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Támadni fogok - így szól a kezdő 
gondolata 
Támadok - ismeri fel a pillanatot a 
haladottabb 
Támadtam - konstatálja a mester. 

 
Az Első törvénykönyvben 

leírtakon kívül sok újdonság jelent meg. 
Itt az eddig megjelent kasztok, pszi 
diszciplínák, technikák, stílusok, 
fegyverek, kasztok jó része 
megtalálható. Az ET-ben szereplő 
adatokat a harc- és kardművészről nem 
ismétlem meg.  

Harcművészeti Stílusok 

Doni-xon-kinito 

Eredeti, Enoszukéről származó 
stílus. Nagyon ritka, csak Tiadlanban 
okatja egy kevés mester. Női tanítványai 
a stílusnak csak nagyon ritkán akadnak: 
kb 5-10 évente egy. A technikák 
elsősorban az állóképességre és a 
fájdalomtűrő képességre építenek. A 
fegyverek oktatásában szinte az összes 
stílustól elmaradnak. Ezért induláskor 
puszta kezük mellé csupán 4 fegyvert 
ismernek és 2 fegyvert tudnak dobni. 
Ellenben megkapják a Harci láz 
képzettséget Af-on és 4. szinten a Futást 
Mf-on. A támadásokat többször nem is 
hárítják, hanem testükkel fogják fel. 
Fájdalomtűrő képesség terén 
mindenkinél jobbak. Ez 
számszerűségekben úgy nyilvánul meg, 

hogy a Doni-xon-kinito követői 
szintenként +3 Fp-t kapnak. 
Támadásaik erőteljesek, ám 
ugyanakkor gyorsak is. Rúgásokat 
derék alatt, általában combra 
alkalmaznak, míg ütéseiket felsőtestre 
vagy fejre irányítják. Azok a 
harcművészek, akik ezt a stílust 
alkalmazzák, a harc és a győzelem 
szerelmesei, számukra a cél nem a 
Beavatottá, hanem a tökéletes harcossá 
való válás. 

 
Doni-xon-kinito Ké Té Vé 

Kéz/láb 10 18 2 
Sebzés 

K6+1 (+erő 14 feletti része) 
 

Medve stílus 

Egy egészen egyszerű, de 
nagyon hatékony, főleg parasztok, 
kereskedők és utazók között népszerű 
ágazat. Kedvelt fegyverük a sai, mivel 
könnyen álcázható és elrejthető. Eme 
stílus avatott szakértői lassúnak 
tűnnek. Szándékosan lomha a 
mozgásuk, hogy hirtelen válthassanak 
egy-egy gyors, fontos pontot támadó 
ütéssel. Ez Megtévesztésnek minősül, 
azzal az eltéréssel, hogy csak 3 körön 
keresztül kell -10 TÉ-vel támadnia és a 
negyedik kör egy(!) támadására kap +5 
KÉ-t és +30TÉ-t.Ezt a támadást 
általában Kiáltás kíséri.(Eme 
harcmodor használata nem kötelező, 
de javasolt alkalmaznia.) 
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A fenti harci cseleket chi-harcban is képes 
használni. 

 
Medve stílus Ké Té Vé 
Kéz 5 15 10 
Láb 6 12 6 
Sai 9 13 18 
 Sebzés 
Kéz K10 (+erő 14 feletti része) 
Láb K6+1 (+erő 14 feletti része) 
Sai K6 (nem adható hozzá erőbónusz) 

 

Tigris stílus 

A közrendű harcosok által leginkább kedvelt, 
totális támadó harcmodor. Beavatottjai rettenetes 
erejű egyenes ütéseikre és közeli-térddel leadott 
rúgásaikra hagyatkoznak. Ujjaikat annyira 
megedzik, hogy markolásukkal képessé váljanak 
ízületek ideiglenes roncsolására. Harc közben 
keveset mozognak, főleg széles terpeszben állva, 
saját védelmükkel szinte nem is törődve küzdenek, 
ezért már 1.Tsz-en mesterfokon ismerik a Helyhez 
kötött harc képzettséget. Támadáskor irtózatos erejű 
kilégzéssel kísérik mozdulataikat. 

 
Tigris stílus Ké Té Vé 

Kéz 10 17 2 
Láb 9 16 4 
 Sebzés 
Kéz K6 (+erő 14 feletti része) 
Láb K6 (+erő 14 feletti része) 

 
Speciális támadás – idegroncsolás 
A kör elején be kell jelentenie, ha ezt akarja 

használni. A stílus kéz értékeit használja, kivéve 
hogy a sebzés 1k3. Ha egy ilyen támadással az 
ellenfél VÉ-jénél 35-tel nagyobb a támadása, akkor 
ki kell dobni a találat helyét és az a testrész a 
sebzésnek megfelelő számú körre Részleges 
bénulást is elszenved. 

 
K10 Találat helye 
1-2 jobb kéz 
3-4 bal kéz 
5-6 jobb láb 
7-8 bal láb 
9-10 törzs 

 

További dobás a Második T.K. kritikus 
sebzés részletes táblázata szerint, de az ott leírt 
hatást figyelmen kívül kell hagyni. 

Sárkány stílus 

Ősrégi, tradicionális harcmodor, 
amelyben a fegyveres képzést elhanyagolták. 
Védelemben kiszámíthatatlan, folytonos 
mozgásukra hagyatkoznak; támadásban 
egyaránt használnak ütéseket, rúgásokat és 
lábsöpréseket (specialitás: nem kell 
közelkerülést végrehajtania ennél a 
változatnál), tartózkodnak viszont az ellenfél 
megragadásától. Előszeretettel alkalmazzák az 
Aranyharang és a Belső idő diszciplínákat, 
olyannyira hogy akkora gyakorlatra tesznek 
szert benne, hogy ugyanannyi pszi-pontért 
másfélszer annyi ideig tart ,mint másoknak, és a 
szintenkénti maximális időtartam is 
hasonlóképpen alakul.(Ez a specialitás csak 
Harcművész főkasztú alkalmazókra vonatkozik. 
A stílus nem harcművész főkasztú beavatottjai 
megkapják ezeket a diszciplínákat, de 
használatuk annyira megterheli az asztrál- 
mentál- és fizikai testüket, hogy amíg nem 
pihenik ki magukat teljesen(minimum 8 óra 
alvás),addig egyáltalán nem képesek pszit 
használni. Aki eddig sem tudott pszit használni, 
annak ez a stílus sem segíthet ebben. 

 
Sárkány stílus Ké Té Vé 

Kéz/láb 8 10 16 
 Sebzés 
Kéz/láb K6 (+erő 14 feletti része) 

 
A nehéz mentális kondícionálás miatt a 

stílus elsajátítása 12 kp-be kerül Af-on és 40 
kp-be Mf-on. 

Daru stílus 

Ez a főként védekezésre alkalmas stílus 
főleg a helyes szellem kialakulását hivatott 
elősegíteni. Ellépésekkel, kifordulásokkal 
védekeznek, és dobásokkal, lábsöprésekkel, 
vagy kemény, rövid ütésekkel, rúg sokkal 
támadnak. Egy daru mestert szinte lehetetlen 
földre kényszeríteni és huzamosabb ideig ott 
tartani, tovább testközelben ők vannak nyerő 
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pozícióban. Ez azt jelenti, hogy a lefogás 
elleni próbánál úgy kell venni, mintha 
Tsz/2-vel nagyobb ereje lenne (felfelé 
kerekítve),ezenkívül Belharc esetén a stílus 
alkalmazási szintje x3 további harcértéket 
kap, amit tetszőlegesen eloszthat KÉ-je TÉ-
je és VÉ-je közt. A stílus af-án az 
alkalmazók alapfokú, míg mf-án 
mesterfokú Belharcot kapnak. Harc közben 
teljes csöndben tevékenykednek. 

 
Daru stílus Ké Té Vé 
Kéz/láb 7 10 18 
 Sebzés 
Kéz/láb K6 (+erő 14 feletti része) 

 
A stílus elsajátítása 12 kp-be kerül 

Af-on és 40-kp-be Mf-on. 

Leopárd stílus 

Ez a niarei eredetű stílus a rúgások és 
vetődések művészete. Védelmére körkörös 
kartechnikákat, támadásra ravasz rúgásokat, 
fegyvert pedig egyáltalán nem használnak. 
Ezért, ha egy karakter 1.Tsz-en ezzel az 
ágazattal indul, egyetlen fegyverhasználatot 
és fegyverdobást sem kap, ellenben Mászás, 
Esés, Ugrás képzettségei 10%-kal 
magasabbak, továbbá kap 30% kötéltáncot 
és ugyanannyi Éberség/Észlelést. Ezen 
kívül ezen képzettségeire +8%-ot oszthat el 
szintenként és egyéb százalékaiból is 
fejlesztheti őket. Mozgásuk 
macskaszerű(innen a százalékok), 
villámgyorsak és szívósak. Ritkán 
harcolnak közvetlen testközelből, nekik 
jobban kedvez a távolságtartás, ezért 
Belharcot csak Af-on kapnak, ha Mf-on 
kaptak volna és nem kapják meg, ha Af-on 
járt volna nekik. Jellemző rájuk a harc 
közbeni folyamatos, halk, doromboló 
morgás. A stílus elsajátítása csak 
fiatalkorban lehetséges, mert nagyon korán 
el kell kezdeni az alapjait oktatni, hogy a 
fejlődésben lévő szervezetet megfelelően 
alakítsa. Ez az oka, hogy csak induló 
karakter tanulhatja meg az ágazatot. 

 
 

 
Leopárd stílus KÉ TÉ VÉ 
Kéz 10 12 15 
Láb 10 15 12 
 Sebzés 
Kéz K6 (+Erő 16 feletti része) 
Láb K6 (+Erő 16 feletti része) 

 

Majom stílus 

Eredeti niarei stílus, Tiadlanban és másutt 
kevéssé elterjedt; csak legendákból ismert, misztikus 
tudásanyagát csak szülőhazájában oktatják. 
Rendkívül lágy ágazat, amelynek hatékonyságát a 
lábtechnikára épülő elhajlások, lebukások, 
bukfencek és kifordulások biztosítják. Védekezésben 
gyakran makognak majomszerű mozdulatok 
kíséretében. Köríves hárításaikat és ritkán 
használatos ütéseiket tenyérrel végzik. Fő fegyverük 
a Vaskígyó (lásd Rúna 11), ezt chi-harc közepette is 
tudják forgatni. Az ágazat hátránya, hogy nehéz más 
iskolával együtt használni, azaz minden más stílus 
12 kp-ba kerül megtanulnia az ebbe az ágazatba 
tartozóknak, továbbá aki más iskolát használ annak 
is 12 kp-jába kerül ezt elsajátítani. Ez az Af-ra 
vonatkozik, Mf esetén 40 kp. 

 
Leopárd stílus KÉ TÉ VÉ 
Kéz/láb 7 9 20 
Vaskígyó 10 18 3 
 Sebzés 
Kéz/láb 1K6/2 (nem adható hozzá Erőbónusz) 
Vaskígyó 1K6 (+Erő 16 feletti része) 

 

Imádkozó Sáska stílus 

Enoszukéról származó, kívülállók számára 
szinte hozzáférhetetlen ágazat. Ynev szerte kevéssé 
elterjedt, csak néhány kisebb fejvadászklán és a 
Sötét útra lépett slan iskola oktatja. Mestereik 
valóságos hangtalan gyilkológépek, az ellenfél 
fogvatartásának szakértői, Föld- és Belharcban alig 
akad párjuk. Blokkoló hárításaikból gyakran törnek 
ki háromujjas visszafogással, akit pedig egyszer 
megragadtak... Ez annyit tesz, hogy képesek 
alkalmazni chi-harcban is a Közelkerülés, Lefogás 
és a Leszorítás harci cseleket, továbbá az utóbbi 
kettőnél még a közelkerüléssel megegyező körben 
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végrehajthatják támadásaikat. Lefogás és Leszorít s 
közben, ha az ellenfél nem szabadul, automatikusan 
elszenvedi az ágazat sebzését körönként. Ez a két 
tevékenység számukra teljesen ösztönös, így közben 
bármilyen szellemi tevékenységet ,és korlátozott 
mozgást végezhetnek. A stílus elsajátításakor az 
alkalmazók megkapják a földharcot Af-on, míg ezen 
technikák mesterfokra fejlesztésekor (30 kp) a 
Földharcot Mf-on és a Pusztítást Af-on. Mindössze 
egyetlen fegyver használatához értenek, ez a rövid 
bot, és ezt sem tudják chi-harc közepette forgatni. 

 
Imádkozó sáska stílus KÉ TÉ VÉ 

Kéz/láb 10 14 6 
 Sebzés 
Kéz/láb 1K6 (+Erő 16 feletti része) 

 

Kígyó stílus 

Mindenfajta erőt nélkülöző, rendkívül 
hatékony védelméről híres ágazat. A harmóniára és a 
gondosan kivitelezett lökésekre épül a támadása, a 
csúsztatott lépésekkel kombinált 
fegyverfélreütésekre a védelme. Szívesen 
alkalmazzák harcosai nunchakut, mivel könnyű és 
gyors fegyver. Ezzel azonban nem képesek chi-
harcot folytatni. Állítólag a harcforma onnan kapta a 
nevét, hogy igazi mesterei testük elé emelt alkarral 
és kígyófejjé formázott-lehajtott kézfejjel állnak fel. 
A szorosan összefogva megfeszített mutató és 
középső ujj kísértetiesen emlékeztet a kígyó 
nyelvére. Ha még hozzátesszük azt is, hogy 
támadásaikat hangos, szisszenő kilégzés kíséri, 
könnyű elhinnünk a keletkezés mondáját. 

 
Kígyó stílus KÉ TÉ VÉ 

Kéz/láb 8 15 20 
 Sebzés 

Kéz/láb 1K6/2 (nem adható hozzá 
erőbónusz) 

 

Mennyei karom 

A háborúhoz szokott klánok által kidolgozott 
iskola. A misztikus nevet az általuk harcban 
használható nekode (kézi mászókarom) inspirálta. 
Ezt chi-harcban is képes használni,és ha a küzdő 
ilyet visel,akkor a pusztakezes harcértékei és a 

sebzés összeadódik a karmokéval. Az ágazat 
harcosai robbanékony mozgással, ütésekkel, 
rúgásokkal, vetődésekkel, kifordulásokkal és 
lerántásokkal küzdenek. Ha egyszer harcba 
szálltak ,igen nehéz őket megállítani. A 
harcművészek esetében a nekode a kezükkel 
egyetemben 6.szinttől mágikus fegyvernek 
számít,ha chi-harcban harcolnak vele. Ynev 
szerte nem sok iskola oktatja, főleg 
fejvadászklánok teszik azt. Ilyen stílus oktató 
magányos mesterekről még senki sem hallott. 

 
Medve stílus Ké Té Vé 

Kéz 10 13 11 
Láb 10 8 10 
Nekode -1 2 5 
 Sebzés 
Kéz K6 (+erő 16 feletti része) 
Láb K6 (+erő 16 feletti része) 

Nekode K6/2 (+5% mászás 
karmonként) 

 

Kilenc Árnyék 

Egy viszonylag újkeletű iskola, amely 
elsősorban a Sötét Út klánjaiban hódított. 
Szinte az egész harcmodor az ellenfél azonnali 
megsemmisítését szolgálja:érzékeny pontokat 
célzó támadások, rettenetes fogások,illetve 
körmönfont, nehezen áttörhetetlen védelem. 
Speciális fegyverük a tűköteg,amellyel 
közelharcban előszeretettel köpik arcba 
ellenfeleiket. Más fegyverek használatát nem is 
nagyon oktatják - felesleges. Induláskor ezért 
csak 2 fegyverhasználatot és fegyverdobást 
kapnak. Az ágazat hátránya,hogy nem oktatják, 
csak fiatalkorban és ha már valaki kitanulta, az 
már nem fog soha más stílust megtanulni. A 
hanyagolt mentális képzés miatt 1-gyel 
kevesebb pszi-pontot kapnak szintenként. 
Elveik miatt soha nem fogják megtanulni a 
sebgyógyítás képzettséget, mivel azt 
gyengeségnek tartják, tovább nem ismerik a 
Zavarás és a Levitáció diszciplínákat. 
Ezenkívül százalékos képzettségeikre 5%-kal 
kevesebbet oszthatnak el szintenként. Az iskola 
ilyen megkötések mellett számos előnnyel is 
rendelkezik: ha az alkalmazó Halálos Ujjat 
használ 1-gyel magasabb szintűnek kell 
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tekinteni. A nem slan kasztú alkalmazó is 
megkapja ezt a diszciplínát, azzal a 
megkötéssel, hogy naponta egyszer 
alkalmazhatja, és a pszi-pontok elvesztése 
mellett annyi Állóképesség pontot veszít, 
amennyi Ép veszteséget okozott. Ez úgy 
nyerhető vissza, ahogy a Hatalom Italánál le 
van írva, de Egészség helyett 
Állóképességet kell érteni. A stílus Mf-ra 
fejlesztésekor az alkalmazó megkapja a 
Pusztítást Af-on és eme képzettség Mf-ának 
elsajátítása feleannyi kp-ba kerül, mint 
másnak. 

 
Kilenc 
árnyék KÉ TÉ VÉ 

Kéz/láb 9 14 16 
Vaskígyó automatikus 5(+30) 0 
 Sebzés 
Kéz/láb 1K6 (+Erő 16 feletti része) 

Vaskígyó 

Ha a találat sikeres, akkor 2k3 
tű találja el a célpontot. A 
sebzést tűnként kell dobni a 
Fúvócső értékei szerint. 

 

Havasi Láma stílus 

Egy fegyveres ősi tan,amely majd 
egyidős a humanoid civilizációval. A stílus 
a sang kauw használatán alapul, így a slan 
összes kapcsolódó képzettsége erre 
vonatkozik(fegyvertörés, lefegyverzés, 
vakharc). Fegyverükhöz való 
ragaszkodásuk már-már a kardmű-
vészekével vetekszik. A sang kauw egy 
olyan szálfegyver, melynek nyele 1,5 m 
hosszú és ennek végén egy félméteres ,a 
hollószárny nevű fegyver (Rúna11) 
pengéjéhez hasonló ívelt vágóél található. 
Ezt a fegyvert képesek chi-harcban is 
használni. A stílus Mf-ra fejlesztésekor nem 
puszta kezük értékei növekednek, hanem 
tradicionális fegyverük forgatását sajátítják 
el Mf-on. A sang kauw csak ezen stílus 
alkalmazásával adja a leírt harcértékeket. A 
6 Tsz felett az ezen iskola szerint használt 
sang kauw a kardművészek kardjához 
hasonlóan viselkedik,azaz chi-harcban 

mágikusnak minősül. Ezt a stílust csak 
harcművészek tanulhatják. 

 
Havasi láma 

stílus T/k KÉ TÉ VÉ 

Kéz/láb 1 7 14 16 
Sang Kauw 2 10 7 6 
 Sebzés 
Kéz/láb 1K6+3 (+Erő 16 feletti része) 
Sang Kauw 1K3 (nem adható hozzá Erőbónusz) 

 

Fehér Lótusz 

A könnyed, harmonikus mozgás iskolája. 
Mesterei szökellésszerű ellépések és 
fegyverfélreütések gyakori váltogatásával zavarják 
össze ellenfeleiket. Ütéseik és rúgásaik inkább 
gyorsak, mintsem erőteljesek és beavatottjai a 
Földharcban is jártasak (Af).Tradicionális fegyverük 
a Háromrészes bot, melyet chi-harcban is képesek 
használni. Az ellenfelüket sohasem megölni, hanem 
legyőzni akarják, éppen ezért csak olyan 
tanítványokat fogad, melyek lelkében jelen van az 
élet harmóniája (Élet; Rend-Élet; Élet-Rend). Az 
iskola rendkívül sokat ad erre, ezért a képzés hosszú 
és időigényes (16 kp az elsajátítása Af-on, 50 kp Mf-
on). Ezen okok miatt más stílusok megtanulása is 
hasonlóképpen alakul számukra, sőt ezen ágazat 
mellett nem lehet másik olyat tanulni, amely 
tradicionális fegyverét Chi-harcban tudja használni. 
Ez kizárja, hogy a stílust kardművészek, 
kardmesterek tanulják meg és a fent említett jellem 
is elég ritka a fejvadászok között. 

 
Fehér Lótusz 

stílus KÉ TÉ VÉ 

Kéz 9 13 16 
Láb 8 12 1 
 Sebzés 

Kéz K6 (nem adható hozzá 
Erőbónusz) 

Láb K6 (nem adható hozzá 
Erőbónusz) 
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Örök Tavasz 

A totális önvédelem leghatékonyabb formája. 
Bár találataik sebzése csekély, mesterei képesek 
egyetlen érintésükkel győzedelmeskedni 
ellenfeleiken. Ez annyit tesz, hogy ha puszta kézzel 
túlütik ellenfelüket vagy 00-t dobnak rá, az nem 
sebződik csupán 1 Ép-t és a kidobott sebzésnek 
megfelelő Fp kétszeresét, ám ilyenkor az 
alkalmazónak annyi esélye van rá, hogy az ellenfél 
elájul(csak humanoid teremtmény), amennyi a stílus 
alkalmazási szintjének a háromszorosa. Fegyverük 
az acélkorbács(Kau-sin-ke), ami egy hajlékony 
botláncolatra hasonlít leginkább. Ezzel trükkös 
fogások kivitelezésére képesek. Ezt a fegyvert nem 
tudják Chi-harcban használni. 

 
Örök Tavasz Ké Té Vé 
Kéz 7 9 20 
Láb 8 13 14 
Kau-sin-ke 
(Acélkorbács) 4 17 13 

 Sebzés 
Kéz 1K6/2 (nem adható hozzá 

Erőbónusz) 
Láb 1K6/2 (nem adható hozzá 

Erőbónusz) 
Kau-sin-ke 
(Acélkorbács) 1K6 (+Erő 16 feletti része) 

 

Visszacsapó nád 

A stílus a kezeket és a lábakat egyenlő 
arányban használja. Az elsajátítása 12 Kp, mivel 
többé-kevésbé több stílus keveréke (kemény és lágy, 
valamint gyors).A stílus használója dobást hajthat 
végre kivárással, ekkor a sebzés k6+1+k3, és az 
ellenfél a földre kerül. Nagy hátránya, hogy ha az 
ellenfél képzett az esés művészetében, akkor 10%-
onként 1 Sp levonódik.A tanítványok csak a 
rövidbot használatát sajátítják el (ezzel képesek chi 
harcra is), illetve 2 fegyver dobását.  

 
Visszacsapó nád KÉ TÉ VÉ 

Kéz 7 14 16 
Láb 7 16 14 
 Sebzés 
Kéz K6+1 
Láb K6+2 

 

Hópárduc 

A stílus a nagymacskák mozgását 
utánozza. Különleges képesség: kivárás után 
egy végrehajthat egy taposó rúgást az ellenfél 
térdhajlatára, aminek következtében az ellenfél 
lába berogyan és az ellenfél térdre rogyik, a 
stílus képviselője ekkor élvezi a hátulról és 
felülről támadás előnyét, és az ellenfél az adott 
körben helyhez kötve védekezik.  

 
Hópárduc KÉ TÉ VÉ 
Kéz 7 19 12 
Láb 5 16 11 
 Sebzés 
Kéz K6+3 
Láb K6+4 

 

Nyitott tenyér stílus 

A stílus képviselői főleg kézzel támadnak 
(70%). Kivárják az ellenfél támadását, majd 
tenyérrel visszatámadnak. Ekkor 13 a kéz TÉ-
je. Ha a harcművész először támad a kezével, 
vagy a kiváráskor megütik, akkor a TÉ-je 9 
lesz. (Ha Ép-t ütnek rajta, akkor nem támadhat 
vissza.) A tenyérrel való támadás esetén a 
hajlékony páncélok (pl: sodronying) SFÉ-je 
feleződik (lefelé kerekítve). A posztóvért 
egyáltalán nem is érvényesül. A stílus 
különleges technikája a tigrisszáj, ekkor a 
harcművész közel kerül az ellenfélhez. (Ez a 
stílus követőinek azt jelenti, hogy kivárnak egy 
támadást és ha az nem sikeres, akkor 
támadhatnak vissza így). A támadás során 
mindkét kezével lökést hajt végre az ellenfelén, 
aki a lökéstől megtántorodik, és a földre kerül. 
Ha a támadás nem nagyobb 25-tel a VÉ-jénél, 
akkor az ellenfél erő- vagy ügyességpróbára 
jogosult (ő dönti el, melyiket választja). Ekkor 
is eltávolodik a harcművésztől, de nem esik el. 
Ez a lökés alkalmas arra is, hogy az ellenfelet 
falnak vagy valamilyen tárgynak lökje. 
Különösen nagy testű ellenfél ellen a kiáltás 
diszcíplinát alkalmazva lehet végrehajtani. (Itt 
nem kiált, hanem egyfajta sziszegő hangot 
hallat a harcművész.)  
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Nyitott 
tenyér T/k KÉ TÉ VÉ 

Kéz 1 7 13/9 18 
Láb 1 7 13 12 
 Sebzés 
Kéz K6-2 (de min.1) 
Láb K6-1 
 

Shien-ka-to (Tűz) 

Az egyik legősibb harci irányzat, az 
iskola alapítását a P.sz.-i XXII. évszázadra 
teszik. Leghíresebb mestere Twien Loo Ka, 
Niaréből származott, harminc évesen 
telepedett le Tiadlanban. Itt ismerkedett 
meg a Shien-ka-to stílussal, s hamarosan a 
legtehetségesebb tanítványnak számított. 
Ötven éves korára ő lett az iskola 
nagymestere, ekkor látott hozzá a technikák 
megreformálásához és bővítésehez. Az 
addigi stílusjegyekhez igazította Niaréből 
származó tudását, s majd tíz év tökéletesítés 
és csiszolás után létrejött az a tudásanyag, 
amit ma Shien-ka-to néven ismer a 
világ.Szimbólumuk sárga kör alapon fekete 
lángnyelv, s ezt előszeretettel viselik 
fejkötőiken, vagy tunikájuk hátán. 
Fegyvereket nem szívesen használnak, ha 
mégis, úgy a botot részesítik előnyben. A 
kemény, ám könnyű drakfa husángjából 
csiszolják e botot, amelynek erezete vöröses 
színű, s igen ellenálló - egy képzett Shien-
ka-to kezében méltó ellenfele bármely 
acélból kovácsolt fegyvernek. Eltörni, 
elvágni nem könnyű, sebzése, amennyiben 
a megfelelő technikákkal forgatják 2k6. Ez 
az egyetlen fegyver, amelyet egy Shien-ka-
to harcos Chi-harc közepette is tud 
használni. Az iskola egyik legnagyobb 
hátránya, hogy más stílussal használni igen 
nehéz, így a Shien-ka-to harcosnak 16 Kp-t 
és legalább két évet kell áldoznia rá, ha egy 
másik iskola technikáit is szeretné 
elsajátítani. A technikák sokkal inkább 
támadás-, semmint védelemcentrikusak. A 
cél minél gyorsabban ártalmatlanná tenni az 
ellenfelet, könnyed mozgással, mintha a 
harcművész valóban szélben lobogó 
lángnyelvként táncolna. Viszonylag széles, 

lendületes mozdulatok jellemzik, az ütések és 
rúgások erejét inkább gyorsaságuk és pontosságuk 
adja. Szeretik távol tartani ellenfeleiket, a közelharc 
idegen a Shien-ka-to-tól. Kezüket és lábukat közel 
azonos arányban használják harc közben, állásaik 
magasak, s kiválló az egyensúlyérzékük. A stílus 
harci értékei: 

 
Shien-ka-to KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Kéz 10 15 9 K6-1 
Láb 11 15 5 K6 

 
 (A harcművész minden harci kör elején 

bejelentheti, hogy kezével vagy lábával kíván e 
támadni. E támadásokkor a megjelölt testrész értékei 
adódnak hozzá a Harcértékekhez, a fegyverek 
módosítói helyett - természetesen aktuálisan az, 
amelyiket használni kívánja. Ez igaz az alább 
következő iskola harcosaira is.) 

Dart-nid-kinito (Víz) 

Kelet-Tiadlan legnevesebb stílusirányzata, 
szinte érintetlenül őrizte meg a Niarei kolostorokból 
származó hagyományokat. Magányos, kevés 
tanítványt oktató mesterek jellemzik, akik a szellem 
épülésére nagyobb gondot fordítanak, mint magára a 
harcra. A küzdelem mintegy melléktermékként 
jelentkezik a szellemi út mellett, igaz e 
mellékterméket messze földön emlegetik kivállósága 
okán. A Dart-nid-kinito követői semmiféle fegyvert 
nem használnak, a harcot inkább megpróbálják 
elkerülni, ám ha ez nem lehetséges inkább legyőzni 
kívánják, semmint megsemmisíteni. Miután a 
szellemi útra összpontosítanak - vagyis a Slan-pszi 
alkalmazására - mindenkinél kiválóbbak e téren. Ez 
számszerűségekben úgy nyilvánul meg, hogy 
szintenként +1 Pszi-pontot kapnak a Dart-nid-kinito 
követői. 

