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Az igaz lovag bátor. Szíve mindig nemes.
Kardja az árvát védi. Ereje a gyengét segíti.
Mindig igazat szól. Dühe a rosszakra sújt.
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IDEIGLENES HARCERŐPONT

Összeg 5 x (1D10 + 2)
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Páncéljártasság: minden páncél,
pajzs
Fegyverjártasságok: egyszerű
fegyverek, katonai fegyverek
Eszközjártasság: járművek
(szárazföldi), furulya

MÁS JÁRTASSÁGOK ÉS NYELVEK

Utolsó véremig hűséges vagyok
nemes hűbéruramhoz és derék
bajtársaimhoz.
KÖTŐDÉSEK

Roham!

HALÁL ELLENI MENTŐK

TÁM.BÓNUSZ SEBZÉS/TÍPUS
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Kopja: A kopja egykezes fegyver lóhátról használva, de
kétkezes gyalogosan. A kopjával 10 lábnyira álló célpontok is
támadhatóak, de hátránnyal támadsz, ha a célpont 5 lábon
belül van.
Ráadás támadás: A körödben a Támadás akcióval nem egy,
hanem két támadást hajthatsz végre.
Rohamozó: Ha a Rohanás akciót használtad, bónuszakcióként
ellökhetsz egy lényt, vagy közelharci fegyveres támadást
végezhetsz ellene.
Ha ez előtt a bónuszakció előtt legalább 10 lábnyit haladsz
egyenes vonalban, +5 bónusz jár a támadásod sebzésére (ha a
támadást választod és találsz), vagy 10 lábnyival ellökheted a
célpontot (ha az ellökést választod és sikert érsz el).

TÁMADÁSOK ÉS VARÁZSLÁS

Hosszúkard, pajzs, kopja, teljes lemezpáncél,
teljes lemezpáncélban (VF 18), 2 gerely,
2 gyógyító varázsital.
Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelések a
EP
kastély fegyver- és kincstárából.

RP csataló

Nyelvek: közös, törpe

ESZMÉNYEK

KUDARCOK

KÉPZETTSÉGEK
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Mindig keresem a lehetőséget, hogy
bizonyítsam, én vagyok a
legvitézebb, legbátrabb, legkiválóbb
lovag. Önzetlen, jóságos, szerény...
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ÜGYESSÉG
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JÁTÉKOS NEVE

Udvari pozíció: a játéknap elején beszéljétek
meg, kinek mi a szerepe az udvarban és ehhez
illően megkapjátok egyedi kincseteket.
AP
Javasolt pozíciók: Békebíró, Hűbéres Lovag,
Kedves Távoli Rokon, Várkapitány.
LP

PP

FELSZERELÉS

JELLEMHIBÁK

Erőfeszítés: Körödben az akciódon és egy esetleges
bónuszakción túl egy plusz akciót is végrehajthatsz.
1 / Rövid pihenés. [ O ]
Újult erő: Körödben bónuszakcióként visszanyersz
1d10 + 5 harcerőpontot.
1 / Rövid pihenés. [ O ]
Igazak jele: Amikor közelharci fegyveres támadással
eltalálsz egy ellenfelet, a következő köröd végéig
megjelölheted a célpontot. A hatás hamarabb véget
ér, ha cselekvésképtelenné válsz, meghalsz, vagy ha
valaki más is jelet tesz a célpontra.
Amíg a megjelölt célpont 5 lábon belül tartózkodik,
minden, nem téged célzó támadására hátrány jár. Ha
pedig a megjelölt lény sebzést okoz bárkinek rajtad
kívül, akkor következő körödben bónuszakcióként
végezhetsz ellene egy különleges közelharci
fegyveres támadást. A támadásodra előny jár, és ha
talál, +2 extra sebzést okoz.
Függetlenül a megjelölt lények számától, négyszer
végezhetsz ilyen különleges támadást. Hosszú
pihenés végeztével visszanyered az elhasznált
lehetőségeket.
4 / Hosszú pihenés. [ O O O O ]
Párbajozás harci stílus: Ha egy kezedben közelharci
fegyverrel harcolsz, és közben nem forgatsz másik
fegyvert, fegyvered sebzésére +2 bónusz jár.
(A pajzs nem fegyver, fegyver és pajzs használata
során jár a bónusz).
Nyeregben született: Előnnyel dobod a hátasáról
való leesés elleni mentődobásokat. Ha mégis leesnél
a hátasáról, de nem zuhansz 10 lábnál többet, akkor
talpra érkezhetsz, hacsak nem vagy
cselekvésképtelen.
A felszállás vagy leszállás egy lényről a karakter teljes
mozgásának fele helyett mindössze 5 lábnyi
mozgást emészt fel.
TULAJDONSÁGOK ÉS JELLEMZŐK

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

