
Név: Perzselő Faj: Fél-Elf Kaszt: Mágus Szint: 9
(elementalista) Jellem:

Str 8 (+3) Acrobatics +4
Con 18 (+8) Arcana  +9
Dex 11 (+4) Athletics +3
Int 10 (+4) Bluff  +15

Wis 10 (+4) Diplomacy  +17
Cha 22 (+10) Dungeoneering +4

Endurance +8
Heal +4

History +4
Insight +6

Nyelvek: Közös, Őselemi Intimidate  +15
Nature +4

Perception +4
Passive Perception: 14 Religion +4

Passive Insight: 16 Stealth +4
Látás: low-light Streetwise +10

Thievery +4
Képességek (feats):

Staff Expertise: +1 támadás bottal (beleszámítva az érétkeibe); +1 elérés (reach); távolsági (ranged) támadásra nem jár megszakító támadás.
Implement Focus (staff): +1 sebzés bottal (beleszámítva az érétkeibe)

Arcane Spelfury: ha sorcerer at-will támadásod eltalál egy célpontot, köv.köröd végéig +1 jár támadásra ellene
Arcane Reserves: ha minden mágikus, jelenetenkénti támadó erőt elhasználtál, +2 sebzés mágikus at-will támadásokkal.

Superior Impl. Training (accurate staff): használhatsz accurate staff (+1 támadás) varázseszközt

Különlegességek:
Elemi Specialista: Tűz Elementalista, 10 tűz-ellenállás

Csoportos Diplomácia:  +1 Diplomáciára minden társadnak 10 mezőnyire

Felszerelés: Súly: 58 lbs
Accurate Staff of Ruin +2, Robe of Contingency +2, Cloak of Displacement +2, Burning Gauntlets, Flame Bracers, Elixir of Flying, hátizsák,  
hálózsák, kova és acél, erszény, 4 naprúd, 10 napi úti élelem, 15m selyemkötél, kulacs, 3l olaj, hordozható írókészlet, 10 gyertya, 4pp, 30 gp, 3 sp

Tulajdonságok: Szakértelmek:

Észlelés:



Kezdeményezés: +4
Sebesség: 6

AC 20 Max 70 Jellemzők: kritikus: max sebzés + 2d10 + 1d6 tűz
Fort 20 Kivérzett 35 távolsági (ranged) támadásra nem jár megszakító támadás
Ref 16 Surge/nap 10/nap 10 tűz-ellenállás

Will 24 Surge érték 17 hp minden jelenet elején +2 AC és Reflex amíg egy táamdás el nem találja az AC-t/Ref-t
ha sorcerer at-will támadásod eltalál egy célpontot, köv.köröd végéig +1 jár támadásra ellene
ha minden jelenetenkénti támadást elhasználtál, +2 sebzés mágikus at-will támadásokkal

At-Will:
Közelharci alaptámadás (bot): standard, közelharci 2. +8 vs AC, 1d8 + 3 sebzés.
Elemental Bolt (alaptámadás): standard, távolsági 10. +14 vs Ref, 1d12 + 1d6 + 17 tűzsebzés.
Blazing Cloud: standard, close burst 1 (mindne lényre). +14 vs Ref, 1d8 + 17 tűzsebzés. Hatás: köv.köröd kezdetéig +2 AC, Reflex.
Ignition: standard, area burst 1 within 10 (mindne lényre). +14 vs Fortitude, 1d10 + 17 sebzés. 

Hatás: következő köröd kezdetéig, ha valaki belép a területre, vagy ott fejezi be a körét, elszenved 4 tűzsebzést.

Encounter:
Elemental Escalation (Fire): 3/jelenet, free. Ha sorcerer at-will támadást használsz → 1 extra célpontra használhatod 

(elemental bolt: max 5 mezőnyire tőled, blazing cloud/ignition: a hatóterület mellett álló lényre); 
 +1d10 sebzés mindenkire; és elléphetsz (shift) sebességed/2 mezőnyit.

Shield of Flames: minor. Köv.köröd végéig aura 1-ben: takarásban (concealment) vagy az aurában lévő ellenfelekkel szemben;
ha egy lény közelharci támadást indít ellened, vagy köre végén az aurában van, 6 tűzsebzés rá (1/forduló).

Raise Stone: minor, távolsági 5 (egy földes/saras/kő mező). A mező felemelkedik max 6 métert, vagy lesüllyed max 3 métert. Ha emelkedik, kőoszlop kerül alá.
A mezőn állók elléphetnek 1 mezőnyit a mozgás előtt. Támadásra nem használható. A hatás a jelenet végéig tart.

Knack for Success: minor, close burst 5 (te vagy 1 társad). A célpont dobhat egy mentődobást; vagy elléphet (shift) 2 mezőnyit; vagy köv.köre végéig +2 következő támadására;
vagy köv.köre végéig +4 következő szakértelem próbájára.

Daily:
Burning Gauntlets: free. Ha tűz támadást végzel → az első célpontnak, akit eltalálsz: 5 folyamatos tűzsebzés (mentőig);

a jelenet végéig minden tűz-támadásod találatnál +1 tűzsebzést okoz (ha már értél el mérföldkövet: +2).
Cloak of Displacement: immediate interrupt. Közelharci/távolsági támadás eltalálna → a támadást újra kell dobni; ha nem talál: teleportálhatsz 1 mezőnyit.
Robe of Contingency: immediate reaction. Ha bloodied vagy, és megsebez egy támadás  → 6 mezőnyit teleportálhatsz és elkölthetsz egy Healing Surge-öt.
Flame Bracers: minor. A következő sikeres támadásod +1d6 tűzsebzést okoz.
Elixir of Flying: minor, elhasználódik. Repülés 4 sebességed lesz a jelenet végéig. Amikor a hatás elmúlik, 30 métert süllyedsz a föld felé, onnan zuhansz.

Harci Erők

Perzselő harci értékei

Védelmek: Életerő:


