


Version 1.2

Magi
Når du køber magiske evner, vil du automatisk få adgang til de 3 formularer der findes inden for
hvert niveau du køber adgang til med dine EP.

For at kunne kaste en formular skal du betale en fastlagt pris i komponenter baseret på den enkelte
formulars niveau og område. I det øjeblik du kaster formularen, river du komponenterne over og
siger navnet på formularen højt nok til, at den som formularen skal bruges på kan høre dette.

Når du skal bruge kampformularer, skal du rive komponenterne over og skrive kampformularen ned
på et en såkaldt “kampformularseddel” før kampen starter. Du kan ikke kaste en kampformular hvis
den ikke er skrevet på denne seddel. Når du er i kamp, krølles sedlen, mens du højt siger formularens
navn.

Generelle regler vedrørende magi:
● For at påvirke andre med din formular skal du fysisk røre dem. Hvis dette ikke er tilfældet, vil

det stå i beskrivelsen af formularen.
● Formularer kan som udgangspunkt kun kastes én gang på et givent mål.
● Formularer som har den samme type e�fekt, f.eks. beskyttelsesformularer som Barkhud,

Stenhud og lignende, kan ikke forstærke e�fekten yderligere (stack’e e�fekten), da formularen
med det højeste niveau altid vil annullere de lavere niveauer.

● Målet for din formular vil som hovedregel altid vide hvem der har kastet en pågældende
formular på vedkommende, medmindre det specifikt er nævnt i formularbeskrivelsen, at de
ikke kan huske det.

● Formularer markeret i kursiv er kampformularer. E�ter at have kastet en af disse formularer
ved at strege den ud i magibogen, kan man overføre dem til et “angrebsformularkort”, som
gør det nemmere og hurtigere, at kaste formularerne i kamp.

● Det er kun kampformularer der må kastes i løbet af en kamp, det vil sige når andre spillere
har trukket deres våben og angriber dig eller andre spillere. Alle andre formularer skal bruges
før eller e�ter kampen! Dette er vigtigt!

Tidsangivelser:
● “I begyndelse af..” Dette betyder, at den pågældende formular skal kastes lige før den skal

bruges svarende til inden for 5 minutter af begivenheden starter. Man kan ikke gemme
formularen til senere.

● “Varer i én kamp eller scene..” Dette betyder at formularen kun varer i løbet af kampen eller
scenen. Når kampen eller scenen er slut, holder formularen op med at virke. Hvis der opstår
“kunstpauser” i en kamp, hvor folk taler mellem slagene, vil formularen stadig virke.
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DØDSMAGI

Komponenter: Svovl og Talisman.
Denne magi har fokus på død, smerte, udøde og Åndeverdenen.

Niveau 1 Pris: 1 komponent (Svovl eller Talisman)

Smerte Denne formular påfører ulidelig smerte til en modstander, hvilket gør at
vedkommende ikke kan bruge evner, kaste formularer eller kæmpe. Du
kan ikke bruge denne formular i kamp og den giver ikke skade til o�ferets
livspoint, men har et simpelt formål; at lamme vedkommende og
forhindre dem i at handle fysisk.

For at kaste formularen skal du kigge på dit o�fer, knytte din hånd i en
knytnæve og sige “Smerte”. Vedkommende skal være lige ved siden af dig
for, at kunne blive påvirket af formularen.
Så længe du kigger på vedkommende og holder din hånd knyttet, skal dit
o�fer være lammet af smerte, som holdte du personens hjerte i din
knyttede hånd. O�feret må gerne tale og råbe, men kun besværet og skal
rollespille smerten.

Når du slapper af i hånden og dermed “�erner” knytnæven opløses
formularen automatisk (husk, at fortælle dit o�fer, at vedkommende ikke
længere er i smerte). Varer i højst 2 minutter.

Tag liv Med denne formular kan du tage 1 liv fra en anden og give til dig selv.
Du kan kun gøre dette hvis du er såret og du kan ikke gøre det i
kamp. Gælder også mod udøde. Du skal røre dit o�fer fysisk.

Udød væk! Denne formular gør, at du kan holde én udød væk fra dig og forhindre
vedkommende i at trække sine våben og angribe dig.

Når du kaster formularen skal du holde en strakt arm hen imod én udød.
Hvis den udøde har et lavere niveau i “Udødsevner” i forhold til dit niveau
i “Dødsmagi”, vil den ikke kunne nærme sig dig, så længe du holder
armen strakt på denne måde. Den udøde skal holde en minimumsafstand
på 1 meter fra din hånd og må ikke trække sine våben.

Du kan kun holde én udød væk og så selv om du har to arme fri og
formularen stopper i det øjeblik, at du sænker armen.

2



Niveau 2 Pris: 2 komponenter (Svovl og/eller Talisman)

Bliv til ånd
(Kræver genstand:
hvidt tyl)

Denne formular gør at du kan sende dig selv eller en anden person ind i
Åndeverdenen (se regler for Åndeverdenen).
Ønsker man at træde ud af Åndeverdenen, så skal man bare hive tyllet af.

Blodrus
(kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og siger tydeligt “Blodrus “, mens der peges
på målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at bekræ�te at
vedkommende er målet for din formular.

Denne formular tvinger en modstander til kun at angribe én
modstander i en given kamp. Hvis modstanderen falder om i kamp vil
målet for formularen blive ved med at angribe den livsløse krop indtil
vedkommende bliver angrebet af andre eller kampen slutter. Dette skal
rollespilles på en respektfuld måde, så modstanderen i græsset ikke lider
overlast.

Kuldeskær O�feret for denne formular vil fryse voldsomt og er tvunget til at folde
sine fingre og holde hænderne tæt på brystet. Dette betyder e�fektivt at
vedkommende ikke kan gøre andet med sine hænder som f.eks. at slås,
kaste formularer eller lignende.

O�feret skal sidde foran et bål i mindst 2 minutter før vedkommende har
fået varmen igen og kan slappe af i hænder og fingre.

Denne formular virker anderledes på udøde. Den udøde skal sidde med
sammenfoldede fingre og hænder i mindst 2 minutter og er underlagt
samme e�fekt som nævnt i den forbindelse. Here�ter vil den udøde
karakter helbrede 1 Livspoint.

Denne formular kan også ophæve Livsmagi-formularen “Varm
omfavnelse”.
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Niveau 3 Pris:  1 Svovl og 1 Talisman

Dræne liv Denne formular gør, at du kan stjæle X antal livspoint fra 1 udød eller
levende person og give dem til dig selv hvis du er skadet.
Vedkommende behøver ikke at være medgørlig. Du kan ikke bruge
denne evne i kamp.

Dit o�fer skal sidde stille og du skal kunne tage fysisk fat i
vedkommende, før at formularen kan lykkes. Overførelsen af liv sker
med det samme og du kan ikke dræne mere liv end den skade du selv
skal helbredes eller tvinge personen under 0 (nul) livspoint.

Falskt blod
(kræver genstand:
�laske med blod og
et skriveredskab)

Med denne formular kan du lave 1 dosis blod om til “falsk blod”. På den
lille seddel som normalt sidder på �lasken, skal du tilføje ordet “falskt”
enten foran eller bagved ordet “blod”, sådan at det er tydeligt at blodet er
falskt.

Hvis det falske blod indtages af en vampyr vil denne med det samme tage
2 i skade og blive sløj i et par minutter. Hvis det falske blod indtages af
andre typer af udøde, vil disse helbrede 1 livspoint, mens levende personer
vil få 1 i skade, som var det en gi�t.

Hvis blodet bliver brugt i ritualer og andre situationer der kræver blod, vil
det falske blod ødelægge ritualet, forhindre e�fekten og så videre.

Det er kun alkymibryggen “Afsløre falskhed” der kan afsløre om blodet er
falskt eller ægte.

Ændre
dødstidspunkt

Hver gang du kaster denne formular kan du øge eller reducere tiden
det tager en døende karakter at dø med 5 minutter. Du skal røre
personen, mens du kaster formularen.

Da en døende karakter normalt har 15 minutter til at blive reddet fra
den visse død, vil du ved at kaste denne formular én gang, kunne
ændre tiden til 20 minutter eller 10 minutter. Formularen kan kastes
�lere gange på samme person, men kan samlet aldrig overstige mere
end 30 minutter eller blive lavere end 5 minutter.

Dit o�fer vil ikke genkende dig hvis de når at blive reddet inden tiden
udløber.
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Niveau 4 Pris: 3 komponenter (Svovl og/eller Talisman)

Det tredje øje Denne formular gør dig i stand til, at opfange usynlige karakter,
personer i åndeverdenen eller folk gemt i skyggeskjul. Før du kaster
formularen, har du en fornemmelse af, at der er nogen tilstede, men
det er først når du kaster formularen at du kan se dem og interagere
med dem.

Formularen gør desuden, at du frit kan kommunikere med usynlige
karakterer, personer i åndeverdenen og folk gemt i skyggeskjul, uden
at bryde deres usynlighed eller tvinge dem ud af åndeverdenen eller
skyggeskjulet.

Da din kommunikation med disse personer foregår på et psykisk plan
(transcendentalt) kan du på ingen måde fysisk eller psykisk påvirke
dem, hvilket betyder at du kan advare andre om, at der er en
ikke-synlig person til stede, men ikke �erne deres tilstand.
Formularen varer i højst 10 minutter.

Dødens rand Denne formular forlænger de 15 minutter som det normalt tager en
karakter at dø.
Så længe du rører ved den døende, kan vedkommende ikke dø.
I det øjeblik du giver slip eller bliver tvunget til at give slip, vil
karakteren dø med det samme, uanset om de 15 minutter er gået
eller ej!

Dette betyder også, at du skal blive ved med at røre ved personen
indtil en læge har genoplivet vedkommende.

Frygt
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og siger tydeligt “Frygt “, mens der peges på
målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at bekræ�te at
vedkommende er målet for din formular.

Dit o�fer frygter dig mere end noget andet og kan ikke gøre andet end at
løbe væk fra dig, indtil vedkommende ikke kan se dig.
Formularen varer resten af kampen eller scenen.
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Niveau 5 Pris: 2 Svovl og 2 Talisman

Blodmagi Denne formular gør, at du kan helbrede alle dine egne livspoint ved at
indtage ét blodkort fra tappet blod. Derudover vil alle alkymibrygge som
påvirker dig miste deres virkning.

Du kan kun indtage ét blodkort pr. dag og det må ikke være dit eget.

Dødsberøring Denne formular har to e�fekter og du skal vælge en af dem, når du
kaster formularen. Du kan ikke bruge formularen i kamp og skal
fysisk røre dit o�fer.

E�fekt 1 gør dig i stand til på et øjeblik, at �erne alle livspoint fra dit
o�fer. Vedkommende vil have 0 (nul) Livspoint og være omfattet af
alle de regler der gælder i denne tilstand.

E�fekt 2 gør dig i stand til øjeblikkeligt og skjult, at karakterdræbe en
anden spiller som er på 0 (nul) Livspoint.

Du må gerne kaste formularen to gange i træk med det formål, at
�erne deres livspoint (e�fekt 1) for dere�ter at karakterdræbe
vedkommende (e�fekt 2).

Sjælekammer
(Kræver genstand:
størrelsen på
“sjælekammeret”
skal være større
end din hånd og
laves af et hårdt
materiale, som
sten, krystal, træ
og lignende.)

Denne formular gør, at du kan skabe et sjælekammer som er i stand til at
opbevare 1 anden karakters sjæl. Du kan altså ikke opbevare din egen sjæl
i det sjælekammer som du selv laver. Du kan kun have 1 aktivt
sjælekammer ad gangen og det holder kun i det samme LV, hvor det blev
skabt.

Det er kun dig der kan opbevare sjælekammeret og du skal hele tiden
bære det på din person. Sjælekammeret kan ikke gives frivilligt væk og
dermed blive opbevaret hos en anden end dig, da du har ansvaret for det,
men kan stjæles og ødelægges af andre, som derved bestemmer over
sjælens skæbne. Ødelægges sjælekammeret sættes sjælen fri og der sker
ikke yderligere.

I det tilfælde, at person hvis sjæl du opbevarer skulle blive karakterdræbt,
kan du give dem deres sjæl tilbage, hvilket kan undgå at de skal lave en ny
karakter.

Når personen er karakterdræbt, ikke døende, skal i begge gå ned til
GM-gården og fremvise sjælekammeret. Den dødes navn, samt
nummeret på det pågældende LV skal stå på sedlen som er sat fast på
sjælekammeret. Er disse oplysninger ikke på den tilhørende seddel, har
sjælekammeret ingen e�fekt og karakteren vil være død e�ter normalt
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gældende regler!

Hvis sjælekammeret bliver ødelagt eller er blevet brugt til at redde
karakterens sjæl, kan vedkommendes sjæl ikke opbevares i et nyt
sjælekammer, uanset set hvem der skaber det, før til næste LV.
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KORPUSMAGI

Komponenter: Mos og Svampe.
Denne magi har fokus på påvirkning af hjernen, tanker og følelser.

Niveau 1 Pris: 1 komponent (Mos eller Svampe)

Sandt eller falskt Denne formular gør dig i stand til, at tvinge dit o�fer til at svare sandt
på ét “ja/nej” - spørgsmål.
Hvis vedkommende ikke kender svaret på spørgsmålet, skal det
besvares med et “det ved jeg ikke”. Formularen er dog stadig i e�fekt
indtil der bliver svaret “ja” eller “nej” til spørgsmålet.
O�feret vil vide, at vedkommende blev påvirket til, at fortælle
sandheden.

Sanseløs Med denne formular tvinger du dit o�fer til at sidde eller stå stille, lukke
øjnene, holde sig for ørene og stoppe med at tale og lave lyde; alting på en
gang. Formularen bliver brudt i det øjeblik, at en anden personer �erner
hænderne fra ørene. Varer i højst 5 minutter.

Tung
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og råber tydeligt “dit våben er tungt” eller
“dit skjold er tungt” mens peges der på målet. Husk at sikre øjenkontakt
med personen for, at bekræ�te at vedkommende er målet for din
formular.

Målet for formularen vil føle, at den nævnte genstand er
ualmindelig tung og ubalanceret, hvilket gør at vedkommende kun
kan bruge våbnet eller skjoldet i to hænder i resten af kampen eller
scenen. Modstanderen bliver desuden nødt til at bevæge våbnet
eller skjoldet i “slow motion”, som om at det var ualmindeligt
tungt.

To-håndsvåben bliver for tunge at bruge og dermed bliver målet
nødt til, at lægge våbnet fra sig. Primitive og almene våben skal i
resten af kampen holdes sådan, at én hånd holder om ska�tet og
den anden hånd holdes over ska�tet, dvs. på øksehovedet eller
sværdklingen.

Skjolde skal holdes med begge hænder på håndtaget.

