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	ClassLevel 2: Ősök Oltalma Barbár 5
	Race  2: Hegyi törpe
	Alignment 2: Morgós Jó
	STR 2: +3
	DEX 2: +2
	CON 2: +3
	INT 2: +0
	WIS 2: +0
	CHA 2: +0
	STRmod 2: 16
	DEXmod  2: 14
	CONmod 2: 16
	INTmod 2: 10
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	CHamod 2: 10
	Inspiration: 
	Passive 2: 13
	AC 2: 16
	Initiative 2: +2
	Speed 2: 35
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	History  2: +5
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	Investigation  2: +0
	Medicine 2: +0
	Nature 2: +0
	Perception  2: +0
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	Stealth  2: +3
	Survival 2: +0
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	PersonalityTraits  2: Csak azért mert bármit képes vagyok elviselni, nem biztos, hogy szeretem is, ha esőben és sárban gázolunk, és általában mindig mindent nekem kell megoldani, mert a sok könyvmoly nem tud döntésekre jutni.
	Ideals 2: Szeretem bátor társaimmal a vidéket járni, kalandokba keveredni, őseimet büszkévé tenni.Lehetőleg rövid és eseménydús kalandok legyenek, és az esős napokat se szeretem.
	Bonds 2: A magány az igazi gyilkos. (Egyesek szerint a kétkezes pöröly.) Együtt érzek azokkal akik egyedüllétre kárhoztattak. Mindenkinek kell a társaság.
	Flaws 2: Sokan nem szeretik a társaságom, mert állandóan mindenért morgok, de nem én tehetek róla, hogy körülöttem mindenki elkényelmesedett puhány, a kőfalak hidegek és nyirkosak, a háztáji állatok büdösebbek, mint az erdeiek és alig van mivel lekötnöm magam a lovagok és udvaroncok között..
	Wpn Name 6: Pöröly
	Wpn Name 7: Gerely (30/120)
	Wpn Name 8: 
	Wpn1 AtkBonus 2: +6
	Wpn2 AtkBonus  2: +6
	Wpn3 AtkBonus   2: 
	Wpn1 Damage 2: 2d6+3 / Z
	Wpn2 Damage  2: 1d6+3 / Sz
	Wpn3 Damage  2: 
	AttacksSpellcasting 2: Ráadás támadás: A körödben a Támadás akcióval nem egy, hanem két támadást hajthatsz végre. Nagy fegyverek szakértője: • Ha a körödben közelharci fegyverrel kritikus találatot érsz el vagy ellenfeledet 0 HP-ra viszed, bónuszakcióként végezhetsz még egy közelharci támadást.• Mielőtt nehéz fegyverrel közelharci támadást hajtasz végre, dönthetsz úgy, hogy -5 büntetés járjon a támadó dobásodra, de találat esetén +10-zel nő a sebzésed.  Vakmerő támadás: A körödben végzett első támadásodnál dönthetsz úgy, hogy minden Erő alapú közelharci fegyveres támadásodra előny járjon a körödben, de a következő körödig téged is mindenki előnnyel támadhat. 
	ProficienciesLang 2: Nyelvek: közös, törpePáncéljártasság: könnyű páncél, közepes páncél, pajzsFegyverjártasság: minden fegyverEszközjártasság: bőrműves szerszámok, kovácsszerszámok, dob.
	Equipment 4: Mellvért, pöröly, 4 gerely,nem túl magas csataló szegecselt bőrpáncélban (AC 13), 2 gyógyító varázsital. Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelés a kastély fegyver- és kincstárából.Udvari pozíció: a játéknap elején beszéljétek meg, kinek mi a szerepe az udvarban és ehhez illően megkapjátok egyedi kincseteket. Javasolt pozíciók: Főerdész, Hűbéres Lovag, Idegen Követ, Kedves Távoli Rokon.
	Equipment 5: Őrjöngés: Körödben bónuszakcióként őrjöngésbe foghatsz.  Harcos szellemek jellennek meg körülötted. Az őrjöngés alatt, ha nem viselsz nehéz páncélt:• Előny jár az Erő próbáidra és Erő mentődobásaidra.• Ha erő alapú közelharci fegyveres támadást végzel, +2 bónusz jár a sebzésedre.• Ellenálló vagy a szúró-, vágó- és zúzósebzéssel szemben.• Az első lény, akit eltalálsz a körödben, a szellemek célpontja lesz. A következő köröd kezdetéig a célpont nem ellened végzett támadásaira hátrány jár. Ha a célpont rajtad kívül mást eltalál támadásával, a lény ellenálló a sebzésével szemben. Ha őrjöngésed véget ér, ez a hatás is.Az őrjöngésed 1 percen át tart. Idő előtt befejeződik, ha eszméletedet veszted, vagy ha a köröd végéig nem támadtál meg ellenséges lényt és nem szenvedtél el sebződést előző köröd óta. A körödben bónusz akcióként bármikor véget vethetsz az őrjöngésnek.Két hosszú pihenő között 3 alkalommal őrjönghetsz.[ O O O ]Veszélyérzék: Minden olyan fenyegetéssel szemben előny jár az Ügyesség mentődobásodra, amit láthatsz, mint például csapdák és varázslatok. A képesség érvényesítéséhez nem lehetsz cselekvésképtelen, megsüketült vagy megvakult. Páncél nélküli védekezés: Ha nem viselsz páncélt, a VF-ed 15. Gyors mozgás: A sebességed 35 ha nem viselsz nehéz páncélt. Sötétlátás: 60 lábTörpe tűrőképesség: Előnnyel dobod a méreg elleni mentődobásaidat, és ellenálló vagy a méreg sebzéssel szemben.Kőismeret: kőműves munkák eredetével kapcsolatban +6 jártasság bónusz jár Történelem próbádra.
	ProfBonus: +3


