
Hallintakristalli

Mustakäsien metsästyksessä paljon käytetty kristalli

pallo, jolla voi käskeä kohdetta tekemään jopa epä

miellyttäviä asioita. Kohde täytyy saada katsomaan

kristallipalloon, jolloin hän lumoutuu sen magiasta ja

on altis mille tahansa ehdotuksille. Jos käyttäjä itse

vahingossa katsoo palloon, hän itsekin lumoutuu sii

tä ja on altis käskyille.

Kristallipallon magia lumoaa kaikki siihen katsojat ja

altistaa heidät käskytykselle. Lumoutuneet kohteet

noudattavat kenen tahansa käskyjä, ei vain hallin

takristallin käyttäjän. Käskyt voivat olla aina ajatus

magian hallinta tekniikan tason 4 mukaisia käskyjä.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 4.

Julianin keltainen orvokki

Haudalla kasvava keltainen orvokki on ainoa elolli

nen, joka kestää Julianin pääkallon läheisyyttä. Se

näyttää päinvastoin nauttivan haudan läheisyydestä.

Kukka on ihmeellisen kaunis ja mesi herkullisen ma

keaa. Sanotaan, että Julianin henki imee lähiympä

ristön magiaa kukkaan. Se on ainoa muistutus siitä,

kuinka henki kauan sitten arvosti kauneutta. Kukas

ta tehty ruoka tai juoma virkistää ja elvyttää,

parantaa yhden kuntopisteen heti ja lisäksi kolme

pistettä tulevan vuorokauden aikana.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Kertakäyttöinen riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / Elä

mämagia tai Aistimagia).

Riimuntuntija

Koristeellinen pronssihansikas, johon

kaiverrettu riimutaika pystyy

aukaisemaan kaikki riimulukot,

joiden aukaisemisen

vaikeustaso on alle 15. Rii

muntuntija kykenee siis

avaamaan lähes kaikki

riimulukot vaivatta.

Magia:

Riimumagia, riimulukot.

Terät

Kivenleikkaaja (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Yksinkertaisesti taottu pitkämiekka jonka isku

muuttaa metallia kiveksi. Kivenleikkaaja oli Thur Sa

henin johtajan Carlap Sraanin henkivartijan ase.

Henkivartijan kuoleman jälkeen miekka oli vuosia

Thur Sahenin Bomrinin linnakkeen holvissa lukkojen

takana, kunnes se varastettiin.

Kivenleikkaajan iskut muuttavat metallia kiveksi

kosketuskohdasta. Tämän vuoksi miekat ja haarnis

kat murtuvat iskujen alla antaen Kivenleikkaajan

haltijalle ennen pitkää etulyöntiaseman taistelussa.

Magia:

Materiamagian perustekniikka Materia, taso 3.

Cazenmiekka (vahinko + 4, voimavaatimus 2)

Riimumagialla vahvistettu miekka, joka kestää pa

remmin ja on terävämpi. Materiamagia muuttaa te

rästä koko ajan uudestaan teräkseksi eli käytännössä

luo itseään uudestaan jatkuvasti. Terä siis korjautuu

pikkuhiljaa taistelujen lommoista alkuperäiseen

kuntoonsa.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Kalthanterä (vahinko + 6, voimavaatimus 2)

Voimakas riimumagialla vahvistettu koristeellinen

miekka, joka käyttää hyväkseen materiamagiaa ja tu

homagiaa. Materiamagia pitää miekan jatkuvasti hy

vässä kunnossa ja korjaa sitä. Tuhomagia lisää mie

kan leikkaustehoa luomalla miekan terän eteen

ohuen ohuen tuhomagiakerroksen.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 2.

Ide Jemin hammas (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Terävä hammas, joka erittää myrkkyä vuosien jäl

keenkin. Ide Jemin hampaasta voi hyötyä niin soturi

kuin alkemistikin.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 2.

Elämänterä (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Pieni koristeellinen tikari, joka imee

kohteestaan elinvoimaa käyttäjäänsä.

Elämänterä siirtää iskua kohden enintään

kaksi kestopistettä tuotetusta vahingosta

kohteelta tikarin käyttäjälle.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ruusujen terä (vahinko +3, voimavaati

mus 2)

Teräksestä valmistettu pitkämiekka,

jonka tunnistaa kahvaan muotoillusta

ruusukoristeesta. Terä valmistettiin

alunperin soturille, joka joutui taisteluun

rakkautensa kohteen kanssa. Elämämagia vaimentaa

kohteelle tulevaa kipua ja ajatusmagia vaimentaa

terän käyttäjän kokemia tunteita.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 1.

Seremoniaterä (vahinko +4, voimavaatimus 5)

Valtava kahden käden miekka, joka on aivan liian

painava mihinkään käytännön taisteluun. Koristeelli

set riimukoristelut kulkevat pitkin terän eri puolia.

Seremoniaterä on esillä tärkeissä Puvo Sahenin tilai

suuksissa vallan ja auktoriteetin merkkinä. Riimutai

kuus herättää kunnioitusta ja vahvistaa pelkoja

kaikissa, jotka ovat samassa huoneessa

Seremoniaterän kanssa.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Rituaaliveitsi (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Erittäin koristeellinen veitsi, joka on taottu erityisesti

rituaaliuhrauksia varten. Veitsi leikkaa terävästi, ja

kipinöi tuhomagiaa ja päästää käytettäessä pientä

ulvovaa ääntä. Myös pieni palaneen haju seuraa leik

kauksesta. Veitsen käyttö rituaaliuhrauksessa

helpottaa rituaalimagian vaikeustasoa kahdella

pisteellä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Lämpötilamagia, perustekniikka Kuumuus, taso 1.

Rituaalivaikutus (Terällä suoritettu tappo, uhraus tai

ruumiinavaus).

Teurastajanterä (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Teräksestä taottu pitkämiekka, jonka terään on muo

toiltu uhkaavia piikkejä. Teurastajanterä on hyvin

vaarallinen ase, ja pelkästään terän näyttäminen he

rättää kauhua vihollisissa.

Terään kirjoitettu riimutaikuus aiheuttaa repivää tu

hoa terän osuessa kohteeseen. Osuman vahinko

lasketaan tuplaamalla onnistumisen erotus, ja

lisäämällä tähän normaali miekan vahinko (+3).

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Suojukset

Riimuhaarniska (suojaarvo 7)

Teräshaarniska jota on vahvistettu riimumagialla.

Riimujen materiamagia tekee teräksestä normaalia

kovempaa ja kestävämpää. Haarniskan pinta on ti

mantinkova eikä yksinkertaisesti hajoa juuri miten

kään.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 5.

Riimuesineet
Kalthanhaarniska (suojaarvo 3, taikasuoja 5

TRP)

Kalthanien valmistama pronssiaarniska joka on ta

vallista keveämpi ja vahvempi. Haarniska on erikoi

nen siitä, että se pysäyttää myös loitsuja. Kalthanien

ajan haarniskat ovat erittäin harvinaisia ja niitä voi

löytää vain Kalthanraunioista. Haarniska ei ole tek

nisesti yhtä tasokas kuin nykyajan seppien haarnis

kat, mutta sen maagiset ominaisuudet tekevät siitä

erittäin arvokkaan.

Materiamagia korjaa haarniskaa itsestään, joten käy

tännössä se kestää ikuisesti. Haarniska pystyy torju

maan yhteensä 20 TRP:n verran magiaa ennen kuin

suojan täytyy antaa latautua. Latautuminen kestää

yhden päivän.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 5.

Jousimestarin nahkahansikkaat (suojaarvo 0)

Nämä Danakin nahasta tehdyt hansikkaat voimista

vat jousiampujan näköaisteja ja tarkkuutta. Hans

kojen magia auttaa ampumaan tarkasti pitkien mat

kojen päähän ja kohteiden erottamisen pimeimmäs

säkin yössä.

Lisää ketteryyttä 2 pistettä jousipyssyä käyttäessä,

mutta ei lisää voimaa. Antaa +3 taitotarkistukseen

näköaistin ollessa kyseessä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 2.

Aistimagia, perustekniikka Herkistyminen, taso 2.

Cazenkilpi (suojaarvo 5, taikasuoja 2 TRP)

Teräksestä valmistettu tornikilpi, joka on vahvistettu

riimumagialla. Kilpeen on jäljitelty Kalthanhaarnis

kan magialta suojaavaa taikuutta, mutta siinä on

onnistuttu heikommin. Kilpi korjautuu ajan kuluessa

magian voimasta.

