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Fighter

Rewan Fenn

5
Multiclass & Level

Class & Level

Character Name

Soldier

Patrik

Background

Player Name

Human

Chaotic Good

6,500

Race

Alignment

Experience Points

Alert:
Use Variant Human Trait:

+3

✔

Remarkable Athlete:

Proficiency Bonus

17*
Armor
Class

Inspiration

- I always believe I can win every fight.
- I enjoy being strong and like breaking
things.

-2

9

Initiative

Speed
Personality traits

15

16

+1

◆ +6 Saving Throws

49

● +6 Athletics

+3

✔

- I will one day return to my home.
Current HP

Temp. HP

Max HP

Strength

Ideals
Spellcasting ability

6

6

0

-2

- When the pirates raided our village, I
was separated from my mother, wife and
children. I must find and protect them.

-2 Saving Throws
-2 Acrobatics
-2 Sleight of Hand
-2 Stealth

Bonds

Spell Attack Bonus

Spell Save DC

Dexterity
5

Total

13

14

+1

Constitution

11

11

0

0 Arcana
0 Investigation
0 Nature
0 Religion

12

0

+1

+1 Saving Throws

● +4 Animal Handling

12

+1 Medicine
+1 Perception

+1
Charisma

11

0

2d6+4 Slashing

Flail

+6

1d8+3 Bludgeoning

Dagger

+6

1d4+3 Piercing

Heavy. Small creatures have disadvantage on attack rolls
with heavy weapons. A heavy weapon's size and bulk make
it too large for a Small creature to use effectively.
Two-Handed. This weapon requires two hands to attack
with.

● +4 Survival

12

Damage/Type

+6

Greatsword. Heavy, Two-Handed.
Flail. —
Dagger. Finesse, light, thrown (range 6m/18m
____________________________________________________

+1 Insight

Wisdom

Atk Bonus

Flaws

Greatsword 2h
0 Saving Throws
0 History

Intelligence

12

Death Saves

Name

0

- Once I start drinking, it's hard for me to
stop.
- Short tempered.

Failures

Hit Dice

+2

✔

Successes

1d10+2

◆ +5 Saving Throws

Finesse. When making an attack you can use your Strength
or Dexterity modifier for the attack and damage rolls.

+1 Saving Throws
+1 Deception

Light. A light weapon is small and easy to handle, making it
ideal for use when fighting with two weapons.

● +4 Intimidation

Thrown. If a weapon has the thrown property, you can
throw the weapon to make a ranged attack. If the weapon
is a melee weapon, you use the same ability modifier for
that attack roll and damage roll that you would use for a
melee attack with the weapon. For example, if you throw a
handaxe, you use your Strength, but if you throw a dagger,
you can use either your Strength or your Dexterity, since
the dagger has the finesse property.

+1 Performance
+1 Persuasion

Passive Wisdom (Perception)

Fighter: Great Weapon Fighting [p.72]
- When rolling 1 or 2 on damage die with a melee weapon you are wielding with two
hands, you can reroll the die and must use the new roll.
- The weapon must have the two-handed or versatile property.
Fighter: Second Wind [p.72]
- On your turn, you can use a bonus action to regain HP equal to 1d10 + fighter level.
- Finish a short or long rest to reset.
Feat: Great Weapon Master [p.167]
- When you score a critical hit with a melee weapon or reduce a creature to 0 HP with
one, you can make one melee weapon attack as a bonus action.
- Before you make a melee attack with a heavy weapon that you are proficient with, you
can choose to take a -5 penalty to the attack roll, add +10 attack's damage.
Fighter: Action Surge [p.72]
- Take one additional action on top of your regular action and a possible bonus action.
- Finish a short or long rest to reset.
- Starting at 17th level, you can use it twice before a rest, but only once on the same
turn.
Fighter: Battle Master [p.73]
- 4x d8 Superiority dice.
- Finish a short or long rest to reset.
- Maneuver save DC: 8 + proficiency bonus + STR mod or DEX mod.
- Maneuver: Precision Attack.
When you make a weapon attack roll against a creature, you can expend one superiority
die to add it to the roll. You can use this maneuver before or after making the attack roll,
but before any effects of the attack are applied.
- Maneuver: Riposte.
When a creature misses you with a melee attack, you can use your reaction and expend
one superiority die to make a melee weapon attack against the creature. If you hit, you
add the superiority die to the attack's damage roll.
- Maneuver: Sweeping Attack.
When you hit a creature with a melee weapon attack, you can expend one superiority die
to attempt to damage another creature with the same attack. Choose another creature
within 5 feet of the original target and within your reach. If the original attack roll would
hit the second creature, it takes damage equal to the number you roll on your superiority
die. The damage is of the same type dealt by the original attack.
Feat: Sentinel [p.169]
- When you hit a creature with an opportunity attack, the creature's speed becomes 0 for
the rest of the turn.
- Creatures provoke opportunity attacks from you even if they take the Disengage action
before leaving your reach.
- When a creature within 5 ft of you makes an attack against a target other than you (and
that target doesn't have this feat), you can use your reaction (DM rule: before the
opponent) to make a melee attack against the attacking creature.
Second attack action [p.72]

Attacks & Spellcasting

- All armor, Shields
- All simple weapons, Martial weapons
- Common, Dwarvish
- Smith's tools [Fighter: Student of War]

CP

SP

EP

GP

Other Proficiencies & Languages

PP

Features & Traits

- Explorer's Pack. Waterskin, 15m Hempen rope
- A wedding ring made out of silver
- An insignia of rank (tattoo)
- Brooch of Shielding. (Requires attunement, attuned ✓) While wearing this brooch, you have
resistance to force damage, and you have immunity to damage from the magic missile spell.
- Askeforans brooch. Restores you back to half your HP when you go down to 0 HP.
- Chain mail, Pants (dark brown), Leather boots
- Bedroll, Sack, Whetstone (dark gray)
- Hunting trap, Shovel, Lantern (hooded)
- Tinderbox made out of silver
- 3/4 of a vial (0.75 L) with Giant Spider venom
- 2 maps of Ulvaryd & areas around the city
- Lantern of Revealing
- *Gloves with +1 AC
- 1 Silver ring
- My horse "Nattlycktan" with 1 tent
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SuperDice

Torch

HP Pot

Action Surge

Second Wind

Rewan Fenn
Character Name

45

210cm

180kg

Age

Height

Weight

Dark brown

Light brown

Bald with gray/dark gray beard

Eyes

Skin

Hair

+2 reputation with the Old Faith.
Name

Warrior of Norrwik

SYMBOL

Allies & Organizations

Character Appearance

Rewan är uppväxt i Norrwik, ett fiskesamhälle som har runt 25-30 familjer. Som barn var
Rewan större än de andra barnen och hans öde verkade redan bestämt, att han skulle bli
en mäktig krigare bland fiskesamhället. Under hans uppväxt lärde hans pappa (Darick
[da-rik]) och farfar (Ove, nu död) han hur man slåss och allteftersom har växt till en lång,
stor och skrämmande krigare.
När Rewan var 10 år så fick han en lillebror Arthan. Förhållandet mellan Rewan och
Arthan var ganska normal, men ibland fick Rewan känslan av att deras föräldrar
uppskattade honom mer än vad de gjorde hans lillebror. Men där fanns ett starkt band
mellan dem.
Även om Rewan är stor och skrämmande man för de flesta personerna, så hjälper han
gärna (speciellt sin mor, Alira) runt om i hembygden om det behövs någon stark för
tunga lyft (han gillar visa att han är stark). När han inte övar på att slåss så hugger han
ofta ner träd som ska användas till bygga hus och andra liknande sysselsättningar. Även
om Rewan bor i ett fiskesamhälle har han aldrig trivts ute på vattnet vilket i sin tur gjort
att han aldrig lärt sig simma, men tvingar sig själv åka med på båtarna när de ska ut och
plundra.

Fighter: Student of War [p.73]
- Gain proficiency with one type of artisan's tools (Smith's tools).
Background: Soldier specialty - Infantry [p.140]
Background: Feature - Military Rank [p.140]
- You have a military rank from your career as a soldier. Soldiers loyal to your former military organization still recognize your
authority and influence, and they defer to you if they are of a lower rank. You can invoke your rank to exert influence over other
soldiers and requisition simple equipment or horses for temporary use. You can also usually gain access to friendly military
encampments and fortresses where your rank is recognized.

