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	nev: Szívtelen Kjartan
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: Pap (godi)
	szint: 2
	tapasztalat: 15
	kezd_osztaly: +1
	kezd_osszesen: 1
	vallas: svenkar (Morrigu)
	hirnev: 21
	sorspont_max: 3
	sorspont_aktualis: 3
	ero_ertek: 11
	ugy_ertek: 13
	ake_ertek: 15
	int_ertek: 16
	bol_ertek: 17
	kar_ertek: 15
	ero_modosito: 0
	ugy_modosito: +1
	ake_modosito: +2
	int_modosito: +2
	bol_modosito: +3
	kar_modosito: +2
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 17
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: harci balta
	tam_fegyver2: rövid íj
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +1
	tulmod_fegyver2: +1
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: 0
	osztaly_fegyver2: +1
	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: 1
	TE_fegyver2: 2
	TE_fegyver3: 
	tam_lovedek1: 
	tam_lovedek2: vashegyű
	tam_lovedek3: 
	sebzes_lovedek1: 
	sebzes_lovedek2: fegyver szerint
	sebzes_lovedek3: 
	darab_lovedek1: 
	darab_lovedek2: 12
	darab_lovedek3: 
	VE_alap: 6
	maradando_serules: 
	VE_ugymod: +1
	VE_osztaly: +1
	VE_osszes: 10
	hidegtures: 5 óra
	VE_pajzs: +2
	VE_keszuletlen: 7
	ep_szint_paros: 2
	ep_szint_paratlan: +1d4
	pancel_tipus: könnyű bőrvért
	pajzs_tipus: közepes
	kit_alap: 2
	pancel_ugymax: -
	pajzs_max: 2
	pajzs_akt: 2
	ref_alap: 2
	aka_alap: 1
	pancel_jartassag: -
	pajzs_jartassag: -1
	kit_tulmod: +2
	ref_tulmod: +1
	aka_tulmod: +3
	pancel _sfe: 2
	pajzs_ve: +2
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 5
	ref_osszes: 2
	aka_osszes: 6
	sisak_tipus: vas
	sisak_sfe: 4
	jartassag_tul01: bűbájos tárgyak készítése
	jartassag_ertek01: 3
	jartassag_tulmod01: +3
	jartassag_egyeb01: +1
	jartassag_osszesen01: 7
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: értékbecslés
	jartassag_ertek02: 2
	jartassag_tulmod02: +2
	jartassag_egyeb02: -
	jartassag_osszesen02: 4
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: észlelés
	jartassag_ertek03: 2
	jartassag_tulmod03: +3
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 5
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: meggyőzés
	jartassag_ertek04: 2
	jartassag_tulmod04: +2
	jartassag_egyeb04: +1
	jartassag_osszesen04: 5
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: megfélemlítés
	jartassag_ertek05: 3
	jartassag_tulmod05: +2
	jartassag_egyeb05: 
	jartassag_osszesen05: 5
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: motivációérzék
	jartassag_ertek06: 1
	jartassag_tulmod06: +3
	jartassag_egyeb06: +1
	jartassag_osszesen06: 5
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: kultúra (svenkar)
	jartassag_ertek07: 2
	jartassag_tulmod07: +1
	jartassag_egyeb07: +1
	jartassag_osszesen07: 4
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: tudás: vallás (svenkar)
	jartassag_ertek08: 3
	jartassag_tulmod08: +2
	jartassag_egyeb08: -
	jartassag_osszesen08: 5
	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: 8
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Áldozati Rítus
	kepesseg_nev02: Invokáció
	kepesseg_nev03: Kegyelt (1)
	kepesseg_leiras03: +1 első szintű fohászt alkalmazhatsz istened egyedi varázslatai közül
	kepesseg_nev04: Bűbáj Megkötése (1)
	kepesseg_leiras04: bűbájos tárgyak készítésére (az általad ismert receptek alapján; +1 a jártassághoz); +5 [+] Hírnév
	kepesseg_nev05: 
	kepesseg_leiras05: 
	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: 5
	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: rövid íj (30 ep)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 2
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: nyílvessző, vashegyű (2 ep/12db)
	felszereles_db03: 12
	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: közepes pajzs (8 ep)
	felszereles_db05: 1
	felszereles_hely05: 3
	felszereles_32: 
	felszereles_db32: 
	felszereles_hely32: 
	felszereles_06: vas sisak, feketére edzett (25 ep)
	felszereles_db06: 1
	felszereles_hely06: 1
	felszereles_33: 
	felszereles_db33: 
	felszereles_hely33: 
	felszereles_07: meleg ruházat (-)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: -
	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: godi nyaklánc
	felszereles_db35: 1
	felszereles_hely35: --
	felszereles_09: kulacs (1 ep)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: bűbájos tárgy #1
	felszereles_db36: 1
	felszereles_hely36: --
	felszereles_10: kötél (3 vas)
	felszereles_db10: 1
	felszereles_hely10: 2
	felszereles_37: bűbájos tárgy #2
	felszereles_db37: 1
	felszereles_hely37: --
	felszereles_11: bűbájos recepek (ld. "ismert varázslatok")
	felszereles_db11: 3
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: bűbájos tárgy #3
	felszereles_db38: 1
	felszereles_hely38: --
	felszereles_12: godi rituális kés (-)
	felszereles_db12: 1
	felszereles_hely12: 1
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: 
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	felszereles_14: 
	felszereles_db14: 
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	felszereles_db15: 
	felszereles_hely15: 
	felszereles_40: Rabszolga (hordár; max: 24 HELY)
	felszereles_db40: 1
	felszereles_hely40: -
	felszereles_16: 
	felszereles_db16: 
	felszereles_hely16: 
	felszereles_41: seax (7 ep)
	felszereles_db41: 1
	felszereles_hely41: 1
	felszereles_17: 
	felszereles_db17: 
	felszereles_hely17: 
	felszereles_42: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db42: 3
	felszereles_hely42: 3
	felszereles_18: 
	felszereles_db18: 
	felszereles_hely18: 
	felszereles_43: sör (5 liter / 20 vas)
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	felszereles_hely43: 4
	felszereles_19: 
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	felszereles_hely19: 
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	felszereles_db44: 12
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	felszereles_hely45: 4
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	felszereles_49: 
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	ezust: 3   
	vas: 8
	kincsek: Két rabszolga (eladósorban):- hordár: teherbírás 24 || KÉ:0, TÉ:+1, VÉ:+7, Sebz: +1d6 (seax), ÉP: 14- ágyas: Gyógyítás +4 || KÉ:0, TÉ:0, VÉ:+6, Sebz: 1, ÉP: 7
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	tettek_04: dörzsölt rabszolgakereskedő
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	komp_adag_04: 
	jegyzetek01: - Sötét, átható tekintet, feketére edzett sisak.- Hidegfejű, manipulatív, tervező.- Nem empatikus, de ha kell, jól színleli.- Az emberekre eszközökként tekint, hasznosságuk alapján bánik velük. 
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	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: 
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	var_nev_26: 
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	var_szint_28: 
	var_nev_29: 
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	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: KERESKEDŐ (rabszolgákkal)[+] +2 JP || Induló vagyon: +30%[+] Motivációérzék és Meggyőzés +1
	kepesseg_leiras02: +1d4 bónusz bármilyen dobáshoz (utólag), 1*/játékalkalom (Sorsponttal nem kombinálható)
	kepesseg_leiras11: 


