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Skriftruller 
Magiske skriftruller kommer i to kategorier. Den ene kategori er skriftruller med magiske tekniker, der forbedrer 

troldfolks formularer, og den anden kategori er skriftruller med trolddomskræfter, der slippes løs, når de 

magiske ord fremføres. 

 Magiske skriftruller med magiske teknikker kan kun forbedre specifikke formularer, de bruges ikke op 

ved deres anvendelse, og skriftrullerne eksisterer som mikro-supplementer. De er kulturelle magiske 

ting. 

 Magiske skriftruller med trolddomskræfter rummer særegne magiske effekter, som kan anvendes af 

enhver, der kan læse skriftrullen højt, og når skriftrullen er aktiveret, ødelægges den. De er midlertidige 

magiske ting. 

Erhvervelse af skriftruller: Fælles for begge typer af skriftruller er, at skriftrullerne skal erhverves i spillet for at 

karakteren kan være i besiddelse af den, og for skriftrullerne med teknikkerne skal de også erhverves af spilleren 

som mikro-supplement. 

Identifikation af skriftruller: Skriftruller kan identificeres med et sanse magi 8 eller et kundskabstjek 14. Hvis 

sproget i skriftrullen kan tydes (typisk via magi), identificeres skriftrullen automatisk. 

De hemmelighedsfulde fagter: Fagter og bevægelser, som spilleren skal udføre for at opnå effekten. Disse findes 

i skriftruller med magiske teknikker. 

Trolddomsord: De ord og deres udtalelse, som spilleren skal foretage for at opnå effekten. Disse findes i begge 

typer skriftruller. 

Skriftrullen fra Ishme-Dagan: Værn mod trolddom 
En pergamentrulle med knudrede ord skrevet med skarpe kanter. En besynderlig lugt river i næsen, da skriftrullen 

åbnes. Skriftrullen gengiver trolddom udviklet i civilisationer, som ingen i levende live har erindring om, men som 

vismænd og troldfolk i generationer har formået at holde i live. 

Magisk skriftrulle: Væsener, der kan læse, og læse teksten højt kan bruge skriftrullen. For at anvende 

trolddomsrullen skal trolddomsordene gengives af spilleren. Derefter foretages et trolddomstjek for skriftrullens 

grad af succes. At anvende den magiske skriftrulle tæller initiativmæssigt som en magisk handling. 

Trolddomsordene: Krasse ord, der flår i svælget og svir på tungen, danner ordene i tunge knudrede sætninger, 

da trolddomsord fra glemte tidsaldre rives fri af skriftrullen, og deres kantede tegn tvinger sig ud af munden på 

oplæseren. 

Trolddomstjek: Oplæseren skal lave et intelligenstjek 8. Ved resultater under 8, påvirkes kun brugeren selv. Ved 

succes kan brugeren inddrage en allieret i formularens beskyttende sfære, og for hver 4 point over 8, kan en 

ekstra person inddrages. De beskyttede skal være inden for armslængde af hinanden. 

Efterfølgende opsluges bogstaverne af røde flammer, der ætser dem bort, og skriftrullen forsvinder på øjeblikke i 

en sky af gløder. 
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Effekt: En næsten usynlig sfære vokser frem om brugeren. Dens ydre ring anes af og til, da røde flammer 

kortvarigt flakser over overfladen. 

Brugeren og allierede, som befinder sig inde i sfæren, har fordel på resistenstjeks mod trolddom og magi, som 

kommer ude fra sfæren. Sfæren bevæger sig med brugeren, og den holder i en halv time. 

Skriftrullen fra Shulgi: Værn mod gengangere 
Brede, kantede bogstaver, der er bygget op af skarpe kanter og rette vinkler. Når skriftrullen rulles ud, begynder 

bogstaverne at gløde med et mildt sølvskær, og dokumentets kraft kan mærkes strømme ud i hænderne. De 

hemmelighedsfulde ord er viderebragt af generationer af vismænd fra en tidsalder, hvor folk talte trolddom. 

Trolddomsordene: Skriftrullen ord er tunge og alvorlige, de udtales med kolde ord hinsides graven, og hver 

stavelse er omgivet skygger hentet frem af dødsriget. Sætning på sætning får det til at gyse i de levendes ører. 

Trolddomstjek: Oplæseren skal lave et intelligenstjek 8. Ved resultater under 8, påvirkes kun brugeren selv. Ved 

succes kan brugeren inddrage en allieret i formularens beskyttende sfære, og for hver 4 point over 8, kan en 

ekstra person inddrages. De beskyttede skal være inden for armslængde af hinanden. 

Efterfølgende gløder bogstaverne på skriftrullen kraftigere, mens de brænder gennem papiret og dokumentet 

smuldrer op i småstykker og sortsvedne stumper. 

Effekt: Luften mørknes omkring brugeren. Et mørke tvinger sig på, og luften har et dunkelt lys, som indhyller alle 

dem, der er forsvaret af trolddommen.  

Brugeren og allierede, som befinder sig inden i sfæren, har +2 forsvar og +2 resistens mod angreb fra udøde 

væsener, hvis angreb kommer ude fra og/eller foregår gennem sfæren. Sfæren bevæger sig med brugeren, og 

den holder i en halv time. 

Skriftrullen fra Ashusikildigir: Værn mod flammer og hede 
Lange, slanke bogstaver, som slynger sig ind og ud af hinanden ført i en sirlig hånd, der får ordene til at bevæge 

sig en dans hen over dokumentet, og læserens blik farer let vild i snoningerne, hvis sætningerne ikke følges med 

et åbent sind. Ordene er blevet kopieret i generationer fra troldfolk, der har bevaret ordenes kraft siden fordums 

tid, hvis ophav er nu gået i glemsel. 

Trolddomsordene: Med hed kraft slynges ordene heftigt af sted. Luften flimrer omkring den talendes mund, som 

emmer af varme. Hver sætning flammer op og efterlader et tørt svælg, mens de svider luften, de passerer 

igennem. Hvert et ord er en lille flamme, som danser i luften, mens de sættes sammen til sætninger. 

Trolddomstjek: Oplæseren skal lave et intelligenstjek 8. Ved resultater under 8, påvirkes kun brugeren selv. Ved 

succes kan brugeren inddrage en allieret i formularens beskyttende sfære, og for hver 4 point over 8, kan en 

ekstra person inddrages. 

Efterfølgende smuldrer skriftrullen i en dynge af tørt ørkensand, som fosser ud af dokumentet, indtil det er helt 

opløst. 

Effekt: Brugeren og allierede, som befinder sig inde i sfæren, har fordel på resistenstjeks mod ild, flammer, hede 

og varme, som kommer ude fra sfæren. Sfæren reducerer desuden skaden fra hvert udefrakommende ikke-

magisk ildangreb med 2 point (min 0). Sfæren bevæger sig med brugeren, og den holder i en halv time. 


