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Az anim sanol 
 
 
Lehet-e álom a valóság? 
Lehet-e igaz az álom? 
Vagy mindez csak káprázat 
És én már álmodom?... 
 
 
Papok, paplovagok kézikönyve I 
 
 
 
*„A balkezes számszeríj mindkét 

lövése talált, a lány azonban – a 
Kosfejűre! – nem menekült, nem hajolt a 
másik fölé. Kardot rántott, és táncolni 
kezdett… és ettől fogva minden 
elromlott. A lány fehér-bíbor fényhálót 
szőtt teste köré és Nirach alig hitt a 
szemének, mikor röptében szelte ketté a 
másik két nyilat. Amikor pedig 
nekilendült… a lovag évszázados 
vívórutinja mit sem ért az idegen 
lánnyal szemben. A karcsú idegen csak 
táncolt… és mintegy véletlenül, tőből 
metszette át mindkét hiequar nemesacél 
pengéjét. Nirach a nyílméregnek 
köszönhette az életét, amely leterítette az 
elf herceget. Az idegen lány elzuhanó 
társára nézett és a fegyverét vesztett 
Nirach a vízbe vetette magát.”  

Alan O’Connor: Hollóidők 
 

Az álomtáncosok a messzi 
múltban: 

Elf… Egy nép melynél 
nemesebbet még nem hordott a hátán 
eme hatalmas szárazföld, Ynev. Egy 
nép mely egykor oly hatalmas volt, 
hogy az egész déli földrészt uralták. 
Uralmuk azonban nem erőszakra és 
félelemre épült, mint oly sok 
birodalomé, hanem együtt élésre a 
természettel, békére és megértésre. 
Megadták egymásnak, amire szüksége 
volt másiknak. A fák rejtekhelyet és 
egyben otthont adtak az elfeknek, az 
elfek pedig megvédték a fákat, az 
erdőt és az ott lakókat. Így telt az idő. 
Így telt majd el tízezer év, békében 
Kyriával és az aquirokkal. A kyreknek 
nem volt érdekük a déli földrész 
meghódítása, az aquiroknak pedig még 
vajmi kevés volt a hatalmuk, hogy 
elűzzék az elfeket, fordítva ez nem lett 
volna igaz, de az elfek senkit sem 
űznek el az otthonukból. De egy béke 
sem tart örökké, a Szépek népe 
belekeveredtek az amund-dzsenn 
háborúkba. A háborúban vesztettek és 
gyengébbek voltak, mint valaha, mikor 
is P.e. 2003-ban Krán, Shackallor 
vezetésével Tysson Lar-ra támadt és a 
meggyengült elfeknek esélyük sem 
volt. Második Tysson Lar is elpusztult. 
Elfek tízezreit áldozták fel a Kosfejes 
Úr oltárán, orkok és goblinok dúlták a 
Szent Erdőt és az elfeknek XXII. 
században) elvándoroltak a tizenkét 
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Családdal. Északra, a mai Sirenar Szövetség 
területére. Most róluk van szó. Északon (távol az 
aquiroktól) viszonylagos békében éltek az 
emberekkel és a többi fajjal. Az elfek nem vettek 
tudomást múlandóságukról és meggyengüléséről, 
hajdan volt dicsőségükről ábrándoztak, míg a fiatal 
fajok egyre csak erősödtek és szaporodtak, bár 
megjegyezném, hogy ez ma sincs másként. Ez volt a 
Szellők Ideje. Ma a 12 Rehinn közül 6 eltűnt, 
legtöbbjükről szinte semmit sem tudni, nem úgy 
Talleren hadúrról. Tudjuk, hogy Talleren seregének 
maradékát amund varázslat győzi le; az aljas cselbe 
félig beleőrült Talleren magát, és leghűségesebb 
katonáit a Föld Elemi Síkjáról eredő mágia 
segítségével megváltoztatja, majd titkos háborúba 
kezdett a dzsennek és amundok ellen – kialakul az 
Elveszettek (homoki elfek) népe. Talleren kezdeti 
sikereit a Kék Edzésen túllépő kovácsolási technikák 
adták. Az élő fém és a kék acél ötvözéséből, 
hihetetlen munkával megalkották a shalarokat, más 
néven az időkardokat. 12 ilyen penge készült és 
belekovácsolták a tulajdonosuk – a legelszántabb és 
leghűbb álomtáncosok – lelkének egy-egy darabját 
is. Az eredmény minden várakozást felülmúlt: a 
shalart forgató harcosok, a shalarrynok saját 
idejükből kilépve képesek voltak a leggyorsabb 
ellenfelüket is meglepni, az idősíkok 
metszéspontjában zümmögő shalar pengéje pedig 
illanó füst gyanánt hasította a legkeményebb 
anyagot is a lassú, valós világban. A 12 shalarryn 
fizikailag legyőzhetetlennek tűnt – a Kék Hadjáratba 
váratlanul beavatkozó aquir valóság torzító ellen 
azonban ők sem lehettek felvértezve. Talleren 
győzelemsorozata kudarcba fúlt, és a shalarrynoknak 
hírmondójúk sem maradt. Így ér véget Talleren, a 
Második Szálfatermetű Hadúr szomorú legendája. A 
Hadjárat során a Hadúr oldalán harcoló elf 
időszövőket csaknem az utolsó szálig kiirtják. 
Egyetlen időszövő menekül meg: felkeresi a Crantai 
Háló utolsó, eleven sziklagyűrűjét, és végleg eltűnik 
az Istenek Völgyében… 

Az álomtáncosok a közeli múltban: 
Sajnos, bár egyesek szerencséjére, a régiek 

tudása kihalt a shalarrynokkal együtt. Így kénytelen-
kelletlen új technikák, új módszerek kidolgozására 
került sor. Az ifjaknak már valóban van köze az 
álomsíkhoz, az Antishoz. Ugyan az álomtáncos 
nevet nem igen tudjuk miből ered, de talán onnan, 

hogy az álmokhoz különleges hajlamuk és 
érzékük van. Képesek azon jelen lenni, 
befolyásolni azt. Sőt! Még meg is küzdhetnek 
az ott lévőkkel, ha ez végkép szükséges. Ez a 
különlegességük teszi őket nagyszerű 
felderítőnek. Képesek lehetnek megtalálni az 
embereket az Antison. Hogy, hogyan szereztek 
ekkora befolyást az Antison az még ma is sok 
pyarroni és dorani magiszter agyát 
megdolgoztatja, persze a legegyszerűbb 
megoldásra nem igazán szoktak gondolni az 
ilyen lángelmék, így még csak nem is sejtik 
milyen messze vannak a választól. 

Valamint azt sem tudhatják, hogy az 
álomtáncosok mennyire tisztelik Noir-t, az 
álmok istennőjét. A P.e. I évezred derekán egy 
csapatnyi deinn az erdők határán találkozott 
egy elffel. Az égszínkék szeme alatt az udzs-
szem volt látható, ez időt tájt azonban Noir még 
ismeretlen volt Rehiar területén. Az elf Tolianel 
Anim’si-nek nevezte magát, amit közösbe talán 
Ébren Álmodónak lehet lefordítani. 
Kijelentette, hogy az Álomúrnő küldte északi 
testvéreihez, hogy elhozza nekik a túlélés és 
megváltás esélyét. A deinnek megrendültek 
szavai hallatán és elvitték őt Sirenar bölcseihez. 
Ott kikérdezték a végletekig menően és 
mágikus módszerekkel is megbizonyosodtak 
kilétéről és abban, hogy amit mond abban hisz 
is, valamint, hogy erejét egy olyan síkról meríti 
amely létezéséről még a legvénebbeknek sem 
volt tudomása. Hosszas viták után erős kíséret 
mellett beléphetett Oilan titkos városába, amit 
csak az pillanthat meg akit beengednek oda, 
mindenki más számára észrevehetetlen marad. 
A Táncosok megszüntették a ködfátylat mely a 
várost védi és a szeme elé tárult, melyet még az 
igaz elfek közül is csak oly kevesen 
ismerhetnek meg. Tolianel belépett és a 
ködfátyol ismét összezárult, soha többé nem 
jött ki… 

