
ROVSKÄGG
Förskräcklighet, kaotiskt ond

FREQUENCY: Rare
NO. APPEARING: 1-2
ARMOR CLASS: 7  /  13
MOVE:  1"  /  5 ft
HIT DICE: 1 (3 hp)
% IN LAIR: 5

TREASURE TYPE: Nil
NO. OF ATTACKS: 1
DAMAGE/ATTACKS: 1d4
SPECIAL DEFENSES: Nil
SAVING THROW: F1
MAGIC RESISTANCE: Standard

STR: 8 (-1) CON: 7 DEX: 12 (+1) INT: 9 (-1) WIS: 8 (-1) CHA: 10
SIZE: Tiny (1' in length)
PSIONIC ABILITY: Nil

Attack/Defense Modes: Nil
SENSES: Tremorsense 30 ft., passive Perception 

9
LANGUAGES: None
Challenge: 1/ 8  15XP

Rovskägg är en härmarras som närmast liknar ett nästan oanvänt lösskägg. De delar habitat med den
vanligare Rovhatten men skäggen riktar in sig nästan enbart på män och kan därför ses häcka 
utanför systembolag, sportbarer och herrfrisörsalonger.
  Rovskägget själv är en ringformad mask, som likt en daggmask består av flera segment kapabla av
att överleva själva. De har en imponerande päls som täcker hälften av masken och är vanligtvis i en 
nyans av brunt på sommaren. På vintern fäller den sitt sommarhår och anammar ett vitt 
kamouflerande päls-skägg.
  Ett rovskägg attackerar vanligtvis genom att strypa sitt offer när det sover, men kan även försvara 
sig om det blir påkommet. Speciellt tamhundar kan inte låta bli att skälla mot bäraren så rovskägg 
som inte hittat ett offer spenderar ofta sin lediga tid med att jaga hundar.
  Rovskäggen föredrar människor, dvärgar och gnomer och lärda personer debatterar varför det är 
så. Den ledande teorin har med hur dessa raser luktar att göra.
  Ryktet säger att det finns tupé- och perukvarianter av denna varelse men det har inte bekräftats 
genom infångandet av en faktisk sådan.

HANDLINGAR: 
Närstridsattack: +2 på träff, räckvidd 1 fot, ett mål. Träff: 2 (1T4) snärtskada.

Strypattack: Automatisk träff, räckvidd 1 fot, ett mål. Skada: 1 (1T4) per runda. Offret kan försöka
dra av eller isär Rovskägget med ett motsatt Styrkeslag. Lyckas detta tar masken 1T4+Styrkebonus i
slitskada.


