ÖRTVÄKTARE FRÅN BAUTAR
RANG

5

TITEL

EZRAH KUHL

Akolyt

INSPIRATIONER

UPPENBARELSER

DISCIPLINER

BONUS

GRÖN RENSNING

+4

+4 i Stridsvärde mot Mörkervarelser, Cener & Ruel

LÄKEKONST
1 timme + 4 Viljepoäng återställer 4 i Uthållighet

LÄKANDE HÄNDER

VILJESTYRKA

Kan bota gift och sjukdomar med Viljepoäng

STYRKOR

KÄNNEDOM OM LANDET

+2

empatisk: +1 på Prövningar för att läka och bota
andesyn: För 2 Viljepoäng kan du upptäcka osynliga

Fördjupade kunskaper i flora och fauna

SVAGHET

PRIMALVÅRD

Velig: Halverat Initiativ under första Stridsrundan

1/äventyr kan du återfå halva din Viljestyrka

RYGGSÄCKSFÖREMÅL

25

ANTAL

X VIGVATTEN

1

X

LANTERNA

1

X

MÅLTID

1

SPECIALFÖREMÅL
X

BONUS

MOTGIFT, 1 FLASKA

PENGABÖRS
GULDDALER

9

ÖRTVÄKTARE FRÅN BAUTAR
VAPEN
X

BONUS

SKÄRA

ANDRA VAPEN

SPECIALISERINGAR

BONUS

STRIDSVÄRDE

UTHÅLLIGHET

11

23

DU

STRIDSTABELL

UTHÅLLIGHET

vs

FIENDEN

STRIDSRATIO

UTHÅLLIGHET

uthållighet 0 = död

BESKRIVNING
Du är en helare av naturen med en så stark
empati att andras lidande ibland gör fysiskt
ont. Du vårdade skadade långt innan dina
lärare tog sig an dig, men de har vässat dina
naturliga gåvor till extraordinära förmågor.
Du har aldrig förlorat en patient, vare sig
människa, djur eller något annat. Du är på
pilgrimsfärd till Sommerlund för att söka
sällsynta örter, men platsen där de växer har
förtärts av en skogsbrand. Ett sådant slöseri.

PERSONLIGHET

Medkänslan besjälar dig. Du bryr dig om
andras lidande, även om dem som betraktar
dig som en fiende. I din ungdom försökte
du rädda de som begick onda handlingar i
hopp om att de skulle ta lärdom och vända
sig bort från mörkret. Sorgligt nog har tiden
och motgångarna lärt dig att onda varelser
ofta behöver lära sig den hårda vägen, med
beklagligt men nödvändigt våld.

VAD DRIVER DIG?

Din inneboende medkänsla har fört dig till
var du behövs som mest. Bränder rasar i
Sommerlund och den brutala och oupphörliga torkan förvärrar situationen. Du
har vårdat alla du kan, från lidande invånare till de skadade djur som ofta glöms
bort vid tragedier som denna. Ibland leder
ditt omhändertagande av andra till att du
även får nya vänner, som till exempel den
underhållande lilla noodniken som tror att
han gömmer sig från dig i din sadelväska.
På väg tillbaka från att ha lett flyktingar
till Durnspafortet mötte du dina nuvarande
följeslagare. De verkar vara en ... intressant
skara ... men du kan inte förneka att du känner dig tryggare i deras sällskap.

