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	nev: Runolf
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Pap (godi)
	szint: 3
	tapasztalat: 45
	kezd_osztaly: +1
	kezd_osszesen: 1
	vallas: svenkar (Tyr)
	hirnev: 16
	sorspont_max: 2
	sorspont_aktualis: 2
	ero_ertek: 11
	ugy_ertek: 14
	ake_ertek: 15
	int_ertek: 14
	bol_ertek: 18
	kar_ertek: 10
	ero_modosito: 0
	ugy_modosito: +1
	ake_modosito: +2
	int_modosito: +1
	bol_modosito: +3
	kar_modosito: 0
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 19
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci balta
	tam_fegyver2: seax
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +2
	tulmod_fegyver2: +2
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: 0
	osztaly_fegyver2: 0
	osztaly_fegyver3: 
	egyeb_fegyver1: -
	egyeb_fegyver2: -
	egyeb_fegyver3: 
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20
	kritikus_fegyver3: 
	sebzes_fegyver1: +1d8
	sebzes_fegyver2: +1d6
	sebzes_fegyver3: 
	TE_fegyver1: 2
	TE_fegyver2: 2
	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: 5 óra
	VE_pajzs: +2
	VE_keszuletlen: 8
	ep_szint_paros: 2
	ep_szint_paratlan: +1d4
	pancel_tipus: láncing
	pajzs_tipus: közepes
	kit_alap: 3
	pancel_ugymax: max. 2
	pajzs_max: 2
	pajzs_akt: 2
	ref_alap: 1
	aka_alap: 3
	pancel_jartassag: -1*
	pajzs_jartassag: -1
	kit_tulmod: +2
	ref_tulmod: +1
	aka_tulmod: +3
	pancel _sfe: 4
	pajzs_ve: +2
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 5
	ref_osszes: 2
	aka_osszes: 6
	sisak_tipus: vas
	sisak_sfe: 4
	jartassag_tul01: értékbecslés
	jartassag_ertek01: 2
	jartassag_tulmod01: +1
	jartassag_egyeb01: +1
	jartassag_osszesen01: 4
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: észlelés
	jartassag_ertek02: 3
	jartassag_tulmod02: +3
	jartassag_egyeb02: -
	jartassag_osszesen02: 6
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: gyógyítás
	jartassag_ertek03: 3
	jartassag_tulmod03: +3
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 6
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: mesterség: tetoválás
	jartassag_ertek04: 2
	jartassag_tulmod04: +1
	jartassag_egyeb04: +2 (-2*)
	jartassag_osszesen04: 5
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: motivációérzék
	jartassag_ertek05: 2
	jartassag_tulmod05: +3
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 5
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: tudás: kultúra (svenkar)
	jartassag_ertek06: 3
	jartassag_tulmod06: +1
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 4
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: vallás (svenkar)
	jartassag_ertek07: 4
	jartassag_tulmod07: +1
	jartassag_egyeb07: -
	jartassag_osszesen07: 5
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: tudás: legendák-tört.
	jartassag_ertek08: 2
	jartassag_tulmod08: +1
	jartassag_egyeb08: -
	jartassag_osszesen08: 3
	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: 7
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Áldozati Rítus
	kepesseg_nev02: Invokáció
	kepesseg_nev03: Írás-olvasás (1)
	kepesseg_leiras03: svenkar nyelven, +5 (+) Hírnév
	kepesseg_nev04: Szerencsés (1)
	kepesseg_leiras04: +1 max. Sorspont
	kepesseg_nev05: Kegyelt (3)
	kepesseg_leiras05: +1 első szintű fohászt alkalmazhatsz istened egyedi varázslatai közül
	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: 22
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 2
	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: láncing (-)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 4
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: közepes pajzs (8 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 3
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: vas sisak (25 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: tetováló felszerelés (-)
	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: 1
	felszereles_hely08: 2
	felszereles_35: godi nyaklánc
	felszereles_db35: 1
	felszereles_hely35: -
	felszereles_09: ivószaru (5 vas)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: 
	felszereles_db36: 
	felszereles_hely36: 
	felszereles_10: kulacs (1 ep)
	felszereles_db10: 1
	felszereles_hely10: 1
	felszereles_37: 
	felszereles_db37: 
	felszereles_hely37: 
	felszereles_11: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db11: 2
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: tüzelő (2 vas/db)
	felszereles_db12: 1
	felszereles_hely12: 1
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: koponya (régi barát / testvér?)
	felszereles_db13: 1
	felszereles_hely13: 1
	felszereles_14: godi rituális kés (-)
	felszereles_db14: 1
	felszereles_hely14: 1
	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: 21
	vas: 11
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-6
	tettek_01: az emberek veséjébe lát, semmi nem kerüli el a figyelmét
	tettek_ertek16: 
	tettek_16: 
	tettek_pn02: +
	tettek_ertek02: 7-11
	tettek_02: godi (istenek elszólítottja)
	tettek_pn17: 
	tettek_ertek17: 
	tettek_17: 
	tettek_pn03: +
	tettek_ertek03: 12-16
	tettek_03: képes "megszólaltatni a jeleket" (írás-olvasás)
	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: 7+2d10
	var_max_02: -
	var_max_03: -
	komponens_01: 
	komponens_08: 
	var_akt_01: 3+1
	var_akt_03: -
	komponens_02: 
	komponens_09: 
	var_elerheto_01: -
	komponens_03: 
	komp_adag_03: 
	komponens_04: 
	komp_adag_04: 
	jegyzetek01: - Magas, vékony, komor fickó, átható tekintettel. Kiváló páncélja van.- Ügyes tetováló: testét rajzolatok borítják, a homlokán egy nyitott szemet ábrázoló jel.- Sokat elmélkedik a világ dolgain, de mély gondolatait nem sok ember képes befogadni - így a magával hordott koponyával "társalog" (rejtély, hogy kié).
	komponens_10: 
	komponens_11: 
	komponens_05: 
	komponens_12: 
	komponens_06: 
	komponens_13: 
	komponens_07: 
	komponens_14: 
	var_max_01: 3+1
	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: Minden 1. sz. fohászt ismer
	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: az istenek jóindulatát kéri áldozattal, utazás vagy portyák előtt (ld. 14. o)
	VE_egyeb: -
	kit_egyeb: -
	hatter: MESTEREMBER (tetováló):[+] Értékbecslés próbák +1; szakmával kapcsolatos: +2[+] Hírnév +5; induló vagyon: egy kiváló láncing (ingyen; a -2 Jártasság levonás helyett csak -1)
	kepesseg_leiras02: +1d4 bónusz bármilyen dobáshoz (utólag), 1*/játékalkalom (Sorsponttal nem kombinálható)
	kepesseg_leiras11: 


