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Acrobacia•

Adestrar Animais

Atletismo

Atuação (________________)

Atuação (________________)

Cavalgar

Conhecimento (__________)

Conhecimento (__________)

Cura

Diplomacia

Enganaçãot

Furtividade•t

Identificar Magia

Iniciativa

Intimidação

Intuição

Ladinagem•t

Obter Informação

Ofício (_________________)

Ofício (_________________)

Percepção

Sobrevivência

•
Penalidade de armadura.    tPerícia desonrada.    Somente treinado.
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EQUIPAMENTO

HISTÓRIA

IDIOMAS

PERSONALIDADE

DINHEIRO
¥o:

¥p:

¥:

INFORMAÇÕES

APARÊNCIA

NOTAS

Básicos (CD 15)

Medianos (CD 18)

Avançados (CD 22)

Sublimes (CD 25)

Lendários (CD 28)

JUTSUSTALENTOS

Campanha:

Mestre:

Outros Jogadores:

XP Atual:

XP para próximo nível:
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