
Név:Név:Név:Név:               Ember Harcos (Vitéz), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK 

ERŐ 18 (+4)  Szívósság: 19  ÉP: 48       Sebesség: 5 

ÁLL 16 (+3)  Reflex:  16  Kivérzett: 24      Kezdeményezés: +2 

ÜGY 12 (+1)  Akaraterő: 14  Gyógyforrások: 12/nap      

INT   8 (-1)      Gyógyforrás Érték: 12 ÉP    Érzékszervek: közönséges 

BÖL 10 (+0)  VSZ:  22         Nyelvek: köznyelv, óriás 

KAR 12 (+1)  (+2 megszakító támadásokra)        Jellem:     

SZAKÉRTELMEK    AKTÍV ERŐK ÉS KÉPESSÉGEK  

(képzett;    *: -2 vért-büntetést beleértve) Hosszúkard Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +11 támadás; 1d8 + 6 sebzés (kritikus: 1d12+14). 

Akrobatika (ügy*) +0  Védelmező Aura (bármikor; aktiválni/kikapcsolni egyszerű cselekedet, akármeddig tart): a szomszédos ellenfelek támadásaira -2 büntetés, ha a támadásnak te nem  

Arkánum (int)  +0  vagy a célpontja. 

Atlétika (erő*)  +8   

Barlangászat (böl) +1  Harci Őrző (bármikor; megszakító cselekedet): akkor használhatod, ha a Védelmező Aurádban álló ellenfél ellép, vagy megtámadja egy társadat és te nem vagy a  

Blöff (kar)  +2  támadás célpontja. Közelharci alaptámadással megtámadhatod az ellenfelet. Ha támadásod nem talál, akkor is okozol 4 (erő) ÉP sebzést. 

Diplomácia (kar) +7 

Észlelés (böl)  +1  Harci Düh (bármikor; aktiválni egyszerű cselekedet, akármeddig tart): a Kiszámított Támadás befejeződik.  

Gyógyítás (böl)  +1  Fegyveres alaptámadásaid sebzés-dobására +2 erőbónusz jár. 

Kitartás (áll*)  +7   

Lopakodás (ügy*) +0  Kiszámított Támadás (bármikor; aktiválni egyszerű cselekedet, akármeddig tart): a Harci Düh befejeződik. 

Megértés (böl)  +1  Fegyveres alaptámadásaid támadó-dobásaira +1 erőbónusz jár. 

Megfélemlítés (kar) +7 

Természet (böl)  +1  Erőcsapás (jelenetenként kétszer, de körönként csak egyszer; szabad cselekedet): akkor használhatod, ha fegyveres alaptámadással eltalálod az ellenfeledet. 

Tolvajlás (ügy*)  +0  A támadásod +1d8 ÉP sebzést okoz. 

Történelem (int) +0 

Vallás (int)  +0  Előrenyomulás (jelenetenként; mozgás cselekedet): elléphetsz 3 mezőnyit, de az ellépést egy ellenfél mellett kell befejezned. 

Városismeret (kar) +2 

     Hősies Erőfeszítés (jelenetenként; nem cselekedet): ha támadásod nem találna, vagy elrontanál egy mentődobás, +4 bónuszt kapsz a dobáshoz. 

FELSZERELÉS: 

+1 kegyetlen hosszúkard, +1 fekete vas lemezvért (5 ellenállás tűz és nekrózis sebzésre), +1 védőszárny amulett (zuhanás -10' távolságnak számít, talpra esel),  

nehéz pajzs, hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 520 aranypénz. 

................................................................ 



 

PASSZÍV KÉPESSÉGEK 

1. szint:  Nehéz Penge Szakértelem (+1 támadás, +2 minden védelemre megszakító támadások ellen) 

Ember bónusz: Szívósság (+5 max ÉP) 

Harcos bónusz: Pajzs Ügyesség (nincs szakértelem-büntetés nehéz pajzs használata miatt) 

2. szint:  Fegyver Fókusz - Nehéz Pengék (+1 sebzés) 

FELSZERELÉS RÉSZLETEZŐ 

+1 kegyetlen hosszúkard (+3 pontosság, 1d8 sebzés, +1 mágikus támadás, +1 mágikus sebzés, kritikus találatnál +1d12 sebzés) 

+1 fekete vas lemezvért (8 páncélbónusz VSZ-re, -2 szakértelem-büntetés, -1 sebesség; +1 mágikus bónusz VSZ-re; 5 ellenállás tűz és nekrózis sebzésre) 

+1 védőszárny amulett (+1 Szív, Ref, Akar; zuhanásnál a távolság -10'-nak számít, mindig talpra esel) 

Nehéz Pajzs (+2 VSZ, Reflex; -2 szakértelmekre -> -0 Pajzs Ügyesség képesség miatt) 

RÉSZLETSZÁMÍTÁSOK 

Szívósság: 10 + 1 (szint/2) + 4 (erő) + 1 (ember) + 1 (mágikus amulett) + 2 (harcos) = 19 

Reflex:  10 + 1 (szint/2) + 1 (ügy) + 1 (ember) + 1 (mágikus amulett) + 2 (pajzs) = 16 

Akaraterő: 10 + 1 (szint/2) + 1 (kar) + 1 (ember) + 1 (mágikus amulett) = 14 

Védelmi Szint: 10 + 1 (szint/2) + 8 (vért) + 1 (mágikus vértezet) + 2 (pajzs) = 22 

Életerő Pontok: 15 (harcos 1. szint) + 16 (áll) + 6x2 (harcos 2.-3. szint) + 5 (szívósság képesség) = 48 

Kivérzett Érték:  ÉP / 2 = 24 

Gyógyforrás Érték: Kivérzett Érték / 2 = 12 

Gyógyforrások/nap: 9 (harcos) + 3 (áll) = 12 

Sebesség: 6 (ember) - 1 (vértezet) = 5 

Kezdeményezés: 1 (szint/2) + 1 (ügy) = 2 

Szakértelmek: tulajdonságmódosító + 1 (szint/2) + 5 (képzett szakértelmek) - 2 (vért-büntetés ügy, erő, áll alapú szakértelmekre) 

Hosszúkard támadás: 1 (szint/2) + 4 (erő) + 3 (képzett hosszúkard pontossága) + 1 (mágikus kard) + 1 (nehéz penge szakértelem képesség) + 1 (harcos fegyvertehetség) = 11 

Hosszúkard sebzés: 1d8 + 4 (erő) + 1 (mágikus kard) + 1 (fegyverfókusz képesség) = 1d8+6 

Kritikus sebzés: 14 (normál sebzés maximuma) + 1d12 (kegyetlen hosszúkard)  

  


