
Morias af Ravnens Hus, splittet mellem Vest og Øst, ridderære
og troldmandsdekadence, Tactical Warlord level 4

Morias af Ravnens Hus er brilliant grænsende til det sindssyge. Som sådan har han/hun altid kunnet

slippe af sted med at tage lidt let på regler og konventioner, enten ved at bøje reglerne kreativt (hvor

mindre ånder ville have brudt dem) eller, oftest, ved at spille sin principfaste fader og sin stolte moder

ud mod hinanden. Morias� forældre var et umage par, der elskede hinanden med en flamme, som

brændte alle barrierer af slægt og ære mellem dem. Hans/hendes fader var en fattig men ærekær

ridder fra Aquilonia, hans/hendes moder efterkommer af den østlige gren af et ældgammelt dynasti af

troldfyrster med rødder tilbage til det faldne Acheron. Skønt moderen havde afsværget sin trolddom og

omgangen med de frygtelige ånder, som oldtidens pagter havde bundet til hendes blodslinje, fortalte

hun dog i sjældne eksalterede stunder den lille Morias om magiens frygtelige hemmeligheder, og i

smug læste Morias hver en smuldrende bog om trolddom og gamle slag i Ravnens Hus. Faderen tjente

hæder i kongen af Khorajas tjeneste, og lærte sit eneste barn Morias om krigskunstens hemmeligheder

og ridderstandens æresbegreber og den indre styrke, som er at finde i dem, og det mørke, lærenemme

barn sugede hver en dråbe af visdom til sig og voksede sig høj, stærk og sær. En måned før den store

dreng/pige skulle have sine sporer som ridder af Khoraja faldt Morias� fader i kamp mod en horde af

ørkenbeduiner, fordi baron Sargos af Kobraens Hus, som hadede og frygtede faderen for hans

ubestikkelighed, havde sendt ham ud i en håbløs kamp. Morias� moder blev vild af sorg, og nogle uger

senere kom han/hun som stolt og nyslået ridder hjem for at trøste sin mor med friske jordbær, kun for at

finde en stank af orientalsk røgelse og trolddom i huset, og sin moder død i en kridtcirkel med et grumt

smil på ansigtet og en tom slangeham i hver hånd. Den unge Morias drog straks til baronens palæ for

at udfordre ham til tvekamp, men så Sargos i det højeste tårn, som skreg om de store slanger, før han

kastede sig i døden. Nu er Ravnens Hus kun et par aldrende tjenestefolk, et forfaldent hus i byen og så

Morias, ridder i Khorajas milits. Men endnu slår de sorte vinger på et laset banner fra det høje tårn.

Køn: Er Morias en ung riddersmand, som af sin nysgerrighed og af arven fra sin moders blod er blevet

lokket til at studere trolddomskunstens dystre mysterier, eller snarere en ung dame, som opildnet af

historier om heltedåd har plaget og lokket sin fader til at lære sig ridderskab i stedet for de skumle

kunster, der var hendes udsete skæbne? Valget er dit, kære spiller.

Forvandling: Som arving til sin fars ridderære besidder Morias viljestyrke og selvbeherskelsen til at

belægge sine ord vel selv i de mest pressede situationer. Hvis han/hun nogensinde griber til de

ældgamle ånder er der ingen vej tilbage, og den brusende vildskab og rædsel i blodet fra moderen vil

aldrig igen falde til ro. Falder Morias for fristelsen til at kaste sin fædrenearv bort for et øjebliks hjælp fra

det hinsides? Eller han/hun tro mod æren til det yderste? Valget er dit, kære spiller, og det er helt frit.



Morias af Ravnens Hus, splittet mellem Vest og Øst, ridderære og
troldmandsdekadence, Tactical Warlord level 4

Str 18 +4, Con 12 +1, Dex 10, Int 20 +5, Wis 8 -1, Cha 12 +1

HP: 44 Bloodied: 22 Surge value: 11 Surges/day: 8 Speed: 6 Init.: +4

Defenses: AC +10, Fort +7, Ref +7, Will +4 (+6 før forvandling)

Action Points: 1 per episode

Powers: At-will Commander�s Strike, Viper�s Strike, Encounter Warlord�s Favor 1, Steel Monsoon 3,

Daily Lead the Attack 1, Utility Encounter Adaptive Stratagem 2*

Feats: Wp. Foc. (Spears), Tactical Assault, Action Surge, Toughness

Skills: Arcana +12**, History +12, Diplomacy +8 (+11 før forvandling), 

Athletics +10 (+11 uden rustning), Endurance +7 (+8 uden rustning), Intimidate +8

Udstyr: Longspear, 2 Javelins, Hide Armour

Tactical Presence (+ Tactical Assault Feat): Allierede, som bruger actions points i din tilstedeværelse,

får +2 til attack og +5 til damage med deres ekstra action.