Szimbólumuk a víz, s mesterektől, iskolától 
függően, a víz valamely stilizált ábrázolását hordják 
ruhájukon. A stílusok között ez a leglágyabb. 
Egyetlen szögletes mozdulatot sem találhatunk 
benne, a kezek és lábak - mi több, maga a test - 
inkább körívek mentén mozog. A technika nagy 
hangsúlyt fektet a védelemre, az ellenfél saját 
támadásának lendületét próbálja elvezetni, ezt a 
maga javára kihasználni. A Dart-nid-kinito 
megtanulása meglehetősen időigényes feladat, kevés 
harcművész választja. Miután technikáik egyaránt 
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használják a kezet és lábat, gyakran ugyanabban a 
mozdulatsorban, így nincs értelme a kéz vagy láb 
harcértékeit különbontani. Testük általános 
harcértékei: 

 
Dart-nid-kinito KÉ TÉ VÉ Sebzés 
 7 10 19 K3+1 

 

Avad-ka-kinito (Föld) 

Eredeti Niaréből származó stílus, változtatás 
nélkül tanítja a Sárga Kolostorok technikai anyagát. 
Gyakran ma is Niaréből érkezett mesterek oktatják, 
igen magas színvonalon. A női tanítványok igen 
ritkák, hisz elsősorban a fizikai erőre és 
állóképességre épülő technikákból áll. Egyformán, 
és talán a legmagasabb színvonalon tanítja a kilenc 
alapfegyver forgatását, igaz a fegyvereket Chi-harc 
közepette nem tudják használni. Jelképük a Sidar 
hegy stilizált körvonala, ezt általában a tunikájukra 
hímezve viselik. Meglehetősen stabil állásokat 
tartalmaz, romboló erejű ütésekkel. A harcművész 
nem csak karjának erejét, hanem szinte egész 
testsúlyát beleadja a jól kiszámított pillanatban 
leadott ütésbe. Ezért a technika sebzése nagyobb a 
többiénél, nem k6, hanem 2k6+1, viszont körönként 
csak egy támadásra nyílik lehetőség, mivel a sebzés 
nagysága a jó időzítésen múlik. Rugásokat csak 
ritkán és csak igen alacsony szekcióban - tehát derék 
alatt- alkalmaznak. A harcértékeik: 

 
Avad-ka-kinito KÉ TÉ VÉ Sebzés 
Kéz 2 18 5 2K6+1 
Láb 3 8 5 K6+1 

 

Nisen-nid-to (Levegő) 

Vien wri Dara, tiadlani Dorcha által 
kidolgozott stílus, azóta is a Dorcha testőrségének fő 
irányzata. Megtanulására egyedül Par-Elyaban vagy 
Di'Maremben van mód. A gyengébbik nem körében 
talán ez a leginkább kedvelt harci metódus, ám a 
Nisen-nid-to iskolák jónéhány férfi hírességet is 
adtak Ynevnek. A legharcosabbnak tartott stílus, 
elegáns, látványos és igen hatékony. Oktatását 
némely mester egybeköti - egy Niaréből származó, 
igen ritka és igen speciális - mágiafajta tanításával, s 
ezért a Nisen-nid-to tanítványairól kering a legtöbb 

legenda. E stílus a kilenc alapfegyvert 
használatát is oktatja, a legnagyobb hangsúlyt 
azonban egy különlegesen kiképzett, egykezes, 
ún. Nisen-kard forgatásának tanítására fordítja. 
A Nisen-kardot a tanítványok Chi-harc közben 
is képesek használni.A Nisen-nid-to jelképéül a 
szelet választották, ám a tanítványok nem 
hordanak ruházatukon jeleket, mégis jellegzetes 
láb és kéztartásukról azonnal felismerhető 
stílusuk. A közelharc szintén nem erősségük, 
ám lábsöpréseik, legváratlanabb helyzetekben 
végrehajtott gáncsaik messzeföldön híresek. A 
lábsöprés és a gáncs használata a következő 
képpen működik: A harcművész a kör elején 
bejelenti szándékát, majd Támadó dobást tesz. 
Amennyiben a Támadó dobás sikeres, az 
ellenfél Ügyességpróbát tehet, ám ha elvéti a 
földre kerül, és két körbe kerül amíg sikerül 
felállnia. Addig a Harc Fekve szabályai 
érvényesek rá. Ha a Nisen-nid-to harcos 
legalább 25-el túldobja ellenfele Védő Értékét, 
akkor annak nincs lehetősége az 
Ügyességpróbára - automatikusan a földre kerül 
és a fenti módosítók érvényesek rá. 
A négy stílus közül ez kívánja a legnagyobb 
gyorsaságot és ügyességet, viszont nem épít 
túlságosan a testi erőre. Az alkalmazó 
harcművész szélsebesen mozog, villámként 
csap le, de a támadások gyorsasága miatt 
viszonylag kevés erő vihető bele egy-egy 
csapásba. Inkább a láb használata dominál, de a 
különbség nem túl nagy: 60%-40% a 
lábtechnikák javára. A technika rengeteg 
ugrást, kitérést foglal magába, így a védekezés 
sem szenved csorbát. A harci értékek: 

 
Avad-ka-kinito KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Kéz 11 13 14 K6-1 
Láb 12 15 9 K6-1 
Nisen-kard 7 12 11 K6+1 

 

Toryel-nid-to (Sas) 

Egy niarei harcművész dolgozta ki, 
valamikor P.sz. XVII. évszázadban. Nem 
sokkal ezután kezdte el tanítani művészetét.A 
stílus követői számára a szellem éppoly fontos, 
mint a test. Szinte bármely harcművész-
fegyvert alkalmazzák, kivéve a holdsarlót 
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(hagai), láncos sarlót, és a vaskígyót. 
Legtöbbet forgatott fegyverük a nunchaku 
és a hosszú bot, mindkettőt vasfából 
készítik, mindenki magának. Valószínűleg 
ez az egyetlen stílus, aminek tanítványai az 
alkarvédőt is használják, de ezeket mindig 
keményített bőrből készítik, egy acél 
hárítórésszel. Mindezek ellenére azonban 
egyetlen fegyvert sem tudnak chi-harcban 
forgatni. Különleges támadásként 
említhetjük a lábsöpréseiket és a gáncsaikat. 
Ezek azonban közel sem olyan hatéko-
nyak, mint a Nisen-ni-to stílus tanítványaié, 
ezért egy toryel-nid-to harcos ellen + 1-gyel 
dobható az Ügyességpróba, és legalább 45-
tel kell túldobni az ellenfelet, hogy az 
biztosan a földre kerüljön. Lábtechnikájuk 
mind közül a legkiemelkedőbb, a 
kéztechikákat szinte csak védekezésre 
használják, ám néha meglepő támadásokat 
visznek be velük, éppen azért, mert nem 
számítanak rá. Az arány 65-70 % a láb 
javára. Az ilyen stílusban közdő 
harcművészek látványosakat rúgnak, 
repülnek, forognak. Sohasem rögzülnek le 
egy állásban, az állandó „hullámzás” 
jellemzi őket. A stílust elég nehéz 
megtanulni: 12 Kp-ba és legalább 2 évbe 
telik, és a tanonc Gyorsasága és Ügyessége 
15 felett kell, hogy legyen. Nagyon kevés 
mester oktatja, és iskola is csak Észak-
Tiadlanban, a magashegységekben. Minden 
iskola vagy mester az erdőben neveli ki 
tanítványait, ezért ha ezt a stílust tanulja 
valaki, az képezett lesz az erdő- vagy 
hegyjárásban, igaz, csak Alapfokon. 
Másrészről meg kell tanulniuk írni és 
olvasni, mivel ezt a hajdani stílus-alapító 
kötelezővé tette, mondván ez a kultúra 
alapja, de erre elég 3 Kp-t áldozniuk. Ezen 
felül a szintenként kapott %-os módosítóból 
mindaddig a maximumot (15%) kell 
áldozni az ugrásra, amíg az el nem éri a 
100%-ot, de erre a képzettségre a toryel-
nid-to tanítványai szintenként + 3%-ot 
kapnak. Ez csak az ugrás %-ot növelheti! 
Nem kedvelik a Halálos ujj nevű 
diszplicínát, ezért ha ezt használják, egy 
szintel gyengébben képesek csak 
alkalmazni, mint a többi harcművész. 

Ellenfeleiket sohasem akarják megölni, csak 
ártalmatlanná tenni, ezért a stílus követőinek 
jellemében jelen kell hogy legyen az Élet tisztelete. 
Ez alól létezik néhány kivétel, akik mindössze a 
Rend harmóniájára törekednek, de ez ritka. Jelképük 
egy stilizált sas, de ezt csak nagyon kevesen viselik 
magukon. A legtöbben csak elméjükben őrzik. A 
stílus harcértékei: 

 
Toryel-nid-to KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Kéz 7 10 16 K3+1 
Láb 10 16 12 K6 

 

Harcművész fegyvertára 
Jóllehet, a harcművészek mindenekelőtt a 

pusztakezes harc avatott tudói, egyáltalán nem 
elhanyagolható a különféle fegyveres küzdelmeket 
oktató iskolák, mesterek száma és jelentősége sem. 
A kardművészek pengéinek halálos villanását széles 
körben ismerik Yneven, ám a sokféle eszköz, amit a 
harcművészek forgathatnak, már korántsem olyan 
közismert. Igazán jól bánni velük általában csak 
hosszú évek kitartó munkája után lehetséges, így 
mesterfokon csupán egyet, legfeljebb kettőt kezelhet 
a harcművész - a többi csak amolyan „kiegészítés” 
lehet. 

     A szabályrendszer tízféle fegyver forgatását 
engedélyezi, ám ezekről külön leírást mindeddig 
nem találhatók. 

     Elsőnként a kardokról ejtünk szót. Bár az 
általános elképzeléseknek ellentmond, a 
harcművészek számos változatát forgathatják a 
pengéknek. Egyes iskolák páros, mások egykezes 
technikákat részesítenek előnyben, s akadnak 
olyanok is, ahol több irányzatot oktatnak. 

Széles kard (khot) 

Viszonylag széles pengéjű, kissé szablyára 
emlékeztető, a hegy felé ívelő, egyélű, egykezes 
fegyver. Kezelése kilenc alaptechnikára épül, a 
mozdulatok zömét vállból hajtják végre. A vágások 
során csaknem a teljes pengét felhasználják, így a 
technikák az élre koncentrálnak. Kezelését nem 
túlságosan nehéz elsajátítani, ezért bizonyos 
irányzatok szívesen alkalmazzák kiegészítő 
fegyverként az alapvető, pusztakezes technikák 
mellé. Ismeretesek két kardot egyszerre forgató 
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stílusok is .(Felvont Szemöldök, Acélkar, stb.) KÉ: 9 
TÉ:13 VÉ: 10 Sp: K6+1  

Sárkányfullánk (khiel) 

Egyenes, kétélű, egykezes fegyver. A 
markolatánál viszonylag vastag a penge, alkalmas 
nagyobb erő kifejtésére is - ha véletlenül 
„összeakaszkodnának” a vívók, lökhetnek is vele; 
hárításra a középrészt használják. Ám az igazi 
szakértő egyáltalán nem ér ellenfele kardjához ! A 
hegytől számított tíz centimétert borotvaélesre fenik, 
ezzel támadnak; metszenek és döfnek. Tizennyolc 
alaptechnika ismeretes, ezek mindegyike a hegyre 
koncentrál. Párbaj közben az egész test mozog, akár 
valami különös táncban, ám minden támadás 
csuklóból robban ki. Használatát hihetetlenül nehéz 
elsajátítani; belső erőre épül, formagyakorlatai 
kívülállók számára lassúnak és túlságosan lágynak 
tűnnek. Azok a harcművészek, akik a khielt 
forgatják, pusztakezes küzdelemben bizony alul 
maradnak majd' minden egyéb stílussal szemben. 
Vívótudásuk azonban lenyűgöző; könnyedek és 
kecsesek, viadaluk igazi élmény a szakértő számára 
(bár gyakran igencsak rövid ideig tart ). KÉ:8 TÉ:15 
VÉ:14 Sp k6+3  

Hollószárny (khrin-kao) 

Párban használt, körülbelül alkar hosszúságú, 
széles pengéjű, egyélű kard; egykezes, kifejezett 
keresztvassal, a mai kardvívók fegyverének 
kosarához hasonló kézvédővel. Kis helyen vívott 
belharcra is alkalmas. Használata fürgeséget, 
harmonikus mozgást igényel, ám ha a küzdő elég 
közel kerül ellenfeléhez, a széles pengékkel igen 
komoly sebeket okozhat. A két kardforgás közben a 
madárszárnyak suhogásához hasonlatos hangot ad, 
innen ered az elnevezés. KÉ:8 TÉ: 15 VÉ:12 Sp: 
k6+1  

Ívkard (sho-khot) 

Pengéje a slan kardéra hasonlít, keresztvasa 
kör alakú, éppen ökölnyi. Egykezes, egyélű fegyver; 
töbnyire párban forgatják, bár Tiadlan északkeleti 
területein több iskola is egyedüli használatát tanítja. 
Kedvelt eszköze a színes, könnyű selymekben járt 
"Bíbordaru" táncnak, mely amellett, hogy lenyűgöző 
látványosság, alkalmat ad a harcművészek tudásának 

bemutatására is. Az ívkard tizenegy 
alaptecnikája kizárólag vágásokra épül; egy 
szúrástípust ismer, ámbár ennek számtalan 
(meglehetősen tágan értelmezett ) váltotata 
létezik. KÉ: 6 TÉ:14 VÉ:16 Sp: k10  

Sryn tőr 

Keskeny, borotvaéles és igen hegyes 
pengéje 25-30 cm hosszú, néha enyhén 
hullámos; markolata szögbe törve illeszkedik 
hozzá, akár a pisztolyagy. Kiképzése is inkább 
ahhoz hasonlatos - a sryn markolat mindig 
„tulajdonosa tenyeréhez kell elkészíteni”, hogy 
mikor ráfog a lehető legtökéletesebben 
illeszkedjék. Úgy mondják, a sryn markolat 
gazdája lelkénel lenyomata. Kiegészítő fegyver, 
szorosan értelmezett küzdésirányzat nem 
alakult köré; noha szakavatott harcos képes 
vele vívni is, voltaképpen egyetlen célt szolgál: 
fenyegetett helyzetben szemkáprázatató 
gyorsasággal előrántani ( úgy, mint földünk 
revolverhősei ), és az ellenfele mellébe döfni. 
KÉ: 10 TÉ: 14 VÉ: 5 Sp: K10/2  

Egyéb pengék 

Az fent kiemelteken kívül számtalan 
kard- illetve tőrforma létezik, ezek 
ismertetésétől most eltekintünk (hiszen akadnak 
köttük olyanok is, amit csupán egy-egy eldugott 
iskola használ), ám ízelítőül néhány rajzát 
közöljük. KM-ek, tiétek a pálya.  

Nyeles fegyverek: 

Jobb híján fogadjuk el ezt a 
meghatározást azokra az eszközökre, melyek 
hosszabb-rövidebb nyéllel, s valamilyen 
fémrésszel rendelkeznek. Ezek voltaképpen a 
reguláris seregek lándzsáinak és alabárdjainak 
elképesztő változatosságát mutató testvérei. A 
nevesebbek többnyire egyeduralmat élveznek, 
alkalmazásukre külön irányzat épült, ám sokuk 
használatát majd ' mindenütt „csokorba szedve” 
oktatják, hiszen forgatásuk általában csak 
néhány speciális technika erejéig tér el 
egymástól. Az egyszerűség kedvéért három 
csoportba soroljuk őket: lándzsa, (ala)bárd, 
hosszú nyelű kard. Formagazdagságuk 
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lenyűgöző, a fent példás csak ízelítőül 
szolgálnak.  

Valahol a kardok és nyeles fegyverek 
között kaphatnának helyet azok a 
különleges eszközök, melyek nyéllel és 
különböző élekkel, kampókkal 
rendelkeznek ugyan, mégis elkülönítendők 
a fenti csoprttól. Egy tiadlani mester, akiről 
úgy tartják egyenesen Niaréból hozta 
tudományát, az egyszerűség kedvéért 
horgaskardokkal illette őket, ugyanis az 
eredeti niarei elnevezés- shil-kadakno-to-
ukami, vagyis a kilenc sárkány 
bölcsességének fegyverei- túlságosan 
körülményes lett volna a "nyugati" típusú 
társadalmakban. A horgaskardok, bár 
kevéssé elterjedtek, jellegzetes harcművész 
fegyverek. Forgatásuk elmélyült figyelmet, 
nagy ügyességet kíván, és mindenekelőtt 
rengeteg gyakorlást. Forma- és 
technikagazdagságuk figyelemreméltó; 
szörnyű sebek osztogatásán kívül 
(némelyeknek még az átlagos minőségű 
vértek sem jelentenek komoly akadályt 
alkalmasak az ellenfél lefegyverzésére, az 
ellenfél földre vitelére, fegyvertörésre is. 
Legnevesebb mesterei a Tiadlant Niarétól 
elválasztó öböl hegyei között élnek (Riavei 
Kilenc Ékkő, Felhősárkány, Az Újjászületés 
Útjai, stb.). Niarén kívül legnagyobb 
ismerőjük az öreg Roln Cossagor. KÉ: 4 
TÉ: 16 VÉ: 18 SP: 2k6+2  

Az alább következő fegyvereket 
képtelenség lenne csoportba sorolni, így 
egyenként ismertetjük őket. 

