
Név:Név:Név:Név:                      Törpe Pap (Erathis), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK       SZERTARTÁSOK 

ERŐ 10 (0)  Szívósság: 13  ÉP: 34    Sebesség: 5    Kegyes Nyugalom (holttest védelme, 10 ap) 

ÁLL 12 (+1)  Reflex:  12  Kivérzett: 17   Kezdeményezés: +0   Csendvarázs (kihallgathatatlan szoba: -10 hallgatózásra, 

ÜGY   8 (-1)  Akaraterő: 19  Gyógyforrások: 8/nap       24 órára, 30 ap) 

INT 11 (0)      Gyógyforrás Érték: 8 ÉP Érzékszervek: szürkületi látás  Elemek Tűrése (időjárás ellenállás, 5 személynek,  

BÖL 20 (+5)  VSZ:  18  (harci pihenő egyszerű cselekedet) Nyelvek: köznyelv, törpe  24 órára, 20 ap) 

KAR 14 (+2)  (lásd dorgáló láncing)  +5 mentődobásokra méreg ellen Jellem:     Vízen Járás (1 személy, 1 órára, 20 ap)  

SZAKÉRTELMEK    AKTÍV ERŐK ÉS KÉPESSÉGEK  

(képzett;    *: -1 vért-büntetést beleértve) Csatacsillag Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +3 támadás; 1d10+1 sebzés (kritikus: 11). 

Akrobatika (ügy*) -1  A Hit Lándzsája (bármikor; általános cselekedet): távolsági 6 mezőre; +8 támadás Reflex ellen; 1d8 + 6 ragyogás-sebzés (kritikus: 1d6+14), egy látható társad  

Arkánum (int)  +1  következő támadására a célpontod ellen +2 erőbónusz jár. 

Atlétika (erő*)  +0  Szent Láng (bármikor; általános cselekedet): távolsági 6 mezőre; +8 támadás Reflex ellen; 1d6 + 6 ragyogás-sebzés (kritikus: 1d6+12), egy látható társad dobhat egy 

Barlangászat (böl) +8  mentődobást, vagy kap 3 ideiglenes ÉP-t. 

Blöff (kar)  +3  Mennyei Ragyogás (jelenetenként; általános cselekedet): közeli 3x3 csóva (ellenfelekre); +8 támadás Reflex ellen; 1d8 + 6 ragyogás-sebzés (kritikus: 1d6+14); 

Diplomácia (kar) +8  hatás: a területen lévő társaid támaddó dobásaira +2 erőbónusz jár következő köröd végéig. 

Észlelés (böl)  +6  Parancsvarázs (jelenetenként; általános cselekedet): távolsági 11 mezőre; +8 támadás Akarat ellen; a célpontot a földre döntheted vagy elmozgathatod 5 mezőnyit, 

Gyógyítás (böl)  +6  és a következő köröd végéig megszédül.  

Kitartás (áll*)  +3  Mennyei Szakértelem (jelenetenként; egyszerű cselekedet): egy társad 5 mezőn belül +2 erőbónuszt kap következő szakértelem-próbájára. 

Lopakodás (ügy*) -1   

Megértés (böl)  +11  Égi Áldás (jelenetenként; szabad cselekedet): következő támadó dobásodra vagy mentődobásodra +1 bónusz jár. Nem használhatod az Élőholt Űzést. 

Megfélemlítés (kar) +3 

Természet (böl)  +6  Élőholt Űzés (jelenetenként; általános cselekedet): közeli 2 sugarú kitörés körülötted (élőholtakra); +8 támadás Akarat ellen; 1d10 + 6 ragyogás-sebzés,  

Tolvajlás (ügy*)  -1  ellököd a célpontot 5 mezőnyit, mozgásképtelen lesz következő köröd végéig. Ha a támadás nem talál, akkor is okoz fele sebzést. Nem használhatod az Égi Áldást. 

