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Introduktion  
Ritualmagi är en avancerad och kontrollerad, men samtidigt fri och kreativ form av 
magi. Där direktmagin utgår från färdiga besvärjelser har Ritualmagi flexibilitet och 
kreativitet som ledord.  
 
Att skapa en ritual ska vara roligt, inspirerande och kreativt och systemet är designat för 
att uppnå detta, samtidigt som det ska möjliggöra avancerad och komplex magi.  
 
Systemet är designat utifrån ett antal möjliga komponenter som kan kombineras och 
sättas sammans för att uppnå den önskade effekten (resultatet). Vi uppmuntrar lajvarna 
att experimentera, testa och att vara kreativa med tolkningarna av de olika 
komponenterna. 
Ritualmagin är en av flera delar av Magisystemet i Grågripen-världen. Mer om 
Magisystemet som helhet finns att läsa här. 

Terminologi 

Aspekt 
Aspekt kan beskrivas som en typ av magi, eller en källa från vilken magin kommer. 
Aspekterna är indelade i tre kategorier: Primära, Kaotiska och Förbjudna.  
Mer information om varje aspekt hittar du längre ner i detta dokument, men också i 
Magisystemet 

Effekt 
Effekt är namnet på ritualens tilltänkta resultat. Det ritualisten vill ska hända när 
ritualen är genomförd, det syfte hen skapar ritualen för.  

Komponent 
En komponent är ett abstrakt begrepp och används som delar i ritualen. Det önskade 
resultatet (effekten) av en ritual uppnås genom att kombinera två eller fler 
komponenter. Alla komponenter kostar 1 Poäng i sitt grundutförande. 
En del komponenter har en skala, där högre steg på skalan motsvarar en starkare 
version av komponenten, och även en högre Poängkostnad.  

Poäng 
Poäng är valutan i den Övernaturliga ekonomin och är en meta-valuta för att avgöra 
komplexitet och svårighet på olika övernaturliga effekter. Den används OFF för att 
balansera de olika övernaturliga elementen och för att ge såväl deltagare som 

https://davio.se/gragripen/magisystem.pdf
https://davio.se/gragripen/Magisystem.pdf
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arrangörer ett lättillgängligt sätt att avgöra hur svårt något är att genomföra. Mer 
information om Poängsystemet i sin helhet finns [här], men för Ritualmagins syfte 
räcker det att veta att en effekt kostar 1 Poäng i sitt grundutförande. Längre ner i detta 
dokument finns även en genomgång av hur en kan “finansiera” sin ritual: det vill säga, 
var poängen till ritualen kan komma ifrån.  

Ritualen (i korthet) 
En ritual består i stora drag av tre steg. 

1. Designa ritualen: fundera ut vilken effekt du vill ha och vilka komponenter som 
skulle passa sagda effekt. 

2. Planera ritualen: lista och räkna ut vilka aspekter ritualen kan använda, samt hur 
komplex är. (i.e. hur många Poäng den kommer kosta)  

3. Genomför ritualen: gör en spännande och häftig scen av det, försöka passa in det 
tematiskt, och framförallt: lajva roligt och inbjudande. 

 
Dessa tre steg beskrivs kortfattat precis nedan och mer utförligt ytterligare längre ner.  

Designa ritualen 
1. Fundera ut vilken effekt du vill ha 
2. Välj ut komponenter och komponentnivå som passar den effekt du är ute efter.  
3. Räkna ut ritualens Poängkostnad genom att summera komponenternas nivåer 
4. Om ritualen kan tänkas ha stor påverkan på lajvet eller lajvarna, prata med en 

arrangör och lyssna på hens instruktioner/input 
5. Börja planera ritualens utförande 

Planera ritualen 
1. Titta i komponent/aspekt-tabellen och lista ut vilka aspekt som behövs för 

Ritualen. Varje komponent måste ha en av sina aspekter närvarande. 
2. När du vet vilka aspekter du kan/vill ha, är det dags att hitta dem.  

a. En magiker kan använda en av sina aspekt-lappar för att bidra med rätt 
aspekt till ritualen. Detta bidrar även med 2 Poäng till ritualens kostnad.  

b. Alkemiska fokus kan användas för att bidra med rätt aspekt till ritualen. 
Detta bidrar även med 6 poäng till ritualens kostnad. 

c. Att ha aspekten närvarande på ett eller annat sätt (används påhittighet 
och kreativitet) tillgodoser behovet för den aspekt. Det genererar också 1 
poäng till ritualens kostnad.  

