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Sir Bar Broga Bronson
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Orvtámadás: Ha előnnyel támadsz, és a támadást
kecses vagy távolsági fegyverrel hajtod végre,
körönként egyszer +3d6 extra sebzést okozhatsz,
ha eltalálsz egy lényt.
Előny nélkül is használhatod az orvtámadást, ha
nem jár hátrány a támadásodra, és a célpont 5
lábnyi közelében van egy másik, vele ellenséges
lény, amely nem cselekvésképtelen.
Akkor is használhatod előny nélkül az
orvtámadást, ha nem jár hátrány a támadásodra,
és a célpont 5 lábnyi közeledben van, de más lény
nincs 5 lábnyi közeledben.
TÁMADÁSOK ÉS VARÁZSLÁS

Tőrkard, hosszúíj, 20 nyílvessző,
szegecselt bőrpáncél, csataló szegecselt
bőrpáncélban (VF 13), 2 gyógyító
EP varázsital
Tetszőleges egyéb kalandozó felszerelés a
LP kastély fegyver- és kincstárából.

RP

Nyelvek: közös, elf, törpe
Páncéljártasság: könnyű páncél
Fegyverjártasság: egyszerű fegyverek,
kézi számszeríj, hosszúkard, rövidkard,
tőrkard, hosszúíj
Eszközjártasság: tolvajszerszámok,
térképrajzoltó eszközök, méregkeverő
eszközök
MÁS JÁRTASSÁGOK ÉS NYELVEK

ESZMÉNYEK

Az igazán vitéz lovag - mint én - nem bújik
nehéz vas mögé. Bármilyen kihívásnak
megfelelek, aminek egy páncélos behemót is.

KÉPZETTSÉGEK
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Szeretem ha elismerik páratlan
hősiességem, eleganciám és egyéb
erényeim.

JELENLEGI HARCERŐPONT

MENTŐDOBÁSOK
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KARIZMA

Nem hagyom búsulni a haverokat,
senki sem írta elő, hogy mondjuk a
világ vége alatt rosszul kell éreznie
magát az embernek.
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TAPASZTALATI PONTOK

SZEMÉLYISÉGJEGYEK

ÜGYESSÉG
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JÁTÉKOS NEVE

FAJ
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ERŐ

HÁTTÉR

Udvari pozíció: a játéknap elején
beszéljétek meg, kinek mi a szerepe az
udvarban és ehhez illően megkapjátok
PP
egyedi kincseteket. Javasolt pozíciók:
Békebíró, Idegen követ, Kedves Távoli
Rokon, Kémmester, Udvari Bolond

AP

FELSZERELÉS

KÖTŐDÉSEK

Az igazság sokszor szürke és
unalmas, érdemes javítani rajta egy
kicsit.
JELLEMHIBÁK

Mesteri kitérés: Ha egy lény támadása eltalál,
reakcióként felezheted a sebzést. Ehhez a
támadót látnod kell.
Tetszetős lábmunka: Ha közelharci támadást
végzel egy lény ellen a körödben, a lénynek a
köröd hátralévő részében nem jár szabad
támadás ellened.
Fortélyosság: Harc során minden körben
használhatsz bónuszakciót Rohanásra,
Elszakadaásra vagy Rejtőzésre.
Sötétlátás: 60 láb.
Tündérvérű: Előny jár a mentőidre bájolassal
szemben, és nem lehet mágikusan elaltatni.
Vadon álcája: megpróbálhatsz elrejtőzni, ha
csak szakadó eső, hóesés, pára vagy más
természeti jelenség miatt rosszul belátható
helyen tartózkodsz.
Tolvajnyelv: Ismered a tolvajnyelvet szakkifejezések, nyelvjárás és rejtjelek
egyvelegét. Segítségével rejtett üzeneteket
helyezhetsz el látszólag hétköznapi
beszélgetésekben. Emellett ismersz egy csomó
titkos jelet és szimbólumot, mellyel rövid,
egyszerű üzeneteket lehet közvetíteni.
Révület: Az elfeknek nincs szükségük alvásra.
Helyette napi 4 órát félig éber állapotban, mély
meditációban töltenek. A meditáció az emberek
napi 8 óra alvásának megfelelő pihenést biztosít
az elfek számára.
TULAJDONSÁGOK ÉS JELLEMZŐK
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