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1004/1005

Et skoleår er på 32 uger.

Kursus i ... er titlen
Mester: er navnet på den, der står for 

undervisningen
Krav: er hvad man skal kunne for at deltage 

i undervisningen
Varighed: hvor mange uger, der går førend 

kurset er slut
Sværhed: angiver hvad, der skal rulles mod for 

at bestå kurset
XP: angiver Challenge Rating og derved 

XP for kurset
Beskrivelse:

Undervisning hos Mester og efterfølgende 
graduering
Mester: den enkelte elevs mester
Krav: Fuldtidselev på Troldmandsskolen
Varighed: 3+lv+1 uger*
Sværhed: Arcana**  klassisk formular: DC 20+spell 
lv*2 / ny formular: DC 20+spell lv*2½
XP: Klassisk formular CR 1 (lv 1-3 troldmænd), 2 (lv 
4-5 troldmænd), 3 (lv 7-8 troldmænd), X (lv 9 
troldmænd)
XP: Ny formular CR 2 (lv 1-3 troldmænd), 3 (lv 4-5 
troldmænd), 4 (lv 7-8 troldmænd), X (lv 9 
troldmænd)
Beskrivelse: Undervisning hver eftermiddag hos 
Mester, hvor han vejleder og underviser i de 
grundlæggende magiske kunstner. Eleven lærer en 
formular af Mester i løbet af perioden (3+lv uger). 
Ved den efterfølgende graduering designer eleven 
yderligere en formular, som skal demonstreres ved 
gradueringen (1 uge). 
*) Denne tid er sideløbende med kurserne. Den 
repræsenterer den minimumstid, der er mellem de 
enkelte gradueringer.
**) Hvis eleven har fulgt de tre+lv uger hos Mester 
får eleven +9 bonus til gradueringsprøven.

Kursus i natlig dissektion
Mester: Natacha Datchenka, Baronessa af Pavlova
Krav: Preserve Organ (cantrip), adgang til 
Nekromanti-magi
Varighed: 5 uger
Sværhed: Arcana DC 15
XP: CR 3
Beskrivelse: Undervisningen foregår efter mørkets 
frembrud, hvor Mester vil undervise i dissektion af 
humanoider og dyr til identifikation af nekromantiske 
komponenter, balsamering, mummificering og 
kunsten at sætte led sammen på sårede og 
tilskadekomne. De studerende skal medbringe egne 

skalpeller.
Særligt: Heal skill betragtes som Class skill ved første 
levelstigning efter dette kursus.

Kursus i metamatematisk fysik
Mester: Grev Alasdair McAllister af Glenargyll
Krav: Indledende optagelsesprøve (Knowledge 
(Planes) DC25).
Varighed: 10 uger
Sværhed: Planes DC 30
XP: CR 7
Beskrivelse: Foredrag om transponering af euklidiske 
flader mellem 5., 6. og 7. dimension, som anvendes til 
at bestemme mikroplaners flade på det astrale plan, 
hvorved troldmænd kan bestemme, hvor de 
ankommer på et mikroplan.

Kursus i de glantriske folks historie
Mester: Aswaludiel, troldmand
Krav: Knowledge (Nobility) 4 ranks
Varighed: 7 uger
Sværhed: Nobility DC 12
XP: CR 5
Beskrivelse: Et vigtigt kursus, som giver vordende 
fyrster og fyrstinder indblik den glantriske nations 
storslåede historie, hvor alle de højdepunkter som 
formede vort folk fremhæves. De studerende skal 
medbringe bogen ”De glantriske folks historie”.

Kursus i Divination 
Mester: Herr Franz Lowenroth, baron af Adlertum
Krav: Adgang til Divinationsmagi
Varighed: 3 uger 
Sværhed: Spell Power (divination) DC 10
XP: CR 3
Beskrivelse: Undervisningen foregår et nyt sted hver 
gang. Stedet oplyses ikke, i stedet forventes de 
studerende selv at finde ud af hvor (Spell Power 
(divination) DC 15). I løbet af undervisningen 
undervises de studerende i divinationens fortid og 
fremtid. Fortidige og fremtidige berømte spåfolks 
historie og deres teknikker studeres. 

Kursus i de elementære planer
Mester: Lucrecia di Malapietra, troldmand, 
repræsentant for Familien di Malapietra
Krav: Knowledge (Planes) 4 ranks
Varighed: 5 uger
Sværhed: Planes DC 13 
XP: CR 3
Beskrivelse: Gennemgang af elementarplanernes 
basale geografi, flora og fauna og de mest basake 
formularer, man skal kende for at besøge de enkelte 
planer. Der planlægges en studietur i løbet af 
kursusforløbet, hvorfor den enkelte studerende skal 
have autorisation til at udsætte sig selv for unødig fare 
i henhold til Glantri Bys regulativer om studerendes 



færden. 