Rewan träffade sin framtida hustru när han var 26 år när han var ute och hög ner träd.
Han hörde hur svärd, yxor och sköldar slogs mot varandra och rusade genast till platsen
där han hörde det från. En kvinna slogs mot ett par banditer, han rusade fram för att
hjälpa henne men stannade i sina spår efter kvinnan skrek högt mot honom om att hon
hade det under kontroll. Efter ett par minuter visade det sig vara rätt.
Imponerad av hennes förmåga att tackla banditer helt själv frågade han om hennes
namn. Katalina var hennes namn och efter umgås ett bra tag så bestämde de sig att gifta
sig. Katalina är en sköldmö med skinn på näsan, men hon är väldigt omtänksam och
romantisk av sig.
När Arthan var runt 20 års ålder (Rewan var runt 30 år) så lämnade Arthan
fiskesamhället. Rewan fick reda på det följande dag och blev helt förbryllad och smått
arg av detta, men i slutändan önskade Rewan att fått önska sin lillebror lycka till.
Ungefär tre år efter Arthan lämnat samhället fick Rewan sitt första barn, en dotter vid
namn Nyra. Efter fyra år till så fick Rewan sitt andra barn, en son som dom döpte Alix.
(Arthan vet inte om att Rewan har barn)
Åtta år har gått och Rewan är nu 45 år gammal (Nyra är 12 år och Alix är 8). På en order
av deras arl ska de iväg och plundra en by som ligger ett par dagar på sjöss från Norrwik.
Efter en lyckad plundring och en glad arl så återgår folket till det vardagliga.
En morgon vaknar Rewan av ett kvinnas skrik utifrån, han springer till dörren för se vad
som pågår och ser att de håller på bli anfallna. Han ser att Katalina som också är vaken
och med ett allvarligt ansiktsuttryck säger åt henne att väcka resten av familjen. Rewan
greppar tag i sitt två-hands svärd (Greatsword) som han namngett Klyvarn och beger sig
ut för hjälpa till mot piraterna som anfaller dem.

Additional Features & Traits

Fiskesamhället har inte jättemånga krigare för att kunna försvara sig, Rewan slåss som
om han hade styrkan av 10 män. Men efter ett tag så får piraterna övertaget och Rewan
faller ner på knä på stranden där piraterna kommit från. Piraterna har redan tagit många
andra personer till fånga och bestämmer att också ta Rewan till fånga nu när han är
enklare att hantera och kan säkert sälja han för en stor slant som slav. Rewan är
utmattad och ganska blodig, han har många skärsår överallt men djupast är dom på
sidan av magen under revbenen.
Efter Rewan sett att piraterna tagit hans familj (mor, hustru och barn) och släpar de ut
på stranden och på deras båtar så försöker han med all sin återstående kraft försöka fria
dem. Han lyckas slå ner några pirater men han slutar när han ser att de har en klinga mot
hans fars hals. Piraterna binder samman Rewans händer och ben så han inte kan röra sig
lika mycket och efter de gjort det så hörs en röst från en person från en av båtarna.
Sekunderna efter det ser Rewan att det sprutar blod från halsen av Darick och hans
kropp faller ner på stranden, i sin tur skriker Rewan av ilska men blir slagen medvetslös
bara ett par sekunder efter händelsen.
Utseende:
Rewan är skallig, han har grått/mörkt grått skägg, ljusbrun hudfärg och har ofta bar
överkropp (när han inte äventyrar; så han kan visa sin muskulösa kropp). Han har
tatueringar på sin högra axel ner på armen, där en av tatueringarna står att han är en
krigare från Norrwik (an insignia of rank - Soldier background). Han har mörkbruna ögon,
210cm lång och väger 180kg.
Utstyrsel:
Ringbrynjeskjorta (går med bar överkropp när han inte är ute och äventyrar), bruna
byxor och ett svart bälte. Armskydd gjorda av järn. En vigselring gjort av silver. Ett
två-hands svärd (Greatsword) som han namngett Klyvarn, ett annat långsvärd
(Longsword) som han använder att träna med som han komiskt nog kallar Pinnen.
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Fighter
Spellcasting Ability

Spellcasting Class

0

SPELL
LEVEL

3

CANTRIPS

SLOTS TOTAL

ED

PR

6

SLOTS EXPENDED

1
EPAR

Spell Save DC

7
SPELL NAME

SPELLS KNOWN

4

8

2

5
9
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Spell Attack Bonus

