
 

 

 
 

Fegyvermester 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Történet  
„Az elf-aquir, és a manifesztációs 

háborúk dicsőségei. Magas testes elfek, 
a nép talán legnagyobbjai. Első 
ránézésre semmi különös nincs rajtuk, jó 
minőségű legtöbbször mithrill láncing, 
köpeny. Még csak egy sisak, vagy pajzs 
sincs náluk. Soha egy láncingnél 
nagyobb vért, semmi. Amit nem láthatott 
a szemlélő az az ő erősségük. Általában 
csak egy féle fegyvert láthatott, ám azt 
úgy forgatták, hogy a tiadlani 
kormányzás egy egész iskolát küldene ki 
elfogásukra. 

  Általában magányosan éltek, de 
háború, vagy készülő harc idején 3-12 
fős csoportokba gyűltek össze, és a 
csapatukat egy mágussal kiegészítve 
indultak hadba. Minden idők 
legütőképesebb csapati voltak, 
melyekkel még a kyr alakulatok sem 
érhettek fel. Egy-egy elf táborhelyről 
induló repülő hajón közelítették meg az 
aquirok állásit, és ugráltak az ellenségre 
egy-egy őssárkány fedezete alatt. Velük 
született mágiájukat használva, több 
száz méter magasságból is olyan lassan 
és halkan érkeztek, mint egy madártoll. 
Aki a landolásuk környékén volt... 

Általában választottak egy vezetőt, 
de nem volt rá szükség: a csapataik így 
is olyan rendben dolgoztak, hogy azt 
Mogorva Chei is irigyelné. Harcoltak, 
amíg az első ellenfél el nem esett, aztán 
amíg a második, amíg a harmadik… 

amíg bele nem haltak. Nyílt terepen 
akár tíz-tizenötször annyi ellenfelet is 
magukkal vittek a halálba, mint 
ahányan elindultak, de ez a föld alatt, 
zárt területen, akár ötször ekkora is 
lehetett. Ez a szám pedig egyáltalán 
nem kevés, ha figyelembe vesszük, 
hogy nem holmi orkok ellen küzdöttek, 
hanem a jelenkor legfélelmetesebb 
lényei ellen. Általában egy-egy aquir 
nemes, vezető ellen vetették be őket. 
Hiba tagadni, mindig tovább bírták, 
mint az ellen. Tökéletes összhangban 
mozogtak akár csak ketten voltak, akár 
többen. Ugyan nem voltak testvérek, 
ám úgy ismerték egymást mintha ikrek 
lettek volna. 

  Mind úgy ismerték az ellenfelet 
is, mint társaikat, így tudták hol a 
gyenge pont, és mindig oda ütöttek, 
sohasem máshova. Ennek ellenére 
fegyvereik csak ritkán volt zúzóak, 
esetleg hatalmas kard. A hosszú, rövid 
kardok legkülönfélébb változatai a 
legkedveltebb fegyvereik. Nem mindig 
egyféle fegyverrel harcoltak, és tudták 
hogyan kell fegyvert csinálni fűből, 
fából, és bármit tudtak forgatni, ahogy 
manapság egy zsoldos teszi. 

  Amit nem tudtak pusztán elérni, 
ahhoz bevetették szellemi erejüket. 
Képesek voltak transzszerű állapotba 
süllyedni, és órákon át a hihetetlen 
precizitás megtartásával harcolni. Ám 
sajnos hátránya is megvolt. A harc 
még így is igen fárasztó volt. Érthető 
tehát, hogy fegyvermesterek veszte 
gyakrabban lett az, hogy elájultak 
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15-20 órányi intenzív harc után, minthogy legyőzőre 
találjanak. 

  A Hetedkorban ismert slan-út is tőlük ered. A 
háború után nagytöbbségük a mai Niare félszigetén, 
vagy annak közelében telepedett le, mert területi 
sokszínűsége megfelelő volt fajtájuknak. A 
negyedkor közepén az ide beköltöző emberek vették 
át eme művészetet. Később jöttek a kyrek, és a 
tündék Sirenar kivételével elhagyták az északi 
kontinenst. Innentől kezdve az ott élő emberek, és 
kyrek követték az ősi slan-utat. Az ötödkor elején a 
kyrek is megalapították a pusztítók gárdáit, 
elsősorban azért, hogy a délen az ismételten 
kialakuló elf-aquir ellentéteket féken tartsák. 

