KAIKRIGARE
RANG

5

TITEL

VISKANDE VINDEN

invigd

INSPIRATIONER

UPPENBARELSER

KAI-DISCIPLINER
KAMOUFLAGE

BONUS
+2

Kan gömma sig och hitta skydd i olika miljöer

JAKT

+2

Behöver inte stryka en Måltid när du blir hungrig

SPÅRA

+2
+2
+2

SVAGHET
ensamvarg: Svårt att samarbeta, –2 på Initiativ

Kan ana faror och en främlings egentliga syfte

RYGGSÄCKSFÖREMÅL

vig: +2 i Stridsvärde om attackerad från avstånd
viskningar: För 5 Viljepoäng kan du få Ja/Nej-svar

Har tränat med pil och båge

VARSEBLI

20

STYRKOR

Hjälper dig hitta det du söker

VAPENSKICKLIGHET/PILBÅGE

VILJESTYRKA

ANTAL

SPECIALFÖREMÅL

BONUS

X

REP

1

X

LÄDERRUSTNING (Uthål.)

+2

X

LAUMSPURS DROPPAR

1

X ARMSKENOR (Uthållighet)

+2

X

KOGER (12 pilar)

PENGABÖRS
GULDDALER

12

KAIKRIGARE
VAPEN

BONUS

X

PILBÅGE

X

KORTSVÄRD

ANNAT VAPEN

SPECIALISERING
mästerskytt: Dubbelskott, en gång per strid får du
göra 2 attacker under samma Stridsrunda

STRIDSVÄRDE

UTHÅLLIGHET

18

24

DU

STRIDSTABELL

UTHÅLLIGHET

vs

FIENDEN

STRIDSRATIO

UTHÅLLIGHET

BESKRIVNING
Du adopterades in i Kaiorden vid fyra års
ålder och har inga minnen av livet före
Klostret. Du är lågmäld och fokuserad och
det är få Invigda som är lika hängivna.
Det finns dock somliga som tycker att din
intensitet är en smula oroväckande. Detta
har inneburit att du ibland studerat och
tränat på egen hand, men aldrig så att det
har inverkat menligt på dina förmågor. Det
är snarare så att du lagt mer tid än många av
dina jämnåriga på att slipa dina kunskaper
ännu lite mer.
Du utvecklas i din ensamhet men njuter
inte av den. Sällskap kan vara trevligt. Du
kanske inte alltid vet vad du ska prata om,
annat än den uppgift som ligger framför er,
men du är åtminstone inte ensam.

PERSONLIGHET

Du är en ensamvarg som helst inte vill vara
ensam. Om det låter som en paradox, så
passar det dig perfekt. Du är en hjälte – om
den saken råder inga tvivel – men du föredrar att låta andra stå i rampljuset medan
du och din dödliga pilbåge vakar över dem i
skuggorna. Det där är ytterligare en paradox
med tanke på att du dyrkar solguden Kai.

VAD DRIVER DIG?

uthållighet 0 = död

Din orden har sänt ut ett antal Invigda för
att undersöka det oroande antalet bränder.
På väg österut fick dina instinkter (som
ibland är så högljudda att de känns som
röster i ditt inre) dig att ge dig av söderut.
Kort därefter mötte du ditt ressällskap.
Något säger dig att du borde stanna hos
dem. Den känslan har du haft förut. Du
brukar lyssna. Dina inre röster har inte fört
dig vilse ännu.

