
Mystik & Magi 

ORDLISTA 

Detta är en komplett ordlista med en kort förklaring till alla de ord och termer som 

förekommer i Mystik & magi. Dessutom finns en hel del andra ord medtagna som 

är avsedda att skapa ytterligare stämning. Det är naturligtvis inte meningen att man 

skall behöva behärska alla dess ord och termer. De standardbeteckningar som finns 

används i regelboken och i Mystik & magi är fullt tillräckliga — för att erhålla en 

extra stämning kan dock både spelledaren och spelarna välja att använda andra ord 

för att gör magin mer unik och intressant. 

 

Absolut essens: Ett tillstånd hos materia då det inte är utsatt för någon vibration 

över huvud taget. En absolut essens har därför ingen som helst fysisk egenskap och 

kan mest liknas med ren energi.  

Ackumulator: En komponent i en magisk artefakt som används för att lagra 

filament.  

Ad Hoq: En improviserad besvärjelse.  

Adept: Trollkarlslärling. I Legio Colonan avses en lärling som börjar närma sig 

slutet av sin studieperiod.  

Adeptus major: Den mellersta graden inom Kabalaordens andra cirkel. 

Adeptus minor: Den lägsta graden inom Kabalaordens andra cirkel.  

Adeptus templi: Den högsta graden inom Kabalaordens andra cirkel.  

AÃ«r: Kabalaordens benämning på aspekten 'pneumotropi'.  

Aeromantiker: En magiker som specialiserat sig på pneumotropisk magi.  

Aggregat: En speciell sorts magisk artefakt som innehåller en ackumulator, en 

projektor och minst en aktivator. Kan dessutom innehålla en eller flera 

transformatorer.  

Akolut: Den tredje graden inom Kabalaordens yttersta cirkel.  

Aktivator: En komponent i en magisk artefakt som tillser att artefakten aktiveras 

då speciella aktiveringsvillkor är uppfyllda.  

Alkemi: (1) Konsten att utnyttja magin i materien. (2) Färdigheten att utöva 

alkemi.  

Alkemisk process: Ett tillvägagångssätt som används i ett laboratorium. Kan 

exempelvis användas för att tillverka magiska artefakter.  

Alkemist: En magiker som ägnar sig åt alkemiska processer och liknande i ett 

laboratorium.  

Alstra: Handlingen då en alstring av magiska filament genomförs. Se Alstring  

Alstring: Handlingen att skapa ett filament. Det finns 21 alstra-färdigheter, en för 

respektive aspekt. Svårigheten är Ob1T6 per filament som alstras.  

Alumn: En nyligen antagen medlem i den skimrande vägen som strävar efter att 

bli illuminerad.  

Analytisk magi: En samlingsbeteckning på olika sätt att analysera magiska 



föremål.  

Ande: En varelse som saknar fysisk kropp och som bara existerar på andeplanet. 

En ande kan inte manifestera sig på det fysiska planet.  

Andebesvärjare: Ett annat ord för 'schaman', det vill säga en person som kan 

vandra på andeplanet och som vet hur man kontaktar andar och demoner.  

Andekraft: Ett annat namn för psykotropi.  

Andeplanet: Ett immateriellt existensplan som är helt skiljt från det fysiska planet. 

På andeplanet lever gudar, demoner, andar och fysiska varelsers själar.  

Andra cirkeln: En uppdelning av grader inom Kabalaorden. Består av graderna 

adeptus minor, adeptus major samt adeptus exemptus  

Anima: Ett annat ord för själ, speciellt då själen är kvinnlig. Se även Anime.  

Anime: Ett annat ord för själ. Se även Anima.  

Animism: Ett annat ord för schamanism.  

Apokryfisk magi: Legendarisk magi som det är tvivelaktigt om den verkligen 

existerat. Ett exempel är den förbannelse som en dvärgamagiker sägs ha förbannat 

alverna med.  

Apokryfiska magilagar: Magilagar som inte är allmänt accepterade.  

Aqua: Kabalaordens benämning på aspekten 'hydrotropi'.  

Aritmanti: Konsten att spå med numerologi och matematik.  

Art: En annan term för 'aspekt'.  

Artefakt: (1) Ett tillverkat föremål. (2) Ibland även benämningen för en 'magisk 

artefakt'.  

Aspekt: En aspekt beskriver en kraftkällas specifika natur. Magisk kraft av speciell 

aspekt kan i sällsynta fall förekomma i manifesterad form i Mundana och förändrar 

då stora områden som deras närvaro påverkar. Se även 'kraftkälla'.  

Associationens lag: Inom Kabalaorden en av magins lagar som ersätter likhetens 

lag och kontaktens lag.  

Astralplanet: En annan term för andeplanet.  

Astrologi: Konsten att spå i stjärnorna och himlakropparna.  

Astrotropi: En magisk aspekt som har sin källa i stjärnorna.  

Ataxatropi: En magisk aspekt som har sin källa i kaos och oordning.  

Aura: Ett magiskt skimmer som kan uppfattas med magiförnimmelse. 

Avarine: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Az-par: Dvärgarnas ord för 'aspekt'.  

Balansens lag: En av magins lagar som säger att all magisk energi måste alstras 

någonstans ifrån.  

Besvärja: Handlingen att väva en besvärjelse. Se 'besvärjelse'.  

Besvärjare: En magiker som använder besvärjelser.  

Besvärjelse: En besvärjelse är magikerns vanligaste redskap, en trollformel som 

han kan väva med kort varsel. Besvärjelser är också den vanligaste formen av 

magi.  

Biomantiker: En magiker som baserat det mesta av sin magi på biotropi.  

Biotropi: En magisk aspekt som har sin källa i liv och vitalitet.  

Biotropiker Ett annat namn för 'biomantiker'.  



Blason: Person som avlagt blasonexamen, den högsta lärdomstiteln enligt den 

coloniska akademikertraditionen.  

Blasonand: Person som studerar för en blasongrad.  

Borttoning: Det som inträffar då en magiker förlorar all kontakt med den 

gudomliga skaparkraften, regelmässigt då Qadosh sjunker under ens negativa 

PSY.  

Bön: Ett sätt att komma i kontakt med en gud. Används exempelvis i samband med 

ceremonier.  

Calor: Kabalaordens benämning på aspekten 'termotropi'.  

Caran: Det cirefaliska ordet för 'aspekt'.  

Cartablanca: Ett 'blank ark' som skapats med en ritual. Till detta ark kan en 

besvärjelse bindas och på så sätt skapas en 'magisk skrift'.  

Ceremoni: (1) En ett sätt att skapa magiska effekter genom att be till en gud, 

demon, ande, helgon eller halvgud. Används ofta i religiösa sammanhang och tar 

tid. (2) Färdigheten att leda en ceremoni.  

Ceremonimästare: Ett annat ord för 'präst'. Används mest av magiker.  

Chaka: En annat ord för 'kongelat'.  

Chaos: Kabalaordens benämning på aspekten 'ataxatropi'.  

Cirefaliska universitet: På de cirefaliska universiteten lärs en speciell form av 

magi ut som i stor utsträckning är koncentrerad till alkemi och till viss del även 

extemporering (improviserad magi).  

Cireum: Ett cirefaliska ord som betyder 'magnitud'.  

Cireumziir: En cirefalisk magiprofessor.  

Cirkel: Ett annat ord för magnitud.  

Codex: En skrift där en magiker samlat sina besvärjelser och skrifter. Om codexet 

innehåller mestadels besvärjelser benämns det 'formelsamling' och om det 

innehåller mest ritualer så kallas det 'procedursamling'.  

Coluimn: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Consenti: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Cuvri'an: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Daemon: Kabalaordens benämning på aspekten 'daimotropi'.  

Daimomantiker: Ett annat ord för 'demonolog'.  

Daimotropi: En magisk aspekt som endast demoner kan alstra och ge.  

Dana: En annan term för 'väva'.  

De begränsade sinnenas lag: En av magins lagar som säger att det finns en 

begränsning för hur mycket som är möjligt uppfatta av omgivningen.  

De vises sten: En annan term för 'mercurium'.  

Dekomposition: Ett annat ord för qadosh-förlust som används inom Kabalaorden.  

Demon: En varelse som lever på andeplanet som har förmågan att viljemässigt 

manifestera sig på det fysiska planet.  

Demoniskt aggregat: En magisk artefakt som innehåller en generator, en projektor 

och minst en aktivator. Dessutom kan den innehålla en eller flera transformatorer. 

Namnet kommer sig av att generatorn består av en bunden demon som alstrar 

magiska filament.  



Demonkraft: Ett annat ord för 'daimotropi'.  

Demonolog: En magiker som sysslar med nedkallning av demoner.  

Den obegränsade kunskapens lag: En av magins lagar som säger att det alltid 

finns mer kunskap att lära.  

Den sanna falskhetens lag: En av magins apokryfiska lagar som säger att alla 

paradoxer är sanna eftersom ingen bättre lösning finns.  

Den skimrande vägen: Den skimrande vägen är ett hemligt magikersällskap som 

tros ha grundats av Celdan den upplyste. Sällskapets utbredning är inte klarlagd, 

men säkert är att det har underjordisk verksamhet i de flesta länder, även i det 

jargiska kejsardömet..  

Det stokastiska utfallets lag: Ett annat namn på pragmatismens lag.  

Dilige: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Discipel: Färdigutbildad magiker som hjälper en magus eller domus magus i 

arbetet och fortfarande väntar på sin examen.  

Dissipation: Det fenomen som inträffar när filament återgår till det magiska fältet i 

världen. Kan ske okontrollerat eller kontrollerat. 

Divination: En spådomsmetod som ger järtecken från en gud. Kräver att man 

använder färdigheten Ceremoni.  

Divus: Kabalaordens benämning på aspekten 'teotropi'.  

Djurriket: En grupp av substanser som omfattar animaliska delar såsom päls, ben, 

horn, kött, läder, skinn, animaliskt fett och så vidare.  

Djävlarna från Calnia: Den jargiska Daakkyrkans benämning på Legio Colonan.  

Domus Magus: Överhuvud för ett trollkarlshus eller en orden.  

Dov par: Dvärgarnas ord för 'väva'.  

Drömtydning: En spådomsmetod som används för att tolka drömmar.  

Drömvandring: Förmågan att viljemässigt styra sina drömmar och på så sätt 

färdas på andeplanet och eventuellt påverka andra drömmare.  

Duncreigh: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Dunst: Ett elixir i gasform som kan andas in genom munnen eller näsan.  

Effekt: Den slutgiltiga resultatet av som orsakas av en besvärjelse, ritual eller 

ceremoni.  

Effektualisera: En annan term för 'väva'.  

Ekh im-par: Dvärgarnas ord för 'alstra'.  

Ekh: En dvärgisk magimästare.  

Elastisitet: Ett mått som beskriver hur svårt det är att alstra filament.  

Eldmagiker: Ett annat namn på en 'pyromantiker'.  

Elementar: Det samma som 'elementarvarelse'.  

Elementarkrafter: En samlingsbeteckning för pyrotropi, geotropi, pneumotropi 

och hydrotropi.  

Elementarmagiker: En magiker som sysslar med de fyra elementarkrafterna 

pyrotropi, geotropi, pneumotropi och hydrotropi.  

Elementarvarelse: En magisk varelse som kan manifestera sig i ett av de fyra 

elementen. Det finns fyra olika typer av elementarvarelser, nämligen salamander, 

golem, sylf och undin.  



Elexirist: En alkemist som specialiserat sig på att framställa elixir, dunster och 

stoft.  

Elixir: En magisk dryck vari en magisk besvärjelse med räckvidden 'personlig' 

finns lagrad.  

Energi: En annan term för 'filament'.  

Energistoff: En annan term för 'kongelat'.  

Engångsförtrollning: En magisk artefakt som består av ett stasisfält och minst en 

aktivator. I stasisfältet finns en besvärjelse lagrad som kan användas en gång.  

Erafonz: Det cirefaliska ordet för 'kraftkälla'.  

Eraum: Det cirefaliska ordet för 'filament'.  

Eskamontör: Ett annat namn för en extemporatör.  

