
Név: ________________________ Nem:__________

Hobbitként találékony vagy, gyors gondolkodásodról és 
acélidegeidről ismernek. Tolvajként feladatod, hogy előbújva az 
árnyakból óriási sebzést ossz ki, képességeiddel szükség szerint 
támogatva szövetségeseid.

Életerőpontok: 25 ______________________________
Sebesült: 12 Gyógyforrás 6 Források naponta 7
Kezdeményezés +4__________ Akciópontok__________

VÉDELMEK
AC Szívósság Reflex Akaraterő
16 11 16 13

TÁMADÁSOK
Közelharci alap támadás: +5 (tőr) Sebzés: 1d4+1
Távolsági alap támadás: +8 (tőr) Sebzés: 1d4+4

FAJI JELLEMZŐK
Magasság: 4’0” Súly: 85 font Méret: Kicsi
Sebesség: 6 mező Látás: normál
Nyelvek: Közös, Goblin Jellem: Jó

Szakértelem bónusz: +2 Akrobatika, +2 Tolvajlás (már 
beszámítva)
Bátor: +5 faji bónusz félelem elleni mentődobásokra
Gyors reagálás: +2 faji bónusz az AC-ra alkalmi támadások ellen.
Második esély: A második esély képességet eseményenként 
egyszer használhatod.

Második esély Hobbit Faji Képesség
A szerencse és kis méreted segítségedre vannak abban, hogy 
elkerüld ellenfeled támadását.
Eseményenként
Azonnali megszakítás Személyes
Hatás: Amikor egy támadás eltalál, az ellenféllel újra 
dobathatod a támadást. Az ellenfél ezt a második dobást 
használja, akkor is, ha az kisebb.

BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉGEK
Ügyes Csapás Tolvaj Támadás 1
Még egy-két lépéssel előnyös helyzetbe kerülsz. 
Bármikor  Harci, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci vagy Távolsági fegyverrel
Célpont: Egy lény
Speciális: A támadás előtt mozoghatsz 2 mezőt.
Támadás: +8 az AC ellen
Találat: 1d4 + 4 sebzés.

Ravasz suhintás Tolvaj Támadás 1
Egy suhintással elvonod ellenfeled figyelmét a torkának 
szegezett tőrről.
Bármikor  Harci, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci vagy Távolsági fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +8 az AC ellen
Találat: 1d4 + 7 sebzés

ESEMÉNYENKÉNT HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Helyezkedő Csapás Tolvaj Támadás 1
Egy ügyesen kivitelezett cseles lépéssel és egy kis lökéssel pontosan 
oda kényszeríted ellenfeled ahova szeretnéd.
Eseményenként  Harci, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +8 az Akaraterő védelem ellen
Találat: 2d4 + 4 sebzés és a célpontot elcsúsztathatod 3 mező 
távolságra.

NAPONTA HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Trükkös Csapás Tolvaj Támadás 1
Cselek és trükkök sorozatával pontosan oda csalod ellenfeled ahova 
szeretnéd.
Naponta Harci, Fegyver
Normál cselekedet Közelharci vagy Távolsági fegyverrel
Célpont: Egy lény
Támadás: +8 az AC ellen
Találat: 3d4 + 4 sebzés és a célpontot elcsúsztathatod 1 mező 
távolságra.
Hatás: Az esemény végéig minden alkalommal amikor eltalálod a 
célpontot, elcsúsztathatod 1 mezővel.

KASZT JELLEMZŐK
Ravasz kitérés: +3 bónuszt kapsz az AC védelmedre az alkalmi 

támadásokkal szemben. (Teljes bónuszod +5 a Gyors reagálás 
képességednek köszönhetően).

Első csapás: Az események elején harci előnyöd van azokkal a lényekkel 
szemben akik még nem cselekedtek az adott esemény során.

Tolvaj Fegyver Képzettség: +1 bónuszt kapsz a támadás dobásaidra 
amikor tőrt használsz (már beszámítva).

Lesből támadás: Körönként egyszer amikor harci előnyöd van egy 
ellenféllel szemben és könnyű pengét, számszeríjat vagy parittyát 
használsz, az adott ellenfélre leadott támadásod +2d8 sebzést okoz.



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

Szakértelem (Tulajdonság) Tanult? Módosító
Akrobatika (Ügy) Igen +11
Misztikum (Int) +0
Atlétika (Erő) +1
Blöff (Kar) Igen +8
Diplomácia (Kar) +3
Labirintusjárás (Böl) +0
Kitartás (Egs) +1
Gyógyítás (Böl) +0
Történelem (Int) +0
Megérzés (Böl) Igen +5
Megfélemlítés (Kar) +3
Természetjárás (Böl) +0
Érzékelés (Böl) Igen +5
Vallásismeret (Int) +0
Lopakodás (Ügy) Igen +9
Információgyűjtés (Kar) +3
Tolvajlás (Ügy) Igen +11

FORTÉLYOK
Hátba támadó: A lesből támadás kaszt jellemződből származó 

extra sebzés kockák d6-ról d8-ra változnak (már beszámítva).

FELSZERELÉS
Páncél: Bőrvért
Fegyver: Tőr (10). A tőreid hatótávolsága 5/10 mező 

dobófegyverként.
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.

Tolvajkészlet: A tolvajlás szakértelem megfelelő használatához 
tolvajkulcsokra, feszítővasra, álkulcsokra, kis fogókra, stb. 
van szükséged. A tolvajkészlet +2 bónuszt ad a Tolvajlás 
szakértelem próbádra ha azt zárnyitásra vagy csapdák 
hatástalanítására használod.

Arany: 25 gp


