
 

 

 
 

Elf fegyverek és vértek 
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Előszó: a MAGUS-ból egyik 
leginkább hiányolt rész számomra a 
különféle fajok egyedi fegyverzeteinek a 
bemutatása. Habár a Summarium és a 
HBG ezzel kapcsolatban számos 
hiányosságot pótolt, megosztom a saját 
változatomat is. Mivel kedvenc fajom az 
elf, ezért az ő fegyvertárukat dolgoztam 
ki elsőnek. A vértek készítési módján és 
tulajdonságain elég sokat változtattam 
az eredeti elképzelésemhez képest, így 
már megfelelőbbnek tartom. 

Elf fegyverek és vértek 

Az elf vérteket csak elfek, és 
félelfek tudják használni, hiszen az ő 
fizikumukhoz, alakjukhoz lett 
kialakítva, más fajúnak soha nem 
készítenek. A fegyvereket ellenben már 
mások is használhatják büntetlenül, 
feltéve ha valaki megtanította őket a 
helyes használatra, ami félelfek esetében 
előfordul, egyébként igen ritka. 

A vérteket bármelyik elf kovács el 
tudja készíteni, de sok elf település (pl. 
Yllinor, Haonwell) közelében élő félelf 
kovács is ismeri az elkészítésük módját. 
Kereskedelemben nagyon ritkán 
bukkannak fel, általában jutalomból 
vagy ajándékként készítik el. A 
felhasznált ötvözetek előállításához 
nincsen szükség különleges anyagokra, 
csak hosszú és aprólékos munkára. 
Játéktechnikai szempontból jó minőségű 
acélvérteknek felelnek meg. 
 

Elf láncing 

 (MGT: 0, SFÉ: 2, Súly: 10 kg, 
Ár: 15 arany) 

Könyékig és 
háromszögformában térdközépig erő 
láncing. Az elf szerencsevadászok 
kedvelt vértezete. 

Elf sodronying 

(MGT: 0, SFÉ: 3, Súly: 15 kg, 
Ár: 18 arany) 

Könyékig és 
háromszögformában térdközépig erő 
sodronying. Az elf harcosok ideális 
vértezete. 

A fegyverek elkészítésének 
módja elterjedtebb. Számos félelf, és 
rajtuk keresztül számos ember kovács 
ismeri elkészítésük módját. Minden 
szempontból hagyományos, jó 
minőségű acélfegyvereknek felelnek 
meg. 

Elf keskenykard 

 (TÁM: 2, KÉ: 11, TÉ: 13, VÉ: 
13, SEB: k6+1, Súly: 0,6 kg, Ár: 5 
arany) 

Vékony, három lapos 
szalagszerű pengéje indaszerűen 
többszörösen csavarodik egymásra , 
markolata enyhén hajlított, nincs 
keresztvasa. A penge hossza 60-80 cm. 
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Elf levélkard 

(TÁM: 1, KÉ: 8, TÉ: 15, VÉ: 15, SEB: k6+3, 
Súly: 1,1 kg, Ár: 4 arany) 

Elnyújtott levél formájú, sűrűn erezett penge, 
levelet formázó kézvédővel és markolattal. A 
levéltőr nyújtott, hullámos változata. A penge hossza 
60-80 cm. 

 
Az elfeknek van egy ősi, különleges kardjuk 

is, melynek elkészítését már csak Sirenarban 
ismerik. Az aquir-elf háborúkban még ilyen 
kardokkal vívták csatáikat, de az elf birodalom 
későbbi szétszakadásával a tradíciókhoz szigorúan 
ragaszkodó kovácsok Sirenarban kerestek, és 
találtak új hazát. A kardot csak elf tudja forgatni (ha 
elsajátította a különleges kard forgatását, ami csak 
Sirenarban lehetséges), a többi faj könnyen 
megsebezheti magát vele. A sirenari fejvadászok 
kivétel nélkül ilyen pengéket használnak, végleges 
elvesztésük vagy megsemmisülésük nagy szégyen, 
de a kovácsok készítenek számukra másikat. 

 Ősi, tradicionális kard 

 (TÁM: 1, KÉ: 10, TÉ: 15, VÉ: 15, SEB: 
2k6+1, Súly: 0,9 kg, Ár: ismeretlen) 

 1 méteres enyhén hullámos, törhetetlen 
pengével, és 20-30 cm-es markolattal ellátott, 
keresztvas nélküli fegyver. A fejvadászok 
általában párban forgatják. Suhintáskor 
semmilyen hangot sem hallat. 
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