
KAI-KRIGARE
RANG TITEL VITA UGGLAN

KAI-DISCIPLINER BONUS

DJURVÄN
X HELA +2

JAKT
KAMOUFLAGE

X MENTAL ATTACK +2
X MENTAL SKÖLD +2

SPÅRA
X TELEKINESI +2
X VARSEBLI +2

VAPENSKICKLIGHET/

RYGGSÄCKSFÖREMÅL ANTAL

X LAUMSPURS DROPPAR 1
X LYKTA 1

MÅLTID
X REP 1

SPECIALFÖREMÅL BONUS

X HJÄLM (Uthållighet) +2
RINGBRYNJA (Uthållighet)
SKÖLD (StridSvärde)
KOGER (12 pilar)

PENGABÖRS
GULDDALER 18

FÖRBRUKADE MÅLTIDER

 5 Invigd



KAI-KRIGARE

Oavsett tidpunkt, dag som natt, kan man hitta 
dig i Kaiklostrets bibliotek. Din passion för 
det skrivna ordet och böckernas kunskap är 
oöverträffad bland dina likar. Med blott en 
blick kan du memorera en hel boksida och är 
en fontän av kunskap – också om sånt som få 
andra känner till om historia och kultur. Dina 
lärare har ofta skämtat och sagt att om böcker 
vore vapen, då skulle du vara Sommerlunds 
främsta krigare. Äldre Kaimästare ler stilla 
när de hör sådana skämt; de vet att böcker är 
vapen! En dag kommer du att bli en kraft att 
räkna med, då du svingar all din bokliga bild-
ning till skydd för landet och alla som behöver 
din hjälp. 

Din förkärlek för reflektion och eftertanke 
betyder inte att du är en ensamvarg. Du tycker 
att andra människor är minst lika intressanta 
som böcker. Du vill alltid veta mer om dina 
medmänniskor, vad de tycker om och vad 
de ogillar, vad de längtar efter och vad som 
skrämmer dem, eller varför de agerar som de 
gör över huvudtaget. Ofta försöker du bilda 
dig en uppfattning på lite avstånd först, men 
sen tar din nyfikenhet alltid över. I synnerhet 
om någon verkar försöka dölja en hemlighet, 
då blir du envis som synden i dina försök att 
räkna ut vad det är de vill hålla dolt.

STRIDSTABELL
DU vS FIENDEN

UTHÅLLIGHET STRIDSRATIO UTHÅLLIGHET

uthållighet 0 = död

VAPEN BONUS

DOLK

SPJUT

STRIDSKLUBBA

KORTSVÄRD

STRIDSHAMMARE

SVÄRD

STRIDSYXA

PILBÅGE

X STAV 0

BREDSVÄRD

STRIDSVÄRDE UTHÅLLIGHET

15 25 (+2)

BESKRIVNING AV VITA UGGLAN


