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	nev: Odd, a Kóbor
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Vándor
	szint: 2
	tapasztalat: 15
	kezd_osztaly: +2
	kezd_osszesen: 2
	vallas: svenkar
	hirnev: 6
	sorspont_max: 1
	sorspont_aktualis: 1
	ero_ertek: 15
	ugy_ertek: 15
	ake_ertek: 16
	int_ertek: 12
	bol_ertek: 15
	kar_ertek: 8
	ero_modosito: +2
	ugy_modosito: +2
	ake_modosito: +2
	int_modosito: 0
	bol_modosito: +2
	kar_modosito: 0
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 18
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci balta
	tam_fegyver2: lándzsa
	tam_fegyver3: parittya
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: +2
	osztaly_fegyver1: +2
	osztaly_fegyver2: +2
	osztaly_fegyver3: +2
	egyeb_fegyver1: -
	egyeb_fegyver2: 2 kezes fegyver;rohamnál -3 SFÉ
	egyeb_fegyver3: -
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 19-20 (spec.)
	sebzes_fegyver1: +1d8
	sebzes_fegyver2: +1d12
	sebzes_fegyver3: +1d6
	TE_fegyver1: 4
	TE_fegyver2: 4
	TE_fegyver3: 4
	tam_lovedek1: 
	tam_lovedek2: 
	tam_lovedek3: parittyakő
	sebzes_lovedek1: 
	sebzes_lovedek2: 
	sebzes_lovedek3: fegyver szerint
	darab_lovedek1: 
	darab_lovedek2: 
	darab_lovedek3: 20
	VE_alap: 6
	maradando_serules: 
	VE_ugymod: 2
	VE_osztaly: +2
	VE_osszes: 11
	hidegtures: 5 óra
	VE_pajzs: -
	VE_keszuletlen: 8
	ep_szint_paros: +2
	ep_szint_paratlan: +1d6
	pancel_tipus: könnyű bőr
	pajzs_tipus: -
	kit_alap: 3
	pancel_ugymax: -
	pajzs_max: 
	pajzs_akt: 
	ref_alap: 1
	aka_alap: 1
	pancel_jartassag: -
	pajzs_jartassag: 
	kit_tulmod: +2
	ref_tulmod: +2
	aka_tulmod: +2
	pancel _sfe: 2
	pajzs_ve: 
	ref_egyeb: +2 vs. szörnyek
	aka_egyeb: +1 vs. félelem; +2 vs. szörnyek
	kit_osszes: 6
	ref_osszes: 3
	aka_osszes: 3
	sisak_tipus: bőr
	sisak_sfe: 2
	jartassag_tul01: herbalizmus
	jartassag_ertek01: 1
	jartassag_tulmod01: 0
	jartassag_egyeb01: +2
	jartassag_osszesen01: 3
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: észlelés
	jartassag_ertek02: 1
	jartassag_tulmod02: +2
	jartassag_egyeb02: +2
	jartassag_osszesen02: 5
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: gyógyítás
	jartassag_ertek03: 2
	jartassag_tulmod03: +2
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 4
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: lopózás-rejtőzés
	jartassag_ertek04: 1
	jartassag_tulmod04: +2
	jartassag_egyeb04: +2
	jartassag_osszesen04: 5
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: nyomolvasás-eltűntetés
	jartassag_ertek05: 1
	jartassag_tulmod05: +2
	jartassag_egyeb05: +2
	jartassag_osszesen05: 4
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: síelés-korcsolyázás
	jartassag_ertek06: 1
	jartassag_tulmod06: +2
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 3
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: bestiák
	jartassag_ertek07: 1
	jartassag_tulmod07: 0
	jartassag_egyeb07: +2
	jartassag_osszesen07: 3
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: tudás: vadon-túlélés
	jartassag_ertek08: 2
	jartassag_tulmod08: 0
	jartassag_egyeb08: +2
	jartassag_osszesen08: 4
	jartassag_tul20: 
	jartassag_ertek20: 
	jartassag_tulmod20: 
	jartassag_egyeb20: 
	jartassag_osszesen20: 
	jartassag_tul09: 
	jartassag_ertek09: 
	jartassag_tulmod09: 
	jartassag_egyeb09: 
	jartassag_osszesen09: 
	jartassag_tul21: 
	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: Fáradhatatlan (ind)
	kepesseg_nev02: Farkasvadász (ind)
	kepesseg_nev03: Hiúzfülű (ind)
	kepesseg_leiras03: Észlelés próbadobás: +2
	kepesseg_nev04: Vadonjáró (ind)
	kepesseg_leiras04: Nyomolvasás-eltűntetés és Lopózás-rejtőzés próbadobás: +2
	kepesseg_nev05: Kitérés (1)
	kepesseg_leiras05: +1 VÉ egy megjelölt ellenféllel szemben (minden kör elején kijelölendő), elég hely esetén
	kepesseg_nev06: Sokoldalú (1)
	kepesseg_leiras06: Tudás: vadon-túlélés és Herbalizmus próbadobás: +2
	kepesseg_nev07: 
	kepesseg_leiras07: 
	kepesseg_nev08: 
	kepesseg_leiras08: 
	kepesseg_nev09: 
	kepesseg_leiras09: 
	kepesseg_nev10: 
	kepesseg_leiras10: 
	kepesseg_nev11: 
	kepesseg_nev12: 
	kepesseg_leiras12: 
	teherbiras: 30
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 9
	felszereles_26: 
	felszereles_db26: 
	felszereles_hely26: 
	felszereles_db01: 1
	felszereles_hely01: 2
	felszereles_27: 
	felszereles_db27: 
	felszereles_hely27: 
	felszereles_01: lándzsa (15 ep)
	felszereles_28: 
	felszereles_db28: 
	felszereles_hely28: 
	felszereles_02: harci balta (15 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 2
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: parittya (5 vas)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 1
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: könnyű bőrvért (20 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 2
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: bőr sisak (3 ep; őz agancsos)
	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: sílécek (3 ep)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: 2
	felszereles_34: == Helyet nem foglaló, apró tárgyak (max. 5) ==
	felszereles_db34: --
	felszereles_hely34: --
	felszereles_08: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db08: 1
	felszereles_hely08: 2
	felszereles_35: főzet: harci drog (+1 sebzés egy harcjelenetre)
	felszereles_db35: 1
	felszereles_hely35: -
	felszereles_09: kulacs (1 ep)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: főzet: Észlelés +2 (1d6 óra)
	felszereles_db36: 1
	felszereles_hely36: -
	felszereles_10: mozsár, tálkák, tégelyek
	felszereles_db10: -
	felszereles_hely10: 1
	felszereles_37: főzet: gyógyító (+2 Kit. mentő pihenésnél)
	felszereles_db37: 2
	felszereles_hely37: -
	felszereles_11: fáklya (2 vas/db)
	felszereles_db11: 2
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: kötszer (2 vas/db)
	felszereles_db12: 10
	felszereles_hely12: 1
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db13: 4
	felszereles_hely13: 2
	felszereles_14: tüzelő (2 vas/db)
	felszereles_db14: 1
	felszereles_hely14: 1
	felszereles_15: főzet: pálinka (2 liter; szinte ihatatlan)
	felszereles_db15: 2
	felszereles_hely15: 2
	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: 28
	vas: 11
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-6
	tettek_01: herbalista: bármiből képes alkoholt főzni
	tettek_ertek16: 
	tettek_16: 
	tettek_pn02: 
	tettek_ertek02: 
	tettek_02: 
	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: 
	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: - Jószándékú, ám furcsa, bogaras fickó, mindenben a természet bölcsességét keresi.- Erdei ember, a civilizáció évek óta kerüli. Néha buggyantnak tűnhet.- Áporodott szaga van.- Hozzászokott a vadállatokkal és elemekkel való küzdelemhez.- Bármiből képes mindenféle főzeteket és alkoholt főzni, és ezt meg is teszi.
	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: +1 Kitartás mentő; éhezéskor csak -1 ÉP/nap (-2 ÉP helyett)
	VE_egyeb: Kitérés: +1
	kit_egyeb: +1;+2 vs. szörnyek
	hatter: BESTIAVADÁSZ:[+] Tudás: bestiák jártasságpróbák: +2[+] +1 Aka mentő vs. félelem; +2 mentő vs. bestiák, szörnyek különleges képességei
	kepesseg_leiras02: Közönséges vadállatok ellen +2 KÉ, +2 Sebzés és +1 TÉ / VÉ (harc elején eldöntendő)
	kepesseg_leiras11: 


