
Svitek magické energie 
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 magickou energii. Množství 
energie potřebné k přípravě kouzla je dáno kruhem magie, do kterého 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  

Magická energie 
Různé činnosti přinášejí mágům rozdílné množství energie. Určité 

množství energie může mágovi přidělit i jeho Mistr například za splnění úkolu. 
Na některých úkolech mohou mágové spolupracovat a získat tak více energie 
společně. 

 

Získání 1 bodu magické energie 

- Modlitba–5 min modlitby u oltáře boha. 

(modlit byste se měli nanejvýš 1x za hodinu) 

- Kázání –3 minu. kázání či rozhovoru o bohu pro 2–3 další osoby. 

- Tráva z bažin–po vykouření doplní 1 bod mag. en .(max. 1x za hodinu.)   

 

Získání 2 bodů magické energie 

- Hromadná modlitba–3 min modlitbak bohu pro 3 – 5 dalších lidí, ne 

však mágy.Mág musí odříkávat modlitbu a ostatní ji upakují. 

- Hromadné kázání–5 min kázání pro 6 a více dalších lidí, ne však mágy. 

 

Získání 3 bodů magické energie 

- Mše - Každý mág, který se účastní mše a má na ní alespoň krátký 

proslov, je po mši odměněn Vlivem. Mše musí trvat alespoň 10 min a 

účastní se jí široká veřejnost (více jak 10 lidí) + mágové. 

 

Získávání magické energie výrobou a psaním hliněných tabulek 

 

- Výroba tabulek pro klínové písmo:  Při tvorbě tabulky mohou 

mágové spolupracovat a rozdělí si množství energie dle velikosti 

tabulky. Je to jeden z nejhodnotnějších způsobů získávání energie, neboť 

text na tabulce je věčný a bude zdobit zikkurat! 

 

- Popisování tabulek klínovým písmem: Při popisování tabulky mohou 

mágové spolupracovat a rozdělí si množství energie dle velikosti 

tabulky. Mohou sepisovat své vlastní texty nebo opsat libovolný 

existující text. Je to jeden z nejhodnotnějších způsobů získávání energie. 

Text na tabulce je věčný a bude zdobit zikkurat!  
 

 Množství magické energie při výrobě, zdobení a psaní tabulek se 

 odvíjí od jejich velikosti, zdobnosti a délky textu. 
 

 Kvalitu tabulky a množství získané energie určují velitelé kasty. 

A6 – 3 body magické energie. 

A5 – 6 bodů magické energie. 

A4 – 9 bodů magické energie. 

 
 

Pasivní získávání magické energie 
 

- Ve jménu Adanose (Adanos) 

Mág vody získá část božského energie tehdy, když pomůže odvrátit smrt, zbaví 

cizí postavu negativních efektů, či udělá velmi dobrý skutek. Toto může být 

provedeno pouze na lidech z jiné kasty. (pomoc zraněnému, vyléčení negativních 

stavů lektvary, či magií, pomoc člověku v nesnázích..) Schopnost může mág 

použít 1x za hodinu a získá tím 2 mag. energie. 

 

- Ve jménu Innose(Innos) 

Mág Ohně získá část božského vlivu za zničení Beliarova posluhovače, či jiné 

nestvůry ohrožující osadu. Nezáleží jakým způsobem. Obvykle se používá upálení 

u kůlu, smrt magií, fyzické zabití. Také může být mág odměněn za to, že se 

podílel na zničení většího množství těchto nestvůr. Tuto schopnost může mág 

použít 1x za hodinu a získá tím 2 mag. energie. 

 

- Ve jménu Divoké Přírody (Divoká Příroda) 

Šaman získá část energie přírody za potrestání osoby, která znečistí přírodu. 

Šaman musí přistihnout osobu při znesvěcování, nebo poškozování přírody. 

Případně pokud z někoho dostanou doznání (libovolným způsobem), že přírodu 

poškodil, nebo chce poškodit. Viníka/y musí potrestat s odpovídajícím RP, které 

trvá zhruba 3 minuty. Potrestání musí být tematický spojeno s přírodou, musí být 

divoké a mělo by být opravdu odstrašující pro všechny ostatní. Vhodným 

způsobem zapojit přírodní prvky, jako například nakrmit dotyčného kameny, 

nechat ho spojit s rostlinami, ukázat dotyčnému “lásku” Divoké Přírody, zkrátka 

vše co je divoké, přírodní a dostatečně ho odradí. Dotyčný nesmí být zabit a 

zmrzačení z tohoto potrestání není permanentní povahy. Fantazii se meze 

nekladou. Tuto schopnost může šaman použít 1x za hodinu a získá tím 2 mag. 

energie. 


