
Név:Név:Név:Név:                  Eladrin Kardmágus, 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK        

ERŐ   11 (+0)  Szívósság: 15  ÉP: 43         Sebesség: 6   

ÁLL 16 (+3)  Reflex:  16  Kivérzett: 21        Kezdeményezés: +2 

ÜGY 12 (+1)  Akaraterő: 15  Gyógyforrások: 11/nap      

INT 18 (+4)      Gyógyforrás Érték: 10 ÉP      Érzékszervek: szürkületi látás  

BÖL 10 (+0)  VSZ:  21           Nyelvek: köznyelv, elf  

KAR 11 (+0)               Jellem:  

SZAKÉRTELMEK    KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK, KÉPESSÉGEK, MÁGIKUS FELSZERELÉS   

(képzett)    

Akrobatika (ügy)  +2   

Arkánum (int)  +12 

Atlétika (erő)  +6 

Barlangászat (böl) +1 

Blöff (kar)  +1 

Diplomácia (kar)  +1 

Észlelés (böl)  +1 

Gyógyítás (böl)  +1 

Kitartás (áll)  +9 

Lopakodás (ügy)  +2 

Megértés (böl)  +1 

Megfélemlítés (kar) +1 

Természet (böl)  +6 

Tolvajlás (ügy)  +2 

Történelem (int) +12 

Vallás (int)  +5 

Városismeret (kar) +1 

 

EGYÉB FELSZERELÉS: 

Hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m selyemkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 150 aranypénz 

Faji Jellemzők 

Elkerülhetetlen Hosszúkard +1: kritikus: +1d6; +1 mágikus támadás, sebzés; ha nem találsz, +1 bónusz jár a következő támadásodra ugyanezen célpont ellen 

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

 

Kaszt Jellemzők 

Eszközök: könnyű vagy  nehéz penge 

Kardkötelék: a kiválasztott kardját (elkerülhetetlen hosszúkard) 10 mezőről általános cselekedetként kézbe hívhatja; ha eltörik, meditációval megjavíthatja 

Eladrin Katona – 1. szintű képesség (+2 sebzés hosszúkarddal, lándzsákkal)  

Fegyver Szakértelem - Nehéz Pengék – 2. szintű képesség (+1 támadás) 

Veterán Bőrpáncél +1: +1 mágikus VSZ; ha elköltesz egy akciópontot, következő köröd végéig +1 tárgybónusz jár támadás és sebzés dobásaidra 

Dérfarkas Prém +1: +1 mágikus Szív, Ref, Akarat; 5 fagy-ellenállás; napi erő 

Eladrin jellemzők: tündér eredet, szürkületi látás, +2 Arkánum, Történelem, hosszúkard képzettség, +1 szakértelem, +1 Akaraterő, +5 mentődobásokra bűbáj ellen 

Kardmágus jellemzők: +2 Akaraterő, bőr vértezet  jártasság, katonai könnyű és nehéz penge, minden egyszerű fegyveres jártasság  

 

Képességek 

 

Mágikus Felszerelés 

Kardmágus Védelem: +3 VSZ bónusz, ha egyik kezében kard van, másik keze üres 

Ellenméreg, Gyógyital, Erősítő Fenőkő, Maró Fenőkő: elhasználódó erő 

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



HARCI ERŐK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hosszúkard Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +6 támadás, 1d8 + 3 sebzés (kritikus: 1d6+11).  

Mennydörgő Penge (kardmágus támadás 1, bármikor; általános cselekedet): +10 támadás, 1d8 +7 sebzés (kritikus: 1d6+15), ha a célpont köre kezdetekor melletted áll, és körében eltávolodik, 1d6+6 

mennydörgés-sebzés. 

Jeges Szelek Kardja (kardmágus támadás 1, bármikor; általános cselekedet): +10 támadás, 1d8 + 7 fagy-sebzés (kritikus: 1d6+15), egy általad megjelölt másik ellenfélnek (legfeljebb 3 mezőnyire) 3 fagysebzés. 

Csapdába Ejtő Aegis (kardmágus erő, bármikor; egyszerű cselekedet): kijelölsz egy célpontot 2 mezőn belül. A kijelölés (-2 támadás, ha támadásának te nem vagy célpontja) elmúlik, ha mást jelölsz ki. Ha a kijelölt 

célpont (legfeljebb 10 mezőnyire) eltalál valakit, és te nem voltál célpontja a támadásnak, azonnali reakcióként magad mellé teleportálhatod, és mindenki harci előnnyel támadhatja a következő köröd végéig. 

Róka Csel (kardmágus támadás 1, jelenetenként; általános cselekedet): +10 támadás, 1d8 + 7 sebzés (kritikus: 1d6+15), helyet cserélhetsz a célponttal, és a következő köröd végéig, ha a célpontra harci előnnyel 

támadnak, +2 helyett +4 bónusz jár a támadó dobásra.  

Lajhár Csapás (kardmágus támadás 3, jelenetenként; általános cselekedet): +10 támadás, 2d8 + 7 fagy-sebzés (kritikus: 1d6+23), és a következő köröd végéig a célpont lelassul.  

Tündérlépés (eladrin erő, jelenetenként; mozgás cselekedet): teleportálsz 5 mezőnyire. 

Dérkard Söprés (kardmágus támadás 1, naponta; általános cselekedet): közeli 1 sugarú kitörés körülötted (minden ellenfélre); +10 támadás, 1d8+7 fagy-sebzés (kritikus: 1d6+15), a célpont mozgásképtelen lesz 

(mentődobásig); ha nem találsz: fele sebzés, mozgásképtelen lesz a következő köröd végéig.  

Dimenzió Kifordítás (kardmágus kisegítő 2, jelenetenként; egyszerű cselekedet): te és egy társad (legfeljebb 3 mezőnyire), vagy két társad (tőled legfeljebb 3 mezőnyire) teleportálással helyet cseréltek. 

Dérfarkas Prém (varázstárgy, naponta; azonnali reakció): ha egy melletted álló ellenfél eltalál, a földre döntöd. 

         (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): 10. szintű vagy gyengébb méreg ellen +2 bónusz jár a mentődobásaidra a jelenet végéig / 5 percig. Ellenméreg 

      (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): Elköltesz egy gyógyforrást, gyógyforrás értéked helyett 10 ÉP-t nyersz vissza. Gyógyital 

       (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): a jelenet végéig fegyvered mágikus bónusza támadásra és sebzésre +2-re növekszik. Erősítő Fenőkő 

             (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): a jelenet végéig fegyvered minden találattal 2 folyamatos sav-sebzést is okoz (mentődobásig). Maró Fenőkő 