Történelem (int) +6  Gyógyító Szó (jelenetenként kétszer, de körönként csak egyszer; egyszerű cselekedet): te vagy társad 5 mezőnyire elkölthet egy gyógyforrást, gyógyul +1d6+5 ÉP-t, 

Vallás (int)  +6  és minden védelmére +2 erőbónusz jár a következő őt célzó támadás ellen a következő köröd vége előtt. 

Városismeret (kar) +3  Asztrális Megbélyegzés (naponta; általános cselekedet): távolsági 6 mezőre,  +8 támadás Reflex ellen; 3d6 + 6 ragyogás-sebzés (kritikus: 1d6+24); 
     hatás: a célpont sebzésére -7 büntetés jár a következő köröd végéig, de ez egyszerű cselekedettel fenntartható. 

FELSZERELÉS: 

+1 mennyei elérés szimbóluma, +1 dorgáló láncing (eltalált ellenfelek támadásai ellen +1 védelem következő köröd végéig), +1 oltalmazó amulett, residuum (100 arany érték), 

szertartásos könyv, csatacsillag, hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 310 aranypénz. 

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



 

PASSZÍV KÉPESSÉGEK 

1. szint:  Eszköz Szakértelem - Szent Szimbólum (+1 támadás) 

Pap bónusz Szertartás Használó (használhat mágikus szertartásokat, bónusz szertartások: Kegyes Nyugalom + 1 db 1. szintű szertartás) 

2. szint:  A Védelmező Gyógyító Szó (a Gyógyító Szó célpontjának védelmére +kar erőbónusz jár a következő támadás ellen a következő köröd vége előtt) 

FELSZERELÉS RÉSZLETEZŐ 

+1 mennyei elérés szimbóluma (+1 mágikus támadás, +1 mágikus sebzés, távolsági erők hatótávolságára +1) 

+1 dorgáló láncing (6 páncélbónusz VSZ-re; +1 mágikus bónusz VSZ-re; -1 sebesség, -1 szakértelem-büntetés, ha mennyei támadásod talál, a célpont ellen +1 védelemre következő körödig) 

+1 oltalmazó amulett (+1 Szívósság, Reflex, Akarat) 

RÉSZLETSZÁMÍTÁSOK 

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

Reflex:  10 + 1 (szint/2) + 0 (int) + 1 (mágikus amulett) = 12 

Akaraterő: 10 + 1 (szint/2) + 5 (böl) + 1 (mágikus amulett) + 2 (pap) = 19 

Védelmi Szint: 10 + 1 (szint/2) + 6 (vért) + 1 (mágikus vértezet) = 18 

Életerő Pontok: 12 (pap 1. szint) + 12 (áll) + 5x2 (pap 2.-3. szint) = 34 

Kivérzett Érték:  ÉP / 2 = 17 

Gyógyforrás Érték: Kivérzett Érték / 2 = 8 

Gyógyforrások/nap: 7 (pap) + 1 (áll) = 8 

Sebesség: 5 (törpe) - 0 (vért: törpéket nem lassítja) = 5 

Kezdeményezés: 1 (szint/2) - 1 (ügy) = 0 

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

 +2 barlangászat, kitartás (törpe)  

Csatacsillag alaptámadás: 1 (szint/2) + 0 (erő) + 2 (képzett csatacsillag pontossága) = 2 

Csatacsillag sebzése: 1d10 + 0 (erő) + 1 (csatacsillag rugalmas fegyver, két kézben forgatva) = 1d10 + 1 

Papi erők támadása: 1 (szint/2) + 5 (böl) + 1 (mágikus szimbólum) + 1 (szent szimbólum szakértelem képesség) = 8 

Papi erők sebzése: ... (harci erőtől függő alapsebzés) + 5 (böl) + 1 (mágikus szimbólum) = ... + 6 

Kritikus sebzés: (normál sebzés maximuma) + 1d6 (mágikus szimbólum)  


