
Név: Orvvadász Faj: Goblin Kaszt: Vándor (vadász) Szint: 9
Jellem:

Felszerelés:
Str 10 (+4) Acrobatics +10 Learning Hand Crossbow +2, scimitar, 

Con 13 (+5) Arcana +4 Thought-Eater Leather Armor +2, 
Dex 22 (+10) Athletics  +9 Bracers of Archery, Lucky Charm +2, 
Int 10 (+4) Bluff +5 Gauntlets of Blood, 

Wis 17 (+7) Diplomacy +3 Potion of Cure Moderate Wounds, 
Cha 8 (+3) Dungeoneering  +12 hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 

Endurance +5 2 naprúd, 10-10 napi úti élelem és 
Heal +7 útikenyér, 15m kenderkötél, 

History +4 30m selyemkötél, kulacs, vadász készlet 
Insight +7 (+2 Nature élelem keresésre), 

Nyelvek: Közös, Goblin Intimidate +3 mászókészlet (+2 mászás), 
Nature  +12 tolvajszerszám (+2 zárak/csapdák), 

Perception  +12 1l olaj, Örökké Égő Fáklya, 80 lövedék, 
Passive Perception: 22 Religion +4 3 pp, 38 gp, 8 sp

Passive Insight: 17 Stealth  +19
Látás: low-light Streetwise +3

Thievery  +15 Súly: 93 lbs
Képességek (feats): Ankle Biter: +1 sebzés a goblinnál nagyobb lények ellen, kritikus találatnál +1d6

Crossbow Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); fedezék (cover) és kiemelt fedezék (superior cover) nem számít ellene
Wrist Biter: a "goblin tactics" 1d4-et sebez

Goblin Feint: a "goblinc tactics" harci előnyt ad köv. köröd végéig
Hidden Sniper: ha a célponttal szemben részleges takarásban (concealment) vagy, harci előnyöd van ellene távolsági támadásnál.

Sneak of Shadows: rogue vegyeskaszt; orvtámadás (sneak attack) 1/jelenet.

Különlegességek: Éber Pihenő: Alvás közben neked és társaidnak nem jár büntetés az észlelés próbáitokra
Kelepcék Tudora: Ha lopakodás próbát dobsz, köv.köröd végéig 10 mezőn belül minden társad lopakodás próbáira +2 jár

Vadállati Empátia: +2 Blöff, Diplomácia, Megfélemlítés próbákra vadak ellen; Megértés (Insight) próbával alapszinten megérted őket
Hegyi Vezető: Ha Atlétikával sikeren mászol, a társaidnak -2 mászás DC, ha láttak.

Számszeríjas Vadász: A minor akcióként tölthető számszeríjakat is free akcióként megtöltheted.
Közelharci Íjászat: Távolsági támadásod miatt nem jár megszakító támadás.

Orvtámadás: Jelenetenként egyszer +2d6 sebzés, ha a célpont ellen harci előnyöd van.

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +10
Sebesség: 6

AC 24 Max 65 Jellemzők: kritikus: számeríjjal max sebzés + 2d6; handzsárral max sebzés + 1d8
Fort 18 Kivérzett 32 +1 sebzés a goblinnál nagyobb lények ellen, kritikus találatnál további +1d6
Ref 24 Surge/nap 7/nap +2 sebzés kivérzett (bloodied) célpontok ellen

Will 19 Surge érték 16 hp távolsági támadásod miatt nem jár megszakító támadás.
fedezék (cover) és kiemelt fedezék (superior cover) nem számít ellened
részleges takarásból (concealment) harci előny távolsági támadásra
1/jelenet, +2d6 sebzés harci előnyből

ha számszeríjjal nem találsz, +1 (2 nem-találat egymás után: +2) támadás a célpontra, míg el nem találod vagy másra nem támadsz.
ha számszeríjjal találsz, +2 sebzésre a célpont ellen következő támaádsoddal, következő köröd vége előtt.

At-Will:
Közelharci alaptámadás (handzsár): standard, közelharci 1. +7  vs AC, 1d8+1 sebzés.
Távolsági alaptámadás (kézi számszeríj): standard, távolsági 10/20. +16  vs AC, 1d6 + 11 sebzés.
Aimed Shot: standard. Végezz távolsági alaptámadást. Takarás (concealment) nem számít. Teljes takarás csak -2 támadásra.
Clever Shot: standard. Végezz távolsági alaptámadást. Találatnál: elmozgatod a célpontot 2 mezőnyit; vagy földre döntöd; vagy lelassítod (mentődobásig).
Rapid Shot: standard. Végezz távolsági alaptámadást -2 büntetéssel minden lényre egy 3x3 mezőnyi területen.
Aspect of the Dancing Serpent: minor, stance (jelenet végéig vagy másik stance használatáig). Minden köröd végén elléphetsz (shift) 1 mezőnyit. 

Ha alaptámadásod célpontja mellett nem áll társa, +1 jár ellene támadásra és sebzésre.
Aspect of the Lurking Spider: minor, stance (jelenet végéig vagy másik stance használatáig). +2 Lopakodásra, +5 Atlétikara mászáshoz. Harci előnyből +2 sebzésre.
Aspect of the Lone Wolf: minor, stance (jelenet végéig vagy másik stance használatáig). Bloodied ellenfélre +2 sebzés alaptámadásnál.

Minden köröd elején 5 mezőn belül észlelsz minden bloodied rejtőző lényt.
Goblin Tactics: immediate reaction.  Ha közelharci támadás nem talál el → sebzel a támadón 1d4-et, harci előnyöd van ellene köv.köröd végéig, és elléphetsz (shift) 1 mezőt.

Encounter:
Disruptive Shot: 3/jelenet,  standard, távolsági 10/20. +16 vs AC, 1d6 + 11 sebzés, a célpont mozgásképtelen (immobilized) vagy megszédült (dazed) lesz mentődobásig;

Nem talál: fele sebzés, a célpont lelassul köv.köröd végéig.
Leg Up: move. Egy lény mellett kell állnod. Sebességeddel megegyező mezőnyit ugorhatsz vízszintesen, vagy 3 méternyit (2 mezőnyit) függőlegesen.
Scrambling Climb: move. Dobj Atlétika próbát mászásra +5 (power) bónusszal. Ha sikeres, 8 (2+sebesség) mezőnyit mászhatsz.
Weave Through the Fray: immediate interrupt.  Ha egy ellenfél melléd mozog → elléphetsz 3 (bölcsességmódosító) mezőnyit.

Daily:
Lucky Charm: nem cselekedet.  Ha támadásod nem találna, szakértelem-/tulajdonságpróbát, mentődobást rontanál → +1d6 a próbához.
Thought-Eater Leather Armor: minor.  Következő köröd végéig takarásban (concealment) vagy a 2 mezőnyinél távolabbi ellenfelektől.
Potion of Cure Moderate Wounds: minor, elhasználódik. Elvesztesz egy healing surge-öt, ha van; ha volt surge-öd vagy ha bloodied vagy, gyógyulsz 2d8 + 10 hp-t.

Harci Erők

Orvvadász harci értékei

Védelmek: Életerő:


