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Iliam laski taltan maahan vasaran vierelle. Hän istahti alas ja kaivoi repustaan tuoreen 
leivän, palan lihaa ja krattania. Hän katseli rauhallisena hiljaisen metsän ympäröimää 
kiviseinämää ja siihen kaivertamaansa tekstiä. Se oli riimukirjoitusta, jota hän oli opetellut 
lapsesta lähtien isänsä opastuksella. Kiviseinämään nyt kaiverrettu riimukirjoitus oli mestarin 
työtä.

Hän oli suunnitellut kiveen taian, jonka avulla hän pystyisi muotoilemaan kalliosta millaisen 
haluaisi. Tähän karuun kiviseinämään muodostuisi pian luola. Juuri sellainen, minkä Iliam 
haluaisi. Tästä tulisi hänen salainen palatsinsa, jonne edes Sahenien maagit eivät pääsisi.

Hän silmäili vielä nopeasti läpi riimukirjoituksen - pienikin virhe kokonaisuudessa saattaisi 
johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Kiveen hakattu jälki oli huolellista työtä. Kaaret yhtyivät 
suoriin linjoihin, jotka etenivät kohti riimukirjoituksen keskustaa. Hän tarkisti, että kaikki 
linjat olivat tasapainossa ja varmisti, ettei kallioon ollut jäänyt taikaa haittaavia lohkeamia. 
Hetken päästä hän oli valmis. 

Ei virheen virhettä.

Iliam huokaisi syvään ja asetti kämmenensä rauhallisesti kiviseinämälle. Hän tunsi magian 
kihelmöivän käsissään ja lähetti matkaan hennon materiamagiasta koostuvan impulssin, 
jonka oli suunnitellut riimukirjoituksen aktivointia varten. Impulssi kimpoili riimusta 
seuraavaan, seuraten ennalta määrättyä järjestystä. Iliamille se näytti lähinnä joltain 
kummalliselta olennolta, jota jokin ylhäinen voima kontrolloi. Iliam nauroi ääneen 
ajatuksilleen, eikä huomannut, kun magia yhtäkkiä kampesi itsensä ulos kivestä ja hyppäsi 
läheiseen puuhun. Räjähdys herätti Iliamin ajatuksistaan ja ilma tuntui, kuin siinä olisi 
sähköä. Kun pölypilven seasta tuli esiin valtava sinkoileva sähköpurkaus, Iliam tajusi, että 
jokin oli mennyt pahasti vikaan.

Iliam yritti paeta kauemmas. Hän ei voinut ymmärtää miten hänen mestariteoksensa saattoi 
mennä näin pahasti vikaan. Kirjoitus! Hän oli tarkistanut sen useita kertoja. Mikään ei 
mennyt pieleen. Sen olisi pitänyt toimia! Oli ikäänkuin jokin seinämässä olisi nauranut 
hänelle. Hän oli varma, että hän kuuli sen. Oliko tämä henkien pelleilyä hänen 
kustannuksellaan? 

Iliamin silmät rävähtivät kokonaan auki, kun sähköpurkauksen magia keskittyi 
riimuseinämän reunalla olevan riimun ympärille. Näytti siltä kuin kivi olisi palanut sähkön ja 
lämmön vaikutuksesta. Riimu, joka oli sillä paikalla ennen, oli kadonnut. Nyt samalla paikalla 
oli jokin Iliamille ennen tuntematon riimu. Juuri kun Iliam oli aivan varma, että taika koituisi 
hänen kohtalokseen, seinämä rävähti kokonaan eloon. 

Yltä päältä harmaan pölyn peittämä maagi oli haltioissaan katsoessaan nyt toimivaa 
riimujärjestelmää. Riimut loistivat vihreinä ja valaisivat koko ympäristön. Taika oli toiminut! 
Kiviseinämä hyllyi pienen tuulenvireen mukana eteen ja taakse hyytelön lailla. Iliam ei ollut 
uskoa silmiään, kun seinämä alkoi muotoutua itsekseen. Se muodosti onkaloita, spiraaleja, 
käytäviä. Muotojen verkosto jatkui pidemmälle kuin silmä näki. Oliko tässä tunneli jo ennen?
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Magiasta ja sen olemuksesta on miljoonia 
eri käsityksiä. Saheneissa vallitseva käsitys 
on, että magia on kaikkialla virtaava voima, 
josta voidaan erotella erilaisia aspekteja yli-
luonnollisten vaikutusten aikaansaamisek-
si. Tämä käsitys on saanut kannatusta 
myös monien muiden maagien keskuudes-
sa, mutta myös vaihtoehtoisia käsityksiä löy-
tyy. Shamanistinen magiakäsitys selittää 
magiaa pienten henkien toimintana, mikä 
voisi selittää magian arvaamattoman luon-
teen. Uskonnoissa yliluonnollisten ilmiöi-
den sanotaan olevan jumalallista 
alkuperää. Keskeisimmät erot käsityksissä 
magian luonteessa koskevat lähinnä sitä 
mistä magia on kotoisin - onko magia ympä-
ristön ominaisuus ja siten sen kontrollointi 
harjoitettavissa? Vaaditaanko magian käyttä-
jältä jotain erityislahjakkuutta? Ehkä magia 
on todella lahja jumalilta, jolloin henkilön us-
kollisuus ja arvostus jumalten silmissä on 
ratkaisevassa asemassa. Yhtä mieltä ollaan 

lähinnä siitä, että magiasta voidaan tavalla 
tai toisella erotella ainakin seitsemän eri 
komponenttia, jotka kuitenkin kietoutuvat 
toisiinsa niin voimakkaasti, ettei erottelu 
käytännössä ole ollenkaan niin yksiselitteis-
tä. 

Magia pysyi piilossa kaaoksen ajoista (1000-
500 eaa.) pitkälle ensimmäisen Sahenin ja 
Bliwonin perustamisen jälkeiseen aikaan. 
Legendat, tarinat ja kulttuurit pitivät elävi-
nä muistoa suurista magian ajoista, mutta 
suurin osa kansasta ei elämänsä aikana 
kohdannut tai nähnyt magian käyttöä. Vii-
meisimpien muutamien satojen vuosien ai-
kana maagien määrä on kuitenkin 
lisääntynyt ja 900-luku on ollut maagisesti 
erittäin aktiivinen. Nykyisin magian olemas-
saolo tunnustetaan kaikkialla Bliaronissa. 

