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	nev: Vidor Jon Arnisson
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: +3
	osztaly: Kalandor
	szint: 3
	tapasztalat: 45
	kezd_osztaly: +3
	kezd_osszesen: 6
	vallas: svenkar (Killane)
	hirnev: 19
	sorspont_max: 3
	sorspont_aktualis: 3
	ero_ertek: 13
	ugy_ertek: 18
	ake_ertek: 13
	int_ertek: 16
	bol_ertek: 10
	kar_ertek: 15
	ero_modosito: +1
	ugy_modosito: +3
	ake_modosito: +1
	int_modosito: +2
	bol_modosito: 0
	kar_modosito: +2
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 17
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: seax
	tam_fegyver2: rövid íj
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: +1
	osztaly_fegyver2: +3
	osztaly_fegyver3: 
	egyeb_fegyver1: orvtámadás: +4
	egyeb_fegyver2: orvlövészet: +4
	egyeb_fegyver3: 
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 
	sebzes_fegyver1: +1d6
	sebzes_fegyver2: +1d8
	sebzes_fegyver3: 
	TE_fegyver1: 4
	TE_fegyver2: 4
	TE_fegyver3: 
	tam_lovedek1: vashegyű
	tam_lovedek2: kovahegyű
	tam_lovedek3: 
	sebzes_lovedek1: 
	sebzes_lovedek2: -1 sebzés
	sebzes_lovedek3: 
	darab_lovedek1: 
	darab_lovedek2: 24
	darab_lovedek3: 
	VE_alap: 6
	maradando_serules: 
	VE_ugymod: 2
	VE_osztaly: +3
	VE_osszes: 11
	hidegtures: 4 óra
	VE_pajzs: -
	VE_keszuletlen: 11 (spec)
	ep_szint_paros: +1
	ep_szint_paratlan: +1d4
	pancel_tipus: könnyű bőr
	pajzs_tipus: -
	kit_alap: 2
	pancel_ugymax: -
	pajzs_max: 
	pajzs_akt: 
	ref_alap: 3
	aka_alap: 1
	pancel_jartassag: -
	pajzs_jartassag: 
	kit_tulmod: +1
	ref_tulmod: +3
	aka_tulmod: +2
	pancel _sfe: 2
	pajzs_ve: 
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 2
	ref_osszes: 6
	aka_osszes: 3
	sisak_tipus: bőr
	sisak_sfe: 2
	jartassag_tul01: atlétika
	jartassag_ertek01: 2
	jartassag_tulmod01: +3
	jartassag_egyeb01: -
	jartassag_osszesen01: 5
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: bűbájos tárgyak készítése
	jartassag_ertek02: 4
	jartassag_tulmod02: 0
	jartassag_egyeb02: +1
	jartassag_osszesen02: 5
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: csapdák
	jartassag_ertek03: 2
	jartassag_tulmod03: +3
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 5
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: értékbecslés
	jartassag_ertek04: 3
	jartassag_tulmod04: +2
	jartassag_egyeb04: -
	jartassag_osszesen04: 5
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: észlelés
	jartassag_ertek05: 4
	jartassag_tulmod05: 0
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 4
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: lopózás-rejtőzés
	jartassag_ertek06: 3
	jartassag_tulmod06: +3
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 6
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: meggyőzés
	jartassag_ertek07: 2
	jartassag_tulmod07: +2
	jartassag_egyeb07: -
	jartassag_osszesen07: 4
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: motivációérzék
	jartassag_ertek08: 2
	jartassag_tulmod08: 0
	jartassag_egyeb08: +1
	jartassag_osszesen08: 3
	jartassag_tul20: 
	jartassag_ertek20: 
	jartassag_tulmod20: 
	jartassag_egyeb20: 
	jartassag_osszesen20: 
	jartassag_tul09: tudás: legendák-tört.
	jartassag_ertek09: 2
	jartassag_tulmod09: +2
	jartassag_egyeb09: +1
	jartassag_osszesen09: 5
	jartassag_tul21: 
	jartassag_ertek21: 
	jartassag_tulmod21: 
	jartassag_egyeb21: 
	jartassag_osszesen21: 
	jartassag_tul10: tudás: rúnák
	jartassag_ertek10: 1
	jartassag_tulmod10: +2
	jartassag_egyeb10: -
	jartassag_osszesen10: 3
	jartassag_tul11: tudás: svenkar kultúra
	jartassag_ertek11: 2
	jartassag_tulmod11: +2
	jartassag_egyeb11: -
	jartassag_osszesen11: 4
	jartassag_tul12: 
	jartassag_ertek12: 
	jartassag_tulmod12: 
	jartassag_egyeb12: 
	jartassag_osszesen12: 
	jp_szint: 9
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Felderítés (ind)
	kepesseg_nev02: Hajszál híján (ind)
	kepesseg_nev03: Helyzetfelismerés (ind)
	kepesseg_leiras03: +3 KÉ
	kepesseg_nev04: Orvtámadás (ind)
	kepesseg_leiras04: +4 TÉ, közelharc (vs. meglepett / kiszolgáltatott célpont vagy megnyert KÉ esetén első harci körben) 
	kepesseg_nev05: Írás-olvasás (háttér)
	kepesseg_leiras05: svenkar nyelven, +5 [+] Hírnév
	kepesseg_nev06: Tettre Kész (1)
	kepesseg_leiras06: meglepetés esetén is megtartod az ÜGY VÉ bónuszod
	kepesseg_nev07: Bűbáj Megkötése (1)
	kepesseg_leiras07: bűbájos tárgyak készítésére (az általad ismert receptek alapján; +1 a jártassághoz); +5 [+] Hírnév
	kepesseg_nev08: Orvlövészet (3)
	kepesseg_leiras08: az Ortvámadást távolsági fegyverrel is alkalmazhatod (max. 15 m-ig)
	kepesseg_nev09: 
	kepesseg_leiras09: 
	kepesseg_nev10: 
	kepesseg_leiras10: 
	kepesseg_nev11: 
	kepesseg_nev12: 
	kepesseg_leiras12: 
	teherbiras: 26
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 11
	felszereles_26: 
	felszereles_db26: 
	felszereles_hely26: 
	felszereles_db01: 1
	felszereles_hely01: 1
	felszereles_27: 
	felszereles_db27: 
	felszereles_hely27: 
	felszereles_01: seax (7 ep)
	felszereles_28: 
	felszereles_db28: 
	felszereles_hely28: 
	felszereles_02: rövid íj (30 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 2
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: könnyű bőrvért (20 ep)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 2
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: bőr sisak (3 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 2
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: meleg ruházat (-)
	felszereles_db05: 1
	felszereles_hely05: -
	felszereles_32: 
	felszereles_db32: 
	felszereles_hely32: 
	felszereles_06: kulacs (1 ep)
	felszereles_db06: 1
	felszereles_hely06: 1
	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: szarufésű (5 vas)
	felszereles_db08: 1
	felszereles_hely08: 1
	felszereles_35: bűbájos tárgy: Kabala
	felszereles_db35: 2
	felszereles_hely35: -
	felszereles_09: bőrtekercs (1 ep/db)
	felszereles_db09: 2
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: bűbájos tárgy: Metsző rosszindulat (1d3 adag)
	felszereles_db36: 1
	felszereles_hely36: -
	felszereles_10: parázshordó (2 ep)
	felszereles_db10: 1
	felszereles_hely10: 1
	felszereles_37: 
	felszereles_db37: 
	felszereles_hely37: 
	felszereles_11: nyílvesszők (kovahegyű:1 ep/12 db)
	felszereles_db11: 24
	felszereles_hely11: 2
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: bűbájos recepek (ld. "ismert varázslatok")
	felszereles_db12: 2
	felszereles_hely12: 1
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: 
	felszereles_db13: 
	felszereles_hely13: 
	felszereles_14: 
	felszereles_db14: 
	felszereles_hely14: 
	felszereles_15: 
	felszereles_db15: 
	felszereles_hely15: 
	felszereles_40: öszvér (15 ep; teherbírás: max. 40 HELY)
	felszereles_db40: 1
	felszereles_hely40: -
	felszereles_16: 
	felszereles_db16: 
	felszereles_hely16: 
	felszereles_41: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db41: 2
	felszereles_hely41: 2
	felszereles_17: 
	felszereles_db17: 
	felszereles_hely17: 
	felszereles_42: kis hordó (30 liter sör; 11 ep)
	felszereles_db42: 1
	felszereles_hely42: 5
	felszereles_18: 
	felszereles_db18: 
	felszereles_hely18: 
	felszereles_43: ruházat, gazdag (-)
	felszereles_db43: 1
	felszereles_hely43: 2
	felszereles_19: 
	felszereles_db19: 
	felszereles_hely19: 
	felszereles_44: kötél (20 m, 3 vas)
	felszereles_db44: 1
	felszereles_hely44: 2
	felszereles_20: 
	felszereles_db20: 
	felszereles_hely20: 
	felszereles_45: sátor (1 személyes; 15 vas)
	felszereles_db45: 1
	felszereles_hely45: 3
	felszereles_21: 
	felszereles_db21: 
	felszereles_hely21: 
	felszereles_46: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db46: 2
	felszereles_hely46: 1
	felszereles_22: 
	felszereles_db22: 
	felszereles_hely22: 
	felszereles_47: tüzelő (2 vas/db)
	felszereles_db47: 5
	felszereles_hely47: 5
	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: 1
	vas: 4
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-5
	tettek_01: különös, bűbájos holmik kerülnek ki a keze alól
	tettek_ertek16: 
	tettek_16: 
	tettek_pn02: +
	tettek_ertek02: 6-10
	tettek_02: képes "megszólaltatni a jeleket" (írás-olvasás)
	tettek_pn17: 
	tettek_ertek17: 
	tettek_17: 
	tettek_pn03: +
	tettek_ertek03: 11-19
	tettek_03: tanácsait, tudását befolyásos emberek is keresik
	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: - Fürge, ápolt. Jó emberismerő, könnyen barátkozó, behízelgő.- Különös bűbájok ismerője.- Túlságosan mohó.
	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: Bűbájos receptek:
	var_szint_01: 
	var_nev_02: -Kabala
	var_szint_02: 
	var_nev_03: -Metsző rosszindulat
	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: rejtekhelyek, csapdák keresése: Észlelés jártasságod levonás nélkül használhatod
	VE_egyeb: 
	kit_egyeb: -1
	hatter: BÖLCSEK TANONCA: [+] Írás-olvasás Képesség (bónusz) || Motivációérzék, Tudás: legendák-történelem próbák +1[+] Szabadon fejleszthető jártasság: Tudás: rúnák[-] -2 max. ÉP, -1 Kitartás mentődobás
	kepesseg_leiras02: ha sikeres Reflex mentődobással feleznél egy sebzést, helyette negálod
	kepesseg_leiras11: 


