
Név: Bestia Faj: Ember Kaszt: Druida (Őrző) Szint: 9
Jellem:

Str 10 (+4) Acrobatics +4
Con 18 (+8) Arcana +3
Dex 12 (+5) Athletics  +8
Int 8 (+3) Bluff +5

Wis 20 (+9) Diplomacy +5
Cha 12 (+5) Dungeoneering +9

Endurance  +12
Heal  +18
History +3
Insight +9

Nyelvek: Közös, Elf Intimidate +5
Nature  +14

Perception  +14
Passive Perception: 24 Religion +3

Passive Insight: 19 Stealth +4
Látás: low-light Streetwise +5

Thievery +4
Képességek (feats): Toughness: +5 hp (beleszámítva az érétkeibe)

Weapon Focus (heavy blade): +1 sebzés fegyveres támadásokkal (beleszámítva az érétkeibe)
Heavy Blade Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); +2 védelem megszakító támadások ellen
Low-light Adaptation: Szürkületi látásod van

Combat Medic: +2 Heal szakértelemre (beleszámítva az értékeibe), haldoklók állapota stabilizálható minor akcióként
Skill Power: felvehetsz egy szakértelem-erőt

Különlegességek:
Éber Pihenő: Alvás közben neked és társaidnak nem jár büntetés az észlelés próbáitokra

Nyomkereső: Rövid pihenő alatt Észlelés próbával meghatározod, milyen lények, hányan, mikor, merre haladtak át 10x10 mezőnyi területen egy napja
Tavasz Druidája: Farkas vadállat követő

A Természet Suttogása: Naponta egyszer, rövid pihenő alatt, 3 kérdést tehetsz fel nem-ellenséges állatoknak, közönséges növényeknek. Legjobb tudásuk szerint felelnek.
Felszerelés: Súly: 90 lbs

Inspiring Scimitar +2, light shield, Barkskin Hide Armor +2, Healer's Brooch +2, River of Life Gloves, 2 Potion of Cure Moderate Wounds, tőr, parittya, 
20 parittyalövedék, hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 4 naprúd, 10-10 napi úti élelem és útikenyér, 15-15m kender- és selyemkötél, kulacs, 
0.5 l olaj, esőpálca (kettétörve 1/2 mérföldön belül 1 órán át tartó záport okoz a felszínen), Örökké Égő Fáklya, 
Szürke Esőköpeny (teljesen szárazon tart esőben, földre terítve 7.5 l víztócsává változik, majd újra felvehető), 92gp, 9 sp

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +5
AC 24 Max 75 Sebesség: 6

Fort 23 Kivérzett 37 Jellemzők: kritikus: max sebzés + 1d8 + 2d6
Ref 19 Surge/nap 11/nap +2 védelem megszakító támadások ellen

Will 22 Surge érték 18 hp haldoklót stabilizálhat minor akcióként

At-Will:
Közelharci alaptámadás (handzsár): standard, közelharci 1. +10 vs AC, 1d8 + 3 sebzés.
Tending Strike: standard, közelharci 1. +15 vs AC, 1d8 + 8 sebzés. Hatás: 1 társad (a célponttól max 5 mezőnyire) kap 4 ideiglenes hp-t.
Animal Attack (farkassal): standard, közelharci 1.  +14 vs AC, 1d8 + 9 sebzés.
Encounter:
Combined Attack: 3/jelenet, standard, közelharci 1. +15 vs AC, 1d8 + 8 sebzés. Hatás: a farkas lemozoghatja a sebességét, majd használja az Animal Attack-ot.
Healing Word: 2/jelenet (max 1/kör), minor, close burst 5 (te vagy 1 társad).  Hatás: a célpont elkölt egy Healing Surge-öt (+2d6+2 hp gyógyulással).
Heroic Effort: no action.  Ha támadásod nem talál, vagy egy mentődobást elrontasz → +4 faji bónusz jár az elrontott támadásra vagy mentőre.
Natural Terrain Understanding: minor, close burst 3 (minden társad). Elléphet (shift) 2 mezőnyit, és a következő köröd végéig +2 (power) AC. 
Daily:
Heat Metal: minor, közelharci 1 (1 fejsze, nehéz/könnyű penge, csákány vagy lándzsa). A jelenet végéig, körönként egyszer, ha a fegyver talál, +5 tűzsebzsét okoz.
Life Blood Harvest: standard, közelharci 1. +15 vs AC, 3d8 + 8 sebzés. Nem talál: fele sebzés. Hatás: 1 társad (a célponttól 5 mezőre) gyógyul, mintha Healing Surge-öt költött volna +2 hp.
Reap Vitality: standard, közelharci 1 (1 vagy 2 lény). +15 vs AC, 2d8 + 8 sebzés. Nem talál: fele sebzés. Hatás: a jelenet végéig, ha bloodied társad melletted kezdi a körét, gyógyul 6 hp-t.
Bear's Strength: minor, te vagy szomszéd társad. Hosszú pihenő végéig: +2 (power) sebzés, ha az erőmódosító belemegy; +2 Atlétika, Erő-próba; cipelés szempontjából +4 Erő.
Eagle's Splendor: minor, te vagy szomszéd társad. Hosszú pihenő végéig: +1 (power) karizma alapú támadásra; +1 Will; +2 Karizma-próbákra és -szakértelmekre.
Restore Life: standard. Te és társaid 4 Healing Surge-öt feláldoztok, ezek 3 napig nem térnek vissza. Melletted egy max 24 órája halott lény feléled, max hp-val és Surge-ökkel. 
River of Life Gloves: free.  Ha Heal szakértelemmel stabilizálsz haldoklót → gyógyul 5 hp-t és elkölthet egy Healing Surge-öt.
Barkskin Hide Armor: minor.  A jelenet végéig +2 (power) AC, de ahányszor az AC-det eltalálják, a bónusz csökken 1-gyel.
Inspiring Scimitar: minor.  Egy szomszédos társad sebzés dobásaira következő köröd végéig +2 (power) bónusz jár.
Potion of Cure Moderate Wounds x2: minor, elhasználódik. Elvesztesz egy healing surge-öt, ha van; ha volt surge-öd vagy ha bloodied vagy, gyógyulsz 2d8 + 10 hp-t.

Farkas vadállat követő
HP: 37 Perception +16 * társadnak minősül, mint önálló lény
AC 24 Fort 22 Ref 22 Will 22 Speed 8 * 20 mezőn belül telepatikusan kommunikáltok (de állati az értelme)
Faithful Pack Hound: aura 1 . Az aurában minden ellenfél ellen harci előny jár. * nincs saját healing surge-e; te költhetsz helyette
Animal Attack: lásd at-will  támadások * ha Second Wind-et használsz, ő IS gyógyul

* short rest végén max hp-ra kerül
STR 14 DEX 20 WIS 14 * 0 hp: eltűnik. Minor: visszaidézed melléd 1 healing surge-ért, ½ hp-n;

CON 17 INT 2 CHA 6    vagy pihenő végén, 1 healing surge-ért  visszaidézed max hp-n.
* minden akcióját neked kell elköltened

* ha nem tudod irányítani, szabadon cselekszik, 1 akció/kör * move: te is és ő is mozoghat

Harci Erők

Bestia harci értékei
Védelmek: Életerő:


