
Den store magiskole � Kurser foråret 1006

Der er 16 uger i (vinteren-)foråret.

Kursus i ... er titlen

Mester: navnet på den, der står for undervisningen

Krav: er hvad man skal kunne for at deltage i

undervisningen

Varighed: hvor mange uger, førend kurset er slut

Sværhed: angiver, hvad der skal rulles imod, for at

bestå

XP: angiver Challenge Rating

Beskrivelse: 

Special: særlige regler og effekter

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 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

syntaks og udvider deres vokabularier. For de øvede

elever trænes også i magi på andre sprog.

Kursus i de inferiøre nabokulturer
Mester: Danira Vorshane, vismand

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.

Lutrende flammer
Mester: Rooster Cockburn, gæsteforelæsende

troldmand fra den vulkanske Ildøen i ø-kongeriget

Ierendi.

Krav: ingen

Varighed: 6 uger

Sværhed: Knowledge Planes DC 19

XP: CR 7

Beskrivelse: Di stydirinde vil lire at bryge ilimintar-

magice tyl at kanalisire ild. Kursat ire en ginningang af

ild i sini manga formar - fast, flydindi, fligtig og alla

millam-stadir. En ginningang af ildplanarnas væsnar vil

viri en diel af kyrsat, samt di visintligsti giopolitiski

faktorar pa ildplanat. En introdiktin af Ildøans

trolddomspraksas vil viri en dil af kyrsat.

Særligt: Forelæsningen taler med en græsselig dialekt,

og de studerende skal hver uge klare et Knowledge

Arcana DC 20 eller Local History DC 15 for ikke at

tabe tråden. Fejles rullet er ugens studier spildt.

Kursus i observativ reflektion af semi- og quasi-

euklidiske strukturer
Mester: Grev Alasdair MacAllister af Glenargyll

Krav: Indledende optagelsesprøve (Knowledge Planes

DC 31)

Varighed: 11 uger

Sværhed: Knowledge Planes DC 35

XP: CR 11

Beskrivelse: En metateoretisk observation af semi- og

quasi-euklidiske strukturer reflekteret i dybt-astrale 5-

og 6-dimensionelle mikroplaners sfæriske spændflade,

og de metamorphosiske mikroforandringer, der

udspringer af spændingsfeltets resonans ved

perspektivering i 2., 3. og 4. dimension. 

Særligt: Optagelsesprøve til kurset er obligatorisk.
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Vore smukke fyrstelen
Mester: Albrecht Clymke, troldmand

Krav: ingen

Varighed: 4 uger

Sværhed: Local/History/Geography DC 12

XP: CR 6

Beskrivelse: Er der noget smukkere, end Glantris

herlige landskaber? Nej, vel? Dette kursus tager de

studerende gennem Glantris herlige egne og smukke

landskaber, og introducerer de studerende til de

naturlige og unaturlige dyre- og planteformer, som

findes i landet (sidstnævnte kategori introduceret til

Glantri af flittige troldmænd). Ekskursioner til de

forskellige egne er en del af kurset, og de studerende

forventes at afsætte tid og midler til ekskursionerne,

som er under eget ansvar.

Særligt: Kurset koster ekstra 15 dukater om ugen.

Bonede gulve - hvor ministrene går
Mester: Garrule Dmitrov. troldmand og medlem af

talsmændenes gilde

Krav: mindst 3 ranks i Diplomacy

Varighed: 4 uger

Sværhed: Sense Motive DC 11 eller Knowledge

Nobility DC 15

XP: CR 6

Beskrivelse: En særlig klasse af troldmænd er de, der

holder vores embedsapparatet effektivt. Kun de bedste

får en karriere som ministre, talere og embedsmænd, og

det begynder med dette kursus. Som et led i

undervisningen vil der være rundture til de vigtigste

bygninger i Citadel-kvarteret, herunder et særligt visit til

Sukkenes tårn. 

Særligt: På hver ekskursion skal hver af de studerende

klare et Knowledge Nobility 22 eller et Diplomacy DC

17 for at undgå at fornærme en vigtig magistrat eller

minister ved et uheld.

