
Sahim, człowiek w zbroi Samotny manipulator 
11. poziomu 

Średni naturalny humanoid (żyjący konstrukt) PD 3000 
Inicjatywa +6 Zmysły Percepcja +10 
PW 387; Próg ciężkich ran 193 
KP 25; Wytrwałośd 23, Refleks 23, Wola 24 
Rzuty obronne +5 
Szybkośd 6 
Punkty Akcji 2 

  M Szamszir (standardowa; nieograniczona) • Broo 

+16 przeciwko KP; 1k8+5 obrażeo plus 1k6 obrażeo od ognia 
(krytyk 19+2k8). 

 

c Wirujący szamszir (standardowa; nieograniczona) • Broo  
Bezpośredni wybuch 1; +16 przeciwko KP; 1k8+5 obrażeo plus 
1k6 obrażeo od ognia (krytyk 19+2k8). 

   r Błotnista pułapka (pomniejsza; nieograniczona) 
Na odległośd 10; +15 przeciwko Wytrwałości; 1k8+5 obrażeo 
oraz cel zostaje unieruchomiony (rzut obronny kooczy). 

  a Rozmiękczenie kamienia (pomniejsza; odnowienie 6) • 
        Strefa 

Obszarowy wybuch 2 w promieniu 10 pól; teren w obszarze 
wybuchu zamienia się w kleistą breję, która traktowana jest 
jako trudny teren. 

  a Ściana dymu (standardowa; podtrzymanie: pomniejsza;       
        spotkaniowa) • Przywołanie 

Obszarowy mur 8 w zasięgu 10; Sahim przywołuje ścianę 
magicznego dymu, która może mied do 8 pól długości oraz do 
4 pól wysokości. Dym blokuje pole widzenia, a objęty przezeo 
teren traktowany jest jako średnio zakryty. 

  a Burza piaskowa (standardowa; odnowienie, gdy pierwszy raz   
         zostanie przekroczony próg ciężkich ran; spotkaniowa) • 
        Grzmot, Moc 

Obszarowy wybuch 2 w promieniu 12 pól; +15 przeciwko 
Refleksowi; 4k8+5 obrażeo od grzmotu i mocy oraz cel zostaje 
oślepiony (rzut obronny kooczy). 

   c Alchemiczna iskra (kiedy trafiony przez atak; gdy przekroczono 
        próg ciężkich obrażeo; nieograniczona) • Błyskawica 
       Bezpośredni wybuch 1; bez ataku; 1k8+5 obrażeo od błyskawic 

   Ognista pułapka (pomniejsza 1/rundę; nieograniczona) •    
    Ogieo, Przywołanie 

W wyniku transmutacji okolicznej materii, Sahim powołuje do 
istnienia ognistą pułapkę, która pojawia się na zajmowany 
przez niego polu lub w odległości 5 pól od niego (akcja 
prowokuje atak okazyjny). Co rundę Sahim może przemieścid 
jedną pułapkę w zasięgu wzroku w akcji pomniejszej o 5 pól 
(nie dotyczy to pułapki przywołanej w tej samej turze). Jeśli 
pułapka stanie się celem ataku zadającego obrażenia (posiada 
te same statystyki obronne co Sahim), wówczas natychmiast 
wybucha, raniąc wszystkich w zasięgu. Pułapkę można 
unieszkodliwid udanym testem Złodziejstwa (ST  21). Sahim 
może aktywowad jedną ognistą pułapkę w zasięgu wzroku, 
poświęcając na to akcję pomniejszą. Kiedy pułapka wybucha, 
wykonaj atak: bezpośredni wybuch 1 (pułapka jest centrum 
wybuchu); +15 przeciwko Refleksowi; 2k10 obrażeo od ognia. 

     Podwójna jaźo 
Kiedy otumaniony, może wykonad akcję standardową oraz 
pomniejszą oraz nadal może wykonywad akcje 
natychmiastowe. Kiedy ogłuszony, staje się otumaniony i w 
swojej turze posiada tylko akcję standardową. 

Charakter nieokreślony Języki wspólny 
Umiejętności Arkana +14, Atletyka +12, Wytrzymałośd +14 
S 15 (+7) Zr 12 (+6) Roz 21 (+10) 
Kon 18 (+9) Int 18 (+9) Cha 12 (+6) 
Wyposażenie zbroja płytowa, szamszir 

Sahim, man in armor Level 11 Solo Controller 
Medium natural humanoid (living construct) XP 3000 
Initiative +6 Senses Perception +10 
HP 387; Bloodied 193 
AC 25; Fortitude 23, Reflex 23, Will 24 
Saving Throws +5 
Speed 6 
Action Points 2 

  M Scimitar (standard; at-will) • Weapon 

+16 vs AC; 1d8+5 damage plus 1d6 fire damage (crit 19+2d8).  

c Whirling Scimitar (standard; at-will) • Weapon  
Close burst 1; 1d8+5 damage plus 1d6 fire damage (crit 
19+2d8). 

   r Muddy Trap (minor; at-will) 
Ranged 10; +15 vs Fortitude; 1d8+5 damage, and the target is 
immobilized (save ends). 

  a Weaken the Stone (minor; recharge 6) • Zone 
Area burst 2 within 10; terrain in burst become a gluey mush 
that is treated as difficult terrain. 

  a Wall of Smoke (standard; sustain minor; encounter) •    
         Conjuration 

Area wall 8 within 10; Sahim conjure a wall that consist of 
arcane smoke. The wall can be up to 8 squares long and up to 
4 squares high. The wall’s area is heavily obscured and blocks 
line of sight. 

  a Sandstorm(standard; recharge when first bloodied;  
         encounter) • Force, Thunder 

Area burst 3 within 12; +15 vs Reflex; 4d8+5 force and 
thunder damage, and target is blinded (save ends). 

   c Alchemist’s Spark (when hit by an attack; while bloodied;  
        at-will) • Lightning 
        Close burst 1; no attack roll; 1d8+5 lightning damage. 