Sahenien (ks. Historia s. XX) valta on edel-
leen suuri, mutta nykyisin on olemassa 
myös voimakkaita vastarintaliikkeitä. Magi-
aa hallitakseen Sahenit ovat tiukentaneet 
magian kontrollia. Nykyisin magiaa saavat 
Sahenien mukaan käyttää vain niiden omat 
maagit. Muut magian käyttäjät leimataan 
säännönmukaisesti mustakäsiksi ja demo-
nismin harjoittajiksi. Suurin osa aloittelevis-
ta maageista päätyy Saheneihin siis 
puoliksi pakotettuina. Sahenit ovat kuiten-
kin tiukan hierarkkisia ja tarkkaan hallittu-
ja järjestöjä ja ne eivät salli tavallisille 
maageille juurikaan vapauksia magian har-
joittamisessa. Monet löytävät vapaamman 
elämän siksi Saheneiden ulkopuolelta ja liit-
tyvät luvattomiin magiaveljeskuntiin. Mikäli 
jäsenyys paljastuu, maagi yleensä teloite-
taan tai lukitaan Saheneiden linnoituksien 
tyrmiin. Yleensä tyrmät on suojattu riimuil-
la niin, että magian käyttö on tyrmän sisäl-
lä lähes mahdotonta. 

Valtaa pitää hallussaan Puvo Sahen Bliwo-
nissa ja Thur Sahen Horucin alueella. Edel-
lämainituilla sivistysalueilla magian käyttöä 
valvotaan tiukasti ja Saheneihin kuulumat-
tomien maagien on salattava toimintansa 
huolellisesti. He harjoittavat yleensä magiaa 

veljeskuntien salaisissa kokoontumispaikois-
sa tai pyrkivät käyttämään magiaa mahdolli-
simman vähän. Useimmat sivistyksessä 
elävistä Saheneihin kuulumattomista maa-
geista hankkivat elantonsa tekemällä palve-
luksia veljeskunnille, rikollisjärjestöille tai 
yksityishenkilöille. Kansa arvostaa ja hyö-
tyy magian käyttäjistä riippumatta siitä kuu-
luvatko maagit Saheneihin. 

Erämaassa, esimerkiksi Suurella Arolla val-
vonta on lähes mahdotonta, mutta pienissä 
asutuksissa Sarasin ylänköalueilla, Ninicas-
sa ja jopa Zelesissä kulkee säännöllisesti Vo-
lar Sahenin maageja kartoittamassa magian 
aktiivisuutta ja magian käyttäjiä. Voimak-
kaimmat maagit pyritään jäljittämään ja hei-
dän kanssaan pyritään tekemään 
jonkinlainen sopimus yhteistyöstä tai jäse-
nyydestä. Arvelluttavat tapaukset raaha-
taan väkisin linnoituksiin tai heistä 
huolehditaan paikan päällä. Muutamissa 
suuremmissa yhteisöissä ja kylissä elää tiet-
tävästi Volar Sahenin tiedonantajia, jotka 
paljastavat maageja Sahenille. 

Vapaita maageja syytetään myös usein demo-
nismista. Väitteissä on harvoin totuuspoh-
jaa, mutta syytökset johtavat usein 
äärimmäisiin vainoihin Saheneiden taholta. 
Todellinen demonistinen magian käyttö on 
hyvin vaarallista, mutta toisaalta hyvin teho-
kasta ja siksi se onkin kerännyt melkoisesti 
huomiota varsinkin alamaailman maagien 
keskuudessa. Demoninpalvonnasta kiinni 
jääneet tuomitaan kuolemaan käytännössä 
kaikilla maailman sivistysalueilla ja suurem-
missa asutuskeskuksissa lukuunottamatta 
Arthania. Arolla ja erämaa-alueilla harjoitet-
tava shamanistinen magia sisältää tiettäväs-

ti myös demonistisia piirteitä. Shamaanit 
ovat kuitenkin klaaniyhteisöissä arvostettu-
ja tietäjiä, joiden toimintaan on hyvin vai-
kea puuttua klaanin ulkopuolelta. 

Aidot demoninpalvojat ovat harvinaisia ja 
heitä pidetään hyvin vaarallisina. Heidän 
voimansa perustuu sopimuksiin voimakkai-
den henkien kanssa. Vastapalveluksena 
maagi tarjoaa hengille useimmiten omaa ke-
hoansa. Riittävän voimakas henki pystyy 
tällöin ottamaan hallinnan maagin ruumiis-
ta ja tunnetaan tapauksia, joissa se on syr-
jäyttänyt demonistin oman mielen ja 
tahdonvoiman. Mikäli maagi on henkisesti 
riittävän vahva demonin hallintaan, hän 
pystyy tasapainoilemaan tilanteessa niin, 
että molemmat osapuolet hyötyvät. Ruumis-
ta ja sen magiavoimaa hallitsee yhtäaikai-
sesti demoninpalvojan oma mieli, sekä sen 
vallannut, usein voimakaskin henki. Kun 
sulautuminen on tapahtunut, henkiolentoa 
ei voida enää irrottaa maagin ruumiista mil-
lään tunnetulla keinolla. Silloin henkilöstä 
on tullut mustakäsi. 

Magian säännöstö
Magia jaetaan yleisesti seitsemään perusvoi-
maan: Tuhoon, Materiaan, Lämpöön, Liik-
keeseen, Elämään, Aisteihin ja Ajatukseen. 
Magiataidot on jaettu em. majianlajien 
mukaisesti. Sellaisissa tapauksissa kun 
halutaan testata maagin ymmärrystä 
magian käytöstä, voidaan käyttää 
magiatietoa varsinaisten magianlajitaitojen 
sijaan. Pelimekaanisesti magiataidot ovat 
samanarvoisia muiden taitojen kanssa.

MAGIA

Mytologinen termistö
Kalthanien ajoilta on jäljellä lukuisia kai-
verruksia, joissa käsitellään kladeneita, 
magian eri lajeja. Kalthanien termistö on 
yleisesti käytössä Sahenien magia-
asiantuntijoiden keskuudessa.

