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Elfeledett fegyverek - a kés

A tőr ugye alap fegyver? Ki ne
gondolná így, és szerelne fel vele
kapásból
boszorkányt,
varázslót,
fejvadászt. A valóság azonban egy kicsit
összetettebb ennél: A tőr közel sem
ennyire univerzális. Bár a legtöbb
fegyverforgató megtanul bánni vele, ám
például egy boszorkányhoz mégsem
illene.
És
nem
csak
azért,
mert bármely látható
fegyver
tönkretehetné
az
összhatást
egy
boszorkány pedig kínosan ad a
belépőjére. Ohh nem. Hanem azért is
mert vannak olyan helyzetek ahova nem
vihet magával tőrt.
Egy nő, egy boszorkány pedig
ilyenkor nem a harcérték alapján
válogatna. Ha késsel tanul meg bánni,
akkor egy szinte mindenhol elérhető
eszközből varázsol hatékony fegyvert.
Olyasmiből ami akár a kézimunka
ürügyén, akár étkezéshez, akár más
okból is nála lehet. Egy 40 centis, kétélű
pengével megáldott tőrhöz képest a
hárításra szinte teljesen alkalmatlan kés
persze ártalmatlan játékszernek tűnik.
Igaz egy meglepetésszerűen érkező
hátba szúrásra, egy védtelen célpont
torkának
átvágására
tökéletesen
alkalmas.
Persze vannak más kések is, és
nem csak a tantora, a pillangókésre,
vagy a bozótvágó késre gondolok,
feltehetően sok "erdőjáró", erdőkerülő
az aki egy munkára és önvédelemre is
alkalmas kést kedvel, amivel egyaránt
tud faragni, a strapabíróbb éllel lesújtva

ágakat vágni, fúrni, de étkezni és
szükség esetén harcolni is. Kés nélkül
nehéz meglenni, és ha ott a kés már
nem annyival jobb a holtsúlyként
viselt tőr. Persze: Egy harcost, egy
lovagot megtanítanak tőrrel bánni, úri
vadászatokon
előkerülhetnek
vadásztőrök is. De ez közel sem
általános.
A pocsék harcértékek kapcsán
azért ne feledjük, ezek közel sem
általánosak, hiszen egy "különleges
fegyver"
általában
különleges
harcértékekkel bír. A kések kapcsán
viszont minden második penge
különleges. A kézimunkához alkalmas
apró tollkést méreggel preparáló
boszorkány apró, ám jól rejthető kése
nem fog félelmetes sebzéssel, vagy
harcértékkel bírni... Egy nagyobb
bozótvágó kés, egy tanto, egy harcra
kialakított pillangókés ami meg is
zavarja kicsit az ellenfelet, már igen.
A boszorkány mellett hasonló
megfontolásból a fejvadász számára is
ideális megtanulni a kés használatát,
hiszen ezt a legtöbb helyen nem nézik
fegyvernek, beengedik. A legyezőbe
rejtett pillangókés, az egyszerű
munkaeszköz divat. Egy jó fejvadász
számára persze a kés mellett a szigony
is alapfegyver, a szegény halászember
munkaeszköze és támasza nem fog
feltűnni a városi őrségnek. A furkosbot
is hasonlóan fontos.
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Egy tolvaj eszköztárában is hasznos a
munkaeszközként
(tolvaj
szerszámként)
és
fegyverként is használható kés alapvető fontosságú
eszköz. Miként egy erdőjáró, harcos, íjász, stb.
kelléktárában is szinte biztosa előfordul, és éppen
ezért hasznos, ha jól is tudnak bánni vele. A tőr
inkább a tudatos harcosképzés, a nemesi vadászatok
velejárója, amit kicsit kevesebben használnak.
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