
Név: Regös Faj: Eladrin Kaszt: Bárd (Skald) Szint: 9
Jellem:

Str 10 (+4) Acrobatics +8
Con 12 (+5) Arcana  +14
Dex 12 (+5) Athletics  +8
Int 17 (+7) Bluff  +14

Wis 11 (+4) Diplomacy  +14
Cha 21 (+9) Dungeoneering +8

Endurance +8
Heal +8

History  +14
Insight  +9

Nyelvek: Közös, Elf Intimidate +13
Nature +8

Perception +8
Passive Perception: 18 Religion +11

Passive Insight: 19 Stealth +8
Látás: low-light Streetwise  +14

Thievery +8
Képességek (feats): Toughness: +5 hp (beleszámítva az értékeibe)

Bard of All Trades:  +3 bónusz a nem-képzett szakértelmekre (beleszámítva az értékeibe)
Heavy Balde Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); +2 védelem megszakító támadások ellen

Eladrin Soldier: hosszúkarddal és lándzsákkal képzett, és +2 sebzésre (beleszámítva az értékeibe)
Resourceful Leader: warlord vegyeskaszt; ha egy látható társad akció pontot költ, hogy támadjon: ha talál +3 sebzés, ha nem talál 3 ideiglenes hp

Különlegességek: Transz: Alvás helyett napi 4 óra meditációval tölti a hosszú pihenőket
Eladrin Akarat: +5 bűbáj elleni mentődobásokra

Megtévesztő Vívó: Egykezes közelharci fegyverekkel alaptámadása erő helyett karizma alapú
Dal és Rege Mestere: A két első szintű napi támadás közül minden nap egyet használhat (nem kell előre kiválasztani)

Pihentető Dal: Rövid pihenő alatt saját és társaid elköltött Healing Surge-eire + karizma módosítónyi (5) hp gyógyulás jár

Felszerelés: Súly: 99 lbs
Quick Longsword +2, light shield, Piecemeal Chainmail +2, Bracers of Mighty Striking, Healer's Brooch +2, Resplendent Circlet, hátizsák, hálózsák, 
kova és acél, erszény, 2 naprúd, 10 napi úti élelem, 15-15m kender- és selyemkötél, kulacs, furulya, 1 üveg bor, Örökké Égő Fáklya, 
hordozható írókészlet, elegáns ölrötzék, 1pp, 50 gp

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +5
AC 24 Max 69 Sebesség: 5

Fort 17 Kivérzett 34 Jellemzők: kritikus: max sebzés + 2d6
Ref 21 Surge/nap 8/nap  +5 bűbáj elleni mentődobásokra

Will 23 Surge érték 17 hp +2 védelem megszakító támadások ellen
látható társ akció pontból támad: ha talál +3 sebzés, ha nem talál 3 ideiglenes hp
10 mezőn belül ellenfeleknek -2 Insight próbákra

At-Will:
Közelharci alaptámadás (hosszúkard): standard, közelharci 1.  +15 vs AC, 1d8 + 11 sebzés.
Bolstering Speech: minor. Amíg nem használsz másik bárd at-will erőt, ha alaptámadásod talál, a Skald Aurában egy társad 5 ideiglenes hp-t kap.
Song of Serendipidity: minor. Amíg nem használsz másik bárd at-will erőt, ha alaptámadásod talál, a Skald Aurában egy társad következő támadására +2 bónusz jár.
Encounter:
Lesser Flash of Distraction: no action. Ha alaptámadással találsz → köv.köröd végéig a célpont megszédül (dazed).
Chilled Blade: minor, közelharci 1 (egy fegyver). Köv.köröd vége előtt a fegyver köv.célpontja lelassul (a célpont köv.köre végéig), találatnál +1d10 fagysebzés.
Prescient Warning: immediate interrupt. Egy társadat (max 10 mezőnyire) eltalálja egy ellenfél → alaptámadást indíthat a támadó ellen, +1d8 sebzéssel.
Fey Step: move.  6 mezőnyit teleportálhatsz.
Words of Friendship: minor.  Köv.köröd végéig következő Diplomácia próbádra +5 bónusz jár.
Inspire Competence: minor, close burst 5 (te és társaid).  Válassz egy szakértelmet, mellyel minden célpontnak +2 (power) jár köv. próbájára a jelenet vége előtt.
Revitalizing Incantation: minor, távolsági 5 (te vagy 1 társad).  A célpont elkölthet egy Healing Surge-öt (+2 hp gyógyulással); 

kap még annyi ideiglenes hp-t is, amennyi a Healing Surge értéke.
Skald's Aura: minor.  5 aurád lesz a jelenet végéig (ha elmúlna valamiért, minor akcióként újra aktivizálható).

Kétszer a jelenetben (de körönként csak egyszer) te vagy egy társad minor akcióként elkölthet egy Healing Surge-öt (+2d6+2 hp gyógyulással),
vagy minor akcióként a mellette álló társával elköltethet egy Healing Surge-öt (+2d6+2 hp gyógyulással).

Resplendent Circlet: minor.  Egy társadnak 5 mezőn belül köv.köröd végéig harci előny jár egy szomszédos ellenfele ellen.
Piecemeal Chainmail: immediate interrupt.  Ha egy ellenfél eltalálna → +2 (power) AC ez ellen a támadás ellen.

Daily: [a két első szintű napi támadás közül minden nap egyet használhat, nem kell előre kiválasztani]
1.  Cautionary Tale: minor. A jelenet végéig a Skald Aurában társaid ellen közrefogásból nem jár harci előny;

egyszer a jelent során egy társad az aurában +2d10 sebzést okozhat, ha támadása talál.
1. Disruptive Words: minor. A jelenet végéig a Skald Aurában minden ellenfeled ellen harci előny jár;

egyszer a jelent során, amikor egy ellenfél az aurában sebződik, elkábíthatod (dazed) sikeres mentődobásig.
Haunting Tune: minor. A jelenet végéig a Skald Aurában minden ellenfeled minden köre végén 3 pszichikus sebződést szenved el (1 hp alá nem sebződik);

ha 1hp alá kerülne a sérüléstől, szabad cselekedetként sebességényit mozogva távolodik tőled a lehető legjobban.
Exposure of Weakness: minor. A jelenet végéig a Skald Aurában minden ellenfelednek 2 sebezhetősége lesz a társaid minden sebzésére.
Quick Longsword: free.  Ha a karddal eltalálod egy ellenfeledet → alaptámadást végezhetsz a karddal szabadon választott célpont ellen.

Harci Erők

Regös harci értékei
Védelmek: Életerő:


