Thal Tergens repertoar
20 Mysteriet kring elementär
pyrokinesi
• Beregs glödande grepp (orsaka Antändning [8])
• Fiat flamma (skapa flamma [8])
• Skyddsformeln mot eld och
värme (ge Eldskydd [12])

21 Mysteriet kring eleverad pyropati
• Karqans vakande eldvakt (öka
Reaktion och Vaksamhet [8])
• Afimas andra andning (väcka utslagen [9])
• Davas vederkvickande flamma
(bonus på Chockslag [10]*)

22 Mysteriet kring
stratifierad pyrarki
• Bränd kunskap (glömma färdighet [19])
• Kärlekens högborg (skapa
passionsförtollad plats [20]*)
• Flammans lockelse (ge kännetecknet
Förtjusande [20])

23 Mysteriet kring
amalgerad pyrobelli
• Beregs animerade eldstad (kontrollera eldar [10])
• Ferrian Daugas exotermiska detonation
(skapa kraftig flamma [14])
• Shan Wahâns brännande nafta
(öka Eldskada mot mål [10])

Davas skrifter
24 Codex Calnialam: De omslut
ande lågornas mysterium
• Eldens omfamning (ge Eldskydd [22]*)
• Infernalisk protuberans (eldkvast [22])
• Ferrian Daugas pyrotropiska
enkapsulation (brinnande aura [24])

25 Codex Yonggurlanis: De utbred
ande brändernas mysterium
• Davas spirande låga (Eldskada på avstånd [15])
• Davas brännande förbannelse (öka
Eldskada i område [16])
• Davas flogistonkula (kasta eldklot [16])

26 Codex Sebani: De dansande
flammornas mysterium
• Davas eldhav (skapa eldhav [20])
• Diodactus fylgiska danse macabre
(kontrollera eldar [18]*)
• Davas flamma från fordom
(återskapa historisk eld [20])

27 Codex Avernales: Den
briserande hettans mysterium
• Karqans förödande sveda (orsaka
Omtöcknad, Smärta [20])
• Davas vederstyggliga brisad (skapa explosion [20])
• Afimas flammande kör (orsaka
kraftigt Antändning [18])

Codex Igni
28 Den hettade debattens mysterium
• Diodactus pyrofobiska emballage
(ge föremål Eldskydd [14]*)
• Diodactus flammande skrift (skapa eldskrift [10])
• Diodactus provocerande argument
(orsaka Vildsint anfall [16])

29 Den totala ödeläggelsens
mysterium
• Diodactus empyréiska inferno
(skapa eldsvirvel [38]***)
• Eldsfurstens betvingande (kontrollera eldar [24])

• Eldögonens gåva (se genom eldar [18])

* 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

Ekh Thenars salamandersamling
30 Mysteriet kring
salamanderns födelse
• Frammana salamander (nedkalla
salamander [22]**)
• De vilda flammornas namn (sant
namn för salamandertotem)
• Befalla salamander (befalla salamander [10])

Kitãm Karanshapur
31 Mirōd Baship: Krigshetsarens
mysterium
• Iotapes flammande stämma
(bonus på att hetsa [16])
• Phraotes fylgiska klinga (skapa
flammande vapen [17])
• Dödens nederlag (slå om nyligen
misslyckat Dödsslag [14])

32 Sithil Shandakht: Flammande
ögats förtärande mysterium
• Pouruyôs eldslänk (länka eldar [16]**)
• Phraotes pyroforiska psyke (se genom eldar [14])
• Förtärande hunger (orsaka hunger [18])

33 Inzibâti Kuvâ-i:
Empyréivandrarens mysterium
• Den obrännbare Akeno (ge kraftigt Eldskydd [20])
• Akenos återkomst (återuppliva
uppbränd individ [26])
• Shârjahya (öppna eldportal som stärker
pyrotropi, ataxotropi och teotropi [35])

Rökskriften
34 Den bolmande rökens mysterium
• Rökflaskan (skapa irriterande rök [10])
• Flamdimma (skapa tjock rök [8])
• Lothersk brännmärkning (göra
någon lätt att spåra [8])

35 Mysteriet kring den
levande rökens essens
• Afimas ambra (ge kännetecknet Väldoft [14])
• Fumikinesis (kontrollera rök [14])
• Rökvålnad (skapa anfallande rökgestalter [16])

Ferrian Daugas
pyromantiska omnibus
36 Kapitel I–VII: Den förledande
gnistans mysterium
• Kalizhas fängslande låga (orsaka Omtöcknad [9])
• Beregs värmande flamma (skapa värme [11]*)
• Ferrian Daugas pyrofiliska
distraktion (blända [12])

37 Kapitel VIII–XI: Mysteriet
kring den stärkande elden
• Beregs fulländade flogiston (skapa
långvarig eld [30]***)
• Arx Ignis husliga härd (bonus på hantverk
och liknande runt en eld [18]**)
• Ferrian Daugas pyrotropiska pigghet
(skjuta upp sömn [26]**)

38 Kapitel XII–XVII: Den flam
mande tjänarens mysterium
• Ferrian Daugas pyroforma invokation
(nedkalla salamander [30]***)
• Den eviga väktarens namn (sant
namn för salamandertotem)
• Den eviga flammans tjänare
(befalla salamander [22]*)

39 Kapitel XVIII–XXV: Kroppens
eldfängda mysterium
• Ferrian Daugas goda humör (ge
karaktärsdraget Aggression [28])
• Tvillingeld (skapa klonad eld [28]**)
• Afimas elddop (ge Eldskydd [32]**)

