
Magerloven og de 3 gamle magerordener 1373 
 
 
Der findes 3 menneske magerordener. De har gennem historien altid haft stor indflydelse på kongeriget. For få år 
siden blev der indført en omstridt magerlov. Den tvinger alle magere til at tilslutte sig en af de 3 ordener.  
 

Alle magere skal havde et magisk brændemærke, på den ene arm fra albuen og ned. Magere uden brændemærke er 
fredløse. Hvis en mager fanges som ikke bærer et brændemærke er der en dusør på 10 guld. Den udbetales i alle 
grevskaber. Grevskaberne får pengene refunderet af kongen og modtager 1 guld yderligere for besværet. En mager i 
4 cirkel kan, ved et simpelt ritual (kontakt SL), finde ud af om personen er mager og om brændemærket er ægte. 
 

Magerordenerne kan fjerne de magiske brændemærker hvis de ønsker det og dermed gøre en mager fredløs eller 
man kan skifte orden hvorved det gamle mærke forsvinder.   

 
Den øverste magis råd 375 
Indtil år 875 var det kongeriget Talansars øverste råd for magikere. Det var her de førende magerordner mødes og 
man sørgede for at magien ikke løb af sporet og sikrede at nekromanti ikke blev praktiseret. Dengang var rådet en af 
de største magtfaktorer i kongeriget. Under Krigen mod Skyggedronningen valgte den øverste magis råd stort set, 
kun at støtte Seraya skovens elvere i deres defensive krig. Under og efter krigen ville deres leder Frodir den blå ikke 
sværge troskab over for kongen, men kun overfor kongeriget. Det kom dem dyrt at stå efter krigen. Den tidligere 
konge fratog dem overherredømmet over magerne i Talansar. De blev smidt ud af kongens råd. Det er ingen 
hemmelighed at kongemagten dengang flere gange direkte modarbejdede ordenen.  
 

Indførslen af magerloven har været ordenens chance for at genvinde deres status som magtfaktor og øverste råd for 
de Talantiske magere. I praksis forholder det sig nemlig således at de 2 andre ordner, stort set ikke optager magere 
udefra. Derfor har de fleste magere intet andet valg, end at underlægge sig Den øverste magis råd. En ekstra bonus 
er, at det er kongemagten som tvinger den upopulære lov igennem og altså ikke dem selv. For nylig indførte ordenen 
den såkaldte lærlingeskat, som betyder at man skal betale for at få det magiske brændemærke. Altså betaler man nu 
til Det øverste magis råd for at blive oplært i magi. 
 

Det er baggrunden for at ordenen i antal klart overgår de 2 andre ordener. På den anden side står det også klart, at 
hovedparten af medlemmerne på ingen måde er loyale. De adlyder og betaler fordi de ikke har andet valg. 
 

Elverne i Talansar har fået lov af Den øverste magis råd til at bære deres mærke.  
 

Den øverste magis råd råder over en beskeden styrke af riddere, som dog er udstyret med magiske våben og 
rustninger m.m. De øverste magere vælger ofte den blå farve til deres kåber.  
 
Leder: 
Frodir den blå.                                                                Magisk brændemærke: 
 
Fremtrædende medlemmer:  
Radga den blå - leder af ridderne og elverven 

 
 
Nuranzil ordenen 
I år 543 stiftede Kundax Nuranzil officielt denne orden af lysets magere som ordenen også kaldes. Dog ved man, at 
ordenen har eksisteret længe før. Deres hovedkvarter er et magisk tårn, som kan flytte sig fra sted til sted. Magerne 
fra denne orden klæder sig i hvidt og bærer altid en hvid krystal om halsen. Disse magiske sten skulle efter sigende 
være rodfæstede i magernes sjæle, og hjælpe, beskytte og vejlede ordenens medlemmer, der møder ondskab, 
smerte og krig på deres rejser. De er klart mest aktive i den vestlige del af kongeriget. Det er yderst sjældent at man 
ser magere fra ordenen øst for Djernheim. De optager så vidt man ved ikke magere, men udlærer selv dem de finder 
værdige.  
 

Det er den orden som er omgærdet af mest mystik. Ordenens medlemmer kan rejse i tid og rum. Det er en kundskab 
de holder skjult for andre magere og deres ordner. Ingen ved helt hvad de bruger denne evne til. Ud over altså at 
kunne rejse over store afstande på ingen tid, som de ofte gør. 
 

Det er Nuranzil ordenen som har skabt magien, der skaber de magiske brændemærker, som blev indført med den 
Talantiske magerlov. Det har bestemt ikke gået ubemærket hen hos de 2 andre ordener, som ikke menes at være i 
nærheden af at kunne skabe noget tilsvarende selv.  



 

I krigen mod skyggedronningen kæmpede Nuranzil ordenen uden forbehold på kongens side. Det er deres holdning 
at et stærkt Talansar kræver en stærk konge og det er kun naturligt at kongen har brug for, at magerne er under 
kontrol og nogenlunde forenede. De syntes den Talantiske magerlov er udtryk for sund fornuft og de støtter den 
åbent. For dem er troskab til deres orden noget naturligt og derfor bærer de deres brændemærker med stolthed. 
Nogle mener ligefrem at loven er deres ide og det var dem der i første omgang stillede forslaget til den daværende 
konge.  
 
Leder: 
Albus Nuranzul                                                   Magisk brændemærke: 
 
Medlemmer:                                                         
Bastian den Hvide 
Maria Egesten  

 
 
Sorteårsordenen 
Ordenen er stiftet i år 180, af det øverste magis råd, under 10 års krigens første år. Det år blev siden kun omtalt som 
det sorte år - deraf sorteårsordenen. Deres tydeligste tegn er den sorte helcirkel kappe, som alle magere af ordenen 
bærer. Magerne i denne orden vælger altid en farve i deres navn. De øverste i ordenen bærer ofte en magisk grøn 
sten om halsen, en såkaldt orksten. De dygtigste blandt dem kan fremstille magiske stave, som også er en af deres 
kendetegn. De har deres speciale i magiske ritualer som de ofte benytter til at fremstille magiske genstande eller 
vække kraftige besværgelser med. Det siges tillige, at i deres bibliotek findes magisk viden som ligger helt tilbage fra 
kongerigets skabelse.   
 

Deres hovedkvarter ligger i dag i den fattige del af byen Borggund og er et stort tårn. Omkring tårnet ligger flere 
aflukkede gårde og huse. Tilsammen udgør de en form for fæstning. I byen består deres virke hovedsalig af 
velgørende arbejde blandt de fattige og hjemløse. De holder en forholdsvis orden i denne lovløse del af byen og er 
meget afholdte blandt de fattige og svagt stillede borgere. De værger nye medlemmer blandt de hjemløse og fattige 
børn. De får en uddannelse indenfor det område hvor de har talent. Det er blandt disse børn man finder de mest 
talentfulde, som gives en uddannelse i magi.  
 

Det vil være både dumt og naivt at tro ordenen kun beskæftiger sig med velgørende arbejde. De har meddelere og 
magere udstationeret i de fleste regioner og tårnet har ruget over deres hemmeligheder igennem generationer. De 
er tæt allerede med baroniet Herrfarne. Ordenen syntes at råde over betydelige resurser. I denne orden kan ikke 
magibrugere få meget høje stillinger, også med magt over ordenens magere. Altså er deres rang i magien ikke altid 
bestemmende for deres rang i ordenen. 
 

Under krigen mod Skyggedronningen kastede Sorteårsordenen sig ud i krigen på kongens side er en afgørende faktor 
for at krigen vindes.  
 

År 885 dømmer Dronningen af Talansar ordens leder fredløs og han slås ihjel kort efter.  Dermed gør regenten sig til 
ordenens fjende.  
 

Sortelverne i Talansar har fået lov til at bruge Sorteårsordenens mærke.  
 

Ordenen råder over en betydelig styrke af soldater. 
 
Leder: Aieiya den Røde              Symbol:                           
 
 
 
Magisk brændemærke: 


