aldrig 
gøres om. Skriv på dit karakterark hvilke stier du har valgt og hvilket niveau de er i så du ikke 
glemmer det. Som lærling får man niveau 1 i alle 4 stier. Som druide må man frit vælge 3 stier som 
opgraderes til niveau 2. Som udvalgt må man frit vælge 2 stier som opgraderes til niveau 3 Som 
ældste må man vælge 1 sti som opgraderes til niveau 4. Der ikke vælges en sti hvor du ikke har det 
foregående niveau. 

 

Maginiveau 1 Maginiveau 2 Maginiveau 3 Maginiveau 4 

10 ord 15 ord 20 ord 25 ord 

 

 

Naturens Gave 
Med denne evne er druiden i stand til at gro 1 hvilken som helst urter for hvert magi niveau han har. 
Hvis du for eksempel er niveau 3 og er ”Udvalgt”, kan du gro 3 urter. Dog kræver det at du har 
kendskab til urternes eksistens, dvs. at du skal kende urternes navn. Disse urter kan bruges 1 gang da 
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de opløses i drikken. Det kræver 30 minutters aktivt rollespil samt en urtehave/potte for at gro uterne. 
Ingredienser: En hvilken som helst beholder som indeholder jord. Denne evne kan kun bruges 1 gang 
pr scenarie. 
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Livsdruide 
En druide lever med et druidernes seks regler, hvis en druide bryder nogen af disse regler er denne 
ikke i stand til at kaste magi resten af dagen. 

• En druide må ikke ødelægge naturen. 

• Druider skal minde folk om at naturen er en vigtig del af verdens balance. 

• En druide skal forsvare naturen, selvom det koster druiden livet. 

• Folk skal straffes hvis de misbruger naturen. 

• En druide tilbeder Naturen og Livet men ingen gud. 

• Alt liv er helligt for en Druide.  

 
Niveau Naturens Vita- 

litet 

Jordens 
Velsignelse 

Naturens Ly* Naturens Be- 

skyttelse 

Maginiveau 1 
Tjener af 
Naturen 

Beroligende vand. Vindstød. Askens Barriere Vindens Beskyt- 

telse 

Maginiveau 2 
Elementernes 

Skjold 

Inspirerende Gnist. Storm. Bøgens Fængsel. Pollen Skjold. 

Maginiveau 3 

Naturens 

Vogter 

Vandfaldets
Meditation. 

Jordskælv. Pilens Sang. Lerform. 

Maginiveau 4 
Beskytter af 

livets kilde 

Solens
Velsignelse. 

Egens Hævn. Rosens
Hemmelighed. 

Månens
Refleksion. 

* Denne sti kan kun bruges i skyggen af en skov, eller minimum 2 meter fra et træ. 
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Magier 

Niveau 1 
 

Beroligende vand 

Øjeblikkelig magi – Berøringsmagi 

2 subjekter genvinder 1 LP og fjerner gift 

Kommando: Genvind 1 LP, fjern gift 

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Vindens beskyttelse 

Positiv magi - Kun dig selv 

Med denne magi hidkalder du vindens kraft til at beskytte dig selv. Det næste slag som rammer dig vil 
være uden effekt da vinden ”afværger” slaget for dig. Denne magi varer i 15 min eller indtil dens 
effekt er trådt i kraft. 

 

Vindstød 

Øjeblikkelig magi - Pegemagi 

Med denne magi peger du på et subjekt indenfor 5 meter som skal vælte omkuld.  

Kommando: Vindstød – vælt 

 

Pilens sang 

Aura - Områdemagi 

En gryncirkel på 5 meter i radius tegnes på jorden med gryn. Alle der træder inden for denne, venner 
som fjender, vil falde i søvn i 1 minut. Druiden skal stå i cirklen med begge hænder i jorden for at 
denne har effekt, og kan maksimalt vare i 10 minutter. Effekten rammer personer både når de går ind 
og når de går ud af ciklen. Effekten rammer ikke druiden selv. 

Kommando: Søvn – 1 minut 
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Niveau 2 
 

Bøgens fængsel 

Aura – områdemagi 

Med denne magi får du planter til at gro omkring dine fjender for at skabe et fængsel. Hverken venner 
eller fjender kan gå ind eller ud af cirklen. Der kan kastes ”ophæve magi” på den, så den forsvinder, 
men den kan ikke nedbrydes med fysisk styrke. Druiden skal stå udenfor cirklen, og maksimalt 2 
meter fra den. Cirklen må maksimalt have en radius på 5 meter, og varer i 20 minutter. Cirklen skal 
markeres med gryn. Druide skal have begge hænderne på jorden så længe magien har varighed. 
Ingredienser: Gryn 

 

Inspirerende gnist 

Positiv magi – Berøringsmagi 

2 subjekter får 2 ekstra LP i 30 minutter. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller 
når de 30 minutter er gået. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes..  

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 

Pollenskjold 

Positiv Magi - Kun på dig selv 

Et usynligt skjold af sporer omgiver druiden. Dette gør at den første som rammer ham med fysiske 
slag vil blive lammet i 30 sekunder. Magien varer i 10 minutter eller indtil druiden er blevet ramt 2 
gang alt efter hvad der sker først. Druiden vil stadig tage skade af  alle slag der rammer.  

Kommando: Paralyse 

 

Storm 

Øjeblikkelig magi - Pegemagi 

Med denne magi udpeger du op til 3 subjekter som skal vælte. 

Kommando: Vindstød – vælt 

Særligt: Efter du har sagt bønnen udpeger du de 3 ofre, kommandoen skal siges alle 3 gange men 
bønnen skal ikke gentages. 
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Niveau 3 
 

Jordskælv 

Øjeblikkelig magi - Områdemagi 

Alle væsner i en radius på 2 meter omkring dig vælter. Slå ned i jorden når din bøn er færdig. 

Kommando: Jordskælv – vælt 

 

Lerform 

Aura - Kun druiden 

Du drager med denne magi mineralerne i jorden frem og danner et hårdt lag af ler over din krop. Du er 
ude af stand til at foretage nogle handlinger eller bevæge dig, men til gengæld er du også immun over 
alt fysisk skade, inklusiv pistolskud. Du kan stadig blive ramt af magier, undtagen magier der tvinger 
dig til at bevæge eller flytte dig. Så længe magien er aktiv skal du krydse dine hænder foran dit bryst, 
når denne stilling brydes eller efter der er gået 10 min ophæves effekten alt efter hvad der sker først. 

 

Vandfaldets meditation 

Positiv magi - Berøringsmagi 

5 subjekter genvinder 1 LP og deres naturlige helbredelse bliver nedsat til 1 lp per  minut i 10 
minutter. Denne magi varer indtil subjektet har fuldt liv eller kommer i kamp. 

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 

Askens barriere 

Aura - Områdemagi 

Ved hjælp af magi, får du planterne omkring dig til at vokse sig så store, at de danner en ”mur” i en 
cirkel omkring dig. Der kan kastes ”ophæve magi” på den, så den forsvinder, eller den kan brydes ned 
med en rambuk der bæres af mindst 4 personer, eller har en samlet nævekamp på 20. Barrieren har en 
diameter på 5 meter og skal laves af gryni en cirkel. Der kan godt kastes magi igennem barrieren. 
Barriere varer i 15 min, eller indtil den nedbrydes. Hvis Druiden forlader cirklen ophæves den også. 
Druide skal have begge hænderne på jorden så længe magien har varighed.  

Ingredienser: Gryn 
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Niveau 4 
 

Egens hævn 

Negativ magi - Pegemagi 

Rødder omslutter 3 subjekter og disse kan ikke flytte deres fødder. 

Kommando: Egens hævn – Paralyse. 

Særligt: Efter du har sagt bønnen udpeger du de 3 ofre, kommandoen skal siges alle 3 gange men 
bønnen skal ikke gentages. 

 

Solens passion 

Effekt 1: Positiv magi – berøringsmagi 

Effekt 2: Øjebliks magi – berøringsmagi 

3 subjekter får 5 ekstra  LP og bliver immun overfor den næste negative magi i 30 min. De ekstra LP 
forsvinder så snart personen mister dem eller når de 30 minutter er gået. Disse LP er det første man 
mister og det kan ikke genvindes.  

Denne magi kan også bruges til at give 3 subjekter fuldt LP. Denne effekt kan ikke bruges samtidig 
med at subjekterne får ekstra LP og ønsker man begge effekter må man kaste magien to gange. 

Kommando 1: forklar effekten grundigt. 

Kommando 2: fuldt LP 

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Månens refleksion 

Positiv Magi - Kun på dig selv 

Du bruger månens reflektive egenskaber som dine egne, til at skabe et magisk skjold. Du er i stand til 
at kaste den næste magi tilbage på kasteren. Dette sker uanset magi – positive såvel som negative. 
Skjoldet forsvinder efter 15 minutter, eller efter det har reflekteret 1 magi. Hvis en person med månens 
refleksion kaster en magi på et subjekt med månes refleksion på, vil begge skjold forsvinde og magien 
ramme begge. Månens refleksion tillader dig at ignorere områdemagier, men ikke sende dem tilbage 
eller ophæve dem. Dette vil også fjerne skjoldet. 

Denne magi markeres med et sort bånd. 

Kommando: Månens refleksion – (gentagelse af kasterens kommando) 

Ingredienser: Spejl på minimum 5x5 cm 
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Rosens hemmelighed 

Aura - områdemagi 

En gryncirkel på 5 meter i radius tegnes på jorden med gryn. Alle der træder inden for denne, venner 
som fjender, vil tage 10 skade. Druiden skal stå i cirklen med begge hænder i jorden for at denne har 
effekt, og kan maksimalt vare i 10 minutter. Effekten rammer personer både når de går ind og når de 
går ud af den. 

Effekten rammer ikke druiden selv. 

Kommando: Torne - 10 skade  
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Kaosdruide 
 En Kaosdruide drager sine kræfter fra naturens voldelige og kaotiske side, så som vulkaner, 
oversvømmelser og laviner. Kaos druiden lever for at beskytte naturen, samt at straffe de personer 
som udnytter og skader naturen.Det er ikke forbudt for en kaosdruide at dræbe så længe det på sigt 
hjælper naturen. 

Niveau Moder Naturs 

Kærlighed 

Naturens hævn Naturens Kaos Naturens Be- 

skyttelse 

Maginiveau 1 

Hjælper 

Moders gave 1 Sandfælde Vindstød Sandhud 

Maginiveau 2 

Hævner 

Moders gave 2 Jordfælde Jordskælv Vindens rustning 

Maginiveau 3 

Mester 

Moders gave 3 Træernes fælde Solens vrede Pollen skjold 

Maginiveau 4 

Udvalgte 

Moders gave 4 Bjergets fald Flodbølge Stenform 

Magier 

Niveau 1 
Moders gave 1 

Positiv magi - Kun druiden 

Giver druiden 2 ekstra LP i 30 min. Disse vil være de første man mister og kan ikke genvindes.  

 

Sandfælde 

Negativ magi - Områdemagi 

En cirkel med radius på 2.5 meter tegnes på jorden. Alle der træder indenfor denne cirkel vil tage 2 
skade .  

Druiden skal stå i cirklen for at have effekt. Max 15 minutter  

Hvis druiden bliver smidt ud af cirklen ved brug af nævekamp vil han tage 4 i skade  
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Vindstød 

Øjeblikkelig magi - Pegemagi 

Subjektet vælter af et kraftigt vindstød. 

Kommando: Vindstød – vælt 

 

Sandhud 

Positiv magi - Kun druiden 

Du bliver immun over for det næste slag der rammer dig. Dette inkluderer pile, men ikke skud fra en 
pistol. Magien varer i 30 min. 

 

Niveau 2 
 

Moders gave 2 

Positiv magi - Kun druiden. 

Giver druiden 4 ekstra LP i 30 min. Disse vil være de første man mister og kan ikke genvindes.  

 

Jordens fælde 

Negativ magi - Områdemagi 

En cirkel med radius på 2.5 meter tegnes på jorden. Alle der træder indenfor denne cirkel vil tage 4 
skade og vælte.  

Druider skal stå i cirklen for at den har effekt. Max 15 minutter  

Hvis druiden bliver smidt ud af cirklen ved brug af nævekamp vil han tage 8 skade og vælter 

 

Jordskælv 

Øjeblikkelig magi - Områdemagi 

Alle væsener i en radius på en meter omkring dig vælter. Slå ned i jorden når din bøn er færdig. 

Kommando: Jordskælv – vælt 
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Vindens rustning 

Positiv magi - Kun druiden 

En usynlig rustning af vind omgiver druiden. Dette gør at de 2 første der rammer ham med fysiske 
slag vil blive skubbet omkuld. Magien varer i 15 minutter eller indtil Druiden er blevet ramt 2 gange 
alt efter hvad der sker først. Druiden vil stadig tage skade af de 2 slag. 

Kommando: Vindens rustning - vælt 

 

Niveau 3 
 

Moders gave 3  

Positiv magi - Kun druiden.  

Giver druiden 6 ekstra LP i 30 min. Disse vil være de første man mister og kan ikke genvindes.  

 

Træernes fælde 

Negativ magi - Områdemagi 

En cirkel med radius på 2.5 meter tegnes på jorden. Alle der træder indenfor denne cirkel vil tage 6 
skade og er paralyseret i 30 sekunder. Druiden skal stå i cirklen for den har effekt. 

Hvis druiden bliver smidt ud af cirklen ved brug af nævekamp vil han tage 10 skade og er paralyseret i 
2 minutter 

 

Solens vrede 

Negativ magi - Pegemagi 

Druiden bruger solens energi til at beskytte sig med. Tre personer maksimum 2 meter fra hinanden 
skal smide deres våben i 30 sekunder.  

Kommando: solens vrede, Tab dit våben 

 

Pollen skjold 

Positiv magi - Kun druiden 

Et usynligt skjold af sporer omgiver druiden. Dette gør at det første slag som rammer ham med fysiske 
slag vil blive lammet i 30 sekunder. Magien varer i 10 minutter eller indtil druiden er blevet ramt 2 
gange alt efter hvad der sker først. Druiden vil stadig tage skade af slagende.  

Kommando: Paralyse 
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Niveau 4 
Moders gave 4 

Positiv magi - Kun druiden. 

Druiden bliver immun overfor alle negative magier i 30 minutter, og giver druiden 10 LP i 30 min. 
Disse vil være de første man mister og kan ikke genvindes.  

 

Bjergets fald 

Negativ magi - Områdemagi 

En cirkel med radius på 2.5 meter tegnes på jorden. Alle der træder indenfor denne cirkel vil tage 10 
skade og miste alt RP. Druiden skal stå i cirklen for at den har effekt  

Hvis druiden bliver smidt ud af cirklen ved brug af nævekamp vil druiden dø uanset beskyttelse 

 

Flodbølge 

Øjeblikkelig magi - Områdemagi 

Druiden påkalder en flodbølge der skylder fjender væk. Alle der rammes vil tage 3 skade og vælte. 
Druiden må pege på op til 6 personer, ingen af dem må være de samme.  

Kommando: Flodbølge - 3 skade, vælt 

 

Stenform 

Positiv magi - Kun druiden 

Du drager med denne magi mineralerne i jorden frem og danner et beskyttende lag over din krop. Du 
er ude af stand til at foretage nogle handlinger eller bevæge dig, men til gengæld er du også immun 
over alt skade og alle magier. 

Så længe magien er aktiv skal du krydse dine hænder foran dit bryst, når denne stilling brydes eller 
efter der er gået 10 min ophæves effekten alt efter hvad der sker først.  

Særligt: Denne magi kan ikke ophæves af ”ophæve magi” 
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Shaman 
Krav for at spille shaman Som shaman må du ikke benytte skjold eller rustning af metal. Shamanen er 
den eneste magibruger der ikke kan kaste sine magier i kamp. 

Åndernes læring 

Når denne evne tages vil du gå i lære ved en ånd. Denne skal vælges med omhu, da den ikke 
kan vælges om senere. 
I niveau 1 skal du vælge en ikke magisk profession. Fra denne profession får du en valgfri 
evne fra niveau 1 eller 2. 

I niveau 2 får du en valgfri evne fra samme profession, men fra niveau 1 til 3. 

Når du vælger disse evner skal du have de foregående niveauer for at tage evnen. Fx. for at 
tage Alkymi niveau 2 skal du have Alkymi niveau 1. 

Ånde mester:  

Du må skifte de valgte evner fra spilgang til spilgang. Informer arrangørene om dit valg ved 
spilstart. 

Magier 
Man kaster en magi ved at sige en bøn. Denne bøn skal minimum være 6 ord for hvert niveau den 
ønskede magi er. Hvis man siger det samme ord 2 gange i en bøn tæller dette ikke. Hvis man bliver 
afbrudt i ens bøn, skal man starte helt forfra. Magien vil ikke blive brugt og derfor koster forsøget ikke 
noget mana. Man kan regenerere ens mana ved at bede til ens ånd. For hvert minut en shaman beder 
får shamanen1 mana. Afholder Shamanen en aktiv hyldest til sin ånd i form af et ritual hvori der 
indgår dans og/eller musik vil han genvinde mana efter nedenstående skema: 

Antal Aktive deltagere i 
hyldest 

Genvundet mana pr. min Genvundet mana med 
"Universts centrum"pr. min. 

1-4 2 4 

5-9 3 6 

10+ 4 8 

Når man beder skal man sidde helt stille med lukkede øjne og ikke ænse verden omkring sig. Det vil 
sige at hvis en person råber "Se, en shaman! Lad os dræbe ham!"imens du mediterer, hører du det 
ikke. Du er helt lukket af for verden og er derfor også meget sårbar. 
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Totem 
Hver gang en shaman fortryller sig selv og andre, gør han dette med sit totem. Et totem vil altid være 
en lille figur, mindre stav, sten eller lignende. Dette totem skal shamanen have på sig for at kaste 
magi. Det vil sige at hvis ens totem bliver bestjålet, kan man ikke kaste magi. Shamanen vælger selv 
sit totem, men når dette er gjort kan valget aldrig gøres om. Dit totem skal kunne ses tydeligt når du 
holder det i en knyttet hånd, og et totem kan ikke være en beklædningsdel eller våben. 

Stierne 
Der findes 4 stier som hver har forskellige magier. Man kan kun kaste magier fra de stier som man 
selv har, og kun i det niveau som man har valgt stien i. Hver gang man køber et maginiveau som 
shaman, må man vælge et vis antal stier. Det er meget vigtigt at huske at når først man har valgt en sti 
kan dette aldrig gøres om. Skriv på dit karakterark hvilke stier du har valgt og hvilket niveau de er i, så 
du ikke glemmer det.  

Som Åndekalder får man niveau 1 i alle 4 stier. 

Som Åndebruger må man frit vælge 3 stier som opgraderes til niveau 2. 

Som Åndemager må man frit vælge 2 stier som opgraderes til niveau 3. Som 
Åndehersker må man vælge 1 sti som opgraderes til niveau 4. 

Niveau Meditation Åndernes 
gave 

Ritual Orleks arv 

Maginiveau 

1 

Åndekalder 

Sandhed Firbenets 
helbredelse 

Ritual niveau 
1 

Orkens styrke 

Maginiveau 

2 

Åndebruger 

Åndernes råd Bjørnens magt Ritual niveau 
2 

Krigerens mur 

Maginiveau 

3 

Åndemager 

Aura-læsning Uglens
visdom 

Ritual niveau 
3 

Jernets gave 

Maginiveau 

4 

Åndehersker 

Totem magt Ulvens pagt Ritual niveau 
4 

Åndernes vi- 

talitet 
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Meditation 
Sandhed 

Negativ magi - berøringsmagi 

Personen kan kun snakke sandt i de næste 10 min. 

Kommando: Forklar effekten grundigt 

 

Åndernes råd 

Neutral - selv 

Med denne magi kan du spørge ånderne om nutidig, fortidige eller fremtidige hændelser. Du må stille 
en arrangør 1 spørgsmål. Arrangøren behøver ikke svare og hvis denne svarer kan han svarer vagt, 
men de må ikke sige noget direkte falsk.  

Kommando: ingen 

 

Aura-læsning 

Neutral - Berøringsmagi 

Du må stille en levende person 3 spørgsmål off-game som denne skal svare sandfærdigt på. Denne 
magi bryder glemsel fra død eller anden kilde. Sørg for at i begiver jer væk fra spillet så i ikke 
forstyrre nogen. Spørgsmålene skal besvares. Subjektet ved ikke at hans auraer blevet læst. 

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 

Totem magt 

Negativmagi - Berøringsmagi 

Ånderne tillader dig at stjæle en magi fra en anden magikaster. Dette gøres med vold uanset om 
subjektet er villigt eller ej. Du torturere en magikaster uafbrudt i 15 minutter og kan derefter vælge en 
af magikasterens magier. Du kan nu kaste denne magi som en niveau 4 magi indtil spilgangen slutter. 
Man skal stadig bede en bøn til åndenerne på 24 ord for at kaste den stjålne magi, men man behøver 
ikke bruge riter eller bønder. Hvis det er en ritual magi som bliver stjålet, skal ritualet stadig udføres. 
Du kan kaste Totem magt flere gange, men hver gang den bliver kastet erstatter det den 
forhenværende magi. 

Eksempel: Jeg har en ven som er Elementalist. Jeg vil have adgang til hans vindstød. Jeg torturere 
ham derfor i 15 minutter og kan nu kaste vindstød selv, som en niveau 4 magi. Senere har jeg brug for 
hans ildkugle. Jeg fanger ham derfor igen og torturere ham. Jeg mister nu vindstød men kan i stedet 
kaste ildkugle resten af spilgangen.  

Kommando: Forklar effekten grundigt. 
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Åndernes gave 
Firbenets helbredelse 

Positiv magi – Berøringsmagi 

Denne magi har 2 effekter. Når du kaster skal du vælge hvilken der tager effekt. Denne magi tager 5 
minutter at kaste. 

Effekt 1: 3 personer genvinder 1 Lp per 5. minut, i stedet for per 10. Denne effekt varer i 20 minutter 
eller indtil subjektet har fuld Lp. 

Eller 

Effekt 2: 3 personer får +1 LP. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller når de 30 
minutter er gået. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes.  

Kommando: Forklar effekten grundigt.  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 

 

Bjørnens magt 

Positiv magi – Berøringsmagi 

Denne magi har 2 effekter. Når du kaster skal du vælge hvilken der tager effekt. Denne magi tager 5 
minutter at kaste. 

Effekt 1: 3 personer genvinder 2 Lp per 5. minut, i stedet for 1 Lp per 10.Denne effekt varer i 20 
minutter eller indtil subjektet har fuld Lp. 

Eller 

Effekt 2: 3 personer får +2 LP. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller når 30 
minutter er gået. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes.  

Kommando: Forklar effekten grundigt.  

Vigtigt: Folk du helbreder er stadig påvirket af almindelige dødregler og kan derfor ikke kæmpe i 10 
minutter. 
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Uglens visdom 

Positiv magi – Berøringsmagi 

Denne magi har 2 effekter. Når du kaster skal du vælge hvilken der tager effekt. Denne magi tager 5 
minutter at kaste. 

Effekt 1: 4 personer genvinder 3 Lp per 2 minutter, i stedet for 1 LP per 10. Denne effekt varer i 20 
minutter eller indtil subjektet har fuld Lp. 

Eller 

Effekt 2: 3 personer får +4 LP. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller når 30 
minutter er gået. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes.  

Kommando: Forklar effekten grundigt.  

Vigtigt: Folk du helbreder er IKKE! påvirket af almindelige dødregler og kan derfor kæmpe med det 
samme. 

 

Ulvens pagt 

Positiv magi - Berøringsmagi 

Denne magi tager 10 minutter at kaste, dette skal gøres under messe og hyldest til din ånd. To villige 
levende væsner, der ikke kan være shamanen, skal røre hinanden under ritualet. Disse to personer har 
nu samme mængde liv. Denne magi vare i 10 min. 

Eksempel: Vampyr-jægeren Karl Hugtand har 23 liv og vil gerne hjælpe goblinen Grunt, som har 1 
Lp. Begge personer har nu 23 Lp. 

Vigtigt: Begge personer bliver påvirket af denne magi som om de blev ramt af en positiv magi. Hvis 
en af dem allerede har en positiv magi på sig, vil denne magi fejle. 

Kommando: Forklar effekten grundigt. 

 

Orleks arv 
Orkens styrke 

Passiv - Selv 

Du kan nu bruge 2 håndsvåben. 

Kommando: - 

 

Krigerens mur 

Passiv - Selv 

Du kan nu bruge skjold. 

Kommando: - 
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Jernets gave 

Passiv - selv 

Du kan bruge alle typer rustning. 

Kommando: - 

 

Åndernes vitalitet 

Passiv - selv 

Du får +3 Lp og +5 Nævekamp. Dit våben skader nu hellig skade permanent.  

Husk at markere dette med et grønt bånd.  

Kommando: - 

Ritual 
Ritual magi er meget specielt. Når du vil kaste en ritual-magi skal du være opmærksom på følgende 
ting: 

• Antallet af deltager i ritualet. 

• At dit totem er centrum for ritualet. 

• Nedskrive, hvilke magiske effekter dit ritual indeholder. 

• Kommunikere effekten af ritualet til alle deltagere. 

Ritual-magier bygger på et point system. Antallet af point afhænger af dit niveau i denne sti, samt 
antallet af deltager (Ikke inkluderet dig). I tabellen nedenfor kan du se hvor mange point du får per 
person, afhængig af niveau. 

Niveau point per deltager 

1 
 

2 1 

3 2 

4 4 

Alle deltagere skal befinde sig inden for en gryn cirkel. Denne cirkels er  meter i radius som 
standard. 

Cirklen varer som standard i 5 minutter, efter ritualet er kastet. Øjeblikkelige magier virker kun en 
gang, når ritualet bliver kastet. 
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Antallet af effekter i din ritual afhænger af dit niveau i denne sti. Du kan se hvor mange effekter du 
kan have i din ritual magi, på skemaet nedenfor. 

Niveau Antal effekter 

1 2 

2 3 

3 5 

4 6 

Du kan putte følgende effekter i dit ritual: 

Ritual effekter 

Helbredelse 1 

Øjeblikkelig effekt - Ritual 

Koster: 1 point 

Alle personer i cirklen genvinder 2 lp. 

 

Helbredelse 2 

Øjeblikkelig effekt - Ritual 

Koster: 3 point 

Alle personer i cirklen genvinder fuld lp. 

 

Udvid cirkel 1  

passiv - Ritual 

Koster: 1 point 

Cirklen som ritualet foregår i må udvide dens radius med 1 meter*  

*denne effekt må tages flere gange. 

 

Udvid cirkel 2  

passiv - Ritual 

Koster: 3 point 

Cirklen som ritualet foregår i må udvide dens radius med 5 meter* 

*denne effekt må tages flere gange. 
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Udvidet tid 1 

Passiv - Ritual 

Koster: 2 point 

Cirklen varer i 5 minutter ekstra* 

*denne effekt må tages flere gange. 

 

Udvidet tid 2 

Passiv - Ritual 

Koster: 6 point 

Cirklen varer indtil shamanen forlader denne. 

 

Immun 1 

Positiv effekt - Ritual 

Koster: 2 point 

Alle i cirklen er immun overfor Sandhed, ærefrygt og tortur effekter. 

 

Immun 2 

Positiv effekt - Ritual 

Koster: 4 point 

Alle i cirklen er immun overfor Sandhed, ærefrygt, tortur effekter og vælte effekter 

 

Immun 3 

Positiv effekt - Ritual 

Koster: 6 point 

Alle i cirklen er immun overfor negative magier. 

(Bemærk at vælte effekter ikke er en negativ magi.) 

 

Udvidet magi 

Passiv - Ritual 

Koster: 6 point 

Alle i cirklen kan blive påvirket af 2 positive magier fra cirklen. 

 

88 



 

Reparer rustning 

øjeblikkelig - Ritual 

Koster: 3 point 

Alt båret rustning i cirklen bliver repareret. 

 

Forbedret helbred 1 

Positiv effekt - Ritual 

Koster: 2 point 

Alle i cirklen får +1 lp. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller når personen 
forlader cirklen. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes. 

 

Forbedret helbred 2 

Positiv effekt - Ritual 

Koster: 6 point 

Alle i cirklen får +2 lp. Effekten forsvinder så snart personen mister disse LP eller når personen 
forlader cirklen. Disse LP er det første man mister og det kan ikke genvindes. 

 

Magisk beskyttelse 1 

Øjeblikkelig - Ritual 

Koster: 2 point 

Alle, fjender og venner, der træder over cirklen tager 1 i skade. Dette gælder både ud som ind af 
cirklen. 

 

Magisk beskyttelse 2 

Øjeblikkelig - Ritual 

Koster: 5 point 

Alle, fjender og venner, der træder over cirklen tager 2 i skade. Dette gælder både ud som ind af 
cirklen.* 

*Denne effekt kan købes flere gange for ritualet. hver gang den købes vil ritualet give mere skade. 
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Magisk mur 1 

Passiv - Ritual 

Koster: 5 point 

Cirklen fungere nu som en mur, der skal nedbrydes. Dette kræver en samlet styrke på 10 nævekamp. 
Denne effekt kan ikke tages sammen med Magisk Beskyttelse. 

 

Magisk mur 2 

Passiv - Ritual 

Koster: 10 point 

Cirklen fungere nu som en mur, der skal nedbrydes. Dette kræver en samlet styrke på 25 nævekamp. 
Denne effekt kan ikke tages sammen med Magisk Beskyttelse. 
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