
 

 

 
 

Ritka fegyverek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Harcművész dipada egy 
hosszú, kecsesen kialakított, acélból 
készült bot, mindkét végén egy-egy 
pengével, nem szükséges hozzá 
Kétkezes harc, de ajánlott. E képzettség 
nélkül –3-at kell levonni a VÉ-ből, és 2-
t a TÉ-ből. és A két penge 30-30 cm, a 
bot 120. Nagyon hasonlít a Hat Város 
lakói által használt dipadára (KÉ: 5, TÉ: 
12, VÉ: 12, tám/kör: 1, sebzés: 
k10/k6+2, súly: 2 kg), de ennek a 
fegyvernek a pengéi inkább egy-egy 
tőrre hasonlítanak, mint a dárda hegyére, 
és ezen a fegyveren nincs semmilyen 
nehezék. Az egész fegyvert egy acél 
rúdból alakítják ki, a pengék nem külön 
vannak ráillesztve. 

A Harci bumeráng egy külső 
élén mágikusan kiélezett dobófegyver. 
Általában a nomádok fegyvere, vasfából 
készül. 

A Csakram egy kör alakú, külső 
élre fent penge. A mutató- és a 
hüvelykujj közé fogva, a mellkas elől,  

csavarva dobják. 
A Maroktőr egy kézbe fogható, 

H alakú nyelű és háromszög alakú 
pengéjű orgyilkos fegyver. A H 
középső részét marokra kell fogni és a 
két külső része megvédi a kezet a 
támadásoktól. 

A Láncnak nagyon sok formája 
van. A leggyakoribb az erős 
acélkarikákból összeillesztett, kb. 2 m 
hosszú lánc, esetleg egy vasgolyóval a 
végén (ekkor k5 a sebzés, rendesen 
k3). Kétféle alkalmazása lehetséges:1: 
úgy használják, mint az ostort, így ez 
is rá tud tekeredni az ellenfélre, 
ilyenkor 0 a VÉ. 2: a lánc két végét a 
használó a két kezére tekeri, egy kb. 
egy 1 m-es szakaszt hagyva. Ez ideális 
védekezni pl. egy szúrás elől, úgy, 
hogy rátekeri a kardra, de nem 
használható, ha bármilyen súly van a 
végén. Ilyenkor 11 a VÉ. 

Az Alkarkarom egy 
alkarvédőből és egy hozzá csatlakozó 
pengéből áll. A penge - a csuklón túl -  

 
Fegyver neve Tám/kör Ké Té Vé Sebzés Súly Ár 

Harcművész dipada 1 6 12 16 K10 1,7 10 a 
Harci bumeráng 1 6 10 0 K6+1 0,3 2 e 
Csakram 2 9 15 0 K6+1 0,2 25 a 
Maroktőr 2 12 8 4 K6+1 0,5 5 e 
Lánc 1 5 7 0/11 K3/K5 1 4 e 
Alkarkarom 1 8 13 17 K6+2 0,5 1 a 
Gyűrűkés 2 10 2 0 K5 0,1 70 r 
Dupla pengéjű kard 1 1 14 18 K10+2 3 80 a 
Shadoni dárda 1 7 15 8 K10 2 30 a 
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ugyanolyan hosszú, mint az alkarvédő. 
Kétkezes alkalmazása is van, de ilyenkor Mf.-ú 
képzettség nélkül mindkettő veszít 2-2-t a VÉ-ből, a 
gyengébb kéz levonásain kívül. 

A Gyűrűkés a mutatóujjra húzható, kb. 18 
cm-és, hajlított késpenge. Olyan, mint egy pici 
sequor az ember ujján.  

A Dupla pengéjű kard egy középső 
markolatból és ennek a két végére illesztett pengéből 
áll, aminek a használatához a rá vonatkozó 
Fegyverhasználat mellett Kétkezes harc is 
szükséges. Ez utóbbi képzettség nélkül –5 TÉ és VÉ 
levonások járnak. A markolat négyszerese az illető 
öklének, a két penge 70-70 cm. A leggyakrabban 
abbitacélból készül, de lehet másból is. 

A Shadoni dárda egy igen különleges 
hajítódárda. A vasfa nyélhez egy hosszú, hegyben 
végződő, karcsú vasrúd van. Ez arra szolgál, hogy 

átüsse a pajzsot, és a mögötte védekező embert 
támadja. A KM belátása szerint változtathat az 
SFÉ értékén e fegyverrel szemben. 
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