
Név: Förgeteg Faj: Ember Kaszt: Harcos Szint: 9
Jellem:

Str 20 (+9) Acrobatics +7
Con 13 (+5) Arcana +4
Dex 18 (+8) Athletics  +13
Int 11 (+4) Bluff +4

Wis 8 (+3) Diplomacy +4
Cha 10 (+4) Dungeoneering +3

Endurance  +9
Heal  +8
History +4
Insight +3

Nyelvek: Közös, Elf Intimidate +4
Nature +3

Perception +3
Passive Perception: 13 Religion +4

Passive Insight: 13 Stealth +7
Látás: normál Streetwise  +9

Thievery +7
Képességek (feats): Toughness: +5 hp (beleszámítva az értékeibe)

Light Blade Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); +1 sebzés harci előnyből
Two-Weapon Defense: +1 AC és Ref két fegyverrel a kézben (beleszámítva az érétkeibe)
Two-Weapon Fighting: +1 sebzés két közelharci fegyverrel a kézben (beleszámítva az értékeibe)

Weapon Focus (light blade): +1 sebzés fegyveres támadással (beleszámítva az értékeibe)
Nimble Blade: Harci előnyből light blade-del +1 támadásra.

Defensive Mobility: +2 AC megszakító támadások ellen

Különlegességek:
Szélvész Technika: Két fegyverrel: +1 támadás off-hand fegyverrel; láncing vagy könnyebb vértben +1 melee/close sebzés (off-hand fegyverrel +2). Beleszámítva az értékeibe.

Felszerelés: Súly: 105 lbs
Short sword +2, Rhythm Blade Short sword +2, Battle Harness Hide Armor +2, Amulet of Life +1, Iron Armbands of Power, 
Potion of Cure Moderate Wounds, hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 8 naprúd, 10 napi úti élelem, 15m kenderkötél, 30m selyemkötél, 
kulacs, mászókészlet (+2 mászás), 1 l olaj, pajszer (+2 ajtónyitás), 3-méteres rúd, 3m lánc, 3 pp, 17 gp, 8 sp

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +6
AC 25 Max 81 Sebesség: 6

Fort 23 Kivérzett 40 Jellemzők: kritikus: max sebzés + 2d6
Ref 22 Surge/nap 10/nap  +1 támadás és sebzés harci előnyből

Will 16 Surge érték 20 hp +2 AC megszakító támadások ellen
Free action: fegyver előhúzása, hátizsákból felszerelés elővétele

At-Will:
Közelharci alaptámadás (rövid kard): standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d6 + 13 sebzés.
Dual Strike: standard, közelharci 1, 2 külön célpontra (1. és 2. fegyver). +16 vs AC, 1d6 + 8 sebzés.
Footwork Lure: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d6 + 13 sebzés. Elléphetsz 1 mezőnyit, a célpontot bemozgatod 1 mezővel az elhagyott területedre.
Combat Challenge: Minden támadásod célpontját megjelölheted következő köröd végéig. (Jelölés: -2 támadásra, ha te nem vagy célpontja).

Immediate interrupt. Ha a megjelölt célpont melletted áll és ellép (shift) vagy ha támad, és te nem vagy a célpontok között → közelharci alaptámadás 
Combat Agility: opportunity action, közelharci 1.  Ha melletted álló ellenfélre opportunity attack járna → a cselekedete után elléphetsz (shift) 4 mezőnyit felé, majd támadsz: 

 +14 vs AC, 1d6 + 13 sebzés és a földre döntöd.

Encounter:
Funneling Flurry: standard, közelharci 1, 2 külön célpontra (1. és 2. fegyver). +16 vs AC, 1d6 + 13 sebzés, elmozdíthatod a célpontot 1 mezőnyivel.
Armor-Piercing Thrust: standard, közelharci 1. +20 vs Reflex, 1d6 + 17 sebzés.
Hampering Flurry: standard, közelharci 1, 1 célpontra 2-szer (1. és 2. fegyver). +16 vs AC, 1d6 + 13 sebzés, a célpont köv.köröd végéig lelassul. Két találat: a 2.-ra +4 sebzés.
Mightly Leap: free action.  Köv.köröd végéig +5 (power) ugráshoz Atlétikára, helyből is "nekifutásból" ugorhatsz, és Akrobatika helyett Atlétikával tompíthatsz zuhanást.
Kirre's Roar: minor.  Close burst 3 területen minden ellenfelet megjelölsz köv. köröd végéig. Köv. köröd végéig 4 ellenállásod lesz minden sebzésre.
Heroic Effort: no action.  Ha támadásod nem talál, vagy egy mentődobást elrontasz → +4 faji bónusz jár az elrontott támadásra vagy mentőre.
Amulet of Life: free action.  Ha Healing Surge-öt költesz → még egy Healing Surge-öt elkölthetsz.

Daily:
Tempest Dance: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d6 + 13 sebzés (harci előnyből további +4). 

 a támadás után elléphetsz (shift) 1 mezőnyit és ismét támadhatsz más célpontra; majd ismét ellléphetsz 1 mezőnyit és támadhatsz 3. célpontra.
Spinning Razor Strike: standard, közelharci 1 (1. fegyver). +16 vs AC, 1d6 + 17 sebzés.

 a támadás után elléphetsz (shift) 1 mezőnyit és 2. fegyverrel támadhatsz más célpontra. +17 vs AC, 1d6 + 13 sebzés.
 majd ismét ellléphetsz 1 mezőnyit és támadhatsz kétszer 3. célpontra, mindkét fegyverrel. +17 vs AC, 1d6 + 13 sebzés.

Thicket of Blades: standard, close burst 1 (minden látható ellenfélre). +16 vs AC, 3d6 + 11 sebzés, a célpont lelassul (mentődobásig). 
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

Förgeteg harci értékei

Védelmek: Életerő:


