
Nomo:                                    Modelo:          Ŝtelisto             
Ludanto: __________________________ Nivelo:    1    SP-oj:         
Priskribo: Se mi volas ion mi akiras ĝin.

Atributoj Gardo Forteco 2  Vivpoentoj

Ĉiuj    ___40___

15

Lerteco 3  Nunaj Maksimumaj

Uzitaj  __ 38___ Kiraso  0 

18Korpaj Alia (10 + )

Nombro Kosto Kubetoj
(1k20+)

Rezisto Fortikeco 1

Forteco 2 3 1k6

12

Volo 1       Legendpoentoj Rapideco

Fortikeco 1 1 1k4 Alia (10 + )

12 metrojLerteco 3 6 1k8

Sociaj Firmeco Ĉeeco 2    

Nombro Kosto Kubetoj

13

Volo 1       Riĉecnivelo Batalordo

Ĉeeco 2 3 1k6 Alia (10 + )

2
1k20 + 1k8

Persvado 3 6 1k8 Avantaĝo 2

Trompo 3 6 1k8 Agoj

Mensaj Nomo Atributo Celo Kubetoj Speciala

Nombro Kosto Kubetoj Pafo                             Lerteco_

k
o
n
t
r
a
ŭ

Gardo      1k20+1k8 ________

Lernado 2 3 1k6 Tranĉi_ ____________ Lerteco  Gardo___ 1k20+1k8                 

Logiko 2 3 1k6 Silentigi                     _ Lerteco  Rezisto__ 1k20+1k8 Se 10 pli

Percepto 3 6 1k8 Faligi                           Lerteco  Gardo__ 1k20+1k8 Se 10 pli

Volo 1 1 1k4                                                 _                                                   

Eksterordinaraj                                                  _ ________ ________                   

Nombro Kosto Kubetoj ____________________ ________ ________ ________ ________

Ŝanĝado 0 0 ____________________ ________ ________ ________ ________

Energio 0 0 Talentoj Ĉiuj
Uzitaj

6 / 5 Fortaĵoj

Entropio 0 0 Grimpado                              _____ Eksterleĝulo_____

Influo 0 0 Imitisto                                            Trovisto         ___

Kreado 0 0 Rapidaj refleksoj II _____________ _____________

Movo 0 0                            _____________ Malfortaĵoj

Prognozo 0 0                              _____________ Avida                  

Protekto 0 0                              _____________                           



Ekipaĵo
Dago Pistolo aŭ malgranda 

arbalesto

Fortaĵoj

Eksterleĝulo: Vi estas ano de krimula grupo, aŭ gildo de ŝtelistoj, grupo de kontrabandistoj, aŭ kaj tiel plu. Po unu fojo por 
sesio, vi povas peti ion simplan de alia en la grupo, ekzemple trovi informon, aŭ organizi sekuran vojaĝon. Se vi petas ion 
danĝeran, ŝi aŭ li povos ĝin fari, sed povas ankaŭ peti ion egale danĝeran interŝanĝe.

Trovisto: Vi vivis vivon de bezonado, kaj do scias kiel havigi tion, kion la aliaj devus manki. Po unu fojo por sesio, vi 
povas facile akiri unu kutimaĵon eĉ se ĝi postulos tempon akiri aŭ estus tute neakirebla. Laŭ la cirkonstancoj, la ludestro 
povas decidi ke tio, kion vi akiras estas nur provizora aŭ regata de raciaj kondiĉoj. Ekzemple, vi povas uzi ĉi tiun valoron 
por akiri ŝnuron en la dezerto, sed la ludestro povas decidi ke ĝi estas tre difektita de la suno kaj eble rompiĝos post kelkaj 
uzoj.

Malfortaĵo

Avida: Tiel estas la vivo: vi ŝatas havaĵojn. Mono, juveloj, potencaj havaĵoj - ili ĉiam vokas vin kaj vi agos riskeme kaj eĉ 
perfidos alianculojn se la rekompenco estas sufiĉa. Oni facile povas subaĉeti vin, kaj vi ofte puŝos negocojn kaj interŝanĝojn
por pliigi vian parton de la profito, eĉ se tio kreas kelkajn malamikojn.

Talentoj

Grimpado: Vi grimpas tiel rapide, kiel vi movas kutime kaj povas grimpi horizontale kaj vertikale, eĉ grimpi renverse, sen 
timi fali.

Imitisto: Kiam vi uzas la helpon formŝanĝi, vi povas aspektiĝi kiel specifa kreaĵo. Ekzemple, anstataŭ nur formŝanĝi al 
elfo, vi povas aspekti kiel Galdiono la elfa reĝo. La ruzo estas preskaŭ perfekta al tiuj, kiuj rigardas vin. Se viaj agoj aŭ alio 
estas suspektinda, iu kiu vidas vin povas fari perceptoĵeton kies defio estas 10 + trioble la plej granda el via alteracinombro 
aŭ tromponombro. Se estas sukcesa, la rigardanto vidas vian ruzon.

Rapidaj refleksoj II: Por ĉiu nivelo de ĉi tiu prodaĵo, kiun vi havas, vi gajnas po 1 avantaĝon je ĉiuj ĵetoj por decidi la 
batalordon.

Helpoj Malhelpoj

Sanigi Faligi

Haltigi

Malarmigi

Malkuraĝigi

Malrapidigi

Movigi

Persiste difekti

Silentigi