3. Ritualens poängkostnad måste betalas för att ritualen ska lyckas. Kostnaden är en 
riktlinje och vi uppmuntrar att prioritera roligt lajvande och rule of cool framför 
att jaga efter den där sista, usla poängen. Betalning av Ritualens poängkostnad 
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kan ske på ett antal olika sätt (mer info finns i Poängsystemsdokumentet), men 
några följer här:  

a. Varje deltagare, magiker eller icke-magiker i ritualen bidrar med 1 Poäng 
vardera 

b. Magiker kan skänka en eller flera av sina aspekt-lappar. Varje mana-lapp 
bidrar med 2 poäng om det är en av aspekterna som krävs för 
komponenterna, eller 1 poäng i annat fall. 

c. Alkemiska fokus kan användas för att betala ritualens kostnad om fokuset 
är av samma aspekt som någon av de som används eller behöver i ritualen. 
Observera att Kaotiska och Förbjudna aspekter kan ge oförutsedda 
konsekvenser. Ett fokus bidrar med 6 poäng om fokuset är från en av 
aspekterna som krävs för komponenterna, och 5 poäng i annat fall.  

d. Ritualisten eller deltagare kan offra saker för att bidra med poäng till 
ritualens kostnad. Icke-levande offer ger färre poäng än levande, och 
oviktiga offer ger mindre än viktiga. En persons arvegods ger cirka 1 
poäng, medan ett frivilligt människooffer ger cirka 8-10 poäng. Tänk på att 
offret efter ritualen är satt ur spel.  

Genomföra ritualen 
Att genomföra en ritual görs på valfritt sätt som passar karaktärerna, lajvet och 
situationen. Tre regler gäller:  

● Gör en (inkluderande) scen av det 
● Rule of cool gäller 
● Var tydliga med information till deltagarna så att de vet vad som förväntas av 

dem 
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Ritualen 

Att designa en ritual 
1. Fundera ut vilken effekt du önskar att ritualen ska resultera i. Försöker du få 

någon att somna, vill du lägga en förbannelse över någon, önskar du skärma av 
eller gömma en plats från någon, etc etc.  
Vi uppmuntrar kreativitet och experimenterande och ritualmagi är tänkt att vara 
kraftfull, frisläppt och spännande. Inte riktigt anything goes, men ganska nära.  

2. Titta igenom komponentlistan och fundera ut vilka komponenter som skulle 
passa för att uppnå den effekt du önskar. Komponenterna är avsiktligt abstrakta 
just för att uppmuntra tolkning och påhittighet i deras tillämpning.  

3. Nästa steg är att fundera över vilka nivåer av de olika komponenterna som krävs 
för att skapa den önskade effekten.  
Ex: Om du vill tvinga någon att sova i 100 år, exempelvis, så behöver du ha 
VARAKTIGHET av nivå 15, och FÖRÄNDRING av nivå 2 eller 3.  
Nivåerna är riktlinjer och har inte svar på alla möjliga scenarier. Välj en nivå som 
du tycker verkar rimligt utifrån riktlinjerna och hör av dig till arrangörerna om du 
behöver/vill ha input. 

4. Räkna ut ritualens Poängkostnad. Summan av alla komponenters respektive 
kostnad är ritualens total poängkostnad, och således vad som krävs för att 
ritualen ska kunna genomföras enligt plan.  
OBS. Poängkostnaden är att behandla som riktlinjer och inte någon som måste 
följas slaviskt. Låt roligt lajvande och rule of cool gå före poängräkning.  