Ezután a krónikák sem írnak semmit, ami 
leírhatná mi is történt a városon belül. Csak a 
végeredményt ismerhetjük, mely szerint a 
Kenawyn család shindarja megkapta az 
utasításokat, hogy új harcosokat kell képeznie, 
akik egy új, eddig ismeretlen síkról fogják 
meríteni erejüket. Új tradíciókat vezettek be, a 
régi hagyományokat kicsit átalakították. Egyik 
legfontosabb dolog, és ez sok elf ellenvetését 
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keltette fel, hogy a kiképző hely az erdő 
azon szegletében van, ahol Dygiant kikötője 
is. Ezáltal az „ifjú” növendék érintkezhet a 
kérészéltüekkel. Ők lettek az álomtáncosok 
új nemzedéke, akiket Sirenar 
„képviseletében” vetnek be Ynev majd’ 
minden tájékán.  

Magukról az álomtáncosokról 
ma: 

Harcosok és varázshasználók 
különleges keveréke ők. Új nemzedék kiket 
az erdőkön kívüli területeken vetnek be, 
különleges feladatokra. Hosszú (majd 10 
éves) kiképzésük során felkészítik őket erre 
a feladatra. Megismertetik őket a fiatal 
fajok (főleg az emberek) szokásaival. 
Felkészítik őket a Percnyi Életűek 
„romlottságára”, önzésére, önteltségére. Az 
elmét épp úgy meg edzik, mint a kart. 
Kiképzésük során megtanították őket 
felülemelkedni a „sessaryenek” szokásain, 
nem hajolnak meg előttük és nem törnek 
meg. Hűek maradnak halálukig és utána is, 
ön megtartóztatóak, követik a 
hagyományokat, a kapcsolatot az 
otthonukkal minden körülmények között 
fenntartják. Éppen ezért egy álomtáncos 
soha nem lesz kiszakadott, bár sajnos 
vannak kivételek, sőt, renegát mesterek is 
vannak, persze nem nagy számban. 
Gondolatviláguk kicsit megváltozik a 
sessaryennek világában élés miatt, mivel 
tökéletes elf gondolkozással nem tudna 
elvegyülni, beilleszkedni (jegyezzük meg, 
hogy el sem indulna)! Jellemükben a Rend 
szinte kivétel nélkül megtalálható, bár a 
kivételek erősítik a szabályt, rendkívül ritka 
a Halál jellem. Nem kenyere a gyilkolás, de 
ha jó oka van rá, akkor könyörtelen. Az 
eszközökben nem válogatnak, ellenfeleiket 
kíméletlenül és szívfájdalom nélkül 
pusztítják el. Ha lehet egyenesek, kerülik a 
hazugságot, de ha a kitűzött célt másképp 
nem tudják végre hajtani, nem riadnak 
vissza tőle. Végeredményben nem kenyerük 
a gyilkolás, jobban szeretik inkább békésen 

elintézni a bajokat. Szabadidejében szívesen 
zenélget a maga örömére. 

 
Erő 3K6 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság K10+8 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+6 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő K6+12+Kf 
Asztrál K10+8 
Érzékelés K10+8 

 

Harcértékek 
Ezen a téren valahol a harcos és 

szerencsevadász kaszt tudománya között állnak. A 
kezdeti harcértékeik inkább a harcosokéhoz 
mérhető, de a további tanulás és az álomsíkon töltött 
harc és tapasztalás kissé háttérbe szorítja a fizikai 
harcot, valamint ha mégis ilyenre kerül sor akkor a 
táncaik a segítségükre lehetnek. KÉ: 10 TÉ: 18 VÉ: 
75, CÉ-jük pedig: 0 (+ a faji 20). Szintenként 10 
HM-et kapnak, ezt kell elosztaniuk úgy, hogy 
kötelesek 2-őt VÉ-jükre és 2-őt TÉ-jükre tenni. 

Életerő és fájdalomtűrés 
Életerő téren a kardművészeket kicsit 

alulmúlják és itt is inkább a szerencsevadászokéhoz 
lehet hasonlítani. Ép alapjuk 5, ehhez jön 
egészségük 10 feletti része. Fájdalomtűrés 
tekintetében azonban le is körözhetik őket. Hiszen 
az elfeknél van „idő” az elmét még tökéletesebbre 
csiszolni, erősebbé, bár ez relatív. Bár az 
álomtáncosok állóképessége nem éppen kiemelkedő. 
Ezért a fájdalom tűrésük nagy része az akaratból 
ered. Fp alapjuk 6, ehhez jön az állóképesség és az 
akaraterő 10 feletti része, valamint k6+3 szintenként. 