Taktik: Ved hjælp af Warlord�s Favor eller Lead the Attack kan du give allierede STORE bonusser til at

ramme med deres mest kritiske powers. Da dit eget angreb ikke er så stærkt bør du dog få hjælp til selv

at ramme, eller bruge dit Action Point. Når du så har fået en af dem ind, er det en rigtig god idé at følge

op med Adaptive Stratagem og Commander�s Strike. Commander�s Strike er din stærkeste at-will, men

Viper�s Strike er god til at slå på fjender på en måde, som gør det svært for dem at slå igen (i alt fald på

dig). Dit Action Point er dit skinnende helte-øjeblik: Du kan tage en ekstra Standard Action i din tur med

+3 til angreb fra Action Surge feat, og får følgende bonusser, hvis de andre helte er i nærheden. De

virker sammen.

� Roshan: Du genvinder 6 hit points

� Eryxo: +5 til skade ELLER 5 temporary hit points hvis dit angreb ikke rammer noget mål

� Ago: Du får et ekstra Basic Attack (med alle bonusser til angreb og skade). Rammer du forbi,

giver du Combat Advantage til alle fjender indtil slutningen af din næste tur. Eller, en gratis

Move Action.

Heltene er bygget på 28 build points, og har fået lov at købe dex og wis til halv pris, fordi de er så

ligegyldige for warlords. Desuden er en af deres tre at-will powers blevet byttet til en bonus Skill

Training feat. Powers markeret med * er fra Martial Power. Færdigheden markeret med ** er fra �gratis�

Skill Training.



Powers

�Effekt� gælder uanset om du rammer eller ej. Alle dine Melee Attacks kan ramme både et og to felter

væk på grund af dit lange spyd, men truer ikke på to felter. �Power Bonuses� til samme slag er IKKE

kumulative.

At-will powers:

Basic Melee Attack: Standard action, +8 vs. AC, Hit: 1d10+5 skade.

Basic Ranged Attack: Standard action (+ en minor til at trække et kastespyd), Range 10/20, +8 vs. AC,

Hit: 1d6+5 skade

Charge: Standard action, move op til speed i lige linje (min. 2) og angrib +9 vs. AC, Hit: 1d10+5 skade,

effekt: tur slutter.

Commander�s Strike: Attack 1, Standard Action, special: Du skal kunne nå både en fjende, og en

allieret som kan nå fjenden. Din allierede foretager et Basic Attack med +5 skade.

Viper�s Strike: Attack 1, Standard action, +8 vs. AC, Hit: 1d10+5 skade, Effekt: Prøver målet at shifte

inden starten af din næste tur, kan en allieret i nærkamp tage et Opportunity Attack.

Encounter Powers:

Inspiring Word: Warlord feature, to gange i hver kamp, men kun én gang i hver runde, Minor action,

Close Burst 5, mål: dig selv eller én allieret i området, effekt: målet genvinder Surge Value+1d6 hit

points.

Warlord�s Favor: Attack 1, Standard Action, +8 vs. AC, Hit: 2d10+5 skade OG én allieret inden for 5

felter får +6 Power Bonus til angreb mod målet indtil slutningen af din næste tur.

Adaptive Stratagem: Utility 2, Minor Action, mål: én allieret inden for 10 felter, effekt: den allierede kan

vælge mellem et +1 Power Bonus til Saving Throws ELLER et +5 Power Bonus til skade indtil

slutningen på din næste tur.

Steel Monsoon: Attack 3, Standard Action, +8 vs. AC, Hit: 2d10+5 skade OG op til fem allierede (dvs.

alle tre) inden for fem felter kan shifte et felt.

Daily Powers:

Lead the Attack: Attack 1, Standard Action, +8 vs. AC, 3d10+5 skade OG du selv og alle allierede inden

for 5 felter får +6 Power Bonus til angreb mod målet gennem resten af kampen, Miss: ingen skade, og

Power Bonusset er +1



Bonusser før forvandling: Har +2 til Will Defense, og +3 til Diplomacy Checks.

