
Név: ________________________ Nem:__________

Fél-elfként egyesíted magadban ember és elf felmenőid legjobb 
tulajdonságait. Karizmatikus, magabiztos és született vezető 
vagy. Papként imáidat arra használod, hogy csapattársaidat 
meggyógyítsd és támogasd.

Életerőpontok: 26 ______________________________
Sebesült: 13 Gyógyforrás 6 Források naponta 9
Kezdeményezés +0__________ Akciópontok__________

VÉDELMEK
AC Szívósság Reflex Akaraterő
16 12 10 15

TÁMADÁSOK
Közelharci alap támadás: +3 (buzogány) Sebzés: 1d8+1
Távolsági alap támadás: +2 (számszeríj) Sebzés: 1d8

FAJI JELLEMZŐK
Magasság: 5’11” Súly: 160 font Méret: Közepes
Sebesség: 5 mező Látás: szürkületi
Nyelvek: Közös, Sárkány, Elf
Jellem: Törvényes Jó

Szakértelem bónusz: +2 Diplomácia, +2 Megérzés (már 
beszámítva)
Csoport Diplomácia: +1 faji bónusz Diplomácia szakértelem 
próbákra 10 mezőn belül álló szövetségeseknek

BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉGEK
A Hit Lándzsája Pap Támadás 1
Egy ragyogó fénysugár perzseli meg az ellenfeledet aranyló 
tüzével. A célpont körül fényes szikrák pattognak, amelyek 
megkönnyítik szövetségeseid támadását.
Bármikor  Isteni, Eszköz, Ragyogó
Normál cselekedet Távolsági 5
Célpont: Egy lény
Támadás: +3 a Reflex védelem ellen
Találat: 1d8+3 ragyogó sebzés és egy olyan szövetségesed 
akire rálátsz, kap +2 bónuszt a célpont ellen irányuló 
következő támadására.

Szent Láng Pap Támadás 1
Egy szent fénysugár csap le odafentről és ragyogásával 
megperzsel egy ellenfelet, miközben jótékony hatásával segíti 
egy szövetségesedet is.
Bármikor  Isteni, Eszköz, Ragyogó
Normál cselekedet Távolsági 5
Célpont: Egy lény
Támadás: +3 a Reflex védelem ellen
Találat: 1d6+3 ragyogó sebzés és egy olyan szövetségesed 
akire rálátsz választhat, hogy vagy kap a Karizma módosítód + 
a szinted felével megegyező mennyiségű ideiglenes HP-t vagy 
dobhat egy mentődobást.

ESEMÉNYENKÉNT HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Gyógyító Csapás Pap Támadás 1
Isteni ragyogással izzik fel a fegyvered. Amikor megütöd vele 
ellenfeled, istened egy kisebb áldással jutalmaz, meggyógyít téged 
vagy egy szövetségesed.
Eseményenként  Isteni, Gyógyítás, Ragyogó, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +3 az AC ellen
Találat: 2d8 + 1 ragyogó sebzés és a célpontot megjelölöd a következő 
fordulód végéig. Továbbá te vagy egy tőled 5 mezőn belül álló 
szövetségesed elhasználhat egy gyógyforrást.

NAPONTA HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Reménysugár Pap Támadás 1
Egy isteni energia kisülés sebzi meg ellenfeleid és gyógyítja 
szövetségeseid.
Naponta Isteni, Gyógyítás, Eszköz
Normál cselekedet Közeli szóródó 3
Célpont: Minden ellenfél a szóródáson belül
Támadás: +3 az Akaraterő védelem ellen
Találat: A célpont legyengül a következő fordulója végéig.
Hatás: Te és a szóródáson belül álló minden szövetségesed visszanyer 
5 életerőpontot és az esemény végéig a gyógyító képességeid +5 
életerőpontot gyógyítanak.

KASZT JELLEMZŐK
Isteni hatalom közvetítése: Ezek közül a különleges isteni képességek 

közül egyet használhatsz eseményenként egyszer.
Gyógyítási Ismeretek: Amikor gyógyítasz egy olyan papi képességeddel, 

amelyik tartalmazza a Gyógyítás kulcsszót, adj hozzá +3-at a 
visszagyógyított életerőpontokhoz.

Gyógyító Szó: Eseményenként kétszer, kisebb cselekedetként 
használhatod a gyógyító szó képességet.



Gyógyító Szó Pap Jellemző
Elsuttogsz egy rövid imát amitől isteni fény ragyogja be a célpontodat, 
ami segít beforrasztani sebeit.
Eseményenként (speciális) Isteni, Gyógyítás
Speciális: Ezt a képességet eseményenként kétszer 
használhatod, de körönként csak egyszer.
Kisebb cselekedet Közeli szóródó 5
Célpont: Te vagy egy szövetségesed
Hatás: A célpont elhasználhat egy gyógyforrást és további 1d6 
életerőpontot nyer vissza vele.

Isteni hatalom közvetítése: Isteni Szerencse Pap Jellemző
A veszély árnyékában is hű maradsz hitedhez és ezért jutalmat 
érdemelsz.
Eseményenként  Isteni
Szabad cselekedet Személyes
Hatás: A következő fordulód vége előtt dobott következő 
támadásodra vagy mentődobásodra +1 bónuszt kapsz.

Isteni hatalom közvetítése: Élőhalottak Megfutamítása Pap Jellemző
Megperzseled élőhalott ellenfeleid, hátrébb lököd és helyhez 
kötöd őket.
Eseményenként  Isteni, Eszköz, Ragyogó
Normál cselekedet Közeli szóródó 2
Célpont: Minden élőhalott lény a szóródáson belül.
Támadás: +3 az Akaraterő védelem ellen
Találat: 1d10+3 ragyogó sebzés, továbbá eltolhatod a 
célpontot 6 mezőnyi távolságra. A célpont mozdulatlanná válik 
a következő fordulód végéig.
Elhibázás: Felezett sebzés, a célpont nem tolódik hátra és nem 
válik mozdulatlanná.

Isteni hatalom közvetítése: Bahamut Páncélja Fortély Képesség

Bahamut megvéd téged vagy egy szövetségesedet egy 
rettenetes sérüléstől.
Eseményenként  Isteni
Azonnali Megszakítás Távolsági 5
Kiváltó esemény: Egy ellenfél kritikus találatot okoz rajtad 
vagy egy szövetségeseden
Hatás: Egy rajtad vagy egy hatótávon belüli szövetségesedre 
mért kritikus találatot normál találatra módosítasz.

Tulajdonság Érték Próba Módosító
Erő 13 +1
Egs 14 +2
Ügy 11 +0
Int 10 +0
Böl 16 +3
Kar 16 +3

FORTÉLYOK
Isteni hatalom közvetítése: Bahamut Páncélja: Istened hatalmát 

segítségül hívva használhatod a Bahamut páncélja 
képességet.

FELSZERELÉS
Páncél: Láncing
Fegyver: Buzogány, számszeríj, számszeríj lövedék (20). 

Számszeríjad hatótávolsága 15/30 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: 10 gp

Szakértelem (Tulajdonság) Tanult? Módosító
Akrobatika (Ügy) +0
Misztikum (Int) Igen +5
Atlétika (Erő) +1
Blöff (Kar) +3
Diplomácia (Kar) +3
Labirintusjárás (Böl) +3
Kitartás (Egs) +2
Gyógyítás (Böl) Igen +8
Történelem (Int) Igen +5
Megérzés (Böl) +3
Megfélemlítés (Kar) +3
Természetjárás (Böl) +3
Érzékelés (Böl) +3
Vallásismeret (Int) Igen +5
Lopakodás (Ügy) +0
Információgyűjtés (Kar) +3
Tolvajlás (Ügy) +0


