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Varázslat mentő

NF 15

Szent Láng (60 láb)

NF 15

2D8 ragyogás

Varázstrükkök: Fény, Javítás, Szent Láng, Útmutatás,
Taumaturgia
Varázslatrekeszek:
1.: O O O O
2.: O O O
3.: O O
Példa előkészített varázslatok
(9 varázslat + 6 szféravarázslat:*):
1.: Áldás, Gyógyítás Szava, Lángoló Kezek*, Sebgyógyítás,
Tündérfény*
2.: Jóslás, Kisebb Helyreállítás, Lánggömb*, Perzselő Sugár*,
Szellemfegyver, Gyógyító Ima
3.: Mágiatörés, Napfény*, Tűzgolyó*, Újraélesztés
TÁMADÁSOK ÉS VARÁZSLÁS
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JÁRTASSÁGBÓNUSZ

HÁTTÉR

Fél lemezpáncél, pajzs szent
szimbólummal, sok fényes, drága anyagi
komponens, csataló teljes lemezpáncélban
EP (VF 18), gyógyító varázsital, ellenméreg,
szenteltvíz, alkimista tűz.
Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelés az
LP
kastély fegyver- és kincstárából.

RP

Nyelvek: közös, törpe
Páncéljártasság: könnyű és közepes
páncélok, pajzs

Udvari pozíció: a játéknap elején
beszéljétek meg, kinek mi a szerepe az
PP udvarban és ehhez illően megkapjátok
egyedi kincseteket. Javasolt pozíciók:
Főpap, Kedves Távoli Rokon, Udvari
Mágus, Udvari Orvos, Udvarmester.

AP

Fegyverjártasság: egyszerű
fegyverek
Eszközjártasság: ékszerkészítő
szerszámok, kalligráfuseszközök
MÁS JÁRTASSÁGOK ÉS NYELVEK

FELSZERELÉS

Kinek szívében erős hit lakozik, sosincs igazán
egyedül. De ha hagyjuk, hogy elfojtsák
reményünket, sokadmagukkal is egyedül
maradunk.
ESZMÉNYEK

Hajlamos vagyok magamra venni a
világ bajait és egyedül megpróbálni
megoldani őket.
KÖTŐDÉSEK

Aki elég jól van, hogy panaszkodni
tudjon amikor harcolni kéne, csak ne
nyafogjon nekem.
JELLEMHIBÁK

Tűz beavatottja:
• Varázslataid ellen nem működik a tűz sebzés
ellenállás.
• Tűzsebzést okozó varázslataid sebzésénél minden
1-es dobott értéket 2-esnek kell tekinteni.
Elvakítás: Ha egy 30 lábon belüli lény, akit látsz,
megtámad, reakcióként egy fényvillanással
elvakíthatod, mielőtt támadó dobást dobna. Így
hátrány jár a támadására. Ha a támadót nem lehet
megvakítani, immunis a képességre.
4 / hosszú pihenés [ O O O O ]
Mennyei adomány: Akcióként használhatod a
Hajnal sugarai vagy az Élőhalott elűzése
képességet, de a Hajnal sugarai többnyire jobb.
1 / rövid pihenés [ O ]
Hajnal sugarai: 30 lábon belül minden mágikus
sötétséget szétoszlat. 30 lábon belül minden
ellenséges lénynek Állóképesség mentőt kell
dobnia. Kudarc esetén 2d10 + 5 ragyogássebzést
szenvednek el, siker esetén fele ennyit. A teljes
fedezékben lévő lényekre a fénynek nincs hatása.
Élőhalott elűzése: Minden 30 lábon belüli
élőhalottnak, aki lát vagy hall, sikeres Bölcsesség
mentőt kell dobnia, különben elűzetik (1 percig,
illetve amíg sebzést nem kap). Az elűzött
lényeknek azzal kell tölteniük a körüket, hogy
olyan messzire kerüljenek tőled, amennyire csak
bírnak, és saját akaratukból nem mehetnek hozzá
30 lábnál közelebb. Nem használhatnak reakciót
sem. Akcióként csak a Rohanást választhatják, vagy
megprtóbálhatnak kiszabadulni valamiből, ami
amúgy gátolja a menekülésüket. Ha nincs hova
mozogniuk, használhatják a Kitérés akciót is.
TULAJDONSÁGOK ÉS JELLEMZŐK
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