
OGRONSK LEGOKNEKT

RYGGSÄCKSFÖREMÅL ANTAL

X MÅLTIDER 3
X SMÄLLSTOFT 1
X LAUMSPURS DROPPAR 2

RANG TITEL

DISCIPLINER BONUS

VÄLBYGGD +2
+2 i Bonus på alla fysiska Prövningar

VAPEN/KRIGSHANDSKE +2
+2 i Stridsvärde när du slåss med Krigshandske

CENERHAT +2
+2 i StridSvärde mot Cenerdruider & deras hantlangare

DRODARIN/SPRÄNGMEDEL +2
Har lärt dig hantera smällstoft av Bors dvärgskyttar

TRÖGTÄNKT
Fiendens mentala attacker kostar dubbelt & får halv effekt

VILJESTYRKA 8
STYRKOR BONUS

smärttålig: Förlorar 1 Uthållighet mindre/StridSrUnda

skrämmande: +1 på alla Prövningar mot hot & förhör

SVAGHET BONUS
långsam: –2 på initativ när stridsordningen avgörs

SPECIALFÖREMÅL BONUS

X RINGBRYNJA (Uthållighet) +4
X ARMSKENOR (Uthållighet) +1
X KOGER (4 javelin)

PENGABÖRS
GULDDALER 15

INSPIRATIONER UPPENBARELSER

ZOND STÅLHAND

 5 stridare



OGRONSK LEGOKNEKT
BESKRIVNING

Du är inte den första Stålhanden. Du är inte 
ens den andra. Du är den senaste i en lång 
rad Stålhänder som sträcker sig tillbaka till 
tiden innan ditt folk gav sig ut på vandring. 
Det som förenar er är släktskapet med dvär-
garna i Bor, att du besitter Stålhanden, en 
urgammal spikförsedd stridshandske, samt 
att du uppskattar gåtor.

Det sistnämnda är skälet till varför du är 
personlig livvakt åt stjärntyderskan Cylen-
dae Tavish. Din heder tvingar dig  att tjäna 
henne tills du kan besvara hennes gåta.

PERSONLIGHET
Du är inte subtil. Det skulle vara felaktigt 
att anta att du är en rå tölp, oförmögen till 
hövlighet och att föra sig. I själva verket så 
är du en rå tölp som är helt ovillig att bry 
sig om hövlighet och att föra sig. 

Du kan vara artig när du måste, men det 
är aldrig någon som lejer dig för att vara 
trevlig i sociala sammanhang. Vanligtvis vill 
de ha något demolerat eller någon krossad 
på något kreativt och permanent sätt. Varför 
ska du bry dig om etikett, när det snarare är 
våldsamt uppträdande som definierar det 
mesta av ditt liv?

VAD DRIVER DIG?
Just nu arbetar du som livvakt och det är 
allt du egentligen behöver. Du blir trots allt 
inte yngre. Din kropp blir långsammare och 
det obeskrivliga våldet tär mer på krafterna 
än det gjort tidigare. Så länge som du fort-
farande kan vara till nytta har du en orsak 
att fortsätta.

Om du nu bara kunde lösa den där för-
baskade gåtan!

STRIDSTABELL
DU vs FIENDEN

UTHÅLLIGHET STRIDSRATIO UTHÅLLIGHET

uthållighet 0 = död

VAPEN BONUS

X KRIGSHANDSKAR +1

ANDRA VAPEN

SPECIALISERINGAR
Vapenspecialist: Balans. +1 i Skada mot din fiende

STRIDSVÄRDE UTHÅLLIGHET

18 36


