
Név:Név:Név:Név:                 Vérváltó (Hosszúagyar) Fürkész, 3. szint 

TULAJDONSÁGOK  VÉDELMEK   ÉLETERŐ PONTOK        

ERŐ   16 (+3)  Szívósság: 15  ÉP: 36         Sebesség: 6   

ÁLL 14 (+2)  Reflex:  14  Kivérzett: 18        Kezdeményezés: +2 

ÜGY 12 (+1)  Akaraterő: 17  Gyógyforrások: 9/nap      

INT   8 (-1)      Gyógyforrás Érték: 9 ÉP      Érzékszervek: szürkületi látás 

BÖL 18 (+4)  VSZ:  17           Nyelvek: köznyelv, elf  

KAR 11 (+0)               Jellem:  

SZAKÉRTELMEK    KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK, KÉPESSÉGEK, KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS   

(képzett)    

Akrobatika (ügy)  +2   

Arkánum (int)  +0 

Atlétika (erő)  +11 

Barlangászat (böl) +5 

Blöff (kar)  +1 

Diplomácia (kar)  +1 

Észlelés (böl)  +10 

Gyógyítás (böl)  +5 

Kitartás (áll)  +5 

Lopakodás (ügy) +7 

Megértés (böl)  +5 

Megfélemlítés (kar) +1 

Természet (böl)  +10 

Tolvajlás (ügy)  +2 

Történelem (int) +0 

Vallás (int)  +0 

Városismeret (kar) +1 

 

 

EGYÉB FELSZERELÉS: 

Hátizsák, pokróc, kova és acél, tarsoly, 10 napi tartós élelem, 30m selyemkötél, 4 nap-pálca, vizes tömlő, vaskampó, 1 liter olaj, sátor, 385 aranypénz 

Faji Jellemzők 

Megbontó Gerely +1: kritikus: +1d8;ha fürkész távolsági támadásodtól kivérzett lesz egy ellenfél, elléphetsz egy mezőnyit; napi erő. 

 

Kaszt Jellemzők 

Szellemkötelék: +1 támadás hajítófegyverekkel; hajítófegyverek visszatérnek a kézbe; VSZ ügy/int helyett erő alapján, ha nem viselsz nehéz vértezetet. 

Fegyverfókusz – Lándzsák – 1. szintű képesség (+1 sebzés)  

Fegyver Szakértelem – Lándzsák – 2. szintű képesség (+1 támadás) 

Megtisztulás Bőrpáncélja +1: +1 mágikus VSZ; +2 mentődobásokra folyamatos sebződés ellen. 

Elszántság Amulettje +1: +1 mágikus Szív, Ref, Akarat; napi erő. 

Vérváltó jellemzők: szürkületi látás, +2 Atlétika, Kitartás  

Fürkész jellemzők: +1 Reflex, Akaraterő, bőr vértezet  jártasság, katonai távolsági, minden egyszerű fegyveres jártasság  

 

Képességek 

 

Különleges Felszerelés 

Vadász Felszerelés: +2 természet-próbákra élelemszerzésnél. 

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



HARCI ERŐK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maró Raj (fürkész támadás 1, alaptámadás, bármikor; általános cselekedet): távolsági 10/20 mezőre; +10 támadás, 1d6 +6 sebzés (kritikus: 1d8+12), a célpont és minden szomszédos ellenfél támadásaira -2 

büntetés jár a következő köröd kezdetéig. 

Háborgató Őrző (fürkész támadás 1, alaptámadás, bármikor; általános cselekedet): közelharci vagy távolsági 10/20 mezőre; +10 támadás, 1d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d8+12), ha a célpont következő körét nem 

legalább 2 mezőnyire fejezi be onnan, ahol köre elején tartózkodik, sebződik 3 ÉP-t. 

Kígyó Nyíl (fürkész támadás 1, jelenetenként; általános cselekedet): közelharci vagy távolsági 10/20 mezőre; +10 támadás, 2d6+6 sebzés (kritikus: 1d8+18), a célpont következő köre végén a célpontot és a vele 

szomszédos ellenfeleket elmozgathatod 3 mezőnyit. 

Dübörgő Horda Lövés (fürkész támadás 3, jelenetenként; általános cselekedet): távolsági 10/20 mezőnyire; +10 támadás Szívósság ellen, 2d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d8+18), ellököd a célpontot 3 mezőnyit, ezután 

ellökhetsz minden mellette álló ellenfelet 2 mezőnyit. 

Szarvasbika Kecsessége (fürkész kisegítő 2, jelenetenként; egyszerű cselekedet): válassz egy látható ellenfelet. A következő köröd végéig ettől az ellenféltől nem válasz ki megszakító támadást. 

Szellemek Dorgálása (fürkész erő, jelenetenként; azonnali reakció): amikor egy ellenfél közelharci támadása nem talál el, sebzel rajta 1d6+5 ÉP-t, és ellököd 1 mezőnyivel. 

Szellemszilánkok Vihara (fürkész támadás 1, naponta; általános cselekedet): terület: 1 sugarú kitörés 10/30 mezőnyire (minden ellenfélre); +10 támadás, 3d6 + 6 sebzés (kritikus: 1d8+24); ha nem találsz, fele 

sebzés. 

Elkerülhetetlen Lövés (fürkész erő, jelenetenként; szabad cselekedet): ha távolsági támadással nem találod el a célpontodat, a célpont mezőjéről távolsági alaptámadást végezhetsz egy másik célpont ellen 5 

mezőn belül. Ha akciópontot költesz el, ez az erő ismét használhatóvá válik. 

Megbontó Gerely (varázstárgy, naponta; szabad cselekedet): ha eltalálsz valakit egy fürkész támadással, a támadás ellen nem működik sem immunitás, sem ellenállás. 

Hosszúagyar Vérváltás (vérváltó erő, jelenetenként; egyszerű cselekedet): csak kivérzett állapotban használható; a jelenet végéig +2 bónusz jár sebzés-dobásaidra, és amíg kivérzett vagy, 2 regenerációd van. 

Elszántság Amulettje (varázstárgy, naponta; nem cselekedet): ha elrontasz egy mentődobást, újradobhatod. 