Kilpi pystyy torjumaan yhteensä 6 TRP:n verran ma

giaa ennen kuin suojan täytyy antaa latautua. La

tautuminen kestää 2 päivää.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materia, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 2.

Riimukivet

Näkijän silmä

Kristallipallo johon on sidottu erittäin voimakkaan

aistimagiahengen sielu. Kiven haltija voi käskeä tai

pyytää henkeä auttamaan aistimagian käytössä.

Henki kuitenkin pystyy keskustelemaan kiven halti

jan kanssa ja haluaa tuntea kokemuksia hänen

kauttaan. Henki janoaa voimakkaita ja erilaisia koke

muksia, riippumatta siitä ovatko ne positiivisia vai

negatiivisia.

Henki voi antaa käyttäjälle joko 2 TRP:n verran lisää

aistimagiaa käyttöön tai lisätä aistimagian taitotar

kistukseen +2 edun. Henki siis voi antaa listää voi

maa tai auttaa taian tekemisessä.

Magia:

Riimukivi, Suraltaso (+2 TRP tai +2 taitotarkistus /

Aistimagia).

Sielun sitoja

Metallinen jalokiviupotuksin koristeltu riimukivi, joka

sitoo itseensä kuolleiden sieluja. Riimukiven

voimakkuus on kiinni siihen sidottujen sielujen

määrästä.

Kevyt lataus: 1 TRP / 1 sielu

Keskitasoinen lataus: 2 TRP / 2 sielua

Ylilataus: 3 TRP / 3 sielua

Xevin riimukivi

Riimukivi joka voi sitoa itseensä ihmisen sielun. Ki

vessä oleva sielu on periaatteessa kuolematon eikä

hajoa ajankaan kuluessa. Xevin riimukivi on voima

kas Suraltason riimukivi, joka voi säilöä ajatusmagi

aa, elämämagiaa ja aistimagiaa. Kiven valmisti Mus

takäsi Xev, joka tutki ikuisen elämän mahdollisuutta.

Kiveen voi sitoa ajatusmagiaa, elämämagiaa ja aisti

magiaa ympäristöstä. Kiveen voi myös sitoa ihmisen

sielun tämän kuollessa. Sielun voi käyttää samalla

tavalla voimistamaan omaa taikuutta kuin muutakin

kiven sisällä olevaa magiaa. Yhtä taikaa kohden kivi

antaa käyttöön enintään 3 TRP:tä ja voi sitoa itseensä

enintään 30 TRP:tä.

Magia:

Riimukivi, Induraltaso (+3 TRP).

Julianin kallo

Julianin traagista tarinaa ei tunneta juurikaan, mut

ta hänen hautansa on kammoksuttu paikka hautuu

maalla. Yksikään puu ei ulota juuriaan hänen hau

dalleen, eikä ruoho kasva muutamaa metriä lähem

mäs. Julianin kirottu pääkallo aiheuttaa

lakonisuutta ja masentuneisuutta kaikissa haudalla

kävijöissä. Tuhomagian vaikutuksen vuoksi kaikki

taiat heikkenevät 1 TRP:llä pääkallon lähistöllä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 1.

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 1

(heikotus).

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2 (huoneen ko

koinen).

Riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / tuhomagia).

Korut

Varjomurhaajan sormus

Rosopintainen metallinen sormus, joka vahvistaa ja

nopeuttaa kantajaansa, sekä vaikeuttaa tämän huo

maamista. Sormuksen on valmistanut pitkään Kalt

hanraunioissa elänyt mustakäsi, joka käytti sitä sa

lamurhatakseen aatelisia suurista palkkioista.

Sormus lisää käyttäjän ominaisuuksia +1 Ketteryys,

+1 Voima. Käyttäjä muuttuu hieman läpinäkyväksi ja

häilyväksi lisäten +3 vaikeustasoon huomata käyttä

jä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 1.

Aistimagia, perustekniikka Illuusio, taso 2.

Unilukko

Lukko, joka pystyy vangitsemaan kohteen ikuiseen

uneen. Toimii vain kosketusetäisyydeltä nukkuvaan

kohteeseen. Taika aktivoituu, kun lukon lukitsee ja

vapautuu, kun lukko aukeaa. Lukko on naamioitu

riipukseksi, jonka voi ripustaa tietämättömän uhrin

kaulaan.

Kun lukko on lukittu ja riippuu henkilön kaulassa,

hän ei herää unesta niin kauan kuin lukko koskettaa

häntä. Lukko ei aiheuta nukahtamista, se vain estää

heräämisen.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 3.

Kirottu kylmyyden sormus

Hopeinen jään peittämä sormus, johon sitoutunut

kylmyyden henki aiheuttaa käyttäytymisen muutok

sia omistajassaan. Sormus on ollut aikojen saatossa

useiden soturiruhtinaiden ja julmien kuninkaiden

hallussa.

Sormuksessa elävä kylmyyden henki sulautuu osaksi

käyttäjän sielua. Sormuksen päälle pukija voi halu

tessaan vastustaa sulautumista heittämällä tahdon

voimatarkistuksen vaikeustasoa 8 vastaan. Jos tah

donvoimatarkistus onnistuu, sielujen sulautuminen

yhteen epäonnistuu, ja suuttunut kylmänhenki alkaa

jäädyttää sormusta ja sen ympäristöä. Jos sulautu

minen onnistuu, henki alkaa manipuloida käyttäjää

ajatusmagialla. Henki nostattaa käyttäjässä vallanhi

moa ja laskee empatiakykyä.

Magia:

Ajatusmagia, Telepatia, taso 3

Lämpötilamagia, perustekniikka Kylmyys, taso 2.

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 1.

Soturin amuletti

Saraslainen luu, hammas ja kivikoristeinen riipus,

joka on kulkenut soturilta soturille suvussa vuosien

ajan. Amuletti ruokkii käyttäjänsä kehoa hyvin hi

taasti, ja aiheuttaa lihasten ja verisuonten kasvua.

Voima ja Kunto nousevat yhdellä pisteellä, kun amu

lettia on pitänyt päällä vuorokauden. Jos amuletin

ottaa pois päältä, vaikutus katoaa vuorokauden ku

luessa.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka

Muokkaus, taso 1.

Muut

Kalthankuutio

Kultainen sileäpintainen kuutio, joka lämmittää lä

hiympäristöä. Se oli Kalthanien aikoina yleinen käyt

töesine, joka auttoi selviämään kylmistä olosuhteista.

Taika aktivoidaan kääntämällä kuution ylä ja alao

saa toisiinsa nähden puoli kierrosta.

Kun kuution reunat kääntää toiseen asentoon taika

aktivoituu ja alkaa lämmittää ympäristöä Lämpötila

magialla. Kuutiolla voi lämmittää tilan kuumaksi ke

sällä ja lämpimäksi talvella. Nostaa lämpötilaa noin

30 astetta.

Magia:

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Hofan kruunu

Karusti metallista valmistettu

otsapanta, jonka polttojälki

muuntaa kuolleen ihmisen ma

natuksi epäkuolleeksi. Kruunu

saa nimensä siitä, että kaikki

kruunun avulla manatut ihmiset

tottelevat nimeä Hofa.

Kun pannan aktivoi, se polttaa manausriimut ruu

miin päänahkaan. Manattu noudattaa luojansa käs

kyjä parhaansa mukaan, mutta sen henkiset ja fyysi

set kyvyt huononevat sitä mukaan kun ruumis mä

tänee. Normaali ruumis kestää vain muutamia päiviä

toimintakykyisenä. Manatun kaikki ominaisuudet

laskevat yhdellä pisteellä joka toinen päivä ja jokai

nen taito yhdellä pisteellä joka päivä. Kun manatun

kunto tippuu nollaan, se ei pysty enään liikkumaan.

Manattu voi käyttää kaikkia taitojaan, jopa magiatai

toja.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.

Hofarauta

Vaikutus vastaa Hofan kruunua, mutta on otsapan

nan sijaan vain rautalevy. Levy palaa kiinni ruumii

seen ja aktivoi manauksen. Rautaa voi käyttää uu

destaan kun ruumis tuhoutunut tai rauta on irroitet

tu leikkaamalla. Raudan irroittamisen jälkeen

manaus katoaa ruumiista.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.



Hallintakristalli

Mustakäsien metsästyksessä paljon käytetty kristalli

pallo, jolla voi käskeä kohdetta tekemään jopa epä

miellyttäviä asioita. Kohde täytyy saada katsomaan

kristallipalloon, jolloin hän lumoutuu sen magiasta ja

on altis mille tahansa ehdotuksille. Jos käyttäjä itse

vahingossa katsoo palloon, hän itsekin lumoutuu sii

tä ja on altis käskyille.

Kristallipallon magia lumoaa kaikki siihen katsojat ja

altistaa heidät käskytykselle. Lumoutuneet kohteet

noudattavat kenen tahansa käskyjä, ei vain hallin

takristallin käyttäjän. Käskyt voivat olla aina ajatus

magian hallinta tekniikan tason 4 mukaisia käskyjä.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 4.

Julianin keltainen orvokki

Haudalla kasvava keltainen orvokki on ainoa elolli

nen, joka kestää Julianin pääkallon läheisyyttä. Se

näyttää päinvastoin nauttivan haudan läheisyydestä.

Kukka on ihmeellisen kaunis ja mesi herkullisen ma

keaa. Sanotaan, että Julianin henki imee lähiympä

ristön magiaa kukkaan. Se on ainoa muistutus siitä,

kuinka henki kauan sitten arvosti kauneutta. Kukas

ta tehty ruoka tai juoma virkistää ja elvyttää,

parantaa yhden kuntopisteen heti ja lisäksi kolme

pistettä tulevan vuorokauden aikana.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Kertakäyttöinen riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / Elä

mämagia tai Aistimagia).

Riimuntuntija

Koristeellinen pronssihansikas, johon

kaiverrettu riimutaika pystyy

aukaisemaan kaikki riimulukot,

joiden aukaisemisen

vaikeustaso on alle 15. Rii

muntuntija kykenee siis

avaamaan lähes kaikki

riimulukot vaivatta.

Magia:

Riimumagia, riimulukot.

Terät

Kivenleikkaaja (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Yksinkertaisesti taottu pitkämiekka jonka isku

muuttaa metallia kiveksi. Kivenleikkaaja oli Thur Sa

henin johtajan Carlap Sraanin henkivartijan ase.

Henkivartijan kuoleman jälkeen miekka oli vuosia

Thur Sahenin Bomrinin linnakkeen holvissa lukkojen

takana, kunnes se varastettiin.

Kivenleikkaajan iskut muuttavat metallia kiveksi

kosketuskohdasta. Tämän vuoksi miekat ja haarnis

kat murtuvat iskujen alla antaen Kivenleikkaajan

haltijalle ennen pitkää etulyöntiaseman taistelussa.

Magia:

Materiamagian perustekniikka Materia, taso 3.

Cazenmiekka (vahinko + 4, voimavaatimus 2)

Riimumagialla vahvistettu miekka, joka kestää pa

remmin ja on terävämpi. Materiamagia muuttaa te

rästä koko ajan uudestaan teräkseksi eli käytännössä

luo itseään uudestaan jatkuvasti. Terä siis korjautuu

pikkuhiljaa taistelujen lommoista alkuperäiseen

kuntoonsa.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Kalthanterä (vahinko + 6, voimavaatimus 2)

Voimakas riimumagialla vahvistettu koristeellinen

miekka, joka käyttää hyväkseen materiamagiaa ja tu

homagiaa. Materiamagia pitää miekan jatkuvasti hy

vässä kunnossa ja korjaa sitä. Tuhomagia lisää mie

kan leikkaustehoa luomalla miekan terän eteen

ohuen ohuen tuhomagiakerroksen.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 2.

Ide Jemin hammas (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Terävä hammas, joka erittää myrkkyä vuosien jäl

keenkin. Ide Jemin hampaasta voi hyötyä niin soturi

kuin alkemistikin.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 2.

Elämänterä (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Pieni koristeellinen tikari, joka imee

kohteestaan elinvoimaa käyttäjäänsä.

Elämänterä siirtää iskua kohden enintään

kaksi kestopistettä tuotetusta vahingosta

kohteelta tikarin käyttäjälle.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ruusujen terä (vahinko +3, voimavaati

mus 2)

Teräksestä valmistettu pitkämiekka,

jonka tunnistaa kahvaan muotoillusta

ruusukoristeesta. Terä valmistettiin

alunperin soturille, joka joutui taisteluun

rakkautensa kohteen kanssa. Elämämagia vaimentaa

kohteelle tulevaa kipua ja ajatusmagia vaimentaa

terän käyttäjän kokemia tunteita.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 1.

Seremoniaterä (vahinko +4, voimavaatimus 5)

Valtava kahden käden miekka, joka on aivan liian

painava mihinkään käytännön taisteluun. Koristeelli

set riimukoristelut kulkevat pitkin terän eri puolia.

Seremoniaterä on esillä tärkeissä Puvo Sahenin tilai

suuksissa vallan ja auktoriteetin merkkinä. Riimutai

kuus herättää kunnioitusta ja vahvistaa pelkoja

kaikissa, jotka ovat samassa huoneessa

Seremoniaterän kanssa.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Rituaaliveitsi (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Erittäin koristeellinen veitsi, joka on taottu erityisesti

rituaaliuhrauksia varten. Veitsi leikkaa terävästi, ja

kipinöi tuhomagiaa ja päästää käytettäessä pientä

ulvovaa ääntä. Myös pieni palaneen haju seuraa leik

kauksesta. Veitsen käyttö rituaaliuhrauksessa

helpottaa rituaalimagian vaikeustasoa kahdella

pisteellä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Lämpötilamagia, perustekniikka Kuumuus, taso 1.

Rituaalivaikutus (Terällä suoritettu tappo, uhraus tai

ruumiinavaus).

Teurastajanterä (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Teräksestä taottu pitkämiekka, jonka terään on muo

toiltu uhkaavia piikkejä. Teurastajanterä on hyvin

vaarallinen ase, ja pelkästään terän näyttäminen he

rättää kauhua vihollisissa.

Terään kirjoitettu riimutaikuus aiheuttaa repivää tu

hoa terän osuessa kohteeseen. Osuman vahinko

lasketaan tuplaamalla onnistumisen erotus, ja

lisäämällä tähän normaali miekan vahinko (+3).

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Suojukset

Riimuhaarniska (suojaarvo 7)

Teräshaarniska jota on vahvistettu riimumagialla.

Riimujen materiamagia tekee teräksestä normaalia

kovempaa ja kestävämpää. Haarniskan pinta on ti

mantinkova eikä yksinkertaisesti hajoa juuri miten

kään.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 5.

Riimuesineet
Kalthanhaarniska (suojaarvo 3, taikasuoja 5

TRP)

Kalthanien valmistama pronssiaarniska joka on ta

vallista keveämpi ja vahvempi. Haarniska on erikoi

nen siitä, että se pysäyttää myös loitsuja. Kalthanien

ajan haarniskat ovat erittäin harvinaisia ja niitä voi

löytää vain Kalthanraunioista. Haarniska ei ole tek

nisesti yhtä tasokas kuin nykyajan seppien haarnis

kat, mutta sen maagiset ominaisuudet tekevät siitä

erittäin arvokkaan.

Materiamagia korjaa haarniskaa itsestään, joten käy

tännössä se kestää ikuisesti. Haarniska pystyy torju

maan yhteensä 20 TRP:n verran magiaa ennen kuin

suojan täytyy antaa latautua. Latautuminen kestää

yhden päivän.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 5.

Jousimestarin nahkahansikkaat (suojaarvo 0)

Nämä Danakin nahasta tehdyt hansikkaat voimista

vat jousiampujan näköaisteja ja tarkkuutta. Hans

kojen magia auttaa ampumaan tarkasti pitkien mat

kojen päähän ja kohteiden erottamisen pimeimmäs

säkin yössä.

Lisää ketteryyttä 2 pistettä jousipyssyä käyttäessä,

mutta ei lisää voimaa. Antaa +3 taitotarkistukseen

näköaistin ollessa kyseessä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 2.

Aistimagia, perustekniikka Herkistyminen, taso 2.

Cazenkilpi (suojaarvo 5, taikasuoja 2 TRP)

Teräksestä valmistettu tornikilpi, joka on vahvistettu

riimumagialla. Kilpeen on jäljitelty Kalthanhaarnis

kan magialta suojaavaa taikuutta, mutta siinä on

onnistuttu heikommin. Kilpi korjautuu ajan kuluessa

magian voimasta.

Kilpi pystyy torjumaan yhteensä 6 TRP:n verran ma

giaa ennen kuin suojan täytyy antaa latautua. La

tautuminen kestää 2 päivää.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materia, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 2.

Riimukivet

Näkijän silmä

Kristallipallo johon on sidottu erittäin voimakkaan

aistimagiahengen sielu. Kiven haltija voi käskeä tai

pyytää henkeä auttamaan aistimagian käytössä.

Henki kuitenkin pystyy keskustelemaan kiven halti

jan kanssa ja haluaa tuntea kokemuksia hänen

kauttaan. Henki janoaa voimakkaita ja erilaisia koke

muksia, riippumatta siitä ovatko ne positiivisia vai

negatiivisia.

Henki voi antaa käyttäjälle joko 2 TRP:n verran lisää

aistimagiaa käyttöön tai lisätä aistimagian taitotar

kistukseen +2 edun. Henki siis voi antaa listää voi

maa tai auttaa taian tekemisessä.

Magia:

Riimukivi, Suraltaso (+2 TRP tai +2 taitotarkistus /

Aistimagia).

Sielun sitoja

Metallinen jalokiviupotuksin koristeltu riimukivi, joka

sitoo itseensä kuolleiden sieluja. Riimukiven

voimakkuus on kiinni siihen sidottujen sielujen

määrästä.

Kevyt lataus: 1 TRP / 1 sielu

Keskitasoinen lataus: 2 TRP / 2 sielua

Ylilataus: 3 TRP / 3 sielua

Xevin riimukivi

Riimukivi joka voi sitoa itseensä ihmisen sielun. Ki

vessä oleva sielu on periaatteessa kuolematon eikä

hajoa ajankaan kuluessa. Xevin riimukivi on voima

kas Suraltason riimukivi, joka voi säilöä ajatusmagi

aa, elämämagiaa ja aistimagiaa. Kiven valmisti Mus

takäsi Xev, joka tutki ikuisen elämän mahdollisuutta.

Kiveen voi sitoa ajatusmagiaa, elämämagiaa ja aisti

magiaa ympäristöstä. Kiveen voi myös sitoa ihmisen

sielun tämän kuollessa. Sielun voi käyttää samalla

tavalla voimistamaan omaa taikuutta kuin muutakin

kiven sisällä olevaa magiaa. Yhtä taikaa kohden kivi

antaa käyttöön enintään 3 TRP:tä ja voi sitoa itseensä

enintään 30 TRP:tä.

Magia:

Riimukivi, Induraltaso (+3 TRP).

Julianin kallo

Julianin traagista tarinaa ei tunneta juurikaan, mut

ta hänen hautansa on kammoksuttu paikka hautuu

maalla. Yksikään puu ei ulota juuriaan hänen hau

dalleen, eikä ruoho kasva muutamaa metriä lähem

mäs. Julianin kirottu pääkallo aiheuttaa

lakonisuutta ja masentuneisuutta kaikissa haudalla

kävijöissä. Tuhomagian vaikutuksen vuoksi kaikki

taiat heikkenevät 1 TRP:llä pääkallon lähistöllä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 1.

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 1

(heikotus).

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2 (huoneen ko

koinen).

Riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / tuhomagia).

Korut

Varjomurhaajan sormus

Rosopintainen metallinen sormus, joka vahvistaa ja

nopeuttaa kantajaansa, sekä vaikeuttaa tämän huo

maamista. Sormuksen on valmistanut pitkään Kalt

hanraunioissa elänyt mustakäsi, joka käytti sitä sa

lamurhatakseen aatelisia suurista palkkioista.

Sormus lisää käyttäjän ominaisuuksia +1 Ketteryys,

+1 Voima. Käyttäjä muuttuu hieman läpinäkyväksi ja

häilyväksi lisäten +3 vaikeustasoon huomata käyttä

jä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 1.

Aistimagia, perustekniikka Illuusio, taso 2.

Unilukko

Lukko, joka pystyy vangitsemaan kohteen ikuiseen

uneen. Toimii vain kosketusetäisyydeltä nukkuvaan

kohteeseen. Taika aktivoituu, kun lukon lukitsee ja

vapautuu, kun lukko aukeaa. Lukko on naamioitu

riipukseksi, jonka voi ripustaa tietämättömän uhrin

kaulaan.

Kun lukko on lukittu ja riippuu henkilön kaulassa,

hän ei herää unesta niin kauan kuin lukko koskettaa

häntä. Lukko ei aiheuta nukahtamista, se vain estää

heräämisen.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 3.

Kirottu kylmyyden sormus

Hopeinen jään peittämä sormus, johon sitoutunut

kylmyyden henki aiheuttaa käyttäytymisen muutok

sia omistajassaan. Sormus on ollut aikojen saatossa

useiden soturiruhtinaiden ja julmien kuninkaiden

hallussa.

Sormuksessa elävä kylmyyden henki sulautuu osaksi

käyttäjän sielua. Sormuksen päälle pukija voi halu

tessaan vastustaa sulautumista heittämällä tahdon

voimatarkistuksen vaikeustasoa 8 vastaan. Jos tah

donvoimatarkistus onnistuu, sielujen sulautuminen

yhteen epäonnistuu, ja suuttunut kylmänhenki alkaa

jäädyttää sormusta ja sen ympäristöä. Jos sulautu

minen onnistuu, henki alkaa manipuloida käyttäjää

ajatusmagialla. Henki nostattaa käyttäjässä vallanhi

moa ja laskee empatiakykyä.

Magia:

Ajatusmagia, Telepatia, taso 3

Lämpötilamagia, perustekniikka Kylmyys, taso 2.

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 1.

Soturin amuletti

Saraslainen luu, hammas ja kivikoristeinen riipus,

joka on kulkenut soturilta soturille suvussa vuosien

ajan. Amuletti ruokkii käyttäjänsä kehoa hyvin hi

taasti, ja aiheuttaa lihasten ja verisuonten kasvua.

Voima ja Kunto nousevat yhdellä pisteellä, kun amu

lettia on pitänyt päällä vuorokauden. Jos amuletin

ottaa pois päältä, vaikutus katoaa vuorokauden ku

luessa.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka

Muokkaus, taso 1.

Muut

Kalthankuutio

Kultainen sileäpintainen kuutio, joka lämmittää lä

hiympäristöä. Se oli Kalthanien aikoina yleinen käyt

töesine, joka auttoi selviämään kylmistä olosuhteista.

Taika aktivoidaan kääntämällä kuution ylä ja alao

saa toisiinsa nähden puoli kierrosta.

Kun kuution reunat kääntää toiseen asentoon taika

aktivoituu ja alkaa lämmittää ympäristöä Lämpötila

magialla. Kuutiolla voi lämmittää tilan kuumaksi ke

sällä ja lämpimäksi talvella. Nostaa lämpötilaa noin

30 astetta.

Magia:

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Hofan kruunu

Karusti metallista valmistettu

otsapanta, jonka polttojälki

muuntaa kuolleen ihmisen ma

natuksi epäkuolleeksi. Kruunu

saa nimensä siitä, että kaikki

kruunun avulla manatut ihmiset

tottelevat nimeä Hofa.

Kun pannan aktivoi, se polttaa manausriimut ruu

miin päänahkaan. Manattu noudattaa luojansa käs

kyjä parhaansa mukaan, mutta sen henkiset ja fyysi

set kyvyt huononevat sitä mukaan kun ruumis mä

tänee. Normaali ruumis kestää vain muutamia päiviä

toimintakykyisenä. Manatun kaikki ominaisuudet

laskevat yhdellä pisteellä joka toinen päivä ja jokai

nen taito yhdellä pisteellä joka päivä. Kun manatun

kunto tippuu nollaan, se ei pysty enään liikkumaan.

Manattu voi käyttää kaikkia taitojaan, jopa magiatai

toja.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.

Hofarauta

Vaikutus vastaa Hofan kruunua, mutta on otsapan

nan sijaan vain rautalevy. Levy palaa kiinni ruumii

seen ja aktivoi manauksen. Rautaa voi käyttää uu

destaan kun ruumis tuhoutunut tai rauta on irroitet

tu leikkaamalla. Raudan irroittamisen jälkeen

manaus katoaa ruumiista.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.



Hallintakristalli

Mustakäsien metsästyksessä paljon käytetty kristalli

pallo, jolla voi käskeä kohdetta tekemään jopa epä

miellyttäviä asioita. Kohde täytyy saada katsomaan

kristallipalloon, jolloin hän lumoutuu sen magiasta ja

on altis mille tahansa ehdotuksille. Jos käyttäjä itse

vahingossa katsoo palloon, hän itsekin lumoutuu sii

tä ja on altis käskyille.

Kristallipallon magia lumoaa kaikki siihen katsojat ja

altistaa heidät käskytykselle. Lumoutuneet kohteet

noudattavat kenen tahansa käskyjä, ei vain hallin

takristallin käyttäjän. Käskyt voivat olla aina ajatus

magian hallinta tekniikan tason 4 mukaisia käskyjä.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 4.

