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Det här är speltestregler för magireglerna i Skrômt.
Det är alltså inte de färdiga reglerna – de kommer
utvecklas och finslipas till den färdiga versionen av
spelet. Under tiden är de en grund att stå på för de
som vill testa hur magi fungerar i Skrômt.
För att spela Skrômt behöver du också de övriga
speltestreglerna. De går att köpa via Bläckfisk Förlags
hemsida: www.blackfiskforlag.com.
Om du har testat magireglerna och har synpunkter
– både positiva och konstruktiva – är du mer än väl
kommen att skicka ett mail till mig. Min e-post är:
kristoffer.warnberg@gmail.com. Jag tar alla synpunkter
i beaktande när jag skriver den slutgiltiga versionen
av spelet.

MAGI OCH SEJD
Att använda och kanalisera magi kallas för att sejda
och den som utför utför sejdandet kallas för sejdare.
Endast personer med sejdfärdigheter (se Färdig
heter, s. 9 i speltestreglerna) kan utföra sejd.
Grunden i all sejd ligger i sejdarens intentioner.
Genom tre uttryck – förändra, förnimma och
kontrollera – kan sejdaren förklara sin intention
och på så sätt också påverka aspekter av verkligheten.
Men att ändra verkligheten tär på psyket. När
sejdaren uttryckt sin intention måste hen också
välja vilken effekt hen önskar få, genom att välja
effektgrad. Effektgrader är uppdelade i sju steg:

EFFEKTGRAD

Obetydlig
Minimal
Liten
Normal
Betydande
Stor
Överväldigande

SVÅRIGHET

POTENTIELLT VANSINNE

7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
Tabell: Effektgrader

Effektgrad
Genom att välja effektgrad väljs också svårigheten
för sejdningen. svårigheten fungerar på samma
sätt som attribut gör vid ett handlingsslag – varje
tärning som slår lägre eller på svårigheten räknas som
en framgång.
Att sejda är alltså inte svårare än att säga ”Jag vill
förnimma hans känslor, med liten effekt”.
I vissa fall räcker det att förmedla sin intention.
Det är sedan upp till spelledaren att avgöra vilken
effektgrad som krävs för att lyckas – ”Jag vill
förvandla min kropp till en björn!” kräver troligtvis
betydande eller stor effektgrad, eftersom det
innebär en total förvandling av hela personens kropp.
Det är helt enkelt upp till spelledaren att avgöra
vilken effektgrad som är den lägsta möjliga utifrån
vad spelaren vill göra, men när spelaren säger vilken
effektgrad hen vill satsa på säger det en del om vad
hen vill ha ut av magin.
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Potentiellt vansinne
Potentiellt vansinne visar hur mycket vansinne
rollpersonen riskerar dra på sig till följd av den valda
effektgraden. Att försöka sig på sejd med höga
effektgrader kommer med en stor kostnad – risken
att rollpersonen blir galen är överväldigande.
När slaget är gjort är det dags att räkna antalet
framgångar. Det kostar en framgång att genom
föra själva sejdningen. Övriga framgångar sänker
potentiellt vansinne. En framgång sänker
potentiellt vansinne med ett.
Om rollpersonen efter slaget fortfarande är i
riskzonen att ådra sig vansinne är det dags att slå
för viljestyrka. Varje lyckad tärning i slaget sänker
mängden vansinne hen tar med ett. Därefter är det
dags att beskriva sejdandets effekter på omvärlden (och
eventuellt på rollpersonens psyke).

EXEMPEL
En rollperson har förnimma 3. Hen vill läsa av en
persons känslor och vill göra det med betydande
effekt. Rollpersonen sätter sig i trans och slår ett sitt
tärningsslag. Eftersom hen har förnimma 3 slår hen
tre tärningar – och då hen vill få betydande effekt
innebär det att varje tärning som visar 3 eller lägre
räknas som en framgång. Tärningarna visar 1, 2 och
6. Två framgångar.

OLIKA SORTERS MAGI

SEJD I STRID

Runmagi

Att sejda tar tid. När sejd används i strid sker inte
allt på samma gång. Det krävs åtminstone två steg för
att genomföra en sejdning. Först måste sejdaren rista
runor eller försätta sig i trans – först därefter kan hen
få någon slags effekt av sejden.
Rent regelmekaniskt fungerar det så att sejdaren
under sin tur i striden meddelar vad hen tänkt göra.
Det symboliserar att hen börjar rista runorna eller
börjar försätta sig i trans. Effekten av sejdandet träder
i kraft under sejdarens nästa runda och tar hela hens
uppmärksamhet hela den rundan. Det är först nu som
alla tärningsslag för sejdandet görs.
Om sejdaren tar skada – eller blir störd på annat sätt
– under tiden hen ristar runor eller försatt sig i trans
behöver hen slå ett slag för viljestyrka. Misslyckas
slaget tappar hen koncentrationen och hen måste då
börja om med sejdandet nästa runda – förutsatt att hen
inte vill göra någon annan handling i stället.

Utföraren av runmagi ristar in runor på föremål som
sedan fylls med kraft från sejdaren. Besvärjelser kan
utföras genom att “släppa lös” magin som låsts in i före
målet. Med runmagi kan också mer bestående föremål
skapas, såsom amuletter.

Trans
Genom att försätta sig i trans kan sejdaren nå andra
delar av verkligheten. Trans kan exempelvis används
för att läsa av en annan persons känslor eller tankar,
eller för att färdas till andra platser och skåda vad som
händer där. Det är också genom trans som sejdaren
kan ta kontroll över djur eller genomföra hamnskifte.

En framgång används för att genomföra sejd
ningen. Den andra används för att sänka mängden
potentiellt vansinne rollpersonen tar från
5 till 4.
Spelledaren beskriver effekterna av sejdandet
och ber därefter spelaren att slå för viljestyrka för
att försöka undvika de kvarvarande potentiella
vansinnet. Hen slår två framgångar på slaget och
tar således totalt två vansinne.
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