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Sagospelet Äventyr

Midnattsakademin i Masona

En gång i forntiden när Gamla Valdion 
var det mäktigaste riket i de centrala 
delarna av Västanhavet, beslutade kung 
Thaniel XII att en magikerakademi 
skulle startas. På den tiden ingick både 
Arana i väster och Zembaöarna i norr i 
Valdions stora rike. 

Ursprunget till själva Midnattsaka-
demin, platsen där mörkermagikerna 
tränas, kom ifrån de karga klipporna 
på ön Zeremond, en av de mindre 
i Zembaöarnas arkipelag. Från den 
grova sandstranden med spräckligt 
svart och vit sand reser sig skarpa och 
spetsigaklippor snabbt högt över havet. 
Klipporna måste en gång har legat 

under vatten för stora tunnlar och hå-
ligheter fyller dem. Ön är nästan helt 
tom på växtlighet förutom strandgräs 
och några taggiga buskar. De enda dju-
ren på ön är fåglar i reden på de höga 
klipporna en del strandlevande ödlor 
och havsfåglar. Den sällsynta Rosahöv-
dade örnen har bland annat varit känd 
för att häcka på Zeremonds platåer. 

Varför en akademi på denna ogäst-
vänliga plats? Fartyget Jägaren, lastat 
med gods och mat, kom en höst för 
nära de farliga reven utanför ön och 
gick i kvav. De flesta i besättningen tog 
sig i land och försökte överleva på ön 
genom att äta fåglar och fågelägg, samt 
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fiska. Under vintermånaderna tog de 
sin tillflykt till bergen och hittade flera 
grottor. Den största av dem vindlade 
sig högt och lågt. Som i spiraler gick 
tunnlar ända upp till topparna över 
150 meter över havet, liksom djupt ner 
i berget under havsytan. 

Där, i en grotta långt nere, hittade 
sjömännen från Jägaren något. De sju 
sjömän som räddades på vårkanten 
kunde, eller ville, inte berätta var alla 
deras kamrater tagit vägen. De var 
spårlöst försvunna.

Kung Thaniel XI beslutade om att 
undersöka och hans expedition fann då 
att i flera av grottorna längst ner i sys-
temet fanns stora sjöar av mörker. Som 

underjordiska, fast istället för vatten 
var det en mörk vätska, nästan som en 
fastare dimma. Den som sänkte hela 
kroppen ner i Mörkret kom aldrig mer 
tillbaks.

Kung Thaniels son skulle sedermera 
förstå att dessa svarta sjöar var portar 
till Skuggrike, den spegelvärld som tros 
vila under hela Masona och som på 
något sätt både är en plats där osaliga 
andar, och de döda, åtminstone för en 
tid, vandrar. Exakt hur Skuggrike är 
beskaffat vet inte ens midnattsakade-
mins äldsta, och de har studerat Mörk-
ret i hundratals år. Däremot har de lärt 
sig använda mörker för att skapa helt 
ny magi som tidigare bara varit känd 
långt borta i öster.
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Midnattskastellet
Magikerakademin ligger i Midnatts-
kastellet, en naturlig bergsspira som 
karvats ut, delvis naturligt, men sedan 
byggts till med balkonger, fönster och 
rum i många nivåer. Längst upp bor 
de lägst rangordnade noviserna som får 
springa upp och ner i trapporna och 
stå vakt som utkik ibland.

Längre ner finns matsalar och gemen-
samma samlingssalar, bibliotek och 
platser för studier. Allra längst ner 
finns högre magiker som också vaktar 
kastellet och ser till att det är skyddat 
mot inkräktare. Det är dock inte lätt 
att ta sig in i Midnattskastellet då det 
inte finns någon port eller dörr, och då 
de lägsta fönstren är på trettio meters 
höjd från den klippiga marken. 

Alla magiker teleporterar sig in genom 
Skuggmagi. Det finns ett par ganska 
stora överhäng en bra bit upp på bergs-
väggen, ungefär 25 meter upp. De vetter 
mot norr och det är alltid skugga där. 
Dit teleporterar sig de flesta magiker. De 
mäktigare med Skuggcirkel och noviser-
na bara på natten med Skuggsteg.

Om Mörkermagi
Mörkermagiker eller Midnattsmagiker 
som de själv kallar sig, är inte onda, 
men mörket är farligt och utövar stän-

digt en lockelse. På andra sidan de svarta 
sjöarna i berget under Midnattsberget 
på Zeremond finns ju en helt annan 
värld. Vem skulle inte bli lockad av den?

Lite säkrare är att dra in mörkret i vår 
värld utan att närma sig Skuggportaler-
na. Då är mängden mörker som man 
hanterar mycket mindre och mörkret 
kan användas till många saker.

Mörkermagiska 
förtrollningar
Många av mörkermagikernas stora 
besvärjelser måste göras som ritualer, 
vilket tar lång tid. Dessa beskrivs inte 
här utan främst de förtrollningar som 
mörkermagiker på resande fot på egen 
hand kan använda sig av. De fungerar 
som förtrollningar i övrigt, men kraf-
ten i dem kommer inte från Masona 
utan från Skuggrike.

Mörkermagi är kraftfullt. Om besvär-
jelserna kastas i mörker, antingen för 
att det är natt ute eller för att man är 
i ett rum som inte har mer ljus än ett 
tänt ljus, får magikerna +1 i Trolldom. 
Om det å andra sidan är fullt dagsljus 
har midnattsmagikern -1 i Trolldom. 
Alla ljusförhållanden däremellan slås 
som vanligt utan modifikation.

Mörkermagi är också farligt. Mörker-
magikern öppnar ett litet hål i verk-
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ligheten och drar in mörker därifrån. 
Men mörkret drar tillbaka och kraftiga 
förtrollningar kan vara mycket farliga 
för magikern att misslyckas med. Om 
man slår en 10.a på tärningen när man 
försöker kasta mörkermagi, oavsett 
förtrollning, så kommer man att för-
lora 1 liv på grund av psykisk smärta 
när mörkret försöker dra in magikern i 
Skuggrike. Detta kallas för Mörkerska-
da och vissa förtrollningar ger mer än 
ett liv i skada. 

I övrigt fungerar magin som för andra 
förtrollningar. Man slår, om inget annat 
anges, ett Normalsvårt slag för Troll-
dom för att aktivera förtrollningen.

Skuggsteg
En enkel förtrollning som går att göra 
på ett ögonblick. Den kostar alltså inte 
en handling. Fungerar inte alls vid 
minsta dagsljus. Den gör att magi-
kern kan kliva in i en skugga eller ett 
mörker som är stort nog att rymma 
hela magikerns kropp och sedan 
omedelbart kliva ut ur vilken annan 
skugga eller mörkt område som helst, 
som också är minst lika stort. På så sätt 
kan magikern flytta sig från en plats till 
en annan. Vid automatiskt misslyckat 
finns det en risk att magikern kommer 
ut på en helt annan plats än tänkt.
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Skuggcirkel
Magikern kan genom ett Svårt Troll-
domskast skapa en portal som ser ut 
som en stående cirkel, ungefär tre meter 
i diameter. Den varar ungefär en minut 
och magikern och alla som hinner gå 
igenom kan följa med. Man kommer ut 
på valfri plats inom 1000 meter, dock 
kan man inte passera genom väggar. 
Det går alltså inte att rymma ur en 
fängelsehåla med denna besvärjelse.

Mörkerblixt
En svart blixt öppnar ett hål i en fiende 
som magikern pekar på med öppen 
hand. Från hålet sipprar livsenergi till 
magikern i en mörk båge som liknar 
svart vatten. Fienden förlorar ett liv. 
Räckvidden är 10 meter. Magikern 
kan slå ett nytt Trolldomskast varje 
Runda för att hålla kvar strömmen 
och fortsätta suga ut liv. De liv som 
sugs ut läggs till magikerns egna, även 
om denne är helt frisk. De finns kvar 
tills de förbrukas. Mörkerskada: 2 vid 
automatiskt misslyckat.

Mörkerhäst
Magikern gör komplicerade rörelser, 
som att knåda lera, och en häst formas 
ur kompakt mörker. Den är totalt ly-
dig mot magikern men kan inte strida 
och är inte heller fast att känna på för 

någon annan än magikern. Alla andra 
kan gå rakt genom den. Magikern kan 
rida på hästen och den är 50% snabb-
are än någon häst av kött eller blod. 
Denna förtrollning kan kastas bara 
nattetid eller om det är helt mörkt på 
annat sätt. Varje timme hästen är ute 
i dagsljus måste magikern slå ett Lätt 
Trolldomskast, annars upplöses hästen 
i tomma intet. 

Mörkerfängelse
Magikern trollar fram en bur som 
omsluter en varelse upp till dubbla 
magikerns storlek. Buren kan fånga 
denna. Buren är inte fast för magikern 
och väger inget. Magikern kan lyfta 
buren och det som är i den som om 
det vore en liten fågelbur. För alla som 
inte är mörkermagikunniga, är buren 
fast och väger som om stängerna av 
mörker vore av gjutjärn. Fängelset va-
rar i max en timme om det är dag, eller 
till gryningen om det är natt.

Mörkerläkning
Magikern kan lägga denna förtrollning 
och lägga handen på en skadad person 
samt spendera ett av sina egna liv för 
att hela 2 liv hos någon annan genom 
att ta åt sig deras mörker. Detta kräver 
ett Trolldomskast. Detta går även att 
göra på någon som nyligen dött, inom 
en minut ungefär från dödstillfället 
(om ni spelar med att man kan dö).
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Skuggsoldat
Magikern kan bara kasta denna 
förtrollning om det är mörkt ute eller 
man befinner sig någonstans helt utan 
dagsljus. Ur skuggorna formar magi-
kern lika många Skuggsoldater som 
magikern är beredd att offra Trolldom-
spoäng när förtrollningen lyckas (Ma-
gikern får inte på detta sätt få mindre 
än ett i Trolldom). Trolldomspoängen 
återvänder med en poäng per dag och 

då försvinner också den skuggsoldat 
som skapats. Skuggsoldaterna har spjut 
gjorda av skuggor. De kan inte bära 
eller plocka upp saker och kan inte 
påverkas av väder och vind. De kan gå 
i samma takt som magikern och de kan 
slåss för att försvara magikern. De har 
Rörelse 5, Rustning 5 och 1 liv. När en 
skuggsoldat besegras, förlorar magikern 
1 Liv.