Julianin keltainen orvokki

Haudalla kasvava keltainen orvokki on ainoa elolli

nen, joka kestää Julianin pääkallon läheisyyttä. Se

näyttää päinvastoin nauttivan haudan läheisyydestä.

Kukka on ihmeellisen kaunis ja mesi herkullisen ma

keaa. Sanotaan, että Julianin henki imee lähiympä

ristön magiaa kukkaan. Se on ainoa muistutus siitä,

kuinka henki kauan sitten arvosti kauneutta. Kukas

ta tehty ruoka tai juoma virkistää ja elvyttää,

parantaa yhden kuntopisteen heti ja lisäksi kolme

pistettä tulevan vuorokauden aikana.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Kertakäyttöinen riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / Elä

mämagia tai Aistimagia).

Riimuntuntija

Koristeellinen pronssihansikas, johon

kaiverrettu riimutaika pystyy

aukaisemaan kaikki riimulukot,

joiden aukaisemisen

vaikeustaso on alle 15. Rii

muntuntija kykenee siis

avaamaan lähes kaikki

riimulukot vaivatta.

Magia:

Riimumagia, riimulukot.

Terät

Kivenleikkaaja (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Yksinkertaisesti taottu pitkämiekka jonka isku

muuttaa metallia kiveksi. Kivenleikkaaja oli Thur Sa

henin johtajan Carlap Sraanin henkivartijan ase.

Henkivartijan kuoleman jälkeen miekka oli vuosia

Thur Sahenin Bomrinin linnakkeen holvissa lukkojen

takana, kunnes se varastettiin.

Kivenleikkaajan iskut muuttavat metallia kiveksi

kosketuskohdasta. Tämän vuoksi miekat ja haarnis

kat murtuvat iskujen alla antaen Kivenleikkaajan

haltijalle ennen pitkää etulyöntiaseman taistelussa.

Magia:

Materiamagian perustekniikka Materia, taso 3.

Cazenmiekka (vahinko + 4, voimavaatimus 2)

Riimumagialla vahvistettu miekka, joka kestää pa

remmin ja on terävämpi. Materiamagia muuttaa te

rästä koko ajan uudestaan teräkseksi eli käytännössä

luo itseään uudestaan jatkuvasti. Terä siis korjautuu

pikkuhiljaa taistelujen lommoista alkuperäiseen

kuntoonsa.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Kalthanterä (vahinko + 6, voimavaatimus 2)

Voimakas riimumagialla vahvistettu koristeellinen

miekka, joka käyttää hyväkseen materiamagiaa ja tu

homagiaa. Materiamagia pitää miekan jatkuvasti hy

vässä kunnossa ja korjaa sitä. Tuhomagia lisää mie

kan leikkaustehoa luomalla miekan terän eteen

ohuen ohuen tuhomagiakerroksen.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 2.

Ide Jemin hammas (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Terävä hammas, joka erittää myrkkyä vuosien jäl

keenkin. Ide Jemin hampaasta voi hyötyä niin soturi

kuin alkemistikin.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 2.

Elämänterä (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Pieni koristeellinen tikari, joka imee

kohteestaan elinvoimaa käyttäjäänsä.

Elämänterä siirtää iskua kohden enintään

kaksi kestopistettä tuotetusta vahingosta

kohteelta tikarin käyttäjälle.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ruusujen terä (vahinko +3, voimavaati

mus 2)

Teräksestä valmistettu pitkämiekka,

jonka tunnistaa kahvaan muotoillusta

ruusukoristeesta. Terä valmistettiin

alunperin soturille, joka joutui taisteluun

rakkautensa kohteen kanssa. Elämämagia vaimentaa

kohteelle tulevaa kipua ja ajatusmagia vaimentaa

terän käyttäjän kokemia tunteita.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 1.

Seremoniaterä (vahinko +4, voimavaatimus 5)

Valtava kahden käden miekka, joka on aivan liian

painava mihinkään käytännön taisteluun. Koristeelli

set riimukoristelut kulkevat pitkin terän eri puolia.

Seremoniaterä on esillä tärkeissä Puvo Sahenin tilai

suuksissa vallan ja auktoriteetin merkkinä. Riimutai

kuus herättää kunnioitusta ja vahvistaa pelkoja

kaikissa, jotka ovat samassa huoneessa

Seremoniaterän kanssa.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Rituaaliveitsi (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Erittäin koristeellinen veitsi, joka on taottu erityisesti

rituaaliuhrauksia varten. Veitsi leikkaa terävästi, ja

kipinöi tuhomagiaa ja päästää käytettäessä pientä

ulvovaa ääntä. Myös pieni palaneen haju seuraa leik

kauksesta. Veitsen käyttö rituaaliuhrauksessa

helpottaa rituaalimagian vaikeustasoa kahdella

pisteellä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Lämpötilamagia, perustekniikka Kuumuus, taso 1.

Rituaalivaikutus (Terällä suoritettu tappo, uhraus tai

ruumiinavaus).

Teurastajanterä (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Teräksestä taottu pitkämiekka, jonka terään on muo

toiltu uhkaavia piikkejä. Teurastajanterä on hyvin

vaarallinen ase, ja pelkästään terän näyttäminen he

rättää kauhua vihollisissa.

Terään kirjoitettu riimutaikuus aiheuttaa repivää tu

hoa terän osuessa kohteeseen. Osuman vahinko

lasketaan tuplaamalla onnistumisen erotus, ja

lisäämällä tähän normaali miekan vahinko (+3).

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Suojukset

Riimuhaarniska (suojaarvo 7)

Teräshaarniska jota on vahvistettu riimumagialla.

Riimujen materiamagia tekee teräksestä normaalia

kovempaa ja kestävämpää. Haarniskan pinta on ti

mantinkova eikä yksinkertaisesti hajoa juuri miten

kään.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 5.

Kalthanhaarniska (suojaarvo 3, taikasuoja 5

TRP)

Kalthanien valmistama pronssiaarniska joka on ta

vallista keveämpi ja vahvempi. Haarniska on erikoi

nen siitä, että se pysäyttää myös loitsuja. Kalthanien

ajan haarniskat ovat erittäin harvinaisia ja niitä voi

löytää vain Kalthanraunioista. Haarniska ei ole tek

nisesti yhtä tasokas kuin nykyajan seppien haarnis

kat, mutta sen maagiset ominaisuudet tekevät siitä

erittäin arvokkaan.

Materiamagia korjaa haarniskaa itsestään, joten käy

tännössä se kestää ikuisesti. Haarniska pystyy torju

maan yhteensä 20 TRP:n verran magiaa ennen kuin

suojan täytyy antaa latautua. Latautuminen kestää

yhden päivän.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 5.

Jousimestarin nahkahansikkaat (suojaarvo 0)

Nämä Danakin nahasta tehdyt hansikkaat voimista

vat jousiampujan näköaisteja ja tarkkuutta. Hans

kojen magia auttaa ampumaan tarkasti pitkien mat

kojen päähän ja kohteiden erottamisen pimeimmäs

säkin yössä.

Lisää ketteryyttä 2 pistettä jousipyssyä käyttäessä,

mutta ei lisää voimaa. Antaa +3 taitotarkistukseen

näköaistin ollessa kyseessä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 2.

Aistimagia, perustekniikka Herkistyminen, taso 2.

Cazenkilpi (suojaarvo 5, taikasuoja 2 TRP)

Teräksestä valmistettu tornikilpi, joka on vahvistettu

riimumagialla. Kilpeen on jäljitelty Kalthanhaarnis

kan magialta suojaavaa taikuutta, mutta siinä on

onnistuttu heikommin. Kilpi korjautuu ajan kuluessa

magian voimasta.

Kilpi pystyy torjumaan yhteensä 6 TRP:n verran ma

giaa ennen kuin suojan täytyy antaa latautua. La

tautuminen kestää 2 päivää.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materia, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 2.

Riimukivet

Näkijän silmä

Kristallipallo johon on sidottu erittäin voimakkaan

aistimagiahengen sielu. Kiven haltija voi käskeä tai

pyytää henkeä auttamaan aistimagian käytössä.

Henki kuitenkin pystyy keskustelemaan kiven halti

jan kanssa ja haluaa tuntea kokemuksia hänen

kauttaan. Henki janoaa voimakkaita ja erilaisia koke

muksia, riippumatta siitä ovatko ne positiivisia vai

negatiivisia.

Henki voi antaa käyttäjälle joko 2 TRP:n verran lisää

aistimagiaa käyttöön tai lisätä aistimagian taitotar

kistukseen +2 edun. Henki siis voi antaa listää voi

maa tai auttaa taian tekemisessä.

Magia:

Riimukivi, Suraltaso (+2 TRP tai +2 taitotarkistus /

Aistimagia).

Sielun sitoja

Metallinen jalokiviupotuksin koristeltu riimukivi, joka

sitoo itseensä kuolleiden sieluja. Riimukiven

voimakkuus on kiinni siihen sidottujen sielujen

määrästä.

Kevyt lataus: 1 TRP / 1 sielu

Keskitasoinen lataus: 2 TRP / 2 sielua

Ylilataus: 3 TRP / 3 sielua

Xevin riimukivi

Riimukivi joka voi sitoa itseensä ihmisen sielun. Ki

vessä oleva sielu on periaatteessa kuolematon eikä

hajoa ajankaan kuluessa. Xevin riimukivi on voima

kas Suraltason riimukivi, joka voi säilöä ajatusmagi

aa, elämämagiaa ja aistimagiaa. Kiven valmisti Mus

takäsi Xev, joka tutki ikuisen elämän mahdollisuutta.

Kiveen voi sitoa ajatusmagiaa, elämämagiaa ja aisti

magiaa ympäristöstä. Kiveen voi myös sitoa ihmisen

sielun tämän kuollessa. Sielun voi käyttää samalla

tavalla voimistamaan omaa taikuutta kuin muutakin

kiven sisällä olevaa magiaa. Yhtä taikaa kohden kivi

antaa käyttöön enintään 3 TRP:tä ja voi sitoa itseensä

enintään 30 TRP:tä.

Magia:

Riimukivi, Induraltaso (+3 TRP).

Julianin kallo

Julianin traagista tarinaa ei tunneta juurikaan, mut

ta hänen hautansa on kammoksuttu paikka hautuu

maalla. Yksikään puu ei ulota juuriaan hänen hau

dalleen, eikä ruoho kasva muutamaa metriä lähem

mäs. Julianin kirottu pääkallo aiheuttaa

lakonisuutta ja masentuneisuutta kaikissa haudalla

kävijöissä. Tuhomagian vaikutuksen vuoksi kaikki

taiat heikkenevät 1 TRP:llä pääkallon lähistöllä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 1.

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 1

(heikotus).

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2 (huoneen ko

koinen).

Riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / tuhomagia).

Korut

Varjomurhaajan sormus

Rosopintainen metallinen sormus, joka vahvistaa ja

nopeuttaa kantajaansa, sekä vaikeuttaa tämän huo

maamista. Sormuksen on valmistanut pitkään Kalt

hanraunioissa elänyt mustakäsi, joka käytti sitä sa

lamurhatakseen aatelisia suurista palkkioista.

Sormus lisää käyttäjän ominaisuuksia +1 Ketteryys,

+1 Voima. Käyttäjä muuttuu hieman läpinäkyväksi ja

häilyväksi lisäten +3 vaikeustasoon huomata käyttä

jä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 1.

Aistimagia, perustekniikka Illuusio, taso 2.

Unilukko

Lukko, joka pystyy vangitsemaan kohteen ikuiseen

uneen. Toimii vain kosketusetäisyydeltä nukkuvaan

kohteeseen. Taika aktivoituu, kun lukon lukitsee ja

vapautuu, kun lukko aukeaa. Lukko on naamioitu

riipukseksi, jonka voi ripustaa tietämättömän uhrin

kaulaan.

Kun lukko on lukittu ja riippuu henkilön kaulassa,

hän ei herää unesta niin kauan kuin lukko koskettaa

häntä. Lukko ei aiheuta nukahtamista, se vain estää

heräämisen.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 3.

Kirottu kylmyyden sormus

Hopeinen jään peittämä sormus, johon sitoutunut

kylmyyden henki aiheuttaa käyttäytymisen muutok

sia omistajassaan. Sormus on ollut aikojen saatossa

useiden soturiruhtinaiden ja julmien kuninkaiden

hallussa.

Sormuksessa elävä kylmyyden henki sulautuu osaksi

käyttäjän sielua. Sormuksen päälle pukija voi halu

tessaan vastustaa sulautumista heittämällä tahdon

voimatarkistuksen vaikeustasoa 8 vastaan. Jos tah

donvoimatarkistus onnistuu, sielujen sulautuminen

yhteen epäonnistuu, ja suuttunut kylmänhenki alkaa

jäädyttää sormusta ja sen ympäristöä. Jos sulautu

minen onnistuu, henki alkaa manipuloida käyttäjää

ajatusmagialla. Henki nostattaa käyttäjässä vallanhi

moa ja laskee empatiakykyä.

Magia:

Ajatusmagia, Telepatia, taso 3

Lämpötilamagia, perustekniikka Kylmyys, taso 2.

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 1.

Soturin amuletti

Saraslainen luu, hammas ja kivikoristeinen riipus,

joka on kulkenut soturilta soturille suvussa vuosien

ajan. Amuletti ruokkii käyttäjänsä kehoa hyvin hi

taasti, ja aiheuttaa lihasten ja verisuonten kasvua.

Voima ja Kunto nousevat yhdellä pisteellä, kun amu

lettia on pitänyt päällä vuorokauden. Jos amuletin

ottaa pois päältä, vaikutus katoaa vuorokauden ku

luessa.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka

Muokkaus, taso 1.

Muut

Kalthankuutio

Kultainen sileäpintainen kuutio, joka lämmittää lä

hiympäristöä. Se oli Kalthanien aikoina yleinen käyt

töesine, joka auttoi selviämään kylmistä olosuhteista.

Taika aktivoidaan kääntämällä kuution ylä ja alao

saa toisiinsa nähden puoli kierrosta.

Kun kuution reunat kääntää toiseen asentoon taika

aktivoituu ja alkaa lämmittää ympäristöä Lämpötila

magialla. Kuutiolla voi lämmittää tilan kuumaksi ke

sällä ja lämpimäksi talvella. Nostaa lämpötilaa noin

30 astetta.

Magia:

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Hofan kruunu

Karusti metallista valmistettu

otsapanta, jonka polttojälki

muuntaa kuolleen ihmisen ma

natuksi epäkuolleeksi. Kruunu

saa nimensä siitä, että kaikki

kruunun avulla manatut ihmiset

tottelevat nimeä Hofa.

Kun pannan aktivoi, se polttaa manausriimut ruu

miin päänahkaan. Manattu noudattaa luojansa käs

kyjä parhaansa mukaan, mutta sen henkiset ja fyysi

set kyvyt huononevat sitä mukaan kun ruumis mä

tänee. Normaali ruumis kestää vain muutamia päiviä

toimintakykyisenä. Manatun kaikki ominaisuudet

laskevat yhdellä pisteellä joka toinen päivä ja jokai

nen taito yhdellä pisteellä joka päivä. Kun manatun

kunto tippuu nollaan, se ei pysty enään liikkumaan.

Manattu voi käyttää kaikkia taitojaan, jopa magiatai

toja.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.

Hofarauta

Vaikutus vastaa Hofan kruunua, mutta on otsapan

nan sijaan vain rautalevy. Levy palaa kiinni ruumii

seen ja aktivoi manauksen. Rautaa voi käyttää uu

destaan kun ruumis tuhoutunut tai rauta on irroitet

tu leikkaamalla. Raudan irroittamisen jälkeen

manaus katoaa ruumiista.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.



Hallintakristalli

Mustakäsien metsästyksessä paljon käytetty kristalli

pallo, jolla voi käskeä kohdetta tekemään jopa epä

miellyttäviä asioita. Kohde täytyy saada katsomaan

kristallipalloon, jolloin hän lumoutuu sen magiasta ja

on altis mille tahansa ehdotuksille. Jos käyttäjä itse

vahingossa katsoo palloon, hän itsekin lumoutuu sii

tä ja on altis käskyille.

Kristallipallon magia lumoaa kaikki siihen katsojat ja

altistaa heidät käskytykselle. Lumoutuneet kohteet

noudattavat kenen tahansa käskyjä, ei vain hallin

takristallin käyttäjän. Käskyt voivat olla aina ajatus

magian hallinta tekniikan tason 4 mukaisia käskyjä.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 4.

Julianin keltainen orvokki

Haudalla kasvava keltainen orvokki on ainoa elolli

nen, joka kestää Julianin pääkallon läheisyyttä. Se

näyttää päinvastoin nauttivan haudan läheisyydestä.