Képzettségek 
Az álomtáncosok kevés képzettség pontot 

kapnak alapból. Ez csupán 3. És az intelligencia és 
ügyesség bonuszoknak is csak a felét kapják meg 
(felfelé kerekítve). Ezt azzal magyarázom, hogy 
mire elsajátítják sajátos harci technikáikat és a 
táncokat, valamint az Antison való boldogulást, már 
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nem igen jut idő másra. Később viszont viszonylag 
sok Kp-t kapnak. Minden álomtáncos kap 
szintenként 7-et, amit szabadon elkölthet. Valamint 
kapnak szintenként (már az első szinten is) 15%-ot a 
százalékos képzettségeikre (nincs megkötés). Az 
alvilági képzettségeket nem részesíthetik előnyben. 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (szabad) 2 
Fegyverhasználat (solimar) 3 
Fegyvertörés (solimar)*** 2 
Álcázás 2 
Írás/olvasás 2 
Pszi (spec.elf metódus)* 4 
Történelemismeret (elf) 3 
Zenélés (nerissa) 2 
Nyomolvasás/eltűntetés 4 
Futás 4 
Antissjárás 2 
Lélektan 1 
Lovaglás 4 
Tánc 2 
Ugrás 20% 
Mászás 15% 

 
 
*- A Pszi képzettségük még kidolgozás alatt 

áll. Addig is a Chi-harc kivételével, valamint a Belső 
Idő harcban nem használhatóságával a Slan Út és 
minden ehhez tartozó diszclipína, kivéve a 
titkosakat. 

**- Csepp alakú, elf mandolin 
***- Csak a Fénytánc alatt lehetséges, hiszen 

egyéb helyzetekben a Solimar nem alkalmas 
fegyvertörésre. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Antissjárás 3 
2. Tánc 3 
3. Zenélés (Nerissa) 3 
3. Fegyverhasználat (Solimar) 4 
3. Orvoslás 2 
4. Fegyverhasználat (szabad) 3 
4. Antissjárás 4 
4. Lélektan 2 
4. Történelemtismeret (elf) 4 
6. Tánc 4 
8. Antissjárás 5. 

 

Mana – vagy legalábbis valami 
ahhoz hasonló 

Az álomtáncosok 1. szinten 7, és minden 
további szinten 6 mana pontot kapnak. Ne 
értsük félre! Ennek vajmi kevés köze van a 
köznapi értelemben vett manához. Egyszerűen 
talán ehhez áll a legközelebb. Ez az energia az 
Antisról ered, a testük hordozza azt. Legjobban 
talán az illuzionisták erejéhez hasonlít, azonban 
természetében nagyon messze áll tőle és nem 
igen lehet összehasonlítani a kettőt. Egy 
azonban biztos, hogy az elfek úgy vélik, hogy 
ez az energia Urriától ered és a testük csak 
hordozója. Minden alvás (legalább 4 óra) után 
feltöltődik maximumra. Egy k6 perces rövid 
meditáció után képes álomba merülni, de ez 
nem számít mágikus álomnak. Tehát nem függ 
a mana hálótól, hanem az Antisról meríti erejét. 
Ha a táncos alszik, szinte minden esetben 
álmodik, ha ez nem történik meg azt Urria 
rosszallásának veszik és a manájuk sem 
töltődik vissza. Ezt használják fel az 
álomtáncosok táncaikhoz, ha elfogyott, nem 
képesek használni a különleges 
mozdulatsorokat. A manahálótól nem függnek, 
de táncaik ugyanúgy pusztítják azt, mint az 
illuzionisták varázslatai. 

