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Előnyök
Ász: +2 mindenféle járművel tett dobásra, illetve
Szerencsepont-költéssel Sebtűrést dobhat a
járművének is. Ez egy Vezetés/Hajózás/Repüléspróba -2 levonással.
Jóvágású: +2 Karizma. (Ennyi bónuszt kap a
Meggyőzés és Információgyűjtés dobásaira –
beszámolva.)

Hősies: Bármibe is kerül, mindig segítesz a
rászorulóknak, a szükséget szenvedőknek.
Hűséges: Sosem árulnád el a barátaidat vagy
okoznál csalódást nekik.
Furcsaság: Most mégis mi furcsa van egy
whiskey-ző és szivarozó, Nők Kedvence skótban?

Felszerelés

Rock&Roll!: Ha a körében nem mozog, nem kell
számolnia az automata fegyverek visszarúgásával.

 Harci kés

MacGyver: Szerszámok nélkül is tud szerelni – a
legtöbb esetben. Képes minimális alapanyagból
kreatív dolgokat előállítani. (A mesélő
beleegyezésével.)



Varázslatok
-

6

Hátrányok

Mesterlövész: Ha a körében nem mozog, egy
távolsági támadásra +2 bónuszt kap.

Elán: Ha Szerencsepont használatával (újra)dob,
kap +2 bónuszt az adott dobásra.

Szívósság

(Erő+1d4 seb.)

M3 Greasegun géppisztoly
[12/24/48 | 2d6 seb. |TGY: 3 | Súly: 3,5 kg| Tár: 30 (d)]
Automata: TGY-szer lehet lőni vele körönként, ha 1-nél
többször lőnek, minden lövésre -2 levonás visszarúgás miatt.)
9 lőszert használ.
Páncéltörés (PT): 1 (célpont páncélja eggyel kisebbnek számít)



Colt M1911A1 (.45) pisztoly
[12/24/48 | 2d6+1 seb. |TGY: 1 | Súly: 1,25 kg| Tár: 7 (d)]
Páncéltörés (PT): 1 (a célpont páncélja egyel kisebbnek számít)
Félautomata: 2 golyó, +1 Lövészet, +1 sebzés



Kézigránát Mk2 „ananász”, 3db ( O O O )
[5/10/20 | 3d6 seb. |Terület: közepes kitörés ]



Harctéli élelem 5 napra ( O O O O O )



Kötél (20m)



TL-122 Zseblámpa

Archibald MacCallan, a Queen's Own Cameron Highlanders egység tagja hazájáért és a Királyért harcol. A
második El Alamein (Egyiptom) –i csata után kényszerszabadságra küldték, ő azonban nem bírt a vérével és
némi whiskey elfogyasztása után a Felföldet elhagyva újra szolgálatra jelentkezett.