Målet kan til enhver tid lægge våbnet fra sig og trække et nyt, da
denne formular rammer et specifikt våben eller skjold og ikke
personen.
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Niveau 2 Pris:  2 komponenter (Mos og/eller Svampe)

Følelsernes magt Med denne formular kan du ændre folks følelser overfor andre personer.
Når du bruger formularen fortæller du o�feret med et tillægsord, hvilken
følelse vedkommende har overfor målet. Eksempel: “Du er fascineret over
Vogterens styrke” eller “Du hader den amatøragtige gøgler”.

O�feret bør rollespille den pågældende følelse i en ekstrem grad og vil ikke
vide om vedkommende overtræder grænser, er irriterende eller opfører
sig upassende overfor sit mål.

Formularen virker indtil der kommer en kra�tig reaktion fra modparten
eller andre i vedkommendes nærhed. Det behøver altså ikke, at være målet
selv der siger fra.

En simpel afvisning er ikke nok til at bryde formularen. Det er først når
modparten reagerer voldsomt f.eks. med udtryk som “NU stopper du!”
eller “Skal du have tæsk?!” eller lignende, at formularen brydes.

I det formularen holder op med at virke, vil o�feret være forvirret og klar
over hvad vedkommende har sagt og gjort, men et mindre
hukommelsestab gør, at o�feret ikke husker at du kastede formularen på
vedkommende.

Huller i
hukommelsen

Når du kaster denne formular kan du få en anden karakter til at
glemme et kort tidsforløb, en bestemt ting eller person, som
vedkommende umiddelbart har ha�t oplevet eller har ha�t kontakt
med.

Når du har kastet formularen skal du forklare dit o�fer helt præcist hvad
det er vedkommende skal glemme.

O�feret vil bage�ter føle, at der er et hul i vedkommendes hukommelse,
men kan hverken placere tid, personer, sted eller andre detaljer omkring
det glemte.

Smertefuld
sandhed

Med denne formular kan du tvinge dit o�fer til, at svare sandfærdigt
på det du spørger om.

Du kan stille 1 spørgsmål.

I stedet for at svare på spørgsmålet, kan vedkommende dog nægte og
i stedet tage 1 i skade.
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Niveau 3 Pris: 1 Mos og 1 Svampe

Kvæl Med denne formular kan du kvæle dit o�fer. Vedkommende vil ikke få
skade, men besvime som følge af formularen.

I det du rører dit o�fer, vil personen få en kvælende fornemmelse. E�ter 10
sekunder (tæl 10 LV’er), som du skal tælle så højt, at dit o�fer kan høre det
(du må gerne hviske), vil vedkommende falde besvimet om.

O�feret er here�ter bevidstløs i mindst 5 minutter (tæl 300 LV’er).
Hvis du bliver forstyrret eller giver slip på dit o�fer inden de 10 sekunder er
gået, ophæves formularen og o�feret nøjes med at falde hostende om.

O�feret må ikke skrige eller sige noget mens personen bliver kvalt.
Når o�feret vågner igen kan vedkommende genkende dig.

Hypnose Med denne formular kan du hypnotisere 1 anden person.

Vedkommende skal gives en specifik opgave, som vedkommende vil
prøve at udføre e�ter bedste evne. Opgaven bør være ret simpel, som
a�levér dette brev, sig denne sætning, udfør denne handling og
lignende.

O�feret må ikke udføre en opgave som skader vedkommende. I det
tilfælde at o�feret tager skade, vil hypnosen ophøre med det samme.

O�feret vil ikke kunne huske hvem der har udsat vedkommende for
hypnose.

Stum
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og råber tydeligt “Stum”, mens der peges på
målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at bekræ�te at
vedkommende er målet for din formular.

Med denne formular kan du forhindre en anden karakter i at sige noget
og dermed e�fektiv forhindre vedkommende i, at kaste formularer.
Formularen varer resten af kampen eller scenen.
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Niveau 4 Pris: 3 komponenter (Mos og/eller Svampe)

Bodyguard Denne formular vil tvinge en anden spiller til at beskytte dig mod sin vilje.
Du kan ikke bruge formularen i kamp, men gerne før kampen udvikler
sig.

Hvis andre prøver at angribe dig, vil din bodyguard gøre sit bedste for at
forsvare dig og stille sig imellem dig og dine modstandere.
Vedkommende vil kæmpe med hvad vedkommende nu slås med, om det
så er nærkampsvåben, afstandsvåben eller magi.

Dit o�fer skal desuden følge e�ter dig når du beder om det og formularen
virker kun så længe I kan se hinanden. Dette betyder, at hvis du selv går
væk fra din “bodyguard” uden at bede vedkommende om at følge med, så
vil formularen på et tidspunkt brydes, når i er uden for hinandens
synsfelt. Så længe bodyguarden står  i nærheden af dig, uanset om
vedkommende kan se dig eller ej, så virker formularen.

Formularen brydes derudover automatisk e�ter din bodyguard har
beskyttet dig i én kamp eller scene, uanset hvor meget skade
vedkommende har fået.

O�feret ved godt, at vedkommende har ha�t en sær beskyttertrang overfor
dig, men ved ikke hvorfor, dvs. ved ikke at du har kastet en formular på
vedkommende. Denne viden kan dit o�fer dog få gennem alkymi eller
magi.

Husk det nu Denne formular gør, at en person som er blevet udsat for bonk, samt
hukommelsestab gennem alkymi og magi, kan huske alle detaljerne igen.
Hvis du som spiller ikke kender disse detaljer, så virker formularen ikke.

Denne formular virker ikke på folk, som har været døende.

Velgører Denne formular tvinger dit o�fer til at give dig alle sine mønter.
Vedkommende er begejstret for at kunne støtte dig økonomisk og vil
e�terfølgende ikke kunne huske hvem vedkommende gav alle sine penge
til.

Når du har fået mønterne og er ude af dit o�fers synsfelt, vil
vedkommende opdage, at alle pengene er væk, men ikke vide hvordan.
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Niveau 5 Pris: 2 Mos og 2 Svampe

Kommando Denne formular gør, at du kan give en kommando til op til 10 personer i
din nærhed (indenfor 3 meter) som du umiddelbart kan pege på og få
øjenkontakt med.

Kommandoen skal gives til hver enkelt person ad gangen (altså siges hver
gang op til 10 individuelle personer), som du peger på og får øjenkontakt
med og vedkommende skal here�ter e�terleve kommandoen i 1 minut (tæl
60 LV’er) e�ter bedste evne.

Hvis en person opdager hvad du har gang i og når at �erne sit blik fra dig,
før du giver dem en kommando, så virker formularen ikke på
vedkommende.

Kommandoen virker ikke hvis folk tvinges til at få skade eller dø og må
kun bestå af 1 ord, som man ikke kan misforstå. Pas på med ord hvor man
“bliver noget” som “bange”, “kærlig” og lignede. De vil ikke virke fordi disse
ord netop kræver ordet “bliv” eller “vær”.

Kommando-ord kan være: gå, stop, sov, grin, stilhed, drik, spis og andre.

Morderiske
tanker

Denne formular gør dig i stand til at få et o�fer til at angribe én
anden person. Vedkommende vil kæmpe det bedste personen har
lært og først stoppe kampen når personen er på 0 livspoint.

På dette tidspunkt vil o�feret “vågne op” og være klar over, at
vedkommende er blevet kommanderet til at angribe, men kan ikke
kunne huske hvem der gav opgaven.

Tankefange Denne formular gør en anden spiller til din tankefange. Vedkommende
skal e�terkomme dine ordre så godt som personen nu kan og er fanget i
din magt i en time eller indtil du �erner formularen. E�ter at o�feret
sættes fri kan vedkommendes sind kan ikke fanges igen under resten af
det pågældende LV.

