
Earthdawn: Ostrowy burzanu 
  Imię____________________________________ rasa_________________ 

 Dyscyplina______________________________ Krąg_________________ 

 Wygląd_________________________________  WIEK_________________ 

  

 CECHY  wartość stopień  kości akcji 
 Zręczność  __________ ________ ____________ 

 Siła fizyczna __________ ________ ____________ 

 Żywotność  __________ ________ ____________ 

 Percepcja  __________ ________ ____________ 

 Siła woli  __________ ________ ____________ 

 Charyzma  __________ ________ ____________ 

 

 Karma  maks.  Koszt  kość akcji 

 

 Obrona  pancerz inicjatywa szybkość 
 Fizyczna _____ fizyczny  _____ stopień    _____ pełna     _____ 

Magiczna _____ duchowy  _____ kość akcji_____ w walce _____ 

społeczna _____ 

 

Umiejętności stopień kości 

___________ ____ ____ 

___________ ____ ____ 

___________ ____ ____ 

___________ ____ ____ 

___________ ____ ____ 

___________ ____ ____ 

 

Zdolności rasowe 

_______________________ 

 

Pkt legend suma sława 

___________ ____ ____ 

Ekwipunek broń stopień kości zasięg pancerz fiz duch 

_______________________ __________________________ ________________________ 

_______________________ __________________________ ________________________ 

_______________________ __________________________ ________________________ 

_______________________  

_______________________ obrażenia   rany  magia krwi 

  

Bogactwo próg życia _______  testy zdrowienia _______ 
____________________________ Próg ran _______  kości zdrowienia _______ 

 próg przyt. _______  

skarby  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

motywacja 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

talenty poziom cecha 
STopień 
talentu 

Kości 
akcji 

dysc karma Wycz. 

______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
______________ ____ ___ _____ __ __ ___ ___ 
        

Drull Czcirogi    Troll 

Zbrojmistrz    1 

Para dumnych rogów   33 

 

 

  

 

 

16 7 k12 

16 7 k12 

14 6 k10 

16 7 k12 

13 6 k10 

7 4 k6 

 

 

 

  

 

 

 20    10         k4 

 

 

  

 

 

9  7  75  

9 1 k12  38 

5 

 

 

  

 

 

Broń biała 1 7 8 2k6 

Unik 1 7 8 2k6 1 

Historia broni 2 7 9 k8+k6   t t 

Przekucie ostrza 2 7 9 k8+k6   t  

Umysł ze stali 1 6 7 k12   

Rytuał karmiczny 1  

  

 

 Termowizja 

 

Piekarstwo 2 k8+k6 

Rycie run 1 k8  

Łowiectwo 1 2k6 

36  3    

10  k10   

28 

 

 

  

 

 

Dzieża, szybr, koczega  

Bogata szata podróżna 

 

  

 

Ruszył w świat w poszukiwaniu godnego wykonawcy niedokończonego rytuały Pozbawienia.  

Utrata rogów pozwoli odzyskać utracony honor. 


