
 

 

 
 

Ereni késdobáló 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Eren kikötői kocsmáinak terméke 
ez az egyedi kaszt, mely speciális 
keveréke a tolvajnak, a harcosnak, és 
bizonyos mértékig a fejvadásznak. Nem 
mondhatnánk, hogy különösebben 
hatékony harcos, ám boszorkányos 
ügyességgel bánik maga választotta 
fegyverével, az ereni dobókéssel. 
Egyesek léhűtőnek, mások vásári 
komédiásnak, csepűrágónak hívják. Ám 
az igazság az, hogy nincs nála gyorsabb 
fegyverdobáló. 

Tulajdonságok: 

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

 

Harcértékek, egyebek 

Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé - 
HM/szint 11 (6) 
Kp alap 6 
Kp/szint 6 +20% 
Ép alap 6 
Fp alap 8 
Fp/szint K6+5 

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (ereni 
dobókés) Mf 

Pusztítás (ereni dobókéssel) Af 
Kétkezes harc Mf 
Célzás (ereni dobókéssel) Af 
Hátbaszúrás Af 
Futás Af 
Pszi Af 
Lefegyverzés (ereni 
dobókéssel) Mf 

Fegyverismeret 
(dobófegyverek, tőrök) 

Mf 

Tánc Af 
Ugrás 40% 

 
További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Célzás Mf 
2. Vakharc Af 
2. Élettan Af 
2. Sebgyógyítás Af 
3. Pusztítás Mf 
3. Futás Mf 
4. Sebgyógyítás Mf 
5. Pszi Mf 
5. Élettan Mf 
6. Vakharc Mf 
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Különleges felszerelés: 

Ereni dobókés. Speciális dobópenge. 9 cm 
hosszú, egyik végén hihetetlenül éles, míg a másik 
végén tompa ütőfelület található. Különleges 
képességeit kizárólag ereni késdobáló kezében 
fejtheti ki, egyébként közönséges dobótőrként 
üzemel. Különleges kovácsoltsága miatt 1-es 
átütőerővel rendelkezik 

KÉ: 15 TÉ: 20 VÉ:1 Sebzés: k6+2 Tám/kör: 3 

Különleges képességek: 

• Fegyverrántás: Ha hozzáfér a pengéihez, már 
nem veszíti el a jogát a kezdeményezéshez; 
nem kell a fegyvert kézben tartania, hogy 
harcra kész állapotban legyen. 

• Sebzésjárulék: Az ereje 14 feletti része 
hozzáadódik a sebzéshez, ha dobófegyvert 
használ. 

• Pontszúrás: Testtájra módosító nélkül 
célozhat /Kéz, Láb, Fej/ 

• Testpontra -15 TÉ-vel /nyak, kézfej, szem/ 
• Késdobáló akrobatika: Egyszerre annyi 

késsel akrobatikázhat , amennyi az 
Ügyessége. Egy körben annyi kést dobhat 
fel, amennyi az Ügyessége 10 feletti része. 
Ha harcra kész állapotba kerül, tehát ha úgy 
dönt, hogy nem dob fel több kést, 
másodpercenként végrehajthat egy támadó 
dobást a dobókésekkel MÓDOSÍTÓK 
NÉLKÜL! Ha K.A. közben 05 alá dob, saját 
maga ellen hajt végre egy támadó dobást. He 
ekkor Ép-t is veszít, automatikusan elrontja a 
K.A. -t, s a kések szétszóródnak körülötte, 
véletlenszerűen találva el barátot, ellenséget 
vagy magát a késdobálót. 

• Célzás: Késdobáló akrobatika közben is 
képes a célzásra. 

• Tükörharc: Egy támadás jelentheti két 
kés egyszerre történő eldobását is, két 
különböző célpontra, módosítók nélkül  

• Harc az ellenfél elfogásáért: módosítók 
nélküli dobás, a fegyver tompábbik 
végével. 

• Közelharc: Az ereni késdobáló nem 
közelharcos. Olyannyira igaz ez, hogy 
ha ne adj isten, közelharcba bonyolódik, 
akkor a TÉ-je, és a VÉ-je 20-szal 
csökken. Célzó fegyvereket pedig 
elvből nem használ. 

• Ereni dobókés ideális hatótávolsága: 
30m. Maximális hatótávolsága: 60m; a 
TÉ 2 méterenként csökken egyel. 

Induló felszerelés: 

• Speciális ereni dobókés-tartó 
felszerelés, alkaron, combon, 
mellkason; MGT: 0 SFÉ: 2 

• 30 db ereni dobókés 
• 2k6 arany 

 
Szintlépés a harcos szerint. 
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