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PASSZÍV ÉSZLELÉS (ÉSZLELÉS)

Nyelvek: közös, gnóm, óriás, sárkány
Páncéljártasság: könnyű páncél
Fegyverjártasság: egyszerű
fegyverek, kézi számszeríj, tőrkard,
rövidkard
Eszközjártasság: pánsíp, lant,
hegedű, tolvajszerszámok
MÁS JÁRTASSÁGOK ÉS NYELVEK

ESZMÉNYEK

Sosem hagyom szégyenben a hírnevem, Will
páratlan dalnok, hős kalandor, pótolhataltan barát.
(Ezért aztán érdemes vigyázni rá!)
IDEIGLENES HARCERŐPONT

Összeg

5 x (1D8 + 2)
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HALÁL ELLENI MENTŐK

TÁM.BÓNUSZ SEBZÉS/TÍPUS

Tőrkard
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Varázslat támadás
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Varázslat mentő

NF 15

1D8 + 2 / Sz

Varázstrükkök:
Ádáz Gúnyolódás, Szemfényvesztés, Máguskéz
Varázslatrekeszek:
1.: O O O O
2.: O O O
3.: O O

KÖTŐDÉSEK

Nem mondta, hogy férjnél van, és
különben sem illik ilyet kérdezni egy
hölgytől.
JELLEMHIBÁK

Lelkesítő szólam: Bónuszakcióként válassz ki egy
legfeljebb 60 lábnyira lévő lényt, aki hall. Ez a lény kap
egy d8-as ihletkockát (IK). A következő 10 perc során a
lény dobhat az IK-val, és hozzáadhatja egy
tulajdonságpróbájához, támadó- vagy
mentődobásához. A d20 dobás után, de még azelőtt
kell eldöntenie, felhasználja-e az IK-t, hogy a KM
közölné a dobás sikerét. A dobás után az IK elvész. Egy
lénynek egyszerre csak egy IK-ja lehet.
4 / rövid pihenés: [ O O O O ]
Inspiráció köntöse: Bónuszakcióként elkölthetsz egy
IK-t. Legfeljebb 4 lény 60 lábnyira, akik látnak, 8
ideiglenes HP-t kap, és reakcióként sebességnyit
mozoghatnak Szabad támadás kiváltása nélkül.

Ismert varázslatok (rituálé: "R"):
1.: Azonosítás (R), Gyógyítás Szava, Mágia Érzékelése
(R), Tündérfény
2.: Gondolatok Érzékelése, Szétzúzás
3.: Leomund Kicsiny Kunyhója (R), Mágiatörés

KÉPZETTSÉGEK
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Egy barátságos mosollyal meg lehet
váltani a világot.
De legalábbis érdemes megpróbálni.

JELENLEGI HARCERŐPONT

MENTŐDOBÁSOK

+2

+4

Lassan talán magam mögött hagyom a
csapongó életet, most, hogy elismernek és
számítanak rám valahol.
De annyira önző azért nem leszek, hogy
egyetlen nő mellett kötelezzem el magam...
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Maximum harcerőpont
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ÁLLÓKÉPESSÉG

KARIZMA

TAPASZTALATI PONTOK
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ÜGYESSÉG
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HÁTTÉR

TÁMADÁSOK ÉS VARÁZSLÁS

Tőrkard, szegecselt bőrpáncél, pánsíp, mágikus
csataló szegecselt bőrpáncélban
(VF 13), alkimista tűz, sav (fiola)
Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelés a
EP
kastély fegyver- és kincstárából.

RP komponensek,

Udvari pozíció: a játéknap elején beszéljétek
meg, kinek mi a szerepe az udvarban és ehhez
illően megkapjátok egyedi kincseteket. Javasolt
AP pozíciók: Idegen Követ, Kedves Távoli Rokon,
Kémmester, Udvari Mágus, Udvari Bolond,
Udvari Orvos.
LP

PP

Pihentető ének: Ha te vagy bármelyik társad, aki
hall téged, rövid pihenés végén harcerőkockát
költ el, összesen +1d6 HP-t nyer vissza.
FELSZERELÉS

Tündérvérű: Előny jár a mentődobásaidra a bájolással
szemben, és nem lehet mágikusan elaltatni.
Sötétlátás: 60 láb
Rituálémágia: Az általad ismert rituálé tulajdonságú
varázslatokat rituáléként is elvégezheted.
Sokoldalú: +1 jártasságbónusz jár minden
tulajdonságpróbádra, melyre a jártasságbónuszod
amúgy nem vonatkozna.
Elbűvölő előadás: ha legalább 1 percen át művészi
előadást tartasz, válassz ki 4 humanoidot 60 lábnyira a
közönségből. A célpontoknak sikeres NF 15 Bölcsesség
mentőt kell dobnia, vagy elbájolod. Amíg elbájoltak,
bálványoznak, áradoznak rólad ha beszélnek bárkivel,
és akadályozzák, ha valaki ellened tenne, de az
erőszakot kerülik, ha amúgy nem harcoltak volna
érted. A hatás véget ér 1 óra múltán, ha megtámadod
a célpontot, vagy ha a szeme láttársa megtámadod
vagy megsebzed egy társát. Ha a célpont mentője
sikeres, nem veszi észre, hogy elbájoltad volna.
1 / rövid pihenés [ O ]
TULAJDONSÁGOK ÉS JELLEMZŐK

© 2020 Wizards of the Coast LLC. E dokumentum sokszorosítása kizárólag személyes és privát felhasználásra engedélyezett.

