Magiens skabelse og de 7 cirklers magiord
Magiens skabelse
Da de første guder skabte verdenen, gav de alle fri adgang til magien. Det gik hurtig op for dem, at deres skabninger
forårsagede store ødelæggelser med denne kraft. Guderne indså at de dødelige, ville ødelægge den verden de havde
skabt, hvis de havde den fulde magt over magien. Derfor besluttede de at tage magien fra de levende igen. Men
guden Zelkor lod rester af den magiske kraft blev tilbage. Denne tilbageværende kraft blev med tiden til magernes
magi.
Zelkor delte magien op i 7 cirkler med 7 magi ord i hver cirkel. Det er altså de 7 cirkler og deres magiord som skaber
magien. Derfor betragtes tallene 5 og 7 som de magiske tal. Derimellem ligger tallet 6 som er den ukendte faktor Det såkaldte skæbne tal. Det er også navnet på den 6 cirkel, som er den forbudte magi. Magere som bruger den
forbudte 6 cirkel kaldes nekromantiker og de kan forsøge, at gøre sig til herre over døden, som ellers kun guderne
hersker over. Disse magere er ofte frygtet, forhadt og jagtet af alle, derfor udfører de deres gerninger i dybest
hemmelighed. Den sidste og 7 cirkel er gået tabt for de dødelige og anses for dragemagi. Desuden er nogle magiords
anvendelse gennem tiden gået tabt. Muligvis har de gamle magerordner og elverne stadig skjult viden om hvordan
de anvendes.

Magiordene
1 cirkel
Kon´dul – Holde
Dan´lis – Sprog
Brig´nas – forsvind
Min´tar – Sindet
Ke´ran – Magisk
Lichár – Lys
Sak´nas – Person
4 cirkel
Naah´mar – Mange
Forúl – Tvinger/påtvinger
San´li – Sandhed
Kel´ran - Ophæve
Sass´ran – Usynlighed
En´lis – Beskytte
Da´ran – Evnen

2 cirkel
Sak´nas – person
Crullár – Ild
Muh´nas – Angrib
Sass´var - Luft
Vas´kar – Opvarme
Illís – Våben
Kah´las – Søvn
5 cirkel
Ros´vrull – Mana
Lim´dul – Liv
Sirk´las – Skygge
She´li – Portal
Naah´mar – Genstand
She´dul – Skaber
Su´ran – Tanken/mindet

3 cirkel
Priv´ul – Helbrede
Morc´lot – Frygt
For´sul – Død
Num´is – Skjold
Se´lis – Alle
Erd´ar – Jord
Kvo´las – Hukommelse
6 cirkel
For´lot – Udød
Auk´log - Sjæl

Men´tok – Håbsløshed
Lim´ran – Åbne/tiden
Dull´nas – lås/fortjener
Mer´fot - Had
Hes´lot - Rædsel

