
Név:Név:Név:Név:                 Drow Orgyilkos (Éjcserkész), 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK        

ERŐ   11 (+0)  Szívósság: 14  ÉP: 31         Sebesség: 6   

ÁLL 13 (+1)  Reflex:  16  Kivérzett: 15        Kezdeményezés: +5  

ÜGY 18 (+4)  Akaraterő: 16  Gyógyforrások: 7/nap      

INT 12 (+1)      Gyógyforrás Érték: 7 ÉP      Érzékszervek: sötétlátó  

BÖL 10 (+0)  VSZ:  18           Nyelvek: köznyelv, elf  

KAR 16 (+3)               Jellem:  

SZAKÉRTELMEK    KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK, KÉPESSÉGEK, MÁGIKUS FELSZERELÉS   

(képzett)    

Akrobatika (ügy)  +5   

Arkánum (int)  +2 

Atlétika (erő)  +7 

Barlangászat (böl) +1 

Blöff (kar)  +9 

Diplomácia (kar)  +4 

Észlelés (böl)  +6 

Gyógyítás (böl)  +1 

Kitartás (áll)  +2 

Lopakodás (ügy) +13 

Megértés (böl)  +1 

Megfélemlítés (kar) +6 

Természet (böl)  +1 

Tolvajlás (ügy)  +11 

Történelem (int) +2 

Vallás (int)  +2 

Városismeret (kar) +4 

 

EGYÉB FELSZERELÉS: 

Hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 145 aranypénz 

Faji Jellemzők 

Rettenet Pallosa +1: kritikus: +1d8; +1 mágikus támadás, sebzés; napi erő 

Transz: alvás helyett napi 4 óra meditációval felfrissül (közben környezetének teljesen tudatában van) 

 

Kaszt Jellemzők 

Eszközök: A varázsfegyvert is képes eszközként használni 

Éjcserkész: +3 sebzésdobásra, ha a célpont mellett nem áll másik ellenséged  

Változatos Szakértelem – Nehéz Pengék, Ki Fókusz – 1. szintű képesség (+1 támadás)  

Rémálom Gyilkos – 2. szintű képesség (+2 sebzés félelem-erőkkel) 

Erdei Bőrpáncél +1: +1 mágikus VSZ; +1 tárgybónusz Atlétikára és Lopakodásra 

A Dupla Szerencse Amulettje +1: +1 mágikus Szív, Ref, Akarat; ha kritikus találatot érsz el, dobhatsz egy mentődobást +1 tárgybónusszal 

Drow jellemzők: tündér eredet, sötétlátó, +2 Lopakodás, Megfélemlítés 

Orgyilkos jellemzők: +1 Akaraterő, Szívósság, bőr vértezet, könnyű pajzs jártasság, katonai könnyű és nehéz penge, minden egyszerű fegyveres jártasság 

 

Képességek 

 

Mágikus Felszerelés 

Rablókesztyű: +1 tárgybónusz Tolvajlásra 

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



HARCI ERŐK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pallos Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +6 támadás, 1d10 + 1 sebzés (kritikus: 1d8+11).  

Szökellő Árny (orgyilkos támadás 1, bármikor; általános cselekedet): +10 támadás, 1d10 + 5 sebzés (kritikus: 1d8+15); ha nem használod fel az Orgyilkos Lepleket a célponton, leplenként +1 sebzést okozol. 

Hóhér Hurok (orgyilkos támadás 1, bármikor; általános cselekedet): távolsági 5 mezőre; +7 támadás Szívósság ellen, 1d6 + 5 energia-sebzés (kritikus: 1d8+11), a célpontot elhúzod 2 mezőnyit, és lelassul a 

következő köröd végéig. 

Orgyilkos Lepel (orgyilkos erő, bármikor; szabad cselekedet körönként egyszer): 10 mezőn belül egy célpontra egy láthatatlan Leplet helyezel. Egyszerre legfeljebb 4 lepel lehet a célponton. Ha új célpontra Leplet 

helyezel, a korábbiak elmúlnak - egyébként jelenet végéig vagy felhasználásig megmaradnak. 

Orgyilkos Lepel Használata (bármikor; nem cselekedet):bármely támadásod előtt úgy dönthetsz, felhasználod a célponton lévő Lepleket. A Leplek mind lekerülnek róla. A támadáson kívül +1d6 sebzést 

okoz Leplenként; ha a támadás nem talál, egy kockával kevesebb a sebzés. Ez az extra sebzés más hatással nem növelhető meg. 

Árnyéklépés (orgyilkos erő, bármikor; mozgás cselekedet): ha egy lény mellett állsz, teleportálhatsz 3 mezőt egy másik lény mellé. 

Lidérces Árnyak (orgyilkos támadás 1, jelenetenként; általános cselekedet): távolsági 5 mezőre; +7 támadás Akaraterő ellen, 2d8 + 7 pszichikus sebzés (kritikus: 1d8+23), a következő köröd végéig a célpont ellen 

harci előnyöd lesz és sebzésdobásokra +3 erőbónuszt kapsz ellene. 

Az Éj Serege (orgyilkos támadás 3, jelenetenként; általános cselekedet): +10 támadás, 1d10 + 7 sebzés (kritikus: 1d8+17), és a következő köröd végéig akárhányszor egy ellenfeled a célpont mellett fejezi be a körét, 

a célpont megszakító cselekedetként közelahrci alaptámadást indít ellene +3 erőbónusszal a támadásra.  

Árnyalak (orgyilkos erő, jelenetenként; egyszerű cselekedet): a következő köröd végéig, vagy következő támadásodig árnyalakot öltesz. Anyagtalanná válsz (fele sebződés minden forrásból), de 5 ragyogás-

sebezhetőséged lesz. Bármilyen takarásban vagy fedezékben megpróbálhatsz elrejtőzni, és még társaid fedezéke is elegendő a rejtőzéshez. Egyszerű cselekedetként fenntartható. 

Sötétség Fellege (drow erő, jelenetenként; egyszerű cselekedet): közeli 1 sugarú kitörés körülötted; a következő köröd végéig a területet sötét felhő burkolja be. A sötétség áthatolhatatlan a látásnak, minden 

mező teljes takarásban van benne, a benne tartózkodók vakok, amíg benne maradnak. Rád mindezek nem hatnak. A Sötét Lángot nem használhatod a jelentben. 

Sötét Láng (drow erő; jelenetenként; egyszerű cselekedet): távolsági 10 mezőre; +8 támadás Reflex ellen, a következő köröd végéig a célpont ellen minden támadásra harci előny jár, a célpontnak nem segít a 

láthatatlanság vagy takarás. A Sötétség Fellegét nem használhatod a jelenetben. 

Rettentő Ábrázat (orgyilkos támadás 1, naponta; általános cselekedet): közeli 5x5 csóva (minden lényre); +7 támadás Akaraterő ellen: 1./ egy melletted álló lényre 2d8+7 pszichikus sebzés (kritikus: 1d8+23), a 

célpont mozgásképtelen lesz (mentődobásig); ha nem találsz: fele sebzés, mozgásképtelen lesz a következő köröd végéig. 2./ minden más lényre: ellököd 4 mezőnyit;  ha nem találsz: ellököd 2 mezőnyit.  

Árnyköpönyeg (orgyilkos kisegítő 2, jelenetenként; egyszerű cselekedet): a következő köröd végéig mindenki ellen takarásban vagy, és az 5 mezőnél távolabbi lények számára láthatatlanná válsz. 

Rettenet Pallosa (varázstárgy, naponta; szabad cselekedet): amikor eltalálsz valakit: -2 a célpont minden védelmére (mentődobásig). 


