
 

ÁRNY 
 

Skill proficiency:  Acrobatics, Deception,  
Stealth [2x proficiency] 

 
Tool proficiency: disguise kit, thieves’ tools 

 
Kaméleon. Elrejtőzhetsz legalább részleges COVER-ben 

vagy legalább LIGHTLY OBSCURING viszonyok közt. 
 

 

BETÖRŐ 
 

Skill proficiency: Athletics, Investigation,  
Perception [2x proficiency] 

 
Tool proficiency: mason’s tools, thieves’ tools  

 
Kutakodó. Előnnyel dobod a próbáidat alapos keresgélés 

során rejtett dolgok megtalálására (pl. rejtekajtók, 
csapdák, elrejtett tárgyak). 

 

 

EZERARCÚ SZÉLHÁMOS 
 

Skill proficiency: Deception, Performance, Persuasion 
 

Tool proficiency: disguise kit [2x proficiency],  
thieves’ tools 

 
Mimikri. Ha 1 percen át figyelsz és hallgatsz valakit, 

képes vagy kiválóan utánozni a hangját, beszédmódját, 
tartását, mozgását. Előny jár az ezzel kapcsolatos 

próbáidra. 
 

 

HAMISÍTÓ 
 

Skill proficiency: Deception, History, Investigation 
 

Tool proficiency: forgery kit [2x proficiency],  
thieves’ tools 

 
Festményszerű memória. Bónusz akcióként rögzíthetsz 
egy pillantással az emlékezetedben egy látványt, melyet 

tökéletes részletességgel tudsz felidézni bármikor 
később. Ha már három ilyen emlékkép van a fejedben 
amikor újat rögzítesz, egy általad kiválasztott korábbit 

elfelejtesz. 
 

 

CSODADOKTOR 
 

Skill proficiency: Deception, Medicine [2x proficiency], 
Nature  

 
Tool proficiency: herbalism kit,  

thieves’ tools 
 

Köhögtető Kotyvalékok. Ha egy legfeljebb 10 lábnyi 
távolságra lévő lény halál mentődobásra 16-20 

eredményt dob, reakcióként gyógyíthatsz rajta 1 hp-t. 
 

 

ORGAZDA 
 

Skill proficiency: Deception, Insight,  
Persuasion [2x proficiency] 

 
Tool proficiency: jeweler’s tools, thieves’ tools 

 
Előrelátó Tárgyaló (1/nap). Tárgyalás során előre 

kiszámítod a másik reakcióit. Ha egy beszélgetés egy 
NPC-vel rosszul alakul, a játékosként „visszacsinálhatod” 

karaktered utolsó megszólalását és az erre érkezett 
reakciót (mivel előre láttad, hogy rossz megszólalás 

lenne, ezért mégsem mondtad ki), vagy újradobhatsz 
egy szociális próbát.  

 



 

RABLÓ 
 

Skill proficiency: Insight, Intimidation [2x proficiency], 
Stealth 

 
Tool proficiency: cartographer’s tools, thieves’ tools 

 
Ellenfél felmérése. Akcióként megfigyelhetsz egy 

humanoid lényt legfeljebb 30 lábnyira. A DM titokban 
DC 10 INSIGHT próbát dob neked. Siker esetén 

meghatározod a célpont CR-jét, sikertelenség esetén a 
DM hamis információt ad. Ha a célpont tudatosan 

titkolni akarja rátermettségét, a próba DC-je a célpont 
DECEPTION eredménye. 

 

 

SUNYI SZÉLTOLÓ 
 

Skill proficiency: Deception [2x proficiency], Insight, 
Persuasion 

 
Tool proficiency: forgery kit, thieves’ tools 

 
Bolonddá tévő. Akcióként gyors dumával megpróbálsz 
összezavarni egy nem nyíltan ellenséget lényt, aki érti, 
mit beszélsz. Sikeres DECEPTION próbával passzív INSIGHT 

értéke ellen a következő köröd végéig cselekvésképtelen 
lesz a célpont. A célpontra aznap nem hat újra ez a 

képesség. 
 

 

SZERENCSEJÁTÉKOS 
 

Skill proficiency: Deception, Insight, Sleight of Hand 
 

Tool proficiency: all gaming sets [2x proficiency], 
thieves’ tools 

 
Kockázatfüggő (3/nap). Egy tulajdonság próbád, 

támadás dobásod vagy mentődobásod során dobhatsz a 
d20-szal együtt és egyszerre egy 4, 6, 8, 10 vagy 12 

oldalú kockával.  
Ha a plusz kocka eredménye páros, hozzáadod a d20-

hoz, ha páratlan, levonod belőle. 
 

 

VÁROSI AKROBATA 
 

Skill proficiency: Acrobatics, Athletics [2x proficiency], 
Stealth 

 
Tool proficiency: carpenter’s tools, thieves’ tools 

 
Mint a Mókus. Mászási sebességed van, mely 5 lábnyival 

lassabb gyalogos sebességednél. 
 

 

ZÁRFELTÖRŐ 
 

Skill proficiency: Investigation, Perception, Stealth 
 

Tool proficiency: smith’s tools,  
thieves’ tools [2x proficiency] 

 
Biztos Kéz. Ha zárnyitásnál, csapda eltávolításánál vagy 

hasonló tevékenységnél a próbádnak negatív 
következménye lenne, az csak akkor következik be, ha a 

próbád eredménye + 5-nél is megtörténne. 

 

ZSEBMETSZŐ 
 

Skill proficiency: Deception,  
Sleight of Hand [2x proficiency], Stealth 

 
Tool proficiency: disguise kit, thieves’ tools 

 
Pimasz Tolvaj. Még ha a célpont tud is rólad (akár 

harcban), bónusz akcióként sikeres DECEPTION próbával 
passzív INSIGHT értéke ellen megzavarhatod annyira, 

hogy akcióként megpróbálhatsz elemelni tőle (SLEIGHT OF 

HAND próba) egy tárgyat, melyet egy kézzel elbírsz. Ha a 
tárgyat a célpont kezében tartja, a lopás próbára hátrány 

jár. 

 