Sai 

Érdekes módon főképpen a 
délvidéken elterjedt, 40-50 cm hosszúságú, 
általában tompa hegyű, hárítóvassal ellátott 
fegyver, pengéje szögletes vagy gömbölyű. 
markolatát élénk színű szövetanyaggal 
takarik be - ez a csúszás kiküszöbölése 
mellett sokszor hovatartozász is jelöl. 
Pusztakezes technikát oktató mesterek 
alkalmazzák szívesen kiegészítő 
eszközként, hogy növeljék esélyeiket 
fegyveres ellenfelekkel szemben. gyors, 
csapódásszerű mozdulatokkal forgatják 

kezükben, hol a pengét, hol a markolatot, hol pedig a 
keresztvasat alkalmazva a támadásokhoz-
védésekhez. Páros fegyver, de előrelátóak tartalékot 
is hordanak az övükben. Számtalan technikája 
ismert; alkalmasint doják is. KÉ: 9 TÉ: 10 VÉ:18 
Sp:k6  

Tonfa 

Elsőként a niarei határvidék hegyi szerzetesei 
alkalmazták, ők "mori-mitari", vagyis fürge 
bambusz néven ismerték. 40-50 cm hosszú, 
általában szögletes, bizonyos területeken kerek 
átmetszetű fa, melynek egyik végétől mintegy 15 
centiméterre merőleges keresztfa áll. A saihoz 
hasonlóan a cél itt is a pusztakezes technikák 
megtámogatása volt. A markolatnál fogva, a 
hosszabb részt alkarhoz szorítva tartják 
alaphelyzetben, innen lendítik körkörös mozdulattal 
előre. Hárításra többnyire a leszorított hosszabb, míg 
ütésre az előreálló rövidebb részt használják, ám ez 
természetesen egyáltalán nem törvényszerű. KÉ:8 
TÉ:12 VÉ:19 Sp: k10/2  

Holdsarló (hagai) 

Lényegében egy rövid fanyélre erősített sarló, 
melynek borotvaéles pengéje iskolánként és 
tájanként különböző formájú. Irányzatai 
egyelnőképpen megegyeznek abban, hogy 
főfegyvernek tekintik; még pusztakezes technikákat 
sem tanítanak mellé (azokat többnyire előbb szokás 
elsajátítani). Forgatását igen nehéz megtanulni, a 
kezdők gyakorta komoly sérüléseket okoznak saját 
maguknak. Általában a nyéllel hárítanak, a pengét 
csak támadásra szokás használni. Amennyiben nem 
kívánnak ellenfelüknek komoly sebet okozni, úgy 
fogást váltanak, és a nyéllel ütnek. Forgarják párban 
is, az egyiket ilyenkor általában bőrszíjjal a 
csuklójukra erősítik, hogy "ki tudják vetni". Valódi 
mestere kevés van; három kicsiny iskola ismert 
viszonylag széles körben - a Holdezüst Árnyék 
Tiadlanban, a Két Karom Pyarronban és a 
Felhővilág Niarében. Emellett magányos tanítók 
oktatják, de száz közül talán csak egy, aki méltó rá, 
hogy mesterként tiszteljék. KÉ:8 TÉ:17 VÉ:5 
Sp:k10/2  
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Láncos sarló 

Rövidebb-hosszabb nyélen ülő sarlópenge, a 
nyél végére erősített hosszú lánccal, melyről súly 
függ. A láncot kézre-lábra vethetik, illetve 
segítségével az ellenfél hátába juttathatják a pengét. 
Kezelését talán még a hagainál is nehezebb 
elsajátítani, ám valódi szakértő kezében borzalmas 
fegyver (ilyen azonban úgyszintén igen ritkán akad). 
Legnagyobb iskolája Krán bércei között búvik meg. 
KÉ:10 TÉ:18 VÉ:5 Sp:k10/2  

Acélkorbács 

Öt, hét, illetve kilenc acélpálcából 
összekapcsolt korbács. Kezeléséhez igen nagy 
ügyesség szükséges, és rengeteg gyakorlás, de szinte 
mindenütt csak kiegészítő fegyverként forgatják. 
Előnye, hogy összehajtogatva kis helyen elrejthető. 
KÉ:4 TÉ:17 VÉ:13 Sp:k6  

Nunchaku 

Széles körben elterjedt, közismert harcművész 
fegyver. Két keményfa, esetenként fém bot, 
melyeket rövid szíj vagy lánc köt össze. A bot 
többnyire azonos hosszúságú a könyök és a tenyér 
közepe közötti távolsággal, átmetszete hengeres 
vagy szögletes. Pusztakezes harcot oktató iskolák 
kiegészítő fegyvere; általában kevéssé bonyolult, 
gyors és erős ütésekre használják, a látványos 
pörgetések csupán gyakorlásra vagy bemutatóra 
valók. Éles küzdelemben meglehetősen nehéz 
kiszámítani, miként viselkedik a célba érő nunchaku: 
ferde felületen megcsúszik, keményről visszapattan, 
a lágyba bennragad, stb. KÉ:9 TÉ:19 VÉ:13 
Sp:k6+2  

Vaskígyó 

Két végén súllyal ellátott hosszú lánc, a bolára 
emlékeztet. Küzdelemben könnyed mozdulattal 
forgatják, s ebből robbantják ki a támadásokat-
védéseket. Lefegyverzésre, földre vitelre is kiválóan 
alkalmas. Kiegészítő fegyver, az acélkorbácshoz 
hasonlóan remekül elrejthető. KÉ:10 TÉ:18 VÉ:3 
Sp:k6  

Két-, illetve háromrészes bot 

60-80 cm hosszú botok, szíjjal vagy 
lánccal összekapcsolva. Használata nagy 
ügyességet kíván, igazi mesterei - akik kezében 
felér bármilyen karddal - nem is foglalkoznak 
mással. A harcművészek túlnyomó része 
azonban csak az alaptechnikákat tanulja meg, s 
kiegészítő fegyverként forgatja. Ma élő 
legnagyobb harcosa érdekes módon egy 
pyarroni: Yrrao mester. Kizárólag abszolút 
kezdőket tanít, három évente tizet-tizet. KÉ:3 
TÉ:19 VÉ:16 Sp:k6+3 

Botok 

Egy átlagos ember számára ez 
természetesen a furkósbotot jelenti; ilyenre kap 
a paraszt, ha tyúktolvajt ér tetten (esetleg 
vasvellára), de ilyet forgatnak mesterien az utak 
és erdők egyes vándorai is. Szépen faragott, 
gonddal kezelt úti társak vagy földről felkapott 
alkalmi fegyverek, mindenképpen 
elhatárolandók a harcművészek botjaitól. Ezek 
a botok szépen kimunkáltak, gyakran 
lakkozottak vagy pácoltak - eleve fegyvernek 
készültek. A hosszú bot 120-180 cm-es és két 
kézzel forgatják, míg a rövid bot 40-100 cm-es 
és egy kézbe fogják - esetleg kettőt, mindkét 
kezükben. A botvívás tudománya 
mindazonáltal annyira szerteágazó, hogy jelen 
cikkünkben semmiképpen sem mehetünk bele 
részletesen. Iskolák szerint eltérőek a 
fogástechnikák (egy kézzel, két kézzel, 
kardszerűen, harmadolva, stb.) és a 
felhasználási elképzelések is (döfésre, zúzásra, 
törésre használt fegyver, esetleg pusztán 
segédeszköz dobásokhoz, csavarásokhoz, 
fojtásokhoz, stb.), nem csupán az egyes, 
konkrét cselek. Bármilyen ördögi fegyver is 
azonban egy bot a harcművész kezében, 
kardművész soha nem fanyalodna rá - 
legfeljebb az aljnövényzet félretolásához. 

A harcművészek ezzel ellentétben közel 
akkora súlyt helyeznek a bot-technikák 
gyakorlására, mint a pusztakezes harcra. Botjuk 
hatékonysága elképesztő: harcértékei jobbak, 
mint a nehezebb, vaskosabb furkósboté. 
Természetesen ezek a botok is csak képzett 
harcművész kezében élednek meg, mindenki 



 MAGUS                                                       Harcművész rendszerezés                                                        Kalandozok.hu 

13 
 

más számára közönséges furkósbotként 
működnek. 

A harcművészek egyik különleges 
technikája a rövid bothoz kapcsolódik. 
Néha ugyanis nem a „kézenfekvő” módon 
használják, hanem visszafognak rajta és az 
alkarjukhoz szorítják. Így mintegy 
alkarvédőként működik, de egy gyors 
csuklómozdulattal ismét fegyverré tehető. 
Az alkarjukhoz szorított bottal egyébként 
gyakran úgy küzdenek, mintha puszta 
kézzel harcolnának, alkarjukat és a botot 
használva ütő felületként. 

Közelharc két fegyverrel 
Ez a paragrafus a Kétkezes Harcra 

vonatkozó szabályt egészíti ki. A Kétkezes 
Harcot csak az tanulhatja meg, akinek az 
Ügyessége eléri a 16-ot, míg a Hárítást 
bárki elsajátíthatja. 

Aki két fegyvert forgat nem jobb 
harcos másoknál, csupán más 
harcmodorban küzd. Figyelmét megosztja a 
két fegyver között, ami jelentősen csökkenti 
harcértékét, hacsak nem sajátítja el a 
kifejezetten két fegyverre kidolgozott harci 
technikát - melyek a két fegyver 
összehangolását célozzák. Minnél 
összehangoltabban mozog a két fegyver, 
annál inkább csökken a hátrány, míg végül - 
Kétkezes Harc mesterfokán - megszűnik. 
Ekkor csak az előnyük maradnak, melyek 
abból az egyszerű képletből fakadnak, hogy 
két fegyver több mint egy. 

További előnyük kovácsolhatók a két 
fegyver helyes megválasztásából, és a 
taktikai lehetőségek gyarapodásából. 

A M.A.G.U.S.-ban ez annyit tesz, 
hogy aki egyetlen fegyvert forgat, az a 
fegyever Támadó és Védő Értékét 
hozzáadhatja a saját TÉ-jéhez, VÉ-jéhez. 
Aki ellenben két fegyverrel harcol, több 
lehetőség közül választhat: minden kör 
elején meghatározhatja, melyik taktikát 
követi. 

Védő taktika 

Ha valaki a két fegyver adta előnyöket nem 
további támadásra, hanem védekezésre fordítja, 
Védő taktikát követ. Ekkor továbbra is csak egyet 
támad, ám mindkét fegyver VÉ-jét hozzáadhatja 
saját Védő Értékéhez. 

Támadó taktika 

Ha mindkét fegyverrel támad, azt Támadó 
taktikának nevezzük, ez az esetben mindkét 
fegyverrel külön Támadó dobást tehet. 

Ismétlő csel 

Ha az egyik fegfyvert sem támadásra, sem 
védekezésre nem használja, hanem cselt vetve, utat 
nyit vele a másik, a támadó fegyvernek, Ismétlő 
cselről beszélünk. A cselt vető fegyer VÉ-je nem 
adódik hozzá a fegyverforgató Védő Értékéhez, 
ellenben TÉ-je beleszámít a másik fegyverrel 
végrehajtott egyetlen támadásba - azaz a két fegyver 
TÉ-je összeadódik. Azért van ez így, mert minél 
alkalmasabb az utat nyitó fegyver a támadásra, annál 
nehezebb helyzetbe sodorja a védőt. 

Harcmodor váltás 

A kétkezes harcmodorban küzdő bármikor úgy 
dönthet, hogy egy kézzel folytatja tovább a harcot. 
Ilyenkor nem szükséges eldobnia második fegyverét, 
továbbra is kézben tarthatja; elegendő, ha bejelnti, 
hogy az adott körben nem használja. Nem minősül 
Kétkezes Harcnak, ha valaki mindkét kezében 
fegyvert tart, de csak az egyikkel harcol. 

Shien-su 

A kétkezes harcot legmagasabb szinten 
kétségtelenül a kardművészek űzik. A shien-su 
(niarei szó, jelentése: "két kard") nevű harcmodor 
során tökéletes összhangban mozog a slan-kard és -
tőr, miáltal mindkettő VÉ-je hozzáadódik a 
kardművész VÉ-jéhez, függetlenül attól, hogy 
melyikkel hányszor támad. Ezen túl a fegyverek 
Támadó Értéke is összeadódik, akár a már említett 
Ismétlő cselnél. A shien-su Chi-harcban is 
alkalmazható, ám a diszciplína leírásában feltüntetett 
támadások száma nem kétszereződik. A Chi-harcban 
bemutatott shien-su legfőbb er4énye, hogy akárhány 
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ellenféllel küzd is a kardművész, nem sújtják a 
Túlerőből adódó hátrányok (lásd Túlerő). 

Védőfegyverek 

Fegyver és kimondottan védőfegyver (pl. 
pajzs, hárítótőr) együttes használata nem minősül 
Kétkezes Harcnak, nem is szükséges hozzá jártasnak 
lenni az azonos nevű képzettségben, mindössze a 
védőfegyver forgatásában. Ez hárítófegyver esetében 
Hárítást, pajzs esetében Pajzshasználatot jelent. A 
védőfegyver minden esetben második fegyver, ami 
kizárólag védekezésre szolgál - a használatában való 
jártasság is ezt takarja. A védőfegyverrel kizárólag 
Védekező taktika folytatható, azaz fegyver és 
Védőfegyver együttes használatakor mindkettő VÉ-
je hozzáadódik a fegyverforgató Védő Értékéhez. 
(Lásd még a Hárítás és Pajzshasználat képzettséget.) 
A védőfegyverrel alapfokú képzettség esetén nem 
lehet támadni (sikeres támadást végrehajtani!), míg 
mesterfokon már igen. Ilyenkor sem vész el a két 
fegyver Védő Értéke, a védőfegyver Támadó Értékét 
pedig vagy egy különálló támadásra, vagy Ismétlő 
cselre lehet felhasználni. Mindezek ellenére nem 
törvényszerű, hogya védőfegyver legalkalmasabb 
második fegyvernek, hiszen a jó védőérték (széles 
keresztvas, „V” alakú hárítópengék) általában 
pocsék támadóértékkel járnak együtt. 

     Azon fegyverekkel, melyek önmagukban 
több támadásra jogosítanak (tőr, ostor, ... stb.), 
Kétkezes Harc képzettség esetén, Támadó taktikát 
követve mindkét kézzel többször támadhat a 
karakter, azaz körönként négyszer, vagy még 
többször - pontosan annyiszor, ahányszor a két 
fegyverrel együtt lehetséges. 

     Az Ismétlő csel két támadás összevonását 
jelenti, körönként két cselre tehát csak akkor nyílik 
mód, ha mindkét kézzel képes legalább kétszer 
támadni a fegyverforgató. Támadó Értékéhez 
mindkét alkalommal hozzáadhatja a cselt vető 
fegyver TÉ-jét. Védő Értékbe továbbra is csak az 
egyik fegyver VÉ-je számít bele. 

Védő taktika esetén összesen kétszer támadhat 
(egy fegyverrel legfeljebb annyiszor, ahányszor 
azzal képes); Védő Értékét mindkét fegyver VÉ-je 
növeli. 

Ugyanez igaz azon egykezes fegyverekre is, 
melyekkel egy kézzel - magas Ügyessége és 
Gyorsasága folytán - kétszer támadhat. 

A Harcművészek mágiája 
A harcművészet - tanítványait egész 

Yneven legendaként tisztelik. Azonban csak 
nagyon kevesen tudják, honnan erednek a 
legendák a Slanek erejéről, ám ok oly féltve 
őrzik titkukat, hogy előbb vágnák el saját 
torkukat, semmint kiadnák a titkot.  

Létezik Yneven néhány harcművészeti 
ág, amely képessé vált a Chi energiáinak 
felszabadítása mellett az univerzumot 
körbefogó energiákkal is manipulálni, tehát 
mágiát alkalmazni. Ezek az ágak sohasem a 
rend nevétől, illetve a mester származásától 
függ, hiszen a harcművész stílusa a döntő 
tényező: a Nisen-nid-to mesterei tanítják. Ez a 
mágia Niarébol ered, és nem veheti fel a 
versenyt a varázslók formuláival, ám jóval 
erősebb, mint a tolvajok varázstrükkjei.  

Elsajátításának módja sokban hasonlít a 
tolvajok trükkjeihez. (Rúna III/4) Csak Elyában 
oktatják, kizárólag a Nisen-nid-to stílus 
nagymesterei az arra alkalmas tanítványoknak. 
A beavatottak mind legalább 5. Tapasztalati 
Szintűek, Akaraterejük és Asztráljuk 15 felett 
van, míg Intelligenciájuk eléri a 17-et. Ha 
valakit megtanítottak a mágia használatára, az 
szintenként az Intelligenciája 15 feletti részével 
megegyező számú Mp-t kap. Ezen felül viszont 
nem ismernek minden varázslatot 
automatikusan, meg kell tanulniuk. Mégpedig 
úgy, hogy egy varázslat Mp-igényének 
háromszorosát kell áldozniuk Kp-ik számából. 
Azaz egy 4 Mp-os varázslat 12 Kp-ba „kerül”. 

A varázslatok:  

Villám 

Mana pont: 5 
Erősség: 5  
Sebzés: K6 
Időtartam: egyszeri vagy 5 kör 
Varázslás ideje: 2 szegmens  

Nemrég kifejlesztett varázslat, aminek két 
alkalmazását oktatják. Az első szinte semmiben 
sem különbözik a Boszorkánymesterek 
Villámvarázs II nevű mágiaformulájától. A 
Slan testét 1 szegmens alatt villámok járják 
végig, majd a következő szegmensben a 
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tenyerében összegyűlve, egy pontból csap 
ki a villám. A villám CÉ-je 50, sebzése 
alapesetben 1K6. Figyelem! A villám Ép-t 
nem sebezhet! Azonban minden 40 Fp 
sebzés után az áldozatnak kötelező 
Egészségpróbát tennie, ha elvéti, teste K6 
körre görcsbe áll, minden körben K6 Fp-t 
sebződik. A villám ellen nem tehető ME, 
nem érvényesül a páncélok SFÉ-je, és 
félreütni sem lehet. Az erősítés (a K6-ok 
száma a sebzésben) nem haladhatja meg az 
alkalmazó Tapasztalati Szintjét. 

A másik alkalmazás csak 
megfélemlítésre szolgál. A Slan testén 
ártalmatlan villámok fognak cikázni, 
mintegy 5 körig. Ez ellen Intelligencia-
próba tehető, ám kizárólag akkor, ha már 
legalább egyszer találkozott ilyennel az 
illető. Ha elvéti, vagy ha először lát ilyet, az 
áldozat ( hacsak nem JK ) félni fog a 
harcművésztől. Ez mind harcértékeiben, 
mind viselkedésében megmutatkozik. 
A varázslat minden nehézség nélkül 
használható harc közben, ám az első típusú 
használat után a harcértékek 10-zel 
csökkennek, annyi körre, amennyi az 
erősítése volt. 

Energiagömb 

Mana pont: 10 
Erősség: 10  
Sebzés: K10 
Időtartam: egyszeri 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: -  

Egy viszonylag egyszerűnek 
mondható varázslat. A Slan egy olyan 
gömböt hoz létre, ami leginkább egy 
csóvára hasonlít, ám erejét csak a célba 
éréskor használja fel. Tehát amikor a 
célponthoz ütközik, felrobban, mint egy 
ilyen erősségű kitörés. A támadás a Slan két 
tenyere közül indul ki, amint függőlegesen 
nyitja azokat. A gömb kb. 0,5 láb átmérőjű, 
zöld, vibráló energiából épül föl. Ez 
valójában az Elemi Erő egyik különleges 
megtestesülse. Sebzése 1k10, de mivel 
Elemi Erőként sebez, Ép veszteséget is 
okozhat, ha túlütnek vele. A támadáshoz 

mindössze egy Sikeres Támadó dobást kell tenni, 
DE a célpont védőértékéhez adódnak mindazok a 
módosítók, amik a Célzás résznél le vannak írva. 
Íme egy példa: 

A Slan célba vett egy mérgező rovart, ami 
kiszámíthatatlanul repül. Védőértéke eredetileg 40 ( 
ez egy ismerősöm agyszüleménye), ehhez jön +65 ( 
pénzérme nagyságú ) +35 (kiszámíthatatlanul 
mozog). A Védőértéke tehát 140. Sok szerencsét! 

A fent leírt szabály a harc közbeni 
alkalmazásról itt is érvényes. 

Száguldó rúgás 

Mana pont: 20 
Erősség: 20  
Sebzés: eredeti + K6/2 
Időtartam: egyszeri 
Varázslás ideje: 10 szegmens 
Mágiaellenállás: -  

Egy rendkívül bonyolult és összetett támadás. 
A Slan a Belső idő nevű diszciplínát kombinálja 
ezzel a varázslattal (azaz a 20 Mp-on kívül még 10 
Pszi-pontot is igényel), így az eredmény az lesz, 
hogy a Slan rúgása hihetetlenül gyors lesz, 
miközben a lába látszólag a talajon csúszik 
mindenféle erőkifejtés nélkül. Lehetetlen védekezni 
ellene, tehát túlütésnek minősül, Ép veszteséget 
okoz és a Slan eredeti sebzéséhez még +k6/2 járul. 
Az áldozat szemszögéből a Slan elmosódik egy 
csíkká, majd egy szempillantás múlva a rúgást érzi 
meg. A diszciplína nem erősíthető, a levonások, ami 
a Belső Idő után érvényesek, itt is fennállnak! 

Lángcsóva 

Mana pont: 5 
Erősség: 5  
Sebzés: 1K6 
Időtartam: egyszeri 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egy láng-gömb jelenik 
meg a Slan teste előtt és becsapódik az áldozatba. 
Támadó dobást nem igényel, de szinte mindig célba 
talál, mert csak akkor téveszt célt, ha a dobás 10 
vagy annál kisebb. Minden tekintetben megegyezik 
egy varázslói tűzcsóvával, (azaz mágikus tűznek 
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számít) kivéve, hogy ez egyetlen gömbben fejti ki 
hatását. 

Láthatatlanság 

Mana pont: 2 
Erősség: 5  
Sebzés: - 
Időtartam: 5 kör 
Varázslás ideje: 10 szegmens 
Mágiaellenállás: mentál  

Minden tekintetben megegyezik a hasonló 
nevű boszorkányvarázslattal, csak az időtartam és a 
varázslás ideje „gyengíti”. (a boszorkányvarázslatot 
lásd: E.T. 216. o.)  

Repülés 

Mana pont: 2/3kör 
Erősség: 10  
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Mágiaellenállás: -  

A Slan képes lesz e varázslat segítségével a 
levegőbe emelkedni, ott pedig bármi olyan 
cselekedni, amit a földön tenne. (pl. futni, harcolni, 
stb.) 

Egyfajta könnyű koncentrációt igényel, 
akárcsak a Dinamikus Pszi-pajzs, ezért a kettőt nem 
lehet együtt alkalmazni erős, folyamatos 
koncentrációt igénylő feladatokkal, mint pl. a Chi-
harc. Ha valaki mégis megpróbálná, az egyik hatás 
abban a pillanatban megszűnik létezni. (a KM-re van 
bízva, hogy melyik)  

A varázslatnak semmi köze a légiességhez. A 
Slant a levegőben minden fegyver ugyanúgy sebzi, 
mintha a földön harcolna, csupán a súlyát lesz képes 
irányítani. Azonban szem előtt kell tartania, hogy 
nem emelkedhet 50 láb magasságnál följebb. 

Pajzs 

Mana pont: 3/kör 
Erősség: 5  
Sebzés: - 
Időtartam: 1 kör 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egyfajta furcsa Elemi 
Erő aura övezi a Slant: mindössze annyiban 
különbözik a varázslók alkotta aurától, hogy 
kb. 20 cm-re a Slan testétől van a vonala és az 
időtartam lejártáig áttörhetetlen. Ez 
természetesen magába foglalja azt is, hogy a 
Slan sem képes kilépni belole: mintha egy fal 
zárná el a külvilágtól. A hatás csak a támadások 
ellen érvényes: hallani, látni, szagolni 
ugyanúgy képes, mint a pajzs nélkül. 

Harcművészeti gondolatok 
A harcművészet a MAGUS-ban elég 

érdekes módon van kezelve, mégpedig a Pszin 
keresztül. Aki nem használja a Slan utat nem 
több pusztakezes verekedőnél. A megfelelő 
átmenet kezelése azonban kimaradt a 
leírásokból, vagyis létezik ökölharc képzettség 
és léteznek harcművészeti stílusok. Az előbbit 
boxnak nevezném, és az utóbbiak közé 
sorolnám, de annak a rondább változatai közé. 
Míg az utóbbit csak üres formáknak, amik a 
megfelelő szellemiség nélkül nem többek az 
elsőnél, persze hatékonyságban felülmúlják azt. 
Vagyis minden ilyen dolgot besorolnák a 
képzettségek közé, persze nem mindenki által 
megtanulható változat gyanánt.  

Képzettségek: 

Ökölharc:  

• alapfok: 3 Kp  
• mesterfok: 15 Kp  
• Ké: 10, Te: 4, Ve: 1,  
• Sebzés: 1k2 / 1k6 (+Erő 14 feletti 

része)  
• Támadás / Kör: 2  

Harcművészeti Stílusok  

• alapfok: 8 Kp  
• mesterfok: 25 Kp  
• Ké, Té, Vé: az attól függ  
• Sebzés : stílus függő  
• Támadás / Kör : 2 (vagy 1)  
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A harcművész stílusban az alapfok 
használata esetén az ott leírt harcértékek és 
sebzés fele számit (lefele kerekítve), csak 
mesterfokon a teljes érték. Chi harcolni 
csak akkor lehet egy technikában ha azt 
mesterfokon alkalmazza a használó. (ez 
természetesen csak harcművész kasztúakra 
igaz, a többi nem képes erre) 

Akkor lássuk ki mit kap, és mit 
tanulhat. 

Harcművész 

A harcművész első szinten kap két 
technikát egyiket mesterfokon a másikat 
alapfokon, amit ha eleget gyakorolja ötödik 
szintre mesterfokra fejleszt. Természetesen 
bármelyik technikát tanulhatja amit 
megtanítanak neki. 

Kardművész 

Első szinten kap egy technikát 
alapfokon. (a MAGUS-ban lévő mesterfokú 
ökölharc helyett, de egyezkedni lehet a 
KM-vel ha mégis ezt akarna) 

Fejvadász 

Minden fejvadász második szinten 
megkap egy stílust alapfokon, amit ha 
gyakorol hetedik szinten mesterfokon tud 
használni. 

Harcos, Gladiátor 

Ilyen eset a KM-re tartozik, de én 
személy szerint nagy feltételeket szabnék, 
elvégre nem nekik való. 

Harcművész mozdulatok 
Tulajdonképpen részletezzük az 

ütéseket és rúgásokat, amik talán kissé 
életszerűbbé tehetik a játékot és a 
harcművész karakter nem csak azt mondja: 
Támadok. A fogások harcértékei pontosan 
megegyeznek a felhasználó értékeivel, tehát 
csak a sebzés változik.  

Fordulatból rúgás 

K10 Sp 
Szaltóból rúgás 
A harcművész a levegőbe ugrik, majd lábát 

előre nyújtva hajtja végre a támadást. A támadás egy 
kis időt vesz igénybe, ezért KÉ-re -5 módosító jár. 
K10+1 Sp 

Repülő rúgás 

A harcművész nekifut, majd a levegőbe 
ugorva hajtja végre a támadást. Figyelem! Legalább 
10 méteres szabad területre van szükség. lábsöprés: 
A sebzés a talajtól függ, teszem azt, ha az ellenfél 
épp köves talajra esik...  

Átdobás 

Ha a támadás sikeres a harcművész 
megragadja ellenfelét és méterekkel arrébb hajítja. 
Itt is, akár a lábsöprésnél a talaj tényezői 
befolyásolják a sebzést.  

Gégeütés 

Ha a támadás sikeres, a harcművész ökölbe 
szorított kézzel torkon üti ellenfelét. A sebzés 
minden esetben kétszereződik, továbbá az ellenfél 
egészségpróbára kötelezett. Veszélyes mozdulat, az 
ellenfél nagyon könnyen belehalhat. Ha a sebzés 
meg haladta az ellenfél Ép-inek 1/3-át fuldokolni 
kezd, mivel a gége megroncsolódott. Harcértékei 
ennek megfelelően csökkennek. Sp: 1k6+2  

Vasököl 

Ezt a technikát nem is igazán harcban szokták 
alkalmazni. Némi koncentráció után a harcművész 
képes lesz egyetlen, ám iszonyú erejű ütést leadni. A 
koncentráció 1 kört vesz igénybe, a harcművész 
ilyenkor semmilyen disz nem alkalmazhat és nem is 
mozoghat. Viszonyításként, a következő anyagokat 
tudja eltörni, vagy átütni. A számok a maximális 
vastagságot jelzik.  

