
STJÄRNTYDARE FRÅN VARETTA

RYGGSÄCKSFÖREMÅL ANTAL

X FJÄDERPENNA & BLÄCK 1
X PERGAMENT 2

RANG TITEL

DISCIPLINER BONUS

STJÄRNBLOSS
Ödets & Ståndaktighetens stjärna

UNDVIKA FARA
Förlorar ingen Uthållighet första StridSrUndan

FÄKTNING +2
+2 i StridSvärde med Värja

FÖRNIMMA
För 1 viljepoäng kan du ana magi eller finna dolda ting

MOTMAGI
Spendera viljepoäng för att stå emot fientlig magi

VILJESTYRKA 22
STYRKOR

savant: 1/Spelning får prövning slås om

solidarisk: 1/Spelning kan allierad få +2 på prövning

SVAGHET
makaber: Din svarta humor fyller andra med avsmak

SPECIALFÖREMÅL BONUS

X SOLSTAV
X VADDERAD VÄST (Uthåll.) +2

PENGABÖRS
GULDDALER 30

INSPIRATIONER UPPENBARELSER

CYLENDAE TAVISH

 5 lärd



STJÄRNTYDARE FRÅN VARETTA

STRIDSTABELL
DU vs FIENDEN

UTHÅLLIGHET STRIDSRATIO UTHÅLLIGHET

uthållighet 0 = död

VAPEN BONUS

X VÄRJA +1

ANDRA VAPEN

STJÄRNBLOSS 2 VILJA
ödet: Du + alla allierade får 1 gång slumpa 2 tal, välja 1

ståndaktighet: 2 slumptal runda 1, välj vilket

STRIDSVÄRDE UTHÅLLIGHET

15 19

BESKRIVNING

Flera stjärntydare är stillasittande, de nöjer 
sig med att sitta på sin kammare och läsa. 
Sån är inte du. Du älskar resor, äventyr och 
faror. När du inte hänger dig åt det arbetar 
du flitigt med den senaste volymen i den 
populära romanserien om en duellant och 
vis kvinna med namnet ”Dylen Cae”.

För några år sedan utmanade du en ogron 
på en gåttävling. Nu är han din tjänare, åt-
minstone tills han kommit underfund med 
att din gåta inte har något svar ...

PERSONLIGHET
Du är en del lärd, en del historieberättare 
och flera delar förment hjälte, som färdas 
dit Magnamunds vindar för dig. Lyckligtvis 
kommer du från en välbärgad (och tolerant, 
glöm aldrig toelerant) familj i Varetta, så du 
har råd med dina tvivelaktiga äventyr.

Som modig skriftlärd svärdskvinna och 
framtida inspirationskälla för generationer 
av lättpåverkade ungdomar som kommer 
att växa upp i skuggan av din legend måste 
du uppträda likt en sann hjälte. Oturligt 
nog är du en kanalje och att fuska dig fram 
känns naturligt. Din inre konflikt förser dig 
åtminstone med fantastiskt romanmaterial! 

VAD DRIVER DIG?
Efter att ha hört om bränderna och den ona-
turliga torkan i Sommerlund sa din känsla 
för dramatik att något ont och magiskt på-
går. Kan du tänka dig en bättre plats för att 
arbeta vidare med ditt skrivande?

Olyckligtvis har du inget lokalsinne. Din 
avsikt var att rida till Tyso, men du kom för 
långt västerut och reser nu med flera andra 
längs en väg du inte sett förut. Nåväl, du kan 
lika gärna göra det bästa av situationen!