Kukka on ihmeellisen kaunis ja mesi herkullisen ma

keaa. Sanotaan, että Julianin henki imee lähiympä

ristön magiaa kukkaan. Se on ainoa muistutus siitä,

kuinka henki kauan sitten arvosti kauneutta. Kukas

ta tehty ruoka tai juoma virkistää ja elvyttää,

parantaa yhden kuntopisteen heti ja lisäksi kolme

pistettä tulevan vuorokauden aikana.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Kertakäyttöinen riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / Elä

mämagia tai Aistimagia).

Riimuntuntija

Koristeellinen pronssihansikas, johon

kaiverrettu riimutaika pystyy

aukaisemaan kaikki riimulukot,

joiden aukaisemisen

vaikeustaso on alle 15. Rii

muntuntija kykenee siis

avaamaan lähes kaikki

riimulukot vaivatta.

Magia:

Riimumagia, riimulukot.

Terät

Kivenleikkaaja (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Yksinkertaisesti taottu pitkämiekka jonka isku

muuttaa metallia kiveksi. Kivenleikkaaja oli Thur Sa

henin johtajan Carlap Sraanin henkivartijan ase.

Henkivartijan kuoleman jälkeen miekka oli vuosia

Thur Sahenin Bomrinin linnakkeen holvissa lukkojen

takana, kunnes se varastettiin.

Kivenleikkaajan iskut muuttavat metallia kiveksi

kosketuskohdasta. Tämän vuoksi miekat ja haarnis

kat murtuvat iskujen alla antaen Kivenleikkaajan

haltijalle ennen pitkää etulyöntiaseman taistelussa.

Magia:

Materiamagian perustekniikka Materia, taso 3.

Cazenmiekka (vahinko + 4, voimavaatimus 2)

Riimumagialla vahvistettu miekka, joka kestää pa

remmin ja on terävämpi. Materiamagia muuttaa te

rästä koko ajan uudestaan teräkseksi eli käytännössä

luo itseään uudestaan jatkuvasti. Terä siis korjautuu

pikkuhiljaa taistelujen lommoista alkuperäiseen

kuntoonsa.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Kalthanterä (vahinko + 6, voimavaatimus 2)

Voimakas riimumagialla vahvistettu koristeellinen

miekka, joka käyttää hyväkseen materiamagiaa ja tu

homagiaa. Materiamagia pitää miekan jatkuvasti hy

vässä kunnossa ja korjaa sitä. Tuhomagia lisää mie

kan leikkaustehoa luomalla miekan terän eteen

ohuen ohuen tuhomagiakerroksen.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 2.

Ide Jemin hammas (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Terävä hammas, joka erittää myrkkyä vuosien jäl

keenkin. Ide Jemin hampaasta voi hyötyä niin soturi

kuin alkemistikin.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 2.

Elämänterä (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Pieni koristeellinen tikari, joka imee

kohteestaan elinvoimaa käyttäjäänsä.

Elämänterä siirtää iskua kohden enintään

kaksi kestopistettä tuotetusta vahingosta

kohteelta tikarin käyttäjälle.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ruusujen terä (vahinko +3, voimavaati

mus 2)

Teräksestä valmistettu pitkämiekka,

jonka tunnistaa kahvaan muotoillusta

ruusukoristeesta. Terä valmistettiin

alunperin soturille, joka joutui taisteluun

rakkautensa kohteen kanssa. Elämämagia vaimentaa

kohteelle tulevaa kipua ja ajatusmagia vaimentaa

terän käyttäjän kokemia tunteita.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Parannus, taso 1.

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 1.

Seremoniaterä (vahinko +4, voimavaatimus 5)

Valtava kahden käden miekka, joka on aivan liian

painava mihinkään käytännön taisteluun. Koristeelli

set riimukoristelut kulkevat pitkin terän eri puolia.

Seremoniaterä on esillä tärkeissä Puvo Sahenin tilai

suuksissa vallan ja auktoriteetin merkkinä. Riimutai

kuus herättää kunnioitusta ja vahvistaa pelkoja

kaikissa, jotka ovat samassa huoneessa

Seremoniaterän kanssa.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Telepatia, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Rituaaliveitsi (vahinko +1, voimavaatimus 1)

Erittäin koristeellinen veitsi, joka on taottu erityisesti

rituaaliuhrauksia varten. Veitsi leikkaa terävästi, ja

kipinöi tuhomagiaa ja päästää käytettäessä pientä

ulvovaa ääntä. Myös pieni palaneen haju seuraa leik

kauksesta. Veitsen käyttö rituaaliuhrauksessa

helpottaa rituaalimagian vaikeustasoa kahdella

pisteellä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Lämpötilamagia, perustekniikka Kuumuus, taso 1.

Rituaalivaikutus (Terällä suoritettu tappo, uhraus tai

ruumiinavaus).

Teurastajanterä (vahinko +3, voimavaatimus 2)

Teräksestä taottu pitkämiekka, jonka terään on muo

toiltu uhkaavia piikkejä. Teurastajanterä on hyvin

vaarallinen ase, ja pelkästään terän näyttäminen he

rättää kauhua vihollisissa.

Terään kirjoitettu riimutaikuus aiheuttaa repivää tu

hoa terän osuessa kohteeseen. Osuman vahinko

lasketaan tuplaamalla onnistumisen erotus, ja

lisäämällä tähän normaali miekan vahinko (+3).

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Kaaos, taso 1.

Suojukset

Riimuhaarniska (suojaarvo 7)

Teräshaarniska jota on vahvistettu riimumagialla.

Riimujen materiamagia tekee teräksestä normaalia

kovempaa ja kestävämpää. Haarniskan pinta on ti

mantinkova eikä yksinkertaisesti hajoa juuri miten

kään.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 5.

Kalthanhaarniska (suojaarvo 3, taikasuoja 5

TRP)

Kalthanien valmistama pronssiaarniska joka on ta

vallista keveämpi ja vahvempi. Haarniska on erikoi

nen siitä, että se pysäyttää myös loitsuja. Kalthanien

ajan haarniskat ovat erittäin harvinaisia ja niitä voi

löytää vain Kalthanraunioista. Haarniska ei ole tek

nisesti yhtä tasokas kuin nykyajan seppien haarnis

kat, mutta sen maagiset ominaisuudet tekevät siitä

erittäin arvokkaan.

Materiamagia korjaa haarniskaa itsestään, joten käy

tännössä se kestää ikuisesti. Haarniska pystyy torju

maan yhteensä 20 TRP:n verran magiaa ennen kuin

suojan täytyy antaa latautua. Latautuminen kestää

yhden päivän.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materiaali, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 5.

Jousimestarin nahkahansikkaat (suojaarvo 0)

Nämä Danakin nahasta tehdyt hansikkaat voimista

vat jousiampujan näköaisteja ja tarkkuutta. Hans

kojen magia auttaa ampumaan tarkasti pitkien mat

kojen päähän ja kohteiden erottamisen pimeimmäs

säkin yössä.

Lisää ketteryyttä 2 pistettä jousipyssyä käyttäessä,

mutta ei lisää voimaa. Antaa +3 taitotarkistukseen

näköaistin ollessa kyseessä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 2.

Aistimagia, perustekniikka Herkistyminen, taso 2.

Cazenkilpi (suojaarvo 5, taikasuoja 2 TRP)

Teräksestä valmistettu tornikilpi, joka on vahvistettu

riimumagialla. Kilpeen on jäljitelty Kalthanhaarnis

kan magialta suojaavaa taikuutta, mutta siinä on

onnistuttu heikommin. Kilpi korjautuu ajan kuluessa

magian voimasta.

Kilpi pystyy torjumaan yhteensä 6 TRP:n verran ma

giaa ennen kuin suojan täytyy antaa latautua. La

tautuminen kestää 2 päivää.

Magia:

Materiamagia, perustekniikka Materia, taso 3.

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 2.

Riimukivet

Näkijän silmä

Kristallipallo johon on sidottu erittäin voimakkaan

aistimagiahengen sielu. Kiven haltija voi käskeä tai

pyytää henkeä auttamaan aistimagian käytössä.

Henki kuitenkin pystyy keskustelemaan kiven halti

jan kanssa ja haluaa tuntea kokemuksia hänen

kauttaan. Henki janoaa voimakkaita ja erilaisia koke

muksia, riippumatta siitä ovatko ne positiivisia vai

negatiivisia.

Henki voi antaa käyttäjälle joko 2 TRP:n verran lisää

aistimagiaa käyttöön tai lisätä aistimagian taitotar

kistukseen +2 edun. Henki siis voi antaa listää voi

maa tai auttaa taian tekemisessä.