Fa: 10 cm  
Kő: 5 cm  
Lágy fém: 4 cm (réz)  
Kemény fém: 2cm (vas, acél)  
Drágakövek: 0.5 cm  
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Megjegyzés: A technika a harcművész minden 
fizikai erejét felemészti egy pillanatra, a vasököl 
végrehajtása után 2 körig a következő módosítókkal 
képes csak harcolni: Ké: -10 Vé: -10 Té: -10 

 Felütés 

A harcművész ennek a mozdulatnak 
kivitelezésekor egy pillanatra lehajol ellenfele előtt, 
majd minden erejét összeszedve egy hatalmas 
ökölcsapást irányoz ellenfele irányába. sp: 1k10+3  

„Yobkot” technika 

Ezt a kivételesen nehéz technikát kizárólag 10-
dik szint felett sajátíthatják el a harcművészek. 
Északon, a beltenger partján egy Tineadhok nevű 
városkában a Fény Harcosainak rendjében oktatják 
az arra érdemeseknek. A technika lényege az, hogy a 
harcművész szinte bármilyen pózban képes legyen 
harcolni. Háton fekve, ülve, stb. A Yobkot 
megtanulása csaknem öt évet vesz igénybe, ám 
ekkor a harcművész messze a támadója felett állhat. 
Bármilyen helyzetben (az ésszerűség határain belül) 
van is, nem sújtják mínuszok, sőt egyes 
helyzetekben még pluszokat is kaphat. Az iskola 
egyébként kizárólag saját tanítványait oktatja, 
külhonból érkezett "hitetleneket" nem fogadnak be 
maguk közé. De hát ki tudja, kószálhat Yneven 
néhány magányos mester...  

Fejelés 

Niareban, északon a tengerparton van egy 
egészen kicsi harcművészklán. Nem is igazán klán, 
mivelhogy tagjai egytől-egyig papok.    Már egészen 
kicsi korukban bekerülnek a kolostorba, ahol 
Koytuane-t a „Nagy Fehér Párducot” imádják. Úgy 
tartják, a párduc tanította meg őseiket mindarra, amit 
tudnak, ezért nekik is egész életükben szolgálniuk 
kell őt. A klán vezetője egy Naeyi nevű férfi, aki 
lassan már túl van a százon. Ez a klán éppoly 
különleges, mint a technikájuk. Azt tartják, a 
koponya az ember legkeményebb része, ezért ez vált 
fő fegyverüké. Fejüket teljesen leborotválják és 
egész életükben egy mocsári növényekből készült 
főzetet isznak, ami szerintük keménnyé teszi a 
csontokat. Technikájuk leginkább védekezésre 
alapul, ám az ellentámadás sem kizárt. Dehkula 
Avatoku, egy vándor jegyezte fel a következőket a 

kolostort érő támadáskor 3691-ben „A kolostor 
kapuja elé kivonult szerzetesek bátran néztek 
farkasszemet a támadni készülő haramiákkal, 
akik azt hitték valami hatalmas kincset őriznek 
a papok.    Az összecsapás rövid volt és 
kegyetlen. Sohasem láttam még ilyet. A papok 
puszta kézzel bántak el a fegyveresekkel. 

Jókora volt a túlerő, ám a papok kitűnően 
harcoltak. Mintha acélból lettek volna. Egy 
furkósbot a szemem láttára tört darabokra egy 
pap fején, ám mintha szándékosan tartotta 
volna oda, védekezésképpen. A férfi eldobta 
botja darabjait, majd puszta kézzel rontott a 
papra. Az elkapta a feléje lendülő öklöt és 
kicsavarta a haramia kezét. Azután ráfejelt a 
tarkójára. A haramia feje úgy loccsant szét, 
mint egy dinnye...” 

     Ebből is kítűnik, a technika lényege. 
Az itt nevelkedett papok szinte sohasem 
hagyják el a kolostort., külvilágit pedig 
egyáltalán nem fogadnak maguk közé. Játékos 
karakter sohasem lehet Koytuane-pap. NJK-nak 
előszeretettel ajánlom, bár a fél csapatot kiirtja. 

Csontjaik porcelán keménységűek, 
gondolom a KM-nek nem is kell többet 
mondanom... 

fejelés sp: K6+1  

Bénítás 

Ennek a technikának az elsajátításához 
nem kell mást tennie a harcművésznek, mint 
megszereznie az élettan Af-ot. Miután ismeri a 
testen az idegek összefutásának csomópontjait, 
pontosan tudja hová kell ütnie. Ha a támadás 
sikeres és a harcművész előre bejelentette 
bénítási szándékát és, hogy melyik végtagot 
kívánja bénítani az ellenfél csak a csodára 
számíthat. A bénulás elmúltára 6 kör múltán 
lehet egészségpróbát tenni. Természetesen a 
páncélok és vértek eleve kiküszöbölik a bénítás 
lehetőségét. Sp: K6    

Megjegyzés: A technikával kizárólag 
humanoid fajokat lehet bénítani, ne bénítsunk 
már le egy fejetlen lábatlan kocsonyát... 
romboló ujj: A technika alapja a kimerevített 
ujjakban rejlik. A harcművész megfeszíti egyik 
ujját és így hajtja végre a támadásokat. 
Leginkább félmeztelen ellenfél ellen 
alkalmazható, ha bármilyen vértet visel, a 
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technika használhatatlan. Az ujj ezentúl 
szúrófegyverként működik. A harcművész 
apró sebeket „lila foltokat” ejt ellenfele 
testén. Ha a támadás Ép-t sebez az izmok 
megroncsolódnak és az Második 
törvénykönyvben leírtak bénulás 
szabályzata vonatkozik rá. Sp: 1k6+1 Nos, 
talán ennyi. Remélem a harcművész-
fanatikusoknak megmozgattam a fantáziáját 
és a kezdők is találtak néhány ötletet. 
Végezetül álljon itt egy speciális fegyver 
leírása.  

Nabeo, avagy a Párduc Ökle 

A  fegyver  kívülről  leginkább  úgy 
fest, mint  egy alkarvédő, ám nem az. Egy 
kiváló acélból     készült    szerkezet,    
amely ugyanolyan  népszerű  a 
harcművészek, mint egyes 
boszorkánymesterek, vagy orgyilkosok 
körében. Nem igazán elterjedt Yneven, alig 
néhány  ezer  létezik  csupán. A szerkezet 
maga  tulajdonképpen egy roppant 
bonyolult mechanizmus.   A   Nabeot  
furatok  ölelik körül, amelyek mindegyike 
egy-egy karomhoz hasonló   pengét   rejt,   
amik   egyetlen mozdulatra   előugranak.   
Remek  egyaránt támadásra,  hárításra  és  a  
bő  ruházat alatt kítűnően elrejthető. 

Té: kr Vé: +15 Ké: kr Sp: 1k6+3 kr: 
megegyezik a karakter pusztakezes 
harcértékeivel, persze a másik kézben 
forgatható akár más fegyver is. 

Elf harcművészet – stílusok, 
táncok 

Suhanó levél 

Képesség követelmény: Erő 13, 
Gyorsaság 15, Ügyesség 16, Érzékelés 15 

Képzettség követelmény.: Vakharc 
Mf, Kétkezes harc Mf, Ökölharc Mf, 
Belharc Af, Fegyverhasználat Mf, 
Anatómia Mf (!) 

Oktatott fajok: Óelf, elf 
Oktató helyek: Elfendel 
Fegyverkövetelmény: Két levéltőr 

(T/k-2, Ké-9, Té-9, Vé-2, S-k6+1) 

Leírás:  
Ez egy tánc két levéltőrrel. Hasonló a Gorviki 

Kobratánchoz, itt is gyors forgások és vágások 
követik egymást, de itt nem a puszta 
fájdalomokozásról van szó, hanem az ellenfél minél 
gyorsabb ártalmatlanításáról. Ezt még az Óelf 
Fegyvermesterek alkalmazták és adták örökül. Ez a 
módszer hatásos a páncélosok ellen is, mivel az elf 
gyors mozdulatai a páncéltalan felületeket célozzák, 
pl. a torok, szemek, kéz, lágyék, nyak, stb. 

Előnyök: 
Elsősorban a legfőbb haszna ennek a 

technikának, hogy nem érvényesül ellene az 
SFÉ-nek csak a harmada. Általában egy-két csapás 
után az ellenfél harcképtelen (megvakul, elvágott 
torok…). 
Az elf köteles minden támadása előtt Gyorsaságra 
dobnia. Amennyiben a kezdeményezés sikerül 
(megdobja), az ellenfél nem tud visszatámadni, s az 
SFÉ-je sem fog csak harmadolva szolgálni. 

Hátrányok: 
Az elf, ha elveszíti a kezdeményezést, akkor 

könnyen bajba kerül a belharc miatt, hiszen nem 
képes abban a körben csak felét támadni, valamint a 
Védő Értékére –10 jár, mert kiesett a táncból… 

Íjtánc 

Képesség követelmények: Erő 15, Gyorsaság 
17, Ügyesség 16, Akaraterő 15, 

Képzettségkövetelmények: Vakharc Mf, 
Kétkezes harc Mf, Ökölharc Mf, Belharc Af, 
Fegyverhasználat Mf, Anatómia Mf (!), Célzás Af 
(!) 

Oktatott fajok: Óelf, elf, kivételes esetben 
félelf 

Oktató helyek: Elfendel, Sirenar 
Fegyverkövetelmény: Elf íj vagy hosszúíj 

„kézre kovácsolva”, és egy Levéltor, valamint 20 
darab nyíl az íjhoz 

Leírás:  
Ez a mozgásstílus feltételezi a tökéletes célba 

lövést. Az elf elsősorban a szétszórtan elhelyezett 
ellenfelek hatástalanítására alkalmazza. Az első 
körben az mindig lő, azután egy nyilat az íjhoz fog, 
a másik kezével pedig egy Levéltort ránt. A második 
körben a levéltőrrel tud hasítani, és a Nyílheggyel 
szúrni tud a következő értékekkel: Ké: 7, Té: 6, Vé: 
1, S: k5. Ha az elf szúr a heggyel, akkor ehhez a 
támadáshoz használni kell a Gyorsaság, Ügyesség 
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képességpróbát, valamint nem árt a Célzás 
képzettség, hogy pontos legyen a mozdulat. A 
harmadik körben már újra lőhet az íjjal. A negyedik 
körben újra vághat, hiszen a levéltort nem rakja el, 
az íjat úgy „süti el”, hogy három újával (feltételezve, 
hogy megvan neki mind J) a Tort fogja.  

Előnyök:  
A tánc gyors, jól használható, ha elég 

szerencséje van az Elfnek, akkor például pontos 
torokszúrásokkal, túlütés nélkül is ÉP sebzést 
okozhat a nyílhegy. A Levéltőrrel pedig lehet 
hárítani.  

Hátrányok: 
A tánc mindenkori sebzése nem túl sok, így ha 

nem elég pontos bármely támadás komoly 
durvaságok eshetnek meg. Ilyenkor Támadási szám 
hátrányba kerül az elf. Ráadásul a következő kört a 
„felfegyverzéssel” kell töltenie. 

Kasztok 

Lavonnay 

Ami mára már történelem... 

A Ködből Születő. Az ynevi halandók számára 
semmitmondó név, bár néhány kolostorban és 
varázslórendben még fellelhetők róla adatok. 
Beriquel leghosszabb folyója, átszeli egész 
Larredant, hogy aztán az Igazság Száján keresztül 
hagyja el a Völgyet. Összegyűjti a hegyek vizeit, s 
sziklát áttörve hömpölyög a Mer'Daray tenger felé. 
Ereje hatalmas, hegy nem állhat ellen neki, ha mégis 
nála erősebbel találkozik megkerüli, s századokon át 
koptatva emészti el erejét. A mester, ki iskolájának a 
folyó nevét adta hozzá hasonló harcosokat akart 
nevelni. Türelmes, rendíthetetlen férfiakat akik a 
hegyek állóképességével és Lavonnay elsöprő 
erejével bírnak. 

  Niel cwa Carmelyn P.sz. 3830-ban született 
Tiadlanban elf anya és ember apa gyermekeként. 
Anyja belehalt a szülésbe, apja tízéves koráig 
nevelte a fiút, amikor is egy határvillongásban életét 
vesztette. Nielt egy harcművész mester fogadta fiává 
és tanítványává, kitűnő mestert nevelt belőle. A '60-
as években kalandozni indult, 60 évig járta Ynevet 
tapasztalatokat szerezve, mikor hatalmas tudással 
hazatért. Itt újabb tanulóévek következtek, P.sz. 
3900-ban Nielt Slan-mesterré avatták. Tíz 
esztendeig tanított tehetségesnél tehetségesebb 

tanítványokat nevelve, s közben saját tudását is 
fejlesztve. Nevéhez fűződik az Aranyharang 
Diszciplína magasabb szintű alkalmazásának 
kifejlesztése. A tökéletességet keresve 
hamarosan arra az álláspontra jutott, hogy az 
puszta elmélkedéssel nem érhető el. Meg kell 
találni az összhangot a természettel, s annak 
kiemelkedő tagjával, az emberrel. Újra 
kalandozni kezdett, s kitapasztalta, hogy az 
emberi kapcsolatok nagyban segítik a lélek 
fejlődését. Forró vérétol hajtva egy Beriquelre 
induló expedíció tagjai között találta magát. 
Ott, míg a többiek az egyetlen kikötőváros 
újjáépítésén fáradoztak ő felfedező útra indult. 
Az eredmény legmerészebb álmait is 
fölülmúlta. Éjszaka telepatikus üzenetet észlelt, 
valaki segítséget kért. Hamarosan a forrást is 
megtalálta, több tucat törpeforma lény harcolt 
két hatalmas fehérbundájú farkassal. Niel a 
farkasok segítségére sietett, s pillanatok alatt 
szétszórta a támadókat. A sebesült nőstényt 
hosszan ápolta, s végül meggyógyította. A 
farkasok hálája az elméjében zengett, meglepte 
az állatok intelligenciája. Különös kérést 
tolmácsoltak neki, tartsa távol a messziről jött 
idegeneket a folyó felső szakaszától. Ahogy ők 
mondták, veszélyes hely az az ynevi 
halandóknak. Niel segített nekik, a felderítők 
nem mentek arra, nem mertek ellenszegülni a 
mester határozott parancsának, s a 
folyótorkolatban épülő kis kikötőváros 
lakossága is hamar megunta a fagyos beriqueli 
életet. Alig fél év múltán a kolónia induláshoz 
készülődött. Niel még indulás elott visszatért 
oda, ahol a farkasokkal találkozott. A tisztáson 
különös sziklát talált, mikor megérintette a 
Világ kifordulni látszott önmagából. Niel 
zuhant, zuhant az Univerzum sötétjében nem 
tudva mi a következő állomás... 

  Felébredve különleges helyen találta 
magát, egy gyönyörű réten. A farkasok újra 
megjelentek, és valami olyasmit mondtak, hogy 
jutalmul szabad átjárást nyert a Hálón. Mivel 
Niel nem tudta ez mit jelent, elindult, hogy 
megtudja hol van. Hosszú történet lenne a 
mester Larredani élete; a Beriquel hegyei által 
határolt királyság nyelvét hamar megtanulta, 
majd beilleszkedett. A főváros, Sel'aiar 
lenyűgözte szépségével s lakóival. A Táncosok 
mentalitása s a Harcosok csatabárdforgató 
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tudása volt az a két dolog, ami olyannyira 
lekötötte, ottartózkodása során, hogy 
elhatározta, megtanulja őket. Laroan ron 
Navan'Nion, a Harcosok Körének 
főmentora le volt nyűgözve tudásától. 
Együtt kezdtek el dolgozni egy új harci 
stíluson, mely mindkét mester tudását 
egyesíti. A stílus nevét Niel találta ki. 
Kifejlesztették a csatabárdhasználat 
legmagasabb fokozatát, miben az elme, a 
test s a fegyver egybeforr, s tökéletes 
harcost alkot. A két férfi jóbaráttá vált, de a 
többi harcos, s a Táncosok Köre nem nézte 
jó szemmel a jövevény tevékenykedését. A 
bírálatok arra késztették Nielt, hogy 
elhagyja Larredant, a dhole mégis 
barátjaként bocsájtotta útjára, s a Tűzkígyó 
Körének tiszteletbeli tagjává fogadta, 
mondván a mester élete, tudása s 
viselkedése érdemessé teszi erre. Tehát Niel 
távozni akart, de nem volt határozott terve, 
hiszen fogalma sem volt hogyan kerülhetne 
vissza Ynevre. Végül a Védők segítettek 
neki, olyan dimenzióban juttatták haza, 
amiről valószínűleg még a Fehér Páholy 
tagjai sem rendelkeznek információval. 
Búcsúzóul egy medált kapott: akinek 
gyermekkorában az izzó medál 
Lángliliomot formázó képét égetik 
alkarjába szabad bejárással bír Larredanba. 
Talán ez ihlette a mestert arra, hogy az új 
stílus-iskola jelképévé a tüzes virágot 
válassza, mely Larredan szent jelképe is. 

  A Védők segítségével Niel Doranba 
érkezett egy cipész legnagyobb 
meglepetésére, akinek a műhelyében 
bukkant elő a semmiből. Elindult tanítványt 
keresni. Nehéz dolga volt, hiszen olyan 
harcost szeretett volna nevelni, aki már 
fizikálisan is kitűnik a tömegből s nincs 
híján humornak, iróniának sem - Niel 
szerint a harc előtt jókor elsütött poénnál 
nincs jobb feszültség- és félelemoldó. 
Hosszas vándorlás után az erigowi hercegi 
palota mellett találta meg a megfelelő 
gyermeket, con Ruinan, a Belsőváros egyik 
legbefolyásosabb ekossa fiatalabb fiának a 
személyében. 

...s ami majd csak a jövőben válik azzá 

Nephiss con Ruinan több mint tizenöt évig 
tanult Nielnél, együtt járták be az Északi Szövetség 
országait útközben gyakorolva, tanulva. A hajdan 
ötéves gyermek húszévesen tért vissza atyja házába, 
a lovag örömmel fogadta, s büszkén szemlélte mi 
lett a fiából. Niel harcművész-iskolát építtetett a 
Belsővárosban az Ekoss támogatásával, s jelenleg ott 
tanítja az új stílust maroknyi kiválasztottnak. 
Ezenközben Nephiss járja Ynevet, s csak néha-néha 
tért vissza öreg mesteréhez. A Lángliliom jele csak 
Nephiss alkarján látható, Niel senki mást nem 
avatott be a medál titkába, őt is csak mikor megérett 
rá. 

Képzés 

Az iskola elvei szerint „Csak az válhat 
folyammá, aki már csermelyként dagadni kezd...”. 
Lefordítva: a tanulást legkésőbb hatéves korban el 
kell kezdeni. Tízéves korukig a tanítványok 
elsajátítják a pusztakezes harc és a Slan-pszi alapjait. 
Erejük és állóképességük fejlesztésére nagy 
hangsúlyt fektetnek, a csatabárdos technikákhoz 
mindkét tulajdonság elengedhetetlen. Tizenegy 
évesen bottal kezdenek gyakorolni, tizenhárom 
évesen már kardot és csatabárdot is a kezükbe 
vesznek. Tizennyolc éves korukra elmondhatják 
magukról, hogy kitűnő harcművészek. Két éves 
vándorlás következik, a tanítványok mesterükkel 
utazgatva ismerik meg Északot a maga valóságában 
- igen, bizony a kocsmákat is. Részegre soha nem 
isszák magukat, holott hatalmas mennyiségű italt 
képesek vedelni; mindig szín józanok maradnak. 
Talán a világi örömök közül ezt kedvelik a 
legjobban. Ez is a képzéshez tartozik, Niel magáévá 
tette a Táncosok életfilozófiáját, miszerint az élet 
azért van, hogy élvezzük, persze maximális 
önkontrollt gyakorolva.. A mester megköveteli a 
folyamatos figyelmet és harckészséget, húszéves 
korára minden tanítvány megtanulja, hogy még a 
legintimebb pillanatokban is bármikor meg tudja 
védeni magát. 

Jellem 

A Lavonnay türelmes, rendíthetetlen, hegyként 
tűri a csapásokat s folyóként söpri el a neki 
ellenszegülőket. A harcosok lelkükben mindig 
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tiszták maradnak, holott a külvilág felé sokszor 
furcsa arcot mutatnak. Legtöbbjük egyszerű iszákos 
barbárnak tetteti magát, s mikorra kiderül kiléte, 
általában már késő. Csatabárdjuktól, ha tehetik soha 
nem válnak meg, de puszta kézzel is kitűnő 
harcosok. Niel a Természet Útjára tanítja őket, 
jellemük elengedhetetlen része a Rend. Életük során 
igyekeznek minél többféle dologban jeleskedni, 
miközben kiemelt figyelmet szentelnek csatabárdos 
technikáik tökéletesítésének. Tehát Niel 
tanítványainak jelleme Rend, Élet- ritkábban Élet, 
Rend. 

Jelkép 

Az iskola jelképe Larredan címere, a 
Lángliliom. Három lángnyelv egy kört ölel, a 
szimbólum virágot formáz. Ezen kívül Nephiss nagy 
előszeretettel használja jelképként a Lavonnay és az 
Igazság Szája stilizált képét, a barlangba aláömlő 
folyamot.  

Képességek 

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

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok / % 
Vakharc Af 
3 fegyver használata* Af 
Földharc Af 
Belharc Mf 
Kínzás elviselése Af 
Pszi (Slan-út) Af 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 

Mászás 10% 
Esés 40% 
Ugrás 25% 

 
*Hosszú bot, Hosszú kard, Egykezes 

csatabárd 
A Lavonnay stílus követői szintenként 

kapnak 22%-ot, amelyet szétoszthatnak a 
három százalékos képzettségük között, de 
egyre-egyre maximum 15%-ot tehetnek. Azt is 
megtehetik, hogy egyiket-másikat nem növelik. 

A további szinteken a következő 
képzettségekben részesül: 

 
Tsz. Képzettség Fok / % 
3. Lovaglás Mf 

4. Fegyvertörés 
(Csatabárddal) Mf 

5. Vakharc Mf 

5. Fegyverhasználat 
(Csatabárd) Mf 

 

Különleges képességek  

A Harcművész kasztnál leírtak itt is 
érvényesek (Slan pszi, Kitérés, Farkasügetés) 
Chi-harcban puszta kezükön kívül egykezes 
csatabárdjukat is képesek használni, 7.Tsz- től, 
mikor ezt a harcmodort alkalmazzák 
csatabárdjuk mágikus fegyvernek minősül, s 
minden, az efféle fegyverekre és tárgyakra 
vonatkozó szabály rájuk is érvényes (Figyelem! 
A Lavonnay stílus követőinek keze Chi-
harcban sem minősül mágikus fegyvernek!).  

A Lavonnay harcosok fegyvertára 

Niel követoi három elsodleges fegyver 
forgatását sajátítják el. Ezek fontossági 
sorrendben az egykezes csatabárd, a hosszú bot 
és a hosszú kard. Páncélt, vértet nem szeretnek 
viselni, ha mégis megteszik csak olyanhoz 
nyúlnak, mely nem akadályozza oket a szabad 
mozgásban. Szeretnek lovagolni, de harcba 
ritkán bocsátkoznak lóhátról. Pajzsot soha sem 
használnak. 

A stílus fegyvereinek játéktechnikai 
jellemzői: 
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Fegyver Tám./kör Sebzés Ké Té Vé Súly (Kg) 

Puszta kéz/láb 2 k6+1 9 11 8 - 
Egykezes csatabárd* 1 k10+1 6 13 12 2 
Hosszú bot** 1 k6+1 4 10 16 1,2 

 
 
*Lavonnay kezében bármely 

egykezes csatabárd ezekkel az értékekkel 
bír 

**Lavonnay kezében bármely hosszú 
bot ezekkel az értékekkel bír 

 

Ruházat 

A Lavonnay harcosok tradicionális 
viselete a Beriquelről származó serrat. 
Széles, keményített válla kissé felfelé 
hajlik, háromszögletű szárnya elől-hátul 
csúcsban végződve a térdekig ér. Ujja, 
oldala nincs; a köntöst fölé öltik, széles 
övvel fogják össze. Hátán az iskola címere, 
a Lángliliom képe látható. 

Tőrművész 
A Tőrművész a fejvadász és a 

kardművész egy speciális keveréke. Iskolák 
sosem, csakis magányos mesterek oktatják 
a kiválasztott keveseket. Egy mester 
egyszerre három-négy növendéket tanít. 
életfilozófiájuk, hogy a világot állandóan 
egyensúlyban kell tartani, ezért ha azt 
tapasztalják, hogy valahol két ellentétes 
hatalom harcában valamelyik kimagasló 
erőfölénybe került, sosem haboznak 
beavatkozni a másik fél oldalán, legyen az 
egy kocsmai verekedés, vagy akár országok 
csatája. Megvetik a túlzott jólétet, mely 
szerintük a hanyatlás legfőbb forrása, de 
kiállnak az oktalan pusztítás és káosz ellen 
is.  

Tőrművésszé válni nem egyszerű 
dolog. Mivel a mesterek tartózkodási helye 
titkos, a már kitanult, kalandozó 
tőrművészek választják ki az általuk 
érdemesnek talált keveseket, s ajánlják fel 
számukra a lehetőséget. Egy tőrművész 
évente csak egy főt küldhet mesteréhez, és 

ezután még a mester is el kell, hogy döntse, 
érdemes-e tanítani a kiválasztottat. A kiválasztásnál 
a legfőbb szempontok a gyorsaság és ügyesség, 
valamint a személy világhoz való hozzáállása.  

Származási megkötés nincs, fajok közül 
azonban csak a már alapban is kiemelkedően magas 
gyorsaság és ügyesség a szempont. Pl.: ember, elf, 
félelf. Törpe, ork és más erős, de nehézkes fajok 
sosem jöhetnek számításba.  

Képességek 

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

 

Harcértékek 

 
Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 11 (4) 
Kp alap 5 
Kp/szint 7 (21%) 
Ép alap 6 
Fp alap 7 
Fp/szint K6+4 

 

Különleges képességek 

Elsődleges különleges képessége egyfajta 
haláltánc, melynek alkalmazásakor Té-je és Vé-je 
megnő a karakternek. Ezt a támadási formát egy 
harcban csak egyszer alkalmazhatja, és közben nem 
használhat pszi-t. A tőrmuvész tőrei, amint elérte a 
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6.TSZ-et és haláltáncot alkalmaz, mágikus 
fegyvernek minősülnek.  

Haláltánc: 

 
Tsz. Idő Módosítók Sp 
1. 2 kör Té +5 Vé +5 +0 
2. 3 kör Té +10 Vé +5 +1 
3. 4 kör Té +10 Vé +10 +1 
4. 5 kör Té +15 Vé +10 +2 
5. 6 kör Té +15 Vé +15 +2 
6. 7 kör Té +20 Vé +15 +3 
7. 8 kör Té +20 Vé +20 +3 
8. 9 kör Té +25 Vé +20 +4 
9. 10 kör Té +25 Vé +25 +4 
10. korlátlan Té +40 Vé +40 +6 

 
Minden további szinten csak a sebzés nő +1-

gyel. 

Fegyverzet: 

A tőrmuvész különleges fegyverei a Lier-
tőrpár, melyhez legalább úgy kötődnek, mint a Slan-
ek a kardjukhoz. A Lier-tőröket csak tőrművész 
használja, késztésének titkát szigorúan őrzik. A 
tőrpár áll egy vágó tőrből, melynek hosszúsága 
kb.60cm, és leginkább egy Sequorra hasonlít. A 
másik egy hárítótőr, melynek különleges ívelésű és 
széles a keresztvasa. A pengéjén egyáltalán nincs él 
- leginkább egy rapírra emlékeztet az éle - de 
remekül lehet vele szúrni.  

Ezeken kívül dobótőröket is használ, mely 
nem sebez nagyot, de általában mérgezve van. 
Külsőre nem nagyok (kb.10cm), és laposak mintha 
lemezből vágták volna ki őket. 

Lier-tőr 
Tám/Kör:2, KÉ:10, TÉ:14, VÉ:6, 

Sebzés:1k6+5, Súly:0,4, Ár:50a 
Lier-háritótőr 
Tám/Kör:2, KÉ:8, TÉ:6, VÉ:20, Sebzés:1k6, 

Súly:0,3, Ár:30a 
Lier-dobótőr 
Tám/Kör:2, KÉ:10, TÉ:12, VÉ:2, Sebzés:1k3, 

Súly:0,2, Ár:20r 
 
Vértek közül csak olyat használnak, melynek 

nincs MGT-je.  

Képzettségek: 

 
Képzettség Fok/% 
3 fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Vakharc Af 
Lefegyverzés (Lier tőrrel) Af 
Pszi Af 
Kétkezes harc Mf 
Futás Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Mászás 15% 
Lopózás 20% 
Rejtőzés 20% 

 
További szinteken 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Kocsmai verekedés Af 
3. Pszi Mf 
3. Fegyverhasználat (Lier-tőrök) Mf 
4. Vakharc Mf 
4. Nyomolvasás/eltűntetés Af 
5. Hátbaszúrás Af 

 

Tapasztalati szint: 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-200 1 

201-400 2 
401-925 3 
926-2000 4 
2001-4500 5 
4501-8000 6 
8001-15500 7 
15501-30000 8 
30001-55000 9 
55001-105000 10 
105001-160000 11 
160001-220000 12 

További szint: 60000 
 

Pszi használat: 

A tőrművész a pszi-t pyarroni módszerrel 
használja, de az ott leírt diszciplínákon kívül 
van néhány sajátja is.  
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Pszi pontjait, bár a tőrművész a 
pyarroni módszert használja, a Slan-út 
szerint kell számolni, függetlenül az 
alkalmazás szintjétől.  

Súlytalanság 

Pszi pont: 9 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Mágiaellenállás: -  

Gyakorlati alkalmazása kizárólag 
magasból való esésre, ill. magasba ugrásra 
van korlátozva. A test időlegesen szinte 
teljesen súlytalanná válik, így sérülés nélkül 
megúszható egy nagyobb esés vagy 
könnyebbé válik a magas helyekre történő 
bejutás. Az így leküzdhető szintkülönbség 
maximum 15 méter lehet.  

Sárkánypikkely 

Pszi pont: lásd a leírást 
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/Tsz 
Mágiaellenállás: -  

Az alkalmazó saját bőre időlegesen 
keményebbé, egyfajta egész testet betöltő 
páncéllá válik. A bőr Sfé-je minden egyes 
ráköltött pszi ponttal eggyel nő. Pl.: 1Pp=+1 
SFé, 2Pp=+2 Sfé, stb. Tapasztalati 
szintenként maximum eggyel növelhető az 
Sfé, tehát egy 5. szintű kalandozó ezzel a 
módszerrel legfeljebb +5 Sfé-t adhat 
magának  

Meggyőzés 

Pszi pont: 7 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Mágiaellenállás: akaraterőpróba  

Az alkalmazó képes bármit elhitetni a 
célponttal ha az elvétette a próbáját. A 
célszemély innentől kezdve a megadott 
történetet addig hiszi igaznak, amíg valaki 
más fel nem világosítja az állítás 
valótlanságáról. Csakis olyasmit hitethetünk 
el, ami fizikailag hihető, tehát egy harcos 

férfi nem fogja elhinni, hogy ő voltaképpen 
táncosnő.  

