
Név: Taroló Faj: Ember Kaszt: Kardmágus Szint: 9
Jellem:

Str 11 (+4) Acrobatics +4
Con 16 (+7) Arcana  +15
Dex 10 (+4) Athletics  +9
Int 22 (+10) Bluff +4

Wis 8 (+3) Diplomacy  +9
Cha 10 (+4) Dungeoneering +3

Endurance  +12
Heal +3

History +10
Insight  +8

Nyelvek: Közös, Elf Intimidate +4
Nature +3

Perception +3
Passive Perception: 13 Religion +10

Passive Insight: 18 Stealth +4
Látás: normál Streetwise +4

Thievery +4
Képességek (feats):

Implement Focus (greatsword): +1 sebzés varázseszközös (implement) varázslatokkal (beleszámítva az érétkeibe)
Weapon Focus (heavy blade): +1 sebzés fegyveres támadásokkal (beleszámítva az érétkeibe)

War Wizard's Expertise: +1 támadás könnyű és nehéz pengékkel arkán és alaptámadásra, -5 támadás társakra arkán támadásoknál pengékkel 
Arcane Reserves: Ha minden mágikus, jelenetenkénti támadó erőt elhasználtál, +2 sebzés mágikus at-will támadásokkal.

Toughness: +5 hp (beleszámítva az érétkeibe)
Skill Power: felvehetsz egy szakértelem-erőt

Különlegességek:
Kardkötelék: 1 óra meditációval kardját magához köri. Standard akció: kardot 10 mezőről kezébe teleportálja. Ha eltörik, 1 óra meditációval újjáalkotja.

Kardvédelem: karddal a kezében +1 AC (beszámítva az értékekbe)
Varázseszköz: kardját használhatja eszközként (implement) varázslataihoz

Felszerelés: Súly: 77 lbs
Aegis Blade Greatsword +2, Counterstrike Leather Armor +2, Cloak of Translocation +2, Iron Armbands of Power, Gauntlets of Arcane Might,
Caustic Whetstone, hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 8 naprúd, 10-10 napi úti élelem és útikenyér, 30 m selyemkötél, kulacs, 
2 Örökké Égő Fáklya, tekercstartó, 5pp, 8 gp

Szakértelmek:Tulajdonságok:

Észlelés:



Kezdeményezés: +4
Sebesség: 6

AC 25 Max 84 Jellemzők: kritikus: max sebzés + 2d6
Fort 20 Kivérzett 42 ha minden jelenetenkénti támadást elhasználtál, +2 sebzés mágikus at-will támadásokkal
Ref 23 Surge/nap 11/nap jelenetenként az első ellenfél, aki eltalál, elszenved folyamatos 5 sebződést (mentődobásig)

Will 19 Surge érték 21 hp ha teleportálsz, köv.köröd végéig +2 AC és Reflex
ha megjelölt ellenfeledet találod el: kapsz 2 ideiglenes hp-t

At-Will:
Közelharci alaptámadás (pallos): standard, közelharci 1. +10 vs AC, 1d10 + 5 sebzés.
Booming Blade: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d10 + 11 sebzés, és ha a célpont melletted áll köv.köre elején, és elmozdul, 1d6 + 5 dörgés sebzés.
Sword Burst: standard, close burst 1 (ellenfelekre). +13 vs Ref, 1d6 + 9 erő sebzés.
Aegis of Shielding: minor, close burst 2 (1 lényre). A célpontot megjelölöd, amíg újra nem használod ezt az erőt. (Jelölés: -2 támadásra, ha te nem vagy célpontja).

Immediate interrupt. Ha a megjelölt támadó max 10 mezőnyire van, támad és talál, és te nem vagy a célpontok között → 1 célpontjára -8 sebzés.

Encounter:
Chilling Blow: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d10 + 11 fagysebzés, következő köröd kezdetéig a célpont ahányszor támad, elszenved 3 fagysebzést.
Blades of Fiery Wrath: free, close burst 1 (ellenfelekre). Swordmage at-will támadás nem talál senkire → +13 vs Reflex, 2d6 + 9 tűzsebzés.
Rejuvenating Strike: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 2d10 + 11 sebzés, elkölthetsz egy healing surge-öt.
Armathor's Step: move.  Teleportálsz 5 mezőnyit. Ha ellenfél mellé érkezel, körödben a következő támadásodra ellene +2 (power) bónusz jár.
Heroic Effort: no action.  Ha támadásod nem talál, vagy egy mentődobást elrontasz → +4 faji bónusz jár az elrontott támadásra vagy mentőre.

Daily:
Lashing Asp: minor, stance (jelenet végéig vagy másik stance-ig). Ahányszor közelharci támadással találsz, a célpont mellett álló minden ellenfél elszenved 3 méregsebzést; 

ha a célpontot az Aegisszel megjelölted, ő szintén.
Host of Shields: minor, stance (jelenet végéig vagy másik stance-ig). +2 (power) AC és Reflex. 
Purifying Wound: standard, közelharci 1. +16 vs AC, 2d10 + 11 sebzés, és folyamatos 5 tűzsebzés (mentődobásig). 

Ahányszor a folyamatos sebzést elszenvedi, minden mellette álló ellenfeled is elszenved 5 tűzsebzést.
Troll Rampage: standard, közelharci 1. Roham során is használható. +16 vs AC, 2d10 + 11 sebzés, és a jelenet végéig, amikor bloodied vagy, körönként 5 hp-t regenerálsz.

Nem talál: fele sebzés, gyógyulsz 5 hp-t.
Third Wind: minor (vagy standard akcióként melletted álló társad Heal DC 10 próbával aktiválhatja rád). Elkölthetsz egy Healing Surge-öt.
Aegis Blade: minor. Close burst 3 területen minden ellenfelet aegis-szel megjelölsz (mentődobásig).
Caustic Whetstone: minor, elhasználódik. A fegyvered a jelent végéig minden találattal folyamatos 2 savsebzést okoz (mentődobásig).
Cloak of Translocation: minor. Az Armathor's Step erő újra használható lesz, ha már elhasználtad.

Harci Erők

Védelmek: Életerő:

Taroló harci értékei