5. Om ritualen kommer påverka många karaktärer, innebära en väsentlig förändring 
på lajvet eller har en effekt som är direkt (typ att återuppliva någon), måste du ta 
kontakt med en arrangör för att få ritualen godkänd. Lite beroende på 
omständigheterna kommer arrangören ge dig olika svar: 

a. Ritualens sammansättning ser bra ut. Det är bara att köra.  
b. Ritualens sammansättning ser bra ut, men jag vill vara med när ni 

genomför den. 
c. Ritualens effekt är för stark för komponenterna ni planerar att använda. 

Istället kommer det här att hända. 
d. Ritualens effekt är för stark för komponenterna, men tack och lov är din 

karaktär skicklig nog att inse sitt misstag: ändra de här grejerna.  
e. Ååh, du använder en Kaotisk eller Förbjuden Aspekt. Ritualen fungerar, 

men även detta händer. 
f. Ååh, du använder en kaotisk eller Förbjuden Aspekt. Jag vill vara med när 

ni genomför ritualen.  
6. Beroende på vilket svar ni fick från arrangören, så är det dags att börja planera 

ritualens genomförande.  
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Att planera en ritual 
Så, med “receptet” för din ritual färdig är det nu dags att planera själva genomförandet. 
Utifrån receptet vet ni två saker:  

● Vilka aspekter ritualen kan använda 
● Hur hög komponentkostnad ritualen har 

För att kunna genomföra ritualen behöver du dels ha en aspekt för varje komponent 
närvarande och dels kunna generera/skapa tillräckligt många poäng för att “betala” 
ritualens poängkostnad.  
Ex: Baltazar har skapat en ritual som ska få hans hund att sova i sju dagar. Den använder 
komponenterna FÖRÄNDRING och VARAKTIGHET, och har en total kostnad på 10 Poäng.  

Hitta aspekterna 
Varje komponent i din ritual kan genereras av ett eller flera aspekt (se tabell under 
Komponenter), och för att kunna genomföra din ritual måste en aspekt per komponent 
vara närvarande i genomförandet.  
Ex: Baltazar tittar i tabellen och ser att komponenten FÖRÄNDRING kan komma från 
aspekterna ELD, VATTEN, SINNE och DEMON, medan aspekten VARAKTIGHET kan 
komma från VATTEN, JORD och STJÄRNA. Baltazar är en försiktig person som inte vill 
riskera kaotiska eller förbjudna aspekter och beslutar sig därför för att inkludera ELD eller 
VATTEN för FÖRÄNDRING och VATTEN eller JORD för VARAKTIGHET.  
 
Aspekterna till en ritual kan komma från ett flertal olika källor. Nedan listas ett par olika, 
och vi uppmuntrar egna idéer.  
 
En Magikers aspekter 
En magiker har, genom sin fallenhet för magi och träning, skapat sig en förståelse och 
skicklighet inom en eller flera magiska aspekter (Se Magisystemet för mer information). 
Genom att använda en av sina aspekt-lappar/-stenar kan hen bidra med denna aspekt 
till ritualen, och ger samtidigt 2 poäng till ritualens kostnad. 
Ex: Baltazar har erfarenhet och fallenhet inom två Magiska aspekter: JORD och BLOD. 
Hen väljer därför att använda en av sina aspekt-lappar från JORD till ritualen och har 
därmed löst aspekten för VARAKTIGHET.  
 
Alkemiskt fokus 
Ett fokus är en en aspekt i kristalliserad form: så nära den rena aspekten det går att 
komma. Den skapas genom alkemi och har formen av en liten juvel. Förutom att bidra 
med aspekten till en ritual bidrar den även med 6 Poäng till ritualens “Betalning”. 
Ex: Baltazar har inga egna fokus, så hen går till sin kompis Nicodemus som är alkemist. 
Nicodemus har mycket riktigt ett VATTENfokus som hen säljer till Baltazar. Baltazar har 
nu dels löst aspekten för FÖRÄNDRING, men också skaffat 5 poäng till “finansieringen” av 
ritualen. 
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Närvarande Aspekt 
Att ha aspekten närvarande i ritualen på något sätt tillgodoser behovet för denna aspekt. 
Det genererar även 1 poäng till ritualens kostnad.  
 
Hur aspekten faktiskt är närvarande är på många sätt upp till den eller de som utför 
ritualen att lista ut och avgöra. Vi uppmuntrar kreativitet och påhittighet i tolkningen av 
detta.  
Ex. Baltazar bor nära en flod, så hen bestämmer sig för att genomföra ritualen ståendes på 
flodens strand med ena foten i vattnet och har på så sätt löst aspekten för FÖRÄNDRING 
och dessutom ordnat 1 poäng till ritualens kostnad. 
Ex. 2 Under genomförandet av ritualen väljer Baltazar att skära sig i handen och droppar 
blod över ritualplatsen. Därmed har han löst aspekten för SKYDD och dessutom genererat 
1 poäng till ritualens kostnad.  

Finansiera Ritualen 
För att kunna genomföra ritualen måste dess Poängkostnad betalas. Detta kan göras på 
ett antal olika sätt, varav några är listade nedan.  
 
Observera att Poängkostnaden är en riktlinje och att det är fullt tillåtet att prioritera 
roligt lajvande och rule of cool framför att rota fram den där sista usla poängen som 
saknas.  
 
Deltagare i ritualen 
Alla deltagare, magiker såväl som icke-magiker i ritualen kan bidra med 1 Poäng vardera. 
 
Aspekt-lappar 
Alla magiker som deltar i ritualen kan välja att bidra med 1 eller flera av sina 
aspekt-lappar till ritualen. Varje mana-lapp är värd 1 Poäng till ritualens kostnad. Detta 
kan göras oavsett om mana-lappens aspekt behövs i ritualen eller ej. Om aspekt-lappen 
tillhör en av de aspekter som behövs för att generera komponenterna till ritualen så 
bidrar lappen istället med 2 poäng.  
 
Alkemiska fokus 
Ett eller flera Alkemiska fokus kan användas för att betala ritualens kostnad, så länge 
fokuset är av samma aspekt som något av dem som används eller behövs i ritualen. Tänk 
på att kaotiska och förbjudna aspekter kan skapa oförutsedda konsekvenser. Varje fokus 
bidrar med 6 Poäng till ritualen om fokusens aspekt är ett av de som krävs för att 
generera ritualens komponenter, och 5 poäng i annat fall. Efter Ritualen är fokuset 
förbrukat och ska återlämnas till arrangörerna.  
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Offer 
Ritualisten kan välja att offra en eller flera materiella ting till ritualens kostnad. Hur 
många poäng ett specifikt offer ger beror på vad offret är, huruvida det har någon 
specifik signifikans, m.m. Riktlinjer följer nedan: 

● Döda, oviktiga ting: 0 poäng 
● Döda, signifikanta ting (en kär ägodel, eller liknande): 0-1 poäng 
● Levande, osentienta varelser (små djur, etc): 1-2 poäng 
● Ofrivilligt människooffer: 3-5 poäng 
● Frivilligt människooffer: 5-10 poäng 

Viktigt att notera är att om ett offer ges till ritualen så är det sedan förbrukat, och måste 
sättas ur spel, oavsett om det är en karaktär, föremål eller något annat.  

Att genomföra en ritual 
Så, efter att ha designat ritualen satte ritualisten igång och planerade den. Hen pratade 
med folk om att delta, hen köpte fokus och hen letade upp en bra plats att genomföra 
den. Nu då?  
 
Nu är det dags att genomföra själva ritualen och här gäller egentligen endast tre regler: 

● Gör en (inkluderande) scen av det och, 
● Rule of cool gäller 
● Var tydliga med information till de som deltar i ritualen, så att de vet vad som 

förväntas 
 
Är ni tre personer som ska genomföra ritualen kanske ni samlas runt en lägereld och 
mässar en ramsa i takt, medan ni stampar i marken.  
Har ritualen tiotals deltagare kanske ni ställer er i en cirkel och dansar vilt, med 
ritualens mål i mitten. 
 
Fundera helt enkelt ut ett roligt, spännande och häftigt sätt att genomföra ritualen och 
sätt sedan igång. Om en arrangör har bett om att få närvara, se till att hen är på plats, 
och sen kör ni.  
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Komponenter 
Nedan följer en lista på samtliga komponenter som existerar i systemet. Alla 
komponenter har en grundkostnad på 1 poäng och kan sedan skalas upp för mer 
kraftfulla effekter. Samtliga komponenter utom VARAKTIGHET använder skalan som 
återfinns precis här under, och VARAKTIGHET har sin egen skala. Under rubriken för 
respektive komponent finns exempel på vad de olika nivåerna innebär för den 
komponenten.  
 
Lätt (1 poäng): Enkel, grundläggande effekt 
Medel (2 poäng): Lite mer avancerad effekt, mend fortfarande ganska enkel. 
Avancerad (3 poäng): En mer komplex effekt med avancerade beståndsdelar 
Mycket avancerad (4 poäng): En kraftfullt och nästan extrem effekt. 
Extrem (5 poäng): De mest extrema versioner av komponenten.  
 
Komponenterna är avsiktligt abstrakta och ska uppmuntra till kreativitet, 
tolkningsutrymme och inspiration.  
 
Varje effekt har även en eller flera Aspekter kopplade till sig, vilket visar att denna effekt 
kan skapas med hjälp av denna effekt.  
Ex: Komponenten SKADA kan skapas med hjälp av aspekterna ELD, BLOD och DÖD.  
 
Längst ned i denna sektion finns en tabell över alla effekter och vilka aspekter de tillhör. 
Vissa aspekter är mer kraftfulla och kan därmed generera starkare effekter till samma 
Poängkostnad, men med risk för andra konsekvenser. I tabellen visas detta genom en 
siffra i rutan. Denna siffra visar vilken nivå av komponenten som kan uppnås av 1 poäng,  

SKADA 
Så som namnet antyder används denna effekt för att åsamka skada på någon eller något: 
levande ting så väl som döda. Skadan behöver inte nödvändigtvis vara fysisk (blåmärke, 
benbrott) utan kan vara mental också.  
Hur mycket skada en instans (1 Poäng) av denna effekt åsamkar är något flytande, men 
nedan följer (lösa) riktlinjer:  
 
Lätt: Ett blåmärke, eller skrubbsår 
Extrem: Livshotande skada  

FÖRÄNDRING 
Denna effekt används för att förändra saker, på ett eller annat sätt. Det kan innebära att 
få någon att somna, att förgifta någon, att förminska/förstora något eller att förvandla 
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en sak till en annan. Graden av möjlig förändring avgörs av hur många instanser (antalet 
Poäng) av denna effekt som används. FÖRÄNDRING behöver ofta kombineras med 
VARAKTIGHET för att effekten ska vara längre än några sekunder.  
 
Lätt: Förändra någons tillstånd (ex. Söva någon) 
Extrem: Förvandla en levande varelse till något annat 

SKYDD 
SKYDD används för att avskärma, skydda eller blockera något eller någon från att göra 
något eller något. Det skulle kunna röra sig om att göra en dörr magiskt låst, eller hindra 
någon från att lämna eller träda in på en plats, men också att hindra någon från att göra 
en specifik sak. Kan med fördel kombineras med VARAKTIGHET för att effekten ska vara 
längre än några sekunder. 
 
Lätt: Låsa en dörr, blockera en direktmagi, blockera 1 träff 
Extrem: Skärma av ett område stort som en fotbollsplan från inträde 

FÖRFLYTTNING 
FÖRFLYTTNING används, som namnet antyder, för att skapa förflyttning av någon eller 
något från en plats till en annan. Begreppet innefattar inte enbart fysiska förflyttningar, 
utan kan även innebära förflyttning av ett sinne eller en själ från en kropp till en annan, 
förflyttning av personer eller ting från ett existensplan till ett annat (från verkliga 
världen till Astralplanet, eller Mellanmården, exempelvis). Det kan också innebära 
kontinuerlig förflyttning av något under en viss period (om det kombineras med 
VARAKTIGHET).  
Lätt: Förflytta något ganska litet (typ en hund) en liten bit 
Avancerad: Förflyttning av levande till annan dimension 
Extrem: Skicka ett helt hus till en annan dimension 

