Kirawahrbeh
23 Mysteriet för eteriskt samröre
• Kayhôn kaw-tanaf (skydd mot eter [12])
• Kirawahr im-Alazaîr (frammana nebulosa
med Lamslagen/Fallskada [16])
• Qaswôn kama’ak (öka Avtrubbning [14]*)

24 Mysteriet för kontakt
med den yttre etern
• Shahôd (få vaga svar till valfri fråga [20]*)
• Ûlwahr im-Kuzûlkub (frammana
nebulosa med Sår/Dödsslag [32])
• Kirawahr im-Razelgir (frammana nebulosa
med Vildsint anfall/Eterskada [16])

Codex Ignotam
̦
26 Mysteriet för det celestiala
nedkallandet
• Besvärjelsen för kontaktande av tomrummet
mellan stjärnorna (nedkalla celestial [18])
• De åtta öarnas ord (tala Kabalorderns
hemliga språk [18])
• Det yttre mörkrets sällsamma hymn
(sant namn för celestialtotem)

27 Mysteriet för den
celestiala hegemonin
• De övergivnas axiom (befalla celestial [14])
• Ritualen för kontaktande av tomrummet
mellan stjärnorna (nedkalla celestial [34]**)
• De glömda husens symposium (sant
namn för celestialtotem)

Codex Nēravata ka Gāna
28 Gāna nēravata: Den tysta
sångens mysterium

29 Gāna intram
̦ : Den inre
sångens mysterium
• Kshetrôn kê kamara (döljer magi via musik [22]*)
• Kshetrôn kê nritē (Dansa istället
för rörelsefärdigheter [12])
• Caya thedacittam̦ (bonus för lidande konst [14])

Codex Kalēpha
30 Kalēphan intram
̦ : Mysteriet
om tomheten inombords
• Kalēphan ka shadu (få mystisk intuition [18]*)
• Omelas kosmiska klarsyn (få mystisk
insikt i ett ämne [16]*)
• Omelas totala tomhet (nå upplysning
genom Nedbrytning [25]*)

31 Kalēphan kya: Mysteriet
om den yttre tomheten
• Elgazers dolda rum (skapa hemligt utrymme [14])
• Omelas astrala avskärmning (skydd mot magi [14])
• Vorma kyriakē antima (skydd
mot nedbrytning [16]*)

Kosmomantikon
32 Plågans mysterium
• Parahypos potentiella plåga
(minska Välmående [8])
• Tomrummets kväljande tystnad
(ge Nedbrytning [13])
• Glömskans lättnad (orsaka minnesförlust [8])

33 Ovisshetens mysterium
• Acedia (ge Orkeslöshet eller Tvivel [14])
• Verdurakhs vidgade vyer (distrahera
Reaktion och Vaksamhet [14])
• Världssmärtans färg (orsaka Bryter ihop [16])

• Omelas tysta sång (dämpa ljud [14])
• Omelas avlägsna oubliette (låsa in
någon i en mörk dimension [22])
• Omelas ogenomträngliga slöja (skapa ett
område som inte går att se igenom [19])

* 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

Nizams svarta bok
34 Det överväldigade
sinnets mysterium
• Khamox förnekande förbannelse
(orsaka minnesförlust [12])
• Khamox outhärdliga plåga
(orsaka Bryter ihop [12])
• Elgazers fjärde edikt (orsaka
skräckkonsekvenser [12])

35 Laglöshetens mysterium
• Syalons sanningslösa saga (få
målet att dupera [12])
• Lix Lamacons lagvrängning (ge
karaktärsdraget Laglöshet [17])
• Lix Lamacons nedbrytande nimbus
(Nedbrytning på område [20])

Codex Êthar Megandvîpam
̦
36 Mysteriet för tomrummets kraft
• Imjins implosion (skapa implosion [18])
• Det som aldrig var (upplöser döda objekt [8])
• Intighetens sjätte andetag (kväva med eter [8])

37 Mysteriet för mörkrets vägledning
• Tomrummets öga (ge kännetecknet Nattsyn [10])
• Antignis (släck eldar [10])
• Skymningsdunklet från Irerlaka
(skapa kosmiskt mörker [12])

Suqut Thaêlar
38 Mysteriet om den
själsliga sprickan
• Thâr Tha’uds tärande tvivel (orsaka
underläge i sociala konflikter [12])
• Anomia granda (sluta följa
samhällets normer [14])
• Den grå pyramidens skimmer (bonus i
konflikt mot mäktiga individer [16])

39 Mysteriet om förrädarens färd
• Syalons submateriella skalv (långsam
förbannelse över område [18]*)
• Den dolda prinsessans förfång (ge
förnimmelse av sociala band [20]*)
• Den oansenlige eunuckens rit (ge
kännetecknet Oansenlig [26]**)

De västerländska eterskrifterna
40 Anrayembeh, kapitel I–V: De
skugghöljdas mysterium
• Chegarans böljande fasa
(kontrollerar skuggor [16])
• Sayehs förlorade skugga (separera
någon från sin skugga [14]*)
• Chegarans skotomantiska sidosteg
(förflytta sig mellan skuggor [32]**

41 Anrayembeh, kapitel VI–X:
Skuggvandrarens mysterium
• Elgazers domedagsåkallan (skapa
solförmörkelse [30]**)
• Zirakzagols fängelse (låsa in någon
i en mörk dimension [30])
• Den stora tystnaden (dämpa ljud [38]*)

42 Kitab Gûldushum:
Eterskuggornas mysterium
• Avenhars etermoln (kväva med eter [12])
• Rarhazes rymdeld (spruta frätande eter [14])
• Bladet av stoft och kalla flammor
(förtrolla vapen med eter [16])

43 Ezêm Shado: Flyktighetens
mysterium
• Shies upplösta boja (underlätta flyktförsök [10])
• Shies svarta skepnad (ta sig genom
smala utrymmen [13])
• Eterdanserskans eleganta flyktväg
(skapa enkel portal [36])