Du kan kun have en tankefange ad gangen. Vedkommende er fuldt ud
bevidst om, at personen er i din magt og kan sagtens fortælle dette til
andre. Tankefangen må også brokke sig over ordrerne, men vil stadig
udføre dem.
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Hvis du beordrer din tankefange til at at udføre en ordre og
vedkommende nægter, vil o�feret i stedet tage 1 skade, som ikke kan
helbredes på nogen måde så længe vedkommende er din tankefange! Kun
når du slipper o�feret fri, vil al skaden forsvinde. Dette gør f.eks. at o�feret
godt kan fortælle andre, at vedkommende er din tankefange, selv om du
har givet personen ordre om ikke at fortælle det, men stra�fen er at dit
o�fer får 1 i skade for at modsætte sig din ordre. Der er ingen
begrænsninger på hvor mange ordrer du må give din tankefange, men
nægter vedkommende at udføre en given ordre, kan du ikke give
personen den samme ordre igen, selvom du ændrer ordlyden eller
detaljerne.

Hvis din tankefange skulle driste sig til, at komme ned på 0 (nul) livspoint
ved at nægte dine ordrer, så vil vedkommende i stedet blive karakterdræbt
e�ter gældende regler (inklusiv 15 minutter som døende).

Beordrer du din tankefange til at begå selvmord, vil vedkommende straks
ryge ned på 0 (nul) livspoint, men blive sat fri af din formular.

Derudover kan man ikke se på dit o�fer, at vedkommende er under din
magt. Din tankefange behøver ikke at følge rundt e�ter dig, men kan
agere fuldstændigt normalt. Når du er i nærheden af din tankefange, skal
vedkommende dog stille sig afslappet ved siden af dig; afventende på dine
ordrer, men ellers opføre sig naturligt. Din tankefange kan ikke på nogen
måde angribe eller skade dig, men vil heller ikke naturligt beskytte dig.
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LIVSMAGI

Komponenter: Ekstrakt og Krystal.
Denne magi har fokus på at give liv til sårede og uskadeliggøre modstandere.

Niveau 1 Pris: 1 komponent (Ekstrakt eller Krystal)

Giv liv Med denne formular kan du helbrede én anden person 1 Livspoint
ved, at give vedkommende 1 af dine egne Livspoint. Du tager altså 1 i
skade og dit mål helbreder 1 liv.

Bemærk: Du kan ikke helbrede udøde eller tage liv fra dig selv, hvis
du er udød.

Gå
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på
en tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og råber tydeligt “Gå”. Here�ter peges der på
målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at bekræ�te at
vedkommende er målet for din formular.

Målet for formularen mister kontrollen over sine ben og begynder
at gå (ikke løbe) i den modsatte retning af dig. Mål skal gå mindst
50 normale skridt.

Fredeliggøre Denne formular kan tvinge én anden person til at blive fredelig .

Vedkommende har ingen ønsker i verdenen om, at slås eller angribe så
længe du holder i vedkommende. Selv ikke hvis personen bliver angrebet.

Når du tager fat i o�feret, vil personen passivt acceptere, at du holder i
vedkommende og kan derfor ikke selv �erne din hånd.

I det øjeblik, at du giver slip på dit o�fer, vil vedkommende blive normal
igen.
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Niveau 2 Pris: 2 komponenter (Ekstrakt og/eller Krystal)

Destruér udød Med denne formular kan du karakterdræbe en udød som er døende i
stedet for at destruere deres krop.

Hvis du kaster formularen på en udød som ikke er døende, vil du give
vedkommende 1 i skade.

Bemærk: Du kan ikke destruere en døende vampyr, da dette kræver særlig
foranstaltninger, men du godt skade vampyren.

Dødens klarhed Denne formular gør at målet kan huske alt omkring drabsforsøget
som vedkommende blev udsat for, hvis spilleren rent faktisk så hvem
der udførte drabsforsøget. Hvis spilleren ikke selv så gerningsmanden, kan
vedkommende ikke huske detaljerne.

Denne formular virker ikke på nye karakterer som er lavet e�ter en
tidligere er død, men kun på de karakterer der har været døende i de
kritiske 15 minutter.

Hvis din død blev fremskyndet af dødsmagi-formularen “Fremskynd
død”, vil du også vide hvem dødsmagikeren er, som kastede denne
formular på dig.

Varm omfavnelse Målet for denne formular kan helbrede 1 livspoint, hvis vedkommende
sidder og varmer sig ved et bål.

Personen skal sidde mindst 2 minutter og aktivt varme sig ved bålet, før
vedkommende helbreder livspointet.

Bemærk: Kastes denne formular på en udød der sidder ved et bål, vil
vedkommende tage 1 i skade.

Denne formular kan også ophæve Dødsmagi-formularen “Kuldeskær”.
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Niveau 3 Pris:  1 Ekstrakt og 1 Krystal

Beskyttelse mod
udøde

Målet for denne formular får en særlig beskyttelse mod alle udøde, som
e�fektivt fungerer som en slags rustning, der også helbreder
vedkommende.

Når du har kastet formularen må målet ignorere i alt 2 angreb med våben
fra en udød. Hver gang man på denne måde afværger angrebet, helbreder
man 1 livspoint. Man kan dermed højst helbrede 2 livspoint hver gang
formularen kastes.

Bemærk: Du kan ikke kaste denne formular hvis du er udød.

Helbrede selv Med denne formular kan du helbrede dig selv 2 livspoint.

Skænk liv Med denne formular kan du helbrede én anden person X antal
Livspoint ved, at give vedkommende X antal af dine egne Livspoint.

Eksempel: En person er såret og du vælger derfor at tage 3 af dine egne
livspoint og skænke dem til vedkommende, som derved helbredes 3 livspoint.

Bemærk: Du kan ikke helbrede udøde eller tage liv fra dig selv hvis du er udød.

16



Niveau 4 Pris: 3 komponenter (Ekstrakt og/eller Krystal)

Livets glød Med denne formular kan du genoplive en døende karakter, som ikke har
overskredet de 15 minutter som det tager at dø.

I det du bruger formularen vil du selv miste alle dine livspoint!
Vedkommende, hvis liv du reddede, er ligesom dig på nul (0) livspoint.

Bemærk: Denne formular virker ikke på udøde og du kan ikke bruge den hvis
du selv er udød.

Neutralisér
alkymibryg

Med denne formular kan du �erne e�fekten af én alkymibryg som
påvirker en person eller genstand.

For at �erne e�fekten, kaster du formularen og river alkymisedlen
over.

Sjælevagt
(kræver genstand:
hvidt tyl)

Denne formular gør dig i stand til at passe på en døende fra Åndeverdenen
og forhindre at vedkommende bliver karakterdræbt.

Idet du kaster formularen vil du automatisk ryge ind i Åndeverdenen og blive
underlagt de regler der gælder der.

Så længe du rører ved vedkommende vil de 15 minutter stoppe og de vil ikke
begynde igen, før du giver slip på den døende.

Hvis den døende bliver �lyttet, skal du følge med for at bevare e�fekten. Du
skal e�ter bedste evne forsøge at røre ved den døende.

Du kan ikke forhindre andre i f.eks. at skære hovedet af den døende eller
ødelægge kroppen, hvilket vil resultere i at den døende vil dø med det
samme.

Denne formular vil desuden automatisk forhindre dødsmagi-formularen
“Ændre dødstidspunkt”, hvis denne skulle blive kastet på den døende.
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Niveau 5 Pris: 2 Ekstrakt og 2 Krystal

Flygt
(Kampmagi)
(Kræver genstand:
løse ris)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på
en tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet, råber højt og tydeligt “Flygt” og kaster
here�ter en håndfuld ris som repræsenterer formularens e�fekt. Alle der
bliver ramt af risene, skal here�ter vende om og �lygte væk fra dig og
gemme sig, indtil de ikke kan se vedkommende mere. De kan intet andet
foretage sig end at �lygte. Hvis dit skjold bliver ramt gælder det også.

Formularen varer resten af kampen eller scenen. Rammes alle
modstandere af risene, hvilket får dem til at �lygte, så vil kampen slutte i
det øjeblik hvor de har gemt sig og ikke længere kan se dig.

Neutralisér eliksir Med denne formular kan du �erne e�fekten af én eliksir som påvirker
en person eller genstand.

For at �erne e�fekten, kaster du formularen, men du behøver ikke at
rive sedlen over.

Med hjælp fra en alkymist som kan lave eliksirer, kan I sammen skabe
en ny eliksir med e�fekten fra den du �ernede (gammel medicin på ny
�laske).  Alkymisten skal fylde væske i glas�lasken og betale to
alkymisedler for at gøre dette, men ikke komponenterne. Der kræves
ikke yderligere fra din side.

Du skal genbruge den neutraliserede eliksir indenfor en time, hvis den
skal kunne genanvendes.

Overfør liv Med denne formular kan du helbrede én anden person X antal
livspoint ved, at tage X antal livspoint fra andre personer, inklusiv
sig selv. Du skal både røre personen du overfører livet fra og den der
skal modtage det og ingen af dem må bevæge sig under overførelsen.

Eksempel: En person er såret med 4 i skade og du vælger derfor at tage 1 af
dine egne livspoint, 1 fra en ven og de 2 sidste fra en fange.

Bemærk: Du kan ikke helbrede udøde eller tage liv fra udøde, inklusiv dig selv
hvis du er udød.
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NATURMAGI

Komponenter: Træ og Urter.
Denne type magi har fokus på beskytte allierede og pacificere modstandere.

Niveau 1 Pris: 1 komponent (Træ eller Urter)

Kløer Giver plus 4 i nævekamp.
Gælder kun i næste nævekamp
Skal kastes i begyndelsen af nævekampen.
Målet for formularen skal krumme fingrene, som var de kløer.
Trækker man våben eller skjold “�erner” man kløerne med det samme.
Kan kastes på dig selv eller andre.

Lugtesans Kan kun bruges af dig.
Gør at du kan afsløre personer i forklædning, men kun hvis du har set
dem før uden forklædning.

Når du er inden for 3 meter af en person i forklædning som du genkender,
skal du rollespille, at “der er noget der virker anderledes” og sni�fe i
lu�ten. Here�ter kaster du formularen og kan nu afsløre vedkommende.
Formularen virker så længe du er inden for de 3 meter af personen.

Hvis personen i forklædning �lytter sig væk fra dit synsfelt og du støder på
vedkommende igen senere, skal formularen kastes igen.

Skæl Målet ignorerer det første slag i næste kamp.
Skal kastes i begyndelsen af  kampen.
Beskytter ikke mod pile, kugler og magiske skadeskugler.
Kan kastes på dig selv eller andre.
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Niveau 2 Pris: 2 komponenter (Træ og/eller Urter)

Afsløre gi�t Denne formular gør dig i stand til at afsløre om en alkymibryg er en gi�t,
før den bruges mod sit o�fer.

Teknisk set gør formularen dig i stand til at “se” den seddel der hænger på
et krus eller anden genstand. Din skarpe næse gør dig i stand til at stoppe
o�feret for gi�ten før vedkommende indtager den, hvore�ter du river
komponenterne over og kaster formularen. Here�ter kan du se på
alkymisedlen.

Hvis alkymibryggen ikke er en gi�t, skal du ignorere det der står på
sedlen, da det kun er gi�te du kan genkende.

Barkhud Målet ignorerer de 2 første slag og pile i næste kamp.
Skal kastes før en given kamp begynder, men kan ikke kastes under
kampen.
Beskytter ikke mod kugler og magiske skadekugler.
Kan kastes på dig selv eller andre.

Camou�lage Denne formular giver dig en simpel men e�fektiv camou�lage.
E�ter du har kastet formularen skal du “kramme” et træ.

Hvis du kan nå den modsatte skulder med din hånd når du holder om
stammen, er træet for smalt til at kunne camou�lere dig. Så længe du
krammer træet kan ingen se dig. I det øjeblik du giver slip på træet
stopper formularen.
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Niveau 3 Pris: 1 Træ og 1 Urter

Alfesøvn Målet falder i en dyb magisk søvn og kan kun vækkes ved at man rusker
i vedkommende.
Målet sover indtil vedkommende har ligget alene i mindst 2 minutter
(tæl 120 “LV’er”). Hvis andre personer dukker op indenfor denne
periode, starter de 2 minutter forfra. Så længe andre personer er i
nærheden og kan se den sovende, kan man ikke vågne. Varer højst 10
minutter.

Formularen virker ikke hvis målet løber. Ved gang eller andre fysiske
bevægelser, vil målet hurtigt blive sløvt og til sidst falde i søvn. Målet
kan ikke stå op og sove og skal derfor enten ligges ned, sidde op ad
noget eller ligge henslængt over eksempelvis et bord.

Rodnet
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og råber tydeligt “Rodnet”. Here�ter peges
der på målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at bekræ�te at
vedkommende er målet for din formular.

Målets ben bliver begge låst fast til jorden og vedkommende er ikke i
stand til at bevæge dem på nogen måde i resten af kampen.

Stenhud Målet ignorerer de 3 første slag, pile og kugler i næste kamp.
Beskytter ikke mod magiske skadeskugler.
Skal kastes i begyndelsen af  kampen.
Kan kastes på dig selv eller andre.
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Niveau 4 Pris: 3 komponenter (Træ og/eller Urter)

Enhjørningeskind Målet ignorerer de 4 første slag, pile og kugler i næste kamp, samt
den første kampmagi, som kastes mod vedkommende. Beskytter
ikke mod skadeskugler.
Skal kastes før en given kamp begynder, men kan ikke kastes under
kampen.
Kan kastes på dig selv eller andre.

Forstening Med denne formular kan du forvandle en anden person til en levende
statue af sten.
Når dit o�fer bliver forstenet, stivner vedkommende i den position som
personen var i, da formularen blev kastet.
Så længe dit o�fer er forstenet, er personen immun overfor al skade,
alkymistbrygge og magiske formularer. O�feret kan desuden ikke blive
dræbt.
O�feret kan på ingen måde bruge sine evner eller kommunikere med
omverdenen og må vente på hjælp.

Forstening kan ophæves når du ønsker det og kræver intet andet end dit
ord. Hvis du tvinges til at ophæve forsteningen, vil dit ord også gælde.

E�ter ca. 10 minutter eller når scenen er slut vil o�feret kunne bevæge sig
igen.

Gi�tige fingre Denne formular gør dine fingre gi�tige.
For at formularen skal virke skal dit o�fer være ubevægelig; enten frivilligt
eller ufrivilligt. I det du rører den anden karakter, vil vedkommende få 1 i
skade hvert 10. sekund (tæl 10 LV’er mellem hver skade) indtil du �erner
fingrene fra dem. Andre personer kan godt holde fast i dit o�fer uden fare,
mens du gør dette.

Du kan ikke kommunikere med o�feret, da du jo tæller ned mens
formularen er i gang.