Magia:

Riimukivi, Suraltaso (+2 TRP tai +2 taitotarkistus /

Aistimagia).

Sielun sitoja

Metallinen jalokiviupotuksin koristeltu riimukivi, joka

sitoo itseensä kuolleiden sieluja. Riimukiven

voimakkuus on kiinni siihen sidottujen sielujen

määrästä.

Kevyt lataus: 1 TRP / 1 sielu

Keskitasoinen lataus: 2 TRP / 2 sielua

Ylilataus: 3 TRP / 3 sielua

Xevin riimukivi

Riimukivi joka voi sitoa itseensä ihmisen sielun. Ki

vessä oleva sielu on periaatteessa kuolematon eikä

hajoa ajankaan kuluessa. Xevin riimukivi on voima

kas Suraltason riimukivi, joka voi säilöä ajatusmagi

aa, elämämagiaa ja aistimagiaa. Kiven valmisti Mus

takäsi Xev, joka tutki ikuisen elämän mahdollisuutta.

Kiveen voi sitoa ajatusmagiaa, elämämagiaa ja aisti

magiaa ympäristöstä. Kiveen voi myös sitoa ihmisen

sielun tämän kuollessa. Sielun voi käyttää samalla

tavalla voimistamaan omaa taikuutta kuin muutakin

kiven sisällä olevaa magiaa. Yhtä taikaa kohden kivi

antaa käyttöön enintään 3 TRP:tä ja voi sitoa itseensä

enintään 30 TRP:tä.

Magia:

Riimukivi, Induraltaso (+3 TRP).

Julianin kallo

Julianin traagista tarinaa ei tunneta juurikaan, mut

ta hänen hautansa on kammoksuttu paikka hautuu

maalla. Yksikään puu ei ulota juuriaan hänen hau

dalleen, eikä ruoho kasva muutamaa metriä lähem

mäs. Julianin kirottu pääkallo aiheuttaa

lakonisuutta ja masentuneisuutta kaikissa haudalla

kävijöissä. Tuhomagian vaikutuksen vuoksi kaikki

taiat heikkenevät 1 TRP:llä pääkallon lähistöllä.

Magia:

Tuhomagia, perustekniikka Taikasuoja, taso 1.

Elämämagia, perustekniikka Sairaus, taso 1

(heikotus).

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2 (huoneen ko

koinen).

Riimukivi, Doraltaso (+1 TRP / tuhomagia).

Korut

Varjomurhaajan sormus

Rosopintainen metallinen sormus, joka vahvistaa ja

nopeuttaa kantajaansa, sekä vaikeuttaa tämän huo

maamista. Sormuksen on valmistanut pitkään Kalt

hanraunioissa elänyt mustakäsi, joka käytti sitä sa

lamurhatakseen aatelisia suurista palkkioista.

Sormus lisää käyttäjän ominaisuuksia +1 Ketteryys,

+1 Voima. Käyttäjä muuttuu hieman läpinäkyväksi ja

häilyväksi lisäten +3 vaikeustasoon huomata käyttä

jä.

Magia:

Liikemagia, perustekniikka Suorituskyky, taso 1.

Aistimagia, perustekniikka Illuusio, taso 2.

Unilukko

Lukko, joka pystyy vangitsemaan kohteen ikuiseen

uneen. Toimii vain kosketusetäisyydeltä nukkuvaan

kohteeseen. Taika aktivoituu, kun lukon lukitsee ja

vapautuu, kun lukko aukeaa. Lukko on naamioitu

riipukseksi, jonka voi ripustaa tietämättömän uhrin

kaulaan.

Kun lukko on lukittu ja riippuu henkilön kaulassa,

hän ei herää unesta niin kauan kuin lukko koskettaa

häntä. Lukko ei aiheuta nukahtamista, se vain estää

heräämisen.

Magia:

Ajatusmagia, perustekniikka Hallinta, taso 3.

Kirottu kylmyyden sormus

Hopeinen jään peittämä sormus, johon sitoutunut

kylmyyden henki aiheuttaa käyttäytymisen muutok

sia omistajassaan. Sormus on ollut aikojen saatossa

useiden soturiruhtinaiden ja julmien kuninkaiden

hallussa.

Sormuksessa elävä kylmyyden henki sulautuu osaksi

käyttäjän sielua. Sormuksen päälle pukija voi halu

tessaan vastustaa sulautumista heittämällä tahdon

voimatarkistuksen vaikeustasoa 8 vastaan. Jos tah

donvoimatarkistus onnistuu, sielujen sulautuminen

yhteen epäonnistuu, ja suuttunut kylmänhenki alkaa

jäädyttää sormusta ja sen ympäristöä. Jos sulautu

minen onnistuu, henki alkaa manipuloida käyttäjää

ajatusmagialla. Henki nostattaa käyttäjässä vallanhi

moa ja laskee empatiakykyä.

Magia:

Ajatusmagia, Telepatia, taso 3

Lämpötilamagia, perustekniikka Kylmyys, taso 2.

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 1.

Soturin amuletti

Saraslainen luu, hammas ja kivikoristeinen riipus,

joka on kulkenut soturilta soturille suvussa vuosien

ajan. Amuletti ruokkii käyttäjänsä kehoa hyvin hi

taasti, ja aiheuttaa lihasten ja verisuonten kasvua.

Voima ja Kunto nousevat yhdellä pisteellä, kun amu

lettia on pitänyt päällä vuorokauden. Jos amuletin

ottaa pois päältä, vaikutus katoaa vuorokauden ku

luessa.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka

Muokkaus, taso 1.

Muut

Kalthankuutio

Kultainen sileäpintainen kuutio, joka lämmittää lä

hiympäristöä. Se oli Kalthanien aikoina yleinen käyt

töesine, joka auttoi selviämään kylmistä olosuhteista.

Taika aktivoidaan kääntämällä kuution ylä ja alao

saa toisiinsa nähden puoli kierrosta.

Kun kuution reunat kääntää toiseen asentoon taika

aktivoituu ja alkaa lämmittää ympäristöä Lämpötila

magialla. Kuutiolla voi lämmittää tilan kuumaksi ke

sällä ja lämpimäksi talvella. Nostaa lämpötilaa noin

30 astetta.

Magia:

Lämpötilamagia, perustekniikka Sää, taso 2.

Yleinen tekniikka, Vaikutusalue, taso 2.

Hofan kruunu

Karusti metallista valmistettu

otsapanta, jonka polttojälki

muuntaa kuolleen ihmisen ma

natuksi epäkuolleeksi. Kruunu

saa nimensä siitä, että kaikki

kruunun avulla manatut ihmiset

tottelevat nimeä Hofa.

Kun pannan aktivoi, se polttaa manausriimut ruu

miin päänahkaan. Manattu noudattaa luojansa käs

kyjä parhaansa mukaan, mutta sen henkiset ja fyysi

set kyvyt huononevat sitä mukaan kun ruumis mä

tänee. Normaali ruumis kestää vain muutamia päiviä

toimintakykyisenä. Manatun kaikki ominaisuudet

laskevat yhdellä pisteellä joka toinen päivä ja jokai

nen taito yhdellä pisteellä joka päivä. Kun manatun

kunto tippuu nollaan, se ei pysty enään liikkumaan.

Manattu voi käyttää kaikkia taitojaan, jopa magiatai

toja.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.

Hofarauta

Vaikutus vastaa Hofan kruunua, mutta on otsapan

nan sijaan vain rautalevy. Levy palaa kiinni ruumii

seen ja aktivoi manauksen. Rautaa voi käyttää uu

destaan kun ruumis tuhoutunut tai rauta on irroitet

tu leikkaamalla. Raudan irroittamisen jälkeen

manaus katoaa ruumiista.

Magia:

Elämämagia, perustekniikka Manaus, taso 3.

Riimulukot

Riimulukot ovat Kalthanien keksimiä riimutaikuuden

tekniikoita, joilla voidaan suojella mitä tahansa

riimumagialla tehtyä pysyvää taikaa. Niiden avulla

voidaan tehdä riimutaioista kestävämpiä maagisia

hyökkäyksiä kohtaan. Sahenit ovat oppineet

hyödyntämään riimulukkojen tekniikkaa myös

omissa linnoituksissaan.

Riimulukon avaaminen vaatii tavallisesti

magiatietotarkistuksen ominaisuudella magiavoima.

Aukaisemisen vaikeustaso vaihtelee välillä 10  18.

Sahenriimusuoja  vaikeus 10

Sahenvankila  vaikeus 12
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Kalthanlinnoituksen sydän  vaikeus 18