Árnyjáró 

Pszi pont: 5 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 perc 
Mágiaellenállás: -  

Alkalmazása éjsötét árnyékká változtatja a 
használó egész testének látványát. Csak akkor 
alkalmazható eredményesen, ha szabadban legalább 
szürkület/éjszaka van, vagy zárt helységben 
félhomály/sötétség. Harcban +10/+20 Vé-t ad, 
lopakodásra pedig +20/+40 százalékot. Sikeres 
mentődobás felezi a módosítókat.  

 

Méreghasználat 

Csakis egyfajta fegyvermérget használnak, 
melynek készítését csak a tőrművészek ismerik. 
összetevőinek ára adagonként egy ezüst. általában a 
dobótőreiket preparálják vele, de előszeretettel 
használják fúvócsőhöz is.  

Vérdermesztő 

Típus: fegyverméreg 
Szint: 6 
Hatóidő: rövid  

Véráramba kerülve fejti ki hatását. 
Izomrendszerre hat, enyhébb esetben bódulatot, 
súlyosabb esetben az egész testben kialakuló görcsöt 
okoz, a test lebénul. Hatása 3 körig tart. 
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Íjmester 
„... tekintete Végig siklott az alant elterülő 

tájon, melyet vérbe borítottak a lemenő nap sugarai. 
A fák, dombok, a völgy, mely a lábai előtt 
kanyargott, s a szikla, melyen állt most belefagytak e 
bíbor pillanatba. Teste s lelke lassan más síkokra 
vetült át, s a világ hirtelen újszerűséggel robbant be 
tudatába. Egyszerre érzett mindent ami élő s ami 
holt, együtt lélegzett a földdel, szíve egy ütemre vert 
a változás ciklusával. Bár szeme nem látta, s a 
hangjai sem jutottak el fülébe, mégis tudta, hogy a 
vad ott pihen a közelében. Keze időtlennek tűnő 
kimértséggel mozdult, s amikor az íj a tenyerébe 
simult, már az ősi litánia zengett lelke belső 
csarnokaiban, a megfeszülő ín saját izmának 
feszülése lett, a nyíl karjának nyúlványa. Szeme 
felnyílt, a vad képe betöltötte tudatát, s a fagyott idő 
szilánkokra szakadva lódult meg, energiái 
villámként cikáztak végig testén, a nyíl kiröppent. 
Kaoraku, ne dzsobu ko nomu! Kaoraku, új lélek 
indult hozzád !” 

    
  Tiadlan és Niare távoli kolostoraiban, ahol a 

tanulni, elmélkedni vágyók százai élik mindennapi 
életüket, hamar rájöttek arra, hogy a lélek mellett a 
testet is táplálni, edzeni kell különben sorvadása a 
lélek erőfeszítéseit is romba döntheti. Voltak 
iskolák, melyek a harcművészetek, a fegyveres 
küzdelem útját választották e célra, s lassan mind 
több feledte el valódi célját, s bár nem vesztett 
magasztosságából, mégis profánabb célok 
szolgálatába állt. Voltak, azonban olyan eldugott 
közösségek, melyek továbbra is az elme rejtett 
képességeit szerették volna csiszoltabbá tenni, s a 
meditáció, a forma gyakorlatok mellé olyan 
foglalatosságot kerestek, mely nemcsak a testet bírja 
mozgásra, de az elmét is összpontosításra készteti. 
Ekképpen jutottak el az íjászathoz, s egyre több 
szerzetes űzte sportként, lazító gyakorlatként a 
céllövészetet. Nem maga az íj használata, vagy a 
pontos célba találás volt fontos, hanem az az út, 
mely az íj megfeszítésétől a nyílvessző célba 
érkeztéig tartott. Hosszú évtizedek alatt ezen iskolák 
olyan formákat, majd később diszciplínákat 
fejlesztettek ki, melyek a meditációt segítették az íj 
használata közben. 

     Mára Ynev északi területein több kolostor 
mestere oktatják az elmélkedés és az íjászat e 
különös keverékét, s e szerzeteseket nevezzük 

íjmestereknek. Az íjmester úgy tűnhet 
rokonságban áll akár a harcművészekkel, akár a 
kardművészekkel, ám számukra a fő cél az 
elme megvilágosulása, nem pedig a harc. Az íj 
használata csak gyakorlat számukra, ahol a 
közben lezajló lelki folyamatok a fontosak. 
Természetesen tudásukat fel használják, ha 
szükséges, de a lehető legritkábban ölnek. Saját 
maguk védelmének biztosítására megtanulják a 
botvívás alapjait, sőt néhányan más 
fegyverekkel is megismerkednek, de kivétel 
nélkül olyan fegyvert választanak, amelyek 
inkább önvédelmi céllal készültek. 

     Az íjmester karakter kizárólag élet-
rend jellemű lehet, s nem származhat csak 
Tiadlanból vagy Niarébol. Ritkán harcol, s ha 
csak teheti békés megoldást választ, mindezt 
nem gyávaságból, hanem mert ez áll 
harmóniában a világgal. Az íjmester csak 
indokoltan és RITKÁN öl, még állatokat is! 

Különleges képességek 

Az íjmester karakterek képesek a Pszi 
Slan útját használni, a Chi harc és a Belső idő 
diszciplína kivételével, mint az alább kiderül. 
Minden lövés alkalmával, melynek távolsága 
nem haladja meg a szintjük tízszeresét 
méterben, képesek pontosan célozni, azaz a 
karakter bejelentheti, mely testrészt fogja találat 
érni, sőt a sebzés mértékét is képesek 
befolyásolni, azaz eldöntheti, hogy Fp vagy Ép 
sérülést kíván-e okozni. Természetesen e 
képesség nem használható a zengő nyíl 
diszciplína alkalmazásakor. Az íjmester 
fegyverét 7.szinttol kezdve mágikus fegyvernek 
kell tekinteni. 

Fegyverek és vértek 

Minden íjmester tradicionális technikák 
használatával, hosszú lelki megtisztulás után 
készíti el saját fegyverét, az íját. Ezek a 
fegyverek pótolhatatlanok, s mások kezében 
szinte használhatatlanok, mivel személyhez 
kötődnek. Más használó számára egy 
közönséges íj tulajdonságaival bírnának, ha 
valaki egyáltalán képes lenne hozzájutni. Az 
íjmester számára fegyvere szent és sérthetetlen, 
másokat sosem enged közelébe. Az íjon kívül a 
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botvíváshoz egy hosszú botnak megfelelő 
husánggal harcolnak, ha szükséges. Vértet 
sosem hordanak, mert az zavarná a szabad 
mozgást, s nem is harcosok, hogy 
szükségük legye rá. 

 
 Tám/kör Ké Cé Táv Sebzés 
Mester 

íj 2 9 18 200 
m K10+2 

 

Képességek kidobása 

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

 

Harcérték 

 
Ké 10 
Té 15 
Vé 72 
Cé 25 
HM/szint 8 (2,0,0,3) 
Kp alap 4 
Kp/szint 5 
Ép alap 4 
Fp alap 8 
Fp/szint K6+5 

 

 

 

 

 

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (mester íj) Mf 
Fegyverhasználat (bot) Af 
Vakharc Af 
Etikett Af 
Szakma (íjkészítés) Mf 
Pszi (Slan út - speciális) Mf 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 10% 

 
Minden szinten kap 20%-ot, de egy 

képzettséget csak 15%-kal növelhet.  

További képzettségek  

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Sebgyógyítás Af 
5. Vakharc Mf 

 
Az íjmester fegyverét 7. szinttől kezdve 

mágikus fegyvernek kell tekinteni. 
 

Az íjmesterek hosszas gyakorlás és tanulás 
után a pszi Slan metódusának egy különleges 
vállfaját sajátítják el. A tanult diszciplínák 
megegyeznek a M.A.G.U.S.-ban leírtakkal, csupán a 
Chi-harc diszciplínát nem sajátítják el. Helyette egy 
hasonló jellegű misztikus képesség birtokába jutnak 
tanuló éveik során, ez a Zengő nyíl nevet kapta, 
mivel a mesterek gyakorlás során előszeretettel 
használtak olyan, vesszőket, melyek repülésük során 
halk, rezgő hangot hallattak.  
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Zengő nyíl diszciplína 

Pszi pont: 3/kör 
ME: -  
A meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást  

A mesterek számos meditációs technikát 
sajátítanak el tanuló éveik alatt, s emellett szinte 
észrevétlenül sajátítják el az íjhasználat fortélyait. 
Először csak a meditációs gyakorlatok közötti 
szüneteket kitöltő testmozgás az íjászat, később 
fokozatosan válik a meditáció részévé, majd több 
hónapos gyakorlás során a tanítványok szert tesznek 
e diszciplína használatára. Fontos hangsúlyozni, 
hogy számukra ez nem eszköz, ha harcra kerül sor - 
arra inkább a botvívást alkalmazzák -, hanem egy 
fajta gyakorlat sor, mely a belső harmóniát hívatott 
szolgálni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
szükség esetén ne alkalmaznák, csupán arról van 
szó, hogy nem képzett gyilkoló gépezetekként, 
esetleg orgyilkosként viselkednek. A diszciplína 
alkalmazása során a mesterben az íj kézbevétele és 
megfeszítése egy rögzült meditációs folyamatot indít 
el, melynek végeredményeként transzszerű állapotba 
kerül. Érzékei élesednek, s már nemcsak a külvilág 
fizikai ingereire válik érzékennyé, de képes 
korlátozottan az asztrál illetve mentál síkokról is 
érzeteket, benyomásokat leszűrni, így pontosabban 
meghatározva a célpont helyzetét, mozgását. Ennek 
köszönhetően a mester ki tudja következtetni a 
célpont jövőbeli mozgását, ha nem álló célpontról 
van szó, sőt annak rejtekhelyét is könnyebben fedezi 
fel. A játék folyamán ez a következőket jelenti: az 
íjász gyakorlottságától függően képes gyorsabban és 
precízebben célozni, ennek megfelelően több lövést 
adhat le egy kör alatt, s veszélyesebb területeket 
találhat el egy élő testen, ez az oka a sebzés 
növekedésének. Az alábbi táblázat összefoglalja, 
számszerűsíti a fentieket:  

 
Tsz Tám/kör Időtartam Ké Cé Sebzés 
1 2 1 kör +3 +10 +1 
3 3 2 kör +6 +15 +2 
5 4 3 kör +9 +20 +3 
7 5 4 kör +12 +25 +4 
9 6 5 kör +15 +30 +5 
11 6 korlátlan +20 +35 +6 

 

A sebzés minden páratlan szinten eggyel 
növekszik a 11. Szint után is, a támadások 
száma azonban nem növekszik tovább a 11. 
Szint után, sem pedig a KÉ illetve a CÉ. A 
diszciplína alkalmazója használata idejére az 
erőteljes koncentrációnak köszönhetően 
átlényegül egy kis mértékben, azaz a nézelődő 
ember számára láthatatlanná válik, mivel 
beleolvad a környezetébe. Azonban, ha valaki 
szándékosan keresi s a jó irányba figyel, akkor 
kibontakozik előtte az íjász képe, mintha eddig 
csak véletlen siklott volna át rajta tekintete.  

Tőrtáncosnő  
A niarei kultúra gyöngyszemeit nem csak 

harcművészek, hanem tőrtáncosnők is alkotják. 
E különleges művészet tudói szerte Yneven 
megfordulnak, hogy táncukkal 
gyönyörködtessék és elbűvöljék nézőiket. 
Királyi és nemesi udvarok kedvelt vendégei, 
akik csak nagyon ritkán - és csak ha feltétlenül 
szükséges - teszik be lábukat kocsmákba, vagy 
hasonló alantas szórakozóhelyekre. Tanításuk 
iskolákban történik Niaréban és Tiadlanban. 
Kis számukat magyarázza, hogy igen nehéz a 
bekerülés egy ilyen oktatási intézménybe, mert 
nem csak erőnléti, és technikai 
követelményeknek kell megfelelnie a 
próbálkozónak, hanem külső megjelenését 
tekintve is nem kis elvárásokat támasztanak 
velük szemben (ld. szépség). Jellemképük nagy 
körvonalakban sem takar magamutogató, 
nagyképű szajhákat, sokkal inkább 
méltóságteljes és intelligens személyiségűek, 
akik igen sokféle helyzetben képesek megállni 
a helyüket az „egyszerű” művésznőtől kezdve, 
a kalandozón és a bárdszerű léhűtőn keresztül 
egészen a kémig szinte akármilyen szituációban 
- leggyakrabban Élet és annak variációi 
alkotják jellemüket. 
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Erő: 3K6 
Állóképesség: K10+8 
Gyorsaság: K6+12 
Ügyesség: K6+12 
Egészség: 3K6 (2x) 
Szépség: K6+14 
Intelligencia: 2K6+6 
Akaraterő: 3K6(2x) 
Asztrál: 2K6+6 
Érzékelés K6+12 
 

Harcértékek 

Harcművész főkasztú társaikhoz 
képest alap harcértékeik átlagosnak 
mondhatóak, ez 10-es Ké-t, 20-as Té-t, 73-
as Vé-t, illetve 5-ös Cé-t jelent, amiből 
egyedül csak a Cé az amiben kimagaslanak 
a technikai, specializált harcok művelői 
közül (ez a dobótőr különlegesen magas 
szintű alkalmazásában mutatkozik meg). 
Szintenként 7 HM-et kapnak, amiből kettőt-
kettőt Té-jük és Vé-jük növelésére kell 
áldozniuk.  

Életerő és fájdalomtűrés 

A tőrtáncosnők is kemény fizikai 
kiképzésen mennek keresztül, mely igen 
életerőssé teszi őket, viszont 
fájdalomtűrésüket ha nem is hanyagolja el, 
de mindenestre nem fejleszti olyan szintre, 
mint egy harcművészé aki viszont nem 
birtokol annyi életenergiát magában mint 
egy általános tőrtáncosnő. Ez a következő 
értékeket eredményezi: Ép alapjuk 6, Fp 
alapjuk szintén 6, és k6+1 Fp-t kapnak 
szintenként. 

Képzettségek 

A tőrtáncosnőket a dobótőr mesteri 
használatára, illetve a olyan dolgokra 
tanítják, melyek elengedhetetlenek a profi 
zsonglőrködéshez, illetve az etikett 
alapszabályait is elsajátítják, hiszen ilyen 
képzettségekre szükségük lehet előkelő 
várudvarokban, és hasonlóan patinás 

helyeken. A tőrtáncosnők 1. Tsz-en a következő 
képzettségeket kapják meg: 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverdobás (tőr) Af 
Vakharc Af 
Pszi (speciális) Mf 
Éneklés/zenélés Af 
Tánc (speciális) Mf 
Etikett Af 
Szexuális kultúra Af 
Zsonglőrködés Af 
Ugrás 20% 
Esés 10% 

 
  Szintenként 20%-t oszthatnak szét százalékos 

képzettségeik között. További szinteken pedig a 
következő képzettségeket sajátítják el: 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Zsonglőrködés Mf 
3. Fegyverhasználat (tőr) Mf 
3. Fegyverdobás (tőr) Mf 
5. Vakharc Mf 
6. Éneklés/zenélés Mf 

 

További információk 

Tapasztalati Szintet a Harcművészek 
megfelelő táblázata alapