Pseudo-Omkars helningsbok

I thyrapeíon máni

22 Återupplivandets mysterium

28 Den helande handens mysterium

• Komaleptisk annullering (väcka utslagen [12])

• Panopes perfekta bandage (mot Blödning [8])

• Omkars mirakulösa återuppväckelse
(återuppliva nyligen död [16])

• Den goda maten (fräscha till mat [7])

• Pseudo-Omkars blodstämning (mot Blödning [16])

23 Den beständiga kroppens
mysterium
• Kaders lemfogning (fäster fast
amputerad kroppsdel [12])
• Akpiloisk osårbarhet (öka Livskraft vid
Chockslag och Dödsslag [32]**)
• Pseudo-Omkars preventiva prana (dubbel chans
mot sjukdomar, gifter och infektioner [18]**)

Pichon collecion de Dangerosa
24 Gauga da vida: Det njutnings
fulla livets mysterium
• Dangerosas lilla eufori (ge
karaktärsdraget Livsglädje [12])
• Ekivokus magnifika monolit (få
kännetecknet Potens [10])
• Madriannas preventiva profylax
(minska risken för graviditet [12])

26 Dança da capo: Den lockande
dansens mysterium
• Barallons majestätiska hårsvall (få hår att växa [8])
• Podestos lockrop (ge karaktärsdraget Sex [10])
• Ekivokus smickrande umgänge (bonus
till kreativa färdigheter [11])

27 Impressia de contunh: Det
bestående intryckets mysterium
• Barallons barmhärtiga bedövning (förbigå
mentala efterverkningar [16])
• Dangerosas dynamiska kraftreserv (ändra
Livskraft, Förflyttning, Kroppsbyggnad [14]*)

• Den helande handen (öka Läkningstakt [8]*)

29 Den sunda kroppens mysterium
• Analgetiskt sedativ (mot Smärta [16])
• Lígo apokeis, “besvärjelsen med lite av
allt” (blandade livsbonusar [16]***)
• Salamandros sunda vätskor (ignorera
förändrade karaktärsdrag [21]***)

Kitab i-Seb’gemar
30 Gladiatorns mysterium
• Den osårbare krigaren (ignorera Sår och
benbrott [24])
• Zalaras vård (mot Infektion [24])
• Podestos pondus (ändra Livskraft,
Förflyttning, Kroppsbyggnad [24])

31 Den gudomliga kroppens
mysterium
• Trollblod (läka Utmattning kontinuerligt [22])
• Hemostatisk koagulering (läka
Blödning kontinuerligt [32])
• Aquilas kontra-sangvina ametist (förtrollar
föremål att stoppa blödning [36]**)

Chöjoros formler
32 Den obehärskade
kroppens mysterium
• Kraniets kopparslagare (avdrag
på sociala färdigheter [10])
• Indisponering (orsaka kroppsliga plågor [10])
• Sista droppen (orsaka Utbrott [12])

• Volframs varaktiga vänskap (ge
karaktärsdraget Vänskap [16])

* Besvärjelsen kan med fördel utföras som en kort ritual
** Besvärjelsen kan med fördel utföras som en kort eller medellång ritual
*** Besvärjelsen kan med fördel utföras som en kort, medellång eller lång ritual

33 Den smittande hysterins
mysterium
• Scintillas resonemang (bonus på
orimliga resonemang [13])
• Folkets frigörelse (ge karaktärsdraget Kamp [13])
• Chöjoros sönderfall (avdrag på
ordnade färdigheter [15])

Pyrogenesis
34 Mysteriet för de
vandödas hämning
• Livskrafternas förenande (sammanföra
biotropi och nekrotropi [14])
• Kadaverkommando (befalla vandöd [20])
• Omkars goda tecken mot vandöda
(skydd mot vandöda [20])

35 Mysteriet för den inverterade
biotropins alster
• Damagarams dödsvandring (verka död [16])
• Tautolis gapande buk (skapa Infektion [20])
• Tautolis vittrade grepp (orsaka
Sår och amputation [20])

Codex Amaltea
36 Det bördiga landets mysterium
• Calahixironas spirande blomma
(skapa exotisk växtlighet [16])
• Desillas regenererande gnom (läka
elementarvarelser [18])
• Misrakesis välsignade jord (bättre skörd [16]***)

37 Den okuvade naturens mysterium
• Desillas magnifika växtharmoni (ge
kännetecknet Naturvän [15])
• Växtlighetens vrede (växtligheten
anfaller område [18])
• Misrakesis överflöd (skapa trädgård [16])

Leinad-Serrs memoarer
38 Vägfararens mysterium
• En redning av ringa värde (skapa
dagsransoner ur träd [6])
• Nantonos ekvina dominans (bättre
kontroll över riddjur [10])
• Biotermisk konduktion (skapa värme [8])

39 Vildmarkens mysterium
• Setonius säkra stig (skydda naturområde [15])
• Djurrikets okrönte härskare (ge
kännetecknet Djurvän [29]***)
• Nantonos bovina underverk (förstärka djur [12]***)

Manzrakin
40 Mysteriet för den sargade
kroppens läkning
• Antipyretikon (mot Infektion [12]*)
• Kandras kvicka kurering (öka Läkningstakt [14]**)
• Damagarams läkande sömn (försätta
någon i djup dvala [13])

41 Mysteriet för den kroppsliga
styrkans insikter
• Eldorans välsignade handpåläggning (bonus
mot infektioner och sjukdomar [12]**)
• Gzannas cirefaliska signelse
(underlätta Kirurgi [12])
• Tautolis kroppsliga skärskådning (ge
förmågan Diagnostisera [14])

42 Mysteriet för det alviska
fältets simili
• Menka-Menges sjukdomsbål (jaga
iväg sjukdomar runt en eld [18]*)
• Palatal regenerering (läka tänder [18]***)
• Trollgåva (öka Läkningstakt långvarigt [32]***)

