
Név:Név:Név:Név:                                   Elf Vándor (Íjász), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK         

ERŐ 11 (+0)  Szívósság: 14  ÉP: 35       Sebesség: 7 (ellépésnél nem számít a nehéz terep) 

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

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

INT 11 (+0)      Gyógyforrás Érték: 9 ÉP      

BÖL 16 (+3)  VSZ:  19         Nyelvek: köznyelv, elf    

KAR 11 (+0)  (+2 megszakító támadásokra) (5 méreg-ellenállás)     Jellem:     

SZAKÉRTELMEK    AKTÍV ERŐK ÉS KÉPESSÉGEK  

(képzett    *: -1 vért-büntetést beleértve) Hosszú Íj Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): távolsági 20/40 mezőre; +9 támadás; 1d10+6 sebzés (kritikus: 1d6+16).  

Akrobatika (ügy*) +4  Ikercsapás (bármikor; általános cselekedet): távolsági 20/40 mezőre; +9 támadás kétszer, 1d10 + 2 sebzés (kritikus: 1d6+12).  

Arkánum (int)  +1   

Atlétika (erő*)  +5  Óvatos Támadás (bármikor; általános cselekedet): távolsági 20/40 mezőre; +11 támadás; 1d10 + 6 sebzés (kritikus: 1d6+16). 

Barlangászat (böl) +4   

Blöff (kar)  +1  A Vadász Prédája (bármikor; egyszerű cselekedet): a legközelebbi ellenfeled, akit látsz, a prédád lesz (csak egy prédád lehet egyszerre). Körönként egyszer, ha 

Diplomácia (kar)  +1  eltalálod, +1d6 sebzést okozol a prédádnak.  

Észlelés (böl)  +11  Elsőrendű Célpont (bármikor; nem cselekedet): ha a célpontodhoz társaid közül te vagy a legközelebb, minden támadásod támadó dobására és sebzés dobására 
(5 mezőig +1 nem-elf társaid észlelésére) +1 bónusz jár. 

Gyógyítás (böl)  +4  Kitérő Csapás (jelenetenként; általános cselekedet): a támadás előtt vagy után elléphetsz 4 mezőnyit; távolsági 20/40 mezőre; +9 támadás; 2d10 + 6 sebzés (kritikus: 

Kitartás (áll*)  +6  1d6+26). 

Lopakodás (ügy*) +9  Árnyédarázs Csapás (jelenetenként; általános cselekedet): távolsági 20/40 mezőre a prédád ellen; +9 támadás Reflex ellen; 2d10 + 6 sebzés (kritikus: 1d6+26). 

Megértés (böl)  +4   

Megfélemlítés (kar) +1  Frissítő Vágta (jelenetenként; mozgás cselekedet): elléphetsz 3 mezőnyit, de nem fejezheted be a mozgást ellenfeled mellett, majd felhasználhatod a harci pihenőt. 

Természet (böl)  +11   

Tolvajlás (ügy*)  +4  Elf Pontosság (jelenetenként; szabad cselekedet): újradobhatod egy támadó dobásodat (a második dobást kell használnod). 

Történelem (int) +1   

Vallás (int)  +1  Biztos Lövés (naponta; általános cselekedet): távolsági 20/40 mezőre,  +9 támadás (újradobhatod, de a másodikat kell használnod); 3d10 + 6 sebzés (kritikus: 

Városismeret (kar) +1  1d6+36).  Minden egyes sebzés-kockadobást egyszer újradobhatsz, de a második dobásokat kell használnod. 

FELSZERELÉS: 

+1 elsőrendű célpont hosszúíj, +1 kitartás irhapáncélja, +1 egészség amulettje,  

hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 505 aranypénz. 

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



 

PASSZÍV KÉPESSÉGEK 

1. szint:  Fegyver Szakértelem - Íjak (+1 támadás) 

Vándor bónusz Védekező Mozgékonyság (+2 VSZ megszakító támadások ellen) 

2. szint:  Fegyverfókusz - Íjak (+1 sebzés) 

FELSZERELÉS RÉSZLETEZŐ 

+1 elsőrendű célpont hosszúíj (+2 pontosság, 1d10 sebzés, 20/40 távolsági,+1 mágikus támadás, +1 mágikus sebzés, elsőrendű célpont támadásnál sebzésre is +1) 

+1 kitartás irhapáncélja (3 páncélbónusz VSZ-re; +1 mágikus bónusz VSZ-re; -1 szakértelem-büntetés; +1 ÉP gyógyforrás értékre) 

+1 egészség amulettje (+1 Szívósság, Reflex, Akarat; 5 méreg-ellenállás) 

RÉSZLETSZÁMÍTÁSOK 

Szívósság: 10 + 1 (szint/2) + 1 (áll) + 1 (mágikus amulett) + 1 (vándor) = 14 

Reflex:  10 + 1 (szint/2) + 4 (ügy) + 1 (mágikus amulett) + 1 (vándor) = 17 

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

Védelmi Szint: 10 + 1 (szint/2) + 3 (vért) + 1 (mágikus vértezet) + 4 (ügy) = 19 

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

Kivérzett Érték:  ÉP / 2 = 17 

Gyógyforrás Érték: Kivérzett Érték / 2 + 1 (kitartás páncélja) = 9 

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

Sebesség: 7 (elf)  

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

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

 +2 észlelés, természet (elf)  

Hosszú Íj alaptámadás: 1 (szint/2) + 4 (ügy) + 2 (képzett hosszú íj pontossága) + 1 (mágikus íj) + 1 (íj szakértelem képesség) = 9 

Hosszú Íj sebzése: 1d10 + 4 (ügy) + 1 (mágikus íj) + 1 (íj fókusz képesség) = 1d10 + 6 

Kritikus sebzés: (normál sebzés maximuma) + 1d6 (mágikus íj) = 1d6 + 16 

  