Kalthanien terminologiassa magian lajit 
tunnettiin nimillä:

Kharon(tuho)

Madoh(materia)

Masnae(lämpötila)

Ikkari(liike)

Rold(elämä)

Oldai(aistillisuus)

Ioso(ajatus)
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Magiasta ja sen olemuksesta on miljoonia 
eri käsityksiä. Saheneissa vallitseva käsitys 
on, että magia on kaikkialla virtaava voima, 
josta voidaan erotella erilaisia aspekteja yli-
luonnollisten vaikutusten aikaansaamisek-
si. Tämä käsitys on saanut kannatusta 
myös monien muiden maagien keskuudes-
sa, mutta myös vaihtoehtoisia käsityksiä löy-
tyy. Shamanistinen magiakäsitys selittää 
magiaa pienten henkien toimintana, mikä 
voisi selittää magian arvaamattoman luon-
teen. Uskonnoissa yliluonnollisten ilmiöi-
den sanotaan olevan jumalallista 
alkuperää. Keskeisimmät erot käsityksissä 
magian luonteessa koskevat lähinnä sitä 
mistä magia on kotoisin - onko magia ympä-
ristön ominaisuus ja siten sen kontrollointi 
harjoitettavissa? Vaaditaanko magian käyttä-
jältä jotain erityislahjakkuutta? Ehkä magia 
on todella lahja jumalilta, jolloin henkilön us-
kollisuus ja arvostus jumalten silmissä on 
ratkaisevassa asemassa. Yhtä mieltä ollaan 

lähinnä siitä, että magiasta voidaan tavalla 
tai toisella erotella ainakin seitsemän eri 
komponenttia, jotka kuitenkin kietoutuvat 
toisiinsa niin voimakkaasti, ettei erottelu 
käytännössä ole ollenkaan niin yksiselitteis-
tä. 

Magia pysyi piilossa kaaoksen ajoista (1000-
500 eaa.) pitkälle ensimmäisen Sahenin ja 
Bliwonin perustamisen jälkeiseen aikaan. 
Legendat, tarinat ja kulttuurit pitivät elävi-
nä muistoa suurista magian ajoista, mutta 
suurin osa kansasta ei elämänsä aikana 
kohdannut tai nähnyt magian käyttöä. Vii-
meisimpien muutamien satojen vuosien ai-
kana maagien määrä on kuitenkin 
lisääntynyt ja 900-luku on ollut maagisesti 
erittäin aktiivinen. Nykyisin magian olemas-
saolo tunnustetaan kaikkialla Bliaronissa. 

Sahenien (ks. Historia s. XX) valta on edel-
leen suuri, mutta nykyisin on olemassa 
myös voimakkaita vastarintaliikkeitä. Magi-
aa hallitakseen Sahenit ovat tiukentaneet 
magian kontrollia. Nykyisin magiaa saavat 
Sahenien mukaan käyttää vain niiden omat 
maagit. Muut magian käyttäjät leimataan 
säännönmukaisesti mustakäsiksi ja demo-
nismin harjoittajiksi. Suurin osa aloittelevis-
ta maageista päätyy Saheneihin siis 
puoliksi pakotettuina. Sahenit ovat kuiten-
kin tiukan hierarkkisia ja tarkkaan hallittu-
ja järjestöjä ja ne eivät salli tavallisille 
maageille juurikaan vapauksia magian har-
joittamisessa. Monet löytävät vapaamman 
elämän siksi Saheneiden ulkopuolelta ja liit-
tyvät luvattomiin magiaveljeskuntiin. Mikäli 
jäsenyys paljastuu, maagi yleensä teloite-
taan tai lukitaan Saheneiden linnoituksien 
tyrmiin. Yleensä tyrmät on suojattu riimuil-
la niin, että magian käyttö on tyrmän sisäl-
lä lähes mahdotonta. 

Valtaa pitää hallussaan Puvo Sahen Bliwo-
nissa ja Thur Sahen Horucin alueella. Edel-
lämainituilla sivistysalueilla magian käyttöä 
valvotaan tiukasti ja Saheneihin kuulumat-
tomien maagien on salattava toimintansa 
huolellisesti. He harjoittavat yleensä magiaa 

veljeskuntien salaisissa kokoontumispaikois-
sa tai pyrkivät käyttämään magiaa mahdolli-
simman vähän. Useimmat sivistyksessä 
elävistä Saheneihin kuulumattomista maa-
geista hankkivat elantonsa tekemällä palve-
luksia veljeskunnille, rikollisjärjestöille tai 
yksityishenkilöille. Kansa arvostaa ja hyö-
tyy magian käyttäjistä riippumatta siitä kuu-
luvatko maagit Saheneihin. 

Erämaassa, esimerkiksi Suurella Arolla val-
vonta on lähes mahdotonta, mutta pienissä 
asutuksissa Sarasin ylänköalueilla, Ninicas-
sa ja jopa Zelesissä kulkee säännöllisesti Vo-
lar Sahenin maageja kartoittamassa magian 
aktiivisuutta ja magian käyttäjiä. Voimak-
kaimmat maagit pyritään jäljittämään ja hei-
dän kanssaan pyritään tekemään 
jonkinlainen sopimus yhteistyöstä tai jäse-
nyydestä. Arvelluttavat tapaukset raaha-
taan väkisin linnoituksiin tai heistä 
huolehditaan paikan päällä. Muutamissa 
suuremmissa yhteisöissä ja kylissä elää tiet-
tävästi Volar Sahenin tiedonantajia, jotka 
paljastavat maageja Sahenille. 

Vapaita maageja syytetään myös usein demo-
nismista. Väitteissä on harvoin totuuspoh-
jaa, mutta syytökset johtavat usein 
äärimmäisiin vainoihin Saheneiden taholta. 
Todellinen demonistinen magian käyttö on 
hyvin vaarallista, mutta toisaalta hyvin teho-
kasta ja siksi se onkin kerännyt melkoisesti 
huomiota varsinkin alamaailman maagien 
keskuudessa. Demoninpalvonnasta kiinni 
jääneet tuomitaan kuolemaan käytännössä 
kaikilla maailman sivistysalueilla ja suurem-
missa asutuskeskuksissa lukuunottamatta 
Arthania. Arolla ja erämaa-alueilla harjoitet-
tava shamanistinen magia sisältää tiettäväs-

ti myös demonistisia piirteitä. Shamaanit 
ovat kuitenkin klaaniyhteisöissä arvostettu-
ja tietäjiä, joiden toimintaan on hyvin vai-
kea puuttua klaanin ulkopuolelta. 

Aidot demoninpalvojat ovat harvinaisia ja 
heitä pidetään hyvin vaarallisina. Heidän 
voimansa perustuu sopimuksiin voimakkai-
den henkien kanssa. Vastapalveluksena 
maagi tarjoaa hengille useimmiten omaa ke-
hoansa. Riittävän voimakas henki pystyy 
tällöin ottamaan hallinnan maagin ruumiis-
ta ja tunnetaan tapauksia, joissa se on syr-
jäyttänyt demonistin oman mielen ja 
tahdonvoiman. Mikäli maagi on henkisesti 
riittävän vahva demonin hallintaan, hän 
pystyy tasapainoilemaan tilanteessa niin, 
että molemmat osapuolet hyötyvät. Ruumis-
ta ja sen magiavoimaa hallitsee yhtäaikai-
sesti demoninpalvojan oma mieli, sekä sen 
vallannut, usein voimakaskin henki. Kun 
sulautuminen on tapahtunut, henkiolentoa 
ei voida enää irrottaa maagin ruumiista mil-
lään tunnetulla keinolla. Silloin henkilöstä 
on tullut mustakäsi. 

