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Galanthus formelbok innehåller närmare 300 be-

svärjelser till fantasyrollspelet Monster & Magi. 

Rollspelet kan köpas från vanliga internetbok-

handlare och som digitalt dokument hämtas gra-
tis från monsterochmagi.se. På hemsidan finns 

även flera kostnadsfria äventyr, samt annat 

material som hör till spelet, men som inte är 

nödvändigt för att spela det. 

  Monster & Magi är ett fantasyrollspel inom en 
kategori som kallas Old-School Revival. Dessa 

spel uppstod främst i USA i början av 2000-talet 

i samband med att Wizards of the Coast, som 

äger rättigheterna till Dungeons & Dragons, lät 

var och en återanvända de klassiska rollspelsreg-

lerna som skapades av bland andra Gary Gygax 

och Dave Arneson under 1970-talet, till egna 
publikationer. Villkoret var att man följde inne-

hållet i den så kallade Open Game License (OGL), 

samt att licensens innehåll medföljde spelet. Så 

har jag gjort med Monster & Magi, men inte 

nödvändigtvis av juridiska skäl (för dessa kan 
diskuteras) utan för att jag vill uppmärksamma 

läsaren på att koncept som skyddsvärde, attack-

bonus och fördriva odöda, liksom besvärjelser 

som trollkarlsöga och monster som troglodyter, 

inte är mina egna uppfinningar, utan sådant jag 

lånat från Gygax och Arneson med flera. Så me-
dan Monster & Magi är en originaltext av mig, 

utgörs fundamentet i hög utsträckning av andras 

arbeten; det är något jag med tacksamhet vill 

framhäva snarare än dölja. Således är OGL-

licensen med i Monster & Magi samt i detta till-

behör, som ett erkännande. (På monsteroch-
magi.se finns en längre text om detta rollspel.) 

  Skälet till denna utvikning kring OGL är alltså 

att innehållet i detta dokument huvudsakligen 

bygger på andras idéer, som omfattas av ”den 

öppna spellicensen”. Galanthus formelbok har 

flera källor. Först och främst inkluderas de be-
svärjelser som ingår i regelboken Monster & 

Magi. Dessa över 100 besvärjelser är huvudsak-

ligen lånade från företrädelsevis amerikanska 

OSR-spel (ofta i något modifierad form); de är i 

denna sammanställning markerade med en aste-
risk (*) så att läsaren kan särskilja nya och 

gamla. Somliga besvärjelser i denna förteckning 

är egna uppfinningar, men de flesta nya har sin 

källa i första versionen av Advanced Dungeons & 

Dragons (Gygax, 1978). I slutet av dokumentet 

återfinns en engelsk-svensk ordbok, för den som 
vill spåra originalbesvärjelsen, där sådan finns. 

  Boken Monster & Magi saknar avsiktligt en 

kampanjvärld. Min önskan är att den fungerar 

som en dörr till spelledarens egna visioner och 

idéer. Genom att  inte namnge eller närmare be-

skriva rollspelsvärlden för spelledaren får hans 

eller hennes fantasi fritt spelrum - tomheten fylls 

genast med egna bilder. Enligt mitt förmenande 

tenderar ett rollspels beskrivningar av en fanta-
syvärld, dess folk och samhällen, att bli rätt trå-

kiga och inskränkande; det blir som att berätta 

för ett barn hur han eller hon ska leka, eller för 

en författare vad han eller hon ska skriva. För att 

det ska bli roligt, kreativt och inspirerande måste 

världen springa ur spelledarens fantasi, barnets 
lek eller författarens egna vision. Monster & 

Magi är en färgrik palett, inte en färdig målning. 

  Inte desto mindre, när jag skriver och delar 

mina äventyr måste det finnas en värld de utspe-

las i, som på något sätt håller ihop. Med dessa 
berättelser har en värld ändå börjat ta form, som 

jag kallar ”Galanthus”. Jag har kontaktats av 

spelledare som efterfrågat en karta över denna 

värld, där äventyren utspelar sig (som numer till-

handahålls på monsterochmagi.se). Så närmast 

oavsiktligt finns det trots allt en ”officiell” värld 
till Monster & Magi - Galanthus värld. Men som 

jag alltid påpekar i mina äventyr står det spelle-

daren fritt att om så önskas ändra namn för att 

låta dem utspelas i en egen kampanjvärld. 

  Varför just ”Galanthus”? Bakgrunden är lite 
lustig. När projektet för flera år sedan påbörjades 

ville jag använda en pseudonym, och valde då 

den enda spelarkaraktär vars namn jag mindes 

från mitt eget rollspelande som ung: Togo Galt-

hus, en legendarisk halvlingkrigare. Senare fick 

det bli namnet på själva projektet i stället: ”Togo 
Galthus Äventyr”. Men innan detta kunde bli offi-

ciellt ville jag säkerställa att ”Galthus” inte redan 

var upptaget av liknande projekt - så jag sökte 

efter ordet på internet, varpå sökmotorn frågade: 

”Menade du Galanthus?”, det latinska namnet 
för snödroppe. Jag tyckte att ordet var fantasieg-

gande och vackert i skrift och grep det omedel-

bart för egna syften. Likheterna mellan orden 

”galthus” och ”galanthus” gör tillsammans med 

kontrasten mellan svinstia och vän vårblomma, 

att de blir som ett oemotståndligt syskonpar. Jag 
bestämde mig för att - inspirerad av Gygax World 
of Greyhawk - kalla miljön där min kampanj ut-

spelade sig för ”Galanthus värld”. 

  Denna förteckning utgör alltså alla besvärjelser 

som för närvarande ingår i Galanthus värld. 

Flera kommer säkert att upptäckas och nedteck-
nas av kungen av Galanthus hovmagiker, men 

just nu är det dessa som ingår i hans voluminösa 

formelbok. Jag hoppas att det bereder läsare och 

spelare mycket nöje. 

Författarens förord 
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Inledning 

För att dra fördel av Galanthus formelbok behöver 

man regelboken Monster & Magi, antingen den 

tryckta upplagan som kan köpas från vanliga in-

ternetbokhandlare eller den något förkortade, 
kostnadsfria versionen på monsterochmagi.se. 

Sidor 81ff beskriver hur besvärjelser fungerar i 

spelet. (Sidhänvisningar i våra äventyr och andra 

dokument avser alltid den tryckta boken; annan 

paginering gäller för den digitala.) Det finns två 
typer av besvärjare i regelboken: Magiker och 

präster. Men här inkluderas även druidbesvärjel-

ser. Druiden är en av de nya underklasser som 

beskrivs på hemsidan monsterochmagi.se. 

  En annan skillnad mellan denna förteckning 

och Monster & Magi är att regelbokens besvär-
jelser sträcker sig till nivå 6, medan Galanthus 
formelbok sträcker sig till nivå 9. Ser man på ta-

bellerna på sidor 18-19 i Monster & Magi upp-

hör dessa vid nivå 6, men man ser också att ta-

len, eller mängden besvärjelser på de olika nivå-

erna, följer en viss logik. Om spelledaren har ka-
raktärer som uppnått 13:e till 20:e graden, kan 

han eller hon efter eget huvud och det mönster 

som möjligen urskiljs i tabellerna själv avgöra 

hur många besvärjelser druiden, magikern eller 

prästen behärskar per nivå. Eftersom vi tänker 

oss att Galanthus formelbok förblir ett digitalt 

dokument som uppdateras över tid, är det också 

möjligt att vi infogar utökade tabeller här i fram-

tiden. 

  Apropå uppdateringar är det säkert en del 

gamla rävar som undrar varför vi inte har med 

den en gång i tiden så populära illusionisten 
bland möjliga besvärjare. Svaret är enkelt: Till 

skillnad från exempelvis utbygdsjägare och druid 

har det veterligen aldrig efterfrågats, och inte 

heller behövts för hittills utkomna äventyr (som 

lönnmördaren). Om vi uppmärksammas på detta 
önskemål prioriterar vi upp illusionisten och 

dennes besvärjelser. Så hör av dig till oss (se 

adresser på titelsidan) - vi lägger krut på det som 

vi själva eller andra efterfrågar och använder. 

  På kommande sidor följer tabeller över de be-

svärjelser som de olika klasserna druid, magiker, 
och präst kan lära sig, efter respektive nivå. Ef-

tersom Galanthus formelbok vuxit fram under 

flera års tid och som nämnts fortfarande uppdat-

eras, kan det finnas besvärjelser med överlap-

pande effekter, samt ojämnt antal besvärjelser 

inom klassernas olika nivåer - men visst borde 
vara just så i spelvärlden också? 



5 

 

5:e nivån 

Eldvägg 

Fråga naturen 

Förvandla pinnar till 

ormar / Förvandla or-

mar till pinnar 

Förvandla sten till lera 

Insektsplåga 

Kontrollera vind 

Skyddsglob mot växter 

Tillkalla djur II 

Trädportal 

6:e nivån 

Eldnötter 

Framkalla väder 

Frammana eldele-

mentarande 

Fördriva trä 

Sinnessvaghet 

Skyddsglob mot vanliga 

varelser 

Tillkalla djur III 

Törnrosvägg 

Vindsnabb 

Växtportal 

7:e nivån 

Dödens pekfinger 

Eldstorm / Brandsläck-

ning 

Frammana jordele-

mentarande 

Förvandla metall till trä 

Förvirring 

Ge liv åt stenar 

Himmelsvagn 

Kontrollera väder 

Krypande mardröm 

Reinkarnation 

 

Druid 

1:sta nivån 

Djurvän 

Förutspå väder 

Hitta djur 

Knölpåk 

Osynlig för djur 

Rena mat och vatten 

Räveld 

Slingerväxter 

Spårlös 

Uppfriskande vatten 

Upptäcka magi 

Upptäcka snaror och 

fallgropar 

2:a nivån 

Barkhud 

Charma djur 

Charma person 

Dimslöjor 

Eldfälla 

Framkalla flamma 

Fördröj gift 

Förvrida trä 

Glödga metall 

Hela lätta skador / Or-

saka lätta skador 

Hitta växter 

Krokben 

Ormtjusning 

Skapa vatten / Förstör 

vatten 

3:e nivån 

Andas under vatten / 

Andas i luft 

Bota sjukdom 

Driva upp växter / För-

minska växtlighet 

Fyrverkeri 

Förstora djur / För-

minska djur 

Nedkalla blixt 

Neutralisera gift 

Paralysera djur 

Skydd mot eld 

Snara 

Spela död 

Tala med växter 

Tillkalla insekter 

Träd 

4:e nivån 

Ebb / Flod 

Framkalla eld / Släcka 

eld 

Hallucinatorisk terräng 

Hela svåra skador / 

Orsaka svåra skador 

Kontrollera temperatur, 

3 meters radie 

Lövsal 

Paralysera växt 

Skydd mot blixt 

Skyddsglob mot insek-

ter 

Stenform 

Tillkalla djur I 

Tillkalla skogsväsen 

Upplös magi 

Besvärjelsetabeller 
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Magiker 

1:sta nivån 

Brinnande hand 

Buktaleri 

Charma person 

Elchock 

Finn famulus 

Fixera port 

Fjäderfall 

Färgstråle 

Förstora 

Förstå språk 

Geckofötter 

Hoppa 

Irrbloss 

Knuff 

Kontrollera eld 

Laga föremål / Förstöra 

föremål 

Ljus / Mörker 

Läsa magi / Oläslig 

magi 

Magisk missil 

Magisk mun 

Meddelande 

Mystisk aura 

Nedteckna formel 

Osynlig tjänare 

Populär 

Radera 

Skydd mot ondska / 

Skydd mot godhet 

Sköld 

Svävande skiva 

Sömn 

Upptäcka magi 

2:a nivån 

Avväpning / Beväpning 

Evigt ljus / Evigt mör-

ker 

Falsk fälla 

Fyrverkeri 

Glömska / Hågkomst 

Hitta objekt / Dölja ob-

jekt 

Hypnotiskt mönster 

Identifiera magi 

Illusion 

Kattguld 

Kras 

Levitera 

Lås 

Läsa tankar 

Läte 

Osynlighet 

Reptrick 

Skrämsel 

Släcka 

Spegelbild 

Spindelnät 

Stank 

Styrka 

Svaghetsstråle 

Upptäcka ondska / 

Upptäcka godhet 

Upptäcka osynlighet 

Öppna 

3:e nivån 

Andas under vatten 

Blink 

Blixt 

Eldklot 

Eldpilar 

Fjärrsyn 

Flyga 

Frammana monster I 

Förslag 

Hydda 

Klarhörsel 

Mörkerseende 

Osynlighet, 3 meters 

radie 

Paralysera person 

Skydd mot ondska, 3 

meters radie / Skydd 

mot godhet, 3 meters 

radie 

Skydd mot projektiler 

Snabbhet / Långsam-

het 

Sprängrunor 

Upplös magi 

Vindstöt 

4:e nivån 

Bedårande flamma 

Charma monster 

Driva upp växter / För-

minska växtlighet 

Dunge 

Dvala 

Eldfälla 

Eldsköld 

Eldvägg 

Frammana monster II 

Fummel 

Förlängning I 

Förtrollat vapen / Van-

ligt vapen 

Förvandla annan 

Förvandla sig själv 

Förvirring 

Hallucinatorisk terräng 

Isstorm 

Isvägg 

Memorering 

Portal 

Schakta 

Skräck 

Skyddsglob mot smärre 

magi 

Trollkarlsöga 

Upphäv förbannelse / 

Lägg förbannelse 
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Magiker, forts. 

5:e nivån 

Avståndsförvrängning 

Avvärjande handflata 

Dödsmoln 

Elementarkista 

Frammana elementa-

rande 

Frammana monster III 

Förlängning II 

Kraftfält 

Köldattack 

Luftbubbla 

Magisk behållare 

Paralysera monster 

Passage 

Psykokinesi 

Resa odöda 

Sinnessvaghet 

Stenform 

Stenvägg 

Teleportera 

Vakthund 

6:e nivån 

Avvisande handflata 

Dödsformel 

Ebb / Flod 

Flytta jordmassa 

Frammana monster IV 

Förfäran 

Förlängning III 

Förstena / Upphäv för-

stening 

Förtrollad förvaltning 

Isa 

Järnvägg 

Magiavvisande skal 

Osynlig förföljare 

Projicera bild 

Sagolik hjälte 

Skyddsglob mot större 

magi 

Transparens 

Upplösning 

7:e nivån 

Charma växter 

Dubbelgångare 

Eldklot med fördröjd 

explosion 

Frammana monster V 

Försvinna 

Gripande handflata 

Kalla på föremål 

Kommandoord: Bedöva 

Lönnrum 

Mindre önskeuppfyl-

lelse 

Omvänd gravitation 

Osynlighet, 10 meters 

radie 

Staty 

Trollsvärd 

Tvådimensionell 

8:e nivån 

Beständighet 

Blankt papper 

Charma grupp 

Dansa 

Eldmoln 

Frammana monster VI 

Förvandla vad som 

helst 

Klon 

Kommandoord: För-

blinda 

Labyrint 

Motvilja och välvilja 

Näve 

Själafängelse 

Skydd mot magi 

Stålglas 

9:e nivån 

Frammana monster VII 

Fängelsehåla / Utbryt-

ning 

Kommandoord: Döda 

Krossande näve 

Ljusboll 

Metamorfos 

Meteorregn 

Skendöd 

Stoppa tiden 

Önskeuppfyllelse 
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Präst 

1:sta nivån 

Befallning 

Fristad 

Hela lätta skador / Or-

saka lätta skador 

Ljus / Mörker 

Mod / Rädsla 

Motstå kyla 

Rena mat och vatten / 

Fördärva mat och vat-

ten 

Skapa vatten / Förstör 

vatten 

Skydd mot ondska / 

Skydd mot godhet 

Upptäcka magi 

Upptäcka ondska / 

Upptäcka godhet 

2:a nivån 

Andehammare 

Charma djur 

Fördröj gift 

Hitta fällor 

Motstå eld 

Ormtjusning 

Paralysera person 

Se aura 

Tala med djur 

Teckentydning 

Tillkalla monster 

Tystnad, 5 meters radie 

Upptäcka charm / 

Dölja charm 

Välsignelse / Förban-

nelse 

3:e nivån 

Bota blindhet / Orsaka 

blindhet 

Bota sjukdom / Orsaka 

sjukdom 

Evigt ljus / Evigt mör-

ker 

Fälla 

Förstora djur / För-

minska djur 

Helig hymn 

Hitta objekt / Dölja ob-

jekt 

Spela död 

Tala med döda 

Upphäv förbannelse / 

Lägg förbannelse 

Upplös magi 

4:e nivån 

Dvala 

Ebb / Flod 

Exorcism 

Förutsägelse 

Förvandla pinnar till 

ormar / Förvandla or-

mar till pinnar 

Förvirring 

Hela svåra skador / 

Orsaka svåra skador 

Neutralisera gift / För-

gifta 

Resa odöda 

Skapa mat och vatten 

Skydd mot ondska, 3 

meters radie / Skydd 

mot godhet, 3 meters 

radie 

Tala med växter 

Tungomål / Språkför-

bistring 

Upptäcka lögn / Dölja 

lögn 

5:e nivån 

Avvärja ondska / 

Avvärja godhet 

Botgöring 

Eldvägg 

Elementarportal 

Gudomlig kontakt 

Helig flamma / Ohelig 

flamma 

Insektsplåga 

Sannseende 

Uppdrag 

Återuppliva döda / 

Döda levande 

6:e nivån 

Barriär av klingor 

Dela vatten 

Eterisk tjänare 

Frammana djur 

Ge liv åt objekt 

Hela / Skada 

Hitta vägen / Vilse 

Regenerera / Förtvina 

Tala med monster 

Tala med väggar 

Återställning / Energi-

tömning 

Återvändo 

7:e nivån 

Helig befallning / Ohe-

lig befallning 

Jordbävning 

Kontrollera väder 

Symbol 

Uppståndelse / Död 

Vindsnabb 
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Besvärjelser 

Andas under vatten / Andas i luft* 

Klass: Magiker, Druid 
Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 2 timmar per grad 

Den magikern lägger handen på när besvärjelsen 

uttalas erhåller förmågan att andas under vatten. 
Magikern kan sprida besvärjelsen över flera per-

soner. Dessa delar i så fall på besvärjelsens var-

aktighet. Besvärjelsen påverkar inte varelsens 

möjlighet att andas luft. 

  Den omvända besvärjelsen är andas luft, som 

med fördel kastas på vattenlevande varelser som 
av någon orsak behöver vara på land. Besvärjel-

sen påverkar inte varelsens möjlighet att andas 

under vatten. 

Andehammare* 

Klass: Präst  

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Genom att åberopa sin gudom framträder ett 

kraftfält i form av en stridshammare som attack-
erar den prästen utser. Prästen måste koncen-

trera sig på sin andehammare, annars försvinner 

den. Den har en attack per rond och gör 1t6 i 

skada, +1 per tre grader (max +5). Om den träffar 

avgörs av besvärjarens normala attackbonus. 
Den gör även skada på varelser som bara kan 

skadas av magiska vapen. Om hammaren kom-

mer bortom besvärjelsens räckvidd, eller om 

prästen förlorar den ur sikte eller bara upphör 

att kontrollera den, försvinner hammaren. Ande-

hammaren kan inte attackeras eller skadas av 
fysiska attacker, men upplös magi, upplösning 

eller en magitömningsspira får den att försvinna. 

Avståndsförvrängning 

Klass: Magiker 
Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

För att använda avståndsförvrängning krävs en 

jordelementarande. Magikern kastar besvärjelsen 

på monstret, som i samma ögonblick blir så fa-
scinerat av proceduren att det hamnar i magi-

kerns våld (inom ramen för besvärjelsen, förtroll-

ningen bryts om besvärjelsen upphör, om ele-

mentaranden attackeras, och så vidare). När 

trollformeln är uttalad uppgår elementaranden i 

jorden och skapar en förvrängning av distanser 

enligt magikerns önskemål. Ytan som förvrängs 

är 25 kvadratmeter per grad; den kan bestå av 
jord, lera, sand eller sten. Det tar dubbelt så lång 

tid att färdas över denna mark som normalt, och 

det känns också dubbelt så långt som det verkli-

gen är; alternativt, om det är magikerns avsikt, 

går det dubbelt så fort och känns hälften så 

långt. Marken avger ett mycket vagt magiskt 
sken, som magiker kan notera (som upptäcka 

lönndörrar). Sannseende och motsvarande be-

svärjelser avslöjar att marken är magiskt mani-

pulerad. Effekten av besvärjelsen gäller oavsett 

om någon upptäcker den eller inte. 

Avvisande handflata 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Avvisande handflata är en kraftfullare variant av 

avvärjande handflata. Med denna besvärjelse 

uppstår en handflata stor som en människa, 

mellan magikerns och dennes (valfria) fiende. 

Handen hindrar fienden att nå magikern men 

försvårar också avsevärt dennes försök till at-
tacker med distansvapen. (Se avvärjande hand-
flata för detaljer.) Handen har lika många KP 

som magikern. Till skillnad från den avvärjande 

varianten kan denna hand knuffa varelser (eller 

objekt) som väger 250 kilo eller mindre. Större 

monster kan den inte skjuta ifrån sig, men så 

länge den kvicka handen är aktiv förhindrar den 
med sina rörelser effektivt även dessa från att 

röra sig mot magikern. I allmänhet har stora 

monster 3 i förflyttning medan de förhindras av 

handflatan att nå magikern. 

Avväpning / Beväpning 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 / 5 meter 

Varaktighet: Omedelbar 

Med denna magi kan magikern avväpna fienden 

med en gest. Om offret misslyckas med sitt rädd-

ningsslag tappar han eller hon vapnet, som far 

iväg 2t6 meter i den riktning magikern gör sin 

gest (åt sidan, bakåt, uppåt, etcetera). Farten 

vapnet far iväg med motsvarar ett nonchalant 
kast; varelser som eventuellt träffas av det kom-

mer inte att ta skada. Även om besvärjelsen 

skapades för avväpning, behöver det inte vara 

just ett vapen offret håller i sin hand för att ma-
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gin ska få avsedd effekt. Avväpning fungerar end-

ast på föremål offret håller i händerna; det kan 

inte väga mer än fem kilo. Besvärjelsen fungerar 

inte på föremål som på något sätt är magiska. 
För varannan grad över den andra kan ytterli-

gare en fiende avväpnas; den fjärde gradens ma-

giker kan försöka avväpna två valfria fiender, den 

sjätte gradens tre, och så vidare. Alla mottagare 

av besvärjelsen får ett eget räddningsslag. 
  Den omvända besvärjelsen heter beväpning. 

Magikern kan inte lägga beväpning på någon an-

nan än sig själv. Den har en räckvidd på 5 me-

ter. Beväpning får ett valfritt vapen eller annat 

föremål i närheten att fara till magikerns hand; 

samma restriktioner gäller som för avväpning. 
Föremålet kan dock inte bäras eller på något sätt 

hanteras av någon annan; det kan heller inte 

sitta fast och det får inte finnas några hinder 

mellan objektet och mottagaren. Det kommer 

alltid i farten att greppas av magikern. 

Avvärja ondska / Avvärja godhet* 

Klass: Präst  

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med denna besvärjelse förjagar prästen onda va-

relser tillbaka till deras hemvist, och skyddar 

honom eller henne från deras attacker. Med onda 

varelser avses i detta sammanhang 

”övernaturliga” monster som elementarandar, 
djinner, ifriter och osynliga förföljare som har ett 

från prästens håll sett ondskefullt uppsåt, enligt 

spelledarens bedömning. Under varaktigheten får 

prästen +5 på sitt skyddsvärde mot dessa mons-

ter, men han eller hon kan alltså även fördriva 

dem tillbaka till sin hemvist genom beröring 
(kräver attackslag). Monstret får dock ett rädd-

ningsslag mot magi; är det framgångsrikt påver-

kas monstret inte, och prästen kan inte prova på 

just detta monster igen. Lyckas prästen försvin-

ner monstret från denna värld. 
  Den motsatta besvärjelsen är avvärja godhet, 
och fungerar på samma sätt, bortsett förstås från 

att den gäller mot goda varelser av motsvarande 

typ. 

Avvärjande handflata 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Avvärjande handflata är en något mindre kraft-
full variant av avvisande handflata. Denna be-

svärjelse ger upphov till en magisk handflata 

nästan lika stor som en människa, som hela ti-

den håller sig mellan magikern och hans eller 

hennes utvalda fiende. När avvärjande handflata 

väl är kastad är magikern fri att göra som han 

eller hon vill – handen fortsätter att hålla fienden 
borta och även försvåra attacker på distans. Den 

är mycket kvick, så det går inte att gå runt den, 

och varelser som väger upp till 200 kilo kan inte 

rubba den. Större och starkare monster kan 

trycka den framför sig med halv förflyttning. 
Mycket stora och starka monster går inte att 

avvärja med denna besvärjelse, men handen 

kan fortfarande vara i vägen och göra vissa 

handlingar besvärligare. Den avvärjande han-

den har lika många KP som magikern.  

Barkhud 

Klass: Druid 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 4 ronder + 1 rond per grad 

När druiden lagt barkhud på sig själv eller en 

kamrat, blir huden grov och tålig och ger karak-

tären +2 i skyddsvärde. Detta gäller utöver 

eventuellt andra skydd som rustningar och ma-

giska ringar. 

Barriär av klingor* 

Klass: Präst  

Nivå: 6 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När prästen med en yvig gest kastar denna be-

svärjelse uppstår en barriär av vassa, oupphör-

ligt virvlande klingor. Den är upp till sex meter 

lång och två meter bred och hög; den behöver 

inte löpa i en rät linje. Den som försöker ta sig 
igenom tar 6t8 i skada, om inte räddningsslag 

mot dödsstråle lyckas, då skadan blir hälften så 

stor. Det går inte att attackera genom barriären 

med närstridsvapen; däremot med distans-

vapen, men barriären fungerar i så fall som 

halvkroppsskydd (se ”Att vara dold eller bakom 
skydd” i STRIDEN.) Om besvärjaren framkallar 

barriären där någon redan befinner sig kommer 

denne att ta samma skada som om han eller 

hon försökte ta sig igenom barriären. Om offret 

lyckas med sitt räddningsslag mot dödsstråle 
undviks barriären helt (och han eller hon ham-

nar på valfri sida om den). 

Bedårande flamma 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När magikern kastar denna magi på en eld, 

motsvarande en fackla eller lägereld, förändras 

den och blir till vackra, flerfärgade flammor som 
glimrar och virvlar som i en förunderlig dans. 

Alla inom 10 meter som ser den magiskt för-

vandlade elden måste lyckas med ett räddnings-

slag mot magi för att inte trollbindas. De som 

sålunda faller offer för den bedårande flamman 
är oförmögna att göra annat än förbli stilla och 

stirrande. Magikern kan då ge dem ett förslag 

(se denna besvärjelse) som offren måste följa. 

Var och en får ett nytt räddningsslag mot själva 
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förslaget; om räddningsslaget lyckas ignorerar 

offret det och fortsätta stirra mot flamman. Miss-

lyckas räddningsslaget följer offren förslaget, om 
det är väl framställt och någorlunda rimligt, när 

den bedårande flamman upphört. Förslaget får 

inte vara mer än 12 ord långt, och har nämnda 

besvärjelses övriga restriktioner; men dessutom 

är förslagets varaktighet endast 10 minuter per 

magikergrad. Magikern kan komma med ett för-
slag per rond, om han eller hon vill ge olika offer 

olika förslag. Effekten av bedårande flamma 

bryts under alla omständigheter om offret blir 

attackerat, men också om offret inte längre ser 

flamman – till exempel om någon annan skym-

mer den. 

Befallning 

Klass: Präst 

Nivå: 1 

Räckvidd: 2 meter per grad 
Varaktighet: Special 

Prästen kan befalla en varelse som talar samma 

språk att omedelbart utföra en handling. Befall-

ningen måste uttryckas med ett verb, till exempel 

”fly”, ”undan”, ”drick”, ”sitt”. Offret får ett rädd-

ningsslag mot magi. Misslyckas det utför offret 
handlingen med bestämdhet. Om den som får 

befallningen vet att den kommer att skadas av 

den, får denne +2 på sitt räddningsslag. För varje 

grad eller KPT offret har under prästen, får 

denne -1 på räddningsslaget; för varje grad över 
får offret +1. 

Beständighet 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 
Räckvidd: Special 

Varaktighet: Permanent 

Med beständighet kan magiker göra en besvärjel-

ses effekt evig. Följande besvärjelser kan bli be-

ständiga om magikern lägger dem på sig själv: 

Förstå språk, läsa magi, mörkerseende, osynlig 
tjänare, skydd mot ondska, skydd mot projektiler, 

upptäcka magi, upptäcka ondska. 

Magiker uppnår effekten genom att först kasta 

besvärjelsen han eller hon vill ska vara bestän-

dig, och därpå kastar beständighet. Varje gång 

besvärjelsen används på detta sätt förlorar magi-
kern 1 i fysik. Det går inte att använda bestän-

dighet på ovan beskrivna sätt på någon annan 

än magikern själv. Däremot kan följande besvär-

jelser göras beständiga på andra varelser, områ-

den eller föremål: 

Eldvägg, förstora, kraftfält, ljusboll, magisk mun, 

osynlighet, skräck, spindelnät, stank, vindstöt. 

Effekten av beständighet kan tas bort av en ma-

giker som har högre grad än den som kastade 

den, med hjälp av upplös magi. 

Blankt papper 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 dygn 

Den magikern lägger blankt papper på blir helt 

skyddad mot all form av avläsningsmagi och ef-

fekter som påverkar sinnet; den som använder 

kristallkula, tankeläsning, klarhörsel, etcetera, 

varken ser eller hör någonting avseende den 

skyddade. Han eller hon påverkas inte heller av 
charma, förvirring, förslag, eller motsvarande be-

svärjelser. 

Blink 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Kastar magikern blink försvinner han eller hon 

och dyker upp på en annan plats, endast för att 

försvinna igen, och dyka upp på ytterligare en 

annan plats, så vidare. När magikern kastar 
denna besvärjelse försvinner han eller hon ome-

delbart. Magikern dyker påföljande rond upp på 

slumpmässigt utvald plats när det är hans eller 

hennes tur enligt initiativslaget, och kan då ge-

nomföra en normal handling – men kan också 

attackeras resten av ronden. När det är magi-
kerns tur den tredje ronden försvinner han eller 

hon på nytt, och dyker ånyo upp den fjärde ron-

den på en annan plats, och kan genomföra en 

handling, och så vidare. Riktningen som magi-

kern dyker upp i avgörs av 1t8 – då 1 är rakt 
fram, 2 snett framåt till höger, 3 höger, 4 snett 

bakåt till höger, 5 bakåt, 6 snett bakåt till väns-

ter, 7 vänster, och 8 snett framåt till vänster. 

Avståndet är 2t4 meter från den plats magikern 

senast befann sig på. Magikern kan dyka upp på 

andra sidan en vägg, till exempel, men också på 
högre eller lägre nivå (till exempel om han eller 

hon hamnar på en trappa ), givet att nivåskillna-

den inte är mer än 3 meter. Om det inte går att 

befinna sig på den plats där magikern hamnar, 

dyker han eller hon i stället upp på närmaste yta 
som det är möjligt att befinna sig på, i aktuella 

riktning. Till exempel: Om besvärjelsen får magi-

kern att dyka upp på en yta som upptas av en 

pelare tre meter till höger, kommer han eller hon 

att dyka upp på den tomma ytan två meter till 

höger i stället. Är det omöjligt att befinna sig i 
aktuell riktning slår spelledaren om. Magikern 

kan inte dyka upp på en plats där det redan står 

en annan varelse. Under tiden magikern är för-

svunnen befinner han eller hon sig i en annan 

dimension, vars karaktär inte är alldeles utredd. 
Magikern är medveten om vad som sker på den 

plats där blink kastades och blir aldrig överras-

kad av situationen när han eller hon återvänder. 

Magikern kan välja att blink-effekten ska upp-

höra innan varaktigheten gått ut. 
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Blixt* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: 12 meter plus 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

När magikern kastar denna besvärjelse slår en 

kraftig stöt av magisk energi till där han eller 

hon pekar, och förorsakar 1t6 i elektrisk skada 

per magikergrad. Ett framgångsrikt räddnings-

slag mot magi ger halva skadan. (Blixtens oför-

utsägbara sicksack-liknande mönster gör att 
den har en höjd och bredd på en meter, och kan 

exempelvis inte kastas genom ett nyckelhål eller 

ens en skottglugg.) Blixten antänder brännbart 

material, kan slå sönder trädörrar och kan få 

stenväggar att spricka. Den kan dessutom få 
metaller med låg smältpunkt att smälta, som 

bly, guld, koppar, silver och brons. Om blixten 

slår in i ett material som splittras och går sönder 

kan blixten fortsätta bortom det (upp till räck-

vidden). Om materialet håller kan den studsa 

tillbaka mot magikern, eller i en riktning enligt 
spelledarens bedömning. Varelser som har tagit 

skada av blixten tar inte ytterligare skada om 

samma blixt studsar mot något och träffar dem 

igen. 

Brinnande hand 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

När magikern uttalar denna trollformel slår 
flammor upp från hans eller hennes ena hand 

(valfritt vilken); de skjuter i själva verket ut som 

jetstrålar, kan vara upp till åtta meter lång och 

antänder allt brännbart material. Varelser som 

träffas av hettan tar 1t8 i skada (hälften vid 
framgångsrikt räddningsslag). Har offret huvud-

sakligen tygmateriel på överkroppen måste 

denne ägna påföljande rond för att släcka elden, 

annars tar han eller hon ytterligare 1t4 i skada. 

Bota blindhet / Orsaka blindhet* 

Klass: Präst 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Med denna besvärjelse botar prästen blindhet 
(oavsett om den är förorsakad av skada eller 

magi). Om blindheten är en följd av en förban-

nelse kan den dock inte botas av denna besvär-

jelse (däremot av ta bort förbannelse). Är synor-

ganet helt förstört eller förlorat hjälper inte be-

svärjelsen. 
  Den omvända besvärjelsen är blindhet. Lyckas 

offret med ett räddningsslag mot magi har den 

ingen effekt. 

Bota sjukdom / Orsaka Sjukdom* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Besvärjelsen botar de flesta sjukdomar prästen 

lägger händerna på, och tar även bort parasiter. 

Offret börjar omedelbart tillfriskna. Beroende på 

åkomma och förlopp kan det gå så snabbt som 

bara några minuter, men i vissa fall upp till flera 

dagar. Besvärjelsen gör inte den tillfrisknade im-
mun mot åkomman. 

  Den omvända besvärjelsen är orsaka sjukdom. 

Offret får ett räddningsslag mot magi. Misslyckas 

det blir offret sjuk inom tio till 60 minuter 

(1t6x10) och förlorar därpå 1 KP per rond och 1 

fysikpoäng per timme, tills denne har blott 10% 
av sin fysik och sina kroppspoäng kvar. Offret är 

i detta tillstånd hjälplös. Efter 1t8 dagar tar nor-

mal läkning vid, och fysikpoängen börjar återstäl-

las (se ”Förlust av fysikpoäng” i STRIDEN). Bota 
sjukdom, hela och återställning får den som drab-

bats av sjukdom att tillfriskna omedelbart eller 

enligt spelledarens bedömning. 

Botgöring* 

Klass: Präst 

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Permanent 

Prästen kan med botgöring ta bort en andlig eller 

magisk börda eller skuld. Det kräver att motta-

garen är uppriktigt ångerfull eller oförmögen att 

vara ångerfull på grund av krafter bortom hans 

eller hennes kontroll. Botgöring används exem-
pelvis när en präst förlorat sina prästförmågor 

som en följd av att han eller hon gått emot sin 

religions regler. Om den vädjande parten inte var 

skuld till orsaken bakom sin börda krävs vid si-

dan av besvärjelsen lite, men om han eller hon 
agerade frivilligt mot bättre vetande kräver gudo-

men vid sidan av botgöring ett uppdrag som gyn-

nar denne eller dess präster. 

Buktaleri 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 5 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Med buktaleri kan magikern få sin röst att verka 

komma från en annan plats, inom besvärjelsens 
räckvidd (upp till 30 meter); till exempel från en 

mörk alkov eller från en staty. Magikern kan få 

sin röst att låta som en annans, och kan dessu-

tom härma djur och ge ifrån sig andra ljud enligt 

spelarens fantasi och spelledarens bedömning. 
De som hör ljudet får ett räddningsslag mot magi 

för att avslöja illusionen, med bonus eller avdrag 

för intelligens – men endast ett räddningsslag per 

grupp (upp till sex personer), inte per individ. 



13 

 

Spelledaren slår mot den ledande personens 

räddningsslagstabell och intelligens, och om ing-

en sådan finns, en magikers, och i tredje hand 
den intelligentaste karaktärens. 

Charma djur* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 2 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: Special 

Med denna besvärjelse kan prästen charma ett 

”vanligt” djur (hund, varg, skata, etcetera). Dju-

ret får ett räddningsslag, som en första gradens 

krigare; misslyckas det får djuret ett nytt rädd-
ningsslag varje månad. Det charmade djuret ser 

prästen som en vän och allierad, som det vill 

lyda och hjälpa. Djuret kommer däremot inte att 

utan vidare göra något livsfarligt eller något som 

strider mot dess natur, och så vidare; inte heller 
blir det intelligentare än normalt. Besvärjelsen 

ger inga särskilda medel att kommunicera med 

de charmade djuren. Om prästen skadar djuret 

eller om någon kastar en upplös magi på det 

upphör den magiska effekten omedelbart. Om 

prästen utsätter djuret för upprepad fara, eller 
upprepade gånger beter sig illa mot djuret får 

det ett räddningsslag. 

Charma grupp* 

Klass: Magiker 
Nivå: 8 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Charma grupp fungerar som charma person (se 

detta) eller charma monster, men i stället för att 

charma enstaka varelser riktar sig denna kraft-

fulla besvärjelse till en grupp. Magikern kan 
charma ett antal sammanlagda grader eller KPT 

som motsvarar två gånger hans eller hennes 

grad. Till exempel skulle en tolfte gradens magi-

ker kunna charma sex fjärde gradens krigare 

eller tolv troglodyter. Gruppen besvärjelsen kas-
tar över måste befinna sig inom ett 10x10 meter 

stort område. 

Charma monster* 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse fungerar i princip på samma 

sätt som charma person, men kan användas för 

alla levande varelser (utom odöda och växtmons-
ter). Offret får ett räddningsslag, misslyckas det 

betraktas magikern som en vän och allierad, 

även om det inte underkastar sig blind och 

tanklös lydnad. Besvärjelsen kan kastas mot en 

grupp monster eller mot ett enskilt monster. 

Kastas det mot en grupp kan besvärjelsen 
drabba en mängd som motsvarar 3t6 KPT, men 

ingen kan ha högre KPT än 3. Kastas den mot ett 

enskilt monster kan besvärjelsen drabba ett 

monster som har lika mycket KPT som prästens 
grad. Räddningsslag fungerar på samma sätt som 

för charma person. 

Charma person* 

Klass: Magiker, Druid 
Nivå: Druid 2, Magiker 3 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse gör att en människa, halv-

mänsklig eller människolik varelse upplever ma-

gikern som en särskilt klok och karismatisk vän. 
Om målet gör ett framgångsrikt räddningsslag 

mot magi får besvärjelsen ingen effekt, och flera 

omständigheter påverkar räddningsslaget till off-

rets fördel. För varje grad eller KPT offret har över 

magikerns grad får han eller hon +1 på sitt rädd-
ningsslag. Om varelsen är hotad eller attackerad 

av magikern eller av dennes allierade, får offret 

en bonus på +1 på sitt räddningsslag. Om perso-

nen charmas får denne ett nytt räddningsslag 

varje dag givet att hans eller hennes visdom är 13 

eller mer, och varje vecka om den är 9-12, eller 
varje månad om den är 8 eller mindre. Besvärjel-

sen gör inte att magikern kan kontrollera den 

charmade personens handlingar; utan offret tol-

kar snarare allting magikern gör och säger på det 

mest positiva tänkbara sättet. Besvärjaren kan ge 
offret order, men den charmade personen kom-

mer inte att göra något han eller hon normalt inte 

skulle göra, och kan också erhålla ytterligare 

räddningsslag (enligt spelledarens omdöme) om 

magikern försöker få offret att göra något som 

strider mot dess karaktär. Besvärjaren måste tala 
samma språk som offret för att få honom eller 

henne att göra som besvärjaren vill, eller vara 

framgångsrik med tecken och annan ordlös kom-

munikation. Om magikern blir attackerad kom-

mer den charmade personen att försöka skydda 
eller på annat sätt hjälpa sin ”vän”. 

Charma växter 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Permanent 

Magikern kan charma växter och därmed få dem 

att följa hans eller hennes önskemål. Området 

som påverkas är 10x10 meter. Endast intelli-

genta plantor får räddningslag. Det magikern ber 
växterna göra fortsätter de med tills någon upp-

häver förtrollningen. Växterna erhåller inga speci-

ella förmågor vid sidan av att förstå och i viss 

mån uträtta det magiker vill; till exempel skulle 

två träd kunna böja sig något mot varandra och 

låta grenarna sammanflätas som ett hinder, och 
sedan sära på dem varje gång magikern kommer 

– men de skulle inte kunna flytta på sig för att 

uppnå önskat resultat. 
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Dansa 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1t4+1 ronder 

Besvärjelsen får offret att dansa okontrollerat. 

Den dansande får -4 i skyddsvärde och kan inte 

utföra några andra handlingar, inte ens dra för-

del av en sköld. Dessutom får offret -4 på alla 

räddningsslag medan dansen pågår. Observera 

att magikern måste röra vid offret i samband 
med besvärjelsen, vilket kan kräva ett fram-

gångsrikt attackslag i närstrid. 

Dela vatten 

Klass: Präst 
Nivå: 6 

Räckvidd: 20 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Prästen får vatten (eller motsvarande vätska) att 

dela sig, och därmed skapa en väg genom det. 

Vägen kan bli upp till 20 meter lång per grad, 
och 1 meter bred per grad, samt en 1 meter 

djupt per grad. Det vill säga, en tolfte gradens 

präst kan skapa en 240 meter lång väg som är 

12 meter bred, givet att vattnet inte är djupare 

än 12 meter. Prästen kan när som helst låta be-
svärjelsen upphöra. 

Dimslöjor 

Klass: Druid 

Nivå: 2 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 per grad 

Denna magi får dimslöjor att stiga kring druiden 

och skymma sikten för dennes fiender. Dimman 

täcker ett område på 2 kubikmeter per grad, och 

väller fram med en hastighet av 2 kubikmeter 
per grad; den sträcker sig aldrig mer än 6 meter 

upp men för övrigt väljer druiden i vilken rikt-

ning dimman sprider sig. Dimman är stationär 

och det går inte att se längre än 2 meter in i den. 

Den är också fysisk i den meningen att stark 
vind skingrar den. 

Djurvän 

Klass: Druid 

Nivå: 1 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Permanent 

Druiden använder djurvän för att få ett djur att 

bli hans eller hennes trofasta vän. Djuret måste 

vara av någorlunda intelligent typ, och det måste 

vara ett ”vanligt” djur; exempel är räv, ekorre och 
korp. Djuret får ett räddningsslag mot magi, där 

dess KPT motsvarar krigargrad, -1 per druidens 

karismabonus. Misslyckas druiden händer 

ingenting. Ett djur som på detta sätt blivit drui-

dens vän lyder denne på samma sätt som en tro-

fast hund skulle lyda sin husse och över tid kan 

druiden lära det ett antal trick. Om djuret, som 

ännu är vilt, lämnas ensam under tre dagar 
kommer magin att upphöra och djuret bryr sig 

inte speciellt om druiden längre. Druiden kan ha 

flera djur under denna förtrollning, ett antal 

som motsvarar 2 KTP per grad (ett djur har all-

tid minst 1 KTP i detta hänseende). 

Driva upp växter / Förminska 
växtlighet* 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 3, Magiker 4 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: Permanent 

Med denna besvärjelse driver magikern upp be-
fintlig vegetation (buskar, tistlar, träd, rankor, 

etcetera) till ett djungelartat område. All förflytt-

ning reduceras till en fjärdedel, eftersom man 

måste hacka sig igenom för att ta sig förbi. Om-

rådet som kan drivas upp är sex gånger sex me-

ter per grad, med en kvadratisk eller rektangulär 
form, efter magikerns önskemål och vegetation-

ens eventuella begränsningar. 

  Den motsatta besvärjelsen, förminska växtlig-
het, kan användas för att göra övervuxna områ-

den möjliga att passera med normal förflytt-

ningshastighet. 
  Varken driva upp växter eller förminska växtlig-
het påverkar växtvarelser. 

Dubbelgångare 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Med denna kusliga besvärjelse skapar magikern 

en dubbelgångare av en levande varelse. Dub-

belgångaren är fysiskt helt identisk med 
”originalet”, men det finns ändå skillnader som 

inte syns: Den har endast hälften så många 

kroppspoäng, den har inte samma personlighet 

och inte samma kunskaper. Upptäcka magi ger 

utslag på den skapade varelsen och sannseende 

gör det uppenbart att detta inte är den riktiga 

varelsen. Dubbelgångaren är helt i magikerns 
händer, den lyder honom eller henne viljelöst. 

Ja, faktum är att den till sin person har zombie-

lika drag. Magikern kan använda andra kraft-

fulla besvärjelser för att ge sin varelse personlig-

het och minnen, såsom reinkarnation och 
mindre önskeuppfyllelse. 

Dunge* 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 40 meter plus 2 meter per grad 
Varaktighet: Special 

När denna besvärjelse kastas på varelser, som 

är av människostorlek eller mindre, förvandlas 
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de till träd av valfri sort. Det är i själva verket en 

illusion, de är inte träd, men de går inte att 

skilja från vanliga träd, inte ens man känner på 

dem. Om någon däremot attackerar trädet får 
det samma effekt som om det vore en varelse av 

kött och blod, och illusionen får nog betraktas 

som avslöjad. Fem varelser per magikergrad kan 

påverkas, och de måste stå inom besvärjelsens 

räckvidd. Endast de varelser som magikern öns-
kar gömma påverkas, och då bara om de själva 

vill det. Magikern kan inkludera sig själv om 

han eller hon så önskar. Om ett ”träd” rör på sig 

bryts förtrollningen för just honom eller henne. 

Magikern kan vid valfri tidpunkt låta besvärjel-

sen upphöra för alla, helt enkelt genom att ut-
tala ett särskilt ord. Illusionen kan också upp-

hävas av upplös magi. Besvärjelsens varaktighet 

är annars så länge som de påverkade klarar att 

stå stilla. 

Dvala 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 10 meter plus 2 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Dvala är en kraftfull variant av besvärjelsen 

sömn. Men till skillnad från sömn kan dvala 

endast kastas på en varelse. Å andra sidan kan 

den varelsen vara upp till 12:e graden eller ha 

12 KPT. Se sömn för övriga detaljer. 

Dödens pekfinger 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: Permanent 

När druiden pekar på en varelse och uttalar be-

svärjelsen stannar offrets hjärta och döden in-
träffar. Lyckas räddningsslag mot dödsstråle 

händer dock ingenting. 

Dödsformel* 

Klass: Magiker 
Nivå: 6 

Räckvidd: 4 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

När denna förfärande besvärjelse kastas dör alla 

varelser inom ett visst område omedelbart och 
ohjälpligt. Den dödar varelser motsvarande 3t12 

KPT eller grader inom en 10 meters radie, från 

den punkt magikern önskar (inom besvärjelsens 

avståndsvärde). Överblivna poäng går förlorade. 

Alla som påverkas får slå ett räddningsslag mot 

dödsstråle; de som misslyckas dör omedelbart. 
Varelser som har åtta eller mer KPT eller grad är 

immuna mot besvärjelsen, liksom elementar-

andar, odöda, golem, och andra varelser som 

inte riktigt är vid liv. 

Dödsmoln* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 30 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Besvärjelsen skapar ett gräsligt, gulaktigt moln 

som är så giftigt att det dräper alla varelser som 

kommer i kontakt med det, givet att de har 3 

eller lägre KPT; alla som har 4-5 KPT erhåller ett 

räddningsslag mot gift för att undvika döden. 

Monster med 6 eller mer KPT kommer vid ett 
misslyckat slag mot moral att till varje pris ta sig 

ur molnet, men tar ingen skada av det. Däremot 

är det så irriterande inte minst för ögonen att de 

får -2 på attackslag och på skyddsvärde; men tar 

man sig ut ur molnet försvinner irritationen un-
der påföljande rond. Molnet är 6x6x6 meter 

stort; det rör sig med en hastighet av tre meter 

per rond och förflyttningen kontrolleras av magi-

kern (givet att han eller hon koncentrerar sig på 

molnet, och ser det). Molnet är kvar även om 

magikern slutar koncentrera sig på det, men då 
kan han eller hon inte påverka det. Vindar driver 

det i sin riktning, starka vindar upplöser molnet 

och dess effekter.  

Ebb / Flod* 

Klass: Druid, Magiker, Präst 

Nivå: Druid 4, Magiker 6, Präst 4 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: Tio minuter per grad 

Denna besvärjelse får vatten eller vattenliknande 

substanser att sjunka med en halv meter per 
magikergrad, till en lägstanivå på några centime-

ter. Vattnet sjunker inom en mer eller mindre 

fyrkantig försänkning vars sidor är upp till två 

meter långa per besvärjarens grad. Spelledaren 

kan göra vissa justeringar beroende på omstän-
digheter; till exempel, om ytan är mindre kan 

vattnet sjunka djupare. När ebb kastas på vat-

tenelementarandar och andra vattenbaserade 

varelser fungerar besvärjelsen som långsamhet 
(omvänd snabbhet); ett lyckat räddningsslag mot 

magi gör besvärjelsen verkanslös. Ebb har ingen 

effekt på andra varelser. 
  Den motsatta besvärjelsen, flod, får vätska att 

höjas en halv meter per magikergrad. Kastas flod 

på ett område där ebb lagts höjs vattennivån 

med en halv meter per magikergrad, därefter – 

om magikern så önskar – med en halv meter per 

grad. 

Elchock 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Omedelbar 

Magikern frigör en elektrisk laddning på den han 

eller hon rör. Offret tar 1t8 i skada plus 1 per 

grad. Om offret har ringbrynja eller motsvarande 

tar denne ytterligare 1t6 i skada, med plåtrust-
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ning ytterligare 1t12 i skada. 

Eldfälla 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 2, Magiker 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Eldfällan kan läggas på alla objekt som går att 

stänga och öppna – en ask, en bok, en kista, en 
dörr, och så vidare. Det är dubbelt så svårt att 

upptäcka en eldfälla som att upptäcka vanliga 

fällor. Om den upptäcks kan den desarmeras av 

en tjuv, med en modifiering på -2. Misslyckas tju-

ven utlöses fällan. Upplösa magi tar bort effekten. 

Fällan utlöses annars när det som är stängt öpp-
nas, och alla inom 2 meter tar 1t4 i skada plus 

magikerns grad. Ett framgångsrikt räddningsslag 

mot drakeld halverar skadan. Objektet som be-

svärjelsen är lagd på skadas inte av explosionen. 

Eldfälla kan inte kombineras med fälla, lås, fixera 
port eller liknande besvärjelser, och öppna har 

ingen effekt på eldfällan. Den som själv lagt be-

svärjelsen kan utan vidare öppna och stänga fö-

remålet. 

Eldklot* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: 30 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Eldklotet är en explosion av flammor som detone-

rar med ett dovt dån. Det gör 1t6 i skada per ma-
gikergrad på varje varelse inom sex meter från 

explosionen. Ett framgångsrikt räddningsslag 

mot drakeld ger halva skadan. Tryckvågen är 

kännbar men gör ingen skada. Eldklotet antän-

der brännbart material och skadar eller förstör 
objekt i dess area. Det kan smälta metaller med 

låga smältpunkter, som bly, guld, koppar, silver 

och brons. Besvärjaren riktar sin ena handflata 

mot den punkt där eldklotet ska detonera. En 

flamma skjuter ut från handen och sträcks på ett 

ögonblick mot punkten för explosionen, givet att 
det inte stoppas av en kropp eller barriär innan 

det når sin destination. (En förtidig träff innebär 

en explosion av eld där i stället.) Den utskjutande 

flamman kräver en passage om inte mer än en 

halv meter i diameter; eldklot kan med andra ord 
användas genom skottgluggar och liknande. 

Eldklot med fördröjd explosion 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 
Räckvidd: 3 meter plus 1 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen skapar ett eldklot som exploderar 

efter 1 till 6 ronder (eller efter några sekunder till 

en minut), enligt magikerns önskemål. Den gör 

+1 i skada per tärning i förhållande till vanligt 
eldklot. Innan ett eldklot exploderar är det inte 

större än en kula som kan placeras på lämplig 

plats. Endast magikern kan ta i den utan att få 

svåra brännskador och ingen annan än magi-

kern kan flytta på den. Upplösa magi får den 

dock att försvinna. 

Eldmoln 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 10 meter 
Varaktighet: 1t6+4 ronder 

När magikern kastar eldmoln uppstår ett moln 

av tjock rök som förblindar och irriterar luftvä-

garna. Det har i detta inledande skede samma 

egenskaper som fyrverkeriets rökeffekt. Den 

tredje ronden blir molnet övertänt av magisk eld. 
Ett räddningsslag tillåts för varje rond en varelse 

befinner sig i infernot, är det framgångsrikt tar 

denne endast halva skadan. Första ronden gör 

elden 1 i skada per två grader; andra ronden 1 i 

skada per grad; tredje åter 1 per två grader. Se-

dan har molnet brunnit ut och återgår eventu-
ellt, beroende på varaktigheten, till att vara ett 

rökmoln. 

Eldnötter 

Klass: Druid 
Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen skapar fyra hasselnötter i handfla-

tan som glöder med intensiv hetta (något druid-
en själv inte känner av). Han eller hon kan kasta 

en eller flera nötter 12 meter. Varje eldnöt explo-

derar i ett mindre eldklot och gör 2t8 i skada. 

Den flammande elden gör att varelser intill den 

träffade tar 1t8 i skada och lättantändligt 

material inom tre meter börjar brinna. Druiden 
måste dock lyckas med sitt attackslag för att 

träffa, men om det blir en träff får inte offret ett 

räddningsslag. Men eldnötterna har också ett 

annat användningsområde. Druiden kan placera 

dem någonstans och sedan få dem att flamma 
upp på kommando. (Druiden måste vara inom 

hörhåll när kommandot ges.) Den som är inom 

två meter från en eldnöt som antänds tar 1t8 i 

skada; 2t8 om varelsen är alldeles intill. Bränn-

bart material inom tre meter antänds. Druiden 

kan ha sina eldnötter i handen en timme efter 
det att besvärjelsen lagts, men sedan svalnar de 

raskt och försvinner. Eldnötter som läggs ned för 

att antändas av kommando har lika lång varak-

tighet. 

Eldpilar 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 3 ronder 

När magikern kastat denna besvärjelse kan han 

eller hon omedelbart antända en pil eller skäkta, 

och påföljande tre ronder antända ytterligare tre 
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per rond, med magisk eld. Vid spetsen av re-

spektive pil slår flammor upp som inte skadar 

skaftet eller sprider sig längs med det, men som 
brinner tillräckligt intensivt för att antända det 

brännbara material pilspetsen borrar sig in i 

(enligt spelledarens bedömning). Den gör +1 i 

eldskada på offret, men magin ger vid sidan av 

själva elden ingen ytterligare effekt. Varje pil 

brinner i 10 minuter. 

Eldsköld / Frostsköld 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 0 
Varaktighet: 2 ronder plus 1 rond per grad 

När magikern lägger denna besvärjelse tycks 

han eller hon täckas av vaga, kringslingrande 

flammor. Om magikern blir attackerad med hän-

der, fötter, tänder eller annan del av motstånda-
rens kropp tar han eller hon skada som normalt, 

men den attackerande parten tar dubbla skadan 

själv! Använder angriparen ett närstridsvapen 

tar magikern normal skada, men den attacke-

rande parten tar 1t6 plus 1 per magikergrad i 

skada. Under tiden magikern är som höljd i 
dessa vagt lysande flammor får han eller hon +2 

på alla räddningsslag mot köldbaserade attack-

er; lyckas slaget tar magikern ingen skada, 

misslyckas det tar han eller hon halva skadan. 

  Det finns en variant på denna besvärjelse som 
är köldbaserad – frostsköld. Den fungerar lika-

dant som eldsköld men skyddar mot eldbase-

rade attacker snarare än köldbaserade. 

Eldstorm / Brandsläckning 

Klass: Druid 
Nivå: 7 

Räckvidd: 50 meter 

Varaktighet: 1 rond 

Ett helt område upptas av rytande eld med en 

hetta som motsvarar eldvägg. Varelser i eller in-

till eldstormen tar 2t8 skada plus druidens grad. 
Ett framgångsrikt räddningsslag mot drakeld 

halverar skadan. Det övertända området är 6 

kubikmeter stort per grad. 

  Den motsatta besvärjelsen brandsläckning kvä-

ver en normal eldsvåda på 12 kubikmeter per 

grad, och har en chans motsvarande 5% per 
grad att släcka magisk eld av eldstormens stor-

lek. 

Eldvägg* 

Klass: Präst, Magiker, Druid 

Nivå: Präst 5, Magiker 4 
Räckvidd: 60 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad (eller Special) 

En flammande vägg i många färger springer upp 

med denna besvärjelse. Bortre sidan av väggen 

strålar hetta och ger 2t6 i brännskada på varel-
ser inom två meter, och 1t4 i brännskada på 

dem upp till sex meter bort, varje rond. En va-

relse som tar sig igenom eldväggen tar 2t6 i 

skada, +1 för varje grad besvärjaren har. Odöda 

tar dubbel skada. Besvärjaren kan välja att flam-
morna löper som en rak vägg, som då blir upp 

till två meter lång per grad; eller som en skyd-

dande ring med en radie upp till en fjärdedels 

meter per grad. Väggen kan vara upp till tre me-

ter hög. Tak och väggar sätter förstås sina be-

gränsningar, men besvärjaren kan också välja 
att göra en mindre vägg. Besvärjaren kan välja 

att antingen upprätthålla eldväggen med sin 

koncentration, i så fall varar den så länge denne 

klarar att koncentrera sig på den; eller så kan 

han eller hon välja att kasta den så att den står 
kvar enligt varaktighetsvärdet, och då behöver 

besvärjaren inte koncentrera sig på den. 

Elementarkista 

Klass: Magiker 
Nivå: 5 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: 1 vecka per grad 

Elementarkista används för att gömma föremål 

så att de blir oåtkomliga i denna värld, genom att 

kistan förvaras på ett annat plan. För att genom-
föra denna magi behöver magikern en faktisk, 

fysisk kista, och en mycket liten replika av 

denna. Både originalet och replikan måste vara 

hantverksmässigt gjorda av ädelträ och ädelme-

taller. Det kostar upp till 1 000 guldmynt att be-

ställa av en hantverkare. En magiker kan aldrig 
ha fler ”hemliga kistor” än en uppsättning. För 

att få den stora kistan att försvinna uttalar magi-

kern sin trollformel över den, samtidigt som han 

eller hon håller replikan i handen. Den stora kis-

tan försvinner i samband med detta till ett annat 
elementarplan. Innehåller kistan en levande va-

relse är det 75% risk att besvärjelsen misslyckas, 

annars lyckas den alltid. Så länge magikern har 

den lilla replikan i handen kan han eller hon all-

tid återkalla originalet. Om replikan förstörs är 

det omöjligt att återfå originalet. Om kistan inte 
återkallas inom besvärjelsens varaktighet är det 

10% kumulativ risk per vecka att den går hjälp-

löst förlorad. I det andra elementarplanet är det 

1% risk per vecka att en varelse på detta plan 

hittar den. Risken är kumulativ, så efter två 
veckor är risken 2%, efter tre 3%, och så vidare. 

Om så sker slår spelledaren en t20 på följande 

tabell. 

Elementarkista 

 

t20 Händelse 

1-2 Kistan ignoreras 

3-4 Något läggs i kistan 

5-8 Något byts ut 

9-15 Något stjäls 

16-18 Kistan töms 

19-20 Kistan förstörs 
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Dessutom, när kistan återkallas öppnas ett tillfäl-

ligt hål till det andra elementarplanet, och det är 

5% risk att en eller flera elementarandar eller an-
nat monster (som eldhund, djinn eller ifrit) följer 

med. 

Elementarportal* 

Klass: Präst 
Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Med denna magi förflyttar sig prästen omedelbart 

till ett annat elementarplan. När prästen förbere-

der besvärjelsen kan han eller hon välja vilken 
elementarplan den ska avse. Prästen förblir i det 

andra elementarplanet tills han eller hon på ett 

eller annat sätt lyckas återvända, eller blir hem-

kallad med någon sorts magi. Flera personer, upp 

till sju, kan förflyttas tillsammans av besvärjel-
sen, om de står i en cirkel och håller varandra i 

handen. Prästen kan också förflytta en ovillig va-

relse med hjälp av besvärjelsen. Detta kräver ett 

lyckat attackslag för att beröra varelsen, samt att 

denne missar ett räddningsslag mot magi. 

Eterisk tjänare 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 dag per grad 

Besvärjelsen frammanar en tjänare från luftens 

elementarplan, som antar prästens uppdrag. När 

den har utfört sitt uppdrag återvänder den. Präs-

ten kan när som helst sända tillbaka tjänaren. 

Den eteriska tjänaren är vanligtvis osynlig men 
kan framträda som en mycket vag, nästan helt 

genomskinlig skepnad med mänskliga drag. Den 

är runt två och en halv meter lång. Luftanden är 

mycket stark och svår att förgöra, men den stri-

der inte på prästens order. Den har en egen vilja 

och blir lätt upprörd om ordern den får är me-
ningslös eller mycket farlig för den själv. Den ete-

riska tjänaren är halvintelligent, förstår prästens 

ord och frammanas ofta för att bära skatter, hitta 

och hämta föremål eller personer, vaka över präs-

ten när denne sover, och så vidare. Observera att 
den eteriska tjänaren endast utför ett uppdrag, 

och när det är slutfört försvinner den. Rimliga 

uppdrag blir den ofta engagerad i. Får den i upp-

drag att hämta ett föremål, till exempel, men 

hindras att göra det, kan den ägna ganska myck-

et tid till att planera sin stöld eller rentav ta före-
målet med våld – det vill säga slita det ur händer-

na på den andre; den eteriske tjänaren går inte in 

i regelrätt strid. Eftersom den är osynlig kommer 

”attacken” vanligtvis som en överraskning. En 

människa eller halvmänsklig varelse har inget att 

sätta emot om den eteriska tjänaren försöker ta 
något från dem. De är mycket starka och mycket 

snabba. De kan bära 250 kilo utan att deras för-

flyttning på 24 påverkas, och 500 kilo med halve-

rad förflyttning. De har 16 KPT och gör 3t8 i 

skada. De kan endast skadas av magiska vapen. 

Enda gången en eterisk tjänare har dödat någon, 

såvitt känt, är när den präst som frammanade 
anden gav den omöjliga, enfaldiga eller orimliga 

uppdrag. Det riskerar att göra anden rasande 

och drabbas av temporär galenskap. 

Evigt ljus / Evigt mörker* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 3, Magiker 2 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: 1 år per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som ljus, 

men evigt ljus varar i flera år. Läggs upplös magi 
eller evigt mörker på samma område upphör den 

magiska effekten. Besvärjelsen lyser upp en 12-

metersradie. Evigt ljus kan precis som ljus kas-

tas på ett objekt, ut i luften, eller på en varelse. 

Kastas den mot en varelse får denne ett rädd-

ningsslag mot magi, och lyckas det uppstår ljus 

där denne är, men det följer inte med honom el-
ler henne. Besvärjelsens effekt är namnet till 

trots inte evig, utan varar i själva verket ett år 

per besvärjarens grad. Besvärjaren kan endast 

ha en ljusbesvärjelse aktiv vid ett givet ögonblick; 

om han eller hon skapat evigt ljus tidigare, och 

gör det igen, slocknar den första källan. 
  Den motsatta besvärjelsen, evigt mörker, skapar 

komplett avsaknad av ljus inom det aktuella om-

rådet, och kväver normala ljuskällor. Evigt mör-

ker varar till skillnad från evigt ljus tills någon 

får magin att upphöra, och dessutom kan en be-

svärjare lägga ytterligare mörker utan att tidigare 
lagda mörker upphör. 

  Liksom ljus och mörker neutraliserar varandra, 

tar även de eviga formerna av ljus och mörker ut 

varandra. 

Exorcism* 

Klass: Präst 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Exorcism får all form av besatthet till följd av ut-

omstående kraft att upphöra. Detta inkluderar 

sinneskontroll via objekt, besatthet via magisk 
behållare eller övernaturligt väsen, men också 

förbannelse, samt även charma. Exorcism kan 

dessutom utövas på objekt som blivit besatta. 

Det tar någonstans mellan en timme och ett 

dygn att genomföra utdrivningen. Spelledaren 
avgör, men för att exemplifiera med ytterligheter 

tar det tio minuter att neutralisera en charma-

effekt och ett dygn att driva en mäktig ande ur 

en äventyrare. Om formen av besatthet gör det 

rimligt, får den som givit upphov till besattheten 
ett räddningsslag mot magi. Lyckas räddningss-

laget misslyckas exorcismen, och samma präst, 

eller en präst av lägre grad, kan inte prova igen. 
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Falsk fälla 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

En falsk fälla används för att avskräcka tjuvar 

från att stjäla magikerns saker. Den läggs på nå-

got som kan öppnas – en börs, ett skrin, en kista 

– och den tjuv som undersöker tinget kommer att 

upptäcka ”fällan” på 1-5 på 1t6. Men det är i 

själva verket ingen fälla, utan blott en illusion; så 
om tjuven inte upptäcker fällan eller inte bryr sig 

om den kommer ingenting att hända om denne 

öppnar föremålet. Om tjuven däremot hittar och 

försöker desarmera fällan används dennes för-

måga, men med 50% lägre chans att lyckas än 

normalt (avrundat nedåt). Magikern kan ha en 
falsk fälla pågående per varannan grad; det vill 

säga, en tredje gradens magiker kan lägga en 

falsk fälla, en femte gradens kan lägga en till och 

ha båda i effekt; en sjunde gradens kan ha ytter-

ligare en, och så vidare. En falsk fälla som 

”desarmeras” försvinner, och magikern kan i 
denna stund lägga en annan i stället. 

Finn famulus 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: 1 kilometer per grad 

Varaktighet: Special 

En famulus (”tjänare”) förstärker magikerns för-

mågor: Den ger besvärjaren fler kroppspoäng, 

låter honom eller henne se det hjälparen ser och 
kan tjäna som vakt eller spion. Dessutom erbju-

der famulus förströelse och sällskap, för den kan 

konversera med sin mästare. Men magikern kan 

själv inte välja famulus, det är snarare tvärtom. 

En gång per år kan magikern använda denna 

besvärjelse i hopp om att en famulus uppenbarar 
sig – vilket inte alls är säkert. Ritualen omfattar 

brännandet av vissa ingredienser (örter, rökelse, 

fett) i ett kärl medan trollformeln uttalas. Anting-

en närmar sig ett hjälpdjur eller så gör det det 

inte. Slå på följande tabell när ritualen pågår. 

Finn famulus 

 
 

t20 Famulus Egenskaper 

1-4 Svart katt 
Utmärkt syn, mörker-
seende och hörsel 

5-6 Kråka Utmärkt syn 

7-8 Hök Överlägsen syn 

9-10 Uggla 
Överlägset mörkerse-
ende och hörsel 

11-12 Padda Vidvinkelseende 

13-14 Vessla 
Överlägsen hörsel och 
utmärkt luktsinne 

15-16 Hund 
Överlägset luktsinne 
och utmärkt hörsel 

17-20 Ingen  - 

De flesta famuli har 2-4 KP och 13 i skydds-

värde. Alla är mycket intelligenta och lojala. De-

ras intelligens förhindrar dem att uttrycka lojali-
tet genom att utsätta sig för poänglös livsfara; 

till exempel kommer inte en katt att attackera 

en hotfull rese. Dess kroppspoäng adderas till 

magikerns så länge hjälpdjuret är inom 40 me-

ter. Dödas famulus förlorar magikern permanent 

dubbelt så många KP som hjälpdjuret hade. 
  Att tillbakavisa en famulus ger otur under ett 

år och att skada den famulus som erbjuder sina 

tjänster rubbar allvarligt magikerns förmågor att 

använda magi, enligt spelledarens bedömning. 

  Mäktigare magiker kan erhålla famulus i form 
av smärre monster, som quasit och imp; detaljer 

är upp till spelledaren. 

Fixera port* 

Klass: Magiker 
Nivå: 1 

Räckvidd: 6 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Denna besvärjelses magiska effekt håller en dörr 

eller en port, ett fönster eller en lucka av trä, 

metall eller sten stängd. Magin håller ”porten” 
stängd som om den vore låst. En magiker som 

är fyra grader över den som kastade besvärjel-

sen kan emellertid öppna porten utan vidare. 

Annars kan öppna eller upplös magi neutralisera 

effekten. En port som är fixerad med denna be-

svärjelse kan fortfarande slås sönder, däremot 
inte dyrkas upp, oavsett om den har ett lås eller 

inte. 

Fjäderfall 

Klass: Magiker 
Nivå: 1 

Räckvidd: 12 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Fjäderfall får en varelse eller ett objekt att bli 

lätt som dun. Läggs besvärjelsen på någon i fritt 

fall kommer denne i stället att långsamt segla 
ned mot marken, med en hastighet av ungefär 

10 meter per rond. Men i samma ögonblick be-

svärjelsen upphör övergår den nedseglande till 

fritt fall. Besvärjelsen kan endast läggas på nå-

got som befinner sig i luften (en hoppande eller 
fallande varelse, en pil, och så vidare), det har 

ingen effekt på objekt som har kontakt med 

marken. Effekten upphör också när det förtrol-

lade får kontakt med marken. Ingen varelse och 

endast mycket sköra objekt skadas när det når 

marken med fjäderfall. Objektets vikt kan inte 
vara mer än 150 kilo plus 10 kilo per grad. Fjä-

derfall har den särskilda, magiska egenskapen 

att den kan kastas i vilket ögonblick som helst 

(det vill säga även när det inte är trollkarlens tur 

enligt initiativslag). 
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Fjärrsyn* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Fjärrsyn ger magikern förmågan att inom sig se 

en annan plats. Avståndet spelar ingen roll, men 

det måste vara en plats magikern känner till väl, 

vilket i de flesta fall innebär att han eller hon be-

sökt den. Till exempel: Om magikern inte varit i 

ett slott, men stått utanför det, kan han eller hon 
via fjärrsyn se slottet från denna plats, men inte 

vad som händer i slottet. Mörker och ljus påver-

kar magikerns förmåga att se, alldeles som om 

han eller hon befann sig på platsen. 

Flyga* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond per grad + 1-6 ronder 

Den besvärjelsen läggs på erhåller förmågan att 
flyga. Hastigheten i luften är densamma som va-

relsens normala förflyttning. Karaktären kan 

stiga med halv hastighet, och sjunka dubbelt så 

fort. Den som på detta sätt flyger gör klokt i att 

inte stanna för länge i luften: När förtrollningen 
läggs slår spelledaren en dold t6 och lägger till 

antalet ronder som besvärjelsen varar; om för-

trollningen upphör under tiden karaktären fly-

ger, faller denne till marken. 

Flytta jordmassa 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Med denna magi kan magikern flytta stora 
mängder jord, sand eller lera bara genom att 

skjuta händerna framför sig i luften. Ju längre 

tid magikern upprätthåller besvärjelsen desto 

mer jordmassa flyttas. För varje tiominuterspe-

riod kan han eller hon flytta 10 kubikmeter jord. 

Besvärjelsen är kanske mest användbar i krig, 
för att skapa fästningsvallar och vattengravar, 

men kan även användas till exempelvis fördäm-

ningsvallar i fredstid. Denna effekt förutsätter att 

jorden så att säga ligger fritt. Jord under byggna-

der eller i skog vars marker är fyllda med kraftiga 
rötter, kräver flytta jordmassa hjälp av en jorde-

lementarande för att få önskat resultat. 

Framkalla flamma 

Klass: Druid 

Nivå: 2 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

En flamma, motsvarande en facklas eld, skjuter 

upp ur druidens handflata. Flamman skadar inte 

druiden men antänder brännbart material. Vid 

sidan av att använda flamman till att tända eld 

på något, eller lysa upp, eller bara imponera på 

omgivningen, kan druiden kasta den som en pro-
jektil upp till 12 meter. Under normala omstän-

digheter kommer druiden alltid att träffa sitt 

mål. När flamman träffar följer en liten explosion 

som genast antänder brännbart material inom 

en 1 meters radie, varpå den magiska flamman 

slocknar men elden den tänt fortsätter att 
brinna. Effekten är densamma som brinnande 

olja, bortsett från att det inte blir någon skvätt-

skada. Sin egen flamma kan druiden när som 

helst släcka, men inte nödvändigtvis branden 

den förorsakat. 

Framkalla eld / Släcka eld 

Klass: Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: 12 meter 
Varaktighet: 1 rond 

Med framkalla eld kan druiden sätta eld på ett 

område upp till 4 kvadratmeter stort. Det brinner 

blott en rond, men branden antänder allt bränn-

bart material, som tyg, olja, pergament, nå-

gorlunda torrt gräs och somliga möbler. 
  Den omvända besvärjelsen, släcka eld, släcker 

all normal eld inom ett område på upp till 4 

kvadratmeter. 

Framkalla väder 

Klass: Druid 
Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen gör att druiden kan ge upphov till 

väder. Den enda begränsningen är att vädret 
måste vara naturligt för årstiden och det geogra-

fiska området. Till exempel kan druiden under 

våren framkalla en tromb, ett åskoväder, storm, 

kyla eller hetta; på sommaren hällregn, värme-

bölja, hagelstorm; under hösten varmt eller kallt 

väder, dimma, snöblandat regn; vinter ger möj-
lighet till extrem kyla, snöstorm eller töväder. 

Detta är alltså blott exempel; så länge vädret alls 

är möjligt på den tid och plats druiden befinner  

sig kan han eller hon framkalla det. Vädret är 

däremot inte under druidens kontroll när det väl 
framkallats. En tromb kan vara under blott tio 

minuter, ett hällregn i timmar och en värmebölja 

i dagar. På motsvarande sätt kan området som 

påverkas vara allt från en kvadratkilometer stort 

till 100 kvadratkilometer. Spelledaren bedömer 

rimligheten. När druiden kastat sin besvärjelse 
märker man effekterna av den efter en timme – 

molnen hopas eller skingras, temperaturen sjun-

ker eller stiger, regn börjar falla eller vinden bör-

jar blåsa. Efter 1t3+1 timmar är vädret i full 

styrka. 
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Frammana djur* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

Med denna besvärjelse kan prästen frammana ett 

eller flera däggdjur som attackerar hans eller 

hennes fiender. Djuren stannar hos prästen en-

ligt besvärjelsens varaktighet eller tills de dödats. 

Prästen kan frammana ett eller flera djur som 

sammantaget har lika många KPT som prästens 
grad. En åttonde gradens präst kan alltså fram-

mana ett djur med åtta KPT, två med fyra, ett 

med sex och ett annat med två, och så vidare. 

(Eventuella plusvärden vid djurets KPT förbises.) 

De frammanade djuren går omedelbart till attack 
mot prästens fiender. De är inte intelligenta och 

fungerar inte som dresserade djur, utan attacke-

rar bara prästens fiender. Om fiender saknas be-

ter de sig rastlöst och irriterat. 

Frammana eldelementarande 

Klass: Druid 

Nivå: 6 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Druiden öppnar en portal till eldens elementar-
plan och frammanar en kraftfull eldelementa-

rande (se MONSTER i Monster & Magi). Besvärja-

rens nära relation med eldens element gör att 

denne inte har något att frukta av monstret. Det 

hjälper druiden med det han eller hon ber om 

och attackerar fiender. Om inte druiden sänder 
tillbaka den innan dess, eller om den inte blivit 

upplöst eller förgjord, återgår eldelementaranden 

till sitt plan efter 10 minuter gånger druidens 

grad. 

Frammana elementarande* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Med denna besvärjelse kan magikern frammana 
en eld-, jord-, luft- eller vattenelementarande, 

genom att öppna en portal till någon av de fyra 

elementarplanen. Magikern väljer vilken typ han 

eller hon frammanar. (Elementarandarna besk-

rivs i MONSTER i Monster & Magi.) För att fram-
mana en ande måste rätt element vara represen-

terat inom besvärjelsens räckvidd – en brasa, 

jord på marken, tänd rökelse, respektive en nå-

gorlunda stor vattenansamling. Elementaranden 

lyder magikern villkorslöst, förutsatt att denne är 

helt koncentrerad på att kontrollera varelsen; att 
kasta besvärjelser, strida eller springa leder till 

att besvärjaren förlorar kontrollen över sitt mons-

ter. Så länge elementaranden är under magi-

kerns kontroll kan denne när som helst förvisa 

elementaranden tillbaka till dess elementarplan, 
men om magikern förlorar koncentrationen tap-

par han eller hon kontrollen över elementaran-

den och kan inte återfå den. Det är då 25% 

chans att monstret omedelbart återvänder till sitt 
eget plan, och 75% risk att den attackerar magi-

kern och/eller hans eller hennes allierade. En 

elementarande återvänder till sin hemvist när 

besvärjelsens varaktighet gått ut, om inte förr. 

Frammana jordelementarande 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: 2 meter 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Druiden frammanar en jordelementarande som 
följer hans eller hennes önskemål. 

Frammana monster I 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 2 ronder plus 1 per grad 

När denna besvärjelse lagts framträder 2t4 

monster efter 1-4 ronder på den plats magikern 

önskar (inom besvärjelsens räckvidd). Slumpen 
avgör typ av monster, se tabell nedan. De angri-

per omedelbart magikerns fiender. Önskar magi-

kern andra handlingar kan han eller hon beordra 

dem till detta, givet att denne kan kommunicera 

det till dem. Monstrens kroppar försvinner, oav-

sett om de är döda eller levande, när besvärjel-
sens varaktighet gått ut. 

Frammanade monster 

 

Frammana monster II 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: 12 meter 

Varaktighet: 3 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som fram-
mana monster I, men 1t6 monster enligt tabellen 

nedan. 

Frammanade monster 

 

1t6 Monster 

1 Jätteråtta 

2 Vätte 

3 Illvätte 

4 Kobold 

5 Ork 

6 Jättefladdermus 

1t6 Monster 

1 Jättespindlar 

2 Jättetusenfotingar 

3 Gnoll 

4 Fladdermyggor 

5 Jättepaddor 

6 Troglodyter 
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Frammana monster III 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 15 meter 

Varaktighet: 4 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som fram-
mana monster I, men i stället frammanas 1t4 

monster av endera sorten enligt tabellen nedan. 

Frammanade monster 

 

Frammana monster IV 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 6 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som 
andra frammana monster, men frammanar i stäl-

let 1t2 monster som dyker upp inom 1t3 ronder. 

Frammanade monster 

 

Frammana monster V 

Klass: Magiker 
Nivå: 7 

Räckvidd: 24 meter 

Varaktighet: 6 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som 

andra frammana monster, men frammanar i stäl-

let 1t2 monster som dyker upp inom 1t3 ronder. 

Frammanade monster 

 

1t6 Monster 

1 Gigantspindel 

2 Storvätte 

3 Geléartad kub 

4 Ghoul 

5 Jättegecko 

6 Rese 

1t6 Monster 

1 Blinkhund 

2 Eldhund 

3 Gargoil 

4 Ugglebjörn 

5 Varulv 

6 Gråslam 

1t6 Monster 

1 Fågelbasilisk 

2 Dubbelgångare 

3 Hydra 

4 Varsvin 

5 Minotaur 

6 Levande staty 

Frammana monster VI 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 26 meter 

Varaktighet: 7 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som 

andra frammana monster, men frammanar i stäl-

let 1t2 monster som dyker upp inom 1t3 ronder. 

Frammanade monster 

 

Frammana monster VII 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: 30 meter 

Varaktighet: 8 ronder plus 1 per grad 

Denna besvärjelse fungerar i stort sett som 
andra frammana monster, men frammanar i stäl-

let 1t2 monster som dyker upp inom 1 rond. 

Frammanade monster 

 

Fristad* 

Klass: Präst 
Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 2 ronder plus 1 rond per grad 

Fristad gör att en motståndare måste lyckas med 

ett räddningsslag mot magi för att kunna attack-

era prästen, eller den allierade äventyrare präs-
ten lade formeln på. Misslyckas räddningsslaget 

kommer motståndaren att ignorera denne, och 

antagligen attackera en annan i stället. En mot-

ståndare som lyckas med sitt räddningsslag kan 

agera normalt, men andra som strävar efter att 
attackera prästen måste också slå sitt rädd-

ningsslag. Magin skyddar inte mot besvärjelser 

som har en områdeseffekt, som eldklot. Den som 

är skyddad av fristad kan inte själv attackera 

eller utföra andra aggressiva handlingar utan att 

den magiska effekten upphör, men kan hjälpa 
kamrater på olika sätt. 

1t6 Monster 

1 Mantikora 

2 Troll 

3 Fantom 

4 Lindorm 

5 Vartiger 

6 Gengångare 

1t6 Monster 

1 Kimera 

2 Katoplebas 

3 Svart drake 

4 Stenjätte 

5 Bergsjätte 

6 Frostjätte 
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Fråga naturen 

Klass: Druid 

Nivå: 5 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

När druiden ska använda denna besvärjelse slu-

ter han eller hon sina ögon, sätter sig ned, och 

blir ett med naturen runt omkring. Druiden får 

på detta sätt reda på särskilda omständigheter 

gällande omnejden. Det tar 10 minuter att ge-
nomföra ritualen. Genom fråga naturen kan drui-

den få reda på riktning och avstånd till vatten, 

varelser, växter, mineraler, eller bara viss ter-

räng, med mera. Besvärjelsen kan ge svar på tre 

frågor av dylikt slag, och den fungerar endast 

utomhus eller i naturliga grottor. Avståndet till 

det som efterfrågas kan vara upp till en kilometer 
per druidgrad utomhus, och upp till 50 meter 

per grad i naturliga grottsystem. I städer, tunnel-

system och andra miljöer där ”kulturvarelsers” 

verksamhet tagit överhanden, fungerar inte fråga 
naturen. 

Fummel 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Magin gör offret klumpigt och tafatt. En spring-

ande varelse kommer att snubbla och ramla om-

kull, den som griper något kommer att tappa det, 

och den som attackerar slår så att säga en 1:a. 

Offret får dock ett räddningsslag och lyckas det 

kommer vederbörande bara att bli något tafatt. 
Denne får -2 på alla tärningsslag och avseende 

hastig förflyttning och strid blir effekten utöver 

detta som långsamhet. 

Fyrverkeri 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 3, Magiker 2 

Räckvidd: 10 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Fyrverkeri används för att på ett av två möjliga 

sätt förblinda motståndarna. Den ena effekten är 
att magikern skapar en explosion av färgspra-

kande ljus som förblindar motståndarna i 1t4+1 

ronder. Offren måste kunna se fyrverkeriet, ha 

blicken riktad i dess generella riktning och vara 

inom 30 meter från fyrverkeriet. En varelses 

framgångsrika räddningsslag mot magi, modifie-
rat efter intelligens, gör att denne inte drabbas. 

Den andra effekten är att fyrverkeriet i stället för 

ljus skapar rök. Från den plats där fyrverkeriet 

uppträder bildas ett rökmoln som omedelbart 

sprider sig 5 meter i alla riktningar. Det är omöj-
ligt att se något i eller genom röken. Rökmolnet 

varar 1t4+1 ronder. Alla förblindade varelser som 

annars förlitar sig på sin syn, får -4 på sina at-

tackslag och -4 i skyddspoäng. 

Fälla* 

Klass: Präst 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Prästen kan skapa en magisk fälla för att skydda 

en passage, en dörr, en kista, eller motsvarande. 

Han eller hon gör det genom att rita eller rista en 

symbol på platsen som ska skyddas, i samband 

med att ett lösenord bestäms. Fällan aktiveras 

inte om lösenordet uttalas. Prästen kan också 
avgöra att exempelvis goda varelser kan passera 

utan att uttala lösenordet, eller att alla alver kan 

göra det, eller liknande. Fälla skyddar upp till 

två gånger två meter, och när den väl är skapad 

tonar symbolen bort och blir nästan helt osynlig. 

Endast en fälla kan läggas på varje dörr, pas-
sage, låda och så vidare. Prästen väljer vad som 

händer när fällan aktiveras, men en typisk effekt 

är att inkräktaren tar 1t8 i elektrisk skada per 

tre prästgrader, +1 per grad, upp till som mest 

5t8+5. Till exempel skulle en sjätte gradens 
prästs fälla kunna tillfoga 2t8+6 i skada. Prästen 

kan också ingjuta en besvärjelse som han eller 

hon behärskar, som aktiveras av fällan. Fällan 

kan bara aktiveras en gång, sedan försvinner 

den. Upplös magi får den att försvinna utan att 

först aktiveras, men observera att den är prak-
tiskt taget osynlig. 

Fängelsehåla / Utbrytning 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

När denna besvärjelse läggs på offret (som end-

ast får ett räddningsslag om han eller hon har 

samma grad som eller högre grad än magikern) 

tycks denne sjunka ned under jorden. Offret 
hamnar i en magisk fängelsehåla under marky-

tan, medveten om sin belägenhet men oför-

mögen att påverka den. Platsen går inte att nå 

med fysiska medel; den är mer eller mindre tid-

lös. Vanlig fjärrskådningsmagi hittar inte den 

fängslade. 
  Den omvända besvärjelsen utbrytning får den 

infångade att uppträda på samma plats som han 

eller hon försvann ifrån. För att använda utbryt-

ning måste magikern veta namnet på den in-

fångade. 

Färgstråle 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen får en solfjäderformad färgstråle att 

skjuta ut från handflatan, i syfte att förblinda 

sina motståndare. Solfjärden har en vinkel på 90 

grader och sträcker sig 3 meter per magikergrad 

bort, men som längst 12 meter. Inom detta om-



24 

 

råde kan upp till åtta varelser drabbas av besvär-

jelsen; magikern kan spruta ned en mängd varel-

ser som motsvarar 1 KPT/grad per egen grad. Till 
exempel, en fjärde gradens magiker skulle med 

andra ord kunna förblinda fyra vättar eller två 

ödlemänniskor, eftersom vättarna har 1 KPT och 

ödlemänniskorna 2. Alla varelser som träffas av 

färgstrålen blir förblindade i 2t4 ronder och 

måste slå ett moralslag för att inte dra sig ur stri-
den. Varelser som har högre grader än magikern, 

eller motsvarande KPT, får ett räddningsslag mot 

magi. Lyckas slaget blir de opåverkade. Varelser 

som har 6 eller mer i grad eller KPT påverkas inte 

av färgstråle. 

Fördriva trä 

Klass: Druid 

Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 4 ronder per grad 

En oerhörd kraft utgår från druiden, i den rikt-

ning han eller hon står vänd, som får allting av 

trä att skjutas från honom eller henne så långt 

som möjligt enligt besvärjelsens räckvidd. Områ-

det träet fördrivs ifrån är 12 meter brett och 5 
meter långt per grad. Kraftigare strukturer som 

sitter fast ordentligt – till exempel pelare, taksto-

lar eller kraftigare väggar – påverkas inte. Men 

inte bara alla möbler och annat av trä som inte 

sitter fast, utan även större strukturer som be-

lägringstorn skjuts iväg, samt mindre men kri-
tiska föremål som sköldar, pilbågar och spjut 

(även magiska). Släpper man inte föremålet som 

fördrivs släpar man efter det. Smärre strukturer 

som sitter fast, såsom enkla dörrar, staket, vägg-

fasta möbler, böjs och spricker av kraften. Kraf-
ten som utgår från druider fortsätter oförminskat 

under fyra ronder per grad, givet att druiden 

koncentrerar sig på den. Det går inte att rikta om 

fördrivningen när den väl kastats. 

Fördröj gift 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 timme per grad 

Effekterna av gift hos en redan förgiftad person 
fördröjs avsevärt med denna besvärjelse. Giftet 

neutraliseras alltså inte, men den förgiftade tar 

endast 1 KP i skada av giftet per 10 minuter, och 

kommer inte att nå 0 KP så länge fördröj gift va-

rar. Syftet med besvärjelsen är förstås att hålla 

offret vid liv tillräckligt länge för att hinna lägga 
en neutralisera gift eller motsvarande. Besvärjel-

sen kan också rädda livet på den som livlöst fallit 

till marken på grund av dödligt gift. Om fördröj 
gift läggs inom en rond per grad, kommer offret  

under nämnda omständigheter att kvickna till liv 

och ha 1 KP tills besvärjelsens varaktighet går ut, 
eller tills neutralisera gift läggs, eller annat he-

lande sker. 

Förfäran 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 rond per 2 grader 

När magikern kastar besvärjelsen börjar alla i 

hans eller hennes riktning att förfärat backa un-

dan. Alla inom 3 meter per grad som ser magi-

kerns ansikte drabbas av denna förfäran inför 

hans eller hennes uppenbarelse. Offren får ett 

räddningsslag, de som lyckas tvekar blott en 
rond innan de kan agera fritt. Magikern kan välja 

vilka som ska drabbas, baserat på något slags 

grupp – såsom ”mobben”, ”kungens livvakter” 

eller ”alla fiender”. 

Förlängning I 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Med förlängning får magikern en kastad besvär-

jelses (pågående) effekt att vara dubbelt så länge. 

Förlängning I fungerar endast på första, andra 

och tredje gradens besvärjelser, och endast på 

besvärjelser som har en varaktighet, som flyga 

och paralysera. 

Förlängning II 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse fungerar precis som förläng-
ning I, men inkluderar fjärde nivåns besvärjelser 

med varaktighet. 

Förlängning III 

Klass: Magiker 
Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse fungerar precis som förläng-
ning I, men inkluderar femte nivåns besvärjelser 

med varaktighet. 

Förslag 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 timme plus 10 minuter per grad 

Magikern får offret att vidta vissa mått och steg, 

som om denne höll med om att det är en utmärkt 

idé. Magikern uttalar sitt förslag i en eller ett par 

meningar och bör formulera det på ett nå-

gorlunda övertygande sätt (enligt spelledarens 
generösa bedömning). Offret måste höra och för-

stå besvärjaren. Förlaget får inte vara uppenbart 
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farligt eller självdestruktivt. Däremot är offret 

lättövertalat bara formuleringen låter förstå en 

positiv följd, så besvärjelsen kan användas till att 
besegra fiender. Till exempel, det kan gå att före-

slå någon att hoppa från en klippa om magikern 

säger att han vill prova sin flyga-magi på denne; 

eller att föreslå någon att dricka ur flaskan (med 

gift) för att det gör vederbörande gott; eller, å 

andra sidan, föreslå ett monster att inte döda 
äventyrarna eftersom de planerar att återkomma 

med stora skatter. Magins effekt håller i sig täm-

ligen länge, minst en timme, men effekten avser 

endast ett förslag. – När magikern kastar sin be-

svärjelse får mottagaren ett räddningsslag. Detta 

slag kan modifieras dels efter intelligens (som 
vore det illusionsmagi), och dels efter förslagets 

innehåll och formulering (ett väl formulerat för-

slag som inte alls är orimligt har mycket större 

chans att lyckas), samt efter magikerns karisma. 

Förstena / Upphäv förstening* 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 30 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: Permanent 

När magikern stirrar på offret och med en dra-

matisk gest kastar sin besvärjelse förvandlas 

denne ögonblickligen till sten – om varelsen inte 

lyckas med ett räddningsslag mot paralysering. 

Allting offret bär blir en del av statyn. Alla varel-

ser av kött och blod kan förstenas. För den 
förstenade upphör tid och tanke, han eller hon 

tar inte längre några intryck. Om statyn går sön-

der eller skadas, kommer varelsen att lida mot-

svarande skador om försteningen upphävs. 

  Den omvända besvärjelsen, upphäv förstening, 

är en motbesvärjelse och återställer en förstenad 
varelse tillsammans dess utrustning. 

Förstora / Förminska 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Besvärjelsen förstorar varelser och föremål; vik-

ten blir proportionerligt högre. Besvärjelsen kan 

endast användas på en varelse eller ett objekt. 
Magikern förstorar en varelse eller ett objekt med 

20% per grad, upp till 100%. Han eller hon 

måste se det som besvärjelsen läggs på. Objektet 

som förstoras måste vara fristående (det går inte 

att förstora en bro, en dörr eller en pelare, till 

exempel, däremot kan magin få smärre objekt att 
spricka av spänningen, enligt spelledarens be-

dömning). Storleken på en varelse som förstoras 

kan vid första och andra graden inte vara större 

än en människa; tredje och fjärde stort som en 

rese, från femte och uppåt, inte större än en ele-
fant. Det går inte att förstora magiska föremål. 

Varelser som inte vill bli förstorade får ett rädd-

ningsslag. 

  Den omvända besvärjelsen är förminska. Vid 

sidan av att den neutraliserar förstora (och vice 

versa) kan magikern förminska en varelse eller 

ett objekt med 25% per grad, ned till 25% av ur-

sprunglig storlek. En motvillig mottagare av be-
svärjelsen får ett räddningsslag mot magi. 

Förstora djur / Förminska djur* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 3 
Räckvidd: 20 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När denna besvärjelse kastas kan prästen få upp 

till åtta djur, inom en åtta meter stor area, att 

växa till sin dubbla storlek. Djurets bärförmåga 
dubbleras, liksom skadan det gör, samt antal 

KPT. Besvärjelsen är särskilt praktisk i kombi-

nation med tala med djur och/eller charma djur. 
  Den motsatta besvärjelsen, förminska djur, kan 

antingen kastas på djur som blivit förstorade för 

att neutralisera effekten, eller på normalstora 

djur för att förminska dem till halv storlek. Ett 
förminskat djur har halva KPT-värdet, halva bär-

förmågan och gör halva skadan. 

Förstå språk* 

Klass: Magiker 
Nivå: 1 

Räckvidd: 0/Hörhåll 

Varaktighet: 5 ronder per grad 

Med denna besvärjelse kan magikern förstå 

(annars) obegripliga språk och tecken, oavsett 
om han eller hon läser eller hör orden. Det krä-

ver koncentration, magikern kan inte göra något 

annat under tiden. Magikern kan inte själv göra 

sig förstådd på det språk han eller hon annars 

inte behärskar. Förstå språk fungerar inte på 

magisk skrift, givet att besvärjelsen inte föregåtts 
av en läsa magi. 

Försvinna 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Special 

Magikern kan med denna besvärjelse få ett före-

mål att försvinna. Försvinna är en form av tele-
portering (se denna besvärjelse för detaljer, för 

samma regler gäller). Den fungerar på objekt upp 

till 25 kilo per grad, eller upp till 1 kvadratmeter 
per grad. Objektet som försvinner kan antingen 

teleporteras till en given plats eller till en annan 

dimension. Objekt som försvinner till en given 

dimension kan återkallas av magikern närhelst 

denne önskar. 

Förtrollad förvaltning 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 30 minuter per grad 
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Denna mäktiga besvärjelse försvårar avsevärt för 

inkräktare att ta sig fram i en byggnad. Vanligt-

vis använder magikern trollformeln på sitt eget 
fäste; den täcker 50 kvadratmeter per grad. När 

magin läggs över byggnaden sker följande: 

Alla korridorer fylls av dimma som gör att 

man endast ser tre meter framför sig. 

Alla dörrar blir förslutna med lås. 

En dörr per grad ser ut som vanlig vägg till 

följd av en illusion. 

Trappor fylls av spindelnät. 

En smärre förvirring läggs där korridorer för-

grenar sig, som gör att inkräktaren löper 50% 

risk att välja fel. 

Hela platsen pulserar vagt av magisk energi. 

Magikern kan placera ut en av följande effek-
ter: 

Irrbloss i fyra korridorer 

Magisk mun på två platser 

Stank på två platser 

Vindstöt på en plats 

Förslag på en plats 

Den tredje och den sjunde effekten kräver att 
magikern är hemmastadd i byggnaden eller tun-

nelsystemet. Upplös magi fungerar, men endast 

på en effekt i taget. 

Förtrollat vapen / Vanligt vapen 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 6 ronder per grad 

Förtrollat vapen ger ett vanligt vapen en magisk 

laddning så att det fungerar som ett +1-vapen. 

Besvärjelsen kan läggas på alla typer av när-
stridsvapen, distansvapen och missiler som avfy-

ras från distansvapen. Läggs besvärjelsen på 

missiler, som pilar, kan magin omfatta tre. Be-

svärjelsen har ingen effekt på redan magiska va-

pen. 
  Den omvända besvärjelsen, vanligt vapen, tar 

bort 1 i attack- och skadebonus från ett magiskt 

vapen under en rond per grad. Ett +1-vapen fun-

gerar alltså som ett vanligt, omagiskt vapen, och 

ett +3-vapen som ett +2-vapen, etcetera. 

Förutspå väder 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 2 timmer per grad 

Även om druiden liksom utbygdsjägaren bättre 

än andra klasser kan förutse kommande väder 

genom att studera himlen och vindarna med 

mera, kan druiden använda förutspå väder för 

att med hundra procents säkerhet förutspå vilket 

väder det kommer att bli, med detaljkännedom 
som huruvida det blir svag, måttlig eller frisk 

vind, duggregn eller hällregn, och så vidare. En 

första gradens magiker kan förutspå vädret un-

der dagen, en andra gradens den kommande 
nattens; en tredje gradens morgondagens; en 

fjärde gradens morgondagens natt, och så vidare, 

upp till tre dygn framåt. 

Förutsägelse 

Klass: Präst 

Nivå: 4 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Förutsägelse kan avslöja ett områdes varelser 

och skatter för prästen. När denne sluter sina 
ögon och lägger besvärjelsen, får han eller hon 

en bild av vad för varelser som stryker kring (mer 

dess styrka och fientlighet än detaljer som typ av 

monster), om det finns mycket eller lite skatter 

här, om man riskerar att dra på sig övernaturlig 

vrede när man utforskar det, med mera enligt 
spelledarens bedömning. Kom ihåg att besvärjel-

sen ger en känsla av det ena och det andra, men 

inga detaljer om något. Området är någorlunda 

avgränsat – det kan vara en liten skog, en stor 

byggnad eller ett mindre tunnelsystem, till exem-
pel. Är området för stort, enligt spelledaren, om-

fattar besvärjelsen den närmaste delen av det. 

Grundchansen att lyckas är 60% plus 2% per 

grad – det vill säga, en femte gradens präst har 

70% chans att lyckas. 

Förvandla annan* 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Permanent 

Denna kraftfulla transformationsmagi ändrar 

fullständigt form och egenskaper, kanske till och 

med mentalitet, på mottagaren. En varelse kan 

inte förvandlas till en mer intelligent varelse, 

men det omvända fungerar utmärkt. Om offret 
inte vill förvandlas och lyckas med ett räddnings-

slag mot magi får besvärjelsen ingen effekt. Mot-

tagaren av magin kan inte ha fler KPT än magi-

kerns grad, den kan inte vara i gasform eller 

sakna kropp; den kan heller inte förvandlas till 

något som har fler KPT än magikerns grad. Offret 
får den nya formens fysiska förmågor och speci-

ella egenskaper. De som lyckas med ett egen-

skapsslag mot visdom kommer efter förvandling-

en att veta vad som hänt och behåller sitt eget 

medvetande och sin egen kunskap. De som miss-
lyckas kommer inte minnas något av sin tidigare 

forms liv, utan kommer helt anta den nya for-

mens temperament och beteendemönster. Den 

förvandlade har samma kroppspoäng som tidi-

gare, oavsett den nya formens KPT; en elefant 

som förvandlas till en myra kommer med andra 
ord inte att kunna krossas under krigarens fot. 

Effekten av förvandla annan är permanent, tills 

magin är upplöst eller tills varelsen dör, då den 

återgår till sin ursprungliga form. 
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Förvandla pinnar till ormar / För-
vandla ormar till pinnar 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: Druid 5, Präst 4 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter 

Prästen kan förvandla ett antal pinnar till vanliga 

ormar som motsvarar hans eller hennes grad; 
det vill säga, en femte gradens präst kan för-

vandla fem pinnar till ormar. Spelledaren tolkar 

”pinnar” generöst – det kan vara yxskaft, spjut, 

liggande grenar, och så vidare. Föremålet kan 

dock inte vara magiskt. Ormarna lyder sedan 
prästen, och attackerar hans eller hennes fien-

der. Det är 5% chans per grad att en given orm 

är giftig, med andra ord 50% chans per orm för 

en tionde gradens präst. 

  Den omvända besvärjelsen förvandla ormar till 

pinnar får förstås den omvända effekten, eller 
neutraliserar förvandla pinnar till ormar. Endast 

normala ormar kan förvandlas till pinnar. 

Förvandla sig själv* 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 
Räckvidd: Själv 

Varaktighet: 30 minuter per grad 

Med denna besvärjelse kan magikern förvandla 

sig till en annan sorts levande varelse, alltifrån 

en liten fågel till en varelse upp till samma KPT 

som besvärjarens grad. Det magikern förvandlar 
sig till måste vara en känd varelse av kött och 

blod. Om magikern dödas förvandlas han eller 

hon i samma ögonblick tillbaka till sin ursprung-

liga form. Magikern behåller sina egna sinnen 

och erhåller inte den nya formens speciella egen-
skaper och förmågor. Om magikern förvandlar 

sig till en örn kan han eller hon flyga, men får 

inte örnens blick; gör magikern sig till en svart-

pudding kan han eller hon tränga sig under 

dörrspringor, men inte bryta ned fiender med 

syra, och så vidare. Förvandlar sig magikern till 
en varg kan han eller hon visserligen attackera 

med klor och käft, eftersom dessa är så lika ma-

gikerns händer och mun. Däremot ger ovanan 

att strida på detta vis ett avdrag på attackslagen, 

från -2 till -4 beroende på vilken varelse han eller 
hon förvandlar sig till (spelledaren avgör). Magi-

kern behåller sina kroppspoäng oavsett om han 

eller hon förvandlas till en sparv eller en flod-

häst. Magikern kan när som helst välja att be-

svärjelsen ska upphöra. 

Förvandla metall till trä 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: 30 meter 

Varaktighet: Permanent 

Med denna besvärjelse kan druiden göra ett före-

mål av metall till trä. Han eller hon kan använda 

besvärjelsen på ett fyra kilo tungt objekt per 

grad. Chansen är liten att lyckas på magiska fö-

remål, endast 10%. Upplös magi påverkar inte 

det förvandlade träföremålet. En metalldörr som 
förvandlats till trädörr är helt enkelt en vanlig 

dörr av trä, inte magisk. 

Förvandla sten till lera / Förvandla 
Lera till sten 

Klass: Druid 

Nivå: 5 
Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen förvandlar alla typer av naturlig 

sten till en motsvarande mängd lera. Lerans djup 

kan inte överstiga halva dess längd och/eller 
bredd, vilket gör att exempelvis en klippa kan 

kollapsar som lera. Varelser som hamnar i leran 

sjunker ned i den och kvävs, om de inte kan 

flyga eller levitera eller på annat sätt frigöra sig 

snabbt. Små, lätta varelser som älvor kan 

springa över lera utan att sjunka. På detta sätt 
förvandlad sten förblir lera tills någon kastar 

upplös magi på den eller använder den omvända 

besvärjelsen lera till sten. Det är inte säkert att 

dessa besvärjelser även återställer formen. Leran 

förändras annars över tid, den blir sannolikt 

torrare på grund av avdunstning, till exempel, 
och blir som tiden går till sand och jord. 

  Förvandla lera till sten neutraliserarsten till lera, 

men dessutom kan besvärjelsen användas på 

vanlig lera. Den förvandlas i så fall till någon 

mjukare eller sprödare bergart som sandsten. 

Förvandla vad som helst 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Med denna mäktigas förvandla-besvärjelse kan 

magikern förvandla nästan vad som helst till vad 

som helst. Men effekten av denna variant kan bli 

temporär. Varaktigheten på förvandlingen är be-

roende av hur mycket objektet förvandlas, samt 

hur stort det är. Följande tabeller ger indikation-
er på resultatet. 

Förvandlingens omfattning 

 

Det förvandlade är 
Varaktighet ökar 

med faktor 

Samma rike: djur, växt, 
mineral 

+5 

Samma klass: Däggdjur, 
fågel, svamp, metall 

+2 

Samma storlek +2 

Besläktade: en kvist till 
ett träd, en päls till varg 

+2 

Samma eller lägre intelli-
gens 

+2 
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Förvandlingens varaktighet 

 

Till skillnad från många andra förvandla-

besvärjelser erhåller det förvandlade den nya for-

mens intelligens.  

Förvirring* 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 7, Magiker 4 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Besvärjelsen gör upp till 2t6 levande varelser 
inom en tio meters radie runt den punkt där ma-

gikern kastar den, förvirrade. Magikerns kamrater 

och allierade undantas om han eller hon så vill 

från effekten. Offren får räddningsslag mot magi, 

med bonus eller avdrag för visdom. Lyckas slaget 

händer ingenting. Varelser med mer än två KPT/
grader över besvärjaren påverkas inte alls, inte 

heller odöda eller tanklösa monster. Slå mot föl-

jande tabell för att avgöra vad den förvirrade va-

relsen gör varje gång det är dennes tur att agera. 

Effekt av Förvirring 

 
 

En drabbad varelse som inte kan utföra den 

handling som tabellen anger gör ingenting föru-
tom att vara förvirrad. Det ger inga särskilda 

bonusar att attackera en drabbad varelse. De är 

inte så snurriga att de inte försvarar sig; de at-

tackerar dessutom om möjligt sin angripare 

samma rond 

Förvrida trä 

Klass: Druid 

Nivå: 2 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: Permanent 

Druiden kan få trä att vridas, böjas, förlora sin 

form och många gånger styrka. Druiden kan för-
vrida några kubikcentimeter per grad. Till exem-

Faktor Varaktighet Exempel 

0 20 minuter Sten till en människa 

2 1 timmar Docka till en människa 

4 3 timmar Människa till en docka 

5 12 timmar Ödla till en mantikora 

6 2 dagar Får till en ullkappa 

7 1 vecka Katt till en mantikora 

8+ Permanent Mantikora till en katt 

t20 Beteende 

1-4 
Attackerar besvärjaren eller dennes alli-
erade. 

5-9 Attackerar närmaste vän eller fiende. 

10-18 Beter sig allmänt förvirrat. 

19-20 Lämnar mållöst platsen. 

pel, en första gradens druid kan förvrida skaftet 

på en yxa eller en handfull pilar, medan en femte 

gradens druid kan förvrida ett spjut, så att vap-
nen i båda fallen blir omöjliga att använda. För-
vrida trä kan också användas för att få dörrar att 

fastna eller för den delen att bli möjliga att 

öppna. I högre grader kan druiden förvrida 

material på ett skepp tillräckligt mycket för att få 

det att springa läck. Spelledaren bedömer vilken 

skada en viss druid kan åstadkomma med 
nämnda riktlinjer i åtanke. 

Ge liv åt objekt* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med denna mäktiga besvärjelse ger prästen ett 

slags liv åt livlösa objekt. Objekten kan attackera 

det mål besvärjaren pekar ut, eller vidta andra 
handlingar. Om objektet bärs eller används av 

någon annan får denne ett räddningsslag mot 

magi för att förhindra effekten. Objektet kan vara 

av alla icke-magiska material. Förflyttningsvär-

det objektet erhåller är upp till spelledaren, men 

form och tyngd påverkar. Ett rejält ekbord rör sig 
långsamt, men eftersom möbeln ändå har ben 

kan det få upp viss hastighet; en matta kan end-

ast släpa sig fram; en cylinder skulle kunna rulla 

fram och få upp ganska hög fart, och så vidare. 

Objekten rör sig alltså framåt på det sätt det 
själv finner naturligt och effektivt. Förflyttningen 

varierar i allmänhet mellan 3 och 12 meter; de 

långsammare hastigheterna är mer typiska. Bes-

värjaren kan ge liv åt ett objekt som väger upp 

till tio kilo per grad. Spelledaren har att bedöma 

hur effektivt objektet är i strid. I allmänhet har 
det samma attackbonus som prästen. Små eller 

lätta objekt gör inte mer än 1t4 skada per träff, 

medan större och/eller tyngre objekt gör 1t6 eller 

1t8 (enligt spelledarens bedömning). Vapen som 

får liv gör samma skada de normalt gör. Ett livgi-
vet objekt kan aldrig göra mer i skada än präs-

tens grad. Till exempel kan ett objekt som en 

12:e gradens präst gett liv åt inte göra mer än 

1t12 eller säg 2t6 i skada. 

Ge liv åt stenar 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: 12 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Druiden tycks med denna besvärjelse ge liv till 
stenar, upp till en halv kubikmeter per grad. Ma-

gin fungerar endast på enskilda stenar, det går 

inte att ge liv till en del av en bergssida, till ex-

empel. Den livgivna stenen följer druidens önske-

mål – den kan attackera besvärjarens fiender, 
krossa saker, blockera passager, och så vidare. 

Stenen är inte intelligent och saknar egen vilja, 

men gör så långt som möjligt det druiden säger. 

Men man kan endast ge en order, eller en upp-



29 

 

sättning enkla instruktioner (upp till tio-tolv ord), 

som sedan utförs ordagrant. 

Geckofötter 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond + en rond per grad 

Besvärjelsen har fått sitt namn efter geckoödlan, 

som kan klättra på helt vertikala och plana ytor, 

till och med under tak. När besvärjelsen läggs på 

en karaktär kan denne klättra likt en geckoödla 

med sina händer och fötter; den förtrollade kan 

med lätthet klättra över alla fasta väggar i sin 
normala förflyttningshastighet, liksom under tak. 

Båda händer och båda fötter krävs för ta sig fram 

som en geckoödla; det går inte att strida eller 

kasta besvärjelser under tiden. Stillastående kan 

dock en hand vara fri, för att kasta besvärjelser 
eller hantera ett svärd till exempel; men eftersom 

karaktären inte samtidigt kan flytta runt får 

denne -2 i skyddspoäng. 

Glödga metall 

Klass: Druid 

Nivå: 2 

Räckvidd: 12 meter 

Varaktighet: 7 ronder 

Med glödga metall får druiden metall att hettas 

upp. Det tar ett par ronder innan metallen är 
glödgad; sedan är denna extrema hetta ihållande 

ett par ronder, för att därpå svalkas av. (Se tabel-

len nedan.) Skadan förutsätter att personen hål-

ler i eller bär metallen som glödgas.  

Glödga metall 

 

Magisk metall erhåller ett räddningsslag mot be-

svärjelsen, till skillnad från vanlig metall. Obser-

vera att brännbart material i kontakt med glöd-

gad metall tar skada av hettan och mycket väl 
kan börja brinna. Skydd mot eld-magi skyddar 

sannolikt offret, och metall som glödgas av 

denna besvärjelse svalnar i vatten och neutrali-

seras av köld-magi av motsvarande styrka. 

Glömska / Hågkomst 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Permanent 

Med glömska kan magikern få alla utvalda varel-

Rond Temperatur Skada 

1 Varm Ingen 

2 Het 1t4 

3-5 Glödgad 2t4 

6 Het 1t4 

7 Varm Ingen 

ser, upp till fyra, inom en area om 5x5 meter, att 

glömma allt som hänt den senaste minuten. För 

var tredje grad över den tredje läggs ytterligare 
en minut till; det vill säga, en nionde gradens 

magiker får offren att glömma det som hänt de 

senaste tre minuterna. Glömska neutraliserar 

inte lagda, pågående besvärjelser (som charma 

eller uppdrag), men däremot kan glömska få den 

som lagt besvärjelsen att glömma att han eller 

hon gjort det, och därigenom kanske inte längre 
kan dra nytta av effekten. Magikern kan välja att 

lägga besvärjelsen på upp till fyra personer. 

Läggs den på endast en, få denne -2 på sitt rädd-

ningsslag; lägger magikern glömska på två varel-

ser, får de -1 på sina räddningsslag; om glömska 

läggs på tre eller fyra varelser, får de omodifie-
rade räddningsslag. Hela och återställning gör att 

minnet kommer tillbaka, om de kastas i just 

detta syfte; önskeuppfyllelse får samma effekt, 

men annars är minnesförlusten permanent. 

  Den omvända besvärjelsen är hågkomst. Den 

kan hjälpa intelligenta varelser att minnas något 

de glömt. Om det oåtkomliga minnet är djupt 
begravet krävs ett egenskapsslag mot intelligens 

för att magin ska lyckas. Det går inte att försöka 

få fram samma minne igen om slaget misslyckas. 

Om det förlorade minnet ligger lång tid tillbaka, 

år eller till och med decennier, och dessutom är 
en effekt av särskilda, kanske magiska omstän-

digheter, kan spelledaren göra bedömningen att 

hågkomst är en för låggradig besvärjelse för att 

fungera. Under inga omständigheter kan håg-

komst neutralisera glömska. 

Gripande handflata 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Gripande handflata är en mäktigare variant av 

avvärjande handflata, för denna griper och håller 

fast fiende eller föremål. Den magiska, två meter 

höga handen kan hålla fast en varelse som väger 

upp till 500 kilo; den kan dessutom därpå flytta 

på det den håller så länge det sker inom besvär-
jelsens räckvidd. För att lyckas måste dock magi-

kern slå ett framgångsrikt attackslag, med +2 till 

sin fördel. 

Gudomlig kontakt* 

Klass: Präst 
Nivå: 5 

Räckvidd: Själv 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Denna besvärjelse försätter prästen i kontakt 

med sin gudom eller med gudomens utomvärlds-
liga representant; prästen kan sedan ställa ja- 

eller nej-frågor till denne, max en per grad. Vä-

sendet som kontaktas kan vara allvetande eller 

inte, och även om det är allierat med prästen be-

höver det inte svara tydligt eller fullständigt 
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(vilket det kan ha sina egna, mystiska motiv till). 

Detaljer som dessa är upp till spelledaren att av-

göra. Spelledaren kan också begränsa användan-
det av denna besvärjelse till en gång per vecka 

eller månad, då upprepade åkallelser kan an-

stränga gudomens välvilja. 

Hallucinatorisk terräng  

Klass: Magiker, Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: 5 meter per grad 

Varaktighet: 1 månad per grad 

Magikern får ett utomhusområde motsvarande 

en kub med en sida om tre meter per magiker-
grad att framstå som en annan sorts terräng; till 

exempel ett fält framstår som en djungel, en äng 

som klippor, en väg som ett träsk, eller ett träsk 

som en väg, ett stup som en backe, och så vi-

dare. Den hallucinatoriska terrängen är inte end-
ast visuell, den luktar och låter också som ter-

rängen skulle göra om den var verklig. Ett fram-

gångsrikt räddningsslag mot magi, med intelli-

gensbonus, gör att man ser igenom illusionen; 

men det kräver att varelsen eller karaktären ak-

tivt fattar misstanke att det kan vara en illusion 
(något en spelare behöver meddela att hans eller 

hennes karaktär gör). Besvärjelsen tar en rond 

per ”kub” att kasta. Illusionen består tills någon 

kastar en upplösa magi på den, eller tills en intel-

ligent varelse avslöjar den – i båda fall försvinner 

den helt. 

Hela / Skada* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Permanent 

Med hela kan prästen återställa egenskapssänk-

ningar, blindhet, förvirring, dövhet, sjukdom, ut-

mattning, trötthet, sinnessvaghet, galenskap, 

illamående och förgiftning. Dessutom återställer 

den alla kroppspoäng förutom 1t4. Den tar däre-

mot inte bort energitömning och återställer heller 
inte permanent sänkning av egenskapspoäng. 

  Den omvända besvärjelsen, skada, skadar va-

relsen som berörs så illa att allt som återstår är 

1t4 kroppspoäng. Besvärjaren måste lyckas med 

ett normalt attackslag (givet att offret försöker 

värja sig, förstås); misslyckas prästen går besvär-
jelsen ändå förlorad. Notera att om offret har 

färre kroppspoäng kvar än tärningsslaget visar 

kommer denne att dö. 

  Endast levande varelser påverkas normalt av 

dessa besvärjelser. Om de används mot odöda 
fungerar hela som skada, och skada som hela. 

Konstruerade varelser som golem är opåverkade 

av dessa besvärjelser. 

Hela lätta skador / Orsaka lätta 
skador* 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: Druid 2, Präst 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Genom att lägga sin hand på en varelse helar 

prästen dennes sår; 1t6+1 kroppspoäng åter-
ställs. Besvärjelsen förutsätter att den skadade 

har en fysisk kropp. 

  Den motsatta besvärjelsen, orsaka lätta skador, 
gör 1t6+1 i skada. Det kräver ett framgångsrik 

attackslag om offret kan försvara sig. 

  Odöda påverkas omvänt av dessa besvärjelser: 
de skadas av hela lätta skador, och helas av or-
saka lätta skador. 

Hela svåra skador / Orsaka svåra 
skador* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Omedelbar 

Denna besvärjelse är en kraftigare variant av 

hela lätta skador; den återställer 3t8+3 kropps-

poäng. Annars fungerar besvärjelserna likadant. 

  Den motsatta besvärjelsen, orsaka svåra ska-
dor, fungerar som orsaka lätta skador, men gör 

3t8+3 i skada. 

Helig befallning / Ohelig befallning 

Klass: Präst 

Nivå: 7 

Räckvidd: 20 meter 

Med sin symbol höjd och med orden ”Vik hä-

dan!” fördriver prästen utomvärldsliga monster 

tillbaka till deras elementarplan. Besvärjelsen 

helig befallning förutsätter att prästen är god och 

befinner sig på jorden, samt att de som fördrivs 
är onda. (Ohelig befallning används av onda 

präster när de fördriver goda varelser.) Monstren 

får ett räddningsslag mot magi, med -1 till sin 

nackdel för varje grad eller KPT under prästens 

grad, och +1 till sin fördel för varje grad eller 

KPT monstret har över prästen. Besvärjelsen 

drabbar alla monster från andra elementarplan 
inom en 20 meter stor radie från prästen. Det 

innebär alltså att prästen kan befalla flera 

monster samtidigt, då var och en får räddnings-

slag enligt ovan. Effekten är ögonblicklig. För-

drivna monster kan ej återvända till prästens 
värld förrän tidigast ett dygn senare. 

Helig flamma / Ohelig flamma* 

Klass: Präst 

Nivå: 5 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: Omedelbar 

Prästen åkallar sina gudomliga krafter och får 

en kolumn av vit eld att skjuta ned som från 
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himlen med ett vrål. Elden upptar en kvadratme-

ter under några sekunder och den som misslyck-

as med ett räddningsslag mot drakeld tar 4t10 i 
skada. Onda varelser (enligt spelledarens bedöm-

ning, fientligt vättefolk kvalificerar) tar ytterligare 

1 i skada per prästens grad. De som lyckas med 

sitt räddningsslag tar 2t10 i skada, men skade-

bonusen per prästgrad mot onda varelser gäller 

ännu. 
  Den omvända besvärjelsen är ohelig flamma. 

Den fungerar på samma sätt, bortsett från att en 

kolumn av röda flammor verkar skjuta upp från 

underjorden, och skadebonusen gäller för goda 

varelser. (Spelledaren avgör vilka som är goda i 

detta avseende.) 

Helig hymn* 

Klass: Präst 

Nivå: 3 

Räckvidd: Special 
Varaktighet: Special 

Om helig hymn uttalas under strid träder över-

jordiska krafter in och ger prästen och hans eller 

hennes allierade +2 på alla attack- och rädd-

ningsslag, och -1 på motståndarnas attack- och 

räddningsslag. Hymnens effekt träder i kraft när 
prästen påbörjar den, och gäller så länge prästen 

fortsätter. Blir prästen framgångsrikt attackerad 

avbryts besvärjelsen. Prästen måste koncentrera 

sig på hymnen, men kan röra sig under tiden.  

Himmelsvagn 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: 1 timme + 10 minuter per grad 

När druiden kastar denna imponerande besvär-

jelse, framträder en flammande stridsvagn dra-

gen av två eldiga hästar ur ett dånande åskmoln 

på himlen. Vagnen har 24 i förflyttning på mar-

ken och 48 i luften. Den kan ta åtta äventyrare, 

men endast de som druiden utser – för andra 
varelser blir effekten densamma som att kliva in i 

en eldvägg. Hästarna lyder druidens order. Både 

djuren och vagnen är fysiska manifestationer av 

den magiska energin, och kan således ta skada. 

Ekipaget har 18 i skyddsvärde och vagn samt 

respektive häst har 30 KP. De tar endast skadas 
av magiska vapen (tänk på eldvägg-effekten vid 

närstrid) och vatten – en liter vatten orsakar 1 

KP i skada. Eld har däremot ingen effekt på him-

melsvagnen, men skadar passagerarna som van-

ligt. 

Hitta djur 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med hitta djur känner druiden riktning och av-

stånd till valfritt djur inom räckvidden. Druiden 

måste koncentrera sig på den art som ska lokali-

seras, och prova olika väderstreck under tiden – 

ett per rond. Djur kan hittas inom 1 kilometer 
per grad, men som mest 5 kilometer bort. 

Hitta fällor* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 30 minuter 

När prästen kastar denna besvärjelse ser han 

eller hon alla fällor inom 10 meter, både magiska 

och mekaniska, för de framträder med ett rött 

sken. Observera att prästen kan kasta besvärjel-
sen och sedan röra sig framåt med effekten i 

kraft. I så fall skimrar fällorna när de kommer 

inom besvärjelsens räckvidd (givet att prästen 

tittar åt det hållet). Med fällor avses magiska och 

mekaniska konstruktioner vars avsikt är att 
skada; naturliga faror som kvicksand, slukhål 

eller risk för jordskred har inte skapats med av-

sikt och upptäcks inte av denna besvärjelse. 

Hitta objekt / Dölja objekt* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå Präst 3, Magiker 2 

Räckvidd: 20 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Hitta objekt hjälper besvärjaren att känna av 

riktningen till ett välkänt eller tydligt visualiserat 
föremål. Prästen eller magikern kastar sin be-

svärjelse, och vänder sig åt olika håll tills han 

eller hon känner att objektet finns i den rikt-

ningen (givet att objektet är inom räckhåll för 

besvärjelsen). Vid sidan av att lokalisera speci-

fika objekt som besvärjaren själv har sett och 
letar efter, kan besvärjelsen användas för att 

hitta verktyg, vapen, rentav en stege eller en 

trappa. Observera att varelser inte kan lokali-

seras med denna besvärjelse. 

  Den omvända besvärjelsen är dölja objekt. Med 

denna magi kan besvärjaren dölja ett objekt från 
magisk upptäckt, till exempel försök att lokali-

sera det med hitta objekt, kristallkula, eller lik-

nande. Dölja objekt fungerar inte på levande va-

relser. 

Hitta vägen / Vilse* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Genom denna besvärjelse kan prästen (eller den 
han eller hon lägger händerna på) hitta den 

kortaste och bästa vägen till en plats som motta-

garen av besvärjelsen tidigare besökt. Besvärjel-

sen hjälper inte prästen att finna objekt. Hitta 
vägen ger mottagaren en känsla för den riktning 

som så småningom leder till målet, och ger när 
så krävs indikationer på vilken väg som bör föl-

jas och vilka handlingar som bör vidtas. Till ex-



32 

 

empel ser mottagaren lönndörrar som leder rätt, 

liksom fällor som blockerar vägen; däremot får 

han eller hon inte kunskaper om hur fällor des-
armeras, eller kännedom om exempelvis lösenord 

som öppnar dörrar. Hinder som dessa kan få be-

svärjelsen att föreslå en annan väg (redan från 

början), och om det inte finns en bättre väg kom-

mer magin att leda den sökande så långt som 

möjligt. Besvärjelsen upphör när målet är nått 
eller när varaktigheten går ut, vad som nu hän-

der först. 

  Den motsatta besvärjelsen, vilse, får den som 

misslyckas med ett räddningsslag mot besvärjel-

ser att bli helt desorienterad, helt oförmögen att 

hitta vägen varthelst han eller hon önskar ta sig 
(givet att det är en plats denne för närvarande 

inte ser). 

Hitta växter 

Klass: Druid 
Nivå: 2 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Med denna besvärjelse finner druiden en önskad 

växt inom 500 meter per grad, givet att den växer 
inom aktuella område. Effekten följer druiden 

medan denne vandrar, vilket ju gör att området 

kan utökas. Under tiden druiden söker måste 

han eller hon mentalt koncentrera sig på den 

eftersökta växten. 

Hoppa 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special/10 minuter 

Påverkad av magin från denna besvärjelse kan 

en varelse hoppa 10 meter framåt eller 3 meter 

bakåt eller uppåt. Effekten avser endast ett hopp 

för en första till andra gradens magiker, men för 

var tredje grad över den första räcker effekten för 
ytterligare ett hopp. Med andra ord kan en va-

relse som en fjärde gradens magiker lagt hoppa 

på, göra två jättehopp; om en sjunde gradens 

magiker la besvärjelsen räcker den till tre hopp, 

och så vidare. Hoppen måste under alla omstän-

digheter genomföras inom 10 minuter, sedan för-
svinner effekten. 

Hydda 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 6 omgångar per grad 

Besvärjelsen skapar en liten kupolhydda av ett 

vagt skimrande kraftfält, som skyddar mot väder 

och vind. Det går inte att se in i hyddan, däremot 

ut. Inuti råder ett vagt ljus. Sammanlagt sju per-
soner kan ta skydd i hyddan, den är 3-4 kvadrat-

meter stor. Inne är det vindstilla och 20 grader 

varmt givet någorlunda normala väderförhållan-

den utanför; det vill säga, mellan 40 plusgrader 

och 20 minusgrader, och en vindstyrka upp till 

storm (24 sekundmeter). För varje grad över 40 
höjs temperaturen med en grad i hyddan, och 

för varje grad under 20 sänks temperaturen med 

en grad. I en öken med 50 graders hetta är det 

alltså 25 grader varmt i hyddan, och i polarmar-

ker med -40 grader, är det -5 i hyddan. Kraftfäl-

tet är inte tillräckligt starkt för att motstå storm, 
magin misslyckas eller upplöses under de om-

ständigheterna. Hyddan erbjuder inget skydd 

alls mot missiler eller magi; faktum är att vem 

som helst kan komma in i hyddan, och för all 

del gå ut igen. Endast magikern måste hela ti-
den vara inne, lämnar besvärjelsekastaren hyd-

dan försvinner den. 

Hypnotiskt mönster 

Klass: Magiker 
Nivå: 2 

Räckvidd: 5 meter 

Varaktighet: Special 

Hypnotiskt mönster är ett mångfärgat, oupphör-

ligt skiftande mönster i luften; det får alla varel-

ser som ser det att bli fängslade av fascination 
för mönstret, och så länge magikern fortsätter 

att koncentrera sig på att upprätthålla det vack-

ert glimrande mönstret kommer de att stirra. 

Besvärjelsen kan fånga varelser upp till 24 gra-

der/KPT; det vill säga, till exempel en pluton 

vättar eller ett halvdussin ödlemänniskor eller 
en jätte. Offren måste vara inom 10 meter från 

mönstret, och mönstret kan läggas upp till 5 

meter från magikern; alla som ser det hypno-

tiska mönstret får ett räddningsslag mot magi, 

justerat där det blir aktuellt efter intelligens. 
Under tiden magikern upprätthåller sin illusion 

måste han eller hon hålla händerna i luften och 

vrida och vända dem; det kräver viss koncent-

ration men magikern kan till exempel meddela 

sig under tiden, eller långsamt röra sig. 

Identifiera magi 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter 

Med identifiera magi förstår magikern ett ma-

giskt föremåls effekter och (om spelledaren tyck-

er att det är rimligt) med ett lyckat slag mot in-

telligens, hur effekten aktiveras. Besvärjelsen 

fungerar normalt endast på objekt som kan bä-

ras och hanteras av vem som helst (givet att ka-
raktären tillhör rätt klass), som snabbhetsstöv-

lar eller telepatihjälm; inte exempelvis på en ma-

gisk dörr i trollkarlens torn eller ett mystiskt 

rum i vampyrens katakomb; inte heller på gamla 

artefakter laddade med magi eller nödvändigtvis 
föremål med specifika, unika egenskaper med 

särskild historik som magikern inte känner till. 



33 

 

Illusion* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 50 meter + 5 per grad 

Varaktighet: Koncentration 

När magikern kastar denna besvärjelse skapar 

han eller hon en illusion som påverkar alla som 

faller för den, så pass att de till och med kan ta 

skada av den. Objektet eller platsen kan vara 

upp till 6x6x6 meter, plus 2 per grad. Illusionen 

är ljudlös och luktlös, den saknar fysisk struk-
tur och har ingen temperatur. Den kan flyttas 

inom ramen för besvärjelsens räckvidd. Den är 

varaktig så länge magikern koncentrerar sig på 

den. Om en spelare ger uttryck för misstänk-

samhet mot illusionens verklighet får dennes 
spelarkaraktär ett räddningsslag mot magi, 

plus/minus intelligensbonus eller avdrag. Om 

en varelse i ett sällskap avslöjar illusionen och 

kan kommunicera sin upptäckt till sina allie-

rade, får dessa ett nytt räddningsslag med +4 i 

bonus. Om magikern skapar en illusion av en 
eller flera varelser kommer de att ha 12 i 

skyddsvärde och försvinner om de blir träffade 

och skulle ha tagit skada. Om illusionen an-

vänds för att simulera en besvärjelseattack till-

låts offret ett räddningsslag mot magi för att 

undvika skada. Skador som illusionen tillfogar 
är inte verkliga; de som ”dödas” eller på annat 

sätt försätts ur spel kommer att vakna upp 

oskadda (åtminstone från denna besvärjelse) ef-

ter 2t8 ronder. Den skada illusionen tillfogar 

kommer att motsvara den skada attacken hade 
tillfogat, om den varit verklig. 

Insektsplåga* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 5 
Räckvidd: 60 meter + 10 meter per grad 

Varaktighet: 20 minuter / 2 ronder per grad 

När denna besvärjelse kastas framträder en 

svärm av krypande, hoppande eller flygande in-

sekter (enligt prästens önskemål), så tät att en 

flygande svärm döljer sikten. Insekterna upptar 
en area om 2x2 meter. Varelser som drabbas av 

svärmen tar 1 kroppspoäng i skada per rond. 

Varelser med 2 eller mindre KPT/grad kommer 

att fly i blindo i slumpartad riktning, och fort-

sätta med det så länge insekterna plågar dem. 
Om flykten innebär att de undslipper plågan, 

kommer de att fly en rond till och sedan åter-

hämta sig under ytterligare en. Varelser med fler 

än 2 KPT men färre än 5, får ett räddningsslag 

för att undvika panik. De som misslyckas flyr 

som ovan. Varelser med 5 eller mer KPT blir inte 
panikslagna. Besvärjaren kan kasta insektsplå-

gan som en ”stationär” effekt. I så fall kommer 

svärmen att attackera alla varelser inom en 6x6 

meter stor area tills magins varaktighet (20 mi-

nuter), upphör eller tills magikern väljer att den 
ska upphöra. Prästen kan också välja att styra 

sin plåga (inom synhåll), men det kräver konti-

nuerlig koncentration och har en varaktighet om 

2 ronder per grad. Eldvägg, i synnerhet i cirkel-
form, är ett effektivt skydd mot plågan; eldklot 
får svärmen att skingras under 2 ronder, varefter 

den återsamlas och kan gå till förnyad attack. 

Upplös magi får svärmen att försvinna. Andra 

åtgärder kan vara mer eller mindre effektiva, en-

ligt spelledarens bedömning, men observera att 

denna magiska effekt inte är identiskt med en 
normal insektssvärm, såsom den beskrivs i 

MONSTER, även om likheter kan antas. 

Irrbloss 

Klass: Magiker 
Nivå: 1 

Räckvidd: 10 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När irrbloss kastas skapar magikern 1-4 (valfritt) 

mindre, svävande eldar, ungefär som flamman av 

en fackla, som han eller hon sedan kan flytta 
efter behag inom besvärjelsens räckvidd. Även 

om det är praktiskt måste inte magikern se el-

darna för att flytta på dem; däremot måste han 

eller hon koncentrera sig på dem för att få dem 

att röra sig, och då inte mer än denne exempelvis 

kan gå och prata och under tiden. Irrblossen kan 
avsiktligt eller oavsiktligt antända brännbart 

material, men de går inte att använda som va-

pen. 

Isa 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Isa låter magikern skapa extrem kyla. Besvärjel-

sen kan användas på tre olika sätt. Magikern 
behöver inte välja vilket när han eller hon förbe-

reder besvärjelsen, utan när den väl är memore-

rad kan den kastas på endera viset. 

Isflak. Magikern läger kyla som fryser vatten 

till is, med ett djup på 10 centimeter per 

grad över en 20 kvadratmeter stor yta per 
grad. Både människor och hästar kan ta 

sig över denna is utan risk att gå igenom. 

Varaktigheten är 1 rond per grad. 

Isstråle. En stråle av kyla skjuter ut från ma-

gikerns hand och tillfogar 4 KP i skada 

per grad på den som träffas. Den passe-
rar mindre objekt men stoppas av nor-

malstora varelser eller väggar. 

Isgranat. Denna variant skapar ett mindre 

klot av magisk is i besvärjarens hand. 

När magikern kastat den exploderar klo-

tet och skickar en måttlös mängd sylvasst 
splitter tre meter åt varje håll. Varelser 

inom området tar 4t6 i skada. När klotets 

varaktighet på 1 rond per grad är slut 

exploderar det vare sig magikern kastar 

klotet eller inte. 
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Isstorm* 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 10 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond 

Med denna besvärjelse får magikern en kraftig 

hagelstorm att slå emot fienden. Alla varelser 

inom en sex meter radie runt målet tar 2t10+1 

per magikergrad i skada. Ett framgångsrikt rädd-

ningsslag mot magi halverar skadan. Under tiden 

stormen pågår (från det ögonblick den kastas tills 
ronden är slut) får alla drabbade sin förflyttning 

halverad, -4 på attackslag och dessutom kan de 

inte höra något utom de högsta ljud. Efter be-

svärjelsens varaktighet försvinner haglet. Varel-

ser som har ett naturligt skydd mot kyla tar 
halva skadan (eller en fjärdedel om de klarar sitt 

räddningsslag). 

Isvägg 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 
Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När besvärjelsen kastas materialiseras plötsligt 

en stor, gnistrande vägg av is. Den är en ½ meter 

tjock givet att magikern inte lägger ”dubbla” väg-
gar. Dess yta är upp till 5 kvadratmeter per grad, 

men storlek och proportion är inom besvärjelsens 

begränsningar upp till magikern. Väggen måste 

fästas i något, vanligtvis men inte nödvändigtvis 

marken. Att slå sig igenom isväggen tillfogar 

skada av kylan och sylvassa isfragment – 2 KP i 
skada per 5 centimeter; eldbaserade monster tar 

3 KP i skada och köldbaserade 1 KP i skada. 

(Normalt tar det en rond att hacka sig genom 5 

centimeter.) Vanlig eld har ingen nämnvärd effekt 

på isen. Eldattacker som drakeld eller eldklot 
smälter en stor del av väggen redan ronden 
därpå, men ger å andra sidan upphov till ånga 

som dröjer kvar likt dimma i 10 minuter och hal-

verar all sikt. 

Jordbävning 

Klass: Präst 

Nivå: 7 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: 1 rond 

Jordbävning får marken att skälva under en 

rond. Området som skakar är 1 kvadratmeter per 
grad. Allting påverkas: En tunnel rasar igen, jord-

skred rasar från bergväggen, marken spricker där 

fienden står, varelser blir handlingsförlamade, 

förmodligen skräckslagna, träsk urvattnas, gamla 

träd faller, smärre byggnader riskerar att kol-
lapsa, och så vidare. Spelledaren avgör efter gäl-

lande omständigheter följden av en jordbävning. 

Järnvägg* 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 30 meter 

Varaktighet: Permanent 

När denna besvärjelse kastas skjuter en järnvägg 

upp; den har en tjocklek på en halv centimeter 

per magikergrad och en yta på 2x2 meter per 

grad. Den används vanligtvis för att blockera en 

passage, för väggen fäster sig vid kringliggande 

material (givet att den når så långt). Men magi-
kern kan också skapa en fristående vägg, som i 

så fall kan knuffas mot fienden eller över ett hål 

eller mindre klyfta, till exempel. Väggen är per-

manent om den inte tas bort av upplös magi, 
men den kommer börja rosta och som tiden går 

bli alltmer skör, liksom vanligt järn. 

Kalla på föremål 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: Special 
Varaktighet: Omedelbar 

Besvärjelsen gör att magikern omedelbart har ett 

specifikt föremål i sin hand, oavsett var det be-

finner sig när den kastas. Det måste vara ett exi-

sterande föremål som magikerna vid ett tidigare 
tillfälle vidrört medan han eller hon uttalade en 

formel. Sedan kan magikern när som helst sluta 

sina ögon, öppna sin handflata och tillkalla ob-

jektet med denna besvärjelse. Ett par sekunder 

senare är det i handen. Besvärjelsen fungerar 

inte om föremålet på något vis, i bredaste me-
ning, hanteras av någon annan. Magikern får i 

detta fall en ögonblicksbild av vem som hanterar 

objektet och i stora drag var det sker. Föremålet 

som kallas kan inte vara större än att det går att 

hålla i en hand – till exempel ett smycke eller ett 

vapen. 

Kattguld 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 
Varaktighet: 1 timme per grad 

Kattguld förvandlar temporärt koppar och mäs-

sing till guld; kopparmynt verkar med andra ord 

vara guldmynt och en mässingskandelaber av 

äkta guld, till exempel. Den som betraktar 

”kattguldet” får ett egenskapsslag mot intelli-
gens, men för varje grad magikern som la besvär-

jelsen har läggs 1 till tärningsslaget. Till exempel, 

om en femte gradens magiker la besvärjelsen 

måste en karaktär med 12 i intelligens slå under 

7 för att avslöja magin. Mängden metall som ma-
gikern kan ge dessa egenskaper motsvarar 500 

guldmynt per grad. Om en guldsmed eller erfaren 

dvärg har särskilda skäl att tro att guldet inte är 

äkta har denne 25% chans att efter en tids bear-

betning dra rätt slutsats; en alkemist har under 
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samma omständigheter 50% chans att avslöja 

kattguldet. 

Klarhörsel 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Klarhörsel gör att en magiker hör vad som sägs i 

ett rum eller annan avgränsad plats. Det kan an-

tingen vara ett rum magikern befunnit sig i och 

således känner väl till – och då spelar avståndet 

ingen roll – eller ett rum intill som magikern vet 

är där, till exempel på andra sidan dörren. Med 
andra ord fungerar inte klarhörsel på ett rum 

som bara antas existera eller som magikern blott 

hört talas om (som tronsalen i ett slott magikern 

aldrig besökt, eller sovrummet som enligt uppgift 

ska finnas i ett visst torn.) Magikern måste kon-

centrera sig på avlyssningen för att den ska fun-
gera. Endast ljud som magikern skulle höra om 

han eller hon befann sig i rummet uppfattas med 

klarhörsel. 

Klon 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Klon skapar en kopia av en varelse. Den är i alla 

avseenden likadan som originalet, inklusive grad, 
temperament och minnen. Detta gäller för det 

ögonblick då processen påbörjades, och endast 

kropp och själ – ej utrustning. För att klona nå-

gon måste magikern ha ”tillgång” till denne un-

der 2t4 dagar, och det tar 2t4 månader för klon-
en att bildas i magikerns laboratorium. Om båda 

sedan lever samtidigt är de medvetna om 

varandra – det är i själva verket samma person i 

två kroppar. Tillståndet är outhärdligt och riske-

rar att driva dem till galenskap. För att få ett slut 

på detta försöker de förgöra varandra. Om detta 
inte lyckas inom en vecka är det 70% risk att klo-

nen blir galen, 20% risk att originalet blir det, 5% 

risk att båda förlorar förståndet och slutligen 5% 

chans att de finner ett sätt att leva i detta till-

stånd med förståndet i behåll. (Spelaren förlorar 
kontroll över en karaktär som blir galen, den blir 

spelarlös och överlämnas till spelledaren.) 

Knuff 

Klass: Magiker 
Nivå: 1 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Magikern använder en osynlig kraft för att på av-

stånd knuffa till något. Knuffen är inte särskild 

hård, men räcker för att flytta ett kilo per grad 30 
centimeter från magikern. Knuff kan med andra 

ord användas för att välta något, slå bort ett 

dörrstopp eller skjuta undan en kniv någon 

sträcker sig mot. Observera att knuffen inte all-

tid behöver få objektet att flyttas för att få öns-
kad effekt; om en stenbumling balanserar på en 

kant, till exempel, kan en knuff av en låggradig 

magiker mycket väl få den att tippa över. Om 

omständigheterna är de rätta kan magikern med 

denna besvärjelse dessutom få en varelse att för 

ett ögonblick förlora balansen (och kanske för-
lora sin handling den ronden). En första gradens 

magiker kan i så fall få en kobold ur balans, en 

andra gradens magiker en vätte, en tredje gra-

dens en ork, en fjärde gradens en människa, 

och en femte gradens en ödlemänniska, en 
sjätte gradens en storvätte, och så vidare, enligt 

spelledarens bedömningar. 

Knölpåk 

Klass: Druid 
Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Druiden kan förvandla sin käpp, påk eller stav 

av ek till en magisk knölpåk. Den har en +1-

bonus och gör 2t4 i skada (plus bonusen). Men 
käppen måste vara av ek och i druidens hand. 

Kommandoord: Bedöva 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 
Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Den magikern riktar sig till när han eller hon 

uttalar kommandoordet hör det som en överjor-

disk order som bedövar kropp och sinne. Ingen 
annan hör ordet. Offret blir oförmöget att tänka 

klart eller utföra de enklaste handlingar. Hur 

länge offret förblir i detta tillstånd beror på hur 

många kroppspoäng det har. Varelser med 1-30 

KP är bedövande 4t4 ronder; de med 31-60 un-

der 2t4 ronder; de med 61-90 KP 1t4 ronder. 
Varelser med mer än 90 KP påverkas inte av 

kommandoordet. Observera att nämnda KP av-

ser det aktuella värdet; det vill säga, om en va-

relse normalt har 50 KP men till följd av skador 

har 25 KP när magikern kastar besvärjelsen blir 
den bedövad under 4t4 ronder. 

Kommandoord: Döda 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 
Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Permanent 

Med detta kommandoord dödar magikern en 

eller flera varelser som befinner sig inom 3 me-

ters radie från punkten där besvärjelsen läggs. 

Magikern måste i samband med kastandet ha 
bestämt sig för vem eller vilka som ska drabbas. 

Besvärjelsen dödar omedelbart en varelse med 

upp till 60 KP, utan chans till räddningsslag. 
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Men kommandoordet kan också användas för 

att i stället döda en mängd smärre varelser, med 

10 eller förre KP, sammanlagt motsvarande 120 
KP. Mängden avser antal KP varelsen eller varel-

serna har vid det ögonblick besvärjelsen kastas, 

inte respektive mängd som oskadade. 

Kommandoord: Förblinda 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 1 meter per grad 

Varaktighet: Special 

När magikern uttalar kommandoord förblinda 

förlorar en eller flera varelser inom räckvidden 
temporärt synen. Området har en radie om 5 

meter, från den punkt magikern lägger besvär-

jelsen. Tiden de förblir förblindande är beroende 

av mängd och storlek på offren. Är dess totala 

KP 50 eller mindre är de förblindade under 

1t4x10 minuter; är dess totala KP 51-100 varar 
blindheten under 1t4 ronder. Besvärjelsen kan 

inte omfatta en större mängd än så. Magikern 

kan också välja att rikta sig mot endast en va-

relse, i motsats till ett område. Effekten kan ne-

utraliseras med bota blindhet eller upplösa magi. 

Kontrollera eld 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 3 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Magikern kan i viss utsträckning skapa, kontrol-

lera och påverka normal eld på flera sätt med 

denna besvärjelse. Först och främst kan han el-

ler hon magiskt tända en eld på brännbart 

material; elden som springer upp motsvarar som 
mest en facklas flammor, men den kan förstås 

växa om materialet och omständigheterna tillå-

ter. Magikern kan också få en brand upp till en 

mindre lägerelds storlek att minska i önskvärd 

omfattning eller slockna helt. En liten elds-

flamma kan magikern slutligen få att på ett 
ögonblick växa i omfattning till som mest en lä-

gerelds storlek. 

Kontrollera temperatur, 3 meters ra-
die 

Klass: Druid 

Nivå: 4 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 30 minuter plus 10 per grad 

Kontrollera temperatur gör att druiden kan höja 

eller sänka temperaturen omkring sig med 5 

grader Celsius per grad. Med andra ord kan en 

femte gradens druid höja temperaturen från 0 
till 25 grader, och en tionde gradens druid sänka 

temperaturen från +25 till -25 grader. Eftersom 

druiden själv befinner sig i gällande temperatur 

har han eller hon nog inga planer på det, men i 

varje fall kan temperaturen inte falla utanför ra-

men för den naturliga världens typvärden (från -

70 till +60 grader). 

Kontrollera vind 

Klass: Druid 

Nivå: 5 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Med kontrollera vind kan druiden höja eller 

sänka vindstyrkan med 2 meter per sekund per 
grad. En femte gradens druid skulle med andra 

ord kunna få en god bris en annars vindstilla 

dag, bra nog att segla i; en tionde gradens druid 

skulle kunna dra upp en hård vind en blåsig 

dag, med tillräcklig styrka för att driva bort små 
flygande varelser och försvåra bågskytte. Nedan 

följer en tabell som spelledaren kan utgå ifrån. 

Blåsten omfattar ett sfäriskt område med 12 me-

ters radie per grad. När besvärjelsen är kastad 

ökar vindstyrkan med två meter i sekunden per 

rond, tills den når druidens önskade styrka, el-
ler maxstyrka; när besvärjelsens varaktighet 

gått ut, börjar vindstyrkan sjunka i samma takt. 

I en 3 meters radie kring druiden som kastade 

besvärjelsen är vinden oförändrad. Kontrollera 

vind fungerar även inomhus om det bara drar 
lite. Det lugna ”ögat” kring druiden och sfären 

som omfattas av magin krymper sannolikt, men 

annars har inte det förmodat trängre utrymmet 

någon effekt. Om spelledaren vill slumpa fram 

gällande vind inför druidens besvärjelse, rekom-

menderas han eller hon att slå 1t8, då 1 är 
nordlig, 2 är nordöstlig, 3 östlig, och så vidare; 

och 1t8-1 för att avgöra styrkan i meter per se-

kund på land, och 1t12-1 till sjöss (om inte spel-

ledaren har skäl att inkludera möjligheten till 

hårdare vindar). Observera att riktning och 
vindstyrka tenderar att variera kraftigt mellan 

olika platser även inom geografiskt avgränsade 

områden.  

Vindhastigheter 

 

Styrka 
i m/s 

Benämning 
(land /sjö) 

Verkningar 

6 
Måttlig vind / 

Frisk bris 
Tunna grenar rör sig; 
halv  meter höga vågor. 

8 
Frisk vind / 

Styv bris 
Mindre träd vajar; våg-
höjd ca 1 meter. 

10-12 
Frisk vind / 
Hård bris 

Stora grenar vajar; upp 
till 2 meter höga vågor. 

14-16 
Hård vind / 
Styv kuling 

Svårt att gå upprätt, 
skjuta pil, segla, flyga. 

18-20 
Hård vind / 
Hård kuling 

Går ej att skjuta pil, 
segla eller flyga. 

22-24 
Mycket hård 
vind /Halv 

storm 

Bryter mindre träd; ca 
4 meter höga vågor. 

26-28 Storm / Storm 
Träd rycks upp; stora 
skador på vanliga hus; 
höga vågberg. 
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Kontrollera väder 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: 7 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 4-48 timmar 

En mäktig präst kan kontrollera vädret i det om-

råde han eller hon befinner sig. Besvärjelsen på-

verkar vädret under 4t12 timmar i ett 4t4 

kvadratkilometer stort område. När besvärjelsen 

har kastats tar det 1t4x10 minuter innan föränd-

ringen blir kännbar och sedan ytterligare 1t4x10 
minuter innan vädret förändrats enligt prästens 

vilja. Spelledaren sätter vissa begränsningar för 

hur mycket vädret kan förändras; till exempel 

går det inte att vända upp och ned på årstider, 

och det måste finnas stråk i gällande väder av 
det väder som prästen vill ge upphov till. Tänk 

på att vädret kontrolleras, inte frammanas. Till 

exempel, för att skapa en mulen himmel måste 

det finnas moln på himlen; för att skapa en 

storm måste det blåsa; för att skapa hällregn 

måste det finnas moln på himlen; viss luftfuktig-
het krävs för dimma, och så vidare. Dessutom 

kan prästen endast ändra temperaturen med 1° 

per grad. Vädret är ännu naturligt, så det går 

inte att exempelvis både ha hård vind och 

dimma. 

Kraftfält 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 10 minuter 

Besvärjelsen ger upphov till ett kraftfält, en osyn-

lig vägg av magisk energi, som placeras där ma-

gikern önskar inom räckvidden. Det är upp till 2 

kvadratmeter stort per grad. Kraftfältet påverkas 

inte av upplös magi eller andra besvärjelser 
(bortsett från upplösning och önskeuppfyllelse) 

och är ogenomtränglig för alla former av normala 

eller magiska attacker. Magikern kan forma 

kraftfältet efter sina önskemål när det kastas, 

men kan därefter inte flytta eller omforma det. 

Kras 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 4 meter + 2 per grad 

Varaktighet: Permanent 

Kras splittrar mer eller mindre sköra föremål, på 

samma sätt som om de fallit i golvet från en höjd; 

det blir som en liten explosion och splittret flyger 

någon meter åt alla håll. Kras fungerar på alla 

icke-magiska föremål gjorda av kristall, glas, ke-

ramik, porslin och liknande, som exempelvis 

flaskor, fönster och speglar. Magin fungerar inte 
på objekt som väger mer än besvärjaren. Om ob-

jektet hanteras av någon direkt eller indirekt, får 

det ett räddningslag mot besvärjelser, enligt ak-

tuella varelses värde. 

Krokben 

Klass: Druid 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Druiden kastar krokben på ett lämpligt föremål, 

som en ranka, ett rep, en pinne eller en stav. Be-

svärjelsen får objektet att sväva ett litet stycke 

över marken vilket gör att folk som misslyckas 

med ett räddningsslag mot magi snubblar på det. 

Tänk på att objektets längd kan vara viktigt. Me-
dan en vanlig käpp endast kan fälla en person, 

kan ett fem meter långt rep (maxlängden) fälla 

fem personer samtidigt. Varelser som kommer 

springande tar 1t4 i skada om de snubblar, och 

kan inte göra något påföljande rond. Mycket 
stora varelser påverkas inte av krokben. Även om 

man vet att krokben lagts och ser det med egna 

ögon måste man lyckas med ett räddningsslag för 

att gå över det utan att snubbla; men i så fall får 

man +2 på räddningsslaget. Krokben upptäcks på 

samma sätt som fällor. 

Krossande näve 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Den krossande näven är en variant av näve, som 

i stället för att slå fienden kramar den. Det är 

alltså en närmare två meter hög hand som griper 

efter den magikern utser; handen är helt under 

magikerns kontroll, men denne kan inte göra an-

nat än att koncentrera sig på sin besvärjelse. Den 

magiska handen har lika många kroppspoäng 
som magikern. När handen tagit tag i en fiende 

gör den 1t10 i skada första ronden, 2t10 i skada 

andra ronden och 4t10 i skada påföljande ronder. 

Krypande mardröm 

Klass: Druid 

Nivå: 7 

Räckvidd: 5 meter 

Varaktighet: 4 ronder per grad 

När druiden kastar krypande mardröm framträ-

der hundratals giftspindlar, tusenfotingar och 
andra giftiga, otäcka insekter. De kryper fram 

som en oformlig matta i den riktning druiden 

önskar. Mängden insekter är 1t6+4x100 och de 

upptar 4 kvadratmeter – formen på ”mattan” av-

gör druiden. Dess förflyttning är 3 och kryper 
mot fiender som druiden utser inom 20 meter. 

Insekterna kryper upp på och dödar alla som kan 

ta normal skada; varje enskilt monster gör 1 KP i 

skada, varpå det självdör. Endast så många in-

sektsbett som krävs för att döda druidens fiende 

utdelas, sedan kryper mardrömmen vidare till 
nästa. Låter druiden mattan av insekter komma 

för långt bort från honom eller henne, mer än 20 

meter, skingras 50 insekter och går förlorade för 
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varje ytterligare meter och rond. Det vill säga, 

skulle den krälande mardrömmen krypa 21 me-

ter från druiden förlorar denne 50 insekter per 
rond; 22 meter skingrar 100 per rond, och så 

vidare. Har den krypande mardrömmen kommit 

över en är det sannolikt försent, men finns tid 

till eldklot innan dess torde hotet undanröjas. 

Köldattack 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Omedelbar 

När magikern kastar denna besvärjelse skjuter 
extrem kyla ur handen och sprider sig ögon-

blickligen framåt. Området som täcks av köld är 

konformat, det vill säga 5 meter bred 5 meter 

bort och 10 meter bred 10 meter bort, etcetera, 

och sträcker sig 2 meter bort per grad. All värme 

försvinner inom området, både varelser och före-
mål kan skadas av kylan. Den gör 1t4+1 per 

grad – en köldattack från en tionde gradens ma-

giker skulle alltså göra 10t4+10 i skada. 

Labyrint 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Den magikern kastar besvärjelsen på sugs in 
genom ingången till en utomvärldslig labyrint, 

som omedelbart stängs efter honom eller henne. 

Det finns en utgång, en portal tillbaka till den 

egna världen – men den är svår att hitta. Hur 

lång tid det tar är beroende av den irrande varel-

sens intelligens. 

Labyrint 

 

Vanliga, intelligenta monster har vanligtvis 

8+1t4 i intelligens, medan något högre stående 

som kentaurer ytterligare 1t4. Minotaurer är im-
muna mot labyrint. 

Laga föremål / Förstöra föremål 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 10 meter 
Varaktighet: Permanent 

Magin från denna besvärjelse lagar trasiga före-

mål. Den har begränsad effekt på metallföremål; 

den kan visserligen laga en bruten kedja eller 

Intelligens Tid det tar att hitta ut 

Upp till 3 2t4x10 minuter 

3-5 1t4x10 minuter 

6-8 5t4 ronder 

9-11 4t4 ronder 

12-14 3t4 ronder 

15-17 2t4 ronder 

18 och mer 1t4 ronder 

dolk, men bara om föremålet inte är brutet på 

flera ställen. På trä och keramik fungerar den 

bättre: Ett sönderslaget träbord blir helt, en 
kruka som gått i flera delar blir som ny, etcetera. 

Besvärjelsen lagar vidare hål i en säck och tra-

siga kläder, brustna pilsträngar och knäckta 

hjulaxlar, för att nämna ytterligare några exem-

pel. Laga föremål har ingen effekt på magiska 

ting. 
  Den omvända besvärjelsen är förstöra föremål, 
som i förhållande till laga föremål har ett par be-

gränsningar: Den fungerar inte alls på metallfö-

remål, och inte heller på föremål som på något 

sätt hanteras av någon annan. Men för övrigt 

förstör den det laga föremål kan reparera – till 

exempel kan besvärjelsen få ett bordsben att 
lossna, en vagnsaxel att spricka, eller en kruka 

att gå sönder. 

Levitera* 

Klass: Magiker 
Nivå: 2 

Räckvidd: 6 meter 

Varaktighet: Tio minuter per grad 

Denna besvärjelse kan få magikern själv, en an-

nan person eller ett objekt, att levitera med en 

hastighet av fem meter per rond. Om mottagaren 
inte är villig att levitera får denne ett räddnings-

slag mot magi; detsamma gäller om magin läggs 

på ett objekt som på något sätt hanteras av en 

annan ovillig part. Om magikern koncentrerar 

sig på det han eller hon lagt besvärjelsen på, styr 
magikern dess upp- eller nedfärd. Om magikern 

inte koncentrerar sig på objektet eller upphör att 

göra det, står det stilla i luften där magikern 

lämnade det. Magikern kan inte flytta objektet 

horisontellt, men en leviterande varelse kan själv 

ta sig sidledes genom att använda ojämnheter i 
exempelvis en klippvägg eller ett tak (vanligtvis i 

en hastighet av halva förflyttningsvärdet). Levitat-
ion är till skillnad från flyga inte praktisk i strid. 

En leviterande varelse som attackerar någon fin-

ner att han eller hon blir alltmer instabil. På den 

första attacken får denne -1 i attackavdrag, den 
andra -2, och så vidare, till maxavdraget -5. Äg-

nas en rond till att stabilisera sig på nytt kom-

mer varelsen tillbaka till -1. Den som attackerar 

en leviterande varelse får +2 i attackbonus. 

Ljus / Mörker* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 1, Magiker 1 

Räckvidd: 40 meter 

Varaktighet: 1 timme + 10 min. per grad 

Besvärjelsen skapar ett ljus som i styrka motsva-
rar en fackla, men den lyser upp en 12-

metersradie och där tar ljuset så att säga stopp. 

Effekten är orörlig om besvärjelsen kastas på en 

plats, men den kan också kastas på ett föremål 

just för att förflytta det. Ljus som tas in i ett om-
råde belagt i magiskt mörker lyser inte upp det, 

men kan neutralisera det (se nedan). Kastas ljus 
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på en varelse erhåller denne ett räddningsslag; 

är det framgångsrikt blir området där varelsen 

befann sig upplyst, men är inte knuten till 
denne. Besvärjaren kan när som helst ”släcka” 

ljuset. 

  Den omvända besvärjelsen, mörker, skapar ett 

mörkt område med samma proportioner som 

ovan, och upphäver vanliga ljuskällor. Mörkerse-

ende fungerar inte i ett område lagt i magiskt 
mörker. 

  Ljusbesvärjelsen kan användas för att neutrali-

sera mörkerbesvärjelsen, om den senare är kas-

tad av en besvärjare av samma eller lägre grad. 

Det omvända gäller också, och effekten blir att 

besvärjelserna tar ut varandra och omgivningens 
naturliga ljus eller mörker gäller. Annars kan 

upplös magi neutralisera respektive besvärjelse. 

Ljusboll 

Klass: Magiker 
Nivå: 9 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Magikern framkallar en halvt genomskinlig boll 

som tycks stiga ur marken under hans eller hen-

nes fötter och stannar halvvägs upp. Den lyser i 
många skiftande färger; under en rond har alla 

sju spektralfärger lyst upp området, den ena ef-

ter den andra. Effekten är stationär, men magi-

kern kan lämna ljusbollen och gå in i dess ljus 

på nytt – ingen annan kan beträda området utan 
att drabbas av dess negativa effekter. Ljusstrå-

larna som når 3 meter i varje riktning skyddar 

magikern som befinner sig bland dem mot en rad 

attacker, samt skadar de som försöker ta sig in i 

ljuset. Det går dock inte att kasta besvärjelser ut 

ur ljuset. Alla fiender med mindre än 7 KPT som 
tittar mot ljuset från ett avstånd upp till 8 meter 

förblindas under 2t4 ronder. Sfären ger ett oer-

hört mäktigt skydd, eller utgör ett väldigt kraft-

fullt hinder. Det går emellertid att förstöra den, 

men det kräver sin trollkarl, för han eller hon 
måste på olika sätt neutralisera varje färg, den 

ena efter den andra. De lyser i en viss ordning, 

varje rond, och måste neutraliseras i just den 

ordningen. Varje färg har sin egen effekt, som 

beskrivs nedan tillsammans med det som kan 

neutralisera den. Färgerna lyser i den ordning 
som de beskrivs nedan. 

1. Röd. Stoppar ickemagiska distansvapen. Utde-

lar 10 KP i skada (räddningsslag halverar detta). 

Köldattack neutraliserar effekten. 

2. Orange. Stoppar magiska distansvapen. Utde-

lar 20 KP i skada (räddningsslag halverar detta). 

Vindstöt neutraliserar effekten. 

3. Gul. Stoppar gift, gas och paralysering. Utde-

lar 40 KP i skada (räddningsslag halverar detta). 

Upplösning neutraliserar effekten. 

4. Grön. Stoppar andedräktsattacker. Förgiftar 

(räddningsslag mot döden). Passage neutrali-

serar effekten. 

5. Blå. Stoppar fjärrseende och attacker mot sin-

net. Förstenar (vid misslyckat räddningsslag). 

Magisk missil neutraliserar effekten. 

6. Indigo. Stoppar alla besvärjelser. Förorsakar 
galenskap (vid misslyckat räddningsslag). Evigt 

ljus neutraliserar effekten. 

7. Violett. Samma effekt som kraftfält. Varelser 

skickas till en annan dimension (vid misslyckat 

räddningsslag). Upplös magi neutraliserar effek-

ten. 

Magitömningsspira är det enda kända sättet att 

upplösa ljusbollen i ett slag. Men används inte 
detta föremål eller de sju besvärjelserna ovan 

kommer den som kliver in i ljuset att ta 70 poäng 

i skada samt riskera att bli galen, dö, förstenas 

och försvinna. 

Luftbubbla 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När magikern befinner sig i vatten kan han eller 

hon kasta luftbubbla. Det får vattnet omkring 

honom eller henne att bli så syresatt att ger upp-

hov till en fem meter i diameter stor sfär som be-

står av så stor andel luft att det går att andas i 

den. Densiteten är betydligt lägre vilket gör att 
en människa alltså både kan andas och röra sig 

nästan lika fritt som på land; sikten är halverad 

(inkluderande vattnet utanför sfären) och i all-

mänhet får karaktärer -1 på tärningsslag, som 

initiativ och attack. Luftbubblan följer med magi-

kern, men den är alltså så stor att kamrater 
också kan dra fördel av magin. Varelser som an-

das i vatten kan inte andas i luftbubblan och 

kommer således att undvika den, även om vissa 

– som hajar eller bläckfiskar – kan attackera ma-

gikern i luftbubblan precis som de kan göra ut-

fall mot byten ovan vattenytan. 

Lås* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 6 meter 
Varaktighet: Permanent 

Denna besvärjelse lägger ett magiskt lås på en 

dörr, lucka, kista, eller motsvarande. Därpå kan 

den endast öppnas med våld, upplös magi eller 

öppna, eller av en magiker som har fyra grader 

mer än den som lade låset. Observera att de två 
sistnämnda metoder inte tar bort det magiska 

låset – det är kvar när dörren eller luckan 

stängts igen. Magikern kan själv öppna den dörr 

eller lucka han eller hon lagt ett lås på utan att 

påverka besvärjelsen. 
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Läsa magi / Oläslig magi* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Permanent 

Denna besvärjelse gör det möjligt att läsa en ma-

gisk text, såsom en trollkarls formelbok, en ma-

gisk skriftrulle eller magiska runor på ett förtrol-

lat svärd. Observera att alla första gradens magi-

ker kan denna besvärjelse, och att magikern all-

tid kan läsa sina egna magiska texter. När magi-
kern använt denna besvärjelse på en skrift behö-

ver han eller hon inte göra det igen för att läsa 

texten på nytt. Att läsa en magisk text aktiverar 

inte oavsiktligt en trollformel, men om det är en 

förbannelse får det som regel den oväntade och 
olyckliga effekten att förbannelsen aktiveras. 

  Den omvända besvärjelsen, oläslig magi, an-

vänds för att skydda en magisk text mot läsa 

magi-besvärjelsen. En magiker som vill läsa en 

magisk text skyddad av oläslig magi upptäcker 

det först när han eller hon lagt läsa magi på den 
(och på så vis förverkat besvärjelsen). Magikern 

kan sedan lägga upplös magi på texten, och an-

vända läsa magi på nytt. Med andra ord ger oläs-

lig magi inte ett permanent skydd, men gör an-

tagligen att andra magiker inte kan läsa texten 

omedelbart. Den som lagt oläslig magi på texten 
kan själv läsa den som vanligt. 

Läsa tankar* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 
Räckvidd: 2 meter per grad (upp till 30 m.) 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

Med denna besvärjelse kan magikern läsa ytliga 

tankar hos en varelse (i taget) inom magins räck-

vidd. Det fungerar inte på odöda och tanklösa 

monster. Magikern måste koncentrera sig för att 
”höra” tankarna. Han eller hon måste kunna se 

dem vars tankar ska läsas, men behöver inte 

titta direkt på dem under tiden. Till exempel, på 

ett torg kan magikern läsa tankar hos personer 

omkring sig, men behöver inte titta på dem un-

der tiden och de kan också försvinna ur magi-
kerns synfält genom att ställa sig bakom ett 

stånd. Magikern skulle också kunna se någon 

genom ett fönster, och sedan flytta sig lite åt si-

dan och läsa dennes tankar, men om offret går 

till ett annat rum under tiden kommer tanke-
läsningen att försvåras. Magikern kan däremot 

inte ställa sig utanför en stängd dörr och läsa 

tankarna hos dem som denne tror är på andra 

sidan. Under besvärjelsens varaktighet kan ma-

gikern byta offer inom räckvidden. Läsa tankar 

fungerar inte på magiker eller präster som är 
fyra grader högre eller mer. Den drabbade är 

normalt inte medveten om att han eller hon rå-

kar ut för tankeläsning, men spelledaren kan 

välja att mentalt kraftfulla personer, till exempel 

mäktiga besvärjare med hög visdom, har en 
chans att upptäcka tankeläsningen. 

Läte 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 20 meter + 5 meter per grad 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

Med läte skapar magikern ett ljud som tycks 

komma från valfri plats inom räckvidden. Ljudet 

kan växa eller sjunka i styrka, eller förbli kon-

stant under besvärjelsens varaktighet. Hur högt 

eller mycket det låter är emellertid beroende av 

magikerns grad. En första gradens magiker (som 
kan kasta besvärjelsen från ett pergament) kan 

skapa ljud av volym och omfattning som en van-

lig människa skulle kunna göra; en andra gra-

dens som två; men en tredje gradens som fyra; 

en fjärde gradens som åtta, och så vidare upp till 

maxstyrkan om 32 vid den sjätte graden. Med 
andra ord, en fjärde gradens magiker skulle 

kunna frambringa ett läte som motsvarade en 

sångkör om åtta personer, eller en marscherande 

tropp om åtta man, eller som om åtta personer 

satt och åt och pratade vid ett bord. Själva ljudet 
kan alltså ha i princip vilken karaktär som helst, 

men dess sammanlagda ljudnivå måste vara i 

relation till, i vårt exempel, åtta personer volym-

styrka. För att ta flera exempel skulle åtta perso-

ner motsvara en betydande flock råttors fram-

fart, 16 personer ett rytande lejon, 32 en rytande 
drake av betydande storlek. Ljudet är ett slags 

illusion. Om en spelare säger att hans eller hen-

nes karaktär inte tror att ljudet är verkligt får 

denne ett räddningsslag, och lyckas det försvin-

ner ljudet för vederbörande. Läte kan med fram-
gång användas tillsammans med illusion. 

Lönnrum 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Special 

Magikern lägger lönnrum på en tjock vägg, en 

klippa eller kanske ett golv, och skapar därmed 

ett rum åt sig, som bara han eller hon ser och 

kan gå in i. Rummet är mellan 1 och 3 meter 

djupt, beroende på möjlighet och önskemål. Ma-
gikern kan uppehålla sig i lönnrummet så länge 

han eller hon önskar, dold från omvärlden, men 

medveten om den. När magikern kliver ut ur 

rummet upphör det att existera. 

Lövsal 

Klass: Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Lövsal öppnar upp vegetation framför druiden 

och sluter den bakom när denne går in i det till-

fälligt öppna utrymmet. Druiden kanske främst 

använder denna besvärjelse för att ta sig igenom 

tät växtlighet eller för att hålla sig gömd. Han 

eller hon kan glida genom en tjock törnroshäck, 
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promenera i tätaste djungel, eller kliva in i ett 

träd och förbli där osedd. Om det är en ek druid-

en gjort till sin lövsal varar besvärjelsen nio 
gånger längre än normalt, är det en ask varar be-

svärjelsen tre gånger längre (givet att druiden 

stannar kvar i trädet). 

Magiavvisande skal* 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Genom denna besvärjelse skapas ett osynligt skal 

som följer magikern och skyddar denne mot all 
form av magisk effekt. Magiska vapen kan ännu 

skada besvärjaren, men den magiska effekten av 

dem kommer inte att gälla. Varelser under ma-

giskt inflytande, som charm, och magiskt fram-

manade varelser, kan inte skada den som är 

skyddad av magiavvisande skal. Dessvärre kan 
magikern inte själv kasta några besvärjelser un-

der tiden han eller hon skyddas av skalet, och 

egna magiska föremål kommer att fungera som 

vore de omagiska. 

Magisk behållare* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Detta är en besvärjelse av ovanlig och oväntad 

karaktär. Den gör det möjligt för magikern att via 

ett kärl ta över en annan varelses sinne och däri-

genom kontrollera dess kropp. För att genomföra 

denna magi överför magikern sin livskraft till ett 

kärl; det kan vara en ädelsten eller kristall som 
är inom räckhåll för besvärjelsen, och som magi-

kern vet var den är (även om han eller hon inte 

behöver se den). I samband med detta lämnar 

han eller hon sin egen kropp livlös. Magikern kan 

sedan försöka ta kontroll över en levande varelse, 
fortfarande inom räckvidden (som mäts från be-

hållaren). Offret får ett räddningsslag modifierat 

av visdom; misslyckas det övertar magikerns livs-

kraft offrets kropp, och offrets livskraft tvingas till 

behållaren i stället. Lyckas räddningsslaget är 

magikerns livskraft kvar i behållaren och han el-
ler hon kan inte försöka ta över samma kropp 

igen, under den aktuella besvärjelsens varaktig-

het. Skydd mot ondska respektive godhet och 

motsvarande magi fredar varelsen mot att bli be-

satt av magikern (om denne är god respektive 

ond). När magikern har kontroll över offrets 
kropp har han eller hon kvar sin intelligens, vis-

dom, karisma, grad, klass, attackbonus, sina 

räddningsslag och mentala förmågor (inklusive 

förmågan att kasta besvärjelser). Kroppen som 

blivit besatt behåller sin styrka, smidighet och 
fysik, sina kroppspoäng och medfödda förmågor. 

Om kroppen har flera lemmar kan magikern inte 

använda dem för extra attacker; inte heller har 

han eller hon tillgång till eventuella extraordinära 

eller övernaturliga förmågor som den besatta 

kroppen annars besitter. Magikern kan när som 

helst återvända till behållaren (vars fångade livs-
kraft då återgår till sin kropp) och därifrån för-

söka ta över en annan kropp. Om magikerns 

livskraft är i behållaren när den går sönder 

(genom upplös magi eller fysiskt våld) återvänder 

livskraften till magikerns kropp om den är inom 

besvärjelsens räckvidd – annars lämnar den jor-
delivet och magikern dör. Om magikerns livskraft 

fördrivs från den kropp han eller hon tagit över, 

med hjälp av upplös magi eller exorcism, återvän-

der den till behållaren om den är inom besvärjel-

sens räckvidd, och offrets livskraft återvänder till 

sin kropp. Magikern kommer inte att kunna 
överta samma kropp igen under den aktuella be-

svärjelsens varaktighet. Om den magiska behål-

laren inte är inom räckvidden när magikern läm-

nar den kropp han eller hon tagit över, lämnar 

livskraften jordelivet, och offrets livskraft slipper 

ur behållaren och lämnar också jordelivet, och 
offret dör. Om offrets livskraft är i behållaren när 

behållaren går sönder, återvänder den till sin 

kropp, och magikerns livskraft lämnar jordelivet, 

och besvärjelsen upphör. Är offrets kropp för 

långt borta när detta sker lämnar offrets livskraft 
jordelivet och magikerns livskraft är strandsatt i 

offrets kropp. Besvärjelsen upphör inte. Upplös 
magi kan fortfarande användas mot kroppen som 

blivit besatt, och i så fall lämnar livskraften jor-

delivet och besvärjelsen upphör. 

Magisk missil* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 12 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse får en eller flera missiler av 
magisk energi att skjuta ut från magikerns hand 

och träffa sitt mål (givet att offret är synligt för 

honom eller henne). Den magiska missilen gör 

1t6+1 i skada; den träffar alltid sitt mål, men 

besvärjaren kan inte välja en särskild kroppsdel. 
Endast varelser, ej föremål eller byggnader, tar 

skada. För var tredje grad över den första, av-

skjuts ytterligare en missil; med andra ord två 

för fjärde gradens magiker, tre för sjunde, och 

fyra för en tionde gradens magiker, upp till maxi-

malt fem missiler för en magiker av 13:e graden 
eller mer. När magikern kan skjuta iväg flera 

missiler kan han eller hon välja ett eller flera 

mål. 

Magisk mun* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse ger ett objekt (ej levande va-
relse) en förtrollad mun som plötsligt framträder 

och uttalar ett meddelande enligt magikerns öns-

kemål, när en specifik händelse inträffar (så kal-
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lad ”utlösare”). Meddelandet, som kan vara upp 

till tre ord per grad magikern har, kan uttalas på 

vilket språk som helst som magikern behärskar 
och kan framföras under tio minuter, i den volym 

magikern önskar, från viskning till skrik. Rösten 

påminner om magikerns, men den är inte iden-

tisk. Munnen kan inte uttala besvärjelser eller 

motsvarande, inte heller aktivera magiska effek-

ter. Den rör sig när den talar, som om den fak-
tiskt formade alla ord som uttalas. Om den pla-

cerades på en staty skulle det alltså ge den visu-

ella effekten att statyn talade. Men den magiska 

munnen kan även placeras på ett träd, en sten 

eller vilket annat objekt som helst. Besvärjelsen 
träder i kraft till följd av en utlösare enligt magi-

kerns önskemål. Omständigheterna som magi-

kern definierar kan vara hur allmänna eller de-

taljerade som helst, men endast synliga eller hör-

bara utlösare kan användas. Dessa utlösare rea-
gerar på vad som tycks hända. Förklädnader och 

illusioner kan med andra ord lura effekten. Van-

ligt mörker lurar inte visuella utlösare, men ljud-

lös rörelse eller magisk tystnad överlistar. Hör-

bara utlösare kan avse allmänna sorters ljud el-

ler specifika ljud eller uttalade ord. Handlingar 

kan tjäna som utlösare om de syns eller hörs. En 
magisk mun kan inte avgöra grad, KPT eller 

klass, såvida de inte på något sätt framgår (vilket 

det givetvis normalt inte gör). Exempel på utlö-

sare kan vara: ”Uttala meddelandet när beväp-

nade varelser kommer inom sex meter”, eller 

”Uttala meddelandet när dörren öppnas”. Utlösa-
ren har en räckvidd på fyra meter per magiker-

grad, så en sjätte gradens besvärjare kan befalla 

en magisk mun att reagera på utlösare upp till 

sex meter bort. Oavsett avstånd kan munnen 

bara reagera på synliga eller hörbara utlösare 
och handlingar inom dess synfält eller normalt 

höravstånd. Den magiska munnen har en varak-

tighet som gäller tills meddelandet uttalas, sedan 

försvinner den. 

Meddelande 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 10 meter plus 10 meter per grad 

Varaktighet: En rond per grad 

Med denna besvärjelse kan magikern viska ett 
meddelande till alla valfria personer han eller 

hon ser inom besvärjelsens räckvidd, utan att 

någon annan hör det. Själva viskningen är vid 

sidan av den magiska effekten i det närmaste 

ohörbar, men den måste ”uttalas” och läpparna 
måste i de flesta fall, om än aldrig så diskret, 

röra sig. En mycket uppmärksam person i när-

heten kan alltså ana att det är något fuffens på 

gång, om han eller hon har blicken på magikern 

under tiden. Magikern behöver inte titta på dem 

han meddelar sig, men de måste alltså vara inom 
synfältet – med andra ord, i de flesta fall, i 

samma rum om de är inomhus. 

Memorering 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 dag 

Memorera gör att magikern antingen kan förbe-

reda eller ”återminnas” ytterligare tre besvärjel-

senivåer; antingen förbereda tre första gradens 

besvärjelser, en första och en andra, eller en 

tredje gradens besvärjelse, utöver de som graden 

tillåter; alternativt, i stället för att förbereda 
dessa, ha möjlighet att återkalla tre besvärjelse-

nivåer under dagen på motsvarande sätt. 

Metamorfos 

Klass: Magiker 
Nivå: 9 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Metamorfos förvandlar magikern till en valfri va-

relse han eller hon sett i verkligheten eller verk-

lighetstroget avbildad (möjligen med vissa un-
dantag enligt spelledarens bedömning, som mäk-

tiga monster från andra elementarplan.) Magi-

kern erhåller varelsens alla förmågor men behål-

ler sin egen intelligens och befintliga kroppspo-

äng. Flera metamorfoser är fullt möjliga medan 

besvärjelsens varar, och resultatet kan vara ett 
föremål likaväl som en varelse. Med andra ord 

skulle magikern kunna förvandla sig till en fågel, 

sedan ett träd, en insekt, en jätte, och så vidare. 

Dock kan inte magikern förvandla sig själv flera 

gånger än intelligens minus 10; det vill säga, en 
magiker med 16 i intelligens kan förvandla sig 6 

gånger (plus en sjunde, för man kan alltid låta 

besvärjelsen upphöra i förtid). 

Meteorregn 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: 10 meter plus 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Ett meteorregn är mäktigt, spektakulärt och inte 

alldeles olikt eldklot. När magikern kastar be-

svärjelsen far fyra stora eller åtta små ”meteorer” 
ned från himlen (i själva verket från några me-

ters höjd). De kommer alltid att slå ned en meter 

ifrån varandra i formen av en romb. De efterläm-

nar spår av rök, träffar alltid där magikern avser 

(givet fri sikt) och exploderar likt eldklot. De som 
träffas direkt får inget räddningsslag. De som 

står intill får däremot räddningsslag mot dra-

keld. Stora meteorer gör 10t4 i skada med flam-

mor som sträcker sig 5 meter bort. Små meteorer 

gör 5t4 i skada och har en radie på 2 meter. 

Framgångsrikt räddningsslag halverar skadan. 
En viss varelse kan ta skada från flera meteorer 

som slår ned intill, och erhåller i så fall ett rädd-

ningsslag per meteor. 
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Mindre önskeuppfyllelse 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Den mindre önskeuppfyllelsen är fortfarande 

tänkbart mäktig, men inte alldeles lätt att an-

vända – magikerns önskan uppfylls nämligen 

bokstavligt, utan förståelse för språkets nyanser, 

bildlika uttryck eller av människor underför-

stådda betydelser. Verklighetens viktigare bygg-
stenar (inklusive historien) kommer inte att för-

ändras, däremot kan enskilda individers historia, 

framtid och väsentliga omständigheter i nutid 

ändras i grunden. Gudomliga makter belönar 

girighet illa, men välsignar möjligen magikerns 

framgång i strid och strävan – givet, förstås, att 
han eller hon lyckas uttrycka besvärjelsen på ett 

sätt som inte kan misstolkas. 

Mod / Rädsla* 

Klass: Präst 
Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Tio minuter 

Med denna besvärjelse ingjuter prästen mod i 

den han eller hon rör. Det ger mottagaren +4 på 
räddningsslag mot alla former av rädsla under 

tio minuter. Om den som prästen ingjuter mod i 

redan drabbats av rädsla, magisk eller annan, 

erhåller denne ett räddningsslag mot paralyse-

ring med +1 per prästgrad. Ett framgångsrikt 

slag gör att rädslan försvinner. 
  Den motsatta besvärjelsen, rädsla, gör en va-

relse som misslyckas med sitt räddningsslag mot 

paralysering skräckslagen. Besvärjelsen kan 

kräva ett framgångsrikt attackslag eftersom ma-

gins räckvidd är beröring; den fungerar kanske 

bäst med överraskning, till exempel en beröring 
bakifrån. Offret flyr och håller sig borta under tio 

minuter. För varje grad offret har som överstiger 

den onde prästens erhåller han eller hon +1 på 

sitt räddningsslag; och för varje grad han eller 

hon har under prästen får offret -1 på sitt rädd-

ningsslag. 
  Mod och rädsla tar ut varandra. En äventyrare 

som drabbats av endera besvärjelsen återfår sin 

normala sinnesstämning om motsatta besvärjel-

sen används på honom eller henne. 

Motstå eld* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När prästen lägger denna besvärjelse på en va-

relse blir denne motståndskraftig mot eld och 

hetta. Smärre hetta (som vanliga eldslågor) igno-

reras helt av målet för besvärjelsen; detta inklu-

derar brinnande olja, elden från flammande 

klingor och andra magiskt brinnande föremål. 

Gentemot mer avsevärd hetta (som ett eldklot 
eller drakeld) får den motståndskraftige +3 på 

sina räddningsslag. Om räddningsslag inte till-

låts eller om det misslyckas tar den motstånds-
kraftige halva skadan; lyckas räddningsslaget 

undkommer han eller hon helt, eller tar en fjär-

dedels skada, beroende på typ av attack. 

Motstå kyla* 

Klass: Präst 

Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När prästen lägger denna besvärjelse på någon 
blir denne motståndskraftig mot kyla. Motta-

garen kan stå utan kläder i 20 minusgrader 

utan att beröras av temperaturen. Gentemot mer 

avsevärd kyla (som isstorm, köldmagi eller en vit 

drakes andedräkt) måste mottagaren klara ett 

räddningsslag, men får +3. Lyckas slaget tar den 
förtrollade endast en fjärdedels skada (eller kla-

rar sig helt, beroende på typ av attack). Miss-

lyckas räddningsslaget, eller om det inte tillåts, 

halveras effekten. 

Motvilja och välvilja 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 2 timmar per grad 

Besvärjelsen skapar en aura på ett objekt eller 
en plats som avskräcker eller lockar en uttalad 

individ eller en typ av varelse. (Det går inte att 

lägga besvärjelsen på en levande person eller ett 

monster.) Det kan avse en specifik person, en 

grupp av intelligenta varelser som vättefolk, eller 
varelser med viss moral – goda eller onda. Denna 

person eller dessa varelser får ett räddningsslag, 

med ett avdrag på -2 om besvärjelsen läggs på 

ett föremål. Motvilja gör alltså att offret inte un-

der några omständigheter vill närma sig platsen 

eller föremålet. Om räddningsslaget lyckas kan 
varelsen beträda platsen eller röra objektet, men 

känner fortfarande aversion; så starkt att denne 

får -1 på alla tärningsslag, till sin nackdel. Å 

andra sidan, om magikern lägger välvilja blir in-

dividen eller gruppen våldsamt intresserad av 

platsen eller föremålet. Ett område upplevs som 
särskilt behagligt och upplyftande, något som 

behöver försvaras mot alla de som inte förstår 

dess värde, medan ett föremål betraktas som 

närmast heligt och blir oerhört åtråvärt. De som 

faller för förtrollningen är beredda att göra näst-

an vad som helst för att vara i kontakt med om-
rådet eller föremålet. 

Mystisk aura 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 dag per grad 
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När magikerna lägger denna besvärjelse på ett 

objekt eller en varelse begåvas denne med en 

aura, som uppmärksamma personer med sär-
skilda förmågor, som magiker och alver, eller en-

ligt spelledarens bedömning, uppfattar som ett 

vagt skimmer. Upptäcka magi kommer att visa 

att objektet eller varelsen har en magisk kvalitet, 

men om magikern misslyckas med ett räddnings-

slag mot magi modifierat efter intelligens, förblir 
det en gåta vad för slags magi det rör sig. Lyckas 

han eller hon med räddningsslaget i samband 

med att upptäcka magi kastas, förstår däremot 

magikern att det bara rör sig om en magisk aura, 

som egentligen inte betyder något. Läggs identifi-
era magi förstår magikern det oavsett räddnings-

slag. Besvärjelsen kan framgångsrikt läggas på 
objekt som är 50 kilo tungt per grad magikern 

har. 

Mörkerseende* 

Klass: Magiker 
Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 timme per grad 

Den berörde erhåller mörkerseende med en räck-

vidd på 20 meter under besvärjelsens varaktig-
het. 

Nedkalla blixt 

Klass: Druid 

Nivå: 3 
Räckvidd: 30 meter 

Varaktighet: 6 ronder 

Nedkalla blixt kan druiden endast ta till om väd-

ret tillåter. Under en mörk och molnig himmel, 

ett regn, en het och mulen dag, eller motsva-

rande väderleksförhållanden, kan druiden ned-
kalla blixtrar från skyn till marken. Varje blixt 

gör 2t8 plus 1 per grad i skada; räddningsslag 

halverar skadan. Blixten slår lodrätt ned där 

druiden önskar, inom ett avstånd på 30 meter. 

Varken druiden eller målet kan ha tak över hu-

vudet – besvärjelsen fungerar bara om druiden 
och målet är under bar, molnig himmel. Alla va-

relser inom tre meter från punkten där blixten 

slår ned tar full skada, givet att de inte lyckas 

med sitt räddningsslag, då de tar halv skada. 

Druiden kan nedkalla en blixt per rond under 
besvärjelsens varaktighet, men som mest fyra 

(1t4). Under de ronder som druiden inte nedkal-

lar blixt, medan besvärjelsen ännu är varaktig, 

står det denne fritt att utföra andra handlingar. 

Nedteckna formel 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Special 

Med hjälp av denna besvärjelse kan magikern 
skriva av en trollformel och på så vis överföra 

den till sin egen bok, även om han eller hon inte 

behärskar eller kan lära sig den på grund av 

grad i förhållande till nivå. Men det är riskfyllt. 

Magikern måste lyckas med ett räddningsslag 
mot magi i samband med att arbetet påbörjas. 

Han eller hon får +1 till sin fördel om besvärjel-

sen ligger på en nivå högre än den egna för-

mågan, utan modifiering om den ligger två nivåer 

högre, och -1 per nivå från tre nivåer högre än 

den som behärskas. Om räddningsslaget miss-
lyckas tar magikern 1t4 i skada för varje nivå 

över den som ligger inom ramen för hans eller 

hennes grad, och blir dessutom utslagen under 

lika många minuter gånger 10. Det är en svår 

skada som drabbar både kropp och sinne och 
kan därför endast helas 1t4 per dag. Att på detta 

vis kopiera en besvärjelse tar en timme per nivå. 

Magikern arbetar med detta som under trans, 

praktiskt taget omedveten om vad som försiggår 

runt omkring. Det kräver en lugn miljö och oav-

brutet arbete. En fiende överraskar besvärjaren 
lätt när denne är försjunken i detta magiskt in-

fluerade arbete. 

Neutralisera gift / Förgifta* 

Klass: Druid, Präst 
Nivå: Druid 3, Präst 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Med denna magi neutraliserar prästen alla sor-

ters gifter i den varelse eller substans, eller på 
det objekt som berörs. En förgiftad varelse lider 

inga vidare skador av giftet, men kan bli förgiftad 

på nytt. Om besvärjelsen läggs på ett förgiftat 

objekt (vapen, fälla, etcetera) blir giftet perma-

nent neutraliserat. Vill prästen med denna magi 

neutralisera ett monsters giftattacker kan han 
eller hon göra det genom ett framgångsrikt at-

tackslag; djur får inget räddningsslag, däremot 

monster. Eftersom dessa varelser producerar sitt 

eget gift kommer de emellertid, inom kort, enligt 

spelledarens bedömning, att återfå sin gift-
attack. 

  Omvända besvärjelsen är förgifta. Besvärjaren 

måste normalt lyckas med ett attackslag i sam-

band med att besvärjelsen kastas. Om det är 

framgångsrikt måste den angripne lyckas med 

räddningsslag mot gift för att inte dö. 

Näve 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: 2 meter per grad 
Varaktighet: 1 rond per grad 

Näve är en kraftfullare variant av avvisande och 

avvärjande handflata. Även detta är en uppåt två 

meter stor, fristående hand, men till skillnad 

från de nämnda formad som en näve. Den är helt 

under magikerns kontroll, men kräver koncent-

ration. Han eller hon använder näven till att slå 
till fiender. Näven träffar alltid, men slumpen 

avgör hur hårt slaget blir, som framgår nedan. 
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Näve  

 

Om fienden blir omtöcknad av slaget får näven 

+4 på nästa tärningsslag, eftersom offret inte 

förmår att försöka undvika den. 

Omvänd gravitation 

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 sekund 

Besvärjelsen vänder på gravitationskraften, så 

alla objekt, varelser och föremål, ”faller” uppåt. 

Omvänd gravitation råder endast under en se-

kund. Allting faller 8 meter. Om en varelse (eller 

föremål) slår i något tar det fallskada som vanligt. 

Sedan faller allting tillbaka igen, och tar skada 
på nytt. Den omvända gravitationen omfattar ett 

område med en yta på 10x10 meter, men i fråga 

om höjd och djup 1 kilometer. 

Ormtjusning 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Special 

När prästen slänger denna besvärjelse uppstår 

ett hypnotiskt mönster som endast ormar ser och 
påverkas av. De upphör genast med sina aktivite-

ter och stirrar på mönstret med rest hals, medan 

de sakta gungar huvudet fram och tillbaka. Präs-

ten måste koncentrera sig på besvärjelsen, men 

kan prata under tiden. En lugn, vanlig orm för-
blir tjusad så länge prästen upprätthåller sitt 

mönster, men en uppretad, aggressiv orm endast 

2t6 ronder. En präst kan förtrollar ormar i stor-

lek och mängd som motsvarar 5 KP per grad. En 

tredje gradens magiker kan alltså tjusa en orm 

med 15 KP, vilket inkluderar en typisk pytonorm. 
Men det innebär också att en femte gradens 

präst sannolikt kan tjusa en jätteorm, för dessa 

är inte immuna mot ormtjusning. 

Osynlig för djur 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter 

När druiden gjort sig osynlig för djur är det omöj-

ligt för normala djur och jättedjur att upptäcka 
denne. Druiden kan vandra förbi och befinna sig 

bland djur som om han eller hon inte existerade 

för dem. Den osynlige kan ställa sig mitt framför 

en aggressiv hund utan att den märker druidens 

t20 Effekt 

1-12 1t6 

13-16 2t6 

17-19 3t6 + omtöcknad nästa rond 

20 4t6 + omtöcknad tre ronder 

närvaro, till exempel. Däremot fungerar alltså 

inte besvärjelsen på eldhundar, gripar eller 

andra magiska eller fantastiska djur.  

Osynlig förföljare* 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 4 meter 
Varaktighet: Special 

Magikern frammanar en osynlig förföljare från 

luftens elementarplan, som lyder den befallning 

han eller hon uttalar. Avståndet mellan magikern 

och den osynlige förföljaren kan vara hur långt 

som helst när besvärjelsen är kastad och den 
påföljande befallningen uttalad. Effekten varar 

tills någon kastar upplös magi på förföljaren, tills 

den är dräpt, eller tills befallningen är uppfylld. 

Den osynlige förföljaren är bunden vid befall-

ningen, men har ingen särskild lojalitet gentemot 

magikern eller lust att utföra den. Detta kan ge 
en del komplikationer, i synnerhet om befallning-

en tar lång tid att utföra eller om den är kompli-

cerad, som framgår av monsterbeskrivningen, i 

MONSTER. 

Osynlig tjänare 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 timme plus 10 minuter per grad 

Besvärjelsen frambringar en osynlig tjänare som 

fungerar mer som en butler än en livvakt. Den 

kan till exempel hämta saker, städa, laga trasiga 

föremål och servera ett glas vin. Den magiska 

energin den osynliga tjänare utgörs av är inte 

särskilt kraftig. Den kan inte göra nämnvärd 
skada, inte heller bära något som är tyngre än 

tio kilo, eller säg forcera dörrar. Inte desto 

mindre kan den osynlige tjänaren vara till nytta 

under äventyr. Den kan utlösa vissa fällor, 

öppna vanliga dörrar, dra ut lådor och så vidare. 
Den lyder magikern i allt, men är helt tanklös 

och kan inte meddela sig tillbaka. Kraften för-

svinner om den tar 6 poäng i kroppsskada från 

magiska vapen eller effekter, eller om någon läg-

ger upplös magi där den befinner sig. 

Osynlighet* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse får mottagaren att på ett 

ögonblick bli osynlig; varken magikern eller nå-

gon annan kan se honom eller henne. Den osyn-

lige är däremot inte ljudlös och kan upptäckas 

med andra sinnen än synen. Föremål som den 

förtrollade bär eller bär på sig blir också osyn-
liga. Saker som den osynlige tappar eller lägger 

ifrån sig blir synliga; föremål som den osynlige 

tar upp försvinner ur sikte om han eller hon 
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stoppar det innanför kläderna, i en börs, eller 

liknande; annars förefaller de sväva. Besvärjel-

sen upphör i samma ögonblick den osynlige at-
tackerar någon eller kastar en besvärjelse. Icke-

magiska handlingar som avser herrelösa objekt 

bryter inte besvärjelsen; att indirekt tillfoga 

skada räknas inte som en attack. Besvärjelsen 

varar som längst ett dygn. 

Osynlighet, 3 meters radie*  

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Denna besvärjelse fungerar som osynlighet, men 

gör alla varelser inom tre meter osynliga. Vanligt-

vis lägger magikern besvärjelsen på en person för 

att göra denne och de som står intill osynliga; 

effekten följer sedan den som besvärjelsen lades 

på. De osynliga inom radien kan se varandra. 
Den som kliver utanför radien blir synlig (och 

kan inte se de osynliga), men varelser som kliver 

innanför den blir inte osynliga, inte ens om per-

sonen ifråga var en av de från början osynliga. 

Om den som besvärjelsen lades på attackerar 
någon blir alla synliga. Men om en annan av de 

andra i det osynliga sällskapet attackerar någon 

blir endast denne synlig. 

Osynlighet, 10 meters radie  

Klass: Magiker 

Nivå: 7 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Besvärjelsen fungerar på samma vis som osynlig-
het, 3 meters radie, men omfattar en mycket 

större yta. 

Paralysera djur 

Klass: Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: 20 meter 
Varaktighet: 2 ronder per grad 

Med denna besvärjelse paralyserar druiden 1-4 

djur. Magin påverkar normala däggdjur och jät-

tedäggdjur, vanliga fåglar och reptiler, men inte 

monster eller fantastiska djur (som harpyor, ken-
taurer, naga, etcetera). Druiden väljer hur många 

djur som ska drabbas, men ju fler han eller hon 

försöker paralysera, desto lägre blir chansen att 

lyckas. Druiden kan paralysera 2 KPT per grad. 

Djuren får ett räddningsslag. Är det endast ett 

djur som druiden försöker paralysera får det +4 
på räddningsslaget, är det två får de +2, är det 

tre får de +1, och är det endast ett djur får det 

ingen bonus alls på räddningsslaget. 

Paralysera monster* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 timme 

Denna besvärjelse fungerar på samma sätt som 

paralysera person, nedan, men påverkar vilka 

levande varelser som helst (förutsatt att de miss-

lyckas med ett räddningsslag mot paralysering). 

Paralysera person* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 2, Magiker 3 

Räckvidd: 10 meter plus 2 meter per grad 

Varaktighet: 4 ronder plus 1 rond per grad 

Denna besvärjelse paralyserar människor, halv-
mänskliga varelser och människolika varelser, 

upp till och något större än en människas stor-

lek. En till tre personer kan paralyseras. Den 

drabbade är medveten om vad som sker, andas 

normalt, men kan inte röra sig eller vidta några 

som helst handlingar, inte ens prata. Ett fram-
gångsrikt räddningsslag mot paralysering avvär-

jer effekten helt. Om besvärjelsen kastas mot tre 

personer får varje mottagare ett vanligt rädd-

ningsslag; om den kastas mot två får de -1 på sitt 

räddningsslag; och om besvärjaren försöker para-
lysera endast en person, får denne -2 på sitt 

räddningsslag. 

Paralysera växt 

Klass: Druid 

Nivå: 4 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

I första skedet kan denna besvärjelse verka lite 

överflödig, men förmågan att paralysera växter är 

inte alldeles oanvändbart i en värld av monster 
och magi. Till exempel hejdar det växter som rör 

sig över marken, av egen eller magisk kraft, det 

hindrar växter från att slingra sig kring äventy-

rare, eller att plötsligt bli större, och dessutom 

kan en paralyserad växt inte ge ljud ifrån sig. Ob-
servera att paralysera växt fungerar på alla typer 

av vegetation – det vill säga inte bara växter och 

växtmonster (som trädjätte), utan även svamp-

växter (som skrikare), vilket ju i sin tur inklude-

rar mögel (som gult mögel). Besvärjelsen omfattar 

1-4 växter eller en yta om 4-16 kvadratmeter med 

gräs, mögel, eller motsvarande. Om druiden kas-
tar besvärjelsen över endast en växt (eller fyra 

kvadratmeter), får växten -4 på sitt räddnings-

slag; kastas besvärjelsen på två växter (eller åtta 

kvadratmeter) får växten -2 på sitt räddningsslag; 

tre växter (eller tolv kvadratmeter) får -1 på rädd-
ningsslag, och är det slutligen fyra växter (eller 16 

kvadratmeter) slås räddningsslaget utan avdrag. 
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Passage* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 30 minuter plus 10 per grad 
Besvärjelsen skapar en passage genom trä- och 

stenväggar, som magikern med sällskap kan 

passera genom (liksom andra så länge passagen 

är öppen). Passagen är en meter bred, höjden 

något högre än magikerns längd, och djupet fyra 

meter. Om väggen är tjockare än så skapas helt 
enkelt en otillräcklig tunnel. Flera passage-

besvärjelser kan läggas efter varandra för att 

åstadkomma en längre tunnel. Om någon befin-

ner sig i passagen när besvärjelsen upphör (efter 

sin varaktighet eller till följd av upplös magi, eller 

för att magikern vill det), skjuts de ut genom 
närmaste utgång, utan att ta skada. 

Populär 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Effekten av denna besvärjelse gör att mottagaren 

upplevs som attraktiv, pålitlig och rätt impone-

rande. Personer som inte annars har skäl att 
uppleva den förtrollade på detta vis får ett rädd-

ningsslag; misslyckas de kan de inte undgå att 

bli lite överväldigade av karaktären. Lyckas de 

med sitt räddningsslag blir de misstänksamma 

och kan rent av uppleva den förtrollade som 

aningens kuslig och underlig. (Är det en mer eller 
mindre homogen grupp karaktären vill ”lura” 

med denna magi slår spelledaren ett räddnings-

slag för gruppen, om det inte finns skäl till an-

nat.) Magin verkar på alla intelligenta varelser, 

inte på djur eller tanklösa monster. 
  Den omvända besvärjelsen är impopulär. De 

som misslyckas med sitt räddningsslag kommer 

att känna en hånfull överlägsenhet gentemot den 

förtrollade, något som kan övergå i våld om den 

stackaren inte accepterar sin roll som underläg-

sen. De som lyckas med sitt räddningsslag kan 

med en känsla av ridderlighet vilja ta offret i för-
svar, om det överensstämmer med deras karak-

tär; annars påverkas de inte alls. 

Portal* 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: Själv 

Varaktighet: Omedelbar 

Med portal kan besvärjaren på ett ögonblick för-

flytta sig upp till två meter per magikergrad. Det 

är alltså ett slags teleporteringsmagi, men även 
om portal är mer begränsad än andra besvärjel-

ser av likartad natur, är den pålitligare. Magi-

kern kommer nämligen alltid att dyka upp exakt 

på den plats han eller hon avsåg; en plats som 

visualiseras eller deklareras med riktning och 

avstånd. Allting magikern bär eller har på sig 

transporteras med honom eller henne. Om plat-

sen som varelsen flyttas till är upptagen av an-
nan materia misslyckas besvärjelsen automa-

tiskt. 

Projicera bild* 

Klass: Magiker 
Nivå: 6 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Genom denna besvärjelse skapar magikern en 

immateriell bild av sig själv, som projiceras på 

önskad plats inom magikerns synfält och besvär-
jelsens räckvidd. Den projicerade bilden är iden-

tisk med magikern och utför exakt samma hand-

lingar som denne; inte bara förflyttning, tal och 

gester, utan även besvärjelsekastning. Bilden och 

besvärjaren är magiskt förbundna vid varandra; 
magikern kan välja att besvärjelser som kastas 

utgår från magikern själv, eller från sin projice-

rade bild. Oavsett vilket ser båda ut att kasta be-

svärjelsen, men endast den ena ger effekt. Den 

mystiska kanalen mellan magikern och spegelbil-

den gör att magikern ser det spegelbilden ser, och 
så vidare. Även om bilden gör allting som magi-

kern gör, anpassar sig bilden till rummets be-

gränsningar. Till exempel, om magikern projice-

rar bilden på ett avstånd om sex meter, för att 

sedan förflytta sig till ett rum via en dörröppning, 
kommer bilden att gå mot öppningen, genom den 

tillsammans med magikern, för att sedan öka av-

ståndet till sex meter i nästa rum, om möjligt. På 

detta sätt underlättas det faktum att magikern 

måste ha bilden inom sitt synfält för att magin 

inte ska upplösas. Magikern kan annars välja 
hur länge den projicerade bilden ska vara kvar, 

inom besvärjelsens varaktighet. Den projicerade 

bilden kan inte skadas av attacker, men varje 

rond den blir framgångsrikt attackerad får mot-

ståndarna ett räddningsslag mot magi (med 
bonus för intelligens, som alltid vid illusioner); 

lyckas räddningsslaget inser motståndaren att 

bilden är en sorts illusion. Spelledaren kan också 

låta motståndarna få ett räddningsslag mot magi 

om de ser när projektionen skapas, eller vid 

andra särskilda omständigheter; till exempel om 
någon reagerar på att bilden får onaturligt hög 

hastighet för att hinna med magikern genom en 

dörröppning. 

Psykokinesi* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 2 ronder plus 1 rond per grad 

Med psykokinesi kan besvärjaren flytta objekt, 

inklusive varelser, endast genom att koncentrera 
sig på det. Magikern kan förflytta ett objekt som 

väger 10 kilo per magikergrad. Psykokinesi får ett 

objekt att förflytta sig i valfri riktning. Om magi-

kern vill kan hastigheten accelereras. Förflytt-
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ningshastigheten är i så fall 6 meter första ron-

den, 12 meter andra, 24 meter tredje, och så vi-

dare, upp till 192 meter per rond. Men tänk på 
att besvärjelsen har en begränsad räckvidd, så 

dessa höga hastigheter förutsätter nog att objek-

tet far runt en tänkt axel. Om en varelse faller 

inom ramen för viktbegränsningen och utsätts 

för psykokinesi får denne, givet att han eller hon 

inte vill påverkas, ett räddningsslag mot magi; 
detsamma gäller objekt som han eller hon bär 

eller hanterar på ett eller annat sätt. För att an-

vända denna kraft måste besvärjaren upprätt-

hålla koncentrationen; han eller hon kan inte 

springa, genomföra attacker eller motsvarande 
handlingar. 

Radera 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Permanent 

Med radera tar magikern bort vanlig eller magisk 

text och illustrationer på pergament, papper och 

liknande material. Besvärjelsens effekt omfattar 

en pergamentrulle, ett bokuppslag eller motsva-
rande mängd. Radera kan också användas på 

vissa magiska tecken, som sprängrunor och fälla. 

Grundchansen att lyckas är 75% för vanlig text 

och 50% för magisk text, plus fem procentenhet-

er per grad. Har den magiska texten eller de ma-

giska symbolerna skapats av en magiker som har 
högre grad än den som vill radera dem, får be-

svärjelsekastaren -25% chans att lyckas per grad 

denne är den andre underlägsen. 

Regenerera / Förtvina* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Med regenerera kan prästen med hjälp av över-

jordiska krafter få förlorade kroppsdelar att växa 
ut igen, och återställa förstörda organ och hela 

brutna ben. Det tar en rond för kroppsdelen att 

återställas om kroppsdelen eller delarna finns 

tillhands, och tio minuter om den eller de inte 

finns tillhands. Den har ingen effekt på ickele-

vande, odöda eller konstruerade varelser. 
  Den omvända besvärjelsen, förtvina, förstör den 

kroppsdel som berörs. Den blir oanvändbar på-

följande rond, varpå den förtvinar med förfä-

rande hastighet och faller till marken inom tio 

minuter. Upplös magi stoppar processen och gör 

kroppsdelen normal igen, givet att den ännu inte 
gått förlorad. 

Reinkarnation 

Klass: Druid 

Nivå: 7 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Druiden kan hjälpa en död person att reinkar-

nera, givet att denne inte varit död mer än en 

vecka. Den reinkarnerade minns det mesta av 
sitt tidigare liv, men hans eller hennes förmågor 

kan sannerligen bli andra. Den döde reinkarne-

rar i någon av följande kroppar. 

Reinkarnation 

 

När ritualen är klar uppträder den reinkarnerade 

efter 1t6x10 minuter. 

Rena mat och vatten / Fördärva Mat 
och vatten* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 2 meter 

Varaktighet: Omedelbar 

Magin från denna besvärjelse gör gammal, rut-
ten, förgiftad eller på annat sätt oätlig mat och 

odrickbart vatten rent, friskt och lämpligt att för-

tära. Besvärjelsen skyddar inte maten mot fram-

tida förruttnelse och förgiftning, etcetera. Oheligt 

vatten och liknande mat och dryck av metafy-

sisk, destruktiv karaktär spolieras av denna be-
svärjelse, men den har ingen effekt på varelser 

Tärningsslag Ny kropp 

01-03 Bäver 

04-08 Svartbjörn 

09-12 Brunbjörn 

13-16 Vildsvin 

17-19 Kentaur 

20-23 Dryad 

24-28 Örn 

29-31 Alv 

32-34 Häst 

35-36 Räv 

37-40 Gnom 

41-44 Hök 

45-58 Människa 

59-61 Tiger 

62-64 Orm 

65-68 Pixie 

69-70 Hyena 

71-75 Hjort 

76-80 Varg 

81-85 Babian 

86-90 Dvärg 

91-95 Hund 

96-00 Nixie 
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eller på magiska drycker. 

  Fördärva mat och vatten får mat och dryck att 

ruttna, surna, mögla, och så vidare, inom bara 

några sekunder. Det blir helt oätligt och odrick-
bart. Mängden mat och dryck som kan fördärvas 

på detta sätt motsvarar ett generöst dukat mid-

dagsbord för en till tolv gäster, beroende på präs-

tens grad (1-12 eller högre). 

Reptrick 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Denna besvärjelse kräver ett rep som är minst 

fem meter långt. Magin får repet att sträcka sig 

mot himlen upp till sin i sin fulla längd. Repets 

övre ände blir fäst i utomvärldslig dimension, en 

omständighet som kan utnyttjas genom att 

klättra hela vägen upp – och försvinna från 
denna världen. Upp till fem personer kan kättra 

upp för repet och på detta sätt gömma sig. De 

kan sedan dra upp repet som i och med detta 

också försvinner. Närhelst magikern önskar, 

inom besvärjelsens varaktighet, kan äventyrarna 
fira ned repet och klättra ned igen. Om de inte 

klättrar ned innan varaktighetens utgång, faller 

de till marken från aktuella höjd när besvärjelsen 

upphör. Om repet inte dras upp kan andra varel-

ser göra åverkan på det som ett vanligt rep (vilket 

det ju faktiskt är). Det går dock inte dra ned det, 
men upplös magi får det att släppa från sitt ma-

giska fäste. Tänk på att reptricket även kan an-

vändas för att helt enkelt komma till en högre 

plats; så länge äventyraren inte klättrar hela 

vägen upp, kan repet användas för att helt enkelt 

nå en balkong eller annan högre punkt. Oavsett 
hur repet används kan aldrig mer än en varelse i 

taget klättra på det. 

Resa odöda* 

Klass: Präst, Magiker 
Nivå: Präst 4, Magiker 5 

Räckvidd: 6 meter 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse förvandlar kvarlevor till odöda 

skelett och zombier som lyder besvärjarens be-
fallningar. Odöda skelett kan endast skapas från 

i stort sett intakta skelett, zombier från i stort 

sett intakta kroppar. De resta följer sin skapare, 

vaktar rum och attackerar de som inträder, och 

så vidare. De förblir odöda tills de förgörs. Anta-

let odöda som kan resas och kontrolleras med 
denna besvärjelse motsvarar prästens eller magi-

kerns grad gånger två. En fjärde gradens präst 

kan alltså resa och kontrollera åtta skelett. Om 

besvärjaren försöker resa fler återgår de odöda 

han eller hon först reste till att vara orörliga 
kvarlevor. Metafysiskt är det en ondskefull hand-

ling att resa odöda och det kan strida mot präs-

tens trosbekännelse, med de påföljande effekter 

för prästens karriär som diskuteras på annat 

håll. 

Räveld 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 30 meter 

Varaktighet: 1 minut per grad. 

Räveld gör att varelser eller föremål erhåller en 

självlysande kontur. Ljuset är helt vagt, men 

syns utmärkt i mörker. Alla ser den självlysande 

konturen. Besvärjelsen fungerar även på osynliga 

varelser. Druiden kan kasta räveld över en nor-

malstor varelse per grad, givet att alla som drab-
bas är inom räckvidden. En andra gradens druid 

kan till exempel kasta räveld på två människor, 

fyra vättar eller en rese. Effekten gör exempelvis 

att man inte får några avdrag för strid mot drab-

bade i mörker, och varelser med räveld kan för-

stås inte gömma sig i mörkret heller. I ljusa mil-
jöer får besvärjelsen ingen nämnvärd effekt. 

Sagolik hjälte 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 rond per grad 

De som ser magikern förvandlad till sagolik hjälte 

tar säkert ett par häpna steg tillbaka (+2 i över-

raskning), för denne framstår som en väldig kri-

gare från legendernas tidevarv. Hjälten har van-
ligtvis rustning, sköld och svärd, är huvudet 

högre än den resligaste människan, och framstår 

som helt dödsföraktande och oövervinnerlig. Ma-

gikerns kroppspoäng fördubblas. Så länge ska-

dan hjälten tar inte överstiger den överskjutande 
mängden påverkas inte magikern, men sedan tar 

han eller hon skada som vanligt. Med denna be-

svärjelse får magikern 17 i styrka, smidighet, fy-

sik och karisma; en skadebonus på 5 och attack-

bonus på 10 samt 20 i skyddsvärde (plus eventu-

ella magiska föremål). Förvandlingen ger magi-
kern valfritt vapen, som sagolik hjälte finns inga 

restriktioner. (Givetvis försvinner rustning och 

vapen när besvärjelsen är över.) Det går dock inte 

att kasta andra besvärjelser medan denna pågår. 

Den som ser magikern förvandla sig till sagolik 

krigare får ett räddningsslag mot magi modifierat 
efter intelligens. Lyckas det förstår denne att det 

hela är en illusion – men kan fortfarande ta 

skada av den! – och inser säkert att den inte va-

rar för evigt. 

Sannseende* 

Klass: Präst 

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring (se nedan) 

Varaktighet: 1 rond per grad 

När prästen använder denna besvärjelse framträ-

der allting omkring honom eller henne alldeles 

som det verkligen är. Lönndörrar blir synliga, för-

lagda ting avslöjar sig, det osynliga blir synligt 

och illusioner försvinner. Förändrade, förklädda 

och förvandlade varelser framträder inför präs-
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tens syn så som de egentligen är. Han eller hon 

ser till och med om en varelse är ond eller god, 

för en avslöjande aura framträder för prästen när 
denne lagt sin besvärjelse. Räckvidden för att 

kasta besvärjelsen är beröring, men den som får 

förmågan ser saker som de verkligen är upp till 

40 meter. 

Schakta 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 2 ronder +1 per grad 

Schakta gör att magikern kan skyffla undan jord, 

ut i tomma intet. Mängden som schaktas är 1 

kubikmeter per varannan magikergrad. Magin 

fungerar endast på jord och jordliknande mark, 

som lera och sand. ”Kuberna” kan ligga intill 

varandra, eller under varandra, enligt besvärja-

rens önskemål. Besvärjelsen kan således använ-
das för att skapa en fallgrop under fiender, hin-

der för anstormande rytteri, eller få undan en 

vall som står i vägen, för att nämna några exem-

pel. 

Se aura 

Klass: Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 10 minuter 

Den som prästen lagt besvärjelsen på ser varel-

sers aura, och kan på så vis förstå om de är goda 

eller onda. Auran denne ser avslöjar dock mer än 

”vitt eller svart”, för gråzonerna däremellan av-

slöjas också för den förtrollades blick. Även sär-

skilda omständigheter i varelsens liv, som mord, 
skräckfyllda upplevelser eller helgonlik livsstil 

går att utläsa enligt spelledarens bedömning, 

som stråk i auran. Däremot kan prästen inte få 

någon detaljkunskap alls om exempelvis det 

svarta stråket i en annars ljus aura. 

Sinnessvaghet* 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 6, Magiker 5 

Räckvidd: 60 meter 
Varaktighet: Permanent 

Denna magi används inte minst mot fientliga be-

svärjare. Om offret misslyckas med ett rädd-

ningsslag mot magi, modifierat efter visdom, för-

lorar denne helt sin förmåga till koncentration. 

Det blir svårt att fatta rationella beslut, i synner-
het i mer eller mindre komplicerade situationer; 

det går inte att förstå ett någorlunda avancerat 

eller bara långdraget resonemang; offret kan inte 

läsa, inte heller förstå andra språk än moders-

målet; men framför allt kan han eller hon inte 
längre kasta besvärjelser. Den sinnessvage för-

blir i detta tillstånd tills någon använder hela, 

återställning eller önskeuppfyllelse för att befria 

offret från sinnessvagheten, eller annan magi 

enligt spelledarens bedömning. Offret för besvär-

jelsen får +1 i räddningsslag för varje grad han 

eller hon är över magikern, och -1 för varje grad 
han eller hon är under magikern. 

Själafängelse 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 
Räckvidd: 3 meter 

Varaktighet: Special 

Besvärjelsen fångar offrets själ i en juvel, för all 

evighet eller tills det befrias. Formeln är tvådelad: 

Magikern måste först förbereda en juvel värd 

minst 1 000 guldmynt, en ritual som tar en hel 
dag, och sedan genomföra själva fångsten. Det 

andra avgörande steget kan utföras på ett av två 

sätt, enligt magikerns önskemål. Han eller hon 

kan efter denna förberedelse kasta besvärjelsen 

på offret genom att ett kommandoord uttalas. 
Offret får ett räddningsslag. Misslyckas det 

fångas själen i juvelen (som också måste vara 

inom besvärjelsens räckvidd) och kroppen för-

svinner. Det andra sättet att fånga den andres 

själ är att erbjuda juvelen. Om denne frivilligt tar 

den i sin hand fångas själen i juvelen, och krop-
pen försvinner. Med denna metod får offret inget 

räddningsslag, men det kräver alltså att juvelen 

överlämnas från magikerns hand till offrets. När 

magikern påbörjar ritualen med juvelen måste 

han eller hon bestämma sig för hur den andres 
själ ska fångas – med kommandoord eller med 

överlämnandet. Offret kan frigöras endast med 

osedvanligt kraftfull magi, som önskeuppfyllelse. 

När detta sker befrias alltså själen och kroppen 

återuppstår. Den som befriar själen kan kräva en 

gentjänst som har samma effekt som uppdrag. 

Skapa mat och vatten* 

Klass: Präst 

Nivå: 4 

Räckvidd: 4 meter 

Varaktighet: Permanent 

När prästen kastar denna besvärjelse skapar han 

eller hon mat och vatten. Födan är mycket nä-

ringsrik och räcker för fyra människolika varel-

ser under en dag. För varje ytterligare grad präs-

ten har över den sjätte kan ytterligare en normal-
stor varelse mättas, upp till tio. 

Skapa vatten / Förstör vatten* 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: Druid 2, Präst 1 
Räckvidd: 2 meter 

Varaktighet: Permanent 

När denna besvärjelse kastas skapas tio liter vat-

ten för varje grad prästen har. Vattnet är rent 

som regn. Vattnet måste skapas på en plats eller 

i ett kärl där prästen skulle kunna placera vatten 
utan magiska medel (till exempel en öppen i mot-

sats till stängd kista). 

  Den omvända besvärjelsen, förstör vatten, får 
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vatten av motsvarande mängd att försvinna i ett 

moln av ånga.  

Skendöd 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: 3 meter 

Varaktighet: Permanent 

Alla kroppsfunktioner praktiskt taget upphör på 

den besvärjelsen läggs på; det är som om tiden 

upphör för vederbörande, som inte heller åldras. 

Han eller hon andas inte och behöver varken mat 

eller vatten. Tillståndet fortgår tills det tas bort 
av en annan besvärjelse, som upplös magi, eller 

tills den som kastade besvärjelsen väljer att ef-

fekten ska upphöra. 

Skräck 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: Special 

Magikern använder denna besvärjelse för att in-

jaga skräck i alla varelser inom ett konformat 

område som är 1 meter bred vid magikern, och 
10 meter bred i dess bortre ände (20 meter bort). 

De som drabbas av skräck kommer sannolikt att 

släppa det de har i händerna och fly i panik. Be-

svärjelsen är som mest effektiv för att skingra en 

grupp smärre varelser, för chansen att klara sig 
från effekten är stor för varelser med högre KPT 

eller grad; offren får nämligen en modifiering 

med +2 per grad/KPT på sitt räddningsslag mot 

magi. Medan en vätte måste slå 15 eller mer på 

1t20 för att klara sig, behöver en femte gradens 

krigare endast slå 5 och en molnjätte kommer 
alltid att klara sitt räddningsslag, för att ta några 

exempel. Besvärjelsen fungerar inte på tanklösa 

monster eller på odöda. De som drabbas av be-

svärjelsen kommer att fly hals över huvud under 

lika många ronder som magikerns grad. 

Skrämsel 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 3 meter per grad 
Varaktighet: 1 rond per grad 

När denna besvärjelse kastas på en varelse upp 

till och med femte graden eller med upp till och 

med 5 KPT, blir denne skräckslagen och förmår 

inte göra mycket annat än att stå och skaka. Ett 

framgångsrikt räddningsslag gör att besvärjelsen 
inte får någon effekt. Om offret blir attackerat 

kommer denne att strida, men får -1 på attack-

slag och skyddsvärde. Besvärjelsen har ingen 

effekt odöda eller tanklösa monster, på alver eller 

präster. 

Skydd mot blixt 

Klass: Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse gör druiden helt immun mot 

blixtrar, vanliga eller magiska, upp till 12 poäng 

i potentiell skada per grad. När denna mängd 

”skydd” tar slut till följd av blixtattacker, upphör 

effekten. Annars varar besvärjelsen 10 minuter 
per grad. Om druiden lägger skydd mot blixt på 

en annan tar denne endast halva skadan av 

blixtrar under 10 minuter. 

Skydd mot eld 

Klass: Druid 
Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Special 

Om druiden lägger besvärjelsen på sig själv blir 

han eller hon helt immun mot eld – inklusive 

magisk eld och eldsprutande monsters ande-
dräkt – upp till 12 poäng i potentiell skada per 

grad. Om druiden inte utsätts för denna mängd 

skada varar besvärjelsen i 10 minuter per grad. 

Till exempel, skydd mot eld absorberar 60 poäng 

i eldskada för en femte gradens druid, sedan 

upphör den magiska effekten. Läggs besvärjelsen 
på en annan gör det denne immun mot normal 

eld, och vederbörande tar endast halva skadan 

av magisk eld, och slutligen får den skyddade +4 

på sitt räddningsslag mot skada från eldspru-

tande monster, under 10 minuter. 

Skydd mot magi 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: 10 minuter per grad 

Skydd mot magi gör att den som besvärjelsen 

lagts på har alla chanser att klara sig från ma-

giska effekter som påverkar sinnet, såsom 

charm, rädsla, förslag, men även paralysera. Ka-

raktären får +8 på sina räddningsslag. Magikern 

kan välja att lägga besvärjelsen på flera perso-
ner, men då fördelas dess varaktighet på dessa. 

Till exempel, skydd mot magi kastad av en 16:e 

gradens magiker på en person är effektiv under 

160 minuter; kastas den på två varar den 80 mi-

nuter för båda, på fyra 40 minuter var, etcetera. 

Skydd mot ondska / Skydd mot godhet* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 1, Magiker 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 3 ronder per grad 

Denna besvärjelse fungerar som en magisk rust-

ning kring bäraren som helt skyddar honom eller 

henne från all kroppskontakt och alla fysiska 
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attacker från frammanade eller magiska monster 

som djinner, ifriter, elementarandar och osynliga 

förföljare. Dessutom ger denna ljusa auralik-
nande effekt visst skydd mot attacker från onda 

varelser. Dessa får -2 på sina attackslag, och bä-

raren av skyddet får +2 på sina räddningsslag 

mot onda varelsers handlingar. Exakt vad som är 

en ”ond” varelse är upp till spelledaren. 

  Den omvända besvärjelsen är skydd mot godhet, 
och fungerar precis som ovan bortsett från att 
”onda” varelser givetvis byts ut mot ”goda”. Ob-

servera dock att skydd mot godhet ännu skyddar 

mot kroppskontakt med nämnda frammanade 

och magiska monster, samt ytterligare andra en-

ligt spelledarens bedömning. 

Skydd mot ondska, 3 meters radie / 
Skydd mot godhet, 3 meters radie* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 4, Magiker 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Denna besvärjelse fungerar precis som skydd 
mot ondska, men i stället för en ”rustning” kring 

en varelse skapas en glob kring flera – de som är 

inom en tre meters radie kring bäraren. Globen 

följer med bäraren. De som lämnar och sedan 

återinträder, eller de allierade som träder in i ra-

dien efter att besvärjelsen är kastad, erhåller 
också skydd. 

  Den omvända besvärjelsen skydd mot godhet, 3 
meters radie, fungerar på samma sätt med den 

skillnaden som namnet anger. 

Skydd mot projektiler* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Själv 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När denna besvärjelse är lagd kan inte magikern 
skadas av normala projektiler, såsom pilar, kast-

yxor, spjut och mindre stenar. Dessutom ger be-

svärjelsen visst skydd mot ”onormalt” stora pro-

jektiler, som bumlingar från katapulter eller jät-

tar, liksom mot normala projektiler med magisk 

bonus. Detta slags projektilers skada modifieras 
med -1 om de träffar den skyddade. Observera 

att skydd mot projektiler inte ger något skydd alls 

mot besvärjelser, så som eldklot eller magisk mis-

sil. 

Skyddsglob mot insekter 

Klass: Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Besvärjelsen skapar en skyddande glob mot in-

sekter kring druiden. Den är sex meter i diameter 
och följer druiden när han eller hon går. Med 

andra ord kan ett par kamrater också skyddas av 

globen. Vanliga insekter kommer inte ens nära 

globen, de håller sig minst tre meter ifrån den. 

Men jätteinsekter med 2 eller mer KPT får ett 

räddningsslag mot magi – lyckas det kan de trots 
allt attackera druiden. De tar 1t6 i skada om de 

genomtränger globen med någon kroppsdel.  

Skyddsglob mot smärre magi* 

Klass: Magiker 
Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring/2 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Denna besvärjelse skapar en sfär kring magikern 

som ingen besvärjelse av första, andra eller tredje 

graden kan penetrera. Däremot kan besvärjelser 
kastas ut från globen. Fjärde gradens besvärjel-

ser och högre påverkas inte alls av skyddsgloben. 

Själva globen, som syns som ett vagt skimmer, är 

två meter i diameter; fem normalstora personer 

kan tränga sig in i den (magikern plus fyra runt 
om). Upplös magi tar bort globen. Det är en tredje 

gradens besvärjelse, men den behöver inte heller 

penetrera globen för att påverka den. 

Skyddsglob mot större magi 

Klass: Magiker 
Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring/2 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Detta är en kraftfullare variant än skyddsglob 
mot smärre magi. Den fungerar likadant bortsett 

från att den även skyddar mot fjärde nivåns be-
svärjelser. 

Skyddsglob mot vanliga varelser 

Klass: Druid 

Nivå: 6 
Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Den skyddande globen av vagt skimrande, helt 

transparent magisk energi skyddar alla inom den 

mot vanliga varelser. Druiden befinner sig alltid i 

dess centrum; globen har 3 meters radie. Det är 
en kraftfull magi som förhindrar människor, 

halvmänskliga varelser, djur, jättar och andra 

”vanliga” varelser att komma åt druiden. Icke-

magiska föremål som dessa håller i kan heller 

inte passera kraftfältet. Däremot skyddar den 
inte mot odöda, monster från andra dimensioner, 

magiska varelser, projektiler eller magiska vapen. 

Skyddsglob mot växter 

Klass: Druid 
Nivå: 5 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När druiden lägger denna besvärjelse uppstår en 

transparent glob kring denne, som är 6 meter i 

diameter. Den följer druiden när han eller hon 
går. Ingen levande växt eller växtvarelse kan 

skada den som är skyddad av globen. Skyddet 

omfattar även hasande högar och trädjättar. 
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Sköld* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 5 ronder + 1 rond per grad 

Besvärjelsen skapar en osynlig barriär framför 

magikern, som följer denne vid förflyttning. Den 

avvärjer magiska missiler helt, ger +2 i skydds-

värde mot kastade vapen och föremål, +3 mot 

avskjutna missiler som pilar och skäktor, och +1 

mot närstridsattacker. Dessutom får magikern +1 
på räddningsslag mot faror framifrån. Detta gäl-

ler endast för attacker framifrån, eller snett 

framifrån. 

Slingerväxter 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter 

Med slingerväxter får druiden befintliga växter att 

slingra sig kring alla varelser inom ett 10x10 me-
ter stort område. Gräs, sly, buskar, till och med 

trädgrenar slingrar sig kring varelserna och håller 

fast dem under besvärjelsens varaktighet. Spelle-

daren använder sitt omdöme: Är det endast gräs 

blir fienden långsam, är det träd och buskar om-

kring fienden blir denne fasthållen, till exempel. 
Om offret lyckas med sitt räddningsslag får be-

svärjelsen ingen effekt på en gräsmatta, men den-

samma som långsamhet (se snabbhet) vid krafti-

gare vegetation. 

Släcka 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 15 meter 

Varaktighet: Omedelbar 

Med denna besvärjelse kan magikern släcka alla 
naturliga ljuskällor inom en omkrets av tre meter 

i diameter, från den plats där besvärjelsen läggs 

(detta inkluderar eldstäder och motsvarande). 

Magin lägger inte mörker utan får alltså eldbase-

rade ljuskällor att slockna. Det finns inget som 

hindrar en från att tända exempelvis en ny fackla 
eller samma fackla, som besvärjelsen släckt. De 

som håller i en ljuskälla (fackla, lykta, ljus) får ett 

räddningsslag mot magi; lyckas slaget slocknar 

inte elden. 

Snabbhet / Långsamhet* 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: 10 meter + 2 meter per grad 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med denna besvärjelse blir en varelse per magi-

kergrad dubbelt så snabb, både avseende förflytt-

ning och attacker (och eventuellt andra handling-

ar enligt spelledarens bedömning, dock ej besvär-

jelsekastning). Till exempel, en äventyrare med 

svärd och 9 i förflyttning kommer att kunna göra 

två attacker per rond, och förflytta sig 18 meter. 

Den ena attacken räknas som om spelaren slog 6 
på initiativslaget (men det modifieras inte), och 

den andra enligt det initiativslag spelaren faktiskt 

slog. De som besvärjelsen kastas på måste be-

finna sig inom ett avgränsat område, inte större 

än 12x12 meter. Magikern väljer vilka varelser 

inom arean som påverkas. Flera snabbhetsma-
gier fungerar aldrig kumulativt. Den som varit 

snabb måste vila hälften så många ronder direkt 

efteråt (minst en men annars avrundat nedåt). 

En karaktär som inte vilar kommer att få samma 

avdrag som om han eller hon var långsam (se ne-

dan) tills denne vilat.  

Snara 

Klass: Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Special 

Druiden kan använda denna besvärjelse för att 

skapa en snara som är nästan helt omöjlig att 

upptäcka (10% chans) utan magiska medel. 

Snara läggs på en ranka, en läderrem eller ett 

rep, som därpå vrider sig till en snara och smäl-
ter in med sin omgivning. När någon trampar i 

snaran eller på annat sätt får en del av kroppen 

inom den, dras den genast åt med ett ryck som 

får en gående varelse att förlora balansen. Sna-

ran sitter mycket hårt och den lösa änden sitter 

fast i marken (eller trädet, väggen, etcetera). Sna-
ran går inte att rubba och den snärjde kan inte 

ta sig någonstans. Den första timmen kan endast 

en stormjättes styrka lösgöra snaran, men den 

magiska kraften sjunken under tid: Efter ett par 

timmar räcker en reses styrka; efter ytterligare 
två timmar kan en människa med 18 i styrka 

slita bort snaran, det vill säga fyra timmar se-

nare; en timme därefter kan en varelse med 17 i 

styrka få bort snaran, sedan en med 16, och så 

vidare. När tolv timmar gått förlorar snaran sin 

magiska kvalitet helt och dessutom blir greppet 
något lösare. Vid det laget kan vem som helst lös-

göra snaran. När besvärjelsen är kastad är effek-

ten permanent, tills någon kliver i den. Den ma-

giska effekten kan neutraliseras med upplös 
magi. 

Spegelbild* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När spegelbild kastas uppstår kopior av magikern 

runt honom eller henne. Illusionerna gör exakt 

det magikern gör – inte bara rörelser, utan även 

tal och handlingar som att dricka magiska dryck-

er och kasta besvärjelser. Spegelbildernas hand-

lingar får ingen verklig effekt. Det är omöjligt för 
andra att (utan magi) avgöra vilken version som 

är den riktiga. När en bild blir träffad av vanliga 
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eller magiska attacker försvinner den, men de 

övriga är kvar. Bilderna verkar flytta runt, så 

även om magikern blir träffad en rond, går det 
inte att avgöra vilken av versionerna det var 

nästa. – Antalet bilder är beroende av grad: För 

en tredje till fjärde gradens magiker uppstår 1t2 

spegelbilder, en femte till sjätte får 1t2+1, och 

har magikern 7:e graden eller högre, skapas 

1t3+1 kopior. 

Spela död* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: 10 minuter + 1 rond per grad 

Denna besvärjelse används för att lura fienden 

att prästen, eller den som besvärjelsen läggs på, 

är död. Den fungerar bara på villiga mottagare. 

Spela död försätter varelsen i ett tillstånd som är 

omöjligt för andra att skilja från döden. Den som 
besvärjelsen lagts på känner ännu lukter och 

hör vad som händer omkring sig. Däremot kan 

han eller hon inte se och kroppen saknar känsel. 

Attacker mot den livlöse kommer att göra blott 

halva skadan, men ingen smärta upplevs och 
kroppen kommer fortfarande att verka död. Para-
lysering, gift och energitömning påverkar inte 

den ”döde”. Prästen kan välja att komma ur sitt 

tillstånd närhelst han eller hon önskar, men det 

kommer att ta en hel rond innan kroppen funge-

rar som normalt igen. Om besvärjelsen är lagd 

på en annan kommer magin att gälla tills varak-
tigheten gått ut eller tills prästen ”väcker” denne. 

Spindelnät* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 
Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: 20 minuter per grad 

Spindelnät skapar en mängd starka, klibbiga trå-

dar som påminner om jättespindels nät. Det an-

vänds främst till att blockera passager eller för 

att snärja fiender. Storleken på nätet är en 
gånger en meter per magikergrad, upp till som 

mest tolv gånger tolv meter. Nätet blir i princip 

kvadratiskt (då ett nät kastat av en fjärde gra-

dens magiker har en sida på fyra meter), men 

spelledaren kan tillåta smärre avvikelser från 
detta. Kastas nätet för att fånga varelser är den 

effektiva ytan hälften så stor. Offren får ett rädd-

ningsslag mot dödsstråle; klarar de slaget fick 

det magiska spindelnätet ingen effekt. Nätet är 

lika klibbigt och förrädiskt för en normalstor va-

relse, som spindelnät är för en fluga. Att röra det 
innebär att fastna i det, och att försöka kämpa 

sig loss kan innebära att man fastnar ännu mer. 

En varelse som sitter fast i ett nät kan inte ut-

föra handlingar, som att strida eller kasta be-

svärjelser. Exakt vad de kan göra är upp till 
spelledaren. En äventyrare som fastnat med ena 

handen har till exempel större frihet än en som 

fått nätet kastat över sig. En varelse som har 8 

eller lägre i styrka kan inte ta sig loss själv, utan 

kommer bara bli mer insnärjd om denne försö-

ker, oavsett hur nätet först fastnade. Varelser 
med 9 eller mer kan försöka; blir det en 1:a på 

1t6 lyckas det. Misslyckas slaget går det inte att 

försöka igen, då har varelsen bara förvärrat situ-

ationen. Styrkebonusen läggs på målvärdet, en 

karaktär med +1 i styrkebonus behöver med 

andra ord slå 1-2 för att komma loss; har offret 
+2 i styrkebonus är det 3 som gäller, och så vi-

dare. Samma sak gäller för en karaktär som för-

söker hjälpa en annan. Slår han eller hon mål-

värdet lyckas det, misslyckas slaget fastnar även 

denne. Magiska eggvapen kan skära sönder trå-
darna, men normala fastnar. De kan eventuellt 

ryckas loss enligt reglerna ovan. Det kräver två 

ronder för att skära upp 2x2 meter. För varannan 

rond som karaktären skär sönder nätet slås 

räddningsslag mot dödsstråle; misslyckas försö-

ket fastnar karaktären eller dennes vapen. Ma-
giska eggvapen kan också användas för att skära 

loss en kamrat, då samma regler gäller för tid och 

räddningsslag; är projektet att skära loss en 

kamrat framgångsrikt har det dock inte skurits 

upp så pass att man kan passera genom det. Det 
magiska nätet är brännbart. Att bränna sönder 

2x2 meter med fackla tar två ronder, även om 

äventyraren bara behöver stå med facklan under 

en rond; elden sprider sedan sig själv med 

samma hastighet. Att bränna loss en kamrat tar 

också två ronder, men misslyckas den som sitter 
fast med ett räddningsslag mot drakeld tar han 

eller hon 2t4 i skada av den okontrollerade elden; 

lyckas slaget tar denne 1t4 i skada. 

Sprängrunor 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Special 

Med sprängrunor vill magikern förhindra andra 

från att läsa en karta, bok, skriftrulle eller mot-
svarande föremål med bilder och/eller text. Magi-

kern ristar, ritar eller skär en rad runor på före-

målet, som sedan kommer att explodera i ansik-

tet på den som läser dem. De är svåra att upp-

täcka, en magiker har 5% chans per grad, och en 
tjuv 2% per grad. Upptäcka magi avslöjar ru-

norna, men inte deras funktion (vilket däremot 

identifiera magi gör). Upplös magi tar bort besvär-

jelsen. När runorna blir lästa sprängs de och lä-

saren tar 3t6 i skada, plus 1 per besvärjarens 

grad. Kringstående varelser inom 3 meter från 

läsaren tar 2t6 i skada, 1t6 om de lyckas med ett 
räddningsslag. Givet att föremålet inte av en eller 

annan orsak är immunt mot magisk eld kommer 

det att förstöras av explosionen. Magikern som la 

besvärjelsen kan själv läsa texten runorna skyd-

dar utan vidare, liksom andra magiker som fått 
instruktioner om hur de fungerar. 
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Spårlös 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När denna besvärjelse lagts på en person kan 

denne gå i alla typer av terränger – lera, snö, över 

dammigt golv – utan att lämna några spår efter 

sig (inte ens doftämnen). Utan magiska medel 

blir det omöjligt att spåra den spårlöse. 

Stank 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 12 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Stank manifesterar sig som vag grön gas som 

stinker något oerhört. Effekten upptar en radie 

om 6 meter från den punkt besvärjelsen läggs. 

Alla varelser inom stankens område måste lyckas 

med ett räddningsslag mot gift för att inte bli 

våldsamt illamående. De som misslyckas blir 
praktiskt taget hjälplösa under 1t4+1 ronder 

(oavsett om de är kvar i stanken eller inte). Dessa 

kommer att ha -4 på attackslag och på skydds-

värde, men de kan inte attackera någon så länge 

de är i gasmolnet. De som lyckas med räddnings-
slaget försöker ta sig ut ur stanken, men försva-

rar sig med -2 i skyddsvärde om de blir attacke-

rade, och attackerar själva med -2 – men det gör 

de endast för att värja sig. Det går inte att kasta 

besvärjelser eller vidta motsvarande kreativa 

handlingar oavsett om räddningsslaget lyckas 
eller misslyckas, så länge man är kvar i den stin-

kande gasen (såvida man inte har motmedel). 

Staty 

Klass: Magiker 
Nivå: 7 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 timme per grad 

Besvärjelsen förvandlar av allt att döma magi-

kern eller en annan varelse till en staty av sten, 

tillsammans med allting denne bär och har på 
sig. Statyn går sedan inte att skilja från en vanlig 

staty, men upptäcka magi ger utslag och erfarna 

äventyrare kan ana ett vagt magiskt skimmer, 

om det är just det de försöker utröna. Den för-

vandlade kan fortfarande varsebli sin omgivning 

med syn, hörsel och lukt. De skador som tillfogas 
statyn kvarstår när varelsen åter blir kött och 

blod; bortslagna flisor blir till sår, en avslagen 

arm innebär lemlästning och att slå bort huvudet 

att han eller hon dör. Tänk på att det kräver av-

sevärd kraft eller lämpligt verktyg för att slå sön-
der en staty. Staty har den ovanliga egenskapen 

att den förvandlade inte bara när som helst kan 

upphöra att vara förvandlad, utan kan dessutom 

förvandla sig till staty igen, etcetera, så länge be-

svärjelsen varar. Men det är inte utan fara, för 

varje förvandling till staty eller tillbaka till le-

vande varelse kan innebära en sådan chock för 

kroppen att man kan dö. Vid varje förvandling 

slås 1t100 mot 82 plus fysik. Överstiger tär-
ningsslaget detta värde dör varelsen. Det betyder 

alltså att en karaktär med 18 i fysik inte löper 

någon risk att dö av förvandlingschocken, medan 

en med 12 löper 6% risk. 

Stenform 

Klass: Druid, Magiker 

Nivå: Druid 4, Magiker 5 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Magikern kan förändra formen på sten – göra en  
enkel statyett av en sten, en påk eller en fälla; 

eller förändra en stendörr så att det går att pas-

sera, och så vidare. Några beundransvärda 

konstverk kan magikern dock inte göra, eftersom 

detaljrikedomen är begränsad. Mängden sten 
som kan formas om motsvarar 1 kubikmeter per 

var tredje grad, det vill säga 3 kubikmeter för en 

nionde gradens magiker, 4 för en tolfte och 5 för 

en femtonde gradens magiker. 

Stenvägg* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Permanent 

Stenvägg skapar en vägg av granit, fäst vid be-

fintliga stenytor. Den används vanligtvis för att 

spärra passager i grottor, tunnlar eller portar. 

Ytan är sex gånger sex meter stor med en tjock-

lek på tio centimeter per magikergrad. Varken 

golv, väggar eller tak behöver ha raka linjer, och 

väggen behöver inte vara vertikal, men den 
måste utgå ifrån och sammanfogas med befintlig 

sten. Med andra ord kan stenväggen användas 

för att till exempel överbrygga en klyfta eller lu-

tas som en ramp. Om den används för dylika 

ändamål och spannet är mer än sex meter måste 
väggen vara krökt och förankrad för att inte kol-

lapsa; dessa krav halverar väggens yta. Som 

andra stenväggar kan denna förstöras med upp-
lösning eller med normal, fysisk åverkan. 

Stoppa tiden 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: 3 meter 

Varaktighet: 1 rond per varannan grad 

Med denna besvärjelse får magikern tiden att 

stanna inom en 5 meters radie från den punkt 
där den kastas. Omgivningen utanför radien blir 

suddig. Magikern kan röra sig fritt inom områ-

det, men alla andra varelser är som frysta i ett 

ögonblick. De som inträder i det magiska områ-

det blir också som frysta, eftersom tiden står 
stilla för alla utom magikern. Om magikern läm-

nar området upphör besvärjelsens effekt. 
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Styrka 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter 

Den karaktär besvärjelsen läggs på får sin styrka 

höjd med ett tärningsslag. En krigare får sin 

styrka ökad med 1t8, präster och tjuvar med 1t6, 

och magiker med 1t4. 18 är fortfarande det 

högsta värdet en människa eller halvmänsklig 

varelse kan ha, men spelledaren kan tillåta andra 
effekter för en karaktär vars styrka höjs till extra-

ordinära nivåer, till exempel att slå sönder en 

dörr med näven. 

Stålglas 

Klass: Magiker 

Nivå: 8 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Besvärjelsen förvandlar vanligt glas till ett trans-

parent material som i övrigt har samma egen-
skaper som stål – det går inte att krossa ens med 

en slägga. Mängden glas som kan förvandlas 

uppgår till ½ kvadratmeter per grad. En besvär-

jelse kan endast läggas på ett objekt – ett fönster 

eller en flaska, till exempel – inte på flera. 

Svaghetsstråle 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 3 meter per grad 
Varaktighet: 1 rond per grad 

När magikern kastar svaghetsstråle skjuter en 

ljusblå ljusstråle ur dennes hand och den varelse 

strålen träffar försvagas omedelbart. Om motta-

garen av effekten lyckas med ett räddningsslag 

mot magi händer ingenting, men misslyckas sla-
get förlorar denne 1t6+1 i styrka per varannan 

grad magikern har, upp till 1t6+5. Om offrets 

styrka blir 0 eller ett negativt värde svimmar han 

eller hon och förblir medvetslös under besvärjel-

sens varaktighet. Värden omedelbart beroende av 

egenskapen, som skadebonus, kan påverkas i 
enlighet med aktuella regler, men svagheten kan 

också påverka offret på ytterligare andra sätt, 

enligt spelledarens bedömning. 

Svävande skiva* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 

Räckvidd: 2 meter 

Varaktighet: 30 minuter +10 per grad 

Med svävande skiva skapar magikern en osynlig, 

något konkav och helt rund skiva som håller sig 
svävande intill sin skapare. Den är cirka en me-

ter i diameter och påminner alltså i form och 

storlek om en sköld. Svävande skiva är en magi i 

första hand för att frakta föremål, till exempel 

skatter ut ur tunnelsystemet. Den klarar upp till 

250 kilo. Skivan svävar i jämn nivå över marken, 

ungefär i höjd med besvärjarens midja, och hål-

ler sig en knapp meter från denne. Om den svä-
vande skivan av en eller annan orsak kommer 

längre bort från magikern än två meter försvin-

ner den och allt den bär faller till marken. 

Symbol 

Klass: Präst 

Nivå: 7 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Prästen ritar en symbol i luften eller på en yta, 

som glöder under besvärjelsens varaktighet och 
påverkar de fiender som ser den. Prästen kan 

välja någon av tre effekter: Hopplöshet, smärta 

eller charm. Alla varar i 1t4x30 minuter. 

  Hopplöshet får varelser som misslyckas med ett 

räddningsslag mot magi måste backa, fly eller ge 

upp. 
  Smärta gör att varelser får -4 på sina attack-

slag, -2 på smidighet, -1 på initiativ (dessa kan 

vara kumulativa) samt -1 på räddningsslag, på 

grund av den smärta som sprids över kroppen. 

  Charma gör varelser till prästens följeslagare 

under effektens varaktighet, såvida de inte lyck-
as med ett räddningsslag mot magi. 

Sömn* 

Klass: Magiker 

Nivå: 1 
Räckvidd: 10 meter plus 2 meter per grad 

Varaktighet: 5 ronder per grad 

Magikern kastar sömn på en punkt och alla fien-

der inom 10 meter från den punkten riskerar att 

ögonblickligen somna. Varelser med 4 KPT eller 

mer påverkas dock inte. Alla varelser med 3 eller 
mindre KPT får ett räddningsslag, och de som 

misslyckas faller i djupaste sömn. Sovande varel-

ser är värnlösa. Smärre sovande monster kan 

spelledaren avgöra att äventyrarna automatiskt 

dödar med ett slag om de vill, men annars får 

den som attackerar en sovande varelse +4 i at-
tackbonus och gör dubbel skada. Om det är en 

grupp sovande varelser får alla ett nytt rädd-

ningsslag varje gång någon i den sovande grup-

pen attackeras. Lyckas räddningsslaget vaknar 

denne, möjligen för att den omedelbara livsfaran 
får instinkter att spritta till, och kan agera som 

vanligt ronden därpå. Sovande kan väckas med 

exempelvis kallt vatten eller lätta örfilar, och de 

vaknar alltid om de blir attackerade (och kan i så 

fall agera ronden därpå, om de överlevde attack-

en); normala ljud väcker dem inte. Vanligtvis 
vaknar offren omedelbart när besvärjelsens var-

aktighet upphör. Men om offren har det lugnt 

och skönt kan de dock sova vidare, enligt spelle-

darens bedömning. Besvärjelsen påverkar inte 

medvetslösa, konstruerade eller odöda varelser.  
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Tala med djur* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: Hörhåll 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

Tala med djur gör det möjligt för prästen att för-

stå och kommunicera med vilket varm- eller kall-

blodigt djur som helst, som spelledaren bedömer 

har någon kommunikativ förmåga alls, och som 

är inom hörhåll. Besvärjelsen gäller för en indi-

vid. Han eller hon kan ställa frågor, få svar och 
över huvud taget vara på god fot med djuret. 

Även om djuret normalt skulle gå till attack (till 

exempel om det är en aggressiv vakthund) kom-

mer den inte att göra det under tiden magin är 

aktiv. Djur som inte har någon orsak att känna 

fientlighet gentemot prästen kommer sannolikt 
att uppleva denne som en allierad och om möjligt 

uträtta tjänster åt honom eller henne (som inte 

försätter djuret i livsfara), i synnerhet om präs-

tens karisma är hög. 

Tala med döda* 

Klass: Präst 

Nivå: 3 

Räckvidd: 2 meter 

Varaktighet: Special 

Med denna magi kan prästen ställa frågor till en 

död varelse. Antalet frågor prästen kan ställa, 

och besvärjelsens varaktighet, är beroende av 

prästens grad, som framgår av tabellen nedan. 

En annan begränsande omständighet är hur 

länge varelsen varit död. Om besvärjelsens var-
aktighet går ut innan prästen ställt alla frågor 

han eller hon har förmåga till, går de förlorade. 

Prästen måste prata ett språk den döde kunde 

som levande. Den dödes kunskaper omfattar de 

kunskaper han eller hon hade i livet. Svaren ut-

talas tonlöst, viskande och är ofta korta, kryp-
tiska och upprepande. Om den döde har blivit 

utsatt för en utfrågning den senaste veckan kom-

mer försöket att misslyckas. 

Tala med döda 

 

Prästens 
grad 

Tiden 
kroppen 
kan ha 

varit död 

Tiden 
prästen har 

på sig 

Antal 
frågor 

5:e 1 dag 10 sekunder 1 

6:e 1 vecka 20 sekunder 2 

7:e–8:e 1 månad 30 sekunder 3 

9:e–12:e 1 år 10 minuter 4 

13:e–15:e 10 år 20 minuter 5 

16:e–20:e 100 år 30 minuter 6 

Tala med monster* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Hörhåll 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Magin från denna besvärjelse ger prästen för-

mågan att prata med alla sorters varelser som 

har någon kommunikativ förmåga över huvud 

taget. Monstrets inställning till prästen avgörs, 

om spelledaren inte har anledning att göra en 

annan bedömning, av tabellen ”Monster-
reaktioner” (som återfinns i STRIDEN). Alla mons-

ter inom hörhåll, av samma typ som det prästen 

lägger besvärjelsen på, förstår vad han eller hon 

säger. 

Tala med väggar* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Tio minuter 

Med denna besvärjelse kan prästen tala med 
väggar av sten eller trä. Väggarna kan meddela 

vilka som varit i rummet, vem som passerat, vad 

som finns på andra sidan, och så vidare. Väg-

gens ovana att kommunicera gör att den endast 

kan svara fåordigt på enkla frågor som rör dess 
begränsade erfarenhetsområde. 

Tala med växter* 

Klass: Präst, Druid 

Nivå: Präst 4, Druid 3 
Räckvidd: 4 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Besvärjaren kan förstå och kommunicera med 

alla slags växter. Observera att en växt har be-

gränsade kunskaper om sin omvärld. Den kom-

mer inte att kunna ge (eller känna igen) detalje-
rade beskrivningar av varelser eller svara på frå-

gor som rör händelser utanför dess omedelbara 

närområde. Den kommer heller inte att kunna 

erbjuda något större intellektuellt utbyte. Be-

svärjelsen är i första hand användbar vid frågor 
som ”Har monster passerat här?” och ”Kan ni 

vika åt sidan?” Flera växter av samma sort, som 

står intill varandra, förstår besvärjaren och kan 

ge primitiva svar på enkla frågor, och inom ra-

men för sin begränsade rörelsefrihet göra som 

prästen säger. 

Teckentydning* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: Special 
Varaktighet: Special 

Prästen använder teckentydning för att avgöra 

om en planerad handling kommer att vara fördel-

aktig för äventyrarna eller inte. Handlingen 

måste utföras inom en halvtimme efter själva 

teckentydningen, för att magin ska fungera. 
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Grundchansen för att besvärjelsen ska lyckas är 

70%, plus en procentenhet per grad; till exempel, 

en femte gradens präst har 75% chans att lyckas. 
Situationer där teckentydning kan vara använd-

bart är om äventyrarna vill prova en antaget ma-

gisk dryck, som kan vara gift; om de hittar en 

ifritflaska och är osäkra på om anden kommer 

att bli arg eller tacksam; eller om de funderar på 

att anta ett erbjudande. Eftersom många hand-
lingar kan ha bra och dåliga följder får äventyrar-

na räkna med att besvärjelsens effekt inte alltid 

berättar hela sanningen. 

Teleportera* 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Teleportera förflyttar ögonblickligen besvärjaren 

till en känd plats, tillsammans med allt denne 
bär och har på sig, plus eventuellt objekt 

(inklusive personer) han eller hon rör. Magikern 

kan ta med sig varelser och objekt upp till 150 

kilo plus 50 kilo per grad över den tionde. Han 

eller hon måste vara i kontakt med objekt och/

eller varelser som ska teleporteras. Men det räck-
er om objekten är i fysisk kontakt med varandra, 

så länge en av dem är i kontakt med magikern. 

Ovilliga varelser får ett räddningsslag mot magi. 

Det gäller även objekt som den ovillige har kon-

troll över, om magikern försöker få med sig detta 
i stället för personen. Magikern kan behöva lyck-

as med ett attackslag för att komma i kontakt 

med offret. Förflyttning mellan olika elementar-

plan är inte möjligt, men annars spelar inte av-

ståndet någon roll. Magikern måste ha en klar 

bild av platsen han eller hon vill teleporteras till; 
ju mer välkänd platsen är för magikern, desto 

högre är chansen att lyckas. Att teleportera sig 

till platser som är mindre kända, som magikern 

bara sett i förbigående eller via magi, är svårare. 

Teleportering är inte riskfritt, det kan faktiskt 
vara livsfarligt. För att få reda på hur väl besvär-

jelsen faller ut, slår spelledaren t% och jämför 

med tabellen nedan. 

Effekt av teleportera 

 

”Ovanför platsen” innebär att den teleporterade 

dyker upp fyra meter ovanför platsen för varje 
procentenhet tärningsslagets resultat blev över 

det högsta ”På platsen”-värdet. Om magikern vill 

Effekt 
Kännedom 

Nedanför På platsen Ovanför 

Hemmiljö 01 02-98 99-00 

Välkänd plats 01-02 03-95 96-00 

Besökt plats 01-04 05-91 92-00 

Bekant plats 01-08 09-83 84-00 

Obekant plats 01-16 17-67 68-00 

teleportera sig till sin hemmiljö kan denne med 

andra ord inte hamna högre än sex meter ovan-

för. Å andra sidan, om det är en plats magikern 
bara besökt vid något tillfälle, och tärningsslaget 

blev 92, skulle magikern få ett drygt fall. Om ma-

gikern teleporterar sig till en plats som redan är 

upptagen av annan materia dör denne. 

”Nedanför platsen” får antagligen detta resultat. 

Notera att magikern endast kan teleportera sig 
till en plats där det finns gott om utrymme att 

stå och gå, det vill säga ett golv i ett rum eller på 

marken utomhus; ej en förbiflygande drakes 

rygg, till exempel. Eftersom teleportering avser en 

plats man kan stå på, kan man inte heller välja 
att teleportera sig till ”en bit ovanför marken” för 

att löpa mindre risk att hamna för lågt. 

Tillkalla djur I 

Klass: Druid 
Nivå: 4 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Druiden väljer själv vilket slags djur som tillkal-

las med denna besvärjelse. Upp till åtta av viss 

typ kan hörsamma hans eller hennes kall, men 
de kan inte ha mer än 4 KPT var. De på detta 

sätt tillkallade djuren hjälper druiden efter bästa 

förmåga och stannar tills uppdraget (striden, 

problemet, uppdraget) är slutfört, men inte 

längre än 12 timmar. Druiden kan skicka iväg 
dem närhelst han eller hon önskar. Finns inte 

djuret som druiden tillkallar i närheten, får 

denne ytterligare två försök. Till exempel, först 

kan druiden kalla på vargar, och finns det inga 

vargar i närheten kan druiden kalla på björnar, 

och finns inte björnar heller kan druiden kalla 
på hökar, som inte heller nödvändigtvis dyker 

upp. Druiden gör förstås klokt i att tillkalla ett 

slags djur som normalt rör sig i den miljö han 

eller hon kastar besvärjelsen. Spelledaren avgör 

om djuren finns i området, men under gynn-
samma förhållanden är det 50% chans per art, 

plus en procentenhet per grad, att de dyker upp. 

Tillkalla djur II 

Klass: Druid 
Nivå: 5 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse fungerar som tillkalla djur I, 

bortsett från att upp till sex djur med upp till 8 

KPT kan tillkallas, eller tolv djur med upp till 4 
KTP var. 

Tillkalla djur III 

Klass: Druid 

Nivå: 6 
Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse fungerar som tillkalla djur II, 
bortsett från att upp till fyra djur med upp till 16 
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KPT kan tillkallas, eller åtta djur med 8 KPT, el-

ler sexton djur med 4 KPT. 

Tillkalla insekter 

Klass: Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Besvärjelsen samlar insekter vid druiden. Det är 

70% chans att det är flygande insekter, som bin, 

getingar eller bromsar; annars kommer myror 

eller krypande skalbaggar. Insekterna som till-

kallas är alltid av den bitande eller stickande 

sorten. De framträder nästan omedelbart och 
attackerar den druiden pekar på. Offret tar 2 KP 

i skada per rond och blir oförmögen att göra an-

nat än att försöka värja sig under tiden. Druiden 

kan styra om sina insekter till att attackera en 

annan under besvärjelsens varaktighet, men det 
tar alltid minst en rond för dem att byta mot-

ståndare (de har 12 respektive 3 i förflyttning). 

Tillkalla monster* 

Klass: Magiker 
Nivå: 6 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

När magikern kastar denna besvärjelse framträ-

der till påföljande rond 1t4 monster. De kommer 

genast att attackera magikerns fiender, eller på 
annat sätt bistå denne enligt hans eller hennes 

önskemål. De flesta monster kan emellertid inte 

lyda mer avancerade order än att attackera, 

vakta, slå sönder, etcetera. Monstren verkar vara 

helt verkliga, och de fungerar som om de var 
verkliga. De dyker upp där magikern önskar och 

gör som magikern vill, tills han eller hon låter 

besvärjelsen upphöra eller tills de stupat, eller 

tills varaktigheten gått ut. Spelledaren väljer 

vilka monster som framträder (med runt 4 i KPT) 

eller slår på följande tabell. 

Tillkallade monster 

 

t% Monster 

01-09 Ulv 

10-19 Björn 

20-29 Jättehök 

30-39 Varulv 

40-49 Jättespindel 

50-59 Gargoil 

60-69 Hippogryf 

70-79 Eldhund 

80-89 Jätteskalbagge 

90-99 Blinkhund 

00 Ugglebjörn 

Tillkalla skogsväsen 

Klass: Druid 

Nivå: 4 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Tillkalla skogsväsen fungerar bara utomhus. Det 

måste inte vara en skog, men det kan inte vara en 

stad. Att tillkalla skogsväsen tar en liten stund; 

druiden måste ägna sig åt sitt mumlande i tio mi-

nuter. Spelledaren kan välja att en av följande 

sorters väsen hörsammar kallet, om det är i när-

heten: Kentaur (1t4), dryad (1t4), pixie (1t8), älva 
(1t6), trädjätte (1) eller enhörning (1). Vill spelle-

daren vill lämna saken åt slumpen kan han eller 

hon slå 1t20 och konsultera nedanstående tabell. 

Lägg till 1 till tärningsslaget per grad över 5 drui-

den har, upp till +5. 

Skogsväsen 

 

Motvilliga väsen som tillkallas får ett räddnings-

slag mot besvärjelser med -4 i avdrag för att inte 
tvingas till druiden; men observera att det väsen 

som kommer till druiden betraktar denne som en 

allierad och står till hans eller hennes tjänst, 

inom rimliga gränser. Finns det onda varelser i 

druidens sällskap får skogsväsendet ett nytt 

räddningsslag när det närmar sig, men denna 
gång med +4 i bonus. Lyckas räddningsslaget 

kommer det genast att avlägsna sig. Vill druiden 

att skogsväsendet går i strid mot hans eller hen-

nes fiender gör spelledaren en moralkontroll, mo-

difierat efter druidens karisma. 

Transparens 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med transparens kan magikern se igenom metall, 

sten och trä, till och med göra materialet genom-

skinligt. Normalt kan han eller hon se igenom 10 

centimeter metall, 2 meter sten och 5 meter trä. 

Däremot fungerar inte magin på bly eller guld. 
Magikern kan antingen lägga besvärjelsen på sig 

själv, och därmed erhålla denne röntgenblick un-

der besvärjelsens varaktighet, eller skapa ett fast 

envägsfönster (1x1 meter stort) som alla kan se 

igenom. 

t20 Väsen Antal 

1-5 Inget - 

6-9 Kentaur 1t4 

10-12 Dryad 1t4 

14-15 Pixie 1t8 

17-18 Älva 1t6 

19 Trädjätte 1 

20 Enhörning 1 
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Trollkarlsöga* 

Klass: Magiker 

Nivå: 4 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Trollkarlsögat kan användas för rekognoscering 

eller spionage. Ögat har mörkerseende, men i 

övrigt samma synegenskaper som magikern. Det 

magiska objektet uppstår som en ögonglob intill 

magikern, och därefter kan det förflytta sig med 

en hastighet på upp till 10 meter per rond, enligt 
magikerns önskemål. Det kan förflytta sig hur 

långt som helst från magikern, men kommer att 

försvinna när varaktigheten kommit till ända. 

Det kan inte passera genom fast materia, men 

eftersom det är bara något större än ett vanligt 

människoöga kan det ta sig genom mindre hålig-
heter. Magikern måste koncentrera sig under 

tiden han eller hon använder trollkarlsögat. 

Trollsvärd 

Klass: Magiker 
Nivå: 7 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 1 rond per grad 

När magikern kastar besvärjelsen framträder ett 

glimrande svärd av magisk energi, som han eller 
hon behärskar och kan använda i strid. Trolls-

värdet har den attackbonus som en krigare med 

halva magikerns grad har; så ett trollsvärd som 

frambesvärjs av en 14:e gradens magiker har lik-

som en 7:e gradens krigare 5 i attackbonus. Oav-

sett den attackerade partens skyddspoäng träffar 
svärdet alltid vid ett slag på 19 eller 20. Det gör 

3t6 i skada på normalstora varelser, och 3t8 på 

större varelser. Trollsvärdet är aktivt tills det blir 

upplöst, tills magikern vill att det upphör eller 

tills besvärjelsens varaktighet upphör.  

Träd 

Klass: Druid 

Nivå: 3 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 2 timmar 

Druiden kan med denna besvärjelse förvandla sig 

till ett träd. Trots att den närmaste inspektionen 

inte ger vid handen att det rör sig om något an-

nat än ett träd kan druiden se och höra allting 

som sker. Druiden kan när som helst förvandla 

sig tillbaka till människa, utan vidare effekter. 

Trädportal 

Klass: Druid 

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Special 

Med trädportal kan druiden kliva in i ett träd och 

därifrån teleporteras till ett annat träd av samma 

typ, i den ungefärliga riktning druiden önskar, 

givet att avståndet inte är för långt. 

Trädportal 

 

Trädet druiden teleporteras till måste leva och 

vara tillräckligt tjockt och högt för att hela druid-

en ska kunna kliva in i det. Det kan dock räcka 

med så lite som 30 centimeter i omfång, för en 

smärt druid som kliver in sidledes. Att kasta be-
svärjelsen och samtidigt kliva in i ett träd och 

dyka upp i ett annat räknas som en handling 

och kan alltså genomföras inom ramen för en 

rond. I trädet druiden teleporteras till kan han 

eller hon stanna kvar (dold, givetvis) ett antal 

ronder som motsvarar graden. Finns inget träd 
av rätt typ inom räckvidden kan druiden stanna 

kvar i det han eller hon klev in i, under ett antal 

ronder som motsvarar hans eller hennes grad.  

Tungomål / Språkförbistring* 

Klass: Präst 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 10 minuter 

Tungomål gör att prästen eller den han eller hon 

lägger besvärjelsen på, förstår och själv talar alla 
språk som någon i omgivningen använder. 

  Den omvända besvärjelsen, språkförbistring, 

kan läggas för att neutralisera tungomål, eller 

göra det omöjligt för den besvärjelsen läggs på 

att göra sig förstådd med tal eller skrift. Offret 

får ett räddningsslag mot magi. En magiker eller 
präst som drabbats av språkförbistring kan inte 

kasta besvärjelser. 

Tvådimensionell 

Klass: Magiker 
Nivå: 7 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 3 ronder + 1 rond per grad 

Magikern framträder med blott två dimensioner 

när denna besvärjelse är kastad. Fram- eller 

bakifrån ser magikern ut som vanligt, men sedd 
från sidan syns han eller hon inte alls. Inte bara 

ger detta en form av osynlighet, utan gör det 

också möjligt att ta sig igenom ytterst smala 

springor, som mellan dörr och karm. Under ti-

den kan magikern kasta besvärjelser som van-
ligt, men sådana som har riktning måste kastas 

rakt fram (vilket ju gör att målet för trollformeln 

antagligen ser magikern som vanligt). När magi-

kern på detta sätt avslöjat sig kan han eller hon 

Typ av träd Maximalt avstånd 

Ek 500 meter 

Ask 400 meter 

Idegran 250 meter 

Alm 200 meter 

Lind 150 meter 

Annat lövträd 100 meter 

Annat barrträd 50 meter 
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vända sidan till på nytt, för att vid nästa tillfälle, 

om så önskas, plötsligt framträda med en ny be-

svärjelse. Som tvådimensionell kan magikern ut-
föra alla vanliga handlingar – gå, tala, öppna dör-

rar, och så vidare. Eftersom magikern saknar 

djup går det inte att skada denne från sidan. 

Men denna brist på djup gör också magikern sär-

skilt sårbar bakifrån eller framifrån. En tvådi-

mensionell tar tre gånger så mycket skada av at-
tacker som normalt. 

Tystnad, 5 meters radie* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 2 ronder per grad 

När denna besvärjelse kastats råder fullständig 

tystnad inom en fem meters radie runt målet. 

Alla ljud upphör: Samtal blir omöjligt, besvärjel-
ser kan inte kastas, och inget ljud över huvud 

taget kommer ut från eller in i området. Besvär-

jelsen kan kastas på en viss tänkt punkt och 

skapar på så vis en stationär effekt. Den kan 

kastas på ett objekt, stort eller litet, och tystna-

den följer då objektet även om det flyttas. Den 
kan också kastas på en varelse och om besvärjel-

sen är framgångsrik följer den varelsen när 

denne rör sig. En ovillig mottagare av tystnad 

slår ett räddningsslag mot magi; ett lyckat slag 

innebär att tystnaden träder i kraft, men följer 

inte varelsen om denne flyttar på sig. Effektens 
radie begränsas av fysiska hinder. Magikern kan 

inte lägga tystnad på ena sidan väggen för att 

tysta fiender på andra sidan; däremot kan han 

eller hon lägga besvärjelsen på ett mynt och 

kasta in det i rummet, eller lägga besvärjelsen vid 
en öppen dörr. 

Törnrosvägg 

Klass: Druid 

Nivå: 6 
Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

Besvärjelsen skapar en barriär av väldigt tåliga, 

elastiska törnrosbuskar med fingerlånga taggar. 

Den som försöker ta sig igenom törnrosväggen 

tar 8 i skada plus en mängd som motsvarar 
skyddsvärdet minus 20. Det vill säga, en person i 

läderrustning tar 14 i skada, en i ringbrynja 12 

och en i plåtrustning 10, givet inga andra skydd 

som annars också blir aktuella. Väggen blir en 

kubikmeter stor per grad. Befinner sig någon där 
besvärjelsen kastas hamnar denne i törnrosbus-

karna och måste ta sig ut, med tillhörande ska-

dor. Var meter som någon rör sig i törnrosväggen 

tar denne skada enligt ovan, och man rör sig 

också endast en meter per rond. Att hugga sig 

genom väggen tar en timme per kubikmeter. 
Törnrosväggen börjar inte brinna av vanlig eld 

(såvida den inte står i ett inferno) men magisk eld 

kan bränna ned en kubikmeter på tio minuter. 

Väggens närmaste punkt kan ligga upp till 20 

meter från druiden när besvärjelsen kastas. 

Uppdrag* 

Klass: Präst 

Nivå: 5 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Special 

Med denna besvärjelse anbefaller prästen en va-
relse att i sin guds namn utföra ett uppdrag. Det 

kan vara att hämta ett bevakat föremål, besegra 

en motståndare eller befria en vän, och om möj-

ligt återföra bevis att uppdraget är slutfört. Va-

relsen som tilldelas uppdraget måste förstå bes-

värjaren för att den magiska effekten ska träda i 
kraft. Även om uppdrag inte kan få en varelse att 

ta livet av sig själv eller gå mot en säker död, kan 

den få den drabbade att utföra nästan vilken an-

nan handling som helst. Uppdraget får dock inte 

strida mot den guds karaktär, i vars namn be-

svärjelsen läggs. Varelsen som får uppdraget 
måste följa de instruktioner besvärjaren ger, tills 

uppdraget är slutfört, oavsett hur lång tid det 

tar. För varje dag den drabbade är förhindrad att 

utföra sitt uppdrag eller underlåter att göra sig 

några ansträngningar, får denne -1 på alla rädd-
ningsslag. Avdraget är kumulativt och gäller tills 

uppdraget är slutfört eller tills offret är befriat 

ifrån det, även om ansträngningar återupptas. 

Eftersom uppdraget är kopplat till gudomliga 

makter går det inte att upphäva med vanlig magi 
(som upphäv förbannelse). Prästen kan när som 

helst befria sitt offer från uppdraget, men det 

kan också andra präster av samma religion, som 

har högre grad än den som kastade besvärjelsen. 

Uppfriskande vatten 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 3 meter 

Varaktighet: Permanent 

Med denna vattenmagi kan druiden skapa en 

liter särskilt uppfriskande vatten per grad, men 
också förtrolla tio liter vatten per grad så att det 

får särskilt uppfriskande kvaliteter, samt rena tio 

liter otjänligt vatten. Äventyrare som dricker ett 

par klunkar uppfriskande vatten känner sig ve-

derkvickta och får sitt dagliga behov tillfreds-
ställt. En liter räcker således till fem äventyrares 

dagsbehov. Den som dricker av det uppfriskande 

vattnet och dessutom tvättar sina sår med det, 

och på detta sätt konsumerar en liter, återställer 

1 KP. Det kan endast göras en gång per dag med 

denna effekt. 

Upphäv förbannelse / Lägg 
förbannelse* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 3, Magiker 4 

Räckvidd: Beröring/10 meter 

Varaktighet: Special 
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Med denna magiska effekt upphävs de flesta för-

bannelser som är lagda på objekt eller varelser, 

liksom vissa hemsökelser. Den särskilda typ av 
förbannelse som behärskar vissa vapen och rust-

ningar (se SKATTER OCH UTRUSTNING i Monster & 

Magi) kan denna besvärjelse inte rå på, men där-

emot gör upphäv förbannelse det möjligt för bära-

ren att bli av med förbannade vapen. Somliga 

förbannelser kan bara upphävas av besvärjare 
som uppnått en viss grad. 

  Den motsatta besvärjelsen är lägg förbannelse 

(ej att förväxlas med förbannelse, motsatsen till 

välsignelse). Goda präster kan inte använda den. 

Till skillnad från upphäv förbannelse har den en 

räckvidd på 10 meter. Ett framgångsrikt rädd-

ningsslag mot magi gör att offret motstår försö-
ket. Vid ett misslyckat räddningsslag slår spelle-

daren t% för att avgöra vilken av följande effekter 

som träder i kraft: 01-50 gör att alla egenskaps-

värden sjunker med fyra poäng (dock aldrig un-

der 1); 51-75 att offret får -4 på alla attack- och 

räddningsslag; och 76-00 gör att offret blir oför-
mögen att handla i strid varje rond denne slår 1-

3 på 1t6. Besvärjaren kan också välja en egen 

förbannelse, men den ska inte vara kraftfullare 

än de tre ovan beskrivna (enligt spelledarens be-

dömning). En på detta sätt lagd förbannelse kan 
tas bort med upphäv förbannelse. 

Upplös magi* 

Klass: Präst, Magiker, Druid 

Nivå: Präst 3, Magiker 3, Druid 4 

Räckvidd: 40 meter 
Varaktighet: Omedelbar 

Denna mycket användbara besvärjelse tar bort 

magiska effekter. Det fungerar inte på speciella, 

förtrollade föremål som magiska skriftrullar, ma-

giska vapen eller andra magiska föremål som ex-
empelvis osynlighetsringar eller flygande mattor; 

inte heller fungerar magin på förbannelser och 

liknande. Däremot förstör besvärjelsen magiska 

drycker men framför allt tar upplös magi i de 

flesta fall bort effekten av kastade besvärjelser på 

område, objekt och varelser. Besvärjaren måste 
välja om han eller hon vill upplösa magi på en 

varelse eller ett objekt, eller om han eller hon vill 

upplösa magi inom en area. Om upplös magi an-

vänds på en varelse kommer alla effekter av magi 

(inklusive pågående effekter av magiska drycker) 

att upphöra. Besvärjelsen kan användas på fien-
der för att ta bort effekter som snabbhet, eller på 

vänner för att ta bort effekter som charma. Den 

som inte vill få sin magi upplöst får ett rädd-

ningsslag. En framgångsrik upplös magi tar i 

normalfallet automatiskt bort magiska effekter 

som är skapade av magiker som har lägre grad 
än besvärjaren. De som skapats av besvärjare 

med högre grad kanske inte blir upplösta. För 

varje grad den besvärjare som skapade de ma-

giska effekterna har över den som försöker ta 

bort dem, är det 10% chans att upplösningen 

misslyckas. Till exempel: Om en femte gradens 
besvärjare försöker upplösa magi skapad av en 

åttonde gradens besvärjare, är det 30% risk att 

han eller hon misslyckas. Magiska drycker och 

liknande ting räknas i detta sammanhang som 
tionde gradens; det vill säga, en femte gradens 

magiker har 50% risk att misslyckas med att för-

därva en magisk dryck. 

Upplösning* 

Klass: Magiker 

Nivå: 6 

Räckvidd: 2 meter per grad 

Varaktighet: Omedelbar 

Besvärjelsen får materia att försvinna. Det gäller 
även viss materia som skapas av magi, som sten-
vägg. Effekten är omedelbar och permanent. Ma-

gikern väljer att kasta besvärjelsen på ett föremål 

eller en varelse. Den varelse eller det objekt (upp 

till 4x4x4 meter stort) som träffas av strålen blir 

helt upplöst. En varelse klarar sig dock vid ett 

framgångsrikt räddningsslag mot magi. 

Uppståndelse / Död 

Klass: Präst 

Nivå: 7 

Räckvidd: Beröring 
Varaktighet: Permanent 

Denna kraftfulla variant av återuppliva döda ger 

livet tillbaka till en död person, utan återuppliv-

ningschock. Den döde återuppstår så som han 

eller hon var förut, och kan ha varit död så 

många år som motsvarar prästens grad. Samma 
regler gäller som för återuppliva: Personer som 

dött av ålder eller blivit odöda kan inte återupp-

stå; lemlästning läks inte och är huvudet avhug-

get fungerar inte besvärjelsen. Slutligen måste 

den dödes själ vara fri och villig att återvända. 
  Den omvända besvärjelsen död får offret att 

ögonblickligen falla död till marken och förvand-

las till stoft. Liksom uppståndelse kräver detta 

beröring. 

  Båda besvärjelserna tar så mycket kraft från 

prästen att denne inte klarar att strida eller 

kasta besvärjelser igen, förrän möjlighet givits att 
vila så många dagar som motsvarar den återupp-

ståndnes eller den dödades grad eller KPT. 

Upptäcka charm / Dölja charm* 

Klass: Präst 
Nivå: 2 

Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: 10 minuter 

När prästen använder denna besvärjelse upp-

täcker han eller hon om en person eller ett 
monster är under inflytande av charma-magi. 

Under besvärjelsens varaktighet kan upp till tio 

varelsers eventuella tillstånd avslöjas. 

  Den omvända besvärjelsen är dölja charm och 

har samma avstånd och varaktighet, men gäller 

bara för en varelse. När den kastats på en char-

mad varelse kommer inte upptäcka charm att 

fungera på denne. 
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Upptäcka lögn / Dölja lögn* 

Klass: Präst 

Nivå: 4 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 rond per grad 

Med denna besvärjelses effekt vet prästen eller 

den besvärjelsen läggs på omedelbart om någon 

ljuger. 

  Den omvända besvärjelsen, dölja lögn, gör att 

lögner alltid går hem (inom rimliga gränser enligt 

spelledarens bedömning), eller att upptäcka lögn 

neutraliseras. 

Upptäcka magi* 

Klass: Präst, Magiker, Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 10 meter 
Varaktighet: 10 minuter 

Prästen eller magikern kan med denna besvär-

jelse upptäcka förtrollade objekt eller varelser 

inom given räckvidd, då de framträder som om-

givna av ett blekt sken. Endast besvärjaren ser 
detta sken. Effekten blockeras av en meter 

tjocka träväggar, 25 centimeter tjocka stenväg-

gar, och 2,5 centimeter tjocka metallväggar (eller 

motsvarande hinder). Däremot avslöjas magiska 

ting i vanliga lådor eller exempelvis under 

sängar av sitt sken, liksom osynliga föremål som 
är magiska. Enligt spelledarens bedömning kan 

besvärjelsen även ge förståelse för det magiska 

tingets effekt, åtminstone om det är helt simpelt 

(ett svärd +1, en skyddsring +2, till exempel). 

Observera att magiska klingor och en del andra 
magiska föremål avger ett vagt ”magiskt” sken 

som alla uppmärksamma och någorlunda erfar-

na äventyrare ser. I sådana fall krävs inte upp-
täcka magi för att förstå att det är magiskt – där-

emot, som nämnts, för att eventuellt förstå vad 

för slags magi det är. 

Upptäcka ondska / Upptäcka godhet* 

Klass: Präst, Magiker 

Nivå: Präst 1, Magiker 2 

Räckvidd: 20 meter 

Varaktighet: 10 minuter per varannan grad 

Denna magi gör det möjligt för besvärjaren att se 

en röd aura kring onda varelser eller ting med 

ondskefull magi (vilket inkluderar förbannelser). 

Han eller hon måste alltså titta åt det håll onds-

kan befinner sig för att upptäcka det. Normala 
varelser, även om de är illvilliga, kan inte upp-

täckas av denna besvärjelse; inte heller vanliga 

fällor eller exempelvis närvaron av en huggorm. 

Varaktigheten är tio minuter för första och 

andra gradens besvärjare, 20 minuter för en 

tredje och fjärde, och så vidare. 
  Omvänt blir denna besvärjelse upptäcka god-
het, som fungerar enligt beskrivningen ovan men 

avseende ”goda” förtrollningar, änglalika varel-

ser, och så vidare. Vanliga, hyggliga äventyrare 

räknas inte som goda i detta avseende, däremot 

en präst vars kall är uttalat gott. 

Upptäcka osynlighet*  

Klass: Magiker 

Nivå: 2 

Räckvidd: 4 meter per grad 

Varaktighet: 10 minuter per grad 

När magikern kastar denna besvärjelse kan han 

eller hon tydligt se osynliga varelser eller objekt 

inom angiven räckvidd. Det behöver inte vara 

varelser eller föremål på vilka osynlighet i en el-

ler annan form lagts, utan det kan även vara av 

naturen osynliga monster, gasformiga och till 
och med dolda eller gömda. Magikern måste 

lägga blicken åt det håll det osynliga befinner sig 

för att upptäcka det, eftersom han eller hon gör 

det med sin syn. 

Upptäcka snaror och fallgropar 

Klass: Druid 

Nivå: 1 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: 1 minut per grad 

Upptäcka snaror och fallgropar gör att druiden 

ser alla snaror och fallgropar längs ett 3 meter 

brett och 12 meter långt område framför sig. I 

tunnelsystem och byggnader och liknande mil-

jöer upptäcker druiden endast enkla fallgropar 

med denna magi, men i naturen upptäcker han 

eller hon alla former av fällor. 

Vakthund 

Klass: Magiker 

Nivå: 5 

Räckvidd: 5 meter 
Varaktighet: 2 ronder per grad 

Besvärjelsen skapar en vakthund som endast 

magikern kan se. Han eller hon kan befalla hun-

den att vakta en plats, ett föremål eller en va-

relse. Magikern kan dock inte lämna hunden 
där, för om han eller hon kommer bortom 10 

meter från vakthunden försvinner den. Den 

skugglika hunden skäller högt så fort en varelse 

större än en mus, eller något mindre med fient-

liga avsikter, närmar sig det den vaktar. Dess 

övervärldsliga natur gör att vakthunden upp-
täcker osynliga, kroppslösa och andra monster 

eller av magi förändrade varelser som människor 

inte nödvändigtvis ser. Hunden undviker attack-

er framifrån, men om den får chans att anfalla 

en inkräktare bakifrån gör den det. Den har 10 i 

attackbonus och gör 3t6 i skada, även på mons-
ter som endast skadas av magiska vapen. Själv 

kan hunden inte skadas, endast upplösas eller 

fördrivas på annat vis. 

Vindsnabb 

Klass: Druid, Präst 

Nivå: Druid 6, Präst 7 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: 1 timme per grad 

När prästen kastar vindsnabb förvandlas denne 
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till en molnlik skepnad, varpå en magisk vind far 

iväg med honom eller henne. Förflyttningsvärdet 

är mellan 6 och 60, enligt prästens önskemål. En 
12:e gradens präst kan ta med sig en annan per-

son och en 16:e gradens kan ta med sig två. De 

som far med prästen framträder också som vaga 

moln eller en förbidragande dimslöjor. 

Vindstöt 

Klass: Magiker 

Nivå: 3 

Räckvidd: 0 

Varaktighet: Omedelbar 

En kastvind utgår ifrån magikern barm, i den 
riktning han eller hon är vänd. Vindstöten släck-

er små, oskyddade eldar som vaxljus och facklor; 

skyddade små eldar som lågan i en lykta fladdrar 

till under alla omständigheter, och löper 5% risk 

att slockna per magikergrad. Större eldar klarar 
vindstöt inte att släcka, men besvärjelsen får 

flammorna vika sig betydligt. Vidare får besvär-

jelsen små, flygande varelser att fara iväg ett 

stycke, och förhindra varelser av människostor-

lek att flyga mot magikern under resterande rond 

(givet att det flyger in i vinden förstås). Lättare 
objekt faller och far eventuellt iväg av vindstöten, 

och så vidare. Vinden har en bredd om 3 meter 

och den sträcker sig 3 meter bort per grad; en 

femte gradens magikers vindstöt skulle alltså 

vara 3 meter bred och påverka objekt upp till 15 

meter bort. 

Välsignelse / Förbannelse* 

Klass: Präst 

Nivå: 2 

Räckvidd: 20 meter 
Varaktighet: 1 rond per grad 

Välsignelse ger en god präst och hans eller hen-

nes allierade (inom en 20 meters radie kring bes-

värjaren) en bonus på +1 på attackslag, rädd-

ningsslag, samt moral- och lojalitetsslag (gäller 

spelarlösa karaktärer). Välsignelser av denna typ 
är magi avsedd för strid och fungerar endast från 

och med det ögonblick strid uppstår, och för dem 

som är direkt eller indirekt involverade i striden. 

Välsignelse kan som kanalisering av god energi 

också användas för att rena en varelse eller ett 
föremål, enligt spelledarens bedömning, till ex-

empel en äventyrare som dödats av en ghoul. 

  Den omvända besvärjelsen är förbannelse (ej att 

förväxlas med lägg förbannelse) och kan endast 

användas av onda präster. Den sänker alla 

nämnda slag med ett, det vill säga de drabbade 

får -1 på attackslag, moralslag och räddningsslag 
(fortfarande inom 20 meter från prästen). De får 

dock ett normalt räddningsslag mot magi och för 

den som klarar slaget händer ingenting. 

Växtportal 

Klass: Druid 

Nivå: 6 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Special 

Växtportal är en kraftfullare variant av trädportal. 
Med växtportal kan druiden teleportera sig med 

hjälp av vilken växt som helst, som är tillräckligt 

stor, och hur långt som helst. Druiden kan gå in 

i ett stort träd, eller in bland nyponbuskar eller 

till och med under ormbunkars löv, för att ögon-
blickligen teleporteras till ett träd eller buske el-

ler samma slags ormbunkar. Det som krävs för 

att magin ska fungera är att ingen ser druiden 

när denne försvinner eller dyker upp. Växterna 

måste vara vid liv, och det måste vara vanliga 

växter (ej monster, etcetera). Druiden behöver 
inte vara bekant med målet han eller hon tele-

porteras till. Men i så fall måste druiden avgöra 

föredragen riktning och önskat avstånd. Han el-

ler hon hamnar då på närmast möjliga plats i 

förhållande till den önskade; eller annorlunda 
uttryckt, så-och-så långt från platsen finns det 

en lämplig växt. Risken för att hamna långt från 

den önskade platsen växer med avståndet dit. 

Slå en t20. Blir slaget 11-20 hamnar druiden 

nära målet, men på ett avstånd på 5% av telepor-

teringsdistansen; 9-10 ger 10% avstånd; 7-8 
20%; 5-6 30%; 3-4 40% och 1-2 50%. Slå sedan 

1t8 för att avgöra riktning, då 1 är norr, 2 nord-

öst, 3 öst, 4 sydöst, 5 syd, 6 sydväst, 7 väst och 

8 nordväst. Till exempel: En druid vill teleportera 

sig tio kilometer; slaget blir 5 respektive 7. Det 

innebär att druiden hamnar tre kilometer väster 
om målet. En druid som vill teleportera sig 500 

meter slår 10 respektive 2 – denne hamnar 50 

meter nordöst om sitt mål. Men glöm inte bort 

att om druiden är bekant med platsen han eller 

hon vill teleporteras till, sker det helt utan vidare 
utmaningar. 

Återställning / Energitömning* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 
Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Permanent 

Besvärjelsen används för att återställa negativa 

grader för den varelse som råkat ut för energi-

tömning. (Se ”Energitömning” i STRIDEN.) Besvär-

jelsen återställer inte grader som gått förlorade 
på grund av död (så som det beskrivs i åter-
uppliva döda, nedan). Däremot kan återställning 

enligt spelledarens bedömning även användas till 

andra ändamål, till exempel för att neutralisera 

förvirring eller för att under särskilda omständig-

heter återställa egenskapsvärden. 
  Den omvända besvärjelsen är just energitöm-
ning, som i denna version tillfogar offret två ne-

gativa grader. Liksom återställning kräver energi-

tömning beröring. 
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Återuppliva döda / Döda levande* 

Klass: Präst 

Nivå: 5 

Räckvidd: Beröring 

Varaktighet: Omedelbar 

Denna besvärjelse ger livet tillbaka till en avliden 

människa eller halvmänsklig varelse (alv, dvärg 

eller halvling). Prästen kan inte återuppliva varel-

ser som varit döda längre än en dag per präst-

grad; inte heller varelser som dött av ålder eller 

som blivit odöda. Kroppen måste vara intakt 
(förlorade lemmar återställs inte, och halshuggna 

personer går inte att återuppliva alls). Dessutom 

måste den dödes själ vara fri och villig att åter-

vända. Att komma tillbaka från de döda är en 

s v å r  p r ö v n i n g .  D e t  k a l l a s  f ö r 
”återupplivningschock”. Varelsen förlorar en grad 

och en KPT permanent, och dess erfarenhetspo-

äng sänks till den minsta mängd som krävs för 

graden under. Om varelsen som dog var av den 

första graden förlorar han eller hon en fysikpo-

äng i stället (om detta skulle innebära att varel-
sens fysik hamnade på 0, kan han eller hon inte 

återupplivas). Förlust av grad, KPT eller fysik 

kan inte åtgärdas på något sätt, men karaktären 

kan förstås gå upp i grader och kroppspoäng 

som vanligt i samband med vidare äventyr. Efter 

framgångsrikt återupplivande har karaktären 
endast 1 kroppspoäng, men vanligt helande och 

läkande fungerar som normalt. 

  Den motsatta besvärjelsen, döda levande, tar 

omedelbart livet av den varelse besvärjaren rör. 

Det kan vara vilket slags levande varelse som 

helst. Offret får ett räddningsslag mot dödsstråle. 
Är det framgångsrikt tar offret 3t6 i skada i stäl-

let. För att lyckas med denna besvärjelse krävs 

under normala omständigheter ett framgångsrikt 

attackslag. För varje grad (eller KPT) över prästen 

som offret har får sistnämnde +1 på sitt rädd-
ningsslag. En god präst kan endast använda 

denna besvärjelse på en tveklöst genomond va-

relse för att hans eller hennes relation med gu-

domliga makter inte ska rubbas. 

Återvändo* 

Klass: Präst 

Nivå: 6 

Räckvidd: Själv (Special) 

Varaktighet: Omedelbar 

Återvändo teleporterar prästen tillbaka till hans 

eller hennes helgedom, bara genom att yttra ett 

särskilt ord. Prästen måste bestämma vilken 

plats som tjänar som helgedom i samband med 

att besvärjelsen förbereds, och det måste vara en 

mycket välbekant plats. Prästen kan ta med ob-

jekt eller varelser, givet att dess vikt inte översti-
ger 150 kilo plus 50 kilo per grad över den ti-

onde. Besvärjaren måste vara i fysisk kontakt 

med alla objekt och/eller varelser som ska trans-

porteras med honom eller henne (men det räcker 

om varelserna som ska transporteras är i kon-
takt med varandra, så länge en av dem är i kon-

takt med prästen.) – Återvändo fungerar bara på 

varelser som vill transporteras. 

Önskeuppfyllelse 

Klass: Magiker 

Nivå: 9 

Räckvidd: Special 

Varaktighet: Special 

Denna kanske den mäktigaste av alla besvärjel-

ser kan sannerligen förändra verkligheten, men 

den är så krävande att kasta att magikern blir så 

försvagad att han eller hon måste vila 2t4 dagar 

efteråt. Enda undantagen är om magikern använ-
der önskeuppfyllelse för att transportera sig eller 

någon annan, för att hela eller för att bringa livet 

tillbaka till en död. I allmänhet uppfylls magi-

kerns önskan så som den uttalas, men chansen 

att få det man avser – i motsats till hur det kan 

misstolkas – är i hög grad beroende av besvärja-

rens avsikter och önskemålets rimlighet. (Se si-
dan 194 i Monster & Magi.) 

Öppna* 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 
Räckvidd: 10 meter 

Varaktighet: Special 

Denna besvärjelse öppnar låsta dörrar, dörrar 

som fastnat, bommats igen, blivit fixerade eller 

låsta med magi; även lönndörrar, låsta kistor och 

så vidare. Den lossar även på fogar, bojor och 
kedjor (givet att de är där för att hålla något 

stängt som kan öppnas). Om besvärjelsen an-

vänds för att öppna en dörr som någon lagt be-

svärjelsen lås på så försvinner inte låsbesvärjel-

sen helt, i stället upphävs den tillfälligt under tio 

minuter. Men detta gäller inte i normala fall. En 
låst dörr som öppnats med besvärjelsen låser sig 

inte på nytt, en dörr som fastnat fastnar inte igen 

efteråt, och så vidare. Öppna kan inte resa fäll-

galler eller hantera motsvarande maskineri eller 

mekanismer; inte heller påverkas rep, rankor och 

liknande. Besvärjelsen kan som mest undanröja 
två hinder; om en dörr är reglad och låst fungerar 

det. Men om den är reglad, låst och har besvärjel-

sen lås lagd på sig, till exempel, krävs två öppna. 



66 

 

Engelska termer 

Nästan alla besvärjelser är inspirerade av be-

skrivningar i andra, företrädelsevis amerikanska 

OGL-spel, samt Advanced Dungeons & Dragons 
från 1978. För de som vill kunna hitta en  be-

svärjelse som man känner igen från ett engelsk-

språkigt spel i Monster & Magi, följer en engelsk

-svensk ordlista.  

  Dessa besvärjelser kan återanvändas i andra 

fantasyrollspel, däremot får man inte kopiera 
hela stycken med text utan tillåtelse. 

  I listan nedan har vi tagit bort egennamn från 

besvärjelser i Advanced Dungeons & Dragons, 

eftersom dessa inte inkluderas i OGL. 
  Observera att följande lista inte omfattar samt-

liga besvärjelser i Galanthus formelbok; exempel-

vis ej originalbesvärjelser. 

Aerial Servant Eterisk tjänare 

Affect Normal Fire Kontrollera eld 

Airy Water Luftbubbla 

Animal Friendship Djurvän 

Animal Summoning / 
Summon Animals 

Tillkalla djur 

Animate Dead Resa odöda 

Animate Objects Ge liv åt objekt 

Animate Rock Ge liv åt sten 

Anti-Animal Shell 
Skyddsglob mot vanliga 
varelser 

Anti-Magic Shell Magiavvisande skal 

Antipathy/Sympathy Motvilja och välvilja 

Anti-Plant Shell Skyddsglob mot växter 

Atonement Botgöring 

Audible Glamer Läte 

Augury Teckentydning 

Barkskin Barkhud 

Blade Barrier Barriär av klingor 

Bless Välsignelse 

Blink Blink 

Burning Hands Brinnande hand 

Call Lightning Nedkalla blixt 

Call Woodland Beings Tillkalla skogsväsen 

Chant, Prayer Helig hymn 

Chariot Himmelsvagn 

Charm Animal Charma djur (m.fl.) 

Clairaudience Klarhörsel 

Clairvoyance Fjärrsyn 

Clenched Fist Näve 

Clone Klon 

Cloudkill Dödsmoln 

Color Spray Färgstråle 

Command Befallning 

Commune Gudomlig kontakt 

Commune with Nature Fråga naturen 

Comprehend Languages Förstå språk 

Cone of Cold Köldattack 

Confusion Förvirring 

Conjure Animals Frammana djur 

Conjure Fire Elemental 
Frammana eldelementa-
rande 

Continual Light Evigt ljus 

Control Temperature Kontrollera temperatur 

Control Weather Kontrollera väder 

Control Winds Kontrollera vinden 

Create Water Skapa vatten (m.fl.) 

Creeping Doom Krypande mardröm 

Crushing Hand Krossande näve 

Cure Blindness Bota blindhet (m.fl.) 

Cure Light Wounds Hela lätta skador (m.fl.) 

Dancing Lights Irrbloss 

Darkvision Mörkerseende 

Death Spell Dödsformel 

Delayed Blast Fireball 
Eldklot med fördröjd 
explosion 
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Detect Charm Upptäcka charm (m.fl.) 

Detect Snares and Pits 
Upptäcka snaror och 
fallgropar 

Dig Schakta 

Dimension Door Portal 

Disintegrate Upplösning 

Dispel Evil Avvärja ondska (m.fl.) 

Distance Distortion Avtåndsförvrängning 

Divination Förutsägelse 

Duo-Dimension Tvådimensionell 

Earthquake Jordbävning 

Enchanted Weapon Förtrollat vapen 

Enlarge Förstora 

Entangle Slingerväxter 

Erase Radera 

ESP Läsa tankar 

Exorcise Exorcism 

Explosive Runes Sprängrunor 

Extension Förlängning 

Faerie Fire Räveld 

Faithful Hound Vakthund 

Fear Skräck 

Feather Fall Fjäderfall 

Feeblemind Sinnessvaghet 

Feign Death Spela död 

Find Familiar Finn famulus 

Find the Path Hitta vägen 

Find Traps Hitta fällor 

Finger of Death Dödens pekfinger 

Fire Charm Bedårande flamma 

Fire Seed Eldnötter 

Fire Shield Eldsköld 

Fire Storm Eldstorm 

Fire Trap Eldfälla 

Fireball Eldklot 

Flame Arrow Eldpil 

Flame Strike Helig flamma 

Flesh to Stone Förstena 

Floating Disc Svävande skiva 

Fly Flyga 

Fool’s Gold Kattguld 

Forceful Hand Avvisande handflata 

Forget Glömska 

Freezing Sphere Isa 

Friends Populär 

Fumble Fummel 

Geas, Quest Uppdrag 

Glassee Transparens 

Glassteel Stålglas 

Globe of Invulnerability 
Skyddsglob mot större 
magi 

Glyph of Warding Fälla 

Grasping Hand Gripande handflata 

Growth of Animals / Ani-
mal Growth 

Förstora djur 

Growth of Plants / Plant 
Growth 

Driva upp växter 

Guards and Wards Förtrollad förvaltning 

Gust of Wind Vindstöt 

Hallucinatory Terrain Hallucinatorisk terräng 

Haste Snabbhet 

Heal Hela 

Heat Metal Glödga metall 

Hold Animal Paralysera djur 

Hold Monster 
Paralysera monster 
(m.fl.) 

Hold Plant Paralysera växter 

Hold Portal Fixera port 

Holy Word Helig befallning 

Hypnotic Pattern Hypnotiskt mönster 

Ice Storm Isstorm 

Identify Identifiera magi 

Imprisonment Fängelsehåla 

Incendiary Cloud Eldmoln 

Insect Plague Insektsplåga 

Instant Summons Kalla på föremål 

Interposing Hand Avvärjande handflata 

Invisibility (10' radius) 
Osynlighet (3 meters 
radie) (m.fl.) 

Invisible Stalker Osynlig förföljare 

Invisible to Animals Osynlig för djur 

Irresistible Dance Dansa 

Jump Hoppa 

Knock Öppna 

Know Alignment Se aura 

Levitate Levitera 

Light Ljus 

Lightning Bolt Blixt 
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Limited Wish Mindre önskeuppfyllelse 

Locate Animals Hitta djur 

Locate Object Hitta objekt 

Locate Plants Hitta växter 

Lower Water Ebb 

Magic Aura Mystisk aura 

Magic Jar Magisk behållare (m.fl.) 

Mass Charm Charma grupp 

Massmorph Dunge 

Maze Labyrint 

Mending Laga föremål 

Message Meddelande 

Meteor Swarm Meteorregn 

Mind Blank Blankt papper 

Minor Globe of Invulnera-
bility 

Skyddsglob mot smärre 
magi 

Mirror Image Spegelbild 

Mnemonic Enhancer Memorering 

Monster Summoning Frammana monster 

Move Earth Flytta jordmassa 

Neutralize Poision Neutralisera gift 

Obscurement Dimslöjor 

Part Water Dela vatten 

Pass Plant Trädportal 

Pass Without a Trace Spårlös 

Passwall Passage 

Permanency Beständighet 

Phantasmal Force Illusion 

Phase Door Lönnrum 

Plane Shift Elementarportal 

Plant Door Lövsal 

Polymorph Other Förvandla annan (m.fl.) 

Power Word, Blind 
Kommandoord: För-
blinda 

Power Word, Dead Kommandoord: Döda 

Power Word, Stun Kommandoord: Bedöva 

Predict Weather Förutspå väder 

Prismatic Sphere Ljusboll 

Produce Fire Framkalla eld 

Produce Flame Framkalla flamma 

Projected Image Projicera bild 

Protection from Evil (10' 
radius) 

Skydd mot ondska (3 
meters radie) 

Protection from Fire Skydd mot eld 

Protection from Lightning Skydd mot blixt 

Protection from Normal 
Missiles 

Skydd mot projektiler 

Purify Food and Water Rena mat och vatten 

Purify Water Uppfriskande vatten 

Push Knuff 

Pyrotechnics Fyrverkeri 

Quest, Geas Uppdrag 

Raise Dead Återuppliva döda 

Ray of Enfeeblement Svaghetsstråle 

Read Languages Förstå språk 

Regenerate Regenerera 

Reincarnate Reinkarnation 

Remove Curse 
Upphäv förbannelse 
(m.fl.) 

Repel Insects Insektsskydd 

Repulsion Förfäran 

Resist Cold Motstå kyla (m.fl.) 

Restoration Återställning 

Resurrection Uppståndelse 

Reverse Gravity Omvänd gravitation 

Rope Trick Reptrick 

Sanctuary Fristad 

Scare Skrämsel 

Secret Chest Elementarkista 

Shape Change Metamorfos 

Shatter Kras 

Shield Sköld 

Shillelagh Knölpåk 

Shocking Grasp Elchock 

Silence 15’ radius Tystnad, 5 meters radie 

Simulacrum Dubbelgångare 

Sleep Sömn 

Slow Poison Fördröj gift 

Snake Charm Ormtjusning 

Snare Snara 

Speak with Animals Tala med djur (m.fl.) 

Speak with Monsters Tala med monster 

Spell Immunity Skydd mot magi 

Spider Climb Geckofötter 

Spiritual Hammer Andehammare 

Statue Staty 

Sticks to Snakes 
Förvandla pinnar till 
ormar 

Stinking Cloud Stank 

Stone Shape Stenform 
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Stone Tell Tala med väggar 

Stone to Flesh Upphäv förstening 

Strength Styrka 

Suggestion Förslag 

Summon Insects Tillkalla insekter 

Sword Trollsvärd 

Symbol Symbol 

Telekinesis Psykokinesi 

Teleport Teleportera 

Temporal Stasis Skendöd 

Time Stop Stoppa tiden 

Tiny Hut Hydda 

Tongues Tungomål 

Transformation Sagolikt hjälte 

Transmute Metal to 
Wood 

Förvandla metall till trä 

Transmute Rock to Mud Förvandla sten till lera 

Transport Via Plants Växtportal 

Trap Falsk fälla 

Trap the Soul Själafängelse 

Trip Krokben 

True Seeing Sannseende 

Turn Wood Fördriva trä 

Unseen Servant Osynlig tjänare 

Wall of Fire Eldvägg 

Wall of Force Kraftfält 

Wall of Ice Isvägg 

Wall of Iron Järnvägg 

Wall of Stone Stenvägg 

Wall of Thorns Törnrosvägg 

Vanish Försvinna 

Warp Wood Förvrida trä 

Water Breathing Andas under vatten 

Weather Summoning Framkalla väder 

Web Spindelnät 

Ventriloquism Buktaleri 

Wind Walk Vindsnabb 

Wish Önskeuppfyllelse 

Wizard Eye Trollkarlsöga 

Wizard Lock Lås 

Word of Recall Återvändo 

Write Nedteckna formel 
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Licens för öppet spelinnehåll 
 
I fantasyrollspelet Monster & Magi och tillhörande dokument 
är många regler, besvärjelser och namn på monster så kallat 
Open Game Content, eller "öppet spelinnehåll", enligt 
nedanstående licens. Licensen återges här som ett erkän-
nande. Litterära verk på svenska skyddas av svensk up-
phovsrättslag.  
 

DESIGNATION OF PRODUCT IDENTITY 
The names Togo Galthus Äventyr and Monster & Magi, 
when used in any context, are product identity. Artwork, log-
os, and presentation are product identity, as defined in the 
Open Game License 1.0a, Section 1(e), and are not Open 
Content 
DESIGNATION OF OPEN GAME CONTENT  
The game mechanics of Monster & Magi are Open Game 
Content, as defined in the Open Game License version 1.0a 
Section 1(d). No portion of this work other than the material 
designated as Open Game Content may be reproduced in 
any form without written permission. 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, 
Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc 
("Wizards"). All Rights Reserved.  

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or 
trademark owners who have contributed Open Game Con-
tent; (b)"Derivative Material" means copyrighted material 
including derivative works and translations (including into 
other computer languages), potation, modification, correc-
tion, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, 
abridgment or other form in which an existing work may be 
recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to 
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly dis-
play, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Con-
tent" means the game mechanic and includes the methods, 
procedures, processes and routines to the extent such con-
tent does not embody the Product Identity and is an en-
hancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, 
and means any work covered by this License, including 
translations and derivative works under copyright law, but 
specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" 
means product and product line names, logos and identifying 
marks including trade dress; artifacts; creatures characters; 
stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, inci-
dents, language, artwork, symbols, designs, depictions, like-
nesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, pho-
tographic and other visual or audio representations; names 
and descriptions of characters, spells, enchantments, per-
sonalities, teams, personas, likenesses and special abilities; 
places, locations, environments, creatures, equipment, magi-
cal or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or 
graphic designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by the owner 
of the Product Identity, and which specifically excludes the 
Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, 
names, mark, sign, motto, designs that are used by a Con-
tributor to identify itself or its products or the associated 
products contributed to the Open Game License by the Con-
tributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, 
copy, edit, format, modify, translate and otherwise create 
Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or 
"Your" means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game 
Content that contains a notice indicating that the Open 
Game Content may only be Used under and in terms of this 
License. You must affix such a notice to any Open Game 
Content that you Use. No terms may be added to or sub-
tracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any 
Open Game Content distributed using this License. 

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game content 
You indicate Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to 
use this License, the Contributors grant You a perpetual, 

worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact 
terms of this License to Use, the Open Game Content. 

5.Representation of Authority to Contribute: If You are con-
tributing original material as Open Game Content, You repre-
sent that Your Contributions are Your original creation and/or 
You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this 
License. 

6.Notice of License Copyright: You must update the COPY-
RIGHT NOTICE portion of this License to include the exact 
text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Con-
tent You are copying, modifying or distributing, and You must 
add the title, the copyright date, and the copyright holder's 
name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open 
Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except 
as expressly licensed in another, independent Agreement 
with the owner of each element of that Product Identity. You 
agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any 
Trademark or Registered Trademark in conjunction with a 
work containing Open Game Content except as expressly 
licensed in another, independent Agreement with the owner 
of such Trademark or Registered Trademark. The use of any 
Product Identity in Open Game Content does not constitute a 
challenge to the ownership of that Product Identity. The own-
er of any Product Identity used in Open Game Content shall 
retain all rights, title and interest in and to that Product Identi-
ty. 

8. Identification: If you distribute OpenGame Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents 
may publish updated versions of this License. You may use 
an authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed un-
der any version of this License.  

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this 
License with every copy of the Open Game Content You 
Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or adver-
tise the Open Game Content using the name of any Contrib-
utor unless You have written permission from the Contributor 
to do so. 

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply 
with any of the terms of this License with respect to some or 
all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental regulation then You may not Use any Open 
Game Material so affected.  

13 Termination: This License will terminate automatically if 
You fail to comply with all terms herein and fail to cure such 
breach within 30 days of becoming aware of the breach. All 
sublicenses shall survive the termination of this License.  

14 Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the 
extent necessary to make it enforceable. 

15 COPYRIGHT NOTICE  

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the 
Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000, 
Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathon Tweet, Monte 
Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson. System Reference Document 
Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors 
Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, 
Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cor-
dell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on 
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson 

END OF LICENSE 


