
Abderons systrar  
 

(Magin och Abderons Systrar är inspirerade av Robert Jordans serie ”Wheel of time”. Men mycket saker skiljer 

sig så ta inte för givet att du vet hur saker ligger till.) 
 

De enda kända magikerna i Abderon är Abderons Systrar, som endast består av kvinnor.  

 

Magi är något som väldigt få vet något om. Därför möts systrarna med stor respekt och 

fruktan oavsett folkslag i Abderon.  Magi i Abderon är något mer än bara en massa pergament 

med urgamla formler.  

Magi kräver att du kan uttala de rätta orden och ibland att du har de rätta ingredienserna eller 

kan de rätta rörelserna men viktigast av allt är att du måste ha vad många kallar lågan inom 

dig. 

Få barn som har ”lågan” märker av den. De som märker den, eller tror sig märka den, skickas 

genast till Abderons Skola för utbildning. De flesta barn som har lågan märker inte av den 

utan måste upptäckas av en Syster. Alla Systrar kan känna ekot av en låga. Vissa Systrar ser 

det som sin uppgift att resa runt i landet och finna dessa flickor. 

Denna ”låga” föds man med, man kan omöjligt få den efter man fötts. 

Anledningen att man säger att en person har lågan inom sig när de kan bruka magi är för att 

man tror att det är en del av den låga som anden använde för att skapa livet. Nu finns det 

givetvis folk som tror att så inte är fallet men de flesta av Abderons systrar tror det och därför 

kallas det lågan. 

För att kunna släppa lös kraften måste man kunna vissa ord så att man har något att 

koncentrera sig på, orden är som en nyckel om man vet hur man använder dem. Dessa nycklar 

består av enkla rimverser. Ex: En besvärjelse för tystnad kan låta så här: ”Din tunga löper. Jag 

dig i tystnad stöper.”  

Det sägs att det finns vissa som faktiskt inte behöver använda ord för att göra 

häpnadsväckande saker, de är så pass kraftfulla, så pass starka i sinnet att de inte behöver 

ordens kraft att koncentrera sig och ordens kraft att släppa lös.  

 

Det går rykten om att det finns folk som kan bruka magi utan att tillhöra Abderons Systrar 

men dessa är få och tysta.  

 

Abderons systrar är mer än bara ett gäng häxor som sitter i staden Abderon och häckar. Det 

finns fyra sorters systrar, en för varje element.  

 

Abderons systrar har sitt lärosäte i Abderon. Detta består av fem större byggnader och gytter 

av mindre.  

 

Systrarna styrs internt så som kommer att beskrivas i texten nedan. Alla systrarna lyder under 

De Visas Råd. Detta råd består av 9 personer. 2 systrar från varje Element, samt den Högsta 

som heter Leannane (obs titel), hon väljs till att sitta på tronen av bergskristall så länge hon 

lever (det finns sätt att avsätta men de har aldrig använts). När hon dör väljer medlemmarna i 

rådet en ny.  

 

Abderons systrar har en otrolig politisk genomslags kraft och det har hänt mer än en gång att 

när det stora Abderons råd tagit för lång tid på sig att de gått in och informerat dom att om 

inte frågan löses inom en viss tid drar dom tillbaka de Röda från fronten. Det faktum att flera 

adelsmän har dem som rådgivare ökar deras politiska makt. 

 



Det finns vissa systrar som helt enkelt inte klarar av den press de utsätts för och den fruktan 

folket har för dem. Dessa systrars låga släcks och de kan i och med detta aldrig mer använda 

magi. De blir också förvisade från akademin. Dessa kvinnor brukar inte bli speciellt 

långlivade då de tappar intresse för att leva.  

Tillhör du inte Abdarons systrar får du inte använda magi. 

Det går ett och annat illvilligt rykte om att det finns systrar som har svurit sig åt mörkret men 

detta vågar knappast ens folket tro på. 

