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	nev: Styr Jorundsson
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Harcos (berzerker)
	szint: 2
	tapasztalat: 15
	kezd_osztaly: +2
	kezd_osszesen: 2
	vallas: svenkar (hadistenek)
	hirnev: 30
	sorspont_max: 1
	sorspont_aktualis: 1
	ero_ertek: 17
	ugy_ertek: 15
	ake_ertek: 18
	int_ertek: 9
	bol_ertek: 9
	kar_ertek: 7
	ero_modosito: +3
	ugy_modosito: +2
	ake_modosito: +3
	int_modosito: 0
	bol_modosito: 0
	kar_modosito: 0
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 30
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci fejsze
	tam_fegyver2: lándzsa
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: +3
	osztaly_fegyver2: +3
	osztaly_fegyver3: 
	egyeb_fegyver1: 2 kezes fegyverőrjöngés:+2 TÉ, +1 T/kör
	egyeb_fegyver2: 2 kezes fegyver;rohamnál -3 SFÉ;őrj: +2 TÉ, +1 T/kör
	egyeb_fegyver3: 
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 
	sebzes_fegyver1: +2d6
	sebzes_fegyver2: +1d12
	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: +2
	VE_osszes: 10
	hidegtures: 6 óra
	VE_pajzs: -
	VE_keszuletlen: 8
	ep_szint_paros: +3
	ep_szint_paratlan: +1d6
	pancel_tipus: brigandin
	pajzs_tipus: -
	kit_alap: 3
	pancel_ugymax: max. 3
	pajzs_max: 
	pajzs_akt: 
	ref_alap: 1
	aka_alap: 1
	pancel_jartassag: -1
	pajzs_jartassag: 
	kit_tulmod: +3
	ref_tulmod: +2
	aka_tulmod: 0
	pancel _sfe: 3 (+1 Őrj.)
	pajzs_ve: 
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: vs. félelem +3;őrjöngés +4
	kit_osszes: 
	ref_osszes: 
	aka_osszes: 
	sisak_tipus: bőr
	sisak_sfe: 2
	jartassag_tul01: értékbecslés
	jartassag_ertek01: 2
	jartassag_tulmod01: 0
	jartassag_egyeb01: -
	jartassag_osszesen01: 2
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: megfélemlítés
	jartassag_ertek02: 3
	jartassag_tulmod02: +3
	jartassag_egyeb02: -
	jartassag_osszesen02: 6
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: mesterség: szakács
	jartassag_ertek03: 2
	jartassag_tulmod03: +2
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 4
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: motivációérzék
	jartassag_ertek04: 1
	jartassag_tulmod04: 0
	jartassag_egyeb04: spec.*
	jartassag_osszesen04: 1
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: szerencsejáték
	jartassag_ertek05: 2
	jartassag_tulmod05: 0
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 0
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: 
	jartassag_ertek06: 
	jartassag_tulmod06: 
	jartassag_egyeb06: 
	jartassag_osszesen06: 
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: 
	jartassag_ertek07: 
	jartassag_tulmod07: 
	jartassag_egyeb07: 
	jartassag_osszesen07: 
	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: *ld. Kérges Szívű képeség
	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: Harcedzettség
	kepesseg_nev02: Crom Cruach Bosszúja
	kepesseg_nev03: Őrjöngés
	kepesseg_leiras03: +2 TÉ, +1 T/kör, +1 SFÉ, +4 Aka mentő; nincs kifáradás és alacsony ÉP miatti hátrány-2 VÉ, pajzs nem érvényesül
	kepesseg_nev04: (Őrjöngés)
	kepesseg_leiras04: - akaratlagosan vagy 10%/kör (harcban); időtartam 4 (+2) kör; 1*/nap (akaratlagosan)- nem menekül / védekezik / taktikázik- ha nincs harcképes ellenfél, társra támad
	kepesseg_nev05: Kérges Szívű (háttér)
	kepesseg_leiras05: Akarat mentődobás vs. félelem: +3; BÖL próba vs. babonaság: +3Megfélemlítés próbák ellen (Motivációérzék): +3
	kepesseg_nev06: Szívósság (1)
	kepesseg_leiras06: +4 ÉP
	kepesseg_nev07: Körkörös támadás (1)
	kepesseg_leiras07: egyetlen támadás minden körülötted állóra (-2 TÉ, teljes kör); köv. körig -1 VÉ
	kepesseg_nev08: 
	kepesseg_leiras08: 
	kepesseg_nev09: 
	kepesseg_leiras09: 
	kepesseg_nev10: 
	kepesseg_leiras10: 
	kepesseg_nev11: 
	kepesseg_nev12: 
	kepesseg_leiras12: 
	teherbiras: 34
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 7
	felszereles_26: 
	felszereles_db26: 
	felszereles_hely26: 
	felszereles_db01: 1
	felszereles_hely01: 3
	felszereles_27: 
	felszereles_db27: 
	felszereles_hely27: 
	felszereles_01: harci fejsze (-)
	felszereles_28: 
	felszereles_db28: 
	felszereles_hely28: 
	felszereles_02: lándzsa (15 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 2
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: brigandin (30 ep)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 3
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: bőr sisak, szőrmés (3 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 1
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: meleg ruházat (-)
	felszereles_db05: 1
	felszereles_hely05: -
	felszereles_32: 
	felszereles_db32: 
	felszereles_hely32: 
	felszereles_06: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db06: 2
	felszereles_hely06: 2
	felszereles_33: 
	felszereles_db33: 
	felszereles_hely33: 
	felszereles_07: vasüst, 20 liter (10 ep)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: 3
	felszereles_34: == Helyet nem foglaló, apró tárgyak (max. 5) ==
	felszereles_db34: --
	felszereles_hely34: --
	felszereles_08: ivószaru (5 vas)
	felszereles_db08: 1
	felszereles_hely08: 1
	felszereles_35: játékkockák (1 ep)
	felszereles_db35: 1
	felszereles_hely35: -
	felszereles_09: sótömb (2 ep)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: 
	felszereles_db36: 
	felszereles_hely36: 
	felszereles_10: sör (5 liter; 20 vas)
	felszereles_db10: 2
	felszereles_hely10: 4
	felszereles_37: 
	felszereles_db37: 
	felszereles_hely37: 
	felszereles_11: fáklya (2 vas/db)
	felszereles_db11: 2
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db12: 8
	felszereles_hely12: 4
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: tüzelő (2 vas/db)
	felszereles_db13: 1
	felszereles_hely13: 1
	felszereles_14: 
	felszereles_db14: 
	felszereles_hely14: 
	felszereles_15: 
	felszereles_db15: 
	felszereles_hely15: 
	felszereles_40: 
	felszereles_db40: 
	felszereles_hely40: 
	felszereles_16: 
	felszereles_db16: 
	felszereles_hely16: 
	felszereles_41: 
	felszereles_db41: 
	felszereles_hely41: 
	felszereles_17: 
	felszereles_db17: 
	felszereles_hely17: 
	felszereles_42: 
	felszereles_db42: 
	felszereles_hely42: 
	felszereles_18: 
	felszereles_db18: 
	felszereles_hely18: 
	felszereles_43: 
	felszereles_db43: 
	felszereles_hely43: 
	felszereles_19: 
	felszereles_db19: 
	felszereles_hely19: 
	felszereles_44: 
	felszereles_db44: 
	felszereles_hely44: 
	felszereles_20: 
	felszereles_db20: 
	felszereles_hely20: 
	felszereles_45: 
	felszereles_db45: 
	felszereles_hely45: 
	felszereles_21: 
	felszereles_db21: 
	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: 20
	vas: 3
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-10
	tettek_01: Berzerker
	tettek_ertek16: 
	tettek_16: 
	tettek_pn02: -
	tettek_ertek02: 11-25
	tettek_02: vérengzést rendezett egy kockaparti után
	tettek_pn17: 
	tettek_ertek17: 
	tettek_17: 
	tettek_pn03: +
	tettek_ertek03: 26-30
	tettek_03: remek főztje van (ne kritizáld!)
	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: 
	tettek_22: 
	tettek_pn08: 
	tettek_ertek08: 
	tettek_08: 
	tettek_pn23: 
	tettek_ertek23: 
	tettek_23: 
	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: - Félelmet keltő, állatprémekbe bugyolált, ápolatlan zsoldos- Agresszív, és bár imád szerencsejátékozni, a vesztést rosszul kezeli- Kiválóan főz, ez megnyugtatja
	komponens_10: 
	komponens_11: 
	komponens_05: 
	komponens_12: 
	komponens_06: 
	komponens_13: 
	komponens_07: 
	komponens_14: 
	var_max_01: 
	var_akt_02: 
	var_elerheto_02: 
	var_elerheto_03: 
	komp_adag_02: 
	komp_adag_06: 
	komp_adag_05: 
	komp_adag_07: 
	komp_adag_08: 
	komp_adag_10: 
	komp_adag_11: 
	komp_adag_09: 
	komp_adag_13: 
	komp_adag_12: 
	komp_adag_14: 
	var_nev_01: 
	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: 
	var_szint_23: 
	var_nev_24: 
	var_szint_24: 
	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: +5 ÉP; 0 és -5 ÉP között is harcképes, Kitartás NF 16: nem dob a Halál mezsgyéjén táblázaton
	VE_egyeb: -
	kit_egyeb: +1
	hatter: ZSOLDOS:[+] Kitartás mentődobás: +1 || harci fejsze: ingyen (induláskor) || Kérges Szívű képesség[-] 15 pontnyi negatív hírnév
	kepesseg_leiras02: ha 0 ≥ ÉP-re zuhan, azonnal leadhat a támadóra egy extra támadást
	kepesseg_leiras11: 