Stjernernes positioner på vore hellige dage
Mester: Astronom Tresh Barikta fra vismændenes gilde

Krav: ingen

Varighed: 5 uger

Sværhed: Knowledge Arcana DC 17

XP: CR 7

Beskrivelse: Har du nogensinde undret dig over

stjernernes position på Den røde månes nat? Har du

overvejet Aptorrians position under Islegene i Glantri

by? Så er dette kursus i anvendt astrologi lige noget for

dig. Vi vil gennemgå stjernernes positioner for de tyve

mest populære helligdage i Glantri henover en periode

på 120 år. Studerende uden matematiske kompetencer

behøver ikke tage dette kursus. Undervisningen finder

sted om natten på toppen af Vismændenes

stjernekiggertårn.

Særligt: Dette kursus forstyrrer voldsomt søvnrytmen.

Spilleder kan afkræve et tjek (enten Con DC 10 eller et

Concentration DC 20) en gang om ugen for at se, om

eleven sover over sig eller pludseligt falder i søvn.

Bibliografiske stemma
Mester: Constanza diLamoria, vismand (bibliotekar)

Krav: Lånerkort til vismændenes bibliotek

Varighed: 5 uger

Sværhed: Knowledge Arcana DC 18

XP: CR 6

Beskrivelse: Gennemgang af overleveringspraksis og

afskrivningskunst for krøniker og tryllebøger. Gennem

studierne oplæres de studerende i at konstruere

stemmaer for gamle værker, og på den måde konstruere

den mest oprindelige version af værket. Denne praksis

er særdeles vigtig, når man arbejder med afskrift på

afskrift af opskrifter både i køkkenet og i laboratoriet.

Tænk på den gamle historie om "saltes ej, sydes", og

hvordan det forkert placerede komma afstedkom en

ildstorm, der slettede den idylliske landsby Turmbau fra

jordens overflade (til gengæld er stedet en af vore

bedste saltminer i dag).

Særligt: Hver uge må den studerende foretage et

Knowledge Arcana DC 27. Hvis det er succesfuldt,

restaureres en trylleformel i en gammel bog.

Formularens level er lig med #-27 (dvs. hvis der rulles

29 på færdighedsrullet, findes en lv2-spell).

Tunge falder tårerne i månens skær
Mester: Grigore Dionisiedul, troldmand

Krav: Skal kunne kaste illusion-spells eller være

medlem af den loge

Varighed: 5 uger

Sværhed: Knowledge Arcana 18 eller Perform 14

XP: CR 5

Beskrivelse: Vi beskæftiger os med den trolddom, der

rører os dybest, og som vi kun kan sætte ord på gennem

poesien. Følsomme sjæle, dybe drømmere og ensomme

søgere kan trække sælsomme magiske kræfter frem af

deres indre, og vi udforsker denne proces gennem

poetisk trolddom. 

Særligt: Craft (sorcerous poetry) bliver en class-skill

resten af studietiden, og Craft (sorcerous poetry) tillader

brugen af fremsige digte og styrke formularernes evner

(ja, du skal fremsige følelsesladede digte, og ja, det

giver en bonus).

Tænder og tentakler
Mester: Andries Ekelaers, troldmand

Krav: investere i masterwork-skalpeller

Varighed: 4 uger

Sværhed: Knowledge Arcana 20 eller Planes 17

XP: CR 6

Beskrivelse: De kujonagtige kejserlige alphatere har

sendt alskens hidkaldte væsner til vore prægtige nation.

Dette er en uforlignelig chance for at studere og

obducere mystiske væsner fra andre planer. Kurset vil

studere friskfangne monstre, som hæren har bragt ind.

Som et led i kurset, vil de studerende blive præsenteret

for introduktionstaler til hæren. 

Særligt: De studerende skal selv medbringe

masterwork-skalpeller til kurset (300 dukater).
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Afgrundsdyb magi
Mester: Vasile Luca, troldmand

Krav: Skal kunne kaste illusion-spells

Varighed: 4 uger

Sværhed: Knowledge Arcana 18 eller Spell power 13

XP: CR 7

Beskrivelse: Vor mørke indre plaget af

tungsindighedens sorgfulde smerte bærer vemodigt en

dyb og indsigtsfuld kilde til de sorteste former for

mareridtsrig trolddom, der kan kanaliseres ind i vores

trylleformler og gennemsyre dem med en elendigheds

klarhed voldende stor åndelig smerte for os at svælge i,

og ulidelige pinsler for vore ofre, hvis sind svømmer

over med den eksistentialistiske erkendelses rædsler.

Grav dybt i din sjæl, og gør din trolddom så meget mere

potent.