 

Inriktningar 

 

Röda Systrar 

Röda systrar bringar död och förintelse genom regn av eld eller genom att få marken att 

rämna och de bringar mod i de fegaste män. De står ofta framme vid muren och hjälper de 

tappra soldater som finns där med att hålla stånd mot Svartfolken. I och med deras skicklighet 

i strid både med kraften och med den obligatoriska klingan som hänger vid deras sida är de 

inte bara ett värdefullt vapen mot Svartfolken men även en politisk grund som ger Abderons 

Systrar mer makt.  

De Röda respekterar oftast en krigare med ett sant mod, en sann styrka och med en sann glöd. 

_________________________________________________________________________ 

Bruna Systrar 

De Bruna Systrarna reser ofta land och rike runt i hopp om att finna mer kunskap om alla de 

ting och finna nya örter till sin magi. De är diplomater. De är vänliga och tvekar inte att hjälpa 

en själ i nöd eller skipa rättvisa. Även om de inte är lika skickliga på att slänga blixtar på folk 

är de icke desto mindre farliga. Det finns historier om Bruna systrar som blivit anfallna när de 

befunnit sig med grupper av bönder, anfallarna föll ner skrikande med blodet sprutande från 

mun, ögon, näsa och öron. Dessa historier ger även de Bruna ett rykte om att vara dödliga 

motståndare.  

De Bruna respekterar oftast det vanliga folket vilka brukar jorden och använder den kunskap 

deras förfäder har gett dem genom sina egna erfarenheter 

De fungerar även som rådgivare åt olika adelssläkter och på detta sätt styrker de Abderons 

Systrars makt ännu mer.  

_________________________________________________________________________ 

Vita Systrar 

De kallas för de Vita häxorna av folket i Abderon. Deras främsta styrka ligger i det att de kan 

läsa tankar. Vissa säger att de endast kan läsa mäns tankar. De höjer aldrig rösten, de blir 

aldrig arga, de visar sällan känslor alls. De fungerar ofta som rådgivare då deras temperament 

aldrig fördunklar deras tankar. Det faktum att de kan läsa tankar underlättar deras arbete 

mycket då de som finns i rummet hellre berättar sanningen än att de blir ertappade med att 

ljuga för en Vit syster.  

När en vit syster gjort något lämnar hon ofta en vit fjäder efter sig, för att visa att det var hon. 

__________________________________________________________________________ 

Blåa Systrar 

De blå Systrarna reser ofta runt i världen för att samla in information och fakta, hon håller sig 

gärna för sig själv. De som träffat och talat med en blåsyster säger att hon är väldigt 

känslosam och gärna drar sig undan. Hon börjar heller aldrig tala utan svarar endast på tilltal 

undantaget om hon själv vill veta något. Hon ses ofta med penna och pergament lite avsides 

försjunken i tankar.  

När en blåsyster verkligen vill veta något spelar ingenting annat någon som helst roll varken 

fara för livet eller pinsamma svar. 

Det är bara hos den blå systern du kan få vatten som gör dig törstig, ledsen eller iskall. 



___________________________________________________________________________ 

Väktare  

Systrar kan ha väktare. Dessa krigare anses vara vem som helst övermäktig i strid och han 

möts med samma respekt och fruktan som sin syster. En väktare är nästan uteslutande av 

manligt kön liksom nästan alltid av samma ras som systern han tillhör. Han är bunden till sin 

syster lika väl som hon är bunden till honom genom magi. Detta ger honom både skydd och 

svaghet. Han blir tåligare och en bättre krigare samt han läker fortare.  

En väktares uppgift består i att skydda sin syster mot faror samt att se till att hans syster möts 

med tillbörlig respekt. De flesta väktare gör detta genom att använda såväl vapenmakt som 

list.  

 

De har ofta många tysta beundrarinnor men få är de kvinnor som vågar närma sig en sådan 

man. 

 

 

 

 