Essens: Mundana består av olika sorters essenser. Den vanligaste typen av essens, 

som saknar övernaturliga egenskaper, kallas 'substans'. Den högsta formen av 

essens kallas primär essens.  

Essentiell sulphur: En primär essens som bara har en resonansriktning, dock ej 

den resonansriktning som ger upphov till densitet (mercurium är alltså inte ett 

essentiellt sulphur). Det finns följaktligen åtta olika sorters essentiell sulphur.  

Essentiella salt: En åttonde rangen essens som saknar den resonansriktning som 

ger upphov till densitet. De essentiella salternas fysikaliska egenskaper påminner 

om de ordinära substanser som de bildats av med det undantaget att densiteten är 

odefinierad.  

Eter: En magiteoretisk term för det medium i vilket alla existerar.  

Evokation: En annan term för 'besvärjelse'.  

Evokationist: En annan term för 'besvärjare'.  

Examen rigorosum: Sträng och ingående prövning, drabbar alltid adepter och 

blasonander.  

Examen: Prövning inför avslutandet av en studieperiod.  

Examinator: Person som förrättar examen.  

Excelcius-akademien: En akademi inom Kabalorden som lär ut teoretisk magi och 

andra teoretiska vetenskaper som exempelvis astrologi, ockultism och språk. 

Akademien ligger på ön Excelsior. 

Exorcist: En magiker som sysslar med att driva bort demoner. Används ibland 

även för att beteckna en demonolog.  

Extemporatör: En magiker som använder improviserade besvärjelser.  

Extempus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut extemporering 

(improviserad magi) samt olika magiska effekter. Dessutom övas deltagarna i 

akademien i magiförnimmelse. Ön som akademien ligger på heter Tempior.  

Familiarus: Ett djur som har försetts med en bunden ande.  

Fenomen: Ett annat ord för effekt.  

Fetisch: Ett speciellt föremål som försätts med en bunden ande.  

Filament: En 'tråd' av magisk kraft av en speciell aspekt. Filament används för att 

väva magiska effekter. Filament är en sorts magisk energi som kommer från en 

kraftkälla.  

Filamentum: Ett annat ord för 'filament' som används inom Kabalaorden.  



Fjärde cirkeln: En uppdelning av grader inom Kabalaorden. Cirkeln är indelad i 

graderna magi, magi domi samt magi primus.  

Flexus-akademien: En akademi inom Kabalorden som lär ut alstring, 

transformering och magiförnimmelse. Akademien finns på ön Flecto.  

Flogiston: Den substans eller ämne i luften som får en eld att brinna.  

Flox: Ett elixir i form av en eldslåga i en liten flaska. Eldslågan kan andas i 

samband med att flaskan öppnas.  

Flux: (1) En annan term för kraftkälla som används av Den skimrande vägen. (2) 

Inom den coloniska magiteorin en beteckning för magiskt flöde.  

Fokus: En slags magisk artefakt som används för att väva effekter, men som 

varken kan lagra eller alstra de filament som behövs. Ett fokus innehåller alltid en 

projektor och kan även innehålla en eller flera transformatorer.  

Fokusera: En annan term för 'väva'. Används bland annat inom Legio Colonan.  

Fons: En annan term för 'kraftkälla' som används inom Legio Colonan.  

Forma: En annan term för 'väva'.  

Formaliserad besvärjelse: En nedskriven och specificerad besvärjelse.  

Formel: Detsamma som en 'formaliserad besvärjelse'. Används inom Legio 

Colonan.  

Formelkonstnär: Ett annat namn för en besvärjare.  

Formelsamling: En bok eller skrift som innehåller nedskrivna och formaliserade 

besvärjelser.  

Formulus: Ett annat ord för 'besvärjelse' som används inom Kabalaorden.  

Formulus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut alstring, 

besvärjelsekonst och olika besvärjelser. Bedriver även forskning för att skapa nya 

besvärjelser. Är belägen på ön Formosa.  

Fototropi: En magisk aspekt som har sin källa i ljus.  

Frigus: Kabalaordens benämning på aspekten 'kryotropi'.  

Fusion: En alkemisk metod som går ut på att kombinera högre essenser till 

substans med önskade egenskaper.  

Fysiska planet: Det plan som alla fysiska varelser bebor.  

Förtrollning: Förtrollning används för att skapa magiska föremål.  

Galder: En besvärjelse eller ritual som skapas med hjälp av sång. 

Galdersångare: En magiker eller trollkarl som sjunger galder.  

Geist: Ett annat ord för ande.  

Generator: En komponent i en magisk artefakt som består av en bunden demon 

som alstrar filament åt artefakten.  

Generera: En annan term för 'alstra'. Används inom Legio Colonan.  

Generering: Ett annat ord för 'alstra' som används inom Kabalaorden.  

Genus: En annan term för 'aspekt'.  

Geomantiker: En magiker som använder geotropi.  

Geotropi: En magisk aspekt som har sin källa i jord, sten och metall.  

Geotropiker: Ett annat namn på en 'geomantiker'.  

Gille: I de större ashariska städerna finns stora magikergillen som är speciellt 

kända för sina kunskaper inom besvärjelser och extemporering (improviserad 



magi).  

Golem: En elementarvarelse som skapas ur grus, jord, lera eller sand. Har sitt 

ursprung i geotropi.  

Gordum: Det cirefaliska ordet för 'alstra'.  

Grundkraft: En samlingsbeteckning för aspekterna termotropi, kryotropi, 

fototropi och skototropi.  

Gud: I strikt magiteoretisk synvinkel en extremt kraftfull demon.  

Gudakraft: Ett annat ord för teotropi.  

Gyllene cirkeln: Ett namn på den magitradition som magimästarna i Sung 

företräder. Namnet används dock inte av magimästarna själva.  

Halo: En annan term för 'aura'.  

Halvgud: I strikt magiteoretisk synvinkel en annan term för 'demon'.  

Helare: En magiker som ägnar sig åt att hela och läka.  

Helgd: En annan term för 'qadosh'.  

Helighet: En annan term för 'qadosh'.  

Heliomantiker: En magiker som använder heliotropi.  

Helion: En kosmisk varelse som har sitt ursprung i solen och heliotropi. 

