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	nev: Keményfejű Torvald
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Harcos
	szint: 2
	tapasztalat: 15
	kezd_osztaly: +2
	kezd_osszesen: 2
	vallas: svenkar (Asator)
	hirnev: 14
	sorspont_max: 2
	sorspont_aktualis: 2
	ero_ertek: 18
	ugy_ertek: 14
	ake_ertek: 18
	int_ertek: 9
	bol_ertek: 5
	kar_ertek: 13
	ero_modosito: +3
	ugy_modosito: +1
	ake_modosito: +3
	int_modosito: 0
	bol_modosito: -1
	kar_modosito: +1
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 25
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci balta
	tam_fegyver2: nehéz buzogány
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: +3
	osztaly_fegyver2: +3
	osztaly_fegyver3: 
	egyeb_fegyver1: -
	egyeb_fegyver2: kétkezes fegyver
	egyeb_fegyver3: 
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 
	sebzes_fegyver1: +1d8+2
	sebzes_fegyver2: +2d6
	sebzes_fegyver3: 
	TE_fegyver1: 5
	TE_fegyver2: 5
	TE_fegyver3: 
	tam_lovedek1: 
	tam_lovedek2: 
	tam_lovedek3: 
	sebzes_lovedek1: 
	sebzes_lovedek2: 
	sebzes_lovedek3: 
	darab_lovedek1: 
	darab_lovedek2: 
	darab_lovedek3: 
	VE_alap: 6
	maradando_serules: 
	VE_ugymod: +2
	VE_osztaly: +1
	VE_osszes: 11
	hidegtures: 6 óra
	VE_pajzs: +2
	VE_keszuletlen: 8
	ep_szint_paros: +3
	ep_szint_paratlan: +1d6
	pancel_tipus: brigandin
	pajzs_tipus: közepes
	kit_alap: 2
	pancel_ugymax: max. 3
	pajzs_max: 2
	pajzs_akt: 
	ref_alap: 1
	aka_alap: 1
	pancel_jartassag: -1
	pajzs_jartassag: -1
	kit_tulmod: +3
	ref_tulmod: +1
	aka_tulmod: -1
	pancel _sfe: 3
	pajzs_ve: +2
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 5
	ref_osszes: 2
	aka_osszes: 0
	sisak_tipus: bőr
	sisak_sfe: 2
	jartassag_tul01: szakma: fafaragás
	jartassag_ertek01: 2
	jartassag_tulmod01: +1
	jartassag_egyeb01: +2
	jartassag_osszesen01: 5
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: értékbecslés
	jartassag_ertek02: 2
	jartassag_tulmod02: 0
	jartassag_egyeb02: +1
	jartassag_osszesen02: 4
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: előadás (síp)
	jartassag_ertek03: 1
	jartassag_tulmod03: +1
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 2
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: mászás
	jartassag_ertek04: 2
	jartassag_tulmod04: +3
	jartassag_egyeb04: * (-1)
	jartassag_osszesen04: 5
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: szerencsejáték
	jartassag_ertek05: 2
	jartassag_tulmod05: +1
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 3
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: tudás: vadon-túlélés
	jartassag_ertek06: 2
	jartassag_tulmod06: 0
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 2
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: svenkar kultúra
	jartassag_ertek07: 1
	jartassag_tulmod07: 0
	jartassag_egyeb07: -
	jartassag_osszesen07: 1
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: 
	jartassag_ertek08: 
	jartassag_tulmod08: 
	jartassag_egyeb08: 
	jartassag_osszesen08: 
	jartassag_tul20: 
	jartassag_ertek20: 
	jartassag_tulmod20: 
	jartassag_egyeb20: 
	jartassag_osszesen20: 
	jartassag_tul09: 
	jartassag_ertek09: 
	jartassag_tulmod09: 
	jartassag_egyeb09: 
	jartassag_osszesen09: 
	jartassag_tul21: * vért, pajzs miatti levonás
	jartassag_ertek21: 
	jartassag_tulmod21: 
	jartassag_egyeb21: 
	jartassag_osszesen21: 
	jartassag_tul10: 
	jartassag_ertek10: 
	jartassag_tulmod10: 
	jartassag_egyeb10: 
	jartassag_osszesen10: 
	jartassag_tul11: 
	jartassag_ertek11: 
	jartassag_tulmod11: 
	jartassag_egyeb11: 
	jartassag_osszesen11: 
	jartassag_tul12: 
	jartassag_ertek12: 
	jartassag_tulmod12: 
	jartassag_egyeb12: 
	jartassag_osszesen12: 
	jp_szint: 5
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Harci Tapasztalat (ind)
	kepesseg_nev02: Sokoldalú (ind)
