Magerloven i Talansar
Baggrund
Kongen kan med rette føle sig forrådt af magerne i krigen mod
skyggedronningen. I stedet for at deltage aktivt i krigen valgte de fleste ikke at
kæmpe (modsat af hvad der skete i 10 års krigen). Derfor har han bestemt at
magien ikke længere skal være skjult. Alle magere skal nu være opdelt i 4
ordner. De 3 menneskeordner er afkrævet løfte om ledings ret til kongen. Altså
er de afkrævet troskabs løfte til kongen, på lige fod med de 14 baronier. Det
skal bemærkes at sortelverne har søgt om deres egen orden. Det har kongen
nægtet dem. De har altså intet andet valg end at søge optagelse i menneskenes
ordner.
Alle magere i Talansar skal havde et brændemærke. På den ene arm (fra albuen
og ned).
Magere uden brændemærke er fredløse. Hvis en mager findes som ikke bærer
et brændemærke er der en dusør på 100 kobber. Den udbetales i alle
grevskaber. Grevskaberne får pengene refunderet af kongen. For at få pengene
skal man stille med magerens hjerte. (3 ærkemagere kan ved et ritual finde ud
af om hjertet tilhører en mager og om vedkommende var brændemærket.
Brændemærkerne må derfor være magiske.
Den politiske situation
Kongen står stærkt. Han er vellidt blandt baronerne og hos folket. Det er
magerne på den anden side ikke. Derfor har de ikke rigtig noget valg. Det vil
forøge Talansars militære formåen betydeligt. Derfor har magerne heller ikke
kunne finde støtte hos de 14 baronier.
For sorteårs- og Nuránzil ordnens vedkommende kan man sige, at de faktisk
syntes det er en glimrende ide. De har altid været tydelig genkendelige
(Sorteårsordnen med deres helcirkel kapper og genkendelige stave. Nuránzil på
deres hvide kapper og hvide stave.) De har ikke noget problem med at sværge
leding til kongen. De, modsat så mange andre, kæmpede indædt på kongens
side under krigen. Derfor er troskabs æden ikke noget problem for dem. De har
levet efter den allerede under krigen. Den skal jo desuden fornyes hver gang en
ny konge krones. Og hvorfor skal de neutrale magere ikke bære deres byrde på
slagmarken ?
Den øverste magis råd. De valgte ikke at støtte kongen direkte i krigen med
støttede elverne. Kongen kan ikke rigtig tilgive elverne at de ikke hjalp Talansar
under krigen (de deltog først da deres Seraya skoven blev angrebet og dermed
også magiens råd). Deres leder Frodir den blå ville ikke sværge troskab til
kongen. Men sværgede troskab til Talansar. Derefter smed Kongen dem ud af
sit råd og opløste i praksis deres magt over magerne. Man kan sige at de på
deres side må sværge troskab overfor en konge som de ikke ville sværge
troskab overfor i første omgang. Det kan man sige de på deres side måske lidt
har fortrudt. Kongen har vist sig at være en hård hund men samtidig retfærdig.
Et stærkt Talansar kræver en stærk konge. Det har de måtte erkende. Kongen
har på den anden side brug for at magerne er under kontrol og nogenlunde
forenede.

Dette er den øverste magis råd´s chance for at genvende deres status i
Talansar og derfor har de grebet den. De vil faktisk stå langt stærkere end de
har gjort længe. For hvem andre en dem skal optage de mange ordensløse
mager i kongeriget ? Ikke de 2 andre ordner. De vil ikke byde alle magere
velkomne. Altså vil de igen blive Talansars mageres øverste myndighed og det
er endda kongen som tvinger det igennem og altså ikke dem selv hvorved de
kunne blive meget upopulære.
De 4 ordners tatoveringer:
Den øverste magi råd. – ”De neutrale magere”
Brændemærke = en ring.

Nuránzil ordnen – ”de hvide magere”
Brændemærke = et tårn

Sorteårsordnen – ”de sorte magere”
Brændemærke = ”mågevinger” – et symbol på dragevingen.

Elvernes mager orden. (det hvide træs orden)
Brændemærke = et træ.
Magerne er blevet fordelt på følgende måde i Talansars militær.
Nuránzil ordnen er i kongens garde og flåden.
Den øverste magis råds magere er i 2 árme.
4 árme.