Heliotropi: En magisk aspekt som har sin källa i solen och soljus.  

Heliotropiker: Ett annat namn på en 'heliomantiker'.  

Hermetisk magi: Magisk kunskap som endast speciellt invigda får tillgång till.  

Hieromanti: En spådomsmetod som går ut på att man ser järtecken i inälvorna 

eller blodet på ett slaktoffer.  

Hir-ekh: En magikergesäll hos dvärgarna.  

Hokh-dov-par-ekh: En dvärgisk titel som betyder ungefär 'mäster trollkarl'.  

Hokh-ekh: En dvärgisk magikertitel som betyder ungefär 'skråmästare'.  

Homeopatisk magi: Ett annat ord för 'sympatetisk magi'.  

Horoskop: En spådomsmetod där man använder sig av järtecken från stjärnornas 

och himlakropparnas positioner.  

Hus: En grupp av magiker som ingår i Legio Colonan.  

Hydromantiker: En magiker som använder hydrotropi.  

Hydrotropi: En magisk aspekt som har sin källa i vatten och vätska.  

Hydrotropiker: Ett annat namn på en 'hydromantiker'.  

Häxa: Ett annat namn för en 'trollkarl'. Används oftast för kvinnliga magiker, men 

förekommer även för manliga magiker.  

Högmagiska platser: Platser där en aspekt manifesterat sig extra starkt är en 

högmagisk plats.  

Ignis: Kabalaordens benämning på aspekten 'pyrotropi'.  

Ikonolog: Ett annat namn på en 'symbolist'.  

Ikonotropi: En magisk aspekt som har sin källa i bilder och symboler.  

Ikonotropiker: Ett annat namn på en 'symbolist'.  

Illuminati: En medlem i den skimrande vägen.  

Illuminator: En lärare eller magimästare i den skimrande vägen.  

Illuminering: Att uppnå ett upplyst stadium. Någon som eftersträvas av 

medlemmarna i det hemliga magikersällskapet 'Den skimrande vägen'.  



Illusion: En magisk effekt som skapar en falsk bild eller sinnesintryck av något 

som i själva verket inte existerar.  

Illusionist: En magiker som specialiserat sig på att åstadkomma illusioner och 

andra falska intryck och sinnesstämningar.  

Im-dorh: Dvärgarnas ord för 'elementet berg' som i princip motsvarar geotropi.  

Im-duz: Dvärgarnas ord för 'elementet luft' som i princip motsvarar pneumotropi  

Im-hum: Dvärgarnas ord för 'elementet vatten' som i princip motsvarar 

hydrotropi.  

Im-khar: Dvärgarnas ord för 'elementet eld' som i princip motsvarar pyrotropi  

Im-par: Dvärgarnas ord för 'filament'.  

Im-par-tekh: Dvärgarnas ord för 'kongelat'.  

Improviserad besvärjelse: En besvärjelse som improviseras för stunden  

Ingredient: Ett annat ord för preparat.  

Initiering: Ett prov som gör att man stiger en grad inom ett magikersällskap eller 

magiväg.  

Innersta cirkeln: En uppdelning av grader inom Kabalaorden. Den innersta 

cirkeln utgörs av graderna principus, principus regus samt principus orbis  

Installera: En typ av alkemisk process som skapar en speciell komponent i en 

magisk artefakt.  

Integration: En annan term för 'qadosh'.  

Intensitet: Ett annat ord för 'magnitud' som används inom Kabalaorden.  

Invokation: (1) En besvärjelse som uttalas. (2) Ett annat ord för 'nedkallning' 

genom att uttala ett sant namn.  

Jhamalera: Det cirefaliska ordet för 'kongelat'.  

Jordmagiker: Ett annat namn på en 'geomantiker'.  

Järtecken: En övernaturlig föraning om vad som skall inträffa i framtiden. 

Järtecken i sig själva går inte att förstå, men man kan tolka dem med färdigheten 

Spådom.  

Ka: Ett annat ord för 'filament' inom Sungs magitradition.  

Kabal: En grupp inom Kabalaorden.  

Kabalaorden: I det östliga landet Ebhron finns den mäktiga Kabalaorden som har 

stort inflytande långt utanför Ebhrons gränser. Kabalaorden har ett eget 

landområde i södra Ebhron, men det finns också fristående Kabalaordnar i 

Consaber och Asharien.  

Ka-do: En annan term för 'besvärjelse'. Används av magimästarna i Sung.  

Kadoka: En magiker som lärt sin magi från Sungs magimästare. Bär ofta gula 

kläder.  

Kadosh: En stavning av 'qadosh'.  

Ka-li: Används av magimästarna i Sungs för att beteckna en 'ritual'.  

Kameleon: Ett annat namn på en 'sylf'.  

Kanalisera: En annan term för 'alstra'.  

Kaos: En annan term för ataxatropi.  

Kartomanti: En spådomsmetod som använder sig av tarotkort eller någon annan 

typ av spåkort.  



Ka-shodo: Magimästarna i Sungs ord för att 'väva magi'.  

Kasta: En annan term för 'väva'.  

Kazumziir: En cirefalisk magidoktorand.  

Kiromanti: En spådomsmetod som använder sig av handtydning.  

Kodex: Se 'codex'.  

Kombination: Ett annat ord för 'fusion'.  

Komplex: Ett annat ord för 'ritual'.  

Komponent: En del i en magisk artefakt. De vanligaste komponenterna som 

förekommer är generator, ackumulator, transformator, projektor, stasisfält och 

aktivator.  

Komposition: Ett annat ord för 'qadosh' som används inom Kabalaorden.  

Koncentrering: Ett annat ord för 'väva' som används inom Kabalaorden.  

Kongelat: Ett annat ord för 'kongelerade filament'.  

Kongelatum: Ett annat ord för 'kongelat' som används inom Kabalaorden.  

Kongelera: Handlingen då magiska kongelat tillverkas med en alkemisk process.  

Kongelerade filament: Filament stelnade till fast fysisk form. Används som 

reservenergi vid besvärjelser, ritualer och alkemi.  

Konstrukt: Ett annat ord för 'artefakt'.  

