Szörnyvadász Vándor 5
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Egy békés erdei séta szívem hölgyével az
oldalamon minden vágyam végnapjaimra.
De azok a napok még messze vannak.
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Mesterlövész:
• Fegyveres távolsági támadásra nem jár hátrány a normál hatótávon túli
támadásra sem maximális hatótávig.
• Távolsági fegyveres támadásod ellen nem számít a fél és háromnegyed
fedezék.
• Mielőtt távolsági fegyverrel támadást hajtasz végre, dönthetsz úgy,
hogy -5 büntetés járjon a támadó dobásodra, de találat esetén +10-zel
nő a sebzésed.
Kijelölt préda: Bónuszakcióként kiválaszthatsz egy 60 lábon belüli lényt,
melyet látsz. Minden körben az első alkalommal amikor fegyveres
támadással eltalálod a lényt, az további 1d6 sebzést szenved el.
Ez a hatás egy rövid, vagy hosszú pihenés végeztéig hat, vagy addig,
amíg ki nem jelölsz egy másik lényt.

TÁMADÁSOK ÉS VARÁZSLÁS

RP

Szegecselt bőrpáncél, hosszúíj, 40 nyílvessző, rövidkard, csataló
szegecselt bőrpáncélban (VF 13), ezüstözött tőr, vas tőr, fakaró,
erszénnyi só, szentelt víz, ellenméreg, gyógyító varázsital, sulyom.
Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelés a kastély fegyver- és
kincstárából.

EP

Páncéljártasság: könnyű páncél,
közepes páncél, pajzs
Fegyverjártasság:egyszerű
fegyverek, katonai fegyverek
Eszközjártasság: tolvajszerszámok,
álcázóeszközök
MÁS JÁRTASSÁGOK ÉS NYELVEK

KÖTŐDÉSEK

Ha a szegényekkel, gyengékkel szemben
igazságtalan valaki, könnyen dühbe
jövök, és muszáj lesz megtorolnom.

HALÁL ELLENI MENTŐK

Ráadás támadás: A körödben a Támadás akcióval nem egy, hanem két
támadást hajthatsz végre.

PASSZÍV ÉSZLELÉS (ÉSZLELÉS)

Nyelvek: közös, elf
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KÉPZETTSÉGEK
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ESZMÉNYEK

A gazdagok nyivákolása helyett, a
szegények sirámait tartom fontosabbnak.
Érdemes rá más figyelmét is felhívni.

MENTŐDOBÁSOK
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Vágyom a kalandot, a vadászat
izgalmát, nehezen maradok sokáig
nyugton egy palota falai közé zárva.
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KARIZMA

TAPASZTALATI PONTOK

SZEMÉLYISÉGJEGYEK

ÜGYESSÉG
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JÁTÉKOS NEVE

FAJ
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JÁRTASSÁGBÓNUSZ

HÁTTÉR

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

Vadonismeret: Erdővel kapcsolatos Intelligencia vagy Bölcsesség
próbáidnál, ha jártas vagy a képzettségben, jártasságbónuszod
AP duplája számít. Erdőben legalább egy órán át tartó utazás során:

• Nehéz terep nem lassítja le csapatod haladását.
• Csapatod csak mágia következtében tévedhet el.
PP • Még ha más tevékenységgel foglalkozol is utazás közben, éber
maradsz a veszélyekre.
• Ha egyedül utazol, normál sebesség mellett is lopakodhatsz.
• Élelemgyűjtés közben kétszer annyi élelmet találsz, mint
egyébként.
• Ha más lények nyomait követed, megtudod a pontos számukat,
méretüket, és hogy mikor haladtak át a területen.

FELSZERELÉS

JELLEMHIBÁK

Vadászok ösztöne: Akcióként kiválaszthatsz egy
legfeljebb 60 lábnyira lévő lényt, akit látsz.
Megtudod, a lénynek milyen sebzésekkel
szemben van ellenállása, immunitása vagy
érzékenysége. Ha lény nem érzékelhető
divinációs mágiával, akkor úgy érzed, hogy
nincsen sebzésellenállása, -immunitása vagy
-érzékenysége.
1 / hosszú pihenés [ O ]
Varázslatrekeszek:
1.: O O O O
2.: O O
Ismert varázslatok:
1.: Édesbogyó, Vadász Jele, Védelem a Gonosztól
és Jótól
2.: Nyom Nélkül Haladás, Sötétlátás, Igazság Köre
Íjászat harci stílus: +2 támadás távolsági
fegyverekkel
Választott ellenség: Előny jár a vadállatok
nyomainak követésére dobott Bölcsesség
(Túlélés) próbáidra és rájuk vonatkozó
információk felidézésére dobott Intelligencia
próbáidra.
Szörnyetegek észlelése: Akcióként elkölthetsz
egy vándor varázslatrekeszt, hogy érzékeidet a
környező vidékre hangold. Az elköltött rekesz
minden szintje után egy percig érzékelni fogod,
hogy 1 mérföldnyi (erdőben 6 mérföldnyi)
közeledben van-e alvilági lény, elfajzott,
elementál, élőhalott, mennyei lény, sárkány vagy
tündér. A lények helyzetét vagy számát nem
tudod meg.
TULAJDONSÁGOK ÉS JELLEMZŐK
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