Szintlépés 
Viszonylag könnyen lépnek szintet, 

hiszen hihetetlenül alkalmazkodóak és 
tanulékonyak, bár azért tudományuk kettőssége 
megnehezíti a dolgukat. Az elején közepes 
nehézséggel lépnek szintet, de ez a közepe és a 
vége felé megnehezedik. 
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Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-200 1 

201-400 2 
401-800 3 
801-1600 4 
1601-3200 5 
3201-6400 6 
6401-16000 7 
16001-32000 8 
32001-59000 9 
59001-90000 10 
90001-135000 11 
135001-185000 12 

További szint: 52000 
 

  

Különleges képességek 
A legfontosabbak a táncok, ez képezi 

minden álomtáncos harci tudásának 
legjavát, nélküle valószínűleg nem tudnák 
véghez vinni feladataikat. Urria ajándéka 
ez, melyet a kiválasztottak rendelkezésére 
bocsát, hogy azt a közösség javára 
használjon. Persze ezt bármikor el is veheti, 
ha a táncos öncélú vagy az elfek ellenére 
cselekszik. 

A táncok alkalmazásához 
természetesen helyre van szükség, így 
ezeket szűk térben nem lehet alkalmazni, 
valamint nem alkalmazható a Belső Időben. 
A szűk tér megfogalmazása midig is a KM 
feladata. 

Valamint minden táncra jellemző, 
hogy a mozdulatsor egy körívvel kezdődik, 
amit a táncosnak a saját tőrével kell 
végrehajtania. Ebből következik, hogy a 
kardjuk (a Solimar) nélkül különleges 
képességeik nagy részét nem képesek 
kihasználni. 

*A Halál Tánc – olamiano sana 

 Különleges rítus ez, mely egy percen 
át egyre növeli a táncos harci képességeit. 
Számokkal kifejezve: Ké-je és sebzése 
minden körben +1-gyel növekszik, Té-je, 
Vé-je az első körben +4, a másodikban +8, 
a harmadikban +16, a negyedikben +32, az 

ötödikben +64, míg a hatodikban +128. Amikor az 
egy perc letelik, a harcos Elf elájul, teljesen 
védtelenné válik. 20 mínusz állóképesség órára ájul 
el, de legalább fél órára. Az idő lejárta előtt még 
mágiával sem lehet felébreszteni. Aki a Haláltáncba 
belekezd, nem hagyhatja abba. Az összes mana 
pontot felemészti Közben a kardból erős fehér fény 
árad (5E). Egyesek látni véltek alig látható csillogást 
a táncos körül. 

A Megtartás Tánca – elinu sanau 

A legalapvetőbb táncforma és egyben a 
legkevesebb mágikus energiába is kerül. 
Kiegyensúlyozott mozgás melyben az Elf egész teste 
összhangban van. Gyors, pontos vágások és védések. 
Harmónia és tökéletesség, lassú melankólia, mely az 
elfekre is oly jellemző. VÉ, TÉ szint*3-mal nő, KÉ 
szint*2-vel, a sebzés pedig szint/2-vel nő (felfelé 
kerekítve). A tánc megszakítható és 3 körönként 
kerül 1 manába. Mindig a megkezdett fél perc első 
körében vonódik el a mana. A Tánc alatt a kard 
zöldes fénnyel dereng (1E). 

Az Álom Tánc – anim sana 

Az egyik legveszedelmesebb táncforma. A 
fények melyek a kardokról áramlanak különböző 
erősséggel és fénnyel villannak fel. Bár ez csak 
elterelés, és legfeljebb a kisgyerekeket ijesztheti 
meg. A valódi támadás az Antison jelenik meg és ott 
támad, ez nem okoz Lp vesztést, de mivel behatol az 
áldozat tudatalattijába és ott fejti ki a hatását, ez az 
ellenfelet megzavarhatja, ha az elvéti mentális mágia 
ellenállását az álomharcos szintje*3E ellen. Az 
ellenfél Vé-je és Té-je szint*4-mal csökken. Ké-je 
pedig szint*2-vel. A sebzés változatlan. A tánc 
félpercenként (3 körönként) kerül 2 manába.  