Konstrukt: Ett annat ord för 'artefakt' som används inom Kabalaorden.  

Kontaktens lag: En av magins lagar som säger att entiteter som en gång varit i 

kontakt med varandra fortsätter att påverka varandra.  

Kortslutning: Ett annat ord för 'dissipation' som används av mindre sofistikerade 

magiker.  

Kosmiska krafter: En samlingsbeteckning för heliotropi, selenotropi och 

astrotropi.  

Kraft: En annan term för 'filament'.  

Kraftkälla: En kraftkälla är en av universums urkrafter som magikern kan dra 

krafter från. Magikern drar krafter indirekt från kraftkällorna genom en eller flera 

aspekter. Se även 'aspekt'.  

Kraftlinjer: Osynliga linjer som förmedlar kraftströmmar mellan olika platser.  

Kraftmonolit: En kraftmonolit är en stor rest sten som är laddad med magisk kraft 

som den samlat under många hundra år. De fungerar som ett slags batterier som en 

magiker kan tappa från.  

Kraftstormar: Det samma som en 'magistorm'.  

Kraftströmmar: Med kraftströmmarna färdas den kraft från kraftkällorna som 

magikern behöver för att kunna använda sin magi.  

Krafturladdingar: Se 'magiska urladdningar'.  

Kristall: En sorts magisk artefakt som en ackumulator och minst en aktivator. 

Kristaller kan användas för att lagra magiska filament.  

Kristallomanti: En spådomsmetod där en kristallkula används för att få fram 

järtecken.  

Kronotropi: En magisk aspekt som har sin källa i tid och dess lopp.  

Kryotropi: En magisk aspekt som har sin källa i köld.  

Kunskapens lag: En av magins mest grundläggande lagar som säger att all 



kunskap är makt.  

Kvanta: Mängd, ofta i bemärkelsen av 'antal filament'.  

Källa: Se 'kraftkälla'.  

Laboratorium: Alkemistens verkstad.  

Legio Colonan: I Consaber tillhör de flesta magiker Legio Colonan som är indelad 

i en mängd hus där de största husen kan ha hundratals medlemmar medan de 

mindre bara har ett tjugotal medlemmar. Legio Colonan följer en magikertradition 

som har sina rötter i det gamla coloniska imperiet.  

Ley: Ett annat ord för 'kraftlinje'.  

Lheng: En annan term för 'qadosh'. Har sitt ursprung i Sung.  

Lheng-li: En av Sungs magimästare. Namnet betyder ungefär 'sökare'. En lheng-li 

bär orangefärgade kläder.  

Likhetens lag: En av magins lagar som säger att lika påverkar lika.  

Litera: Kabalaordens benämning på aspekten 'semotropi'.  

Livskrafter: En samlingsbeteckning för biotropi och nekrotropi.  

Livsmagiker: Ett annat namn för 'biomantiker'.  

Ljusmagiker: Ett annat namn på en 'fotomantiker'.  

Luftmagiker: Ett annat namn på en 'pneumomantiker'.  

Luna: Kabalaordens benämning på aspekten 'selenotropi'.  

Lunion: En kosmisk varelse som har sitt ursprung i månen och selenotropi.  

Lux: Kabalaordens benämning på aspekten 'fototropi'.  

Lynesse: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Lågmagiska platser: Detta är platser där magi fungerar dåligt och dit 

kraftströmmarna med svårighet söker sig.  

Mager: Ett annat ord för 'magiker'.  

Magi domi: Den andra graden inom Kabalaordens fjärde cirkel.  

Magi primus: Den tredje graden inom Kabalaordens fjärde cirkel.  

Magi: Den första graden inom Kabalaordens fjärde cirkel.  

Magi: En samlingsbeteckning på alla fenomen som har sitt ursprung i någon av de 

21 olika kraftkällorna.  

Magi: Ett annat ord för 'magiker' som används inom Kabalaorden.  

Magidöda platser: På magidöda platser är ställen där det inte går att alstra 

filament alls.  

Magiker: Magiker är ett samlingsnamn på flera olika yrken. Det kan egentligen 

lika gärna stå för präst, helig man, andeframmanare, svartkonstnär och så vidare. 

Vad som skiljer de olika yrkena åt är färdigheter, utrustning, livsinställning, 

religion, uppfattning om magi, speciella förmågor och tillgång till unika 

besvärjelser.  

Magikersällskap: En sammanslutning av magiker, som exempelvis Legio 

Colonan, Kabalaorden eller Thakalatribunalerna.  

Magilagar: En samling accepterade lagar för hur magi fungerar och kan 

användas.  

Magisk artefakt: Ett magiskt föremål som tillverkas med alkemi.  

Magisk skrift: En skrift som binder en besvärjelse. När skriften läses frigörs 



besvärjelsen.  

Magiska urladdningar: Spontan alstring av filament, eventuellt med efterföljande 

okontrollerade dissipation.  

Magister filosofus: Den andra graden inom Kabalaordens tredje cirkel. 

Magister templi: Den tredje graden inom Kabalaordens tredje cirkel.  

Magister: (1) Den första graden inom Kabalaordens tredje cirkel. (2) Inom Legio 

Colonan en blason som bedriver undervisning.  

Magistormar: En turbulent koncentration av magisk kraft inom ett område.  

Magivägar: En magiväg är en speciell inriktning av de magiska kunskaperna som 

lärs ut av trollkarshus, magiakademier eller liknande.  

Magnitud: Ett värde som beskriver kraftfullhet hos en besvärjelse, ritual, artefakt 

och så vidare. En besvärjelses magnitud motsvaras av hur många filament som 

effekterna använder — inte hur många filament som måste alstras.  

Magus: Utexaminerad magiker i Legio Colonan.  

Malefica: 'Ond' magi, vanligen då den används av trollkarlar och trollpackor.  

Mana: En annan term för 'filament'.  

Manifestering: Förmågan hos exempelvis demoner och elementarvarelser att 

skapa en fysisk kropp på det fysiska planet.  

Mantra: Ett annat ord för 'besvärjelse'.  

Marazan: Det cirefaliska ordet för 'andeplanet'.  

Matris: En kombination av flera komponenter i en artefakt.  

Medium: En sorts schaman.  

Megalit: En stor monolit.  

Mentis: Kabalaordens benämning på aspekten 'psykotropi'.  

Mercurium: En primär essens som endast har den resonansriktning som ger 

upphov till densitet. Det finns alltså mercurium med olika densitet. Alla andra 

fysikalisk egenskaper hos mercurium är odefinierade.  

Metamorfist: En beteckning på en alkemist som sysslar med transmutering av 

essenser och substanser.  

Metamorfos: Ett annat ord för 'transmutering'.  

Mineralriket: En grupp av substanser som omfattat metaller, legeringar, sten, 

kemiska ämnen, syror, vätskor och så vidare.  

Modifiera: En annan term för 'transformera'.  

Monolit: En rest sten som sägs fokusera kraftströmmarna på Mundana.  

Mors: Kabalaordens benämning på aspekten 'nekrotropi'.  

Mundana planet: Ett annat namn på det 'fysiska planet'.  

Mutera: En annan term för 'transformera'.  

Månmagiker: Ett annat namn på en 'selenomantiker'.  

Mäster: Titulering av en magus.  

Mönster: Ett annat ord för 'ritual'.  

Mörkermagiker: Ett annat namn på en 'skotomantiker'.  

Namnens lag: En av magins lagar som säger att namn — speciellt sanna namn — 

ger makt över det som namnet betecknar.  

Nantirre: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  



Nazg-par: Dvärgarnas ord för 'magnitud'.  

Nedkallning: Att med magiska medel få en demon, elementarvarelse eller kosmisk 

varelse att manifestera sig på det fysiska planet.  

Nekromantiker: En magiker som sysslar med nekrotropisk magi eller som ägnar 

sig åt animering av vandöda.  

Nekrotropi: En magisk aspekt som har sin källa i döden och dekomposition.  

Neofyt: Den lägsta graden inom Kabalaorden. Ingår i den yttersta cirkel.  

Nomotropi: En magisk aspekt som har sin källa i stasis och ordning.  

Novis: Trollkarlslärling som nyligen börjat studera praktisk magi inom Legio 

Colonan.  

Numerologi: Ett annat ord för aritmanti.  

Nät: En annan term för 'effekt'.  

Obestämbarhetens lag: En av magins lagar som säger att alla individer ser 

världen på olika sätt.  

Omen: Ett järtecken från en gud.  

Omskapa: En annan term för 'transformera'.  

Omvandla: En annan term för 'transformera'.  

Oneiromanti: Detsamma som 'drömtydning'.  

Oneirotropi: En tänkbar tjugandra aspekt som baseras på drömmar.  

Opus: Ett annat ord för 'alkemisk process'. Används bland annat av Kabalaorden.  

Origo: En annan term för 'kraftkälla'.  

Or-par: Dvärgarnas ord för 'kraftkälla'.  

Osteomanti: En spådomsmetod som skapar järtecken genom att spåmannen kastar 

ett antal benbitar och läser deras position.  

Paradox: Ett annat ord för 'qadosh'. Används inom Legio Colonan.  

Pietet: En annan term för 'qadosh'.  

Plasticitet: Ett mått på hur svårt det är att väva en magisk effekt.  

Pneumantiker: En magiker som använder pneumotropi.  

Pneumotropi: En magisk aspekt som har sin källa i luften och vind.  

Pneumotropiker: Ett annat namn på en 'pneumomantiker'.  

Polaritetens lag: En av magins lagar som säger att allt kan delas upp i två 

motsatser.  

Portal: En hyperdimensionell förbindelse mellan två platser på det fysiska planet.  

Potentialsubstans: En annan term för 'kongelat'.  

Pragmatismens lag: En av magins lagar som säger att om något fungerar så är det 

sant.  

Preparat: En alkemisk substans som kan användas i en alkemisk process.  

Primalkrafter: Ett samlingsnamn för kronotropi, nomotropi och ataxatropi.  

Primus: En annan term för 'elementarvarelse'.  

Primär essens: En essens som bara vibrerar i en av de nio resonansriktningarna. 

Det finns alltså nio olika primära essenser, varav en kallas 'mercurium' och de 

övriga åtta är så kallad 'essentiell sulphur'. En primär essens har alltså för det mesta 

mycket egendomlig fysiska egenskaper.  

Principium: Ett annat ord för 'kraftkälla' som används bland annat inom 



Kabalaorden.  

Principus orbis: Titeln för Kabalaordens överhuvud. Tillhör Kabalaordens 

innersta cirkel.  

Principus regus: Titeln som bärs av den högsta posten inom en av Kabalaordens 

akademier. Ibland utnämns dock principus regus utanför akademierna för speciella 

ändamål. Tillhör Kabalaordens innersta cirkel.  

Principus: Den första graden inom Kabalaordens innersta cirkel.  

Procedur: En annat ord för 'ritual'.  

Procedurist: En annan beteckning för en ritualmagiker.  

Procedursamling: En skrift med nedtecknade ritualer.  

Process: Se alkemisk process.  

Professor: Ordinarie huvudlärare i ett ämne vid en akademi.  

Professur: Professorsämbete.  

Profet: En person som sprider profetior bland befolkningen.  

Profetior: En förutsägelse av framtiden som kan vara sann eller falsk.  

Projektion: Ett annat ord för 'väva'  

Projektor: En komponent i en magisk artefakt som projicerar (eller väver) kraften 

till en effekt.  

Promovering: Upphöjning till lärdomstiteln blason.  

Präst: En person som utför ceremonier och som tillber gudar för att få teotropi.  

Psykomantiker: En magiker som använder sig av psykotropi.  

Psykotropi: En magisk aspekt som har sin källa i psyket och anden.  

Pyromantiker: En magiker som använder sig av pyrotropi. Kallas även 

'eldmagiker' och 'pyrotropiker'.  

Pyrotropi: En magisk aspekt som har sin källa i eld och lågor.  

Pyrotropiker: Ett annat namn på en 'pyromantiker'.  

Qadosh: Ett mått på kontakten med det gudomliga. Värdet sjunker exempelvis om 

magikern råkar ut för okontrollerad dissipation.  

