
 

Svitek Magie 
Bůh propůjčuje magickou moc pouze svým věrným kněžím-

mágům. Je známo pět kruhů magie a mágové jsou do nich zasvěcováni 
postupně od prvního kruhu dále. 

Službou svému bohu mágové získávají Energii, jak popisuje 
Svitek energie. Množství energie potřebné k přípravě kouzla je dáno 
kruhem magie, do kterého konkrétní kouzlo patří. 

 
I. Kruh magie - nabití každé runy stojí 1 mag. energie 
II. Kruh magie - nabití každé runy stojí 2 mag. energie 
III. Kruh magie - nabití každé runy stojí 3 mag. energie 
IV. Kruh magie - nabití každé runy stojí 4 mag. energie 
V. Kruh magie - nabití každé runy stojí 5 mag. energie 

Runové kameny 
Runové kameny se dělí do pěti kruhů jako stejně jako kouzla. 

Kouzla a protikouzla lze seslat pouze z nabitých runových kamenů. 

Počet runových kamenů, které mág může vlastnit odpovídá 
stupni magického kruhu, kterému je zasvěcen -> maximálně pět run. 
Jde vždy vlastnit pouze jeden runový kámen, který je určený pro 
konkrétní kruh magie. Runové kameny vyššího kruhu magie můžeme 
použít k sesílání kouzel nižších kruhů magie s vyšší koncovkou. 

Mág se může naučit seslat libovolné kouzlo či univerzální proti-
kouzlo pro kruh, do něhož je zasvěcen. 

Magické formule 
Pro každý kruh magie existují příslušná kouzla, která jsou 

popsána jako magické formule. Pouze správným odříkáním slabik 
magické formule a gestikulací mág může s konkrétním kouzlem 
pracovat. Rozlišujeme pět magických koncovek, které se připojují za 
magickou formuli a určují sílu kouzla dle kruhu magie. Tomu musí 
odpovídat i kruh použitého runového kamene a množství Vlivu, který je 
použitý na dané kouzlo. 

Magické koncovky jednotlivých kruhů 
I. kruh – Kar II. kruh – Dur III. kruh – Nox IV. kruh – Rax V. kruh – Rexis 

 

Kouzlo sesíláme koncovku kruhu, do kterého patří.  Sílu kouzla 
můžeme zesílit použitím vyššího runového kamene spolu s vyšší 
koncovkou. (Vybijeme si vždy takový runový kámen, jakou koncovku 
vyslovíme) 

Zaklínání kouzel a jejich sesílání 
Pro seslání kouzla z runového kamene nebo svitku mág musí 

vybrané kouzlo nejprve zaklít. Z runového kamene kouzlo dokáže 
seslat pouze tentýž mág, který tam kouzlo nabil. Ze svitku kouzlo umí 
seslat kdokoli, kdo svitek přečte. Po seslání je runový kámen či svitek 
vybitý a jde znovu obnovit v kovárně run. 

Zaklínání svitků: Mág položí svitek před kovárnu run a 
odříká magickou formuli kouzla včetně gest, připojí koncovku kruhu a 
nakonec pronese slabiku Ort. (magie) Tak svitek nabije konkrétním 
kouzlem. 

 

Magická formule + Koncovka kruhu + nabíjecí koncovka Ort  
např. Spánek: In – Zu – Dur – Ort  
(Svitky mají po seslání zakletí vždy sílu kouzla I. Kruhu magie) 
 
Zaklínání run 
Runy se zaklínají v kovárně run, která je umístěna ve svatyni kněžích. 
Mág si vždy může vybrat, jestli runu konkrétního kruhu nabije na útok 
nebo obranu. Runy určené na kouzla mohu nabíjet všechny najednou, 
stejně tak runy určené k obraně (mám-li dostatek energie). 
 
1) Nabití runy na kouzlo    2) Nabití runy na obranu 
     Kal, God, Ort                    Kal, God, Ort 
     Por, Xen            Por, Sanct 

Seslání kouzla: Mág odříká magickou formuli a příslušnou 
koncovku, označí cíl svého kouzla a sdělí efekt, který kouzlem 
dotyčnému způsobil. 
     Magická formule + Koncovka kruhu 
   např. Spánek: In – Zu – Dur „Usínáš na 5 minut!“ 
 

Negace kouzla: Mág odříká magickou formuli a příslušnou 
koncovku, označí cíl svého kouzla a sdělí efekt, který kouzlem 
dotyčnému způsobil. 
    Magická formule + Koncovka kruhu např. 
    Negace: An – Dur  „Ruším tvé kouzlo!“ 