Særligt: Hver uge skal den studerende klare et Will-save

DC 15 for at undgå ikke at blive et dedikeret fan af

underviseren resten af semestret. Dette medfører studier

af mesterens digte, pinlige forsøg på at efterligne dem,

og en ynkelig hengivenhed, der også involverer et skift i

personlig stil og klædedragt.

Særligt II: Med dette kursus kan Sorte Plot Point

spenderes ved Spellbrug til at give fjenden mareridt

(fjenden rammes af en fear effect (+2 DC), og skal

derefter foretage et ekstra Will-save (DC17) eller blive

plaget med mareridt i en uge (-2 til de fleste d20

checks).

Kærlighed, trylledrikke og kure
Mester: Adoncia de Belcadiz y Locencias, troldmand,

og Thomasio diAmoritia, troldmand

Krav: skal besidde Brew Potion-feat

Varighed: 4 uger

Sværhed: Herbalism DC 13 eller Knowledge Arcana 18

XP: CR 5

Beskrivelse: Blandt de sværeste former for trylledrikke

er dem, der skaber kærlighedens bånd mellem folk, og

langt oftere er det konstateret, at der er brug for en kur

mod krælighedsdrikkende, end der er brug for en

kærlighedsdrik. I dette kursus opøves de studerende i

erotisk madlavning, at genkende velegnede

komponenter til kærlighedsdrikke og i at udvikle

modkure til voldsomme forelskelser (alt fra kolde

brusebade til depressiv trolddom).

Særligt: De mange følelsesladede oplevelser svækker de

studerendes modstandskraft over for

venskabsmanipulerende trolddom (-4 til saves imod

Charm Person, Suggestion og des lige) under hele

kurset og fire uger efter.

Væseldræberkursus
Mester: Margeretha Sternstreng, troldmand

Krav: ingen

Varighed: 3 uger

Sværhed: Will-save DC 15 eller Concentration DC 21

eller Handle Animal DC 11

XP: CR 6

Beskrivelse: Viljefast, handlekraft og stålsat er nogle af

de smukkeste ord, der pryder den glantriske folkesjæl.

Kan du ikke genkende disse træk i dig, er dette kurset

for dig, hvor vi lokker din stålsatte ånd frem i dig. Dette

kursus gør mænd ud af trolde. Ved kursets begyndelse

gives hver deltager en væsel, som vedkommende skal

passe og pleje gennem hele kursusforløbet.

Særligt: Ja, du skal passe og pleje en væsel under hele

kurset.

Håndmassage for troldmænd
Mester: Tolores diAlvar, radhyrde og sanger

Krav: investere i cremer og smørelser

Varighed: 3 uger

Sværhed: Dexterity DC 8 eller Heal DC 11

XP: CR 5

Beskrivelse: "Det ligger i håndledet" - hvor ofte har du

ikke hørt denne sætning? Men når du vågner op med

ømme håndled, når det værker, når du rører i gryden, og

når tryllestaven ikke får rette schwung, så er det på tide

at passe bedre på dine håndled. De studerende på dette

kursus introduceres til pleje af hænder og håndled, i

brugen af massage og af cremer og smørelser. 

Særligt: De studerende spenderer 200 dukater på cremer

og smørelser ved kursusstart, og 20 dukater ugentligt

derefter. Under hele kurset er der +2 Fortitude saves

mod gifte og sygdomme og fire uger efter.

Retssager og provokationer - duellens kunst
Mester: Angus Fitzgerald, officer i den glantriske hær

Krav: medbringe en wand til undervisningen

Varighed: 5 uger

Sværhed: Bluff DC 13 eller Spell Power 15

XP: CR 7

Beskrivelse: Æreskrænkende opførsel straffes bedst

gennem dueller, og den troldkyndige person, der ikke

formår at rejse sig til en duel, er en ussel person, der

ikke fortjener undervisning på denne skole! Gennem

disciplinering og straf trænes de studerende i at modstå

tam tirren, at se fjenden i øjnene under en duel, og i at

vinde en duel - ikke kun gennem duelighed og stil, men

også ved at vinde publikums hjerter. En del af kurset er

en historisk gennemgang af retssager i forbindelse med

dueller og en introduktion til holmgangsjura.

Særligt: Den studerende har konstant 1d4+4 point i

skade gennem hele kurset. Herefter heler skaden

normalt.
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