
Név: ________________________ Nem:__________

Emberként határozott, de néha meggondolatlan vagy. Mindig 
alkalmazkodsz a körülményekhez. Varázslóként olyan mágikus 
erőknek parancsolsz amelyek gátolják ellenfeleid vagy semmivé 
robbantják őket. A mágia a te művészeted.

Életerőpontok: 23 ______________________________
Sebesült: 11 Gyógyforrás 5 Források naponta 7
Kezdeményezés +6__________ Akciópontok__________

VÉDELMEK
AC Szívósság Reflex Akaraterő
14 12 15 15

TÁMADÁSOK
Közelharci alap támadás: +2 (hosszú bot) Sebzés: 1d8
Távolsági alap támadás: +4 (varázslövedék) Sebzés: 2d4+4

FAJI JELLEMZŐK
Magasság: 6’0” Súly: 180 font Méret: Közepes
Sebesség: 6 mező Látás: normál
Nyelvek: Közös, Sárkány Jellem: Jó

Ember bónuszok: Egy extra bármikor használható képesség, 
fortély és tanult szakértelem, +1 a Szívósság, Reflex és Akaraterő 
védelmekre (már beszámítva)

BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉGEK
Varázslövedék Varázsló Támadás 1
Egy ezüstös színű erőlövedéket küldesz ellenfeledre.
Bármikor  Mágikus, Varázserő, Eszköz
Normál cselekedet Távolsági 20
Célpont: Egy lény
Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 2d4+4 varázserő sebzés
Speciális: Ezt a képességet távolsági alap támadásként is 
használhatod.

Fagysugár Varázsló Támadás 1
Egy perzselően hideg fagysugár pattan célpontod felé.
Bármikor  Mágikus, Hideg, Eszköz
Normál cselekedet Távolsági 10
Célpont: Egy lény
Támadás: +4 a Szívósság védelem ellen
Találat: 1d6+4 hideg sebzés és a következő fordulód végéig a 
célpont lelassul.

Perzselő Oszlop Varázsló Támadás 1
Egy aranyló lángokból álló függőleges oszlop perzsel meg 
mindenkit.
Bármikor  Mágikus, Tűz, Eszköz
Normál cselekedet Terület 10 mezőn belül szóródó 1
Célpont: Minden lény a szóródáson belül
Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 1d6+4 tűz sebzés

KASZT JELLEMZŐK
Varázstrükkök: Ismersz néhány egyszerűbb varázslatot, amelyeket 

bármikor használhatsz.
Varázskönyv: A varázskönyvedben van egy további naponta használható 

varázslat. Egy hosszabb pihenő után az egyiket memorizálhatod az 
adott napra. Összefoglalva tehát két, naponta használható 
varázslatot ismersz, de naponta csak az egyiket tudod elvarázsolni.

Pontos Varázspálca (Eszköz Mester): Eseményenként egyszer, szabad 
cselekedetként, +2 bónuszt adhatsz egy támadásdobásodhoz egy 
célpont ellen amikor a varázspálcádat használod.

ESEMÉNYENKÉNT HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Lángoló kezek Varázsló Támadás 1
Lángok csapnak ki kezeidből és megperzselik közel álló ellenfeleid. 
Eseményenként  Mágikus, Tűz, Eszköz
Normál cselekedet Közeli robbanás 5
Célpont: Minden lény a robbanáson belül
Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 2d6 + 4 tűz sebzés

NAPONTA HASZNÁLHATÓ KÉPESSÉG
Savnyíl Varázsló Támadás 1
Egy zöld, fénylő folyadékból álló csillogó nyílvessző pattan ellenfeled 
felé és sistergő savpermetként szóródik szét.
Naponta Sav, Mágikus, Eszköz
Normál cselekedet Távolsági 20
Elsődleges célpont: Egy lény
Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 2d8 + 4 sav sebzés és folyamatos 5 sav sebzés (mentődobás 

befejez). Dobj egy másodlagos támadást.
Másodlagos Célpont: Minden, az elsődleges célponttal 
szomszédos mezőkön álló lény
Másodlagos Támadás: +4 a Reflex védelem ellen
Találat: 1d8 + 4 sav sebzés és folyamatos 5 sav sebzés 
(mentődobás befejez).

Elhibázás: Felezett sebzés és folyamatos 2 sav sebzés az elsődleges 
célponton (mentődobás befejez), nincs másodlagos támadás.



Álomvarázs Varázsló Támadás 1
Ellenfeleidre kényszeríted akaratod, megpróbálod mágikus 
fáradtsággal elsöpörni őket.
Naponta Mágikus, Eszköz, Altatás
Normál cselekedet Terület 20 mezőn belül szóródó 2
Célpont: Minden lény a szóródáson belül
Támadás: +4 az Akaraterő védelem ellen
Találat: A célpont lelassul (mentődobás befejez). Ha a célpont 
elrontja az első mentődobását, akkor elalszik (mentődobás 
befejez).
Elhibázás: A célpont lelassul (mentődobás befejez).

VARÁZSTRÜKKÖK
Szellemhang Varázsló Trükk
Egy pislantással illúzióhangot teremtesz valahol a közeledben.
Bármikor  Mágikus, Illúzió
Normál cselekedet Távolsági 10
Célpont: Egy tárgy vagy üres mező
Hatás: Létrehozol egy, a célpontból kiáradó hangot, ami lehet 
halk, mint a suttogás, vagy hangos, mint egy üvöltés vagy 
csatazaj. Teremthetsz zajokat is, mint például egy kardpengést, 
páncélzörgést vagy kövön csikorduló kő zaját. Ha suttogsz, 
akkor suttoghatsz olyan halkan, hogy csak a célponttal 
szomszédos mezőkön álló lények hallják.

Fény Varázsló Trükk
Egy kézlegyintéssel ragyogó fényt teremtesz a varázsbotod 
hegyére, egy másik tárgyra vagy egy közeli helyre.
Bármikor  Mágikus
Kisebb cselekedet Távolsági 5
Célpont: Egy tárgy vagy üres mező
Hatás: A célpontból ragyogó fény árad. A fény betölti a célpont 
mezőjét és körülötte minden mezőt 4 mező távolságban. A 
fény 5 percig tart. A fény kioltása szabad cselekedet.
Speciális: Egyszerre csak egy fény varázstrükköd lehet aktív. Ha 
új fényt teremtesz, az előzőleg teremtett fényed kialszik.

Tulajdonság Érték Próba Módosító
Erő 11 +0
Egs 13 +1
Ügy 14 +2
Int 18 +4
Böl 12 +1
Kar 10 +0

FORTÉLYOK
Adrenalin löket: +3 bónuszt kapsz azokra a támadásdobásaidra 

amelyeket akciópontból nyert cselekedeteid során dobsz
Gyorsabb kezdeményezés: +4 bónuszt kapsz a kezdeményezés 

dobásaidra (már beszámítva).

FELSZERELÉS
Páncél: nincs
Fegyver: Hosszú bot, varázspálca.
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.

Varázskönyv

Arany: 23 gp

Szakértelem (Tulajdonság) Tanult? Módosító
Akrobatika (Ügy) +2
Misztikum (Int) Igen +9
Atlétika (Erő) +0
Blöff (Kar) +0
Diplomácia (Kar) +0
Labirintusjárás (Böl) Igen +6
Kitartás (Egs) +1
Gyógyítás (Böl) +1
Történelem (Int) Igen +9
Megérzés (Böl) +1
Megfélemlítés (Kar) +0
Természetjárás (Böl) Igen +6
Érzékelés (Böl) +1
Vallásismeret (Int) Igen +9
Lopakodás (Ügy) +2
Információgyűjtés (Kar) +0
Tolvajlás (Ügy) +2


