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	CharacterName 3: Sir Ator Bana
	ClassLevel 2: Szentség Paladin 5
	Race  2: Alternatív ember
	Alignment 2: Kiemelkedően Jó
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	DEX 2: -1
	CON 2: +3
	INT 2: -1
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	PersonalityTraits  2: Azt vallom, hogy amiben tehetséges az ember, abban törekedjen a legjobbnak lenni. A gyengeségeken és hiányosságokon való rágódásnak semmi haszna. 
	Ideals 2: Megbocsájtok, de nem felejtek.(Legalábbis mindkettővel nagyon erősen próbálkozom, de előfordulnak kivételek.)
	Bonds 2: Rendíthetetlen bajnokként mindig példát mutatok, sosem helyezem a magam biztonságát másoké elé.
	Flaws 2: A morális kérdéseken való rágódás az első lépés a romlás felé. A gonoszra le kell sújtani, a jóért ki kell állni, a szürke árnyalatok zülléshez vezetnek.
	Wpn Name 6: Tőrkard
	Wpn Name 7: Rövidkard
	Wpn Name 8: Gerely (30/120)
	Wpn1 AtkBonus 2: +6
	Wpn2 AtkBonus  2: +6
	Wpn3 AtkBonus   2: +6
	Wpn1 Damage 2: 1D8+3 / Sz
	Wpn2 Damage  2: 1D6+3 / Sz
	Wpn3 Damage  2: 1D6+3 / Sz
	ProficienciesLang 2: Nyelvek: közös, törpe, elf, sárkányPáncéljártasság: minden páncél és pajzsFegyverjártasság: egyszerű és katonai fegyverek Eszközjártasság: -
	Equipment 4: Tőrkard, 2 rövidkard, pajzs szent szimbólummal, teljes lemezpáncél, mennyei csataló teljes lemezpáncélban (VF 18), 2 gerely, ellenméreg, gyógyító varázsital, szenteltvíz.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: Főpap, Hűbéres Lovag, Kedves Távoli Rokon, Várkapitány.
	Equipment 5: Nehéz páncélok szakértője: Nehéz páncélban 3-mal csökken minden nem-mágikus szúró, vágó és zúzó sebződésed.Mennyei adomány: Akcióként használhatod a Szent fegyver vagy az Szentségtelen lények elűzése képességet.1 / rövid pihenés [ O ]1) Szent fegyver: Akcióként fegyveredet pozitív energia járja át. Támadó dobásaidhoz ezzel a fegyverrel egy percen át +3 bónusz jár. A fegyver 20 láb sugarú körben éles fényt áraszt, további 20 lábig gyér fénnyel világít. Ha nem volt eleve mágikus, a hatóidőre annak számít. Körödben bármilyen akció részeként véget vethetsz a hatásnak. Ha elengeded a fegyvert, a hatás szintén véget ér.2) Szentségtelen lények elűzése: Akcióként a magasba emeled szent szimbólumodat. Minden alvilági lénynek és élőholtnak 30 lábon belül, aki lát vagy hall téged, sikeres NF 14 Bölcsesség mentőt kell dobnia, különben elűzetik (egy percre, 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 hozzád 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.Kézrátétel: Gyógyítóerőddel összesen 25 HP-nyi sebzést gyógyíthatsz be. Ez az erőd hosszú pihenéssel tér vissza. Cselekvésként megérinthetsz egy lényt, és legfeljebb annyi HP-t gyógyíthatsz rajta, amennyi gyógyítóerőd még maradt. A rendelkezésre álló gyógyítóerőből 5 pont felhasználásával meggyógyíthatod a célpont egy betegséget vagy semlegesíthetsz egy rá ható mérget.  Egyszerre több ilyen hatást is meggyógyíthatsz, hatásonként 5-5 pontot elköltve. A képesség nem működik élőholtakon és szerkezeteken.Védelem harci stílus: Ha páncélban harcolsz, +1 jár a VF-edre.Mennyei egészség: Immunis vagy a betegségekre.Mennyei érzék: Cselekvésként a következő köröd végéig ismerni fogod 60 lábnyi közelségben az alvilági, mennyei vagy élőhalott lények helyzetét, ha nincsenek teljes fedezékben. Felismered a lény típusát (pl. élőhalott), de nem személyét. A hatótávon belül észleled a szent és szentségtelen tárgyakat és területeket is (pl. a Megszentelés varázslattal áldott helyeket).4 / hosszú pihenés [ O  O  O  O ]
	ProfBonus: +3
	AttacksSpellcasting 2: Ráadás támadás: A körödben a Támadás akcióval nem egy, hanem két támadást hajthatsz végre.
	AttacksSpellcasting 3: Mennyei csapás: Ha közelharci fegyverrel eltalálsz valakit, egy varázslatrekeszt elköltve a fegyver sebzése mellett ragyogyássebzést is ejthetsz. Az extra sebzés +2d8 1. szintű rekesznél vagy +3d8 2. szintű rekesznél. +1d8 extra sebzés jár élőhalott vagy alvilági lények ellen.
	AttacksSpellcasting 5: Varázslatrekeszek:1. : [ O O O O ] 2.: [ O O ] Példa előkészített varázslatok (5 varázslat + 4 esküvarázslat*):1.: Áldás, Hit Pajzsa, Menedék*, Sebgyógyítás, Védelem a Gonosztól és Jótól*2.: Hátas Hívása, Igazság Köre*, Kisebb Helyreállítás*, Varázsfegyver


