
Mágia
Voľná mágia sa v Chlimudskej ríši nevyskytuje (ostala len zvyšková v tvoroch a niektorých
predmetoch, nie však v takom množstve, aby mohla byť hromadne využiteľná), učenci síce
prichádzajú s rôznymi teóriami, faktom však je, že nikto nevie prečo zmizla. Jediným zdrojom
magickej energie v cisárstve je matéria dovážaná zo Šedých hôr.

Učenie kúziel
Každá postava s magickým nadaním sa môže naučiť kúzlo od postavy, ktorá ho ovláda. Učenie je
nutné zahrať!

Kúzla
Kúzlo je definované gestikuláciou (rúk, nôh, postavenie tela apod.) a formulkou. Formulka je
básnička (musí sa rýmovať!), v ktorej sa popisuje efekt kúzla. Zasiahnutý takýmto kúzlom hrá
efekt tak, ako ho pochopil z formulky.

Výzkum mágie
Každá magicky nadaná postava môže viesť svoj vlastný (popr. spoločný) výzkum mágie. Výzkum
prebieha čo najreálnejšie - tj. na základe teoretických poznatkov sa uskutočňujú experimenty.
Skúmajúci dodajú organizátorom zoznam s podrobným popisom experimentov, ktoré plánujú
uskutočniť a organizátori im dodajú ich výsledky (aby sa šetril čas a nemuseli stále behať za
orgom). Tieto experimenty však musia byť reálne vykonané!

Pred samotným zavedením kúzla do použitia je nutné vymyslieť formulku a gestikuláciu v takej
zložitosti, ktorá zodpovedá sile kúzla (určí organizátor, či je to dosť, alebo ešte málo + určí, koľko
kusov matérie bude stáť). Formulka bude určovať efekt kúzla, ak bude nejednoznačná, je to
chyba a smola kúzelníkov - nesmie byť zneužívané!

Použitie mágie
Magicky nadaná postava vykoná patričné gestá, vysloví formulku a spáli dané množstvo matérie -
tým sa vykoná kúzlo. Cieľ, na ktorého bolo kúzlo zoslané, sa zachová tak, ako to pochopil z
formulky.

Nebezpečenstvo mágie
Pokiaľ postava uskutoční kúzlo, ale popletie formulku, poprípade gestikuláciu, stratí akékoľvekPokiaľ postava uskutoční kúzlo, ale popletie formulku, poprípade gestikuláciu, stratí akékoľvek
magické schopnosti (nadanie), až do vyliečenia. Najčastejším efektom je oslepnutie na jedno oko,magické schopnosti (nadanie), až do vyliečenia. Najčastejším efektom je oslepnutie na jedno oko,
objavuje sa však aj ohluchnutie, ochrnutie jazyka, či končatiny. Efekt je určovaný hodom 1k6 predobjavuje sa však aj ohluchnutie, ochrnutie jazyka, či končatiny. Efekt je určovaný hodom 1k6 pred
organizátorom.organizátorom.

Mágia viazaná - alchýmia
Viazaná mágia sa nezmenila až tak markantne, keďže funguje na princípoch a veciach, ktoré
majú dlhšie trvanie a ich magické účinky miznú pomalšie. Výzkum tejto mágie prebieha podobne
ako výzkum mágie voľnej.

Mágia runová
Runy čerpajú energiu z iných sfér, čiže nie sú závislé na stave mágie v prostredí, tzn. fungujú tak
ako doteraz. Jednu runu je schopná používať akákoľvek postava po zacvičení, dve runy postavy
magicky nadané. Viac rún je možné používať jedine so špeciálnym výcvikom.

Mágia unisugestívna
Predstavuje mágiu prírody, rôznych božstiev a iných unisugestívnych bytostí. Táto mágia funguje
vždy inak (na základe dohody s organizátormi). Magická energia je magicky nadanej postave
poskytovaná danou unisugestívnou bytosťou (prírodou, božstvom) na dosiahnutie konkrétnych
cieľov, alebo skutkov.



Zákony ohľadom mágie:

Dekrét o užívaní síl magických v Chlimudskej ríši, ako aj v jej provinciách.
Cisár Jiergul, Grinburg, 278 rokov po Veľkom more.

Ja, cisár Jiergul, panovník v meste Grinburg, vládca Chlimudskej ríše, nariaďujem, z dôvodu
väčšej bezpečnosti celej krajiny, v týchto neistých časoch, toto nasledovné:

Každá osoba užívajúca síl magických, mystických alebo nadpozemských, žijúca na území
Chlimudskej ríše, či už od narodenia alebo len na dobu určitú, je povinná sa v mieste svojho
pobytu hlásiť najvyššiemu kňazovi a o svojich schopnostiach ho upovedomiť. Ďalej je povinná
zaplatiť desať Chlimudských strieborných za udelenie výsady užívať síl magických, mystických či
nadpozemských v tom kraji. Na základe toho jej bude úradne vystavený patent, ktorého podpisom
sa dotyčná osoba zaviaže, že v stave ohrozenia kráľovského majestátu ho bude brániť svojimi
všetkými možnými prostriedkami, čo znamená aj holým životom.

Osoba, ktorá využíva síl magických, mystických či nadpozemských bez vyššie uvedeného
patentu, je skazená bosoráctvom a čarodejníctvom a preto bude stíhaná mocou svetskou aj
duchovnou, bude lapená, do temnice uvrhnutá, podrobí sa útrpnému právu a bude jednohlasne
odsúdená súdom svetským aj cirkevným.


