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Lysets mestre 
Et sæt skriftruller holdt sammen af læderremme med blylodder bærende seglene fra 

trolddomsskolen i Turicum.  

Skriftrullerne Lysets mestre er et usædvanligt sæt skriftruller, da de rummer 

hemmelighederne bag mere end en formular. Almindeligvis finder man kun 

hemmelighederne til en formular, men Lysets mestre rummer adskillelige formularer. 

Formularerne Livsgnist, Måneglød, Skyggeglød, Trolddomslys og Dansende lys. 

Mikro-supplement: Dette er et officielt mikro-supplement, der tæller som både 

Trolddomssupplement og som Skriftrulle. 

Trolddomssupplement: Lysets mestre er et sæt skriftruller, og troldfolk i besiddelse af 

skriftrullerne kan trække på dets 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: Lysets mestre er et sæt skriftruller 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 Livsgnist 
Livsgnist er nekromantikernes formular til at skabe lys. De trækker livskraft ud af deres ofre og bruger til det til at 

skabe lys med. 

De hemmelighedsfulde fagter 
Hånden rækkes frem mod ofret, musklerne spændes i et intenst greb, så armen dirrer, og fingrene formet som 

krogede klør griber langsomt om ofret sjæl, indtil det usete sidder fastlåst mellem fingrene, og i langsomt træk 

flås ånden fri. 

Effekt: Nekromantikeren kan vælge mellem at bruge bonussen fra intelligens eller visdom til formularens 

magiske angreb. 

De kraftfulde trolddomsord 
En hæslig hvæsen følger hvert ord, som de sætter sig fast i ofrets ånd. Hvert trolddomsord er hæsligt, sætter 

kløerne i sit offer, og hæst trækker lyden mere livskraft ud af ofret. Det er ord uden liv, det er ord, som mæsker 

sig i det levende. 

Effekt: Formularen kan trække ekstra livskraft ud af sit offer. Ved et succesfuldt magisk angreb, rulles 1t8. Hvis 

det er under ofrets tærskel, mister ofret 1 sår, og er det over ofrets tærskel, mister ofret 2 sår (alternativt gør 

formularen 2t6+3 i skade i stedet for 1t6+3). 
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Trolddomshemmeligheden for Måneglød 
Elverne skaber lys ved at samle splinter af måneskærskrystaller fra de skygger, hvor de har indlejret sig siden 

månens lys faldt over området.  

De hemmelighedsfulde fagter 
I den åbne, fremstrakte hånd samles måneskærssplinterne med lange glidende bevægelser formet af den anden 

hånd. Blikket er intenst og fokuseret, og det glider henover underarmen og lurer forjættende bag den kraft, der 

samles i håndfladen. 

Effekt: Elveren kan trække på forskellige sider af sig selv til at lave det magiske angreb. Angrebet kan baseres på 

intelligens, visdom eller karisma – og brugeren får en bonus fra den valgte evne til det magiske angreb. 

De kraftfulde trolddomsord 
Fløjlsbløde ord, der blidt glider gennem luften, båret af søvnens vinger, og sætninger uden skarpe kanter båret 

af drømmes minder over tungen smyger sig om lytteren. 

Effekt: Elveren kan investere yderligere af sig selv i det magiske angreb. Brugeren må vælge at bruge bonussen 

fra to af følgende evnetal: intelligens, visdom og karisma. Bonussen fra de to evnetal lægges sammen og bruges 

som bonus til det magiske angreb. 

Trolddomshemmeligheden for Skyggeglød 
Drage-magikerne skaber lys ved at manifestere dragens langsomme, dybe vejrtrækning, som puster til gløderne, 

der ligger i skyggerne, og fra skyggerne i området pulserer et dæmpet, rødt lys frem. 

De hemmelighedsfulde fagter 
Håndfladerne placeret på begge sider af munden for bedre at kanalisere åndedraget, og med langsomme 

rytmiske åndedrag, hvor kinderne udspiles, blæses luft ud for at fyre op under gløderne i skyggerne. 

Effekt: Fagterne vækker gløder overalt omkring troldfolket. Alle fakler, lanterner, stearinlys, ildsteder, 

kulbækkener og lignende, der står fremme og klar til brug inden for 10m, antændes spontant (fakler pakket i 

f.eks. rygsække og lignende antændes ikke) og brænder normalt. 

De kraftfulde trolddomsord 
Mellem hvert åndedrag pustes glødende ord over tungen. Hvert ord er tungt og skællet, det bærer dragens 

buldrende hede i sig, og luften synes at flimre om hvert bogstav. 

Effekt: Det pulserende lys afslører ting skjult i mørket. Hvis der i mørket og skyggerne er skatte eller 

værdigenstande, og magikeren straks efter at have aktiveret formularen gennemsøger området, har denne 

fordel på sit sanse-tjek til at finde skattene. 
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Trolddomshemmeligheden for Trolddomslys 
Trolddomslys er alkymisternes metode til at skabe lys. De trækker lysnoter ned fra himlen og fra omgivelserne, 

og lysnoterne de samler i en lysende sfære. 

De hemmelighedsfulde fagter 
Mellem hænderne formes en kugle af lys. Med langsomme og omhyggelige bevægelserne former hænderne 

kuglen, som når en snebold formes med omhu – og mens det gøres, trækkes med fingerspidserne løbende 

bittesmå nister af lys ind og føjes til sfæren. 

Effekt: Trolddomsskæret reflekterer for et kort øjeblik alle magiske auraer, som lyset rammer. Enhver magisk 

ting eller fortryllelse inden for lysets skær kaster for et øjeblik en refleksion af sin magiske aura tilbage til 

magikeren. Hvis tingene umiddelbart efterfølgende studere har magikeren fordel på sit sanse magi eller 

kundskabstjek til at indhente yderligere oplysninger. 

De kraftfulde trolddomsord 
Ældgamle kryptiske ord, som holder på deres hemmeligheder og snor sig om tungen, afslører langsomt deres 

trolddomskraft. Hvert ord rummer en hemmelighed. 

Effekt: Netop som lyses antændes og kaster sit skær ud over omgivelserne, afslører lyset noget, som magikeren 

ikke har bemærket før. Der må straks laves et sanse-tjek med fordel. Hvis tjekket ikke er succesfuldt eller ikke 

afslører noget, giver lysskæret stadig et hint – spilleder giver spilleren et brugbart hint eller oplysning. 

Trolddomshemmeligheden for Dansende lys 
Illusionisterne bruger deres trolddom til at trække spraglede flammer ned fra nattehimlen, som svæver i luften 

omkring illusionisten. 

De hemmelighedsfulde fagter 
Med lange trækkende bevægelser, hvor armene løftes helt op for at gribe de usynlige flammer og trække dem 

ned med usete snore, bringes de dansende flammer ned i luften over illusionisten. Fingrene snor sig sirligt om 

flammerne, mens de trækkes langsomt ned en for en. 

Effekt: Illusionisten kan frit vælge mellem at bruge karisma eller behændighed til formularens magiske angreb. 

De kraftfulde trolddomsord 
Hvert ord har tillokkende kraft. Det er besnærende sætninger, glinsende sukkersødt i flammernes skær, og helt 

klæbrige at lytte til, og i ordenes søde overflade fæstnes lyset, som er ved at blive trukket ned. 

Effekt: Illusionisten kan vælge at bruge både karisma og behændighed til formularens magiske angreb. 


