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	nev: Erling Hallrson
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Szkald
	szint: 3
	tapasztalat: 45
	kezd_osztaly: +2
	kezd_osszesen: 2
	vallas: svenkar (Killane)
	hirnev: 27
	sorspont_max: 4
	sorspont_aktualis: 4
	ero_ertek: 13
	ugy_ertek: 15
	ake_ertek: 15
	int_ertek: 14
	bol_ertek: 10
	kar_ertek: 17
	ero_modosito: +1
	ugy_modosito: +2
	ake_modosito: +2
	int_modosito: +1
	bol_modosito: 0
	kar_modosito: +3
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 22
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci balta
	tam_fegyver2: seax
	tam_fegyver3: parittya
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: +2
	osztaly_fegyver1: +1
	osztaly_fegyver2: +1
	osztaly_fegyver3: +2
	egyeb_fegyver1: -
	egyeb_fegyver2: -
	egyeb_fegyver3: -
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 19-20 spec
	sebzes_fegyver1: +1d8
	sebzes_fegyver2: +1d6
	sebzes_fegyver3: +1d6
	TE_fegyver1: 3
	TE_fegyver2: 3
	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: 12
	hidegtures: 5 óra
	VE_pajzs: +2
	VE_keszuletlen: 8
	ep_szint_paros: +2
	ep_szint_paratlan: +1d6
	pancel_tipus: könnyű bőr
	pajzs_tipus: közepes
	kit_alap: 3
	pancel_ugymax: -
	pajzs_max: 2
	pajzs_akt: 2
	ref_alap: 2
	aka_alap: 2
	pancel_jartassag: -
	pajzs_jartassag: -1
	kit_tulmod: +2
	ref_tulmod: +2
	aka_tulmod: +1
	pancel _sfe: 2
	pajzs_ve: +2
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 5
	ref_osszes: 4
	aka_osszes: 3
	sisak_tipus: -
	sisak_sfe: -
	jartassag_tul01: észlelés
	jartassag_ertek01: 3
	jartassag_tulmod01: 0
	jartassag_egyeb01: -
	jartassag_osszesen01: 3
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: előadás (vers-ének)
	jartassag_ertek02: 3
	jartassag_tulmod02: +3
	jartassag_egyeb02: +2
	jartassag_osszesen02: 8
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: meggyőzés
	jartassag_ertek03: 2
	jartassag_tulmod03: +3
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 5
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: motivációérzék
	jartassag_ertek04: 3
	jartassag_tulmod04: 0
	jartassag_egyeb04: -
	jartassag_osszesen04: 3
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: tudás: legendák-tört.
	jartassag_ertek05: 3
	jartassag_tulmod05: +1
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 4
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: tudás: svenkar kultúra
	jartassag_ertek06: 3
	jartassag_tulmod06: +1
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 4
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: svenkar vallás
	jartassag_ertek07: 1
	jartassag_tulmod07: +1
	jartassag_egyeb07: -
	jartassag_osszesen07: 2
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: szerencsejáték
	jartassag_ertek08: 1
	jartassag_tulmod08: +3
	jartassag_egyeb08: -2
	jartassag_osszesen08: 2
	jartassag_tul20: 
	jartassag_ertek20: 
	jartassag_tulmod20: 
	jartassag_egyeb20: 
	jartassag_osszesen20: 
	jartassag_tul09: lopózás-rejtőzés
	jartassag_ertek09: 2
	jartassag_tulmod09: +2
	jartassag_egyeb09: *(-1)
	jartassag_osszesen09: 4
	jartassag_tul21: * = vért és pajzs 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: 
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	jartassag_tul12: 
	jartassag_ertek12: 
	jartassag_tulmod12: 
	jartassag_egyeb12: 
	jartassag_osszesen12: 
	jp_szint: 7
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Vándor Szkald Tudása
	kepesseg_nev02: Előadóművész
	kepesseg_nev03: Inspiráló Személyiség
	kepesseg_leiras03: Csatlósok belépő Morál értéke: +2
	kepesseg_nev04: Szkald Dala
	kepesseg_leiras04: bűverejű dalok, max. 2*/nap (ld. szabálykönyv 11. o)
	kepesseg_nev05: Írás-Olvasás (1)
	kepesseg_leiras05: +5 (+) Hírnév
	kepesseg_nev06: Harctéri Ihlet (1)
	kepesseg_leiras06: 1 Dalt beváltva 1 támadásra TÉ ( =KAR. mód) és +1d4(!) sebzésbónuszt kapsz. A támadás mágikus, időjárás nem befolyásolja.
	kepesseg_nev07: Ragyogó Jelenlét (3)
	kepesseg_leiras07: Lelkesíted egy társad (teljes körös cselekedet): megkapja a KAR. bónuszod egyválasztott dobástípus következő dobására (játékalkalmanként max. 1*)
	kepesseg_nev08: 
	kepesseg_leiras08: 
	kepesseg_nev09: 
	kepesseg_leiras09: 
	kepesseg_nev10: 
	kepesseg_leiras10: 
	kepesseg_nev11: 
	kepesseg_nev12: 
	kepesseg_leiras12: 
	teherbiras: 26
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 4
	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: seax (7 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 1
	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: könnyű bőrvért (20 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 2
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: parittya (5 vas)
	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, díszes (5 ep)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: 1
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	felszereles_db36: 
	felszereles_hely36: 
	felszereles_10: lámpás (5 vas)
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	kepesseg_leiras01: bűbájos tárgyak azonosítása: 2d10 + szint + Int. mód vs. varázstárgy NF
	VE_egyeb: -
	kit_egyeb: -
	hatter: SZERENCSEFI: [+] ha egy társad Sorspontot kap, 50% eséllyel te is || Sorspontot költve Kar% (=15) eséllyel megmarad[/] szerencsepróbáidra -2 - +2 módosító jár (játékülés elején kisorsolni)[-] szerencsejáték és fogadások dobásaira -2, ezeknek ellenállni Akarat NF 16
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