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BESKRIVNING AV ORMEN SMYGE
Du är raka motsatsen till en del av dina
mer lättillgängliga bröder och systrar på
Kaiklostret. Där många av de andra har ett
självklart lättsamt sätt i stora sällskap så
är du mer av en ensamvarg. Du håller dig
helst i det fördolda och föredrar skuggor
och tystnad framför uppsluppet skratt. Du
finner ett lugn, en glädje och en harmoni
när du är ensam, då det är helt stilla. Då
kan du utveckla dina kunskaper och testa
dina förmågor.
Du känner dig obekväm runt andra,
så när du måste vara mer sällskaplig än
du själv är bekväm med kan du bli grinig
och säga något dräpande eller sarkastiskt.
Detta till trots är du en ädelmodig ung
man som är obrottsligt lojal mot dina
vänner och en heder för Kaiorden och
dess ideal på alla sätt och vis.
Din stridsteknik med snabba angrepp
ur det fördolda kan tyckas ovanlig, men
du är ingen fegling. Om så krävs kan du
stå axel vid axel med dina kamrater i strid
mot mörkret … även om en del av dig
både förstår och lockas av skuggorna.

SPECIALFÖREMÅL
BÄLTE & KASTKNIVAR

uthållighet 0 = död

Du bär ett brett läderbälte tvärs över
bröstkorgen. Det är fyllt av hyskor och
små fickor avsedda för allehanda ting,
som flaskor med elixir eller gifter, eller
kastknivar. Bältet kan hålla högst 6 olika
föremål – som då inte behöver räknas in
bland dina 8 Ryggsäcksföremål.
I bältet bär du 4 kastknivar, fint smidda
dolkar som är perfekt balanserade och
avsedda att kastas och fungerar då som
avståndsvapen och inte bara i närstrid.

