
Név:Név:Név:Név:                  Minotaurusz Rúnapap, 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK        

ERŐ   20 (+5)  Szívósság: 17  ÉP: 38         Sebesség: 5   

ÁLL 16 (+3)  Reflex:  12  Kivérzett: 19        Kezdeményezés: +1 

ÜGY 10 (+0)  Akaraterő: 14  Gyógyforrások: 11/nap      

INT 10 (+0)      Gyógyforrás Érték: 9 ÉP      Érzékszervek: közönséges 

BÖL 11 (+0)  VSZ:  19           Nyelvek: köznyelv, törpe  

KAR   8 (-1)               Jellem:  

SZAKÉRTELMEK    KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK, KÉPESSÉGEK, MÁGIKUS FELSZERELÉS   

(képzett;    *: -1 vért-büntetést beleértve)    

Akrobatika (ügy*) +1   

Arkánum (int)  +1 

Atlétika (erő*)  +11 

Barlangászat (böl) +1 

Blöff (kar)  +0 

Diplomácia (kar)  +0 

Észlelés (böl)  +3 

Gyógyítás (böl)  +6 

Kitartás (áll*)  +9 

Lopakodás (ügy*) +1 

Megértés (böl)  +1 

Megfélemlítés (kar) +0 

Természet (böl)  +3 

Tolvajlás (ügy*)  +1 

Történelem (int) +1 

Vallás (int)  +6 

Városismeret (kar) +0 

 

 

EGYÉB FELSZERELÉS: 

Hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 15m kenderkötél, 2 nap-pálca, vizes tömlő, 95 aranypénz 

Faji Jellemzők 

Nyughatatlan Pöröly +1: kritikus: +1d6; kritikus találatnál a célpontot a földre dönti. 

Vadság: ha Életerő Pontjaid 0-ra csökkennek, azonnali beavatkozásként közelharci alaptámadást indíthatsz. 

 

Kaszt Jellemzők 

Őrjöngő Pöröly: katonai kalapács és buzogány jártasság; ha megsebeznek, következő köröd végéig a támadó elleni sebzés-dobásaikra +3 bónusz jár. 

Rúnák Mestere: ha rúna-erőt használsz, először eldöntöd, a pusztítás vagy a védelem rúnájával használod. Az állapot jelenet végéig, vagy újabb választásig tart. 

Remény Rúnája – 1. szintű képesség (a gyógyítás rúnájának célpontja kap 2 ideiglenes ÉP-t)  

Bosszú Rúnája – 2. szintű képesség (amikor egy jelentben először leszel kivérzett, következő köröd végéig +2 bónusz jár sebzés-dobásaidra) 

Fal Pikkelyvért +1: +1 mágikus VSZ; napi erő 

Gyógyító Bross +1: +1 mágikus Szív, Ref, Akarat; ha egy erőddel gyógyítasz, a célpont +1 ÉP-t nyer vissza 

Minotaurusz jellemzők: +2 Észlelés, Természet, +1 gyógyforrás, +2 VSZ megszakító támadásokra roham közben 

Rúnapap jellemzők: +2 Akaraterő, bőr-pikkelyvért vértezet , könnyű pajzs jártasság, egyszerű fegyveres jártasság  

 

Képességek 

 

Mágikus Felszerelés 

Élénkség Itala, Gyógyital, Ciklon Fenőkő: elhasználódó erő 

Pusztítás Rúnája: az erőnél leírt hatáson túl társaid támadó-dobására +1 bónusz jár, ha melletted álló célpontot támadnak. 

Védelem Rúnája: az erőnél leírt hatáson túl melletted álló társaidnak minden sebzésre 2 ellenállása van. 

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



HARCI ERŐK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pöröly Alaptámadás (bármikor; általános cselekedet): +9 támadás, 2d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d6+18).  

Oltalmazó Szó (rúnapap támadás 1, bármikor; általános cselekedet): +9 támadás, 2d6 +6 sebzés (kritikus: 1d6+18), pusztítás rúnája: következő köröd vége előtt amikor a célpont legelőször megtámad téged vagy 

melletted álló társadat (aki nem jelölte meg), sebződik 3 ÉP-t; védelem rúnája: következő köröd vége előtt amikor a célpont legelőször megtámad téged vagy melletted álló társadat, a célpont kap 3 ideiglenes ÉP-t. 

Gyengítő Szó (rúnapap támadás 1, bármikor; általános cselekedet): +9 támadás, 2d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d6+18), pusztítás rúnája: következő köröd végéig a célpontnak 2 sebezhetősége van minden sebzésre (5 

megszakító támadásokra); védelem rúnája: következő köröd végéig a célpont sebzés-dobásaira -3 büntetés jár. 

A Tisztaság Lángjai (rúnapap támadás 1, jelenetenként; általános cselekedet): közeli 3x3 csóva (minden ellenfélre); +9 támadás, 2d6+6 tűz-sebzés (kritikus: 1d6+18), pusztítás rúnája: a következő köröd végéig 

minden társadnak, aki a csóvában áll, +3 erőbónusz jár sebzés-dobásaira; védelem rúnája: minden társad, aki a csóvában áll, gyógyul 4 ÉP-t. 

A Visszafordított Harag Szimbóluma (rúnapap támadás 3, jelenetenként; általános cselekedet): +9 támadás, 2d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d6+18), pusztítás rúnája: a célpont első támadása következő körében 

tőled vagy egy társadtól megszakító támadás jár; védelem rúnája: ha a célpont végez támadást következő körében, te és társaid 3 mezőnyi közelében gyógyultok 4 ÉP-t. 

Képzett Tettek Jele (rúnapap kisegítő 2, jelenetenként; egyszerű cselekedet): a következő köröd végéig egy társad (legfeljebb 10 mezőnyire) következő képzetlen szakértelem-próbájára +5 erőbónusz, vagy 

következő képzett szakértelem-próbájára +2 erőbónusz jár. 

Öklelő Roham (minotaurusz erő, jelenetenként; általános cselekedet): rohamozol, +9 támadás, 1d6+5 sebzés, a célpontot a földre döntöd. 

Örök Tűz Rúnája (rúnapap támadás 1, naponta; általános cselekedet): +9 támadás, 4d6 + 6 tűz- és ragyogás-sebzés (kritikus: 1d6+30), a célpont megvakul következő köröd végéig; ha nem találasz, fele sebzés; 

hatás: a jelenet végéig +2 bónusz jár sebzés-dobásaidra, minden sebzésed ragyogás- és tűzsebzés, +4 ÉP-t adsz gyógyító és ideilgenes ÉP-t biztosító erőid. 

Gyógyítás Rúnája (rúnapap erő, jelenetenként kétszer, körönként csak egyszer; egyszerű cselekedet): te vagy egy társad (max 5 mezőnyire) elkölthet egy gyógyforrást (+1ÉP-t gyógyul), kap 2 ideiglenes ÉP-t, 

pusztítás rúnája: következő köröd végéig a te és társaid (max 5 mezőnyire) sebzés-dobásaira +2 erőbónusz jár; védelem rúnája: következő köröd végéig a te és társaid (max 5 mezőnyire) védelmére +1 bónusz jár. 

Fal Páncél (varázstárgy, naponta; azonnali reakció): ha egy ellenfeled megrohamoz vagy eltaszítani próbál, sebződik 1d6 ÉP-t és a földre döntöd. 

              (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): Elköltesz egy gyógyforrást, nem gyógyulsz, hanem kapsz 15 ideiglenes ÉP-t. Élénkség Itala 

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

       (varázstárgy, elhasználódó; egyszerű cselekedet): a jelenet végéig fegyvered találat esetén 2 villám-sebzést okozol a célpont 2 mezőnyi közelségében minden ellenfélnek (a célpontnak nem). Ciklon Fenőkő 