  Itt az elfek elnyomásba kerültek, ugyan 
sikerült megtartaniuk területeiket Tysson Lar 
vezetésével, a mai Yllinortól délre. Amíg a kráni 
légiók a P.sz. III évezred legelején le nem rohanták, 
a vidék virágzott. A déli és az északi tündék között 
tehát két világbirodalom terült el. Sheraltól északra, 
a világ felén a Kyr birodalom tündökölt, délen az 
ugyan nem olyan hatalmas, ám legalább olyan erős 
kráni hatalom és az elfek egyezkedtek. Sirenar, 
amely ekkor Kyria része volt, folyton sürgette a 
hatalmasokat, hogy támadják meg a kráni 
birodalmat, ám a mindenkori császár csak 
vonakodott, és terveit végleg meghiusította a 
mindkét oldalon kitörő manifesztációs háború. 

  Északon a kyrek harcoltak Orwellával, délen 
az aquirok visszavonultak a fekete határ mögé. Az 
előretörő elf csapatok ekkor már a harcoló 
dzsennekbe és amundokba ütköztek. A hármak 
háborúja megkezdődött. A tündék harcoltak 
területükért, mert jog szerint az övék, kevesen voltak, 
de hatalmasok… ám nem eléggé. Sorozatos 
kudarcok jöttek, és fegyvermesterek legendája új 
erőre kapott. 

  Sirenar bezárkózott, és ha hivatalosan nem 
is, elszakadt a birodalomtól, és védte a határait. Az 
iszonyat ide is eljutott és megtizedelte az északi 
elfeket, ám mire befejeződött a háború, nem volt ki 
megtámadja őket. 

  Délen újra bevetették, a pusztítókat, és nem 
kis sikerrel. A Talleren hadúr vezette Kék Hadjárat 
egészen a Sheral déli lejtőiig nyomult, ám a 
visszainduló csapatokat az új ravanó-i öböl partján 
érte a vég. A két fél mágiája felhasította a mágia 
szövetét, és kiszáradt, és felhasadt a föld. Az óceán 
elöntötte a vidéket. A kialakult sivatagban, melyet a 
mai dzsadok a Taba el Ibara Mélysivatagának 

neveznek, rekedt fegyvermesterek két tűz közé 
kerültek, és javarészt megsemmisültek. Azonban 
néhány csapat megegyezett a föld síkjának 
uraival, és szerzett erejükkel rendet vágtak a 
két tomboló nép között, majd elrejtőztek a 
Mélysivatagban. Ők a jelenkor titokzatos 
homoki-elfei... 

  Az északi elfek teljesen elzárkóztak a 
külvilágtól, és csak a délről menekülő családok 
számára nyíltak meg az erdők kapui. A délen 
ismét fellángoló faji ellentétek miatt kialakult 
háború elől menekülők, az eddig is északon élt 
elfekkel együtt megalakították a napjainkban is 
létező Sirenar Szövetséget. Délen összeomlott 
az elf birodalom, és visszaszorultak Elfendelbe. 

  A bezárkózott tündéknek nem volt többé 
szüksége a fegyvermesterekre, mert az északi és 
déli ó-birodalmak bukásával elkezdődött az 
utódfajok kialakulása, akik pedig mind tartottak 
a múlt egyik legnagyobb népétől. Munkásságuk 
elfelejtődött, csak az emlékük maradt meg. 
Tehát az elfek legerősebb harcosai már csak a 
népük keserűségét erősíthetik. 

  Esetleg még a Hatok szolgálatában élhet 
egy-egy örökéletű óelf fegyvermester, de vagy 
senki halandó sem tud róluk, vagy senki sem 
mer beszélni róluk. Elég azonban tudnunk azt, 
hogyha a déli királyság nem is, az északi szinte 
minden ellenféllel szemben meg tudja védeni 
magát, melyben nem kis szerepe van a 
napjainkban is képzett fegyvermestereknek.” 

Tai'larien Sho'ndalor, a legnagyobb 
Hetedkori fegyvermester írásaiból 

 

Leírás 

Képességek: 

Először is szeretném leszögezni, hogy a 
pusztítók képességei közül, habár harcosok, 
nem az erő a fizikális képességek a 
legfontosabbak. Így a fegyvereik használatában 
nem az erő dominál, hanem az ügyesség és a 
gyorsaság. Ezenkívül magas intelligenciájuk 
van, mely jó stratégiai és pszionikus 
képességeket biztosít. Ezenfelül említésre méltó 
még az akaraterejük. Fontos, hogy ezekhez még 
hozzá járul a faji bónusz. Mindenen túl a 
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fegyvermester rengeteg különleges 
képességgel rendelkezik, de erről majd 
később. 

 
Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség 3K6 (2x) 
Gyorsaság K6+12+Kf 
Ügyesség K6+14 
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség 3K6 
Intelligencia K10+8 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6+6 
Érzékelés K10+10 
 

Faj: 

A fegyvermester csak és kizárólag elf 
fajtájú lehet, ki hithű az elfekhez, és 
továbbra is a két nagy birodalom 
szolgálatában áll. Ha nem az 
jellemvesztéssel jár (a jellemvesztésről 
később). 

Harcértékek: 

A fegyvermester harcértékei a VÉ-t 
leszámítva nem kiemelkedők. Igazán 
halálossá a különleges képességekkel válik. 
Addig is szintenként (az elsőn is) 3 pontot 
oszthat el szabadon, és ezen felül 1-el a KÉ-
t, valamint 2-vel a TÉ-t és VÉ-t kötelező 
növelni. Mint látszik a CÉ fajilag adott, és 
ezt nem is hagyják kihasználatlanul. 
Életerő: Mint látszik, a fegyvermesterek 
nem arról híresek, hogy sok sérülést bírnak, 
hanem arról, hogy nem sérülnek meg... 
Természetesen az első szinten az alaphoz 
hozzájárul az Állóképesség és az Akaraterő 
10 feletti része, de ezen felül első szinten 
nem kapják meg a szintenkénti FP értéket. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ké 10 
Té 20 
Vé 80 
Cé 20 
HM/szint 8 (1,2,2) 
Kp alap 10 
Kp/szint 7 (+Int.10+) 
Ép alap 5 
Fp alap 8 
Fp/szint K6+2 

 

Képzettségek: 

Ennyi képesség mellett nem igazán képesek új 
ismereteket szerezni, de különleges ügyességükből 
és intelligenciájukból adódóan jó képességekkel 
rendelkeznek új dolgok megtanulására, így ha első 
szinten nem is, a többin nagyobb mennyiségű KP-t 
oszthatnak el. Tehát minden szinten az 
intelligenciájuk 10 feletti részén túl még hét KP-t 
oszthatnak el, így az alapon túl az első szinten is. 

A százalékos képzettségekre (20+Ügy)%-ot 
oszthat szét szintenként. Tehát az ügyesség képesség 
értéke plussz 20%-ot. Ez is első szinten hozzá járul 
képzettségeihez. Ráadásul a fegyvermesterek 
különlegesen képzettek fegyverek körében. Így 
minden kard, és kardalapú fegyvert (beleértve tőrt), 
és minden íjjal képesek alapfokon bánni, valamint 
specializálódhatnak fegyverre. 

 
Képzettség Fok/% 
Éneklés Af 
Esés 35% 
Fegyverhasználat * 
Futás Mf 
Írás/olvasás Af 
Kétkezes harc * 
Lefegyverzés Mf 
Lopózás 25% 
Mászás 15% 
Nomolvasás/eltűntetés Af 
Ősi nyelv ismerete (óelf, aquir) Mf, Af 
Pszi * 
Történelemismeret Af 
Ugrás 40% 
Úszás Af 
Vadászat/halászat Mf 
Vakharc Af 
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* speciális, lásd: a különleges képességeknél 

Pszi: 

Hosszú képzése során a fegyvermesterek 
nemcsak fizikai és erőnléti edzésen mennek 
keresztül, hanem szellemin is. Képzésük ideje alatt a 
fegyverekkel való gyakorlás mellett a szellemi edzés 
az aminek még helye van. A pszi képességek terén is 
megállja helyét a fegyvermester. Ez azt jelenti hogy 
képes a Slan út, valamint a Pyarroni Metódus felső 
fokú használatára. Pszi pontjait a slan út szerint 
kapja. Kivételt csak néhány diszciplína képez. Ezek 
a következők: Képességjavítás; Roham; 
Testhőmérséklet manipulálása; Aranyharang; 
Halálos Ujj; Jelentéktelenség; Tetszhalál. 

Tapasztalati pontok, és szintek: 

Tapasztalati szintjei a varázslóéval egyeznek. 
Ez azért van így, mert különleges képességei és 
tudása mellett nehezen léphet szintet, mely idővel 
kicsit könnyebbé válik, de a későbbi szinteken ismét 
nagyon kemény. 

A Fegyvermesterek Fegyvertára: 

A fegyvermesterek kedvenc közelharci 
fegyverei a hosszúkard, a rövidkard, a szablya, a tőr, 
a rapír, és a hroquar, melynek utódja, a hiequar, 
mely napjainkban a kráni elfek kedvelt fegyvere. 
Ezen kívül még minden fegyvermester tartozéka az 
íj, mellyel szintén tudnak bánni. Természetesen saját 
elf íjuk van, mely alig nagyobb a hagyományos 
rövid íjnál. 

  Vértezet terén nem valami erősek, a 
legnagyobb páncél amit magukra öltenek az a 
láncing, esetleg bőrvért. Az előbbit előszeretettel 
készítik mithrillből, melyhez még hozzáadódik az 
elfek kovácstehetsége, mely a külvilág számára 
ismeretlen, ám a törpék műveivel vetekszik. Ezen 
kívül bármely vértet magukra öltenek, melynek 
nincsen mozgás gátló tényezője. 

  Fontos megjegyeznem, hogy a fegyvermester 
igen jó minőségű fegyverekkel, és egyéb 
felszereléssel kezd, de ha azoktól megválik 
(szándékosan saját akaratából), szintén 
jellemvesztésről beszélünk. Tehát kezdő felszerelése 
a szabályos kalandozó felszerelésen túl: a saját elf 
íja, választott fegyvere(i), melyek mindig 93 Mp-os 

fegyvereknek felelnek meg, és egy törpe 
készítésű abbitacél láncing. Mindezeket 
lecserélheti de csakis hazájában, és a spirituális 
vezető engedélyével. 

  Harcmodoruk szinte kivétel nélkül a 
kétkezes harc, melyet mesteri szinten űznek. A 
fent leírt fegyverek bármely kombinációjával 
szívesen harcolnak, de mindig egy választott 
fegyverük van, ezt életük során sosem 
változtatják. A legnépszerűbbek a két hroquar, 
a hosszúkard és a hroquar, valamint a hroquar 
és szablya, és a két szablya. 

A fegyvermesterek különleges 
képességei 

A fegyvermester rengeteg különleges 
képességgel bír, melynek többsége a harccal 
kapcsolatos. Így különlegesen képesek harcolni 
fegyvereikkel, és különlegesen kitartóak 
harcban. Különleges képességük még az 
éneklés, mely általában nem tartozik a harcosok 
fegyverei közé. 

Fegyverhasználat: 

Mint írtam már róla, a fegyvermesterek 
képesek minden kardalapú fegyvert használni, 
mely döfésre és vágásra való, valamint az 
íjakat, melyeket szintén képes használni.  

Fegyver specializálódás, és a kétkezes 
harc: 

Ha a fegyvermester a választott 
fegyvereivel küzd (tehát a választott párosítás, 
vagy a saját íja), akkor kétkezes harc lép 
érvénybe. Ezt a képzettséget sohasem veheti 
fel, hanem náluk különlegesen lép érvénybe. A 
kétkezes harc nála azt jelenti, hogyha a 
választott fegyvereivel küzd, de csakis akkor, a 
Chi-harc érvényesül. Tehát ha egy elf a két 
hosszúkardos fegyvernemet választotta, amikor 
ezekkel küzd, függetlenül pszi használatától, a 
Chi-harc előnyei járulnak az értékeihez. Ezen 
kívül sosem kap negatív módosítókat a 
kétkezes harcra, azért mert nincs meg a 
képzettsége. Természetesen fennáll az íjjal is ez 
a lehetőség, de ilyenkor nem a TÉ-re és VÉ-re 
kap bónuszt, hanem a CÉ-re.  
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  Természetesen erre még 
használhatja a Chi-harc diszciplínát, és 
ilyenkor duplán érvényesül az érték. Ám ha 
lejárt a Chi-harc ideje, érvényesül a 
fáradság büntetés. Ha a kétkezes harcot 
hagyta abba, tehát befejezte a harcot, 
legalább háromszor annyi időt köteles 
pihenéssel tölteni, mint amennyit harcolt. 

Teljes támadás: 

Mikor a fegyvermester eléri a III. 
tapasztalati szintet, választhatja támadásul a 
„teljes támadást”. Ez azt jelenti, hogy 
függetlenül attól, hogy hány támadásra 
jogosult, csak egyet támad. Arról szól, hogy 
az egész körben csak egy támadó 
mozdulatsort végez, melynek szerepe az, 
hogy az ellenfél védelmét megbontsa, 
lekösse stb. Viszont csak az egyetlen 
támadása érvényesül igazi támadásnak, de 
ilyenkor a kétkezes harcból fakadó, 
harcértékekre vonatkozó előnyei (TÉ, VÉ 
és Sp) megduplázódik. Ezt a kezdeményező 
dobás előtt, a kör elején kell bejelentenie a 
játékosnak, és a kezdeményezést elveszti, 
ám emellett természetesen védekezhet, és 
arra is bónuszt kap. Így hiába támadhatna 
többet, csak egyet támad, de azt nagyobb 
precizitással. 

Éneklés, és kitartás:  

Egy fegyvermester feltűnően sokáig 
bírja harccal. Ez képlettel: 
[(Áll+Aka)/4+TSZ]*1/2 óra. Tehát az 
Állóképesség és az Akaraterő összegének 
negyede valamint a Tapasztalati szint 
összege szorozva fél órával. Ez alatt az idő 
alatt a fegyvermester képes a kétkezes 
harcot fojtatni. Ezek után pihenésre 
kényszerül (lásd fent: a harcolt idő 
háromszor). Ezen idő alatt azonban a 
fegyvermester énekel. Énekel egy hősi 
tünde eposzt, egy harci dalt vagy bármit 
ami kapcsolódik a küzdéshez, általában elf, 
vagy óelf nyelven. Nem tagadás ennek a 
dalnak mágikus töltése is van, és azért 
képesek lélekkel a hosszú harcot elviselni. 
Ha nem énekel közben, csak a szabályos 

ideig képes a harcot folytatni. Arról nem is beszélve, 
hogy az ellenfelek kicsit elbátortalanodnak egy 
daloló ellenfél láttán. 

  Természetesen harcon kívül is képes 
énekelni, ám ilyenkor csak az éneklés képzettség 
Alapfokán, melyet továbbra is képes fejleszteni. 
Ilyenkor bármit énekelhet olyan nyelven, amit ismer. 

Választott ellenfél: 

Egy fegyvermester első szinten, és utána 
minden 5. szinten (így az 5-en, és 10-en, és így 
tovább) képes felvenni egy típusú ellenfelet, aki 
ellen jellemvesztés nélkül kezdeményezhet 
támadást. A választási lista: alakváltók, élőholtak, 
démonok, aquirok, goblinoidák (ork, goblin stb.), 
óriások (ogár, wakara, zagnol, és óriások), küldöttek, 
gólemek (gólemek és tárgyszörnyek), elementálok. 

Jellemvesztés 

Jellem: 

A fegyvermester mindig egy pozitív 
energiával töltött személy. Így jelleme a négy 
kivételtől eltekintve bármely lehet. A négy kivétel: 
Káosz-Halál, Halál-Káosz, Halál és Halál-Rend. 
Fontos tudni, hogy egy karakter csak a választott 
jellemű lehet, ha erről a KM szerint letér, 
jellemvesztést jelent. 

Kihívás: 

A fegyvermesterek a köznép, és a többi utódfaj 
körében általában arrogánsak, és lenézők. Tudásukat 
inkább művészetnek, sőt életformának tekintik, nem 
pedig fegyvernek. Sosem kezdeményeznek harcot 
olyan ellen, aki nem jelent számára kihívást. Ez alól 
csak az jelent kivételt, ha utasítást kap rá (csak és 
kizárólag az egyik nagyobb elf uralkodó hatalomtól), 
bár ilyenkor inkább másra bízza a feladatot. Nála 
gyengébb ellenfelekkel csak akkor kezd, ha azok 
jelentősen túlerőben vannak. Számszerűsítve, ha a 
"kihívás szintjük" összege a sajátjának legalább 
kétszerese. Amennyiben nála hat kihívás szinttel 
alacsonyabb ellenfelet provokál harcra, vagy 
kezdeményez vele harcot, szintén jellemvesztés lép 
fel. Ennek a megítélése a KM feladata. Ezen felül 
olyanoktól, akik nála öt kihívás szinttel 
alacsonyabbak, sohasem kap Tapasztalati pontot, 
kivéve, ha a KM úgy ítéli. 
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A Jellemvesztés: 

Ha egy fegyvermester jellemvesztésen esik át, 
megszűnik fegyvermesternek lenni, és csak idővel 
szerezheti vissza kasztját. Ilyenkor a harcértékek 
nem változnak, de elveszti különleges és pszionikus 
képességeit. Csak akkor szerezheti vissza kasztját ha 
a következő teljes szintnyi Tp-t összegyűjti. Így 
például ha II. szintű, és volt neki 300 Tp-je, nem 
200, hanem 700 Tp-t kell összegyűjtenie. 
Természetesen ez alatt az idő alatt nem művelhet 
olyan dolgot, ami jellemvesztéssel jár, ha igen akkor 
ismét kezdheti előröl a gyűjtést. Ha visszaszerezte a 
kasztját TSZ-je annyi marad, amennyi volt mikor 
elvesztette, viszont újat a jelenlegi Tp-je szerint 
szerezhet. Például a fenti példát folytatva, ha 
megvan a szükséges 1000 Tp-je, nem harmadik, 
hanem csak második szintű, és a harmadikat 1001 
Tp esetén éri el, míg a negyediket csak 2201 Tp 
esetén. És ez így megy tovább. 

  Amennyiben másodszor is elveszti kasztját, 
nincs rá mód, hogy visszaszerezze, és ezen túl 
legalább öt vele egyező, vagy magasabb TSZ-ű 
fegyvermester ered a nyomába, melyek elől nincs 
menekvés: mágikus módon képesek megállapítani 
helyét. 

Előtörténet, feladatok 

A fegyvermestereket a Sirenar Szövetség 
legmélyebb erdeiben képzik és tanítják, több mint 
egy emberöltőn keresztül. Mikor végre elérik a 110 
éves kort, felkészültek a nagyvilágra. Ilyenkor 
kötelesek egy esküt tenni a Hatok felé, és cserébe az 
óelf áldást és fegyvereket ad nekik. Ezek után nem 
következik próba, hiszen kiképzésük így is sorozatos 
életveszélyes harcokból és tréningekből áll. 

  Ezek után a fegyvermesterek szabad elfenek 
nyilvánítatnak, melyek szerint szabad bejárásuk van 
Sirenar területére, és a Hat városba, még ha a „féreg 
fajokkal” érintkeztek is. Feladatuk a tünde faj 
védelme, és dicsőségük hirdetése a határokon kívül. 
Ezen kívül a külvilágba küldött kémekként, és 
fejvadászokként működnek. Minden 50 évben 
kötelesek számot adni tevékenységükről, és a 
külvilág eseményeiről. (Amennyiben ezt 
elmulasztják tulajdonképpen hűtlenekké válnak és ez 
jellemvesztéssel jár.) 

Az óelf tulajdonképpeni áldása egy 
jókívánság, és egy mágia mellyel mindig 
követni tudja, és érzékelni mikor vált hűtlenné, 
és mikor szorul segítségre. Ez tulajdonképpeni 
telepatikus szál, melyet ősi mivolta miatt nem 
lehet megfigyelni és kihasználni. 

Hroquar 

Ez egy érdekes fegyver, mely 
tulajdonképpen a hosszúkard és a szablya 
ötvözése. Tehát egy hosszúkard hosszúságú 
penge, mely körülbelül felénél elkezd ívelni, és 
a belső ív valamivel teljesebb, a hegytől a 
markolatig tart, így a kard kiváló szúrásra és 
vágásra is. Ezen kívül a belső felét is fenik, így 
alkalmas a gyors visszaütésekre, melyekre a 
hagyományos vívó nem lehet felkészülve. Ezt a 
fegyvert hasonlóan az elf íjhoz kezelik, és 
hasonló körültekintéssel készítik, hátránya hogy 
épp ezért annyi az esélye hogy szerezzen belőle 
valaki, minthogy őssárkányon lovagoljon. 

Mindezen tulajdonságai következtében 
nagyon tehetségesnek kell lennie az illetőnek 
aki megpróbálja használni. Ez számszerűsítve 
12-es intelligenciát és 16-os ügyességet tesz 
kötelezővé, amennyiben nincs meg neki 
valamelyik képesség, forgathatja, ám csak 
egyszerű hosszúkardként tegyék. 

  Az ó-időkben ezt adamantitból, 
készítették melynek tulajdonsága, hogy a 
mithrilnél négyszerte keményebb, és alig 
háromnegyed tömege. Ezt úgy készítették, hogy 
egy mithrill tömböt nagyon magas hőfokon 
melegítettek, melyből így adamantit 
keletkezett. Manapság mithrillből készítik, mert 
nincsen rá mód, hogy adamantitból tegyék. 

 
Hroquor Ké Té Vé 
 10 20 15 
 Súly Sebzés T/k 
 1 kg K6+4 2 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 
(2007.04.19.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a forrás 
vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül.

 


