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Jméno: Geraltin Mystrin  
Rasa: Člověk z Taldoru  
Povolání: Inkvizitor 3 
Božstvo: Abadar 
Znalost Jazyků: Obecná řeč, Keliš 
  

Vlastnosti Boj - Obrana Boj - Útok Ostatní 

SIL 14 +2 Zbroj 20 Základní +2 Rychlost 20/x3 

OBR 13 +1 Životy 24 Na Blízko +4 Zbroj 
Zaskočený 19 

ODL 13 +1 Výdrž +4 Na Dálku +3 Zbroj při 
doteku 11 

INT 14 +2 Reflexy +2 Iniciativa +3 Přesvědčení ZN 

MOU 14 +2 Vůle +6   
Všímavost +8/18 

CHA 12 +1 Manévry 15 Manévry +4 Zatížení 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovednosti a znalosti 
*dovednost je snížená o váhu zbroje 

dovednost Hod 1k20+ 

Čarozpyt +6 

Diplomacie +7 

Léčení +6 

Odhalení Úmyslu +10 

Přežití +6 (+7**) 

Vnímání +8 

Zastrašení +10 

náboženství +8 

Znalost přírody +6 (+8**) 
Znalost Sfér +6 (+8**) 

Zbraň  Zbroj 

Kropáč  Polní plátová zbroj  

Útok  Zranění  Kritický  Násobek  Obrana  Max OBR  Postih  Kouzla 

 +6  1K8 + 2  20  X2   +7  +1    ‐5   35% 

Způsob  Jak  Typ  Zvláštní  +2  ‐2  15% 

Na Blízko  Jednoruč  B, D     Těžký ocelový štít 

Zbraň  Zbraň 

Lehká kuš    

Útok  Zranění  Kritický  Násobek  Útok  Zranění  Kritický  Násobek 

 +4  1K8   19‐20  X2             

Způsob  Jak  Typ  Dostřel  Způsob  Jak  Typ 

Střelecký  Obouruč   B  80       

Přesný úder Víš kam uhodit aby to protiník pocítil, zvlášt když spolubojovník mate společného nepřítele. 
Týmová bojová odbornost. Pokud spolubojovník, který má taktéž tuto odbornost obestoupil protivníká udílíš bonusových 
1K6 zranění. To se sčítá s dalšími podobnými bonusy jako je ze zákeřného útoku a nenásobí se při kritickém úderu. 
Požadavky k získání Obratnost 13, Základní útok +1 
Dotek zákona Tvá víra v zákon a pořádek je oporou tvým spolubojovníkům Až 5/denně můžeš nechat jednoho 
spolubojovníka aby během jednoho kola všechny jeho hody na útok a záchranu, hody na  ověření dovednosti a ověření 
vlastnosti byly posuzovány jako by hodil 11 
** Stopování a Znalost nestvůr Jako Inkvizitor procházíš krajem a pomáháš kde je potřeba, pronásleduješ 
zločince a ničíš stvůry ohrožující obyvatelstvo Inkvizitor má +1 k ověření dovednosti Přežití využívané ke stopování. 
Zároveň má +2 bonus na rozpoznání silných a slabých stránek oponentů. 
Samostatná taktika Inkvizitor cvičí boj sám i se svou družinou Inkvizitor považuje všechny spolubojovníky jako 
kdyby měli týmové bojové odbornosti stejné jako inkvizitor z důvodu ověření  zda inkvizitor získá bonus z této 
dovednosti, Spojenci však musí splnit požadavky takové odbornosti.  
Kouzla  Bůh propůjčuje věřícím část své moci Viz druhá strana 
Rozsudek Tvá víra ti umožňuje vynést soud nad nepřáteli kdekoliv a kdykoliv Viz Druhá strana 
Charakterový rys Lovec spiknutí  Od malička jsi naslouchal histokám o tajných spolkách a spiknutích proti 
státu, či církvi. A ty jsi odhodlán všechna tajná spiknutí, zakázaná uctívaní odhalit Získáváš bonus k Odhalení 
úmyslu +1 (započítáno) 
Charakterový rys Nezdolná víra: Tvá víra je ti oporou i v nejhorších okamžicích života Získáváš bonus +1 
k Vůly (započítáno) 
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