
Nomo:                                    Modelo:       Iluziisto      
Ludanto: __________________________ Nivelo:    1    SP-oj:         
Priskribo: La aliaj vidas tion, kion mi volas ke ili vidu  .  

Atributoj Gardo Forteco 1  Vivpoentoj

Ĉiuj    ___40___

13

Lerteco 2  Nunaj Maksimumaj

Uzitaj  __ 39___ Kiraso  0 

20Korpaj Alia (10 + )

Nombro Kosto Kubetoj
(1k20+)

Rezisto Fortikeco 1

Forteco 1 1 1k4

13

Volo 2       Legendpoentoj Rapideco

Fortikeco 1 1 1k4 Alia (10 + )

12 metrojLerteco 2 3 1k6

Sociaj Firmeco Ĉeeco 2    

Nombro Kosto Kubetoj

14

Volo 2       Riĉecnivelo Batalordo

Ĉeeco 2 3 1k6 Alia (10 + )

2
1k20 + 1k8

Persvado 2 3 1k6

Trompo 2 3 1k6 Agoj

Mensaj Nomo Atributo Celo Kubetoj Speciala

Nombro Kosto Kubetoj Bati                             Forteco  _

k
o
n
t
r
a
ŭ

Gardo      1k20+1k4 ________

Lernado 1 1 1k4 Pafi                   __    _ Lerteco   Gardo__ 1k20+1k6                 

Logiko 2 3 1k6 Fantomaĵo                _ Influo     Firmeco 1k20+2k6 Se 5 pli ol

Percepto 2 3 1k6                                                                 __                                     

Volo 2 3 1k6                                                 _                                                 

Eksterordinaraj                                                  _ ________ ________                  

Nombro Kosto Kubetoj ____________________ ________ ________ ________ ________

Ŝanĝado 0 0 ____________________ ________ ________ ________ ________

Energio 0 0 Talentoj Ĉiuj
Uzitaj

6 / 6 Fortaĵoj

Entropio 0 0 Halucino                                _____ Ŝatata de la homamaso

Influo 5 15 2k6 Malhelpfokuso
(fantomaĵo)

                           Observema            

Kreado 0 0                               _____________ _____________

Movo 0 0                            _____________ Malfortaĵoj

Prognozo 0 0                              _____________ Malsekretema      

Protekto 0 0                              _____________                           



Ekipaĵo
Bastono Pistolo aŭ malgranda 

arbalesto

Fortaĵoj
Ŝatata de la homamaso: Ĉu estante aktoro, muzikisto, rakontisto, aŭ ia ajn regalisto, via verko estas amata de la popolo. Vi
estas amata de la popolo ĉar via arto elprenas ilin el sia ĉiutaga laborado, kaj vi povos ĉiam trovi kien regali kaj gajni 
monon ĉe drinkejoj kaj gastejoj.

Observema: Viaj viglaj sensoj ebligas al vi rimarki detalojn, kiujn la aliaj kutime ne rimarkus. Po unu fojo por sesio, vi 
povas uzi ĉi tiun kapablon por rimarki ion ne normalan. Ekzemple, vi povas rimarki kaŝitan pordon trans librobreto, 
sangerojn sub la ungoj de alia persono, aŭ perukon ne konvinkantan. Se vi uzas ĉi tiun kapablon post malsukcesi je 
perceptoĵeto, la ludestro decidos ĉu vi rimarkas la unuan detalon, pri kiun vi ĵetis aŭ rimarkas alian detalon.

Malfortaĵo
Malsekretema: Vi tre malŝatas trompadi, fanfaroni, kaj paroladi. Nu, kio estas pli facila ol diri la simplan veron? Kial ne 
agi tiel? Via emo ne paroli kaŝe povas malhelpi la planojn de viaj alianculoj, ekzemple per diri ion kaŝan dum negocado.

Talentoj
Halucino: Kiam vi uzas la malhelpon Fantomaĵon, vi povas krei halucinon en la menso de unu celo anstataŭ iluzion 
videblan de ĉiuj. Vi tute regas la sensojn de la celo (laŭ la nivelo de via malhelpo), kaj do la halucino ne estas limigata de 
grandeco aŭ areo. Via halucino nur povas esti kontraŭ unu celo, kaj do ne povas havi multajn celojn.

Malhelpfokuso (fantomaĵo): Kiam la tuto de via atakĵeto estas almenaŭ 5 pli alte ol la defendnombro de la celo (anstataŭ 
la kutima 10), vi povas aktivigi ĉi tiun malhelpon libere. Ĉiu atako nur povas aktivigi unu malhelpon. Kiam vi atakas per ĉi 
tiu malhelpo, vi ricevas avantaĝon 2 je la atakĵeto.

Helpoj Malhelpoj

Aŭreolo Ĉarmi

Mallumo Deadmonigi

Nevidebligi Devigi veron

Sanigi Domini

Telepatio Faligi

Fantomaĵo

Haltigi

Malarmigi

Malkapabligi

Malrapidigi

Movigi

Persiste difekti

Ŝanĝi memoron

Silentigi

Timigi


