
Név:Név:Név:Név:                  Gnóm Pszion (Formázó), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK       SZERTARTÁSOK 

ERŐ      8 (-1)  Szívósság: 12  ÉP: 31    Sebesség: 5    Tenser Lebegő Korongja (PH, 10 ap) 

ÁLL 11 (+0)  Reflex:  17  Kivérzett: 15   Kezdeményezés: +1   Láthatatlan Szolga (ArcPow, 20 ap) 

ÜGY 10 (+0)  Akaraterő: 17  Gyógyforrások: 6/nap       Riasztó Szem (PH, 25 ap) 

INT 20 (+5)      Gyógyforrás Érték: 7 ÉP Érzékszervek: szürkületi látás  Tűzijáték (PH2, 20 ap) 

BÖL 10 (+0)  VSZ:  17      Nyelvek: köznyelv, elf   Titkos Oldal (PH, 10 ap) 

KAR 16 (+3)          Jellem:     

SZAKÉRTELMEK    KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK, KÉPESSÉGEK, MÁGIKUS FELSZERELÉS   

(képzett)    

Akrobatika (ügy)  +1   

Arkánum (int)  +13 

Atlétika (erő)  +0 

Barlangászat (böl) +6 

Blöff (kar)  +4 

Diplomácia (kar)  +4 

Észlelés (böl)  +7 

Gyógyítás (böl)  +1 

Kitartás (áll)  +1 

Lopakodás (ügy)  +3 

Megértés (böl)  +1 

Megfélemlítés (kar) +4 

Természet (böl)  +1 

Tolvajlás (ügy)  +1 

Történelem (int) +11 

Vallás (int)  +6 

Városismeret (kar) +4 

 

EGYÉB FELSZERELÉS: 

Hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, szertartásos könyv, fókusz (láthatatlan szolga), 100 reziduum, 180 ap 

Faji Jellemzők 

Roncsolás Botja +1: kritikus: +1d10; +1 mágikus támadás, sebzés; további +1 tárgybónusz sebzésdobásra amikor a bottal támadsz 

Önkéntelen Rejtőzés: ha kezdeményezéskor fedezékben vagy takarásban vagy, dobhatsz lopakodás próbát. 

A Trükkmester Ravaszsága: +5 illúzió elleni mentődobásokra 

 

Kaszt Jellemzők 

Pszion Szertartások: Tenser Lebegő Korongja naponta egyszer bevethető komponens felhasználása nélkül 

Pszionikus Fejlesztés: 4 Erőpontod van, melyekkel erőidet Fejlesztheted. A Fejlesztésről az erő bevetésénél dönthetsz, mielőtt bármilyen próbát tennél. Egyszerre 

csak egyfajta Fejlesztést alkalmazhatsz egy erőre. Az Erőpontok minden rövid és kiadós pihenőnél feltöltődnek.  

Szertartás Használó – pszion bónusz képesség (használhat mágikus szertartásokat) 

Eszköz Fókusz – Bot – 1. szintű képesség (+1 sebzés)  

Bot Szakértelem – 2. szintű képesség (+1 támadás, távolsági és területi támadásaira nem jár megszakító támadás) 

Szemek Köntöse +1: +1 mágikus VSZ; nem hat rád vakság, +1 tárgybónusz Észlelés próbákra 

Pajzsbross +1: +1 mágikus Szív, Ref, Akarat; 10 energia-ellenállás; napi erő. 

Gnóm jellemzők: kis méret, tündér eredet, szürkületi látás, +2 Arkánum, Lopakodás 

Pszion jellemzők: +2 Akaraterő, szövet vértezet jártasság, egyszerű közelharci és távolsági fegyveres jártasság 

 

Képességek 

 

Mágikus Felszerelés 

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



HARCI ERŐK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dimenzió Kavalkád (pszion támadás 1, bármikor; általános cselekedet): terület: 1 sugarú kitörés 10 mezőnyire (minden lényre); +8 támadás Szívósság ellen, 1d6 + 8 sebzés (kritikus: 1d10+14), a célpontot 

elteleportálod a kitörés mellé. Fejlesztés 1: csak ellenfelekre hat; Fejlesztés 2: csak ellenfelekre hat, 2d6+8 sebzés (kritikus: 1d10+20), a célpontot elteleportálod a kitörésbe vagy a kitörés mellé. 

Elmedöfés (pszion támadás 1, bármikor; általános cselekedet): távolsági 10 mezőre; +8 támadás Akaraterő ellen, 1d10 + 8 pszichikus sebzés (kritikus: 1d10+14). Fejlesztés nélkül alaptámadás. Fejlesztés 1: találatnál 

a -3 büntetés a célpont  Akaraterejére a következő köröd végéig; Fejlesztés 2: találatnál 2d10+8 pszichikus sebzés (kritikus: 1d10+28), -3 büntetés a célpont minden védelmére a következő köröd végéig. 

