Träljägare
En träljägare är av samhället en avskydd och fruktad person.
Rika landägare och storbönder håller honom dock högt skattad
när bortsprungna trälar skall jagas ifatt.
Livet för en träljägare är oftast ett liv i ensamhet. Misstrodd av
samhället och utstött av de som uppskattar deras arbete. Den
enda vänskap en träljägare kan få är bland de sina där de
framgångsrikaste är högt respekterade.
För en träljägare finns det två sorters arbetsuppgifter. Den första uppgiften är att samla ihop nya trälar efter ett krig eller efter
ett överfall på en by. Den andra uppgiften är att jaga ikapp trälar
som flytt från sina rättmätiga ägare. För att undgå ensamhet brukar träljägare arbeta i grupp och tillsammans brukar de överfalla
isolerade byar där de kan plundra och samla ihop de överlevande byborna och sälja dem vidare som trälar.
En träljägare använder oftast vapen som inte gör så mycket
skada på potentiella trälar. Piska, lasso och bola är rekommenderade vapen.
Rent yrkesmässigt måste en träljägare vara både listig och
slug. Han måste kunna köpslå med köpmän om priset på de nya
trälarna som han levererar och han måste kunna spåra bortsprungna trälar som oftast tar sin tillflykt till skogen.

YRKESFÄRDIGHETER
Administration, bluffa, djurträning, finna dolda ting, förhöra,
geografi, gömma sig, hantera fällor, hasardspel, hoppa, klättra,
knopar, köpslå, lyssna, läsa/skriva (modersmål), muta, orintering, rida, räkna, skugga, smyga, spåra, värdesätta, övertala.

STRIDSFÄRDIGHETER
Avväpna, slagsmål, taktik, vapenfärdighet (närstridsvapen),
vapenfärdighet (sköld).
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YRKESTABELL
______________________________________________________
YN
SK/YN
Äventyrspoäng
________________________________________________________
Amatör
Grund
1-180
________________________________________________________
Lärling
1T10
181-540
________________________________________________________
Utövare
1T10
541-1260
________________________________________________________
Mästare
1T10
1261-2700
________________________________________________________
Legend
1T10
2701-5580
________________________________________________________
+1
1T10
+5760
______________________________________________________

RESTRIKTIONER & MODIFIKATIONER
En träljägare har +2 i FV på färdigheterna spåra och värdesätta.
En träljägare kan använda lätta och medeltunga vapen och har
samma rustningsrestriktioner som hantverkare (se tabell 58 sid
70).

KROPPSPOÄNG/YRKESNIVÅ
______________________________________________________
Yrke
KP/YN
________________________________________________________
Träljägare
3T6
______________________________________________________

STRIDSKAPACITET
______________________________________________________
Yrke
Max attacker Max parering
________________________________________________________
Träljägare 2
2
______________________________________________________

