
 1 Mikro-supplement – Trolddomshemmeligheder – Drageguld 

Drageguld 
En skriftrulle holdt sammen af læderremme med blylodder 

bærende seglene fra trolddomsskolen i Turicum.  

Skriftrullen Drageguld rummer hemmelighederne for formularen 

Drageguld – en styrke 2-formular. 

Mikro-supplement: Dette er et officielt mikro-supplement, der 

tæller som både Trolddomssupplement og som Skriftrulle. 

Trolddomssupplement: Drageguld er en skriftrulle, og troldfolk i besiddelse af skriftrullen kan trække på den 

hemmeligheder og trolddomskraft til at gøre deres formularer mere magtfulde. De hemmelighedsfulde fagter er 

nogle, som spilleren skal udføre, når karakteren bruger formularen, og de kraftfulde trolddomsord skal udslynges 

af spilleren, når fagterne gøres. 

Skriftrulle: Drageguld er en skriftrulle med magisk tekster. For at kunne anvende dem, skal skriftrullerne 

erhverves i spillet – enten via andre mikro-supplementer eller ved at erhverve dem under udforskningen af et 

hulesystem. Det er med andre ord ikke nok at spilleren er i besiddelse af mikro-supplementet – karakteren skal 

også have erhvervet sig skriftrullerne. 

Trolddomshemmeligheden for Drageguld 
Drageguld er dragemagikernes formular til at forvandle mønter til guldmønter, fortrylle folk til venskaber via 

mønter og distraherer væsener med løftet om at samle guld op fra jorden. 

De hemmelighedsfulde fagter 
I den fremstrakte håndflade ligger en håndfuld mønter, og med sirlige fagter, der yndefuldt stryger hen over 

mønter forvandles de. Der væves en illusion over mønt efter mønt med de komplekse fagter, der foretages over 

dem. 

Effekt: Fagterne forstærker effekten, der får mønter til at ligne guldmønter. Magikeren har fordel på sit tjek til at 

overbevise folk om, at mønterne er af guld. 

De kraftfulde trolddomsord 
Lyden af de magiske ord er som honning. Den skarpe tunges hvislen er pakket ind i gylden honning, og ordene 

hænger klægt i luften. Sætningerne kommer dryppende langsomt trækkende lange tråde mellem hver stavelse. 

Effekt: Hvis formularens trolddomsord akkompagneres af de hemmelighedsfulde fagter forstærkes effekten af 

det magiske venskab. Magikerens karisma i øjnene på ’vennen’ er 1t6+4 højere ved succes. 

 