KOPPLING 
Denna komponent används för att sammanfoga, binda eller på andra sätta koppla 
samman två eller flera saker. Det kan innebära att skapa ett band mellan en person och 
ett föremål, eller mellan två personer, men också att skapa ett band mellan två olika 
existensplan. Det kan också innebära att ritualens effekt ska kopplas till en person, en 
plats eller ett föremål.  
Lätt: Göra så att ett magiskt lås endast kan öppnas av något eller någon specifik 
Medel: Göra ett föremål lättare/tyngre för någon specifik 
Extrem: Sammankoppla två varelsers själar, liv eller sinnen 
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ANTAL 
Antal används för att öka antal personer, saker, varelser eller liknande som ritualen 
påverkar. I grund påverkar en ritual alltid 1 person, sak, varelser eller liknande, så denna 
komponent behövs endast om ritualen ska påverka flera.  
 
Lätt: 2 saker 
Mellan: 3-5 saker 
Avancerad: 6-20 saker 
Mycket avancerad: 21-100 
Extrem: 101+ 

 
VARAKTIGHET 
Ibland vill en att resultatet av en ritual ska vara länge och då används denna komponent. 
Varje instans (Poäng) av denna komponent ökar effektens varaktighet enligt tabellen 
nedan. 
Poäng  Varaktighet  Poäng  Varaktighet 

1  Någon minut  9  Några dagar 

2  En kvart  10  En vecka 

3  En timme  11  En månad 

4  Några timmar  12  Ett halvår 

5   En halv dag  13  Ett år 

6  En dag  14  Ett decennium 

7  Några dagar  15   En livstid 

8  En dag  16  En alvisk livstid 
 

Aspekterna och dess komponenter 
 
 

Eld 
Vatte
n Vind Jord Blod Sinne Stjärna Demon Själ Död 

SKADA 1    2   3  3 

FÖRÄNDRING 1  1   1  1   

VARAKTIGHET  1  1   2    

ANTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SKYDD    1 1 1     

FÖRFLYTTNING   1    2   3 

KOPPLING    1   1 2 1  
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Aspekterna och vilka effekter de kan generera. Siffran visar vilken komponentnivå som kan uppnås för 1 Poäng. 

Exempelritualer 

Baltazars dansande döda 
Baltazars Dansande Döda ger onaturligt liv till 4 döda kroppar och låter Baltazar 
kontrollera dem under 4-5 timmar.  
 
FÖRFLYTTNING: 4 
VARAKTIGHET: 4 
FÖRÄNDRING: 2 
KOPPLING: 1 
ANTAL: 2 
 
FÖRÄNDRING används för att ge temporär odöd till kropparna och FÖRFLYTTNING för 
att de ska kunna röra sig. VARAKTIGHET används för att effekten ska hålla i några 
timmar och KOPPLING används för att skapa ett band mellan Baltazar och kropparna, så 
att hen kan styra dem. ANTAL används för att fyra kroppar ska animeras.  

Jovankas farliga förbindelse 
Jovankas Farliga förbindelse användes för att förflytta en hel familj från det materiella 
planet till Mellanmården och gömma dem där i många, många år. Tanken var att binda 
familjen till ett hus så att de inte skulle tappa bort sig själva under sin vistelse i 
Mellanmården. 
Tyvärr använde Jovanka Kaotiska och Förbjudna aspekter i denna ritual och Jovanka 
själv blev förvandlad till en stuga i vilken familjen kunde gömma sig.  
 
FÖRFLYTTNING: 10 
VARAKTIGHET: 16 
KOPPLING: 4 
 
FÖRFLYTTNING används för att förflytta 4 personer till ett annat existensplan 
(Mellanmården) och VARAKTIGHET för att se till att effekten håller i många hundra år. 
KOPPLING används för att binda familjen till huset.  
 
Eftersom Jovanka använde Kaotiska och Förbjudna aspekter blev hon förvandlad 
(FÖRÄNDRING) till huset, och eftersom ritualen inte innehöll något SKYDD så var 
familjen inte skyddad från de hemskheter (älvor) som finns i Mellanmården.  
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Värdshusvärdens bästa beskydd 
 
Efter att ha blivit trött på att ständigt behöva laga sina möbler och väggar efter diverse 
krogsslagsmål och -strider, anlitade värdshusvärden Jokun en magiker för att skydda 
värdshuset från stridande individer. Efter viss fundering konstaterade Jokun att han inte 
ville blockera beväpnade personer från att kliva in på värdshuset då det skulle vara dåligt 
för affärerna, men han ville ändock förhindra att personer drog vapen. 
 
Magikern designade en ritual som gör det omöjligt att inom värdshusets väggar dra ett 
vapen ur sitt hölster/skida/förvaring, och den som försöker upplever att vapnet sitter 
fast.  
 
SKYDD: 7  
VARAKTIGHET: 9 
ANTAL: 1  
 
SKYDD används för att förhindra att vapen dras (2 Poäng) i hela värdshuset (5 Poäng), 
medan VARAKTIGHET används för att effekten ska vara i 1 månad. På så sätt kan 
magikern anlitas för att lägga ritualen igen.  
 
Magikern erbjöd också att, för en extra kostnad, inkludera att om någon försöker dra 
vapen kommer hen istället ta sig själv i nacken och kasta ut sig ur värdshuset: 
 
FÖRFLYTTNING: 5 
KOPPLING: 1  
 
FÖRFLYTTNING används för att förflytta en person (3 poäng) upp till 10 meter (2 poäng) 
och KOPPLING används för att skapa en koppling mellan personen och handlingen att 
försöka dra vapen.  

Baltazars ogenomträngliga sköld 
Magikern Baltazar skapade denna ritual för att kunna sälja magiska kläder till folk. När 
denna ritual läggs på ett klädesplagg så blockerar den upp till 4 direktmagier som kastas 
på det, eller på personen som bär det. Denna magiska effekt varar i tre dagar eller tills 
klädesplagget har träffats av fyra direktmagier.  
 
SKYDD: 4 
VARAKTIGHET: 9 
KOPPLING: 2 
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SKYDD används för att blockera fyra stycken direktmagier, VARAKTIGHET för att 
effekten ska hålla i tre dagar och KOPPLING för att binda effekten till klädesplagget. 
 

Paladinens fantastiska Hammare 
 
Jättetung hammare, men lätt för paladinen.  
FÖRÄNDRA: 2 
VARAKTIGHET: 3 
KOPPLING: 1   
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Tabeller 
VARAKTIGHET  
Poäng  Varaktighet  Poäng  Varaktighet 

1  Någon minut  9  Några dagar 

2  En kvart  10  En vecka 

3  En timme  11  En månad 

4  Några timmar  12  Ett halvår 

5   En halv dag  13  Ett år 

6  En dag  14  Ett decennium 

7  Några dagar  15   En livstid 

8  En dag  16  En alvisk livstid 
 
ANTAL 

Komponentnivå & -kostnad  Antal saker 

Lätt (1 poäng)  2 

Mellan (2 poäng)  3-5 

Avancerad (3 poäng)  6-20 

Mycket avancerad (4 poäng)  21-100 

Extrem (5 poäng)  101´ 

 
ASPEKTER OCH DESS KOMPONENTER 
 

Eld Vatten Vind Jord Blod Sinne Stjärna Demon Själ Död 

SKADA 1    2   3  3 

FÖRÄNDRING 1  1   1  1   

VARAKTIGHET  1  1   2    

ANTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SKYDD    1 1 1     

FÖRFLYTTNING   1    2   3 

KOPPLING    1   1 2 1  
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Changelog 
0.35 

● Fixade typos och andra fel 
● Uppdaterade och förändrade hur komponenternas kostnader fungerar.  

0.3 
● Initial publicering 

 
 
 
 
 

 


