RIDDARE AV VITA BERGET
RANG

5

TITEL

SIR DOLDRUN KYER

beskyddare

INSPIRATIONER

UPPENBARELSER

DISCIPLINER

BONUS

RUSTNINGSED

+2

+2 i Stridsvärde med Bredsvärd

LÖFTE OM ÄRA
1/Äventyr får du välja 9 istället för att slumpa tal

LÖFTE OM HÄNGIVENHET

VILJESTYRKA

Halverad Uthållighetsförlust mot magi & mental attack

STYRKOR

LÖFTE OM NATUREN

+5

+5 i Uthållighet när du slåss ihop med Örtväktare

LÖFTE OM SANNINGEN

+2

Du kan inte ljuga och upptäcker när andra är falska

RYGGSÄCKSFÖREMÅL
X

MÅLTID

ANTAL
2

15

vaksam: Förbätta stridsordningsinitiativet med 1
Energisk: Blir aldrig utmattad, 4 timmars sömn räcker

SVAGHET
naars advokat: Du går alltid emot strömmen

SPECIALFÖREMÅL

BONUS

X

UNIFORM

X

RUSTNING (Uthållighet)

+8

X

SKÖLD (Stridsvärde)

+2

PENGABÖRS
GULDDALER

34

RIDDARE AV VITA BERGET
VAPEN
X

BONUS

BREDSVÄRD

+1

ANDRA VAPEN

SPECIALISERINGAR

BONUS

SköldbÄrare: Sköldangrepp – kan anfalla med sköld,
1/strid får du +3 i Stridsvärde för en sköldattack

STRIDSVÄRDE

UTHÅLLIGHET

19

28

DU

STRIDSTABELL

UTHÅLLIGHET

vs

FIENDEN

STRIDSRATIO

UTHÅLLIGHET

BESKRIVNING
Du uppfostrades i Durenors väpnade styrkor av din mor, som var en berömd riddare.
Du har tillbringat hela livet i Hammerdal,
ditt älskade hemlands huvudstad. När dina
släktingar i Sommerlund bjöd in dig för att
fira Fehmarnhögtiden med dem blev din
mor förtjust över möjligheten för dig att
företa denna resa.
Du, å andra sidan, vill inget hellre än att
återvända hem. Sommerlund är grovt, bullrigt och ohövligt. Vad ska hända härnäst, ett
banditöverfall?

PERSONLIGHET

Du är en av Durenors modiga och rättfärdiga riddare och du låter sällan någon omkring dig glömma det. Det innebär inte att
du är en skrytmåns, men du agerar precis
som det du är – en högt utbildad ädling.
Du tar gärna kommandot, du har svårt att
tolerera dumskallar och om du måste tillbringa tid med bönder under en längre tid
tenderar du att inta en beskyddande roll.
Du är verkligen en tapper beskyddare av
de svaga. (Det finns dock ingen garanti för
att de ”svaga” kommer att uppskatta dig för
detta, men det är prövningar som ädla själar
som du får stå ut med.)

VAD DRIVER DIG?

uthållighet 0 = död

Dina släktingar i Sommerlund må vara
enkla landsbygdsbor, men du har själv sett
de brinnande åkrarna. Om inget görs åt
dessa bränder snart kommer fler oskyldiga
att drabbas.
Som alltid är det Durenors styrka som
kommer att rädda situationen. Det är inte
lätt att vara du, men på något sätt tycks du
alltid klara av det ...