Kursus i de inferiøre nabokulturer
Mester: Vismand Danira Vorshane
Krav: ingen
Varighed: 2 uger
Sværhed: Nobility/History/Local/Geography DC 10
XP: CR 1
Beskrivelse: Ved kulturstudierne lærer de studerende 
om Glantris naboer og om deres særegne skikke, så 
man ikke fornærmer de indfødte på en unødig eller 
latterlig måde. Kurset underviser i takt, tone og magi 
blandt folk, der ikke forstå sig på Glantris ypperligste.

Kursus i urtekundskab
Mester: Adoncia de Belcadiz y Lorencias, troldmand
Krav: Brew Potion feat
Varighed: 4 uger
Sværhed: Arcana 15
XP: CR 3
Beskrivelse: Der undervises i brugen af urter og bær 
til forskellige former for trolddom, alkymi og 
produktion af trylledrikke.
Undervisningen finder sted i Den store magiskoles 
have. De studerende skal selv medbringe urteknive og 
glaskrukker.
Særligt: Profession (Herbalist) er en class skill ved 
førstkommende levelstigning. 

Kursus i kaligrafi
Mester: Vismand Desiree d'Amond
Krav: Scribe Scroll feat
Varighed: 4 uger
Sværhed: Dex DC 5
XP: CR 2
Beskrivelse: De studerende oplæres i en smuk 
håndskrift, stor fingernemhed og skriftbaseret magi. 
Det handler om kunsten at indlejre magien i papiret 
gennem smukke ord eller magisk kunnen. 

Kursus i monstre og deres involde
Mester: Gilles de Grenier, vicegreve de 
Fausseflammes
Krav: Preserve Organ Spell (cantrip)
Varighed: 6 uger
Sværhed: Arcana DC 18
XP: CR 4
Beskrivelse: Monstre og deres indvolde – hvorledes 
man udskærer og bevarer komponenter fra monstre. 
Oplæring i at skære monstre op og få indblik i deres 
anatomiske sammensætning, så man kan finde de 
komponenter, der er værd at bruge. De studerende 
skal selv medbringe knive og glaskrukker.

Kursus i krystallers kanalisering af de hemmelige 
kræfter
Mester: Maximillian Hiltier, troldmand

Krav: Knowledge (Arcana) 6 ranks
Varighed: 5 uger
Sværhed: Arcana DC 20
XP: 3
Beskrivelse: Et kursus i teorien om hvorledes magi 
fokuseres og kanaliseres gennem krystallinske 
strukturer, så man kan bruge krystaller som 
komponenter. Som en del af kurset skal de studerende 
slibe krystallerne til, så de bedre kan spejle magien i 
de krystallinske flader.

Kursus i Stjernernes betydning og månens 
indflydelse
Mester: Astronom Tresh Barikta fra Vismændenes 
gilde
Krav: ingen
Varighed: 4 uger
Sværhed: Arcana DC 13
XP: DC 2
Beskrivelse: Eleverne oplæres i aflæse stjernehimlen, 
i teorierne bag månemagi og om væsner, hvis 
livsrytme er afhængig af stjernerne, månen og 
tidevandet. Al unervisning foregår efter mørkets 
frembrud i vismændenes observatorie.

Kursus i veltalenhed, magisk artikulation og 
fortryllet diplomati
Mester: Garrule Dmitrov, troldmand og medlem af 
Talsmændenes Gilde
Krav: Dipl/Bluff/Inti (3 ranks)
Varighed: 5 uger
Sværhed: Dipl/Bluff/Inti 12
XP: CR 3
Beskrivelse: Kurset for den raffinerede troldmand. 
Ikke alle trylleformularer ligger i håndledet, ikke alle 
dueller vindes med en velplaceret ildkugle eller 
lynkile. Dette kursus er for de, der forstår vigtigheden 
i 
Inden kurset er der en optagelsesprøve for at udelukke 
mundhuggere, ordkløvere og andre verbale barbarer 
(hvilket betyder, at man skal have min. 3 ranks i en af 
de påkrævne færdigheder).
Særligt: Dipl/Bluff/Inti er at betragte som class skill 
ved næste levelstigning.

Kursus i et sprog
Mester: forskellige vismænd
Krav: [betale 2 skillpoints for et sprog]
Varighed: 6 uger
Sværhed: INT DC 7 
XP: CR 3
Beskrivelse: Sprogundervisning – en blanding af hold 
undervisning, hvor eleverne praktiserer grammatik og 
udtale i kor, og selvstudier, hvor eleverne studerer 
syntax og udvider deres vokabularier. For de øvede 
elever trænes også i magi på andre sprog.