Magian säännöstö
Magia jaetaan yleisesti seitsemään perusvoi-
maan: Tuhoon, Materiaan, Lämpöön, Liik-
keeseen, Elämään, Aisteihin ja Ajatukseen. 
Magiataidot on jaettu em. majianlajien 
mukaisesti. Sellaisissa tapauksissa kun 
halutaan testata maagin ymmärrystä 
magian käytöstä, voidaan käyttää 
magiatietoa varsinaisten magianlajitaitojen 
sijaan. Pelimekaanisesti magiataidot ovat 
samanarvoisia muiden taitojen kanssa.
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Loitsuihin pohjautuva taikuus on nopeaa ja 
tehokasta magian hyödyntämistä. Se perus-
tuu ympärillä olevan magian kontrolloimi-
seen taikojan oman sieluvoiman avulla. 
Maagi voi houkutella ympäristön alkuhen-
kiä (raakaa magiaa) keskittämällä kehon si-
säiset henget tiiviiksi keskittymäksi 
johonkin ruumiinosaan tai sen välittömään 
läheisyyteen. Kehon sisäisten henkien keskit-
täminen tapahtuu usein liikkeen, äänen tai 
ajatuksen keinoin, riippuen käytetystä ma-
gian lajista. Esimerkiksi liikemagia voidaan 
saada keskitettyä tiettyyn paikkaan tanssin 
avulla, tuhomagia aggressiivisten eleiden ja 
tuntemusten avulla, aistimagia tarkalla kes-
kittymisellä väreihin, ääniin, makuihin ja ha-
juihin, elämämagia syvän ja rauhallisen 
hengityksen avulla ja niin edelleen. Tapoja 
magian aktivoimiseen on monia ja ne ovat 
usein varsin henkilökohtaisia. 

Kun ympäristön henget tunnistavat maagin 
luoman magiakeskittymän, ne lähestyvät 
sitä ja jäävät tutkimaan keskittymän koostu-
musta. Asteittain magiaa kerääntyy riittää-
västi, että magian vaikutus alkaa näkyä ja 
tuntua konkreettisesti. Alueella voi alkaa 
tuulla hennosti (liikemagia), maagin käsien 
ympärille voi syttyä liekkejä tai jääkiteitä 
(lämpötilamagia) tai tilanne voi emotiaalises-
ti muuttua ja herättää tunnetiloja älyllisis-
sä olennoissa (ajatusmagia). Loitsumagia 
perustuu aina henkien vaistomaiseen pyrki-
mykseen toimia samantapaisesti kuin muut-
kin saman kladenin henget lähettyvillä. 

Koska ympäristön magia reagoi ihmisten toi-
mintaan ja sielunliikkeisiin suhteellisen en-
nalta arvattavasti, voi taikuuden käyttöä 
harjoitella. Henkilöt, jotka kykenevät kontrol-
loimaan omaa sisäistä magiaansa, pystyvät 
siis välillisesti kontrolloimaan myös ympäris-
tön henkiä. Ympäristön henget seuraavat 
aina maagin luomia magiakeskittymiä ja 
kommunikoivat niiden kanssa. Loitsuma-
gian vaikutuksesta maailmassa tapahtuu jo-
kin magian perusvoimiin liittyvä ilmiö. 

Loitsumagia on useimmiten hyvin suoravii-
vaista henkien houkuttelua ja niiden käs-
kyttämistä. Koska magia on olemukseltaan 
pienten henkien massaa, se voi käyttäytyä 
ajoittain arvaamattomasti. Henget saattavat 
kyllästyä maagin käskyihin tai alkaa kuun-
nella jotain toista tahoa (esimerkiksi poik-
keuksellisen voimakasta ympäristön 
henkeä). Mitä älykkäämpiä henget ovat, 
sitä voimakkaampi niiden oma tahto on ja 
sitä vaikeampaa on niiden käskyttäminen. 
Älykkäiden ja voimakkaiden henkien mani-
pulointi voikin joskus olla hyvin vaarallista 
ja taioista saattaa ilmaantua yllättäviäkin si-
vuvaikutuksia. 

Henkien kuvaaminen loitsumagiassa on täy-
sin pelinjohtajan vastuulla. Vain mielikuvi-
tus on rajana henkien käyttäytymistä 
mietittäessä. Yleisesti voidaan kuitenkin aja-
tella, että suurin osa hengistä on niin tyh-
miä, ettei niiden toiminnan 
yksityiskohtainen kuvaaminen ole mielekäs-
tä. Tällaisissa tilanteissa säännöstö on no-
pea ja suoraviivainen tapa käsitellä 
loitsumagiaa.

Säännöstö
Taian onnistuminen ratkaistaan heittämäl-
lä d10-noppia magiavoiman verran, valitse-
malla noppaluvuista suurin ja lisäämällä 
tähän lukuun magianlajitaito, joka vastaa 
lähinnä käytetyn taian magiatekniikkoja. 
Sopiva magianlajitaito on siis esimerkiksi 
materiaalin muunnostaioissa materiama-
gia, kylmyystaioissa lämpötilamagia ja pa-
rannustaioissa elämämagia.

Magiataidot viittaavat maagin harjoituksella 
saavuttamaansa magiankäsittelykykyyn. Se 
kertoo, kuinka monimutkaisia taikoja ja 
kuinka suurta määrää magiaa taikoja pys-
tyy kontrolloimaan. Taidot on jaettu seitse-
män magianlajin mukaisesti.

Ominaisuus magiavoima viittaa maagin sisäi-
seen voimakkuuteen ja määrittelee kuinka 
suuria magiamääriä on mahdollista hallita. 
Tätä lukua voi nostaa mm. raivolla, riimuesi-
neillä ja demonismilla. Myös peliin liittyvät 
maagiset tapahtumat voivat vaikuttaa magia-
voimaan.

Taian perusvaikeustaso on 7, johon lisä-
tään 1 piste jokaista taiassa käytettyä taian-
rakennuspistettä kohden. Taikaan voi 
käyttää vapaavalintaisen määrän taianraken-
nuspisteitä, mutta kuitenkin enintään maa-
gin magiavoiman verran.

