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Előnyök
Nagydarab: Sokkal több terhet tudsz cipelni, mint
mások és a tested is ellenállóbb a sérülésekkel
szemben. (+1 Szívósság – beszámítva.)
Jellegzetes Fegyver - Sasha: „Sahsa”, a csak
neked készített, vállhevederrel ellátott M2
Browning orosz másolata a lelki társad, a
„kistestvéred”: +1 a Lövészet dobásaidra Sashaval.
Mesterlövész: Ha a körében nem mozog, egy
távolsági támadásra +2 bónuszt kap.
Rock&Roll!: Ha a körében nem mozog, nem kell
számolnia az automata fegyverek visszarúgásával.
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Hátrányok
Hősies: Bármibe is kerül, mindig segítesz a
rászorulóknak, a szükséget szenvedőknek.
Hűséges: Sosem árulnád el a barátaidat vagy
okoznál csalódást nekik.
Furcsaság: Nagy melák orosz vagy, aki nem buta.
Ilyen is van?

Felszerelés
 Boxer
(Erő+1d4 seb., -2 Hárítás fegyveres ellen)


„Sasha” M2 Browning .50 – USSR edition
[50/100/200 | 2d10 seb. |TGY: 3 | Súly: 38 kg| Tár: 250
(h)]
Automata: TGY-szer lehet lőni vele körönként, ha 1-nél
többször lőnek, minden lövésre -2 levonás visszarúgás miatt.)
9 lőszert használ.
Páncéltörés (PT): 3 (célpont páncélja eggyel kisebbnek számít)
Nehézfegyver: Nehéz Páncéllal rendelkező ellenfeleket is képes
megsebezni.
Mozdulatlan: Ha mozogsz, nem tudod használni.

Halálpontos Lövés: Abban a körben, amikor
Dzsóker-t kapsz kezdeményezésnek, dupla sebzést
okozol lőfegyverrel.

Varázslatok

Szívósság



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



Harctéli élelem 5 napra ( O O O O O )



Kötél (20m)



TL-122 Zseblámpa

Vladimir Smirnov, avagy Az Egyetlen Ruszki, Aki Akcentus Nélkül Beszélni a Németet és az Angolt. A
nehézgéppuskák használatában szerzett gyakorlatod mellett ez a másik tulajdonságod, ami miatt helyet
kaptál ebben a nemzetközi csapatban. Persze ha akarsz, beszélhetsz akcentussal – csak hogy ne zavard
össze a környezetedben lévőket. :)