Quinta Essentia: En alkemisk metod som används för att ta bort 

resonansriktningar hos en essens.  

Rahma: Magimästarna i Sungs ord för kraftkälla.  

Rahma-do: En annan term för 'alstra'. Termen används av magimästarna i Sung.  

Reagent: Ett annat ord för preparat.  

Reanimatör: Ett annat beteckning för en nekromantiker.  

Rebis: En term som används för slutprodukten från en alkemisk process.  

Recept: En text som beskriver hur en alkemisk process utförs.  

Ren essens: En annan term för 'filament'.  

Resonansfrekvens: En faktor som beskriver hur en viss fysikalisk egenskap hos en 

essens artar sig. Varje existerande resonansriktning har sin unika 

resonansfrekvens.  

Resonansriktning: En faktor som kontrollerar vilka fysiska egenskaper en 

essensens besitter. Det finns totalt nio möjliga resonansriktningar.  

Ritual: (1) En avancerad 'besvärjelse' som strikt definierad och som tar lång tid att 

utföra. (2) Färdigheten att utöva en ritual.  



Ritualmagiker: En magiker som specialiserat sig på ritualer.  

Ritus: Ett annat ord för 'ritual' som används inom Kabalaorden.  

Ritus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut ritualmagi och ritualer. 

Bedriver forskning för att utveckla nya ritualer. Akademien ligger på ön Ritos.  

Runmagi: Ett annat ord för 'teckenmagi'.  

Runmagiker: En annan term för 'semomantiker'.  

Räckvidd: Avståndet till den punkt från magikern där besvärjelsen får effekt.  

Salamander: En elementarvarelse som är knuten till eld och pyrotropi.  

Sanctus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut demonologi och 

forskar om religionerna i Mundana. Ön som akademien ligger på heter Sanctos.  

Sann magiker: En magiker som endast använder en aspekt. Förekommer 

exempelvis hos Den skimrande vägen.  

Sant namn: Ett unikt, men ofta okänt, namn som symboliserar en entitet eller 

företeelse.  

Schaman: En annan term för 'andebesvärjare' som ofta används i primitiva 

kulturer.  

Sejd: En annan term för 'ritual' som ofta används i primitiva kulturer.  

Sekundär essens: En essens som vibrerar i två olika resonansriktningar. Det finns 

36 olika typer av sekundära essenser med avseende på vilka fysiska egenskaper de 

alls besitter.  

Selenomantiker: En magiker som använder selenotropi.  

Selenotropi: En magisk aspekt som har sin källa i månen och dess olika faser.  

Selenotropiker: Ett annat namn på en 'selenomantiker'.  

Semomantiker: En magiker som använder semotropi.  

Semotropi: En magisk aspekt som har sin källa i tecken och bokstäver.  

Sfär: Ett annat ord för 'kristallkula'.  

Shang: Ett ord som har samma betydelse som 'aspekt'. Används i Sungs 

magitradition.  

Shangdo: En lärling som studerar under en av Sungs magimästare. Bär vita kläder 

och har rakat huvud.  

Shi-lung: Magimästarna i Sungs beteckning på 'andeplanet'.  

Siare: En person som skapar och tyder järtecken.  

Sierska: En kvinnlig siare.  

Signare: En annan term för 'besvärjare'.  

Signelse: En annan term för 'besvärjelse'.  

Signum: Kabalaordens benämning på aspekten 'ikonotropi'.  

Siram: Det cirefaliska ordet för 'väva'.  

Själ: En ande som är knuten till en levande eller död varelse på det fysiska planet.  

Självinsiktens lag: En av magins lagar som säger att man måste känna till sin egna 

förmågor och begränsningar för att kunna utföra magi.  

Skapa effekt: En annan term för 'väva'.  

Skapa: En annan term för 'alstra'.  

Skifta: En annan term för 'transformera'.  

Skiomanti: En spådomsmetod som ger järtecken från förfadersandarna.  



Skotomantiker: En magiker som använder skototropi.  

Skototropi: En magisk aspekt som har sin källa i mörker  

Skotropiker: Ett annat namn på en 'skotomantiker'.  

Sol: Kabalaordens benämning på aspekten 'heliotropi'.  

Solmagiker: Ett annat namn på en 'heliomantiker'.  

Solum: Kabalaordens benämning på aspekten 'geotropi'.  

Spagirum: En annan term för 'alkemi'.  

Species: En annan term för 'aspekt'.  

Spådom: En färdighet som används för att tolka järtecken.  

Spåkvinna: En sierska, det vill säga en kvinnlig siare.  

Stasis: Kabalaordens benämning på aspekten 'nomotropi'.  

Stasisfält: En komponent i en magisk artefakt som används för att temporärt lagra 

en besvärjelse. När stasisfältet upphör frigörs besvärjelsen.  

Stella: Kabalaordens benämning på aspekten 'astrotropi'.  

Stellar: En kosmisk varelse som är nära knuten till stjärnorna och astrotropi.  

Stencirklar: Stencirklar finns placerade på platser där två eller flera kraftlinjer 

möter varandra.  

Stenens hjärta: Det allra heligaste i ett dvärgafäste där dvärgarnas magi lärs ut.  

Stoft: Ett elixir i pulverform som kan andas in genom näsan.  

Stöpa om: En annan term för 'transformera'.  

Substans: Det samma som nionde rangens essens. Substans bygger upp det mesta 

av Mundanas materia och vibrerar samtidigt på alla de nio möjliga sätten.  

Sung: (1) En stad i Eumo känt för sin magiskola. (2) Titeln på överstemagikern i 

Sung. Titeln erhålls vid födsel av ett speciellt utvalt spädbarn.  

Sung-do: En annan term för 'ceremoni'. Används av magimästarna i Sung.  

Sungs magimästare: I staden Sung finns inte bara några av Mundanas skickligaste 

vapenmästare utan också ett sällskap av magimästare som bedriver undervisning 

enligt en mycket gammal magitradition.  

Svartkonst: En folklig term för magi i allmänhet och ondskefull magi i synnerhet.  

Svartkonstnär: Ett annat ord för 'magiker'.  

Sylf: En elementarvarelse som är associerad med pneumotropi och luften.  