Esimerkiksi kun magia-ominaisuus on 3 ja 
tuhomagiataito 4, tulee heittää 3d10 ja lisä-
tä suurimman nopan tulokseen taito (4). Tai-
kaan voi käyttää enintään 3 
taianrakennuspistettä, jolloin taian vaikeus-
taso olisi 7+3 = 10.

Taikojen rakentaminen
Taiat rakennetaan yhdistelemällä magianla-
jien tekniikoita. Jokaisella magianlajilla on 
1-3kpl erilaisia perustekniikoita ja lisäksi 
on muutamia yleisiä tekniikoita, joita ei ole 
sidottu yhteenkään magianlajiin. Yhteen 
taikaan voi käyttää enintään Magia-ominai-
suuden verran taianrakennuspisteitä 
(TRP). Pääsääntöisesti yksi tekniikan taso 
vie yhden TRP-pisteen ja erityistapauksista 
on mainittu tekniikoiden alla erikseen. Tai-
koihin yleensä valitaan ensisijaisesti jonkin 
magianlajin tekniikka, joka määrittelee en-
sisijaisen vaikutuksen ja yleisistä teknii-
koista taian määreitä, kuten 
vaikutusetäisyys tai vaikutuksen alue. 

Maagit päätyvät usein käyttämään rajallista 
määrää erilaisia taikoja, mutta kyse on 
useimmiten tottumuksesta eikä teknisestä 
rajoituksesta. Ei ole olemassa mitään ehdo-
tonta rajaa sille, kuinka montaa erilaista tai-
kaa tai tekniikkaa maagi voi osata. Usein 
loitsumagia toimii itseasiassa improvisoimal-
la. Tekniikoiden yksityiskohtainen tunte-
mus ei siis ole ollenkaan oleellista taian 
onnistumiselle. Ratkaisevaa on magian ja 
magianlajin yleinen tuntemus. Peliteknises-
ti tämä tarkoittaa sitä, että magianlajitaidot 
ovat ratkaisevassa asemassa ja taikojen ra-
kentaminen tapahtuu vapaasti kaikista lista-
tuista magiatekniikoista. 

LOITSUMAGIA
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Loitsuihin pohjautuva taikuus on nopeaa ja 
tehokasta magian hyödyntämistä. Se perus-
tuu ympärillä olevan magian kontrolloimi-
seen taikojan oman sieluvoiman avulla. 
Maagi voi houkutella ympäristön alkuhen-
kiä (raakaa magiaa) keskittämällä kehon si-
säiset henget tiiviiksi keskittymäksi 
johonkin ruumiinosaan tai sen välittömään 
läheisyyteen. Kehon sisäisten henkien keskit-
täminen tapahtuu usein liikkeen, äänen tai 
ajatuksen keinoin, riippuen käytetystä ma-
gian lajista. Esimerkiksi liikemagia voidaan 
saada keskitettyä tiettyyn paikkaan tanssin 
avulla, tuhomagia aggressiivisten eleiden ja 
tuntemusten avulla, aistimagia tarkalla kes-
kittymisellä väreihin, ääniin, makuihin ja ha-
juihin, elämämagia syvän ja rauhallisen 
hengityksen avulla ja niin edelleen. Tapoja 
magian aktivoimiseen on monia ja ne ovat 
usein varsin henkilökohtaisia. 

Kun ympäristön henget tunnistavat maagin 
luoman magiakeskittymän, ne lähestyvät 
sitä ja jäävät tutkimaan keskittymän koostu-
musta. Asteittain magiaa kerääntyy riittää-
västi, että magian vaikutus alkaa näkyä ja 
tuntua konkreettisesti. Alueella voi alkaa 
tuulla hennosti (liikemagia), maagin käsien 
ympärille voi syttyä liekkejä tai jääkiteitä 
(lämpötilamagia) tai tilanne voi emotiaalises-
ti muuttua ja herättää tunnetiloja älyllisis-
sä olennoissa (ajatusmagia). Loitsumagia 
perustuu aina henkien vaistomaiseen pyrki-
mykseen toimia samantapaisesti kuin muut-
kin saman kladenin henget lähettyvillä. 

Koska ympäristön magia reagoi ihmisten toi-
mintaan ja sielunliikkeisiin suhteellisen en-
nalta arvattavasti, voi taikuuden käyttöä 
harjoitella. Henkilöt, jotka kykenevät kontrol-
loimaan omaa sisäistä magiaansa, pystyvät 
siis välillisesti kontrolloimaan myös ympäris-
tön henkiä. Ympäristön henget seuraavat 
aina maagin luomia magiakeskittymiä ja 
kommunikoivat niiden kanssa. Loitsuma-
gian vaikutuksesta maailmassa tapahtuu jo-
kin magian perusvoimiin liittyvä ilmiö. 

Loitsumagia on useimmiten hyvin suoravii-
vaista henkien houkuttelua ja niiden käs-
kyttämistä. Koska magia on olemukseltaan 
pienten henkien massaa, se voi käyttäytyä 
ajoittain arvaamattomasti. Henget saattavat 
kyllästyä maagin käskyihin tai alkaa kuun-
nella jotain toista tahoa (esimerkiksi poik-
keuksellisen voimakasta ympäristön 
henkeä). Mitä älykkäämpiä henget ovat, 
sitä voimakkaampi niiden oma tahto on ja 
sitä vaikeampaa on niiden käskyttäminen. 
Älykkäiden ja voimakkaiden henkien mani-
pulointi voikin joskus olla hyvin vaarallista 
ja taioista saattaa ilmaantua yllättäviäkin si-
vuvaikutuksia. 

Henkien kuvaaminen loitsumagiassa on täy-
sin pelinjohtajan vastuulla. Vain mielikuvi-
tus on rajana henkien käyttäytymistä 
mietittäessä. Yleisesti voidaan kuitenkin aja-
tella, että suurin osa hengistä on niin tyh-
miä, ettei niiden toiminnan 
yksityiskohtainen kuvaaminen ole mielekäs-
tä. Tällaisissa tilanteissa säännöstö on no-
pea ja suoraviivainen tapa käsitellä 
loitsumagiaa.

Säännöstö
Taian onnistuminen ratkaistaan heittämäl-
lä d10-noppia magiavoiman verran, valitse-
malla noppaluvuista suurin ja lisäämällä 
tähän lukuun magianlajitaito, joka vastaa 
lähinnä käytetyn taian magiatekniikkoja. 
Sopiva magianlajitaito on siis esimerkiksi 
materiaalin muunnostaioissa materiama-
gia, kylmyystaioissa lämpötilamagia ja pa-
rannustaioissa elämämagia.

Magiataidot viittaavat maagin harjoituksella 
saavuttamaansa magiankäsittelykykyyn. Se 
kertoo, kuinka monimutkaisia taikoja ja 
kuinka suurta määrää magiaa taikoja pys-
tyy kontrolloimaan. Taidot on jaettu seitse-
män magianlajin mukaisesti.

Ominaisuus magiavoima viittaa maagin sisäi-
seen voimakkuuteen ja määrittelee kuinka 
suuria magiamääriä on mahdollista hallita. 
Tätä lukua voi nostaa mm. raivolla, riimuesi-
neillä ja demonismilla. Myös peliin liittyvät 
maagiset tapahtumat voivat vaikuttaa magia-
voimaan.

Taian perusvaikeustaso on 7, johon lisä-
tään 1 piste jokaista taiassa käytettyä taian-
rakennuspistettä kohden. Taikaan voi 
käyttää vapaavalintaisen määrän taianraken-
nuspisteitä, mutta kuitenkin enintään maa-
gin magiavoiman verran.

Esimerkiksi kun magia-ominaisuus on 3 ja 
tuhomagiataito 4, tulee heittää 3d10 ja lisä-
tä suurimman nopan tulokseen taito (4). Tai-
kaan voi käyttää enintään 3 
taianrakennuspistettä, jolloin taian vaikeus-
taso olisi 7+3 = 10.

Taikojen rakentaminen
Taiat rakennetaan yhdistelemällä magianla-
jien tekniikoita. Jokaisella magianlajilla on 
1-3kpl erilaisia perustekniikoita ja lisäksi 
on muutamia yleisiä tekniikoita, joita ei ole 
sidottu yhteenkään magianlajiin. Yhteen 
taikaan voi käyttää enintään Magia-ominai-
suuden verran taianrakennuspisteitä 
(TRP). Pääsääntöisesti yksi tekniikan taso 
vie yhden TRP-pisteen ja erityistapauksista 
on mainittu tekniikoiden alla erikseen. Tai-
koihin yleensä valitaan ensisijaisesti jonkin 
magianlajin tekniikka, joka määrittelee en-
sisijaisen vaikutuksen ja yleisistä teknii-
koista taian määreitä, kuten 
vaikutusetäisyys tai vaikutuksen alue. 

Maagit päätyvät usein käyttämään rajallista 
määrää erilaisia taikoja, mutta kyse on 
useimmiten tottumuksesta eikä teknisestä 
rajoituksesta. Ei ole olemassa mitään ehdo-
tonta rajaa sille, kuinka montaa erilaista tai-
kaa tai tekniikkaa maagi voi osata. Usein 
loitsumagia toimii itseasiassa improvisoimal-
la. Tekniikoiden yksityiskohtainen tunte-
mus ei siis ole ollenkaan oleellista taian 
onnistumiselle. Ratkaisevaa on magian ja 
magianlajin yleinen tuntemus. Peliteknises-
ti tämä tarkoittaa sitä, että magianlajitaidot 
ovat ratkaisevassa asemassa ja taikojen ra-
kentaminen tapahtuu vapaasti kaikista lista-
tuista magiatekniikoista. 

Shamanistinen magia 
Perinteinen loitsumagia vaatii usein 
tuekseen monimutkaisempia keinoja. 
Joskus henkiä voidaan rankaista 
tottelemattomuudesta kharonmagialla tai 
palkita vapaudella. Mikäli henkilö käyttää 
loitsumagiassaan ainoastaan tällaisia 
keinoja - keskustelua, neuvottelua ja 
rankaisua - häntä kutsutaan 
shamaaniksi. Shamanistisen magia 
sisältää normaalia loitsumagiaa 
enemmän puhetta ja ilmaisullista 
tanssia, eikä se perustu suoraan oman 
kehon henkien kontrollointiin vaan 
ympäristön henkien kanssa 
kommunikointiin. Shamanistinen magia 
on luonteeltaan aina hidasta, mutta 
vaikutukset usein kauaskantoisempia. 

Taikomisen vaikeustasot (yleisesti)

Taian voima Vaikeustaso

1 TRP 8

2 TRP 9 

3 TRP 10

4 TRP 11 

5 TRP 12 

Loitsumagian käyttömahdollisuudet eivät 
myöskään rajoitu tässä kirjassa listattuihin 
tekniikoihin. Pelaajia ja pelinjohtajia kan-
nustetaan kehittämään omia tekniikoita ja 
soveltamaan tämän kirjan tekniikoita eri ta-
voilla peleissään. Näiden sääntöjen on mää-
rä antaa yleinen linjaus magian 
olemuksesta ja käyttötavoista, mutta sään-
nöstön ei missään tapauksessa tule rajoit-
taa pelaajien ja pelinjohtajien 
mahdollisuuksia!
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RRaaiivvoo on erityinen magiavoiman nostami-
seen käytetty keino, jossa maagi pakottaa 
oman sielunvoiman avulla ympärillä olevat 
henget toimimaan vastoin niiden omaa tah-
toa. Raivolla toimiessa hahmon henkisuhde 
(henkinen tasapaino) kärsii huomattavasti, 
mikä voi johtaa pidempiaikaisiin sairastumi-
siin ja magiakyvyttömyyteen myöhemmin. 
Välitön vaikutus on kuitenkin se, että maa-
gi saa käyttöönsä +1 TRP jokaista otettua 
kahta vahinkopistettä kohden. Maagi voi saa-
da tällä tapaa kerralla käyttöönsä enintään 
tahdonvoiman verran taianrakennuspistei-
tä, rajoittuen luonnollisesti myös maagin 
kestopisteisiin.

Esimerkki 1 - Maagioppilas Hakur (magiavoi-
ma 3, lämpötilamagia 3) haluaa kokeilumie-
lessä jäädyttää lammen ystävänsä Jubin 
kanssa (magiavoima 3, lämpötilamagia 2). 
Jub aloittaa ruokkimalla kylmyydellä Haku-
rin taikaa. Hän haluaa avustaa taiassa täy-
dellä voimalla, joten hän heittää 
maksimaalisen magiavoimatasonsa (3) mu-
kaista taikaa. Koska hän vain avustaa, hä-
nen ei tarvitse valita magiatekniikkaa. Hän 
heittää taitoheiton (3d10) vaikeustasoa 10 (7 
+ 3) vastaan. Nopan tulokset ovat 2,5 ja 8. 
Suurin luku 8 + taito 2 = 10. Jubin onnistuu 
nipin napin ja ruokkii taikaa 2 pisteen ver-
ran (3 / 2 = 1,5).

Esimerkki 2 - Hakurilla on siis 
käytössään Magiavoima 3 + Jubin 
avustus 2 = 5 TRP magian käyt-
töön. Hän seisoo järven rannalla, 
mutta alue on valtava, joten hän 
valitsee taikaan 3 TRP:n verran 
vaikutusalue-magiatekniikkaa. 2 
TRP-pistettä hän käyttää Kylmyys-
tekniikkaan (lämpötilamagian tek-

niikka). Hän heittää taitoheiton 3d10 vai-
keustasoa 12 vastaan. Nopan tulokset ovat 
2, 2 ja 8. Suurin luku 8 + taito 3 = 11. Taika 
onnistuu melko mukavasti ja järven pintaan 
muodostuu nopeasti jääkiteitä. Pienen het-
ken jälkeen koko järvi on täysin jäätynyt.

Esimerkki 3 - Maagi Hasur istuu tavernassa, 
kun baaritappelu lähtee käyntiin. Muut eivät 
tiedä, että hän on ilmiömäisen voimakas ja 
mestarillinen liikemaagi (Magiavoima 5, liike-
magia 6). Hänellä on käytössään riimukivi, 
joka lisää hänen Magiaansa liiketaioissa yh-
dellä pisteellä. Hasurilla on nyt käytössään 
Magia 5 + riimukivi 1 = 6 TRP taikaa varten. 
Hän valitsee käyttöönsä kontrolli-liikemagia-
tekniikkaa 5 TRP:tä ja 1 pisteen etäisyys-tek-
niikkaa (yleinen magiatekniikka). Taian 
vaikeustaso on 13 (7 + 6). Hän heittää 5d10 
ja noppien tulokset ovat 2, 2, 4, 8 ja 9. Suu-
rin luku 9 + taito 6 = 15. Baarissa olevat hen-
kilöt lopettavat nujakan kuin seinään, kun 
Hasur nostaa muutamalla käden heilautuk-
sella baarin asiakkaat leijumaan katon va-
raan. "Minun kaupungissani?!" hän 
tuhahtaa ja alkaa valmistella seuraavaa tai-
kaa.

Mistä lisää voimaa?

Jokaisella henkilöllä on synnynnäisesti tiet-
ty määrä magiaa kehossaan. Sen voima ei 
normaalisti muutu elämän aikana, vaan sii-
hen vaikuttavat ainoastaan poikkeukselliset 
maagiset tapahtumat, kuten demonismi, 
magiapohjaiset taudit, voimakkaiden hen-
kiolentojen kosketus (esim. pyhien paikko-
jen vaikutus voi nostaa magiaominaisuutta 
rajoitetuiksi ajoiksi). Myös yliluonnolliset il-
miöt voivat järkyttää maagin sisäistä magia-
potentiaalia (normaali loitsumagia ei riitä). 

Vaikka pohjalla olevaan magiaominaisuu-
teen ei voikaan vaikuttaa, voi silti käytössä 
olevan magian määrää nostaa esimerkiksi 
Kalthanien riimukivien (ks. Magian Sinetit 
s. XX) ja rituaalivalmisteluiden avulla. Vai-
kukset ovat väliaikaisia ja rajoitettuja - esi-
merkiksi rituaalimagia auttaa vain alueella, 
jossa rituaalivalmistelut on tehty ja on käy-
tännössä liian hidasta taistelumagiaksi. Rii-
mukivet ovat esineitä, jotka voidaan 
menettää ja niihin sitoutunut magia kuluu 
käytettäessä (pelinjohtajan arviointikyvyn 
mukaan). Toisaalta em. keinoilla ei ole de-
monismin kaltaisia sivuvaikutuksia. 

Mikäli taikaan osallistuu useita maageja, 
voidaan saada aikaan massiivisia taikoja, 
mutta näin suurten voimien kontrollointi 
on äärimmäisen vaikeaa jopa huolellisella 
yhteistyöllä. Jos taikaan osallistuu useita 
maageja, lasketaan taian voimakkuus 
ikäänkuin niin, että ensisijaisesti taikovan 
maagin ominaisuuteen lisättäisi puolet 
avustavien maagien yhteenlasketusta Ma-
gia-ominaisuudesta. Jokaisen avustavan 
maagin on onnistuttava loitsussa ikään-
kuin taikoisi omaa taikaa. Esimerkiksi jos 
taikaa avustavan henkilön magia on 4, hä-
nen täytyy onnistua tason 4 loitsussa, jotta 
hän voi antaa ensisijaisesti taikovalle maa-
gille kaksi tasoa lisää magian voimakkuu-
teen. Ensisijaisesti taikovan maagin 
tarvitsee kuitenkin onnistua vain hänen Ma-
giaansa (ominaisuus) vastaavassa taiassa. 
Ensisijaisesti taikovan maagin Magian (omi-
naisuus) tulee kuitenkin olla vähintään 
yhtä suuri kuin voimakkaimman avustavan 
henkilön Magia (ominaisuus). 

Henkinen tasapaino

Maagin suhde henkiin on tärkeässä 
asemassa loitsumagiaa ja shamanistista 
magiaa käytettäessä. Henkisuhteen 
kuvaamiseen voi käyttää lukua, joka 
kuvaa maagin henkistä tasapainoa 
ympäristön kanssa. Esimerkiksi 
hetkellinen hiljentyminen voi parantaa 
henkisuhdetta, kun taas äkillinen 
suuttuminen parantaa suhdetta tuho-
magiaan, mutta heikentää suhdetta 
muihin magianlajeihin. Henkistä 
tasapainoa kuvataan arvoilla -2, -1, 0, 
+1, ja +2. Numeerisella järjestelmällä 
pelattaessa Henkisuhteen arvo lisätään 
jokaiseen magiatarkistukseen 
loitsumagiaa hyödynnettäessä.

Esimerkkejä henkisuhteen muutoksista

TTooiimmiinnttoo HHeennkkiissuuhhtteeeenn  mmuuuuttooss

Uhraus Lähes aina positiivinen

Meditointi Yleensä positiivinen

Rauhottuminen Usein positiivinen

Loitsumagia Joskus positiivinen

Itsekeskeisyys Usein negatiivinen

Tuhomagia Lähes aina negatiivinen

Raivomagia Aina negatiivinen
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RRaaiivvoo on erityinen magiavoiman nostami-
seen käytetty keino, jossa maagi pakottaa 
oman sielunvoiman avulla ympärillä olevat 
henget toimimaan vastoin niiden omaa tah-
toa. Raivolla toimiessa hahmon henkisuhde 
(henkinen tasapaino) kärsii huomattavasti, 
mikä voi johtaa pidempiaikaisiin sairastumi-
siin ja magiakyvyttömyyteen myöhemmin. 
Välitön vaikutus on kuitenkin se, että maa-
gi saa käyttöönsä +1 TRP jokaista otettua 
kahta vahinkopistettä kohden. Maagi voi saa-
da tällä tapaa kerralla käyttöönsä enintään 
tahdonvoiman verran taianrakennuspistei-
tä, rajoittuen luonnollisesti myös maagin 
kestopisteisiin.

Esimerkki 1 - Maagioppilas Hakur (magiavoi-
ma 3, lämpötilamagia 3) haluaa kokeilumie-
lessä jäädyttää lammen ystävänsä Jubin 
kanssa (magiavoima 3, lämpötilamagia 2). 
Jub aloittaa ruokkimalla kylmyydellä Haku-
rin taikaa. Hän haluaa avustaa taiassa täy-
dellä voimalla, joten hän heittää 
maksimaalisen magiavoimatasonsa (3) mu-
kaista taikaa. Koska hän vain avustaa, hä-
nen ei tarvitse valita magiatekniikkaa. Hän 
heittää taitoheiton (3d10) vaikeustasoa 10 (7 
+ 3) vastaan. Nopan tulokset ovat 2,5 ja 8. 
Suurin luku 8 + taito 2 = 10. Jubin onnistuu 
nipin napin ja ruokkii taikaa 2 pisteen ver-
ran (3 / 2 = 1,5).

Esimerkki 2 - Hakurilla on siis 
käytössään Magiavoima 3 + Jubin 
avustus 2 = 5 TRP magian käyt-
töön. Hän seisoo järven rannalla, 
mutta alue on valtava, joten hän 
valitsee taikaan 3 TRP:n verran 
vaikutusalue-magiatekniikkaa. 2 
TRP-pistettä hän käyttää Kylmyys-
tekniikkaan (lämpötilamagian tek-

niikka). Hän heittää taitoheiton 3d10 vai-
keustasoa 12 vastaan. Nopan tulokset ovat 
2, 2 ja 8. Suurin luku 8 + taito 3 = 11. Taika 
onnistuu melko mukavasti ja järven pintaan 
muodostuu nopeasti jääkiteitä. Pienen het-
ken jälkeen koko järvi on täysin jäätynyt.

Esimerkki 3 - Maagi Hasur istuu tavernassa, 
kun baaritappelu lähtee käyntiin. Muut eivät 
tiedä, että hän on ilmiömäisen voimakas ja 
mestarillinen liikemaagi (Magiavoima 5, liike-
magia 6). Hänellä on käytössään riimukivi, 
joka lisää hänen Magiaansa liiketaioissa yh-
dellä pisteellä. Hasurilla on nyt käytössään 
Magia 5 + riimukivi 1 = 6 TRP taikaa varten. 
Hän valitsee käyttöönsä kontrolli-liikemagia-
tekniikkaa 5 TRP:tä ja 1 pisteen etäisyys-tek-
niikkaa (yleinen magiatekniikka). Taian 
vaikeustaso on 13 (7 + 6). Hän heittää 5d10 
ja noppien tulokset ovat 2, 2, 4, 8 ja 9. Suu-
rin luku 9 + taito 6 = 15. Baarissa olevat hen-
kilöt lopettavat nujakan kuin seinään, kun 
Hasur nostaa muutamalla käden heilautuk-
sella baarin asiakkaat leijumaan katon va-
raan. "Minun kaupungissani?!" hän 
tuhahtaa ja alkaa valmistella seuraavaa tai-
kaa.

Mistä lisää voimaa?

Jokaisella henkilöllä on synnynnäisesti tiet-
ty määrä magiaa kehossaan. Sen voima ei 
normaalisti muutu elämän aikana, vaan sii-
hen vaikuttavat ainoastaan poikkeukselliset 
maagiset tapahtumat, kuten demonismi, 
magiapohjaiset taudit, voimakkaiden hen-
kiolentojen kosketus (esim. pyhien paikko-
jen vaikutus voi nostaa magiaominaisuutta 
rajoitetuiksi ajoiksi). Myös yliluonnolliset il-
miöt voivat järkyttää maagin sisäistä magia-
potentiaalia (normaali loitsumagia ei riitä). 

Vaikka pohjalla olevaan magiaominaisuu-
teen ei voikaan vaikuttaa, voi silti käytössä 
olevan magian määrää nostaa esimerkiksi 
Kalthanien riimukivien (ks. Magian Sinetit 
s. XX) ja rituaalivalmisteluiden avulla. Vai-
kukset ovat väliaikaisia ja rajoitettuja - esi-
merkiksi rituaalimagia auttaa vain alueella, 
jossa rituaalivalmistelut on tehty ja on käy-
tännössä liian hidasta taistelumagiaksi. Rii-
mukivet ovat esineitä, jotka voidaan 
menettää ja niihin sitoutunut magia kuluu 
käytettäessä (pelinjohtajan arviointikyvyn 
mukaan). Toisaalta em. keinoilla ei ole de-
monismin kaltaisia sivuvaikutuksia. 

Mikäli taikaan osallistuu useita maageja, 
voidaan saada aikaan massiivisia taikoja, 
mutta näin suurten voimien kontrollointi 
on äärimmäisen vaikeaa jopa huolellisella 
yhteistyöllä. Jos taikaan osallistuu useita 
maageja, lasketaan taian voimakkuus 
ikäänkuin niin, että ensisijaisesti taikovan 
maagin ominaisuuteen lisättäisi puolet 
avustavien maagien yhteenlasketusta Ma-
gia-ominaisuudesta. Jokaisen avustavan 
maagin on onnistuttava loitsussa ikään-
kuin taikoisi omaa taikaa. Esimerkiksi jos 
taikaa avustavan henkilön magia on 4, hä-
nen täytyy onnistua tason 4 loitsussa, jotta 
hän voi antaa ensisijaisesti taikovalle maa-
gille kaksi tasoa lisää magian voimakkuu-
teen. Ensisijaisesti taikovan maagin 
tarvitsee kuitenkin onnistua vain hänen Ma-
giaansa (ominaisuus) vastaavassa taiassa. 
Ensisijaisesti taikovan maagin Magian (omi-
naisuus) tulee kuitenkin olla vähintään 
yhtä suuri kuin voimakkaimman avustavan 
henkilön Magia (ominaisuus). 




