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	ep_szint_paratlan: +1d6
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	jartassag_tul01: atlétika
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	jartassag_egyeb13: 
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	jartassag_tul07: tudás: svenkar kultúra
	jartassag_ertek07: 1
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	jartassag_ertek08: 
	jartassag_tulmod08: 
	jartassag_egyeb08: 
	jartassag_osszesen08: 
	jartassag_tul20: 
	jartassag_ertek20: 
	jartassag_tulmod20: 
	jartassag_egyeb20: 
	jartassag_osszesen20: 
	jartassag_tul09: 
	jartassag_ertek09: 
	jartassag_tulmod09: 
	jartassag_egyeb09: 
	jartassag_osszesen09: 
	jartassag_tul21: * látás alapú próbákhoz
	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: Sasszemű (ind)
	kepesseg_nev02: Szárnyaló Halál (ind)
	kepesseg_nev03: Italbírás (háttér)
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	kepesseg_nev05: Pontos Lövés (1)
	kepesseg_leiras05: Közelharcoló szövetségesek közé lőve nem találsz el bajtársat 20% eséllyel és nem kapsz -2 TÉ levonást
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	hatter: KOCSMATÖLTELÉK: [+] Italbírás Képesség || Részeg állapotban +2 sebzés[+] Húzóra megivott méhser: +2 Aka mentő vs. félelem (jelenet végéig) || Rövid pihenő alatt méhser: +1 ÉP gyógyulás[-] +10 Hírnév (negatív) || Reflex mentő -2 || 2 nap alkohol nélkül: Zavaró hátrány; alkohol nélkül nem indulsz útnak
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