
Név: El Topo, a Vakond Faj: Gnóm Kaszt: Varázsló Szint: 9
(pengedalnok) Jellem:

Felszerelés:
Str 8 (+3) Acrobatics  +13 Quick Rapier +2, 

Con 13 (+5) Arcana  +16 Blending Leather Armor +2,
Dex 18 (+8) Athletics  +8 Bravers of Mighty Striking,
Int 21 (+9) Bluff +5 Cape of the Mountebank +2,

Wis 10 (+4) Diplomacy +5 Boots of the Fencing Master,
Cha 12 (+5) Dungeoneering +4 Frozen Whetstone,

Endurance +5 hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 
Heal +4 8 naprúd, 10 napi úti élelem, 

History +9 30m selyemkötél, kulacs, varázskönyv, 
Insight +4 Örökké Égő Fáklya, 1.5l olaj, 

Nyelvek: Közös, Elf Intimidate  +10 hordozható írókészlet, tükör, 
Nature +4 62 gp, 7 sp

Perception +4
Passive Perception: 14 Religion +9

Passive Insight: 14 Stealth +12
Látás: low-light Streetwise +5

Thievery +8 Súly: 77 lbs
Képességek (feats): Wand Expertise: +1 támadás (beleszámítva az érétkeibe); fedezék (cover) és kiemelt fedezék (superior cover) nem számít ellene

Light Blade Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); +1 sebzés harci előnyből
Weapon Focus (light blades): +1 sebzés fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe)

Toughness: +5 hp (beleszámítva az érétkeibe)
Implement Focus (rapier): +1 sebzés varázseszköz (implement) támadással (beleszámítva az érétkeibe)

Különlegességek: Trükkmesteri Ravaszság: +5 illúzió elleni mentődobásokra
Lopakodó Reakció: Ha kezdeményezéskor fedezékben (cover) vagy takarásban (concealment) van, Lopakodás próbát dobhat
Óvatos Karmunka: Egykezes fegyverrel, pajzs nélkül, könnyű páncélzatban +2 AC (beszámítva az értékekbe); 

területi (area) és távolsági (ranged) támadásra nem jár megszakító támadás egykezes fegyverrel a kézben
Penge Mágia: Rapírját használhatja eszközként (implement) varázslataihoz

Pengedalnok Varázskönyv: A két-két napi 1., 5. szintű támadás és 2., 6. szintű varázslat közül naponta egyet-egyet használhat (nap elején választja ki, melyikeket)
Ösztönös Támadás: Egykezes közelharci fegyverekkel alaptámadása erő helyett intelligencia alapú

Bűvös Csapás: Ha napi támadó varázslatot használtál, abban a körben minor cselekvésként közelharci alaptámadást  végezhetsz.
Acélos Válasz: Amíg a bladesong működik, ha egy melletted álló ellenfeled eltalál, opportunity cselekvésként közelharci alaptámadást végezhetsz ellene.

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +8 Jellemzők: kritikus rapírral: max sebzés + 2d6
AC 25 Max 70 Sebesség: 5 területi és távolsági támadásra nem jár megszakító támadás

Fort 17 Kivérzett 35 ellépés (shift) után köv.köröd végéig +1 AC és Reflex
Ref 21 Surge/nap 8/nap fedezék (cover) és kiemelt fedezék (superior cover) nem számít ellene

Will 19 Surge érték 17 hp ha kezdeményezéskor fedezékben vagy takarásban van, Lopakodás próbát dobhat
napi támadó varázslat után közelharci alaptámadás minor akcióként +1 sebzés harci előnyből +5 illúzió elleni mentődobásokra

At-Will:
Közelharci alaptámadás (rapír): standard, közelharci 1. +15  vs AC, 1d8 + 10 sebzés.
Dancing Fire: no action (1 pengevarázs/támadás), távolsági 10. Ha körödben közelharci alaptámadásod talál → 4 tűzsebzés, célpont ellen harci előny jár köv.köröd végéig.
Frost Bite: no action (1 pengevarázs/támadás), távolsági 10. Ha körödben közelharci alaptámadásod talál → 4 fagysebzés, célpont lelassul köv.köre végéig.
Unseen Hand: no action (1 pengevarázs/támadás), távolsági 10. Ha körödben közelharci alaptámadásod talál → 4 erősebzés, célpontot elmozdíthatod 3 mezőnyivel.
Magic Missile: standard, távolsági 20. Hatás: 9  erősebzés. 
Mage Hand: minor, távolsági 5. Szellemkéz teremtése. Minor: max 20 font súlyú tárgy mozgatása. Move: 5 mező mozgatás. Minor: fenntartás. Free: leejtés.
Prestidigitation: minor, távolsági 2. Bűvös trükkök (színezés, effektek, tisztítás-piszkítás, hűtés-fűtés, ízesítés, jelölés, eltüntetés-feltüntetés)
Encounter: [a két 2. szintű varázslat közül minden nap egyet használhat, a nap elején választja ki, melyiket]
Bladesong: minor. Köv.köröd végéig: +2 támadás, +2 minden védelemre, +5 sebzés; opportunity:  ha melletted álló ellenfél eltalál  →  közelharci alaptámadás ellene.
Chameleon Mask: free.  Lopakodás próba helyett Arcana próbát dobhatsz.
Ghost Sound: minor, távolsági 10.  Zaj, hang (suttogás-ordítás) hallatszik egy tárgyból vagy pontból.
Fade Away: immediate reaction.  Sebződsz → láthatatlanná válsz köv.köröd végéig vagy köv.támadásodig.
2. Jump: move, távolsági 10 (te vagy 1 lény). A célpont szabad cselekedetként ugorhat (Atlétika), +10 (power) bónusszal, mintha nekifutásból ugrana, távolságkorlát nélkül.
2.  Shield: immediate interrupt. Egy támadás eltalál → köv.köröd végéig +4 (power) AC-re és Reflexre
Boots of the Fencing Master: minor.  Elléphetsz (shift) 2 mezőnyit.
Blending Leather Armor: move.  Elléphetsz (shift) 3 mezőnyit, és jelen köröd végéig +2 (power) minden védelemre.
Daily: [a két-két 1./5./6./9. szintű varázslatpárból minden nap csak páronként egyet-egyet használhat, a nap elején választja ki, melyiket]
1. Burning Hands: standard, close blast 5 (minden lényre). +12 vs Reflex, 2d6 + 7 tűzsebzés. Nem talál: fele sebzés.
1. Chill Strike: standard, távolsági 10. +12 vs Fortitude, 2d8 + 7 fagysebzés, a célpont megszédül (dazed) köv.köröd végéig. Nem talál: a célpont lelassul köv.köröd végéig.
5. Color Spray: standard, close blast 5 (minden lényre). +12 vs Will, 1d6 + 7 ragyogás sebzés, köv.köröd végéig elkábul [dazed]. 
5. Shock Sphere: standard, area burst 2 within 10 (minden lényre). +12 vs Reflex, 2d6 + 7 villámsebzés. Nem talál: fele sebzés.
6. Dimension Door: move,. Teleportálhatsz 10 mezőnyit.
6. Invisibility: standard, távolsági 5 (te vagy 1 lény). A célpont köv.köröd végéig láthatatlan. Ha támad, elmúlik. Standard : 5 mező távolságból fenntartod köv.köröd végéig.
9. Lightning Bolt: standard, távolsági 10 (1-3 lényre). +12 vs Reflex, 2d6 + 7 villámsebzés. Nem talál: fele sebzés.
9. Spectral Ram : standard, távolsági 10. +12 vs fortitude, 2d10 + 7 erősebzés, 3 mezőnyire ellököd a célpontot és a földre döntöd. Nem talál: 3 mezőnyire ellököd a célpontot.
Cape of the Mountebank: immediate reaction.  Eltalálnak → teleportálhatsz 5 mezőnyit, és a támadó ellen harci előnyöd lesz következő köröd végéig.
Quick Rapier free.  Ha a karddal eltalálod egy ellenfeledet → alaptámadást végezhetsz a karddal szabadon választott célpont ellen.
Frozen Whetstone: minor, elhasználódik. A fegyvered a jelent végéig minden találattal 2 extra fagysebzést okoz.

Harci Erők

El Topo harci értékei
Védelmek: Életerő:


