
Név:Név:Név:Név:                              Ember Boszorkánymester (Átokpenge, Tündérpaktum), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK         

ERŐ 10 (+0)  Szívósság: 15  ÉP: 35       Sebesség: 6  

ÁLL 13 (+1)  Reflex:  17  Kivérzett: 17      Kezdeményezés: +4 

ÜGY 16 (+3)  Akaraterő: 18  Gyógyforrások: 7/nap     Érzékszervek: szürkületi látás   

INT 11 (+0)      Gyógyforrás Érték: 8 ÉP      

BÖL   8 (-1)  VSZ:  19         Nyelvek: köznyelv, elf    

KAR 18 (+4)  (+2 jelenetenként az első támadásra)        Jellem:     

SZAKÉRTELMEK    AKTÍV ERŐK ÉS KÉPESSÉGEK  

(képzett    *: -1 vért-büntetést beleértve) Jeges Nyárs  (alaptámadás; általános cselekedet): +10 támadás; 1d10+9 fagy-sebzés (kritikus: 1d10+19), +2 védelem a célpont támadásaira következő köröd végéig.   

Akrobatika (ügy*) +3  Bűvös Nyaláb (alaptámadás; általános cselekedet): távolsági 10 mezőre; +7 támadás Reflex ellen, 1d10 + 9 energia-sebzés (kritikus: 1d10+19).  

Arkánum (int)  +6   

Atlétika (erő*)  +0  Lélek Lépés (bármikor; szabad cselekedet, 1/kör): ha egy ellenfelet 0 ÉP-re leütsz, vagy egy melletted álló ellenfél 0 ÉP-re kerül, teleportálhatsz 3 mezőnyit. 

Barlangászat (böl) +0   

Blöff (kar)  +10  A Téli Gyász Pengéje (bármikor; egyszerű cselekedet): ha egyik kezedben a jogart tartod, másik kezedben megjelenik a penge. A Jeges Nyárs és a Felszúró Szilánk 

Diplomácia (kar)  +5  előfeltétele.  

Észlelés (böl)  +0  Felszúró Szilánk (jelenetenként kétszer, de körönként csak egyszer; általános cselekedet): +10 támadás Akaraterő ellen, 2d10 + 9 fagy- és pszichikus sebzés (kritikus 

Gyógyítás (böl)  +0  1d10+29). Hatás: a célpont számára láthatatlan leszel a következő köröd kezdetéig. 

Kitartás (áll*)  +1  Lidérc Rejtek (jelenetenként; egyszerű cselekedet): a következő köröd végéig láthatatlanná válsz. 

Lopakodás (ügy*) +8   

Megértés (böl)  +5  Hősies Erőfeszítés (jelenetenként; nem cselekedet): ha támadásod nem talál, vagy elrontasz egy mentődobás, +4 bónuszt kapsz a dobáshoz. 

Megfélemlítés (kar) +10   

Természet (böl)  +0  A Téli Fagy Páncélja (naponta; általános cselekedet): közeli 1 sugarú kitörés körülötted (minden ellenfélre), +7 Szívósság ellen, 2d6 + 9 fagy-sebzés, a célpont  

Tolvajlás (ügy*)  +3  mentődobásig lelassul. Ha a támadás nem talál, akkor is okoz fele sebzést. Hatás: +2 VSZ, Szívósság a jelenet végéig. 

Történelem (int) +1   

Vallás (int)  +1  VARÁZSTÁRGY KÉPESSÉG: 

Városismeret (kar) +5  Szerencsehozó Talizmán (naponta; nem cselekedet): egy elrontott támadó dobáshoz, szakértlem- vagy tulajdonságpróbához, mentődobáshoz hozzáadhatsz 
     +1d6-ot. 

FELSZERELÉS: 

+1 gyilkos varázslás jogara (túlütésnél "10" sebzésdobásnál +1 kocka), +1 sötétlevél irhapáncél, +1 szerencsehozó talizmán, örök kréta 

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

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



 

PASSZÍV KÉPESSÉGEK 

1. szint:  Eszköz Fókusz - Jogar(+1 sebzés) 

Ember bónusz Jogar Szakértelem (+1 támadás, jogarral a kézben +1 pajzsbónusz VSZ és Reflex védelemre) 

2. szint:  Szürkületi Alkalmazkodás (szürkületi látás) 

FELSZERELÉS RÉSZLETEZŐ 

+1 gyilkos varázslás jogara (+1 mágikus támadás, +1 mágikus sebzés, túlütésnél 1d10 sebzés, 10-es dobásnál +1 kocka dobás ) 

+1 sötétlevél irhapáncél (3 páncélbónusz VSZ-re; +1 mágikus bónusz VSZ-re; -1 szakértelem-büntetés; +2 VSZ minden jelenetben a legelső támadás ellen) 

+1 szerencsehozó talizmán (+1 Szívósság, Reflex, Akarat; naponta egyszer, egy elrontott támadás-szakértelem-tulajdonság-mentő dobáshoz +1d6) 

örök kréta (nem törik, nem kopik, amit írnak/rajzolnak vele azt egy hétig csak a használója tudja letörölni) 

RÉSZLETSZÁMÍTÁSOK 

Szívósság: 10 + 1 (szint/2) + 1 (áll) + 1 (mágikus talizmán) + 1 (boszorkánymester) + 1 (ember) = 15 

Reflex:  10 + 1 (szint/2) + 3 (ügy) + 1 (mágikus talizmán) + 1 (ember) + 1 (pajzs - jogar szakértelem képesség) = 17 

Akaraterő: 10 + 1 (szint/2) + 4 (kar) + 1 (mágikus talizmán) + 1 (boszorkánymester) + 1 (ember) = 18 

Védelmi Szint: 10 + 1 (szint/2) + 3 (vért) + 1 (mágikus vértezet) + 3 (ügy) + 1 (pajzs - jogar szakértelem képesség) = 19 

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

Kivérzett Érték:  ÉP / 2 = 17 

Gyógyforrás Érték: Kivérzett Érték / 2 = 8 

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

Sebesség: 6 (ember)  

Kezdeményezés: 1 (szint/2) + 3 (ügy) = 4 

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

Téli Gyász Pengéje támadás: 1 (szint/2) + 4 (kar) + 3 (képzett téli gyász pengéje pontossága) + 1 (mágikus jogar) + 1 (jogar szakértelem képesség) = 10 

Távolsági támadások: 1 (szint/2) + 4 (kar) + 1 (mágikus jogar) + 1 (jogar szakértelem képesség) = 7 

Téli Gyász Pengéje sebzése: 1d10 + 4 (kar) + 1 (mágikus jogar) + 1 (jogar fókusz képesség) + 3 (ügyesség, boszorkánymester előny) = 1d10 + 9 

Kritikus sebzés: (normál sebzés maximuma) + 1d10 (mágikus jogar) = 1d10 + 19 

  