Az Őrjöngés tánc – laminem sana 

Messze áll az Elf mentalitástól és jellemtől, de 
a kényszer nagy úr, ezért az ősidőkben még nem 
ismerték ezt a formulát. A táncos csendes 
őrjöngésbe hajszolja magát amely sokkal nagyobb 
hangsúlyt helyez a támadásra és a védelmet pedig 
elhanyagolja. Ahhoz, hogy az Elf elkezdhesse 
legalább az ¼ Fp-jének el kellett, hogy vesszen. A 
harcos már egy kör multával képes elérni ezt az 
állapotot. TÉ szint*6-al nő, míg VÉ szint*3-vel 
csökken. A KÉ és sebzés változatlan. A „jobbik” 
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kézzel +1 támadás adható le, ha erre a fegyver is 
alkalmas. Körönként kerül 1 manába és sikeres 
akaraterő próba után bármikor megszakítható. Ha 
nem sikerül, akkor a következő körben ismét 
próbálkozhat, de már -1-el. És ez körönként 
folytatódik amíg meg nem dobja a próbát, vagy 
össze nem esik és k6 órára elájul. Ez akkor történik, 
ha az állóképesség próbájához már -5 járul. A 
kardból halovány vöröses derengés árad. 

*Az Élet Tánc – amiano sana 

Ha egy Elf el akarja hagyni e világot, istene 
ebben is segítségére van. Eltáncolja az Élet táncát, s 
megszűnik létezni, beleolvad a természetbe; meghal 
és mégis tovább él. Örökre eltávozik. 

A Kínok Tánca – ol’rien sanau 

Talán az egyedüli eset, amikor a harcosnak a 
célja a fájdalom. Az álomtáncosok leginkább akkor 
használják ezt a táncot, amikor a mérhetetlen kínt, 
kívánják az áldozatra zúdítani, egyfajta büntetésként 
amit a legtöbb esetben meg is érdemel, hiszen csak a 
legritkább esetben használják. Komoly sérüléseket 
nem okoz, fájdalmat, kínt viszont annál inkább. 
Számokban: A sebzés a normál Fp sebzés másfél 
szerese, Ép max 1 csúszhat át. Túlütés esetén sincs 
több Ép sebzés, hanem az Fp sebzés 2 és fél szeres. 
Miután az áldozat Fp-i elfogytak, a tánc nem 
alkalmazható az Ép-k csökkentésére. Körönként 
kerül 1 mana pontba, bármikor abba hagyható. 
Vágások alkalmával a kard sárgás fénnyel fel-
felvillan.  

Fény tánc – luminas sana 

Igazán különleges tudomány, hiszen ennek a 
megalkotása a mesterek által egyben dicsőség, és 
kudarc is volt egyszerre. Dicsőség, mert alapjaiban 
nagyban hasonlít a Régiek időszövő tudományára, és 
kudarc, mert ereje nem is mérhető azéhoz képest. A 
harcos átlépi a jelen és a jövő képezte vékony 
hártyát és a köztes teret kihasználva támadja meg 
ellenfelét. Minden amire csak kiterjeszti erejét az 
szintén felgyorsul, ezért is lehet, hogy a tőrük 
acélpengéje szinte a legerősebb anyagokat is képes 
átvágni a lassú, tulajdonképpeni „múltban”. A 
táncos a tőrét két kézre fogja, egy a körívet követő 
mozdulatsorral fényhálót sző maga köré. Ez a 
mozzanat 3 szegmensig tart és közben a 

védőértékhez nem adható hozzá a tőr. Ezt 
befejezve lép át a másik síkra és megkezdheti a 
cselekvést. Ez végeredményében teljesen meg a 
gyorsítás varázslói mozaikkal, bár valódi 
mivoltához annak semmi köze. A tánc közben a 
kardon halovány derengés fut át időnként. 

Fegyvertár 
Vértezetként olyan páncélt hordanak, 

amely nem akadályozza őket stílusuk 
gyakorlásában. Ez leginkább egy külön nekik 
készített láncinghez hasonlít, bár szemei 
apróbbak és tökéletesen illik az alakjukhoz, 
mindenben követi a mozdulatokat. Tökéletesen 
rá szabták, így az értékei: SFÉ: 3 MGT: 0, ha 
más akarná fölhúzni, akkor (ha csak nem Elf az 
illető, vagy kórosan sovány) elég szűknek 
érezheti, ezért értékei: SFÉ: 3, MGT: 1. 
Megjegyezném, hogy nem minden álomtáncos 
viseli ezt induláskor. 

Solimar – az álomkard 

A legelső fegyver, amivel meg tanulnak 
harcolni a táncosok. Könnyedsége és gyönyörű 
kinézete a legjobb elf kovácsok keze munkáját 
dicséri. Hosszúsága kb. 40-50 cm között van. 
Markolata uscayha fából készül melyet a 
jövendőbeli táncos saját maga metszett és 
hosszú időt töltött vele. Tulajdonképpen úgy 
kötődnek ehhez, mint az „átlag” elfek az 
íjaikhoz. Maga a penge nagyon hasonlít a 
levéltőrhöz, bár pengéje a szokásos levél alak 
mellett egy kicsit görbül, hogy alkalmasabb 
legyen a vágásra, valamint, hogy a kivédett 
csapások lecsússzanak, hiszen az álomtáncosok 
nem éppen az erejükről híresek. Külső ívre fent, 
bár a hegy felé egyre többen kiélezik. Minden 
kardnak egyedi mintázatot adnak, mely 
leginkább a kovácstól függ. Ezért az igazi 
szakavatott egy kis gondolkodással kitalálhatja, 
hogy ki készítette az adott fegyvert. Ha a táncos 
kívánja akkor a kovácsok hajlandóak neki új 
kardot kovácsolni, bár ez elég sok időbe telik és 
NAGYON nyomós indok kell hozzá. 

Értékei: Ké: 8 Té: 15 Vé: 17 seb.: K6+2 
Tám/kör: 1 
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 Hil’malin- az álmodó páncél 

Az álomtáncosok tradicionális vértje, 
melyet még valószínűleg Tolianel 
„álmodott” meg. Igazi elismerést jelent 
annak aki viselheti, bár ez legtöbbször az 
anim sanol tagjai közül kerül ki. Leginkább 
talán egy pikkelyvértre hasonlít, a válldísze 
és a has védőn lévő mintázat is ezüstszínű. 
Ez minden vérten megegyezik. Pikkelyek 
szintén uscayha fából készülnek és azt 
festik be, általában feketére, ha már egyszer 
az álmok nagy része éjjel jön a köznapi 
embereknek. Ez is kifejezetten a viselőre 
van szabva, tehát ha valaki más testalkatú 
húzza fel, akkor annak +1 MGT-je van. A 
táncos a vértjéhez is kötődik, akárcsak a 
tőréhez. Külön speciális tulajdonsága, hogy 
megvédi viselőjét a mentális és asztrális 
támadásoktól, ha az alszik vagy 
eszméletlen. Ennek a védelemnek a 
nagysága Tsz*3. Ez egyféle újabb pajzsként 
funkcionál a tudat előtt. Úgy viselkedik, 
hogy amint a hordozó elveszti tudatát, vagy 
alszik akkor abban a szegmensben 
aktivizálódik és egyfajta statikus pajzsként 
működik. Ezt ugyanúgy lehet rombolni, 
mint a statikus pajzsot. Az ébredés után 
percenként regenerálódik egy E. 
Megjegyezném, hogy nem minden 
álomtáncos viseli ezt a páncélt. Bár ha 
felajánlják, akkor azt nem szokás 
elutasítani. Értékek: SFÉ: 4 MGT: 0, 
minden esetben mágikusnak minősül, még 
ha ki is van merülve. 

A páncél elvesztése nagy szégyen, de 
nem kötődik a páncélhoz annyira mint a 
kardjához. A kard elvesztése ismét nagy 

szégyen és a harcosnak kötelessége megpróbálni 
visszaszerezni. 

 
U.i. 
A *-gal jelölt részeket másoktól 

„kölcsönöztem”, ezekbe nem piszkáltam bele 
(annyira). Köszönet Nekik, főleg Eleniernek, akit 
ugyan nem ismerek, de kitűnő dolgokat ír. Külön 
köszönet még Alan O’Connor-nak aki a téma 
alapötletét adta. Sajnálom, ha bármi pontatlanság 
lenne benne. Speciális köszönet még Ynev egyik 
legnagyobb nekromantájának Shalafi del Necro-nak. 

Még kipróbálás előtt áll, tehát valószínűleg 
nem a végleges változat és hibáktól sem mentes. 
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