NOODNIKSKROTARE
RANG

5

KRISHTAH

TITEL

skrotare

INSPIRATIONER

UPPENBARELSER

DISCIPLINER
GNAGARSMIDIGHET

BONUS
+5

Klättra, simma, undvika skador från fall

RÅTTREFLEXER

+2

Du kan undvika attacker i närstrid och fånga missiler

TYSTA TASSAR

+5
+5

Ditt Stridsvärde + Slumptal mot offrets, +5 för dig

härdad: Förlorar 1 mindre Stridsvärde eller Uthållighet
vänskaplig: +1 på alla Prövningar för att få andra vänliga

SVAGHET

HAL ÖVERLEVARE
Kan fly utan Uthållighetsförlust + fienden kan skadas 50%

RYGGSÄCKSFÖREMÅL

13

STYRKOR

+5 på Smyga och du lämnar inga spår

FLINKA FINGRAR

VILJESTYRKA

ANTAL

X

MÅLTID

1

X

REP

1

X

ELDDON

1

X

LAUMSPURS DROPPAR

1

våghals: –2 extra Uthållighet första skadan/dag

SPECIALFÖREMÅL
X

BONUS

KOGER (10 stenkulor)

PENGABÖRS
GULDDALER

13

NOODNIKSKROTARE
VAPEN

BONUS

X

KNIV, LITEN

X

SLUNGA

Noodnikar sägs vara smidiga och ”förvärvslystna” och du är en mästare i båda aspekterna. Världen är så full av glänsande saker
och långfolk som inte uppskattar dem. Det
är din plikt att hitta dessa oönskade skatter
och ta dem till någon som behandlar dem
med den vördnad de förtjänar.
Någon som du. Du borde ha de glänsande
sakerna. Du borde ha alla glänsande saker.
Sommerlund har glänsande saker, eller hur?

ANDRA VAPEN

LITEN VARELSE
liten storlek: +4 på Prövningar mot att gömma dig
liten kropp: Dubbel skada av gift, småvuxen: Ej normala vapen

STRIDSVÄRDE

UTHÅLLIGHET

13

13

DU

STRIDSTABELL

UTHÅLLIGHET

BESKRIVNING

vs

FIENDEN

STRIDSRATIO

UTHÅLLIGHET

PERSONLIGHET

Att säga att du är en enkelspårig kleptoman
utan andra mål i livet vore orättvist. Då
borde den som sa det bli rånad på ett ögonblick. Men det finns ett större djup hos dig.
Du är något av en hjälte bland dina egna,
och du använder dina fantastiska förmågor
för att göra livet lättare för andra. Ofta med
en viss förtjänst, visst, men lättare!

BEKÄNNELSEDAGS

Du har ingen aning om vad ”kleptoman”
betyder. Du hörde en lång säga det när du
smet ut genom en fängelsecell. Du gillar
klangen, så du har behållit ordet.

VAD DRIVER DIG?

uthållighet 0 = död

Långfolket i Durnspafortet är officiellt inte
roliga. Du lånar en liten påse med glänsisar
från någon de kallar för ”Kap Ten” och plötsligt är det du som är skurken. Lyckligtvis var
den här trevliga gamla människan på väg
därifrån, så du slank ner i en av hans sadelväskor och har vilat där ända sedan dess.
Han har ingen aning om att du befinner dig
där, men det kan du inte lasta honom för.
Människorna är så lätta att lura och du är
trots allt den listigaste av dem alla!