	kepesseg_nev03: Szívósság (1)
	kepesseg_leiras03: +4 ÉP
	kepesseg_nev04: Életerős (1)
	kepesseg_leiras04: Rövid pihenő: 2* dob gyógyulásra és választ; Kitartás mentődobás +2 vs. haldoklás
	kepesseg_nev05: Vakmerő (1)
	kepesseg_leiras05: túlerő ellen, közelharcban +1 TÉ és +1 sebzés
	kepesseg_nev06: 
	kepesseg_leiras06: 
	kepesseg_nev07: 
	kepesseg_leiras07: 
	kepesseg_nev08: 
	kepesseg_leiras08: 
	kepesseg_nev09: 
	kepesseg_leiras09: 
	kepesseg_nev10: 
	kepesseg_leiras10: 
	kepesseg_nev11: 
	kepesseg_nev12: 
	kepesseg_leiras12: 
	teherbiras: 36
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 10
	felszereles_26: 
	felszereles_db26: 
	felszereles_hely26: 
	felszereles_db01: 1
	felszereles_hely01: 2
	felszereles_27: 
	felszereles_db27: 
	felszereles_hely27: 
	felszereles_01: harci balta (15 ep)
	felszereles_28: 
	felszereles_db28: 
	felszereles_hely28: 
	felszereles_02: nehéz buzogány (20 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 3
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: közepes pajzs (8 ep)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 3
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: brigandin (30 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 3
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: bőr sisak (3 ep)
	felszereles_db05: 1
	felszereles_hely05: 1
	felszereles_32: 
	felszereles_db32: 
	felszereles_hely32: 
	felszereles_06: meleg ruházat (-)
	felszereles_db06: 1
	felszereles_hely06: -
	felszereles_33: 
	felszereles_db33: 
	felszereles_hely33: 
	felszereles_07: ivószaru (5 vas)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: 1
	felszereles_34: == Helyet nem foglaló, apró tárgyak (max. 5) ==
	felszereles_db34: --
	felszereles_hely34: --
	felszereles_08: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db08: 2
	felszereles_hely08: 2
	felszereles_35: fasíp (-)
	felszereles_db35: 1
	felszereles_hely35: 0
	felszereles_09: kulacs (1 ep)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: játékkockák (1 ep)
	felszereles_db36: 1
	felszereles_hely36: 0
	felszereles_10: fáklya (2 vas/db)
	felszereles_db10: 2
	felszereles_hely10: 1
	felszereles_37: 
	felszereles_db37: 
	felszereles_hely37: 
	felszereles_11: olaj, liter (1 ep)
	felszereles_db11: 1
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: fafaragó szerszámok (-)
	felszereles_db12: 1
	felszereles_hely12: 1
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: faragott állatok szobrocskái (-)
	felszereles_db13: 4
	felszereles_hely13: 1
	felszereles_14: kötél (20 m; 3 vas)
	felszereles_db14: 1
	felszereles_hely14: 2
	felszereles_15: sör (5 liter; 20 vas)
	felszereles_db15: 1
	felszereles_hely15: 2
	felszereles_40: 
	felszereles_db40: 
	felszereles_hely40: 
	felszereles_16: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db16: 2
	felszereles_hely16: 1
	felszereles_41: 
	felszereles_db41: 
	felszereles_hely41: 
	felszereles_17: tüzelő (2 vas/db)
	felszereles_db17: 1
	felszereles_hely17: 1
	felszereles_42: 
	felszereles_db42: 
	felszereles_hely42: 
	felszereles_18: 
	felszereles_db18: 
	felszereles_hely18: 
	felszereles_43: 
	felszereles_db43: 
	felszereles_hely43: 
	felszereles_19: 
	felszereles_db19: 
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	felszereles_db20: 
	felszereles_hely20: 
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	felszereles_21: 
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	felszereles_hely21: 
	felszereles_46: 
	felszereles_db46: 
	felszereles_hely46: 
	felszereles_22: 
	felszereles_db22: 
	felszereles_hely22: 
	felszereles_47: 
	felszereles_db47: 
	felszereles_hely47: 
	felszereles_23: 
	felszereles_db23: 
	felszereles_hely23: 
	felszereles_48: 
	felszereles_db48: 
	felszereles_hely48: 
	felszereles_24: 
	felszereles_db24: 
	felszereles_hely24: 
	felszereles_49: 
	felszereles_db49: 
	felszereles_hely49: 
	ezust: 38
	vas: 8
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-5
	tettek_01: mesterember: fafaragó
	tettek_ertek16: 
	tettek_16: 
	tettek_pn02: +
	tettek_ertek02: 6-14
	tettek_02: túlerőben lévő martalócok szétkergetése
	tettek_pn17: 
	tettek_ertek17: 
	tettek_17: 
	tettek_pn03: 
	tettek_ertek03: 
	tettek_03: 
	tettek_pn18: 
	tettek_ertek18: 
	tettek_18: 
	tettek_pn04: 
	tettek_ertek04: 
	tettek_04: 
	tettek_pn19: 
	tettek_ertek19: 
	tettek_19: 
	tettek_pn05: 
	tettek_ertek05: 
	tettek_05: 
	tettek_pn20: 
	tettek_ertek20: 
	tettek_20: 
	tettek_pn06: 
	tettek_ertek06: 
	tettek_06: 
	tettek_pn21: 
	tettek_ertek21: 
	tettek_21: 
	tettek_pn07: 
	tettek_ertek07: 
	tettek_07: 
	tettek_pn22: 
	tettek_ertek22: 
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	tettek_pn08: 
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	tettek_pn09: 
	tettek_ertek09: 
	tettek_09: 
	tettek_pn24: 
	tettek_ertek24: 
	tettek_24: 
	tettek_pn10: 
	tettek_ertek10: 
	tettek_10: 
	tettek_pn25: 
	tettek_ertek25: 
	tettek_25: 
	tettek_pn11: 
	tettek_ertek11: 
	tettek_11: 
	tettek_pn26: 
	tettek_ertek26: 
	tettek_26: 
	tettek_pn12: 
	tettek_ertek12: 
	tettek_12: 
	tettek_pn27: 
	tettek_ertek27: 
	tettek_27: 
	tettek_ertek13: 
	tettek_13: 
	tettek_pn28: 
	tettek_ertek28: 
	tettek_28: 
	tettek_pn14: 
	tettek_ertek14: 
	tettek_14: 
	tettek_pn29: 
	tettek_ertek29: 
	tettek_29: 
	tettek_pn15: 
	tettek_ertek15: 
	tettek_15: 
	tettek_pn30: 
	tettek_ertek30: 
	tettek_30: 
	komp_adag_01: 
	var_proba: 
	var_max_02: 
	var_max_03: 
	komponens_01: 
	komponens_08: 
	var_akt_01: 
	var_akt_03: 
	komponens_02: 
	komponens_09: 
	var_elerheto_01: 
	komponens_03: 
	komp_adag_03: 
	komponens_04: 
	komp_adag_04: 
	jegyzetek01: - Jókedélyű, barátságos.- Nagyon babonás és naiv, a hátsó szándékon ritkán lát át.- Imádja a zenét, ám ő maga tehetségtelen (de próbálkozik).- Az anyja szeme fénye (nem vallaná be, de nagyon hiányolja az édesanyját; sokat emlegeti a szokásait). 
	komponens_10: 
	komponens_11: 
	komponens_05: 
	komponens_12: 
	komponens_06: 
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	var_elerheto_02: 
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	komp_adag_14: 
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	var_szint_01: 
	var_nev_02: 
	var_szint_02: 
	var_nev_03: 
	var_szint_03: 
	var_nev_04: 
	var_szint_04: 
	var_nev_05: 
	var_szint_05: 
	var_nev_06: 
	var_szint_06: 
	var_nev_07: 
	var_szint_07: 
	var_nev_08: 
	var_szint_08: 
	var_nev_09: 
	var_szint_09: 
	var_nev_10: 
	var_szint_10: 
	var_nev_11: 
	var_szint_11: 
	var_nev_12: 
	var_szint_12: 
	var_nev_13: 
	var_szint_13: 
	var_nev_14: 
	var_szint_14: 
	var_nev_15: 
	var_szint_15: 
	var_nev_16: 
	var_szint_16: 
	var_nev_17: 
	var_szint_17: 
	var_nev_18: 
	var_szint_18: 
	var_nev_19: 
	var_szint_19: 
	var_nev_20: 
	var_szint_20: 
	var_nev_21: 
	var_szint_21: 
	var_nev_22: 
	var_szint_22: 
	var_nev_23: 
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	var_nev_24: 
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	var_nev_25: 
	var_szint_25: 
	var_nev_26: 
	var_szint_26: 
	var_nev_27: 
	var_szint_27: 
	var_nev_28: 
	var_szint_28: 
	var_nev_29: 
	var_szint_29: 
	var_nev_30: 
	var_szint_30: 
	var_nev_31: 
	var_szint_31: 
	var_nev_32: 
	var_szint_32: 
	var_nev_33: 
	var_szint_33: 
	var_nev_34: 
	var_szint_34: 
	var_nev_35: 
	var_szint_35: 
	var_nev_36: 
	var_szint_36: 
	kepesseg_leiras01: +2 sebzés (harci balta)
	VE_egyeb: -
	kit_egyeb: -
	hatter: MESTEREMBER (fafaragó):[+] Értékbecslés próbák +1; szakmával kapcsolatos: +2;[+] Hírnév +5; induló vagyon: +30%
	kepesseg_leiras02: +1 Képesség, +2 JP
	kepesseg_leiras11: 


