
Név:Név:Név:Név:                      Félszerzet Kalandor (Agyafúrt Vagány), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK 

ERŐ    8 (-1)  Szívósság: 13  ÉP: 35       Sebesség: 6 

ÁLL 13 (+1)  Reflex:  18  Kivérzett: 17      Kezdeményezés: +5 

ÜGY 18 (+4)  Akaraterő: 15  Gyógyforrások: 7/nap      

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

BÖL 13 (+1)  VSZ:  18         Nyelvek: köznyelv, goblin 

KAR 16 (+3)  (+5 megszakító támadásokra) +5 mentődobásokra félelem ellen    Jellem:     

SZAKÉRTELMEK    AKTÍV ERŐK ÉS KÉPESSÉGEK  

(képzett)     Tőr Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +5 támadás; 1d4+2 sebzés (kritikus: 1d6+6). 

Akrobatika (ügy)  +7  Ravasz Vívás (bármikor; általános cselekedet): közelharci vagy távolsági 5/10 mezőre; +10 támadás; 1d4 + 10 sebzés (kritikus: 1d6+14). 

Arkánum (int)  +2   

Atlétika (erő)  +6  Áthatoló Szúrás (bármikor; általános cselekedet): +10 támadás Reflex ellen; 1d4 + 7 sebzés (kritikus: 1d6+11). 

Barlangászat (böl) +2   

Blöff (kar)  +9  Orvtámadás (bármikor; nem cselekedet): körönként egyszer, ha harci előnyből találsz, +2d6 sebzés. Lásd még: ravasz tőr (további +1 sebzés). 

Diplomácia (kar)  +4 

Észlelés (böl)  +8  Első Csapás (bármikor; nem cselekedet): ha a célpontod még nem cselekedett a jelent során, harci előnyből támadhatsz rá. 

Gyógyítás (böl)  +2   

Kitartás (áll)  +2  Elhelyező Csapás (jelenetenként; általános cselekedet): +10 támadás Akaraterő ellen; 1d4 + 7 sebzés (kritikus: 1d6+11), elmozgathatod a célpontot 3 mezőnyit. 

Lopakodás (ügy) +11   

Megértés (böl)  +2  Látványos Csapás (jelenetenként; általános cselekedet): +10 támadás; 2d4 + 10 sebzés (kritikus: 1d6+18), elléphetsz 1 mezőnyit. 

Megfélemlítés (kar) +4 

Természet (böl)  +2  A Megtévesztés Mestere (jelenetenként; szabad cselekedet): egy blöff próbát újradobhatsz, mielőtt a mesélő megmondaná, sikerült-e. 

Tolvajlás (ügy)  +12   

Történelem (int) +2  Második Esély  (jelenetenként; azonnali beavatkozás): ha eltalálna egy támadás, újra kell dobni a támadó dobást. 

Vallás (int)  +2   

Városismeret (kar) +9  Pörgő Penge Ugrás (naponta; általános cselekedet): a támadás előtt és után is elléphetsz 6 mezőnyit. +10 támadás; 2d4 + 7 sebzés (kritikus: 1d6+15). 
     Ha a támadás nem talál, akkor is okoz fele sebzést. 

FELSZERELÉS: 

+1 ravasz tőr (harci előnyből +1 sebzés), +1 erdei bőrpáncél, +1 fizikai elhívatás amulettje (méreg, gyengeség, lassítás, mozgásképtelenség ellen +2 mentődobásokra), észlelés fejpántja, 

tőr, hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 160 aranypénz. 

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



 

PASSZÍV KÉPESSÉGEK 

1. szint:  Két-Kezes Harc(+1 közelharci sebzés, ha két közelharci fegyver van a kezedben) 

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

FELSZERELÉS RÉSZLETEZŐ 

+1 ravasz tőr (+3 pontosság, 1d4 sebzés, közelharci vagy 5/10 távolsági, +1 mágikus támadás, +1 mágikus sebzés, harci előnyből +1 sebzés) 

+1 erdei bőrpáncél (2 páncélbónusz VSZ-re; +1 mágikus bónusz VSZ-re; +1 atlétika és lopakodás) 

+1 fizikai elhívatás amulettje (+1 Szív, Ref, Akar; +2 mentődobásra méreg, gyengeség, lassítás, mozgásképtelenség ellen) 

RÉSZLETSZÁMÍTÁSOK 

Szívósság: 10 + 1 (szint/2) + 1 (áll) + 1 (mágikus amulett) = 13 

Reflex:  10 + 1 (szint/2) + 4 (ügy) + 1 (mágikus amulett) + 2 (kalandor) = 18 

Akaraterő: 10 + 1 (szint/2) + 3 (kar) + 1 (mágikus amulett) = 15 

Védelmi Szint: 10 + 1 (szint/2) + 2 (vért) + 1 (mágikus vértezet) + 4 (ügy) = 18 

Életerő Pontok: 12 (kalandor 1. szint) + 13 (áll) + 5x2 (kalandor 2.-3. szint) = 35 

Kivérzett Érték:  ÉP / 2 = 17 

Gyógyforrás Érték: Kivérzett Érték / 2 = 8 

Gyógyforrások/nap: 6 (kalandor) + 1 (áll) = 7 

Sebesség: 6 (félszerzet)  

Kezdeményezés: 1 (szint/2) +4 (ügy) = 5 

Szakértelmek: tulajdonságmódosító + 1 (szint/2) + 5 (képzett szakértelmek); 

 +2 akrobatika, tolvajlás (félszerzet); +1 atlétika, lopakodás (mágikus páncél); +1 észlelés (mágikus fejpánt) 

Tőr alaptámadás: 1 (szint/2) - 1 (erő) + 3 (képzett tőr pontossága) + 1 (mágikus tőr ) + 1 (tolvaj fegyvertehetség) = 5 

Tőr harci erők támadása: 1 (szint/2) + 4 (ügy) + 3 (képzett tőr pontossága) + 1 (mágikus tőr ) + 1 (tolvaj fegyvertehetség) = 10 

Tőr harci erők sebzése: 1d4 + 4 (ügy) + 1 (mágikus tőr) + 1 (kétkezes harc képesség) + 1 (fegyverfókusz képesség) = 1d4 + 7; 

   + 3 (karizma, ravasz vívás és látványos csapás esetén) 

Kritikus sebzés: 11 (normál sebzés maximuma) + 1d6 (mágikus tőr)  

  


