
Név: Pernahajder Faj: Ember Kaszt: Tolvaj Szint: 9
Jellem:

Str 10 (+4) Acrobatics +9
Con 13 (+5) Arcana +4
Dex 21 (+9) Athletics  +11
Int 10 (+4) Bluff  +12

Wis 10 (+4) Diplomacy +7
Cha 16 (+7) Dungeoneering +4

Endurance +5
Heal +4

History +4
Insight  +9

Nyelvek: Közös, Goblin Intimidate  +12
Nature +4

Perception  +9
Passive Perception: 19 Religion +4

Passive Insight: 19 Stealth  +16
Látás: normál Streetwise  +12

Thievery  +14
Képességek (feats): Toughness: +5 hp (beleszámítva az értékeibe)

Light Blade Expertise: +1 támadás fegyveres támadással (beleszámítva az érétkeibe); +1 sebzés harci előnyből
Backstabber: Orvtámadás (Sneak Attack) sebzése d6 helyett d8

Weapon Focus (light blade): +1 sebzés fegyveres támadással (beleszámítva az értékeibe)
Two-Weapon Fighting: +1 sebzés két közelharci fegyverrel a kézben (beleszámítva az értékeibe)
Two-Weapon Defense: +1 AC és Reflex két fegyverrel a kézben (beleszalámítva az értékeibe)

Különlegességek: Orvtámadás: Körönként egyszer +2d8 sebzés, ha a célpont ellen harci előnyöd van
Első Csapás: Jelenet elején harci előnyöd van, ha a célpont még nem cselekedett

Fegyveres Precizitás: Közelharci alaptámadás erő helyett ügyesség alapú; +3 sebzés tolvajfegyverekkel
Mesterképzettség: Természetes 20-as dobás automatikusan 2 sikernek számít szakértelem kihívásnál

Kész a Harcra: +2 kezdeményetés

Felszerelés: Súly: 80 lbs
Footpad's Friend Short Sword +2, 4 daggers, Sylvan Leather Armor +2, Bracers of Mighty Striking, Lucky Charm +2, Boots of the Fencing Master,
Frozen Whetstone, hátizsák, hálózsák, kova és acél, erszény, 4 naprúd, 10 napi úti élelem, 15-15m kender- és selyemkötél, kulacs, tolvajszerszámok
 (+2 vs locks/traps), mászókészlet (+2 mászás), Örökké Égő Fáklya, tükör, puha kalucsni (+1 lopakodás), iránylámpa (2x10 mező), 1l olaj, 47 gp 8sp

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +11
AC 24 Max 70 Sebesség: 6

Fort 18 Kivérzett 35
Ref 25 Surge/nap 7/nap Jellemzők: kritikus rövidkarddal: max sebzés + 2d6; tőrrel: max sebzés 

Will 20 Surge érték 17 hp Jelenet elején harci előnyöd van, ha a célpont még nem cselekedett
Körönként egyszer +2d8+3 sebzés, ha a célpont ellen harci előnyöd van
+1 sebzés harci előnyből
ellépés (shift) után köv.köröd végéig +1 AC és Reflex

At-Will:
Közelharci alaptámadás (rövidkard): standard, közelharci 1. +16 vs AC, 1d6 + 14 sebzés.
Távolsági alaptámadás (tőr): standard, távolsági 5/10. +14 vs AC, 1d4 + 10 sebzés.
Ambush Trick: move. Lemozoghatsz a sebességednyi mezőt. Ebben a körben harci előnyöd van minden célpontod ellen, ha 5 mezőn belüli, és nem áll mellette társa. 
Feinting Trick: move. Lemozoghatsz a sebességednyi mezőt. Ebben a körben következő alaptámadásodra jár +3 sebzés jár, ha nincs harci előnyöd.
Sneak's Trick: move. Lemozogatsz a sebességed-2 mezőt. Ha a mozgás végén bármilyen fedezéked (cover) vagy takarásod (concealment) van, Lopakodás próbát dobhatsz.
Unbalancing Trick: move. Elléphetsz (shift) 2 mezőnyit. Ebben a körben következő alaptámadásoddal, ami talál, földre döntöd az ellenfelet.

Encounter:
Backstab: 2/jelenet, free. Ha fegyveres alaptámadást végzel harci előnyből max 5 mezőnyi távolságra → +3 támadás, találatnál +2d6 sebzés.
Heroic Effort: no action.  Ha támadásod nem talál, vagy egy mentődobást elrontasz → +4 faji bónusz jár az elrontott támadásra vagy mentőre.
Agile Footwork: immediate reaction. Ellenfeled köre végén melletted van → 3 mezőnyit elléphetsz (shift)
Cunning Escape: immediate interrupt. Egy ellenfél megtámad téged → +4 jár minden védelmedre a támadás ellen. Az ellenfél köre végén elléphetsz (shift) 3 mezőnyit
Swift Parry: immediate interrupt. Ha egy közelharci támadás eltalálna → +3 jár minden védelmedre a támadás ellen, és harci előnyöd van a támadó ellen köv.köröd végéig.
Boots of the Fencing Master: minor.  Elléphetsz (shift) 2 mezőnyit.

Daily:
Lucky Charm: nem cselekedet.  Ha támadásod nem találna, szakértelem-/tulajdonságpróbát, mentődobást rontanál → +1d6 a próbához.
Frozen Whetstone: minor, elhasználódik. A fegyvered a jelent végéig minden találattal 2 extra fagysebzést okoz.

Harci Erők

Pernahajder harci értékei
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