Når o�feret er på 0 (nul) Livspoint vil vedkommende besvime. Hvis du ikke
�erner dine fingre vil du karakterdræbe vedkommende som here�ter vil
være døende e�ter de gældende regler.
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Niveau 5 Pris: 2 Træ og 2 Urter

Iskrystaller
(Kampmagi)
(Kræver genstand:
løse ris)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet, råber “Iskrystaller” og kaster here�ter en
håndfuld ris som repræsenterer iskrystallerne. Alle der bliver ramt af
risene, skal here�ter stå helt stille indtil de bliver ramt og dermed får
skade. Tale er tilladt. Gælder også hvis du rammes på dit skjold.

Naturens skjold Denne formular giver dig og dine venner en samlet beskyttelse, hvis I
holder fast i hinanden og kæmper sammen.

Magikeren skaber en magisk beskyttelseskæde med udgangspunkt i sig
selv. Kæden kan beskytte mindst 3 personer, inklusiv magikeren og op til
10 personer.

Før formularen kastes skal alle personer, som skal påvirkes af formularen
røre eller holde fast i en af de andre med en hånd. Da magikeren bruger
begge hænder til at kaste formularen kan vedkommende ikke holde fast i
nogle og derfor skal Spiller A ved siden af have en hånd på magikeren.
Spiller B skal dere�ter have en hånd på Spiller A og så videre, sådan at der
dannes en lang kæde af spillere som har deres ene hånd på de andre. Alle
skal have fødderne på jorden.

Når “kæden” er dannet kaster magikeren formularen. Så længe kæden
holdes vil alle personer der holder en hånd på en anden, ikke tage skade af
slag fra modstandere og ikke blive påvirket af Kampmagi. Brydes kæden
kan alle i det yderste led, som blev a�brudt fra magikeren, få skade som
normalt og vil være modtagelig for Kampmagi som normalt.

Bemærk: Hvis det kun er magikeren og én anden person der danner
kæden, så vil formularen opløses med det samme. Det kræver mindst
magikeren og 2 personer at danne en kæde (3 personer i alt). Kæden må
gerne bevæge sig rundt, men hvis et led “knækker”, vil disse personer ikke
kunne blive en del af kæden igen, så pas på med hvor og hvordan kæden
bevæger sig.

Eksempel: Ud fra magikeren er der dannet en kæde af 5 personer. Formularen er
kastet og kampen er i gang. På dette tidspunkt ignorerer alle i kæden både skade og
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Kampmagi. Ved et uheld kommer den 3. person i kæden til at give slip. Dette
betyder at 3. og 4. person, som er det yderste led af kæden, ikke længere har kontakt
med magikeren og dermed mister de beskyttelsen. Både magikeren og den 1. og 2.
person danner dog stadig en kæde og er dermed beskyttet. Hvis det var den 2.
person, som var uheldig og bryde kæde, ville hele kæden brydes og formularen
ophæves med det samme, da kæden kun kan virke med 3 personer i alt (inklusiv
magikeren).

Man kan selvfølgelig ikke bruge skjold eller våben som bruges i to hænder,
når man er en del af den magiske kæde.

Formularen stopper når du ønsker det eller når kampen eller scenen er
forbi. Formularen må gerne bruges som et skjold udenfor kamp, hvis
dette ønskes.

Bæst
(Kræver genstand:
maske, pels,
handsker, løse
totter hår eller
sminke)

Med denne formular kan du forvandle dig til et bæst når solen er gået ned.
Formularen virker ikke i dagslys og i det øjeblik at solen står op, vil
formularen holde op med at virke.

Som bæst kan du ikke kommunikere med andre. Du skal rollespille
transformationen fra menneske til monster. Som bæst er du
fremoverbøjet, dyrisk og knurrer. Du reagerer på lyde og vil så hurtigt som
muligt �erne dig fra mennesker og kan ikke reagere på deres anvisninger.
Du er et snævertsynet og dyrisk monster, som o�tere ser �ender fremfor
venner og som hellere holder sig i skyggen i skoven end i lyset i byen. Du
kan ikke bære eller bruge genstande af nogen art. Du skal sminke dig som
et naturligt bæst; enten med maske, pels, handsker, løse totter hår eller
sminke, så andre kan se at du ligner et vilddyr.

Bæster er livets og naturens forkæmpere og derfor vil dit primære mål altid
være udøde fordi de er naturstridige. Hvis du kæmper mod både levende og
udøde, vil du altid prøve angribe de udøde først. I bund og grund er de
udødes tilintetgørelse, din primære motivation for at eksistere, men du
vælger selv i hvor høj grad du følger dette og må gerne gå e�ter et specifikt
levende mål istedet.

Bæster kan ikke bruge våben, men angriber med nævekamp. Som bæst får du
20 point i nævekamp mod levende modstandere og 30 point i nævekamp
mod udøde. Du kan ikke lægge point fra evnen “Nævekamp” oven i disse tal,
bruge knojern eller udnytte andre måder der øger din nævekamp. Tallene er
faste. Når du angriber andre som bærer våben, tvinger du disse til at smide
deres våben og eventuelle skjold og gå i nævekamp med dig. Man kan altså
ikke bekæmpe et bæst i almindelig kamp. Magiske kampformularer virker
ikke på dig.

Vinder du en nævekamp mod en modstander, levende eller udød, vil
personen falde omkuld og miste alle sine livspoint. Here�ter kan du
karakterdræbe dit o�fer med dine næver, så længe du overholder alle andre
regler om karakterdrab. At kunne dræbe med nævekamp, er det der gør
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Bæster særligt farlige! Du skal have en god grund til ikke at karakterdræbe en
udød here�ter, da disse trods alt er dine ærke�ender.
Du må godt �lygte fra en nævekamp hvis du tror, at du ikke kan vinde, men
prisen er, at du vil blive forvandlet til dig selv igen når du er væk fra dine
modstandere.

Hvis du taber i en nævekamp vil du straks blive forvandlet til dig selv igen.
Derudover kan du forvandle dig om til dig selv når du ønsker det.

Uanset årsagen til at du er forvandlet tilbage til dig selv igen, skal eventuelle
kostumedele �ernes og du vil være forvirret og omtumlet i et par minutter og
kan ikke bruge dine evner. Du vil huske at du var et vildt bæst og hvem du
kæmpede imod, men al anden interaktion og kommunikation har du glemt.
Det kan derfor være farligt at forvandle sig foran sine modstandere, da du
ikke har mulighed for at forsvare dig.

Du kan kun forvandle dig til et bæst én gang pr. a�ten.

Da udøde også kan bruge Naturmagi og dermed kan kaste denne formular,
vil der opstå et sært paradoks. Den udøde vil nemlig blive forvandlet til en
levende, men miste alle sine fordele og evner, samt kun have 3 Livspoint. Alle
tegn på at du er udød (hugtænder, a�bleget hud osv.) vil forsvinde. Dette kan
betragtes som den ultimative forklædning for den udøde, men prisen er at
du går rundt i en tom skal som i praksis ikke kan noget som helst. Du kan
forvandle dig tilbage til dit udøde selv, når som helst du ønsker det og endda
bruge formularen om dagen. For udøde varer “Bæst” et halvt døgn.
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TEKNOMAGI

Komponenter: Malm og Sten.
Denne type magi har fokus på direkte skade og manipulation af fysiske genstande.

Niveau 1 Pris: 1 komponent (Malm eller Sten)

Hurtig handel Med denne formular kan du tvingen en anden spiller til, at lave en hurtig
handel hvor du bytter 1 valgfri komponent til præcis 1 Malm og 1 Sten.

Bemærk: Denne formular virker ikke på traditionel måde! I stedet for at
bruge Malm eller Sten som normalt, skal du bruge en anden slags
komponent. Denne komponent skal ikke rives over, men gives til den
anden spiller, som “betaling” for udvekslingen.

Du kan kun bruge denne formular på den samme spiller én gang pr. LV.

Magisk fælde Magiske fælder kan sættes på låse, dørhåndtag og genstande.
Før du bruger formularen, skal du have udleveret en “Magisk fælde”
(seddel)  fra Magimestren, som skal sættes på objektet hvor fælden skal
sidde.

Hvis objektet hvorpå den magiske fælde er anbragt bliver rørt, �lyttet eller
bevæget på nogen som helst måde, udløses fælden og giver personen som
foretog nævnte handling 1 i skade. Denne skade kan ikke forhindres på
nogen som helst måde.

Hvis fælden bliver udløst, �ernes den automatisk.

En magisk fælde kan kun �ernes med formularen “Fjern magisk fælde”,
samt specifikt fra låse med tyveevnen “Dirke lås” på niveau 5.
Der er ingen begrænsning på hvor mange magiske fælder der kan
påsættes en af de nævnte objekter, hvilket kumulativt har potentialet til at
give meget i skade til den der udløser fælden.

Magisk lås En magisk lås, har kun 1 niveau, men fungerer på alle måder som en
almindelig lås, bortset fra at den kun kan åbnes med formularen
“Åbn magisk lås”, samt tyveevnen “Dirke låse” på niveau 5.

Før du bruger formularen, skal du have udleveret en “Magisk lås”
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(seddel) fra Magimesteren, som skal sættes på teltåbningen, døren
eller kisten der skal låses.

Der kan kun sættes 1 magisk lås på en af de ovennævnte genstande.

Niveau 2 Pris: 2 komponenter (Malm og/eller Sten)

Fjern magisk
fælde

Denne formular kan �erne én magisk fælde uden konsekvenser. Du kan
ikke �erne mekaniske fælder med formularen.

Iskugle
(Kampmagi)
(Kræver genstand:
blå skadeskugle)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og kaster here�ter en blå skadeskugle, som
giver 3 i skade. Reducerer rustningspoint før den giver skade til
livspoint.

Åbn magisk lås Denne formular gør dig i stand til, at åbne en magisk lås. Du kan
ikke åbne mekaniske låse med formularen.
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Niveau 3 Pris: 1 Malm og 1 Sten

Baggrundstjek Denne formular giver dig lov til at kigge på en anden spillers karakterark
her og nu. Ønsker du at se det igen senere, skal du kaste formularen
igen.

Dette repræsenterer at du gennem magisk kommunikation med skjulte
kontakter og spioner har ska�fet dig oplysninger omkring en anden
karakters evner, blodkort og andet. Dette betyder også, at ejeren af
karakterarket ikke ved, at du har undersøgt deres baggrund og
vedkommende skal derfor ignorere, at du har kigget på arket.

Alternativt kan du gå ned i GM-gården og få de oplysninger du har brug
for. Dette kræver dog at du først kaster formularen på dit o�fer og får
vedkommende til at afsløre sit LV-nummer.

Ophæv formular Denne formular kan permanent ophæve 1 anden magisk formular,
som er blevet kastet på genstande og personer.
Du skal selv have set, at den pågældende formular er blevet kastet
eller blevet fortalt, at den er kastet. Du skal derfor vide, at en given
formular er i e�fekt før du kan ophæve den.
Du skal røre ved genstanden eller personen for at ophæve
formularen.

Denne magi virker primært på formularer der har en permanent
e�fekt. For magi som har en umiddelbar e�fekt, eksempelvis
Livsmagien: Giv Liv, skal “Ophæv magi” bruges indenfor 1 minut for
at virke.

At bruge magi til at ophæve magi kan være farligt og derfor vil du få
skade svarende til niveauet på formularen du ophæver divideret
med 2, rundet op. Denne skade kan på ingen måde reduceres eller
forhindres.
Eksempel: Du ophæver en niveau 5 formular og får derfor 3 i skade.

Usynlighed
(Kræver genstand:
blåt tyl)

Denne formular er i stand til at gøre målet usynligt. Vedkommende
skal bære et blåt tyl over sit hoved og er underlagt reglerne beskrevet
under afsnittet “Usynlighed”.

Formularen varer i 1 time eller indtil det øjeblik målet �erner tyllet.
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Niveau 4 Pris: 3 komponenter (Malm og/eller Sten)

Fastlåse Denne formular gør, at en hård genstand eller et våben ikke kan
�lyttes og omfatter dermed ikke tøj og rustninger.

Formularen kan ikke bruges til, at holde døre lukkede eller forhindre
at man kan åbne en kiste. En genstand kan med denne formular blive
“låst fast” til et bord eller en anden �lade og derved ikke �lyttes.

Personer kan ikke fastholdes på nogen måde med denne formular.

Ildkugle
(Kampmagi)
(Kræver genstand:
rød skadeskugle)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og kaster here�ter en rød skadeskugle, som
giver 5 i skade. Reducerer rustningspoint før den giver skade til
livspoint.

Nulstil artefakt
eller relikvie

Denne formular kan nulstille alle e�fekter på en artefakt eller et relikvie,
så længe at du rører artefakten eller relikviet med din hånd. Det kan gøres
i højst 1 time.

Hvis en teknomagiker når at nulstille relikviet før rundkredsen dannes
omkring det, kan det ikke beskytte tilbederne. Nulstilles relikviet mens
tilbederne tildeles deres velsignelse, vil denne også blive a�brudt.
Ceremonier kan heller ikke udføres omkring relikviet, så længe det er
nulstillet.

Denne formular kan også bruges til at nulstille negative e�fekter på et
relikvie, så længe man rører det, men da formularen nulstiller alt, vil de
positive e�fekter stadig ikke kunne bruges.

I det øjeblik, at du giver slip på artefaktet eller relikviet, vender alle
e�fekter tilbage.
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Niveau 5 Pris: 2 Malm og 2 Sten

Fjern rustning
(Kampmagi)

Dette er en kampformular og det kræves derfor, at formularen er skrevet på en
tilhørende kampformularseddel før den bruges.

Du krøller Kampmagikortet og siger tydeligt ”Fjern rustning”. Here�ter
peges der på målet. Husk at sikre øjenkontakt med personen for, at
bekræ�te at vedkommende er målet for din formular.

Denne formular �erner al rustning fra modstanderen, også den som
vedkommende evt. får gennem evnen “Udholdenhed”.

Blodlås
(Kræver genstand:
en smedelås på
mindst styrke 1 og
tappet blod fra
ejeren)

Denne formular skaber en unik magisk lås, som låses med ejerens blod. I
princippet er det kun ejeren der kan åbne låsen, da “nøglen” skabes ud fra
vedkommendes blod. Låsen åbnes ved at ejeren rører låsen og altså ikke
med en fysisk nøgle.

Tapper man ejernes blod, kan andre åbne låsen med evnen “Dirke låse”
uanset niveau. Blodlåsen kan desuden åbnes uden ejerens blod med
evnen “Dirke låse” på niveau 5, men dette kræver at indbrudstyven ofrer et
af sine egne blodkort.

For at skabe en blodlås, kræver det, at en smed fremstiller en lås på
mindst styrke 1. Here�ter skal en læge tappe blodet fra den person, som
skal kunne åbne låsen. Blodet hældes ud over låsen mens formularen
kastes.

En lås som allerede er blevet fremstillet af en smed, kan godt laves om til
en blodlås. Den må også gerne have en mekanisk fælde. En magisk lås
og/eller magiske fælder på låsen skal dog �ernes.

Hvis det lykkes andre personer at åbne låsen ved, at hælde et tappet
blodkort fra ejeren ud over låsen, vil låsen og eventuelt en mekanisk fælde
stadig bevare deres oprindelige styrke og fungere som normalt.

Hvis ejeren af blodlåsen dør, kan den nye ejer åbne kisten, men ikke låse
den igen.

En blodlås virker kun i det pågældende LV.
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Stop tiden Denne formular gør det muligt at stoppe tiden i 1 minut.
Når du kaster formularen skal du råbe “stop tiden” og dere�ter højt
begynde at tælle ned fra 60 LV’er og ned til 0 (nul).

Mens du tæller skal alle i din umiddelbare nærhed stå helt stille, låst
fast i den position som de befandt sig i, da du kastede formularen.
Hvis folk kommer indenfor området hvor de andre spillere er
fastlåste i tiden, skal disse også stå stille.

Da du tæller ned, kan du ikke kommunikere med andre, men du må
gerne stjæle, snigmyrde, hælde alkymibrygge i folk og andre fysiske
ting.

Du kan også bruge tiden til at stikke af. Hvis du gør dette skal du
røre ved et af dine ofre og sige “du tæller”. Here�ter skal
vedkommende fortsætte nedtællingen, fra hvor du slap, mens du
skynder dig væk.
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RITUALMAGI
Denne evne giver dig mulighed for at udføre magiske ritualer, som på en eller anden måde kan bøje
reglerne i forhold til at opnå særlige fordele eller gøre ting, som ikke allerede dækkes af andre evner,
alkymibrygge eller formularer.

Bemærk: Ritualer kan aldrig give dig eller andre �lere evnepoint, livspoint eller evner!

Når du udfører et magisk ritual, påkalder du dig Urkra�ten som ligger under Skovpasset. At tilgå
denne mægtige kra�t, kræver mere end blot at rive nogle komponenter over. Det er faktisk den
mindste del af ritualet. Det vigtigste er at samle de magiske energier gennem ord og handlinger og
det er derfor, at ritualmesteren deltager i ritualet for at sikre at der “gøres nok” for, at ritualet kan
lykkes.

For hvert niveau du har i ritualmagi kan du gøre følgende:
● Udføre 1 ritual pr. LV.
● Medbringe op til 10 personer til at hjælpe dig med at udføre ritualet og dermed gør det

mægtigere og nemmere.
● Påvirke spillet i større i grad. Dette er ikke klart defineret, men ritualmesteren vil altid

vurdere hvor mange niveauer du har i ritualmagi, i forhold til om det du ønsker at ændre
eller påvirke kan lade sig gøre.

● Skabe 1 artefakt sammen med en smed.
● På niveau 1 til 4 vil ændringer og konsekvenser o�te kun vare i det pågældende LV. På niveau 5

vil disse kunne blive permanente!

Sådan udfører du et magisk ritual

Det første du bør gøre, før du ønsker at lave et magisk ritual er, at definere hvad du ønsker at ændre
eller påvirke, samt definere hvilket resultat du ønsker. Så forbered dig godt på ritualet og gør det
klart hvad du vil opnå med det. Du kan påvirke både personer og genstande med ritualer, men vær
opmærksom på, at uanset hvad du gør, kan det have store konsekvenser. Ritualmagikere er nogle af
de mægtigste karakterer i LV, da de netop kan bryde de gængse regler og med den evne følger der
også et ansvar og en del forberedelse.

Ritualer handler altid om balance. Hvis du ønsker at modtage noget, skal du også give noget. Ønsker
du at �erne noget, skal du også tilføje noget andet. Det er i din forberedelse af ritualet af du selv
starter med at tage højde for den slags og laver en vurdering af, hvad det du ønsker at opnå, er
“værd”. Pas på med ritualer der giver dig personlige fordele som ekstra liv, mere magt eller andre
smålige og selvoptagede ting, som kun gavner dig selv. Ritualer skal gerne ændre på verdenen og
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gøre en forskel, frem for at fungere som et redskab til personlige tilstræbelser og du vil yderst
sjældent kunne opnå personlige fordele gennem ritualer. De er ment til noget større.

Ritualmagi handler ikke om hvor meget man ofrer. Det handler om kreativitet, variation,
underholdning, dedikation, følelser, hengivenhed og hvor “fantastisk” og unikt det er. Et ritual skal
ikke stille Urkra�tens “tørst” i form af ofringer af komponenter, mad og karakterer, men mere fange
energierne ved taler, rim, bevægelser og gøgl. Så hold en bevægende tale, syng en fællessang, læs et
digt, fortæl en historie om fantastiske bedri�ter, lav et skuespil, dans omkring med vimpler, blæs
noget ild, udbring en skål, vær levende og skab noget sjovt og spændende. Et loppecirkus er trods alt
mere interessant end lopperne. Du behøver dog ikke at gøre alle disse ting, hver gang du laver et
ritual. Nogle gange er én af tingene nok til at opnå det du ønsker.

Du er dog velkommen til at ofre hvis du mener det kan gavne, men husk at det skal være relevant og
interessant i forhold til formålet af ritualet og gør det altid på en interessant og anderledes måde. Det
er mere vigtigt, at du ofrer de rigtige komponenter eller personer, frem for en masse af dem. Kvalitet
over kvantitet.

Dette gælder dog ikke antallet af deltagere i ritualet. Kort og godt: jo �lere personer der aktivt
deltager, jo større chance er der for at ritualet lykkes som ønsket og jo færre fysiske ting skal der
eventuelt ofres og gøres. Det kræver dog, at alle der deltager i ritualet aktivt er med; hvis de bare står
på sidelinjen og kigger på, hjælper det ingenting. Det kan også være en større hjælp hvis nogle af
deltagerne, ligesom dig, har evnen ritualmagi og bruger den i forbindelse med ritualet.

Urkra�ten er lunefuld, så selv om du har forberedt dig godt, indøvet ordene der skal fremsiges og
gjort det hele klart, så kan du ikke altid være sikker på at resultatet altid bliver som forventet. Nogle
gange opnår du noget ekstra og andre gange er der konsekvenser du ikke kunne forudse. Nogle
gange opnår du dit formål med ritualet på en ubevidst måde og nogle gange går det også galt. Så
guldet du gerne ville “begraves” i, kan også ende med at blive din død når din hals bliver fyldt op med
mønter.

Bemærk: Når ritualet udføres skal du have ritualmesteren med som observatør til ritualet! Hvis den
o�ficielle ritualmester ikke er tilstede ved ritualet, vil det aldrig virke!

Du finder ritualmesteren på Markedspladsen. Vedkommende laver a�taler og organiserer ritualerne
med ritualmagikerne i udleveringstiderne og derfor kan ritualer ikke afvikles i disse tidsrum.

Under ritualet vil ritualmesteren løbende fortælle hvad der sker i forhold til de ting som sker og ud
fra dette kan du vurdere om ritualet bevæger sig i den ønskede retning. I sidste ende er det
ritualmesteren der afgører om ritualet lykkedes eller fejlede. Vedkommende vil dog advare dig i
forberedelsesfasen, hvis der er ting du ikke har taget højde for og sparre med dig om dine ideer.
Husk, ritualmesteren kommer ikke selv med forslag til hvad du skal gøre, men kan kun vurdere de
forslag som du selv kommer med.
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