Effekt af forvandling i Skill Challenge: Skill check automatisk klaret, kan bruges efter slaget.

Effekt af forvandling i kamp: Standard Action, Ranged 10, +12 vs. Will, Hit: 3d12+5 Psychic damage &

Dazed + 5 ongoing psychic (save ends both), Miss: ½ skade, Dazed indtil slutningen af Morias næste

tur. Morias nedkalder underverdenens fantasmagoriske slanger over fjenden, som ser to hæslige

kæmpeslanger. Andre ser højest en vag skygge.



Eryxo, profetiens blodige våben, Resourceful Warlord level 4

�Hestens hov skal knuse Kobraens ryg�. Ishtars orakel havde spået, at dette ville betyde Kobraens Hus�

undergang. Da Kobraens frue fødte et barn, som på hoften havde et modermærke præcis som en

blodrød hestehov, blev det som spæd sat navnløs ud for at gå til i vildmarken, for Kobraerne går meget

op i magiens dystre affærer. Naturligvis blev barnet samlet op, af en fordrukken men sentimental

gammel lejesoldat, som kaldte barnet Eryxo og opdragede ham/hende til kriger. På sit dødsleje fortalte

den gamle kriger, som Eryxo kaldte �Papa�, sandheden om kurven med guldklædet, fundet mellem

ørkenens klipper, og om profetien, som Khorajas måske mægtigste adelshus frygtede. Eryxo indså, at

han/hun ikke var født til at sove på den hårde jord, for til sidst at ende i en navnløs grav, knap dyb nok

til at holde ulvene stangen, men til at herske over et mægtigt palads, sin slægt, sin arv. Han/hun

besluttede sig for at fornægte oraklets ord og ikke knuse Kobraens Hus, men hæve det op af forfaldet.

Som en talentfuld soldat med en honningsød tunge, der kan forlokke såvel som skræmme, har Eryxo

tilkæmpet sig en plads blandt Khorajas riddere, som kan blive en trædesten til herskerværdighed.

Kobraens Hus har dog modstået alle tilnærmelser med subtile fælder og korruption, og tilbyder kun en

plads som håndlanger, ikke betroet, og Eryxo er kommet til at nære hengivenhed og venskab for sine

nærmeste blandt ridderne.

Køn: Er Eryxo en ung mand med brændende ambition og forføreriske talegaver, eller en ung kvinde

med de mørke lokker gemt under hjelmens skjul, der nægter at acceptere sin skæbnebestemte plads

som krageføde? Valget er dit, kære spiller.

Forvandling: Oraklet forudså Kobraens undergang, og Eryxo er kommet for at erobre, ikke ødelægge.

Men vreden over det morderiske svigt ulmer, og profetiens kraft løber som en hemmelig ild i blodet. Vil

han/hun fornægte skæbnens magt og vriste sin arv fra en uvillig verden, eller vil skæbnen og vreden

vinde, og lokke ham/hende til at glemme ambition og vilje til at overleve, for at indtage rollen som

profetiens blodige våben og sin slægts undergang? Valget er dit, kære spiller, og det er helt frit.



Eryxo, profetiens blodige våben, Resourceful Warlord level 4:

Str 18 +4, Con 14 +2, Dex 10, Int 16 +3, Wis 8 -1, Cha 16 +3

HP: 41 Bloodied: 20 Surge Value: 10 Surges/day: 9 Speed: 6 Init. +8

Defenses: AC +10, Fort +7 (+9 før forvandling), Ref +7, Will +6

Action Points: 1 per episode

Powers: At-will Opening Shove*, Commander�s Strike, Encounter Hammer Formation* 1 (kræver

spydkast), Bloody Ending* 3 (kræver Bloodied modstander), Daily Calculated Assault* 1, Utility

Encounter Shake It Off 2

Feats: Heavy Shield Prof., Wp. Foc., (Hv. Blades), Action Surge, Imp. Init.

Skills: Bluff +10 (+13 før forvandling)**, Athletics +8 (+11 uden rustning), Diplomacy +10, Endurance +6

(+9 uden rustning), History +10, Intimidate +10

Udstyr: Longsword, Hv. Shield, Hide Armour, 3 Javelins

Resourceful Presence: Allierede, som bruger Action Points i din tilstedeværelse, får +5 på skade-slag

med deres ekstra-handlinger ELLER får 5 temporary hit points hvis de slet ikke rammer noget.

Taktik: Eryxo er en mobil opportunist. Hammer Formation er god til at åbne mod en modstander, som

dine allierede kan komme til at angribe inden for den næste runde, Bloody Ending er god at bruge mod

en hård modstander som netop er blevet Bloodied. Hvis du hjælper en allieret med Calculated Assault,

er det godt at følge op med Commander�s Strike i senere runder. Opening Shove giver ikke god skade,

medmindre du har en allieret under med rigtig gode midlertidige bonusser, men er god til at bryde

fjendtlige formationer. Brug Shake It Off, hvis du eller en allieret virkelig har brug for at slippe af med en

(SaveEnds) effekt. Dit Action Point er dit skinnende helte-øjeblik: Du kan tage en ekstra Standard

Action i din tur med +3 til angreb fra Action Surge feat, og får følgende bonusser, hvis de andre helte er

i nærheden. De virker sammen.

� Roshan: Du genvinder 6 hit points.

� Morias: Du får +2 til angreb og +5 til skade med dine ekstra-handlinger.

� Ago: Du får et ekstra Basic Attack (med alle bonusser til angreb og skade). Rammer du forbi,

giver du Combat Advantage til alle fjender indtil slutningen af din næste tur. Eller, en gratis

Move Action.

Heltene er bygget på 28 build points, og har fået lov at købe dex og wis til halv pris, fordi de er så

ligegyldige for warlords. Desuden er en af deres tre at-will powers blevet byttet til en bonus Skill

Training feat. Powers markeret med * er fra Martial Power. Færdigheden markeret med ** er fra �gratis�

Skill Training.



Powers

�Effekt� gælder uanset om du rammer eller ej. �Power Bonuses� til samme slag er IKKE kumulative.

At-will powers:

Basic Melee Attack: Standard action, +9 vs. AC, Hit: 1d8+5 skade.

Basic Ranged Attack: Standard action (+ en minor til at trække et kastespyd), Range 10/20, +8 vs. AC,

Hit: 1d6+4 skade

Charge: Standard action, move op til speed i lige linje (min. 2) og angrib +10 vs. AC, Hit: 1d8+5 skade,

effekt: tur slutter.

Opening Shove: Attack 1, Standard Action, +9 vs. Reflex, Hit: skub målet et felt. Herefter kan en allieret

(hvis der er en i position) lave et Melee Basic Attack ELLER shifte 3 felter.

Commander�s Strike: Attack 1, Standard Action, special: Du skal kunne nå både en fjende, og en

allieret som kan nå fjenden. Din allierede foretager et Basic Attack med +3 skade.

Encounter Powers:

Inspiring Word: Warlord feature, to gange i hver kamp, men kun én gang i hver runde, Minor action,

Close Burst 5, mål: dig selv eller én allieret i området, effekt: målet genvinder Surge Value+1d6 hit

points.

Hammer Formation, Ranged Attack 1 (kastespyd), Standard Action, Range 10/20, +8 vs. AC, Hit: 1d6+4

skade OG allierede inden for 3 felter af dig gør 1(våben-skadesterning) ekstra skade med deres næste

angreb før starten af din næste tur.

Shake It Off, Utility 2, Minor Action, Range 10 (udløser Opportunity Attack), mål: dig eller én allieret

inden for rækkevidde, effekt: målet tager et (øjeblikkeligt, ekstra) Saving Throw med +3 power bonus.

Bloody Ending, Attack 3, Standard Action, mål: en Bloodied modstander, +9 vs. AC, hit: 2d8+8 OG

allierede får +2 power bonus til angreb mod målet indtil slutningen af din næste tur.

Daily Powers:

Calculated Assault, Attack 1 (reliable, det er kun brugt hvis det rammer), Standard Action, +9 vs. AC,

hit: 1d8+5 skade OG én allieret inden for 5 felter af dig får +4 power bonus til skade-slag mod målet

gennem resten af kampen. Du kan overføre bonusset til en anden allieret med en Minor Action.



Bonusser før forvandling: +2 Fortitude, +3 til Bluff checks

Effekt af forvandling i Skill Challenge: Skill check automatisk klaret, kan bruges efter slaget.

Effekt af forvandling i kamp: Standard action (at erklære identitet og påberåbe sig profetien), Ranged

attack range 20, Burst 2, +10 vs. Reflex, Hit: 3d10+3 damage, Dazed (indtil slutningen af Eryxos næste

tur) & knocked prone. Miss: ½ skade & knocked prone. Profetien slår til!

Ago fra Kimmeria, ambitiøs barbar, Bravura Warlord level 4:



Ago fra Kimmeria, ambitiøs barbar, Bravura Warlord level 4

To ting drev Ago til at forlade de barske kimmeriske bjerge. Den ene var historier om stolt knejsende

slotte beboet af ædle skønjomfruer og riddere i skinnende harnisk, fortalt af momormor, som før hun

blev en kimmerisk krigshøvdings røvede brud var khorajisk grevedatter. Den anden var en røgsværtet

rød silkelas sømmet op på væggen i bjælkehytten. Den pegede far ofte på og udbrød: �Se, mit barn,

dét er luksus! Da jeg var i Syden, tog jeg dette silkelændeklæde som bytte. Lad ingen sige, at vi ikke

har det fint her i Kimmeria!� Oplyst af bedstemors fortællinger og sin fjerdedel civliseret blod kunne Ago

godt høre, hvor latterlig hendes/hans fars pral var, og skammede sig over at leve i en barbarisk udørk.

Da hun/han var seksten år og havde bevist sit krigerværd ved at dræbe en fjende i åben kamp, drog

hun/han ud for at se den vidunderlige, prægtige civilisation og med styrke og mod gøre en del af den til

sin egen: Ago ville have sine egne riddere og skønjomfruer, på sit eget slot, ikke blot flå lidt tingeltangel

ud af et brændende hus for at slæbe det hjem til ødemarken. I de civiliserede lande så hun/han både

pragt og ussel svaghed, som en barbar måtte foragte, men også noget forunderligt: Folk, riddere, der

kæmpede for noget større end dem selv, for principper og ære, for en sag. På den ene side en fjollet og

måske hyklerisk svaghed sammenlignet med barbarens ærlige selviskhed, og dog så fascinerende. Nu

er Ago ridder i den hyboriske bystat Khoraja, stor og prægtig nok til at være et værdigt mål for en

ambitiøs barbar, men ikke for stor til at gribe. Med tro og modige venner ved sin side skal hun/han nok

finde en prægtig plads her.

Køn: Er Ago et traditionelt mandligt barbarisk muskelbundt der hemmeligt drømmer om at være en

ridder i skinnende rustning? Eller en stærk og voldelig kvinde fra Norden, som i Syden søger noget

smukt og forunderligt, som på mærkværdig vis unddrager sig at blive grebet med magt? Valget er dit,

kære spiller.

Forvandling: Ago er fuld af højlydt foragt for folk, som af fjollede idéer lader sig lokke bort fra den

sande og simple fornufts vej: At kæmpe for at vinde. Men bag de brovtende ord gemmer sig en

fascination af ridderlighed og opofrelse for en sag. Vil hun/han holde fast ved sin hensigt om at gribe

civilisationens goder ved hjælp af barbarisk styrke og snusfornuft, eller ende med at kæmpe som en

sand ridder for sit nye, adopterede hjemland? Valget er dit, kære spiller, og det er helt frit.



Ago fra Kimmeria, ambitiøs barbar, Bravura Warlord level 4:

Str 20 +5, Con 16 +3, Dex 9 -1, Int 10, Wis 13 +1, Cha 14 +2

HP: 48 Bloodied: 24 Surge Value: 12 (14), Surges/day: 10 Speed: 5

Defenses: AC +8, Fort +8, Ref +2, Will +5

Action Points: 1 per episode

Powers: At-will Opening Shove*, Wolf Pack Tactics (og glem ikke charge!), Encounter Hammer & Anvil

1, Flattening Charge* 3, Daily Fearless Rescue* 1, Utility Encounter Rub Some Dirt on It* 2

Feats: Toughness, Wp. Foc. (Axe), Powerful Charge, Action Surge

Skills: Intimidate +9, Heal +8, Athletics +11 (+12 uden rustning), Endurance +9 (+10 uden rustning, +12

før forvandling eller +13 uden rustning), Diplomacy +9, History +7**

Udstyr: Greataxe, Chainmail

Bravura Presence: Allierede, som bruger Action Points i din tilstedeværelse kan enten tage en gratis

Move Action ELLER et gratis Basic Attack, med alle bonusser for Action Points. Rammer angrebet forbi,

giver den allierede Combat Advantage til alle fjender indtil slutningen af sin næste tur.

Taktik: Lige på og hårdt er din vej frem! Charge ved enhver lejlighed, og husk at du kan tage en Move

Action for at bringe dig i position (du skal charge mindst to felter). Brug Flattening Charge indtil du

rammer forbi med den, derefter alm. charge. Opening Shove og Wolf Pack Tactics kan begge bruges til

at bryde fjendtlig formationer. Opening Shove giver ikke god skade, medmindre du har en allieret under

rigtig gode midlertidige bonusser. Dit Action Point er dit skinnende helte-øjeblik: Du kan tage en ekstra

Standard Action i din tur med +3 til angreb fra Action Surge feat, og får følgende bonusser, hvis de

andre helte er i nærheden. De virker sammen.

� Roshan: Du genvinder 6 hit points.

� Morias: Du får +2 til angreb og +5 til skade med dine ekstra-handlinger.

� Eryxo: +5 til skade ELLER 5 temporary hit points hvis dit angreb ikke rammer noget mål.

Heltene er bygget på 28 build points, og har fået lov at købe dex og wis til halv pris, fordi de er så

ligegyldige for warlords. Desuden er en af deres tre at-will powers blevet byttet til en bonus Skill

Training feat. Powers markeret med * er fra Martial Power. Færdigheden markeret med ** er fra �gratis�

Skill Training.



Powers

�Effekt� gælder uanset om du rammer eller ej. �Power Bonuses� til samme slag er IKKE kumulative.

Ago gør +1d12 ekstra skade på Critical Hits med sin tohåndsøkse.

At-will powers:

Basic Melee Attack: Standard action, +9 vs. AC, Hit: 1d12+5 skade.

Charge: Standard action, move op til speed i lige linje (min. 2) og angrib +10 vs. AC, Hit: 1d12+8 skade,

effekt: tur slutter.

Opening Shove: Attack 1, Standard Action, +9 vs. Reflex, Hit: skub målet et felt. Herefter kan en allieret

(hvis der er en i position) lave et Melee Basic Attack.

Wolf Pack Tactics: Attack 1, Standard action, special: før angrebet kan du lade en allieret nær dig eller

målet shifte et felt, +9 vs. AC, Hit: 1d12+6 skade.

Encounter Powers:

Inspiring Word: Warlord feature, to gange i hver kamp, men kun én gang i hver runde, Minor action,

Close Burst 5, mål: dig selv eller én allieret i området, effekt: målet genvinder Surge Value+1d6 hit

points.

Hammer and Anvil: Attack 1, Standard action, +9 vs. Reflex, Hit: 1d12+6 skade OG en allieret nær

målet foretager et Basic Attack som free action med +2 bonus til skade.

Rub Some Dirt On It: Utility 2, Minor Action, Melee Touch, mål: skal være bloodied, dig eller en allieret,

effekt: får 7 temporary hit points.

Flattening Charge: Attack 3, Standard Action, krav: skal bruges som charge, move op til speed i lige

linje (min. 2) og angrib +10 vs. Fortitude, Hit: 1d12+8 skade OG målet bliver knocked prone OG du

beholder Flattening Charge. Miss: Målet får Combat  Advantage mod dig indtil starten af din næste tur,

effekt: tur slutter.

Daily powers:

Fearless Rescue: Attack 1, Immediate Reaction, udløser: en fjende inden for 5 felter reducerer en

allieret til 0 hit points, mål: den udløsende fjende, effekt 1: før angrebet kan du bevæge dig til det

nærmeste felt, hvorfra du kan angribe målet, +10 vs. AC, hit: 2d12 +6 skade, effekt 2: den allierede kan

bruge en Healing Surge og genvinder 1d6 HP ekstra, for hvert Opportunity Attack du udløste under

effekt 1.



Bonusser før forvandling: +2 til din egen Healing Surge Value, +3 til Endurance checks

Effekt af forvandling i Skill Challenge: Skill check automatisk klaret, kan bruges efter slaget.

Effekt af forvandling i kamp: Minor Action (eller Immediate Interrupt ved skade som bringer dig under 0

HP) udløser at du kan spendere op til to Healing Surges, +2 til defenses indtil starten af næste tur, og et

ekstra, automatisk klaret Saving Throw.



Roshan/Metrius af Løvens Hus, tragisk ridder, Inspiring
Warlord level 4
Roshan af Løvens Hus er af kongefamilien, skønt datter/søn af kongens uægte bror og som sådan ikke

helt rigtig kongelig. Hun/han var ikke nogen pligt-tynget ung adelig og dyrkede både sværdfægtning og

jagt såvel som skuespil, sang og bægerklang som adspredelse og leg. Sorgløs, kunne man sige, og

ubekymret over forventninger og konventioner. Det var indtil tvillingebroderen Metrius� død. Roshans

fader, den uægte prins, er en principfast gammel ridder som på sine gamle dage har mistet det meste

af både syn og hørelse, og derfor går meget op i, at hans børn må opretholde familiens ære, når han nu

selv er invalid. Skuffet over den unge Roshans udsvævende livsførelse trøstede han sig ved Metrius,

en af de fornemste blomster af Khorajas ridderskab, en ung mand af principper og ære. Da Metrius

kom ud for en jagtulykke og lå døende gik det op for Roshan, at dette også ville blive deres faders død,

for nyheden ville knuse faderens hjerte. I fortvivlelse og medlidenhed foregav Roshan at være sin bror,

som var kommet sig, og straks vendte faderen tilbage til livet, nu da der stadig var håb for slægtens

ære og værdighed. Roshans moder fandt mummespillet skammeligt men lovede at gå med på �legen�,

hvis Roshan svor en dyr éd på at hun/han ville opføre sig i overensstemmelse med Metrius�

ridderidealer og afholdenhed. For faderen og det meste af omverdenen hed det sig, at den

udsvævende søster/bror med de upassende voldelige/kvindagtige sysler var draget bort til fjerne lande,

og Metrius rejste sig fra sit sygeleje. Væk med bløde silkegevandter, harpespil og den dejlige vin. På

med uld, stål og pligt. Hermed skete en forvandling, som ikke kan omgøres. Den �svage� søskende

opdagede sin egen styrke og evne til at kæmpe. Hun/han er bedre end god til det, og beundres af både

våbenbrødre og skønjomfruer, men bag det selvsikre smil og det barske ydre syder vrede, bitterhed og

længsel, vrede mod ridderskabets storskrydende og selvdestruktive æresbegreber, bitterhed over den

tabte uskyld og skønhed og over at smukke Roshan måtte dø for at den tåbelige idealist Metrius kunne

leve, længsel efter at bruge sværdkunsten og talegaverne til at gribe magten og regere i skønhed og

overflod uden at nogen ville kunne protestere. Længsel efter at bringe Roshan tilbage, men med

Metrius styrke og hæder. Imens klynger den gamle fader sig til livet, med sin hustru ved sin side, og

glæder sig i livets efterår over sin søn Metrius hæder og bedrifter. Metrius �død� ville også blive hans.

Køn: Er Roshan en ung adelsdame, der dyrkede ridderskab som en upassende og frivol adspredelse,

før broderens død gjorde legen til dødelig alvor? Eller er Roshan en ung adelsmand med mere længsel

til vin, skønhed og skuespil end til støvletramp og ridderære, som nu er tvunget af familiefølelse og

medlidenhed til at spille sit livs rolle? Valget er dit, kære spiller.

Forvandling: Som �Metrius� kan Roshan inspirere ved sit heltemod, og besidder uden vinens

beruselse klar indsigt i sine medmenneskers hjerter som kan bruges til at lede dem. Vil hun/han spille

mummespillet til den bitre ende, eller lægge sin broder, sin fader og æresbegreberne i graven og

kæmpe med beskidte kneb og en hyldest til sejrherrens berusende skål på sine læber? Valget er dit,

kære spiller, og det er helt frit. Når som helst kan du opgive dine bonusser sammen med det ydre skin

af helteære og familiepligt, for én gang at få en vældig og afgørende hjælp ud af forvandlingen. 



Roshan/Metrius af Løvens Hus, tragisk ridder, Inspiring Warlord level 4:

Str 20 +5, Con 13 +1, Dex 8 -1, Int 11, Wis 10, Cha 18 +4

HP: 40 Bloodied: 20 Surge Value: 10 Surges/day: 8 Speed: 5 Init.: +3

Defenses: AC +10, Fort +9, Ref +5, Will +8

Action Points: 1 per episode

Powers: At-will Furious Smash, Wolf Pack Tactics, Encounter Hammer & Anvil 1, Warlord�s Strike 3,

Daily Bastion of Defense 1, Utility Daily Heroic Effort* 2.

Feats: Heavy Shield Proficiency, Bastard Sword Proficiency, Weapon Focus (Heavy Blades), Improved

Inspiring Word*

Skills: Athletics +9 (+12 uden rustning), Diplomacy +11, Endurance +5 (+8 uden rustning), History +7,

Intimidate +11, Insight +7 (+10 før forvandling)**

Udstyr: Chainmail, Heavy Shield, Bastard Sword

Inspiring Presence: Allierede genvinder 6 hit points når de bruger Action Points inden for syne af

Roshan (7 før forvandling).

Taktik: Få en af dine frænder til at hjælpe dig med at få Bastion of Defense til at ramme tidligt i kamp.

Brug Furious Smash mod minions, eller til at hjælpe dine frænder med at få deres vigtige angreb til at

ramme. Specielt hvis en af dine frænder giver bonusser mod en bestemt modstander, kan du få rigtig

meget ud af at bruge Warlord�s Strike efterfulgt af Hammer and Anvil. Dit Action Point er dit skinnende

helte-øjeblik: Du kan tage en ekstra Standard Action i din tur, og får følgende bonusser, hvis de andre

helte er i nærheden. De virker sammen.

� Morias: +2 til angreb, +5 til skade.

� Eryxo: +5 til skade ELLER 5 temporary hit points hvis dit angreb ikke rammer noget mål

� Ago: Du får et ekstra Basic Attack (med alle bonusser til angreb og skade). Rammer du forbi,

giver du Combat Advantage til alle fjender indtil slutningen af din næste tur. Eller, en gratis

Move Action.

Heltene er bygget på 28 build points, og har fået lov at købe dex og wis til halv pris, fordi de er så

ligegyldige for warlords. Desuden er en af deres tre at-will powers blevet byttet til en bonus Skill

Training feat. Powers markeret med * er fra Martial Power. Færdigheden markeret med ** er fra �gratis�

Skill Training.



Powers

�Effekt� gælder uanset om du rammer eller ej. �Power Bonuses� til samme slag er IKKE kumulative.

At-will powers:

Basic Melee Attack: Standard action, +10 vs. AC, Hit: 1d10+6 skade.

Charge: Standard action, move op til speed i lige linje (min. 2) og angrib +11 vs. AC, Hit: 1d10+6 skade,

effekt: tur slutter.

Furious Smash: Attack 1, Standard action, +10 vs. Fortitude, Hit: 5 skade OG en allieret i nærkamp

med målet får +4 power bonus til angreb og skade på sit næste nærkampsangreb mod målet, før

starten af din næste tur.

Wolf Pack Tactics: Attack 1, Standard action, special: før angrebet kan du lade en allieret nær dig eller

målet shifte et felt, +10 vs. AC, Hit: 1d10+6 skade.

Encounter Powers:

Inspiring Word: Warlord feature, to gange i hver kamp, men kun én gang i hver runde, Minor action,

Close Burst 5, mål: dig selv eller én allieret i området, effekt: målet genvinder Surge Value+1d6+4 hit

points (+5 før forvandling).

Hammer and Anvil: Attack 1, Standard action, +10 vs. Reflex, Hit: 1d10+6 skade OG en allieret nær

målet foretager et Basic Attack som free action med +4 bonus til skade.

Warlord�s Strike: Attack 3, Standard action, +10 vs. AC, Hit: 2d10+6 skade OG alle allierede (ikke dig

selv) får +5 bonus til skade mod målet indtil slutningen af din næste tur.

Daily Powers:

Bastion of Defense: Attack 1, Standard action, +10 vs. AC, Hit: 3d10+6 skade OG alle allierede har +1

Power Bonus til alle defenses i resten af kampen, så længe de er inden for 5 felter af dig. Effekt:

Allierede inden for 5 felter af dig får 9 temporary hit points (10 før forvandling).

Heroic Effort: Utility 2, Minor action, Close Burst 10. Krav: Du skal være Bloodied, mål: hver allieret i

området, effekt: læg +4 til skade-slag indtil du ikke længere er bloodied. Desuden får du selv 8

temporary hit points.



Bonusser før forvandling: Deler +1 ekstra Hit Point healing og temp. HP ud, og har +3 til Sense

Motive checks.

Effekt af forvandling i Skill Challenge: Skill check automatisk klaret, kan bruges efter slaget.

Effekt af forvandling i kamp: Et re-roll med +2 i kamp vha. et beskidt trick, + Stun (Save Ends) på et hit,

eller Stun indtil enden på din næste tur på miss.