Pszichikus Anomália (pszion támadás 3, bármikor; általános cselekedet): távolsági 10 mezőre; létrehozol egy szabad mezőn egy anomáliát (jelenség) a következő köröd végéig. Amíg a jelenség tart, használhatod 

az Anomália Támadást. Fejlesztés 1: társaid közrefoghatnak az anomáliával; Fejlesztés 2: az Anomália Támadás fejlesztése.  

Anomália Támadás (csak Pszichikus Anomáliával; megszakító cselekedet): ha egy ellenfél a körét az anomália mellett kezdi; +8 támadás Akaraterő ellen, 1d6 + 8 pszichikus sebzés (kritikus: 1d10+14), 

elmozgathatod a célpontot 3 mezővel az anomália mellé. Fejlesztésnél: 1d8+8 pszichikus sebzés (kritikus: 1d10+16), a célpont megszédül következő köröd végéig. 

Szakértelem Kölcsönzés (pszion kisegítő 2, jelenetenként; egyszerű cselekedet): távolsági 10 mezőre (egy társadra); válassz egy szakértelmet, melyben társad képzett, de te nem. Következő köröd végéig +5 

erőbónusz jár a választott szakértelemmel próbáidra. 

Kisebb Teremtés (pszion erő, jelenetenként; általános cselekedet): távolsági 5 mezőre; létrehozol egy élettelen, nem-mágikus tárgyat (jelenség) egy üres mezőn, saját vagy társad kezében. A tárgy a jelenet végéig 

megmarad (szabad cselekedetként megszüntethető). Lehet egy fegyver vagy kalandozó felszerelés a Játékosok Könyvéből, vagy más, hordozható tárgy. 

Testet Öltött Tudat (pszion erő, jelenetenként; egyszerű cselekedet): 10 mezőn belül egy szabad mezőn létrehozol egy jelenséget, amely megszűnik a jelenet végén, ha egyszerű cselekedetként megszünteted, 

vagy ha sebződik (támadható, de a te támadásaidra immúnis). Elfoglal egy mezőt, de társaiddal nektek átjárható. Ha te mozogsz, mozgathatod még őt is. Látsz, hallasz és pszion erőket használhatsz a területéről.  

Kifakulás (gnóm faji erő, jelenetenként; azonnali reakció): ha sebződsz, láthatatlanná válsz a következő köröd végéig, vagy amíg nem támadsz.  

Szellemhangok (gnóm faji erő, jelenetenként; egyszerű cselekedet): távolsági 10 mezőre (egy tárgyra vagy üres mezőre); a célpont hangot ad ki, suttogó-halktól akár harcoló lények hangerejéig. A hang lehet zaj is 

(kardcsörgés, páncélzörgés). A suttogó erejű hangot csak a szomszédos lények hallják.  

Élő Lövedék (pszion támadás 1, naponta; általános cselekedet): távolsági 10 mezőre (első célpont); +8 támadás Szívósság ellen, a célpont mozgásképtelen lesz (mentődobásig); ha nem találsz, a célpont lelassul 

(mentődobásig). Amíg a mozgásképtelenség vagy lassúság tart, minden körben egyszer használhatod a Lövedék Támadást. 

Lövedék Támadás (csak Élő Lövedékkel; egyszerű cselekedet): elmozgatod az első célpontot 10 mezőnyit. Egy lény ellen (másodlagos célpont), aki a mozgás közben bármikor az első célpont mellett van, 

támadhatsz: +8 Reflex ellen, 2d6+8 sebzés, mindkét célpontot földre döntöd, a sebzés felét az első célpont is elszenvedi. Ha nem találsz: fele sebzés a második célpontnak, az első célpontot földre döntöd. 

Pajzsbross (varázstárgy, naponta; azonnali beavatkozás): ha eltalál egy területi, közeli vagy távolsági támadás, a sebzése ellen 10 ellenállásod lesz. 

Jelenségek: ha az adott erő leírása mást nem jelez: 

• nem számít lénynek 

• nem foglal el mezőt 

• nem hat rá a környezet 

• általában nem támadható; a támadhatóak a te védelmeidet 

használják 

• ha tud támadni, a te támadásodat használja 

• ha mozgatható, és a köröd végén nincs hatótávon belül, 

véget ér, áthatolhatatlan terepen nem mozgatható át 

• a haláloddal megszűnik 