    Fire Trap (minor 1/round; at-will) • Fire, Conjuration 
Sahim place the fire trap in his space or in square up to 5 
squares from him (action provokes opportunity attack). Once 
per round as minor action Sahim can move one fire trap in 
his sight up to 5 squares (it doesn’t apply to a trap that was 
conjured this turn). If trap is hit by an attack (trap has the 
same defenses as Sahim), it explodes. Trap can be disabled 
with a DC 21 Thievery check. As minor action Sahim can 
detonate one trap in his sight. When the trap detonates, 
make an attack: Area burst 1 centered on the bomb’s space; 
targets each creature in burst; +15 vs Reflex; 2d10 fire 
damage. 

     Dual Brain 
When dazed, Sahim takes a standard action and a minor 
action on his turn, instead of just a standard action, and can 
still take immediate actions. When stunned, he become 
dazed instead and has standard action available on his turn. 

Alignment Unaligned Languages Common 
Skills Arcane +14, Athletics +12, Endurance +14 
Str 15 (+7) Dex 12 (+6) Wis 21 (+10) 
Con 18 (+9) Int 18 (+9) Cha 12 (+6) 
Equipment Plate Armor, Scimitar 

 

 

 

 

 



Sahim, kompan Manipulator 11. poziomu     
Średni naturalny humanoid (żyjący konstrukt) PD – 
Inicjatywa +6 Zmysły Percepcja +10 
PW 66; Próg ciężkich ran 33  
Przypływ sił 9; Wartośd przypływu sił 15 
KP 25; Wytrwałośd 23, Refleks 23, Wola 24 
Szybkośd 6 

  M Szamszir (standardowa; nieograniczona) • Broo 

+16 przeciwko KP; 1k8+5 obrażeo (krytyk 13+2k8).  

c Wirujący szamszir (standardowa; spotkaniowa) • Broo  
Bezpośredni wybuch 1; +16 przeciwko KP; 2k8+5 obrażeo 
(krytyk 21+2k8). 

   r Błotnista pułapka (standardowa; nieograniczona) 
Na odległośd 10; +15 przeciwko Wytrwałości; 1k8+5 obrażeo 
oraz cel zostaje spowolniony (rzut obronny kooczy). 

  a Ściana dymu (standardowa; podtrzymanie: pomniejsza;       
        dzienna) • Przywołanie 

Obszarowy mur 8 w zasięgu 10; Sahim przywołuje ścianę 
magicznego dymu, która może mied do 8 pól długości oraz do 
4 pól wysokości. Dym blokuje pole widzenia, a objęty przezeo 
teren traktowany jest jako średnio zakryty. 

   c Alchemiczna iskra (natychmiastowa reakcja; kiedy trafiony  
        przez atak; spotkaniowa) • Błyskawica 
       Bezpośredni wybuch 1; bez ataku; 1k8+5 obrażeo od błyskawic. 

Charakter nieokreślony Języki wspólny 
Umiejętności Arkana +12, Atletyka +10, Wytrzymałośd +13 
S 10 (+5) Zr 12 (+6) Roz 18 (+9) 
Kon 16 (+8) Int 14 (+7) Cha 10 (+5) 
Wyposażenie zbroja płytowa, szamszir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahim, companion Level 11 Controller 
Medium natural humanoid (living construct) XP – 
Initiative +6 Senses Perception +10 
HP 66; Bloodied 33 
Healing Surge 9; Healing Surge Value 15 
AC 25; Fortitude 23, Reflex 23, Will 24 
Speed 6 

  M Scimitar (standard; at-will) • Weapon 

+16 vs AC; 1d8+5 damage (crit 13+2d8).  

c Whirling Scimitar (standard; encounter) • Weapon  
Close burst 1; +16 vs AC; 2d8+5 damage (crit 21+2k8). 

   r Muddy Trap (standard; at-will) 
Ranged 10; +15 vs Fortitude; 1d8+5 damage, and the target is 
slowed (save ends). 

  a Wall of Smoke (standard; sustain minor; daily) •    
         Conjuration 

Area wall 8 within 10; Sahim conjure a wall that consist of 
arcane smoke. The wall can be up to 8 squares long and up to 
4 squares high. The wall’s area is heavily obscured and blocks 
line of sight. 

   c Alchemist’s Spark (immediate reaction; when hit by an attack; 
        encounter) • Lightning 
        Close burst 1; no attack roll; 1d8+5 lightning damage. 

Alignment Unaligned Languages Common 
Skills Arcane +12, Athletics +10, Endurance +13 
Str 10 (+5) Dex 12 (+6) Wis 18 (+9) 
Con 16 (+8) Int 14 (+7) Cha 10 (+5) 
Equipment Plate Armor, Scimitar 
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