
Nomo:                                    Modelo:       Luktoartisto      
Ludanto: __________________________ Nivelo:    1    SP-oj:         
Priskribo: Mi ne bezonas batalilon ĉar mi estas armilo.

Atributoj Gardo Forteco 3  Vivpoentoj

Ĉiuj    ___40___

16

Lerteco 3  Nunaj Maksimumaj

Uzitaj  __ 40___ Kiraso  0 

24Korpaj Alia (10 + )

Nombro Kosto Kubetoj
(1k20+)

Rezisto Fortikeco 3

Forteco 3 6 1k8

15

Volo 2       Legendpoentoj Rapideco

Fortikeco 3 6 1k8 Alia (10 + )

12 metrojLerteco 3 6 1k8

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                              Lerteco_

k
o
n
t
r
a
ŭ

Gardo      1k20+1k8 ________

Lernado 2 3 1k6 Ĵeti tranĉilon________ Lerteco  Gardo___ 1k20+1k8                 

Logiko 2 3 1k6                                                                _                                   

Percepto 2 3 1k6                                                                 __                                     

Volo 2 3 1k6                                                 _                                                 

Eksterordinaraj                                                  _ ________ ________                  

Nombro Kosto Kubetoj ____________________ ________ ________ ________ ________

Ŝanĝado 0 0 ____________________ ________ ________ ________ ________

Energio 0 0 Talentoj Ĉiuj
Uzitaj

6 / 5 Fortaĵoj

Entropio 0 0 Movanta batalado                  _____ Asketo    _____

Influo 0 0 Fluanta batalado                              Honoro de
batalisto

Kreado 0 0 Defendaj refleksoj I _____________ _____________

Movo 1 1 1k4                            _____________ Malfortaĵoj

Prognozo 0 0                              _____________ Fiera                 

Protekto 0 0                              _____________                           



Ekipaĵo
Ĵettranĉiloj

Fortaĵoj

Asketo: Vi konas bone la arton de vivi per malpli. Ĉu estinte klostra monaĥo, transkosma psikumisto, aŭ saĝulo kiu pasis 
jarojn en turo plena de libroj, vi estas sperta pri vivi longe sen multe da manĝaĵo, akvo, aŭ aliaj homoj - kaj pro tio, tiaj 
situacioj emas ne ĉagreni vin. Vi estas fortigita kontraŭ korpa kaj mensa malhavo kaj estas envieble memrega.

Honoro de batalisto: Estante veterana batalisto, vi estas respektata eĉ de malamikoj. Po unu fojo por sesio, vi povas uzi ĉi 
tiun kapablon por kaŭzi al malamiko aŭ grupo de malamikoj agi favore al vi pro nepriparolata honoro. La ludestro decidas 
kiel aspektas tio. Ekzemple, viaj malamikoj povas decidi ke vi estas fidinda kaj ne enkatenigos vin, aŭ ignoros insulton kiu 
alimaniere pliviolentigus la situacion.

Malfortaĵo

Fiera: Oni nomas al ĝi tro granda egoo. Aliaj diras ke estas aroganteco. Sed vi scias ke vi estas simple tiel bona. La 
popolamaso estas pli malbonaj ol vi, kaj vi ne timas diri tion. Via fiereco povas esti universala sinteno de propra valoro, aŭ 
povas nun aperi dum specifaj situacioj. Ekzemple, via rango en la Reĝa Stelmilitŝiparo faras ke vi ne respektu tiujn, kiuj 
trejniĝis en malpli famaj militŝiparoj.

Talentoj

Movanta batalado: Ĉiufoje, kiam vi malpliigas la vivpoentojn de malamiko al nulo per atako uzante Fortecon aŭ Lertecon,
vi povas tuj movi vian rapidecon per libera ago. Se vi havas la atributon Movo, vi povas uzi la helpon Teleporti anstataŭ la 
kutima movo.

Fluanta batalado: Ĉiufoje, kiam vi malpliigas la vivpoentojn de malamiko al nulo per atako uzante Fortecon aŭ Lertecon, 
vi povas tuj fari adician atakon per libera ago.

Defendaj refleksoj I: Kiam vi faras defendagon, vi gajnas po avantaĝon 1 je la agĵeto por ĉiu nivelo de ĉi tiu prodaĵo, kiun 
vi havas.

Helpoj Malhelpoj

Sanigi Faligi

Haltigi

Malarmigi

Malkuraĝigi

Malrapidigi

Movigi

Persiste difekti

Silentigi


