
Név: ________________________ Nem:__________

Sárkányszülöttként életedet a becsületesség és a tökéletesség 
keresése jellemzi. Elhivatott és nemes vagy, született bajnok. 
Lovagként az istenek harcosa vagy, az élet és a jóság felkent 
védelmezője.

Életerőpontok: 27 ______________________________
Sebesült: 13 Gyógyforrás 7 Források naponta 11
Kezdeményezés +0__________ Akciópontok__________

VÉDELMEK
AC Szívósság Reflex Akaraterő
20 14 12 13

TÁMADÁSOK
Közelharci alap támadás: +7 (hosszúkard) Sebzés: 1d8+4
Távolsági alap támadás: +6 (gerely) Sebzés: 1d6+4

FAJI JELLEMZŐK
Magasság: 6’4” Súly: 260 font Méret: Közepes
Sebesség: 5 mező Látás: normál
Nyelvek: Közös, Sárkány
Jellem: Törvényes Jó

Szakértelem bónusz: +2 Történelem, +2 Megfélemlítés (már 
beszámítva)
A Sárkányszülött Dühe: +1 faji bónuszt kapsz a támadás 
dobásaidra amíg Sebesült vagy
Sárkány Örökség: Gyógyforrás értéked a maximum 
életerőpontjaid negyede + az Egészség módosítóddal egyenlő 
(már beszámítva)
Sárkány Lehelet: A sárkány lehelet képességet eseményenként 
használhatod. 

BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉGEK
Szent Csapás Lovag Támadás 1
Rácsapsz ellenfeledre a fegyvereddel, ami szent fénnyel izzik 
fel.
Bármikor  Isteni, Ragyogó, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +7 az AC ellen
Találat: 1d8 + 4 ragyogó sebzés. Ha a célpontot már 
megjelölted, +1 bónuszt kapsz a sebzés dobásra.

Merész Csapás Lovag Támadás 1
Ahogy ütésre emeled fegyvered az ellened szóló esélyekből 
erőt merítesz a támadáshoz.
Bármikor  Isteni, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +7, +1 minden veled szomszédos mezőn álló 
ellenség után az AC ellen
Találat: 1d8 + 4 sebzés

ESEMÉNYENKÉNT HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Ragyogó Csapás Lovag Támadás 1
Fegyvered fehér fénnyel kezd világítani. Az ellenség visszahőköl tiszta 
fényétől, különösen a természetfeletti gonosz teremtményei, mint
például a démonok és ördögök.
Eseményenként  Isteni, Ragyogó, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +7 az AC ellen
Találat: 2d8 + 5 ragyogó sebzés.

NAPONTA HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Lovagi Ítélet Lovag Támadás 1
Közelharci támadásod sebzi ellenfeled és gyógyítja egy szövetségesed.
Naponta Isteni, Gyógyítás, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +7 az AC ellen
Találat: 3d8 + 4 sebzés és egy tőled 5 mező távolságon belül álló 
szövetségesed elhasználhat egy gyógyforrást.
Elhibázás: Egy tőled 5 mező távolságon belül álló szövetségesed 
elhasználhat egy gyógyforrást.

KASZT JELLEMZŐK
Isteni hatalom közvetítése: Ezt a különleges isteni képességet 

eseményenként egyszer használhatod.
Isteni kihívás: Az isteni kihívást bármikor használható képességként 

használhatod.
Kézrátétel: Naponta egyszer, kisebb cselekedetként használhatod a 

kézrátétel képességet.



Kézrátétel Lovag Jellemző
Isteni érintésed azonnal begyógyítja a sebeket.
Bármikor (speciális) Isteni, Gyógyítás
Speciális: Ezt a képességet naponta egyszer használhatod.
Kisebb cselekedet Közelharci érintés
Célpont: Egy lény
Hatás: Elhasználsz egy gyógyforrást, de nem nyersz vissza tőle 
életerőpontokat. Ehelyett, a célpont annyi életerőpontot
gyógyul mintha elhasználta volna az egyik gyógyforrását. 
Legalább egy gyógyforrással rendelkezned kell ahhoz, hogy 
használhasd ezt a képességet.

Sárkánylehelet Sárkányszülött faji képesség
Egy üvöltéssel kitátod a szádat és sárkány felmenőid halálos 
képessége beteríti ellenfeleid.
Eseményenként  Sav, Hideg, Tűz, Villám vagy Méreg
Kisebb cselekedet Közeli robbanás 3
Célpont: Minden lény a területen belül
Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 1d6 + 1 sebzés.

Isteni hatalom közvetítése: Isteni Erő Lovag Jellemző
Isteni erőért imádkozol istenedhez, hogy legyőzhesd 
ellenségeidet
Eseményenként  Isteni
Kisebb cselekedet Személyes
Hatás: Ebben a fordulódban a következő támadásodnál az Erő 
módosítóddal megegyező (+4) bónuszt kapsz a sebzéshez.

Isteni kihívás Lovag Jellemző
Bátran szembeszállsz egy közelben levő ellenséggel és isteni 
fénnyel perzseled meg, ha elutasítja kihívásod.
Bármikor  Isteni, Ragyogó
Kisebb cselekedet Közeli szóródás 5
Célpont: Egy lény a szóródáson belül
Hatás: Megjelölöd a célpontot. Ha az adott lényen már volt 
megjelölés, a te jelölésed felülírja azt. A célpont megjelölt 
marad amíg ezt a képességet nem használod egy másik 
célpont ellen vagy amíg vissza nem vonulsz a célpont elől (lásd 
alább). Egy lényen egyszerre csak egy megjelölés lehet. Egy új 
megjelölés felülírja a lényen már meglevő megjelölést.

Amíg a célponton jelölés van, -2 büntetést kap a támadás 
dobásaira és 6 ragyogó sebzést szenved el, ha egy olyan 
támadást tesz, amelynek célpontjaként te nem szerepelsz. Ezt 
a sebzést a célpont fordulónként csak egyszer szenvedi el.

A te fordulódban meg kell támadnod a célpontot akit 
kihívtál vagy kihívást intézhetsz egy másik célpont ellen is. A 
célpont megtámadásának minősül, ha támadást intézel ellene 
vagy ha a fordulódat egy vele szomszédos mezőn fejezed be. 
Ha a fordulód végéig ezek egyike sem következik be, a 
megjelölés leesik a célpontról, te pedig nem használhatod az 
Isteni Kihívás képességedet a következő fordulódban.

Az Isteni Kihívást fordulónként csak egyszer használhatod.

Tulajdonság Érték Próba Módosító
Erő 18 +4
Egs 12 +1
Ügy 10 +0
Int 11 +0
Böl 13 +1
Kar 16 +3

Szakértelem (Tulajdonság) Tanult? Módosító
Akrobatika (Ügy) -4
Misztikum (Int) +0
Atlétika (Erő) +0
Blöff (Kar) +3
Diplomácia (Kar) +3
Labirintusjárás (Böl) +1
Kitartás (Egs) Igen +2
Gyógyítás (Böl) Igen +6
Történelem (Int) +2
Megérzés (Böl) +1
Megfélemlítés (Kar) Igen +10
Természetjárás (Böl) +1
Érzékelés (Böl) +1
Vallásismeret (Int) Igen +5
Lopakodás (Ügy) -4
Információgyűjtés (Kar) +3
Tolvajlás (Ügy) -4

FORTÉLYOK
Gyógyító Kezek: Amikor a kézrátétel képességedet használod a 

célpont a Karizma módosítóddal egyenlő extra életerőpontot 
gyógyul (már beszámítva).

FELSZERELÉS
Páncél: Lemezvért, nehéz pajzs
Fegyver: Hosszúkard, Gerely (3). Gerelyeid hatótávja 10/20 

mező.
Kalandozó készlet: A készlet tartalma: egy hátizsák, egy 

hálózsák, kova és acél, egy övtáska, két naprúd, 10 napra 
elegendő úti eleség, 50 láb hosszú kenderkötél, egy 
vizestömlő.

Bahamut szent szimbóluma
Arany: 5 gp


