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	nev: Farkasfogú Agnar
	kezd_ugymod: -
	kezd_egyeb: -
	osztaly: szellemsámán
	szint: 3
	tapasztalat: 45
	kezd_osztaly: +3
	kezd_osszesen: 3
	vallas: szellemvilág és svenkar
	hirnev: 7
	sorspont_max: 2
	sorspont_aktualis: 2
	ero_ertek: 10
	ugy_ertek: 17
	ake_ertek: 16
	int_ertek: 12
	bol_ertek: 14
	kar_ertek: 9
	ero_modosito: 0
	ugy_modosito: +3
	ake_modosito: +2
	int_modosito: 0
	bol_modosito: +1
	kar_modosito: 0
	ero_idoleges: 
	ugy_idoleges: 
	ake_idoleges: 
	int_idoleges: 
	bol_idoleges: 
	kar_idoleges: 
	ep_max: 21
	ep_aktualis: 
	tam_fegyver1: seax
	tam_fegyver2: parittya
	tam_fegyver3: 
	tulmod_fegyver1: +1
	tulmod_fegyver2: +1
	tulmod_fegyver3: 
	osztaly_fegyver1: 0
	osztaly_fegyver2: +3
	osztaly_fegyver3: 
	egyeb_fegyver1: -
	egyeb_fegyver2: -
	egyeb_fegyver3: 
	kritikus_fegyver1: 19-20
	kritikus_fegyver2: 19-20 (spec)
	kritikus_fegyver3: 
	sebzes_fegyver1: +1d6
	sebzes_fegyver2: +1d6
	sebzes_fegyver3: 
	TE_fegyver1: 1
	TE_fegyver2: 4
	TE_fegyver3: 
	tam_lovedek1: 
	tam_lovedek2: parittyakő
	tam_lovedek3: 
	sebzes_lovedek1: 
	sebzes_lovedek2: fegyver szerint
	sebzes_lovedek3: 
	darab_lovedek1: 
	darab_lovedek2: 20
	darab_lovedek3: 
	VE_alap: 6
	maradando_serules: 
	VE_ugymod: +1
	VE_osztaly: +3
	VE_osszes: 12
	hidegtures: 5 óra
	VE_pajzs: +1
	VE_keszuletlen: 7
	ep_szint_paros: +2
	ep_szint_paratlan: +1d3
	pancel_tipus: gambeson
	pajzs_tipus: kis fapajzs
	kit_alap: 2
	pancel_ugymax: -
	pajzs_max: 1
	pajzs_akt: 1
	ref_alap: 1
	aka_alap: 3
	pancel_jartassag: -
	pajzs_jartassag: -
	kit_tulmod: +2
	ref_tulmod: +3
	aka_tulmod: +1
	pancel _sfe: 1
	pajzs_ve: 1
	ref_egyeb: -
	aka_egyeb: -
	kit_osszes: 4
	ref_osszes: 4
	aka_osszes: 4
	sisak_tipus: bőr
	sisak_sfe: 2
	jartassag_tul01: értékbecslés
	jartassag_ertek01: 3
	jartassag_tulmod01: 0
	jartassag_egyeb01: -
	jartassag_osszesen01: 3
	jartassag_tul13: 
	jartassag_ertek13: 
	jartassag_tulmod13: 
	jartassag_egyeb13: 
	jartassag_osszesen13: 
	jartassag_tul02: észlelés
	jartassag_ertek02: 2
	jartassag_tulmod02: +1
	jartassag_egyeb02: -
	jartassag_osszesen02: 3
	jartassag_tul14: 
	jartassag_ertek14: 
	jartassag_tulmod14: 
	jartassag_egyeb14: 
	jartassag_osszesen14: 
	jartassag_tul03: gyógyítás
	jartassag_ertek03: 4
	jartassag_tulmod03: +1
	jartassag_egyeb03: -
	jartassag_osszesen03: 5
	jartassag_tul15: 
	jartassag_ertek15: 
	jartassag_tulmod15: 
	jartassag_egyeb15: 
	jartassag_osszesen15: 
	jartassag_tul04: motivációérzék
	jartassag_ertek04: 2
	jartassag_tulmod04: +1
	jartassag_egyeb04: +1
	jartassag_osszesen04: 4
	jartassag_tul16: 
	jartassag_ertek16: 
	jartassag_tulmod16: 
	jartassag_egyeb16: 
	jartassag_osszesen16: 
	jartassag_tul05: tudás: kultúra (svenkar)
	jartassag_ertek05: 2
	jartassag_tulmod05: 0
	jartassag_egyeb05: -
	jartassag_osszesen05: 2
	jartassag_tul17: 
	jartassag_ertek17: 
	jartassag_tulmod17: 
	jartassag_egyeb17: 
	jartassag_osszesen17: 
	jartassag_tul06: tudás: kultúra (számi)
	jartassag_ertek06: 1
	jartassag_tulmod06: 0
	jartassag_egyeb06: -
	jartassag_osszesen06: 1
	jartassag_tul18: 
	jartassag_ertek18: 
	jartassag_tulmod18: 
	jartassag_egyeb18: 
	jartassag_osszesen18: 
	jartassag_tul07: tudás: szellemvilág
	jartassag_ertek07: 4
	jartassag_tulmod07: +1*
	jartassag_egyeb07: -
	jartassag_osszesen07: 5
	jartassag_tul19: 
	jartassag_ertek19: 
	jartassag_tulmod19: 
	jartassag_egyeb19: 
	jartassag_osszesen19: 
	jartassag_tul08: tudás: vadon-túlélés
	jartassag_ertek08: 2
	jartassag_tulmod08: 0
	jartassag_egyeb08: +1
	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: 
	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: 6
	jp_akt: 
	kepesseg_nev01: Gyógyító Szellemtárs
	kepesseg_nev02: Kapcsolat a Szellemvilággal
	kepesseg_nev03: Szerencsés
	kepesseg_leiras03: +1 max. Sorspont
	kepesseg_nev04: Gyógyító Kéz (1)
	kepesseg_leiras04: - hatékonyabb gyógyítás- a legelső gyógyítás jártasságpróbánál: NF 11: 1 ÉP, NF16-tól pedig +1 ÉP 
	kepesseg_nev05: Szellemek Kegye (3)
	kepesseg_leiras05: +2 első szintű varázsének elérése
	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: 20
	felszereles_25: szabad hely
	felszereles_db25: -
	felszereles_hely25: 3
	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: parittya (5 vas)
	felszereles_db02: 1
	felszereles_hely02: 1
	felszereles_29: 
	felszereles_db29: 
	felszereles_hely29: 
	felszereles_03: gambeson (10 ep)
	felszereles_db03: 1
	felszereles_hely03: 2
	felszereles_30: 
	felszereles_db30: 
	felszereles_hely30: 
	felszereles_04: bőr sisak (3 ep)
	felszereles_db04: 1
	felszereles_hely04: 1
	felszereles_31: 
	felszereles_db31: 
	felszereles_hely31: 
	felszereles_05: kis pajzs (5 ep)
	felszereles_db05: 1
	felszereles_hely05: 2
	felszereles_32: 
	felszereles_db32: 
	felszereles_hely32: 
	felszereles_06: meleg ruházat (-)
	felszereles_db06: 1
	felszereles_hely06: -
	felszereles_33: 
	felszereles_db33: 
	felszereles_hely33: 
	felszereles_07: sámánhangszer (-)
	felszereles_db07: 1
	felszereles_hely07: 1
	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: szárított gomba (révüléshez)
	felszereles_db35: 3
	felszereles_hely35: -
	felszereles_09: kulacs (1 ep)
	felszereles_db09: 1
	felszereles_hely09: 1
	felszereles_36: porított festékek (-)
	felszereles_db36: 2
	felszereles_hely36: -
	felszereles_10: takaró (6 vas/db)
	felszereles_db10: 1
	felszereles_hely10: 2
	felszereles_37: 
	felszereles_db37: 
	felszereles_hely37: 
	felszereles_11: parázshordó (2 ep)
	felszereles_db11: 1
	felszereles_hely11: 1
	felszereles_38: 
	felszereles_db38: 
	felszereles_hely38: 
	felszereles_12: kötszer (2 vas/db)
	felszereles_db12: 20
	felszereles_hely12: 2
	felszereles_39: 
	felszereles_db39: 
	felszereles_hely39: 
	felszereles_13: élelem (3 vas/db)
	felszereles_db13: 2
	felszereles_hely13: 1
	felszereles_14: tüzelő (2 vas/db)
	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: 25
	vas: 6
	kincsek: 
	tettek_pn16: 
	tettek_pn13: 
	tettek_pn01: +
	tettek_ertek01: 1-7
	tettek_01: rendkívüli gyógyító
	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: 5+2d10
	var_max_02: -
	var_max_03: -
	komponens_01: 
	komponens_08: 
	var_akt_01: 5
	var_akt_03: -
	komponens_02: 
	komponens_09: 
	var_elerheto_01: 7+2
	komponens_03: 
	komp_adag_03: 
	komponens_04: 
	komp_adag_04: 
	jegyzetek01: - Számi-svenkar félvér.- Kíváncsi, nyughatatlan lélek, próbálja magában közös nevezőre hozni a két világ örökségét.- Ügyes kereskedő lehetne, de elsősorban nem a haszon motiválja, így bármivel kereskedik.- Mosolya az átlagosnál hosszabb szemfogai miatt kissé zavaró. 
	komponens_10: 
	komponens_11: 
	komponens_05: 
	komponens_12: 
	komponens_06: 
	komponens_13: 
	komponens_07: 
	komponens_14: 
	var_max_01: 5
	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: Állatok Befolyásolása
	var_szint_01: 1
	var_nev_02: Dermesztés
	var_szint_02: 1
	var_nev_03: Eltakaró Köd
	var_szint_03: 1
	var_nev_04: Éltető Erő
	var_szint_04: 1
	var_nev_05: Fény és Sötét
	var_szint_05: 1
	var_nev_06: Förgeteg
	var_szint_06: 1
	var_nev_07: Mágia Érzékelése
	var_szint_07: 1
	var_nev_08: Suttogó Szellő
	var_szint_08: 1
	var_nev_09: Tündértűz
	var_szint_09: 1
	var_nev_10: 
	var_szint_10: 
	var_nev_11: 
	var_szint_11: 
	var_nev_12: 
	var_szint_12: 
	var_nev_13: Korhasztás
	var_szint_13: 2
	var_nev_14: Oltalom
	var_szint_14: 2
	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: - tűz közelségét és a szellemtárs beleegyezését igényli (ld. Szabálykönyv 15. o.)- célpont stabilizálódik és visszanyer 1 ÉP, majd +1 ÉP/3 óra ütemben (max. sámán szint+3) gyógyul
	VE_egyeb: -
	kit_egyeb: -
	hatter: KERESKEDŐ[+] +2 JP || Induló vagyon: +20%[+] Motivációérzék és Tudás: vadon-túlélés próbák +1
	kepesseg_leiras02: - Érzékelés majd Kapcsolatflvétel (ld. Szabálykönyv 15. o.)- siker esetén max. [2+ páros szint/1] kérdés; 1*/nap
	kepesseg_leiras11: 