Symbolist: En annan term för en ikonomantiker.  

Symbolkrafter: En samlingsbeteckning för ikonotropi och semotropi. 

Sympatetisk magi: Magi som bygger på likhetens lag, som bygger på att lika kan 

påverka lika.  

Syntesens lag: En av magins lagar som säger att om man kombinerar två 

motstridiga egenskaper så kommer en tredje helt ny egenskap att skapas.  

Talisman: En sorts magisk artefakt som av sig själv kan skapa magiska filament. 

Den innehåller en generator och minst en aktivator. Dessutom kan en eller flera 

transformatorer ingå.  

Tecken: En magiska symbol som används av ikonomantiker.  

Teckenmagi: En sorts magi som går ut på att förtrolla skrifter. Magin bygger på 

aspekten semotropi och utförs ofta med ritualmagi.  

Teckna: En annan term för 'väva'.  



Tekh-hir-par: Dvärgarnas ord för 'besvärjelse'.  

Tekh-tar-par: Dvärgarnas ord för 'ritual'.  

Tempus: Kabalaordens benämning på aspekten 'kronotropi'.  

Tenebris: Kabalaordens benämning på aspekten 'skototropi'.  

Teotropi: En magisk aspekt som endast gudaväsen kan alstra och ge.  

Termotropi: En magisk aspekt som har sin källa i värme och hetta.  

Thakalatribunal: Det kanske mest kända magikersällskapet finns i Thalamur. Det 

består i av nio så kallade Thakalatribunaler, varav sju leds av en magikrater. Två 

av tribunalerna har för närvarande ingen ledare.  

Thaum: Ett mått på den magiska flödestätheten.  

Thaumaturgisk nivå: Ett annat ord för 'magnitud'.  

Tolesce: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Transformation: En handling som innebär att man omvandlar ett filament av en 

viss aspekt till ett filament av en annan aspekt.  

Transformator: En komponent i en magisk artefakt som kan transformera 

filament.  

Transformera: Handlingen då magiska filament transformeras till en annan 

aspekt. Se Transformation.  

Translation: Ett annat ord för transformation.  

Transmutering: Omvandling av en substans till en annan.  

Tredje cirkeln: En uppdelning av grader inom Kabalaorden. Delas in i graderna 

magister, magister filosofus samt magister templi.  

Tribunal: Se 'thakalatribunal'.  

Trollformel: En annan term för 'besvärjelse'.  

Trollkarl: En primitiv magiker som arbetar självständigt. Trollkarlar bygger inte 

sin magi på den gängse 'vetenskapliga' magiteorin utan snarare på primitiva 

föreställningar om andar, demoner och gudar.  

Trollkonst: En annan term för 'besvärjelse'.  

Trollpacka: En kvinnlig trollkarl.  

Trollsång: Detsamma som 'galder'.  

Tråd: En annan term för 'filament'.  

Typ: En annan term för 'aspekt'.  

Tzorem: Det cirefaliska ordet för 'ceremoni'.  

Tzorveh: Det cirefaliska ordet för 'qadosh'.  

Ultima opus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut alkemi och olika 

alkemiska processer. Akademien tillverkar också olika magiska artefakter för 

kabalans egna bruk. Akademien är belägen på ön Ultima.  

Umkaz: En cirefalisk magikandidat.  

Umre: En kvinnlig cirefalisk magiker.  

Umza: En manlig cirefalisk magiker.  

Umziir: En cirefalisk doktor i ämnet magi.  

Undin: En elementarvarelse vars kropp består av vatten och som skapas med 

hydrotropi.  

Universitet: På de flesta universitet runt om i Mundana, med undantag för de 



jargiska universiteten, finns som regel en institution eller en fakultet som forskar 

och undervisar i de magiska ämnena.  

Urladdning: En annan term för 'dissipation'.  

Vala: Ett annat namn på en sierska.  

Vandöd: En död kropp som animerats med alkemiska processer. En vandöd är i 

princip en magisk artefakt som kan röra på sig.  

Varaktighet: Varaktigheten visar hur länge besvärjelsens effekt varar.  

Varsel: En psykisk föraning som förmedlar ett eller flera järtecken.  

Vattenmagiker: Ett annat namn på en 'hydromantiker'.  

Vellkaz: En cirefalisk magistudent.  

Verus-akademin: En akademi inom Kabalorden som lär ut historia, filosofi och 

diplomati. Chadarians hopp i Asharien  

Vibration: En viktig faktor som kontrollerar essensernas fysiska egenskaper. Det 

finns nio resonansriktningar som vibrationerna kan uppträda i.  

Vild magi: Ett sällsynt fenomen då en magistorm med alla olika aspekter uppstår.  

Vision: En psykisk upplevelse som förmedlar ett eller flera järtecken.  

Vita: Kabalaordens benämning på aspekten 'biotropi'.  

Vitalist Ett annat namn för 'biomantiker'.  

Vohn: Dvärgarnas ord för 'qadosh'.  

Vortex: En slags magisk artefakt som används för att transformera filament. Den 

innehåller endaste en transformator.  

Vortexfokus: Ett fokus som innehåller en transformator.  

Vytare: Ett av de tio magikerhusen i Legio Colonan.  

Väv: En annan term för 'effekt'.  

Väva: Handlingen då ett eller flera magiska filament vävs till en magisk effekt.  

Växtriket: En grupp av substanser som omfattar gröna växtdelar, trä, fruktkött, 

mull, svamp, jäst, frön och så vidare.  

Xi: En annan term för 'magnitud'. Termen används av magimästarna i Sung.  

Yttersta cirkeln: En samlingsbeteckning på de tre lägsta graderna inom 

Kabalaorden. Består av graderna neofyt, zelot och akolut.  

Zelot: Den andra graden inom Kabalaorden. Ingår i den yttersta cirkel.  

Zin-ekh: En magikerlärling hos dvärgarna.  

Åkallan: En annan term för 'ceremoni'.  

Ängel: Enligt strikt magiteoretisk definition en sorts 'demon'.  

Öppna: En annan term för 'alstra'.  

Övernaturlig: Ett annat ord för 'magisk'. 

 


