Zoal Senarbikin
22 Maktens mysterium
• Chadarians subliminala nimbus
(ge kännetecknet Makt [10])
• Jhazvas styrande hand (sprida
ett karaktärsdrag [10])
• Pomimalos genomskådande galder
(avslöja karaktärsdrag [10])

23 Förhandlingarnas mysterium
• Dran Bielkes dräpande dokument
(skapa bindande kontrakt [16]*)
• Tvillingarnas entré (ge kännetecknet
Majestätisk [18]*)
• Dran Bielkes sannfärdighet
(svårare att Dupera [18])

Formlerna från Shayar
24 Soleldarnas mysterium
• Systrarnas solflammor (gör om
eldar till soleldar [10])
• Seskascéas dansande eldar (kontrollera eldar [12])
• Seskayanmis thespiska aura (bättre
på att underhålla [8])

25 Dramatikerns mysterium
• Heliomantikerns varaktiga vällust (ge
karaktärsdraget Förälskelse [12])
• Solkonungens tredje formel (sprida
ett karaktärsdrag [12])
• Kamrat Solfågels färgsprakande
fjäderdräkt (ändra hudnyans [16]**)

Nibeh Kwarazan
26 Volym I, Âtar-peshanâ:
Mysteriet om stridens eld
• Âtar pâiti – den omvärvande flamman
(Brännskada i område [14])
• Pueshardokths flamspjut (förtrolla stickvapen [18])
• Pueshardokths träffsäkra spjutkast
(bonus till avståndsattack [14])

27 Volym II, Âtar-kyrah: Mysteriet
om synlig och osynlig eld
• Âtar spenishta – välgångens flamma
(gör om eldar till soleldar [10])
• Hvare-xshaêta kyrah, den skarpa
solens flamma (blända [10])
• Oxyartes himmelska glöd (skapa eld [12])

28 Volym IV, Garmo-varah: Mysteriet
om solflammornas prövning
• Hjältinnans hjärta (bonus mot Skräck [14]*)
• Hyaxams behärskade tjänare (bota
skräckkonsekvenser [16])
• Vestalernas vaka (skjuta upp sömn [14]*)

29 Volym V, Kwarenah: Mysteriet
om de upphöjdas ljus
• Darasgatas kröningsrit (förstärka
en kröning [30]**)
• Kwarenah (ge kännetecknet Majestätisk [24]**)
• Uxdhâ âzâtaya, den upphöjdas ord
(ge kännetecknet Makt [19]*)

Konsten att förjaga
mörkrets väsen
30 Mysteriet mot mörkrets redskap
• Den renande flamman från Empyréen
(skada skurkaktiga individer [10])
• Strålglansen brännande kval (orsaka
Omtöcknad, Smärta [14])
• Shannas heliomantiska aggregat
(frammana liten sol [12]*)

31 Mysteriet mot mörkrets
elementarer
• Skára Skiá (förinta mörkerväsen [18])
• Saulės beskydd (skydd mot
kosmiska elementarer [16])
• Heroisk geist av den fjärde rangen
(bonus mot Skräck [20]*)

* 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

Kishar Gudûzarbeh
32 Mysteriet kring solens
stärkande strålar
• Dušagahs dagbräckning (skapa solljus [8])
• Kishar Gudûz stärkande solkraft
(bonus i solljus [14]*)
• Moarras ökenvandring (minskad
påfrestning under solen [10])

33 Mysteriet kring solens
dömande kraft
• Iset Azarmisheras meteorhammare
(förtrolla krossvapen [28]*)
• Tvillingarnas svärdsdans (skapa en
klonad illusion av någon [13])
• Kishar Gudûz tillkallelse (dra
omgivningen emot sig [14])

Khanars heliomantika
34 Mysteriet om drottning
Iveras hov
• Ordspråk från Radh-Kamra (ge
kännetecknet Sunt förnuft [12])
• Den gamla världens drottning (ger
kännetecknet Präktig [20]*)
• Purpurea (ge förnimmelse av sociala band [16])

35 Mysteriet från det heliga
Radhs storhetstid
• Ashael den Renas aura (bonus på
framträdande sociala färdigheter [18]**)
• Skrifterna från Jelem (ge tillgång
till all kunskap [36]***)
• Det himmelska ljusets gyllene gåva
(gör regn guldliknande [48]***)

Sagan om solen
37 Böljande solens mysterium
• Nehalennias solvind (frammana
lugna vindar [14]*)
• Helions lägre förbannelse (ge
känslighet för solljus [16])
• Sommarsolens välde (starkare ljus från solen [24])

38 Kynboreas kungliga mysterium
• Kungen av Kynboreas gåva (ge
karaktärsdraget Spendera pengar [18]*)
• Kungen av Kynboreas skattmästare
(lugnande aura kring individ [27]*)
• Kungen av Kynboreas pilgrimsfärd (förstärka
karaktärsdraget Spendera pengar [20]*)

Heliomantisk transmutering,
band III
39 De gyllene tingens mysterium
• Den glödgade kronan (hetta
upp metallföremål [16])
• Heliomantisk plätering (förgylla föremål [16])
• Moarras magiska lykta (få föremål att lysa [10])

Tamerlack
40 Soltjänarnas mysterium
• Helionens kosmiska kallelse (nedkalla helion [26])
• Helionens kosmiska befallning (befalla helion [14])
• Solskärvornas edda (sant namn för heliontotem)

Codex Sashirnam
̦
41 Tlenámakûl śriva Kalákûr: Myst
eriet om asmidernas svarta sol
• Isets irrbloss (frammana liten sol [18])
• Saurashtras svarta sol (åkallar den
nattliga svarta solen [42])
• Asmidernas dödsharmoni (ökad styrka
under den svarta solen [12])

42 Ixokã uśva Hríga: Mysteriet
för underjordens uppstigande
• Den knastrande dimman från Luberos
(skräckfylld dimma [52])
• Qaitu Harakas osaliga tjänare (skapa spöke [44])
• Den svarta solens skuggor (skapa hemsökelse [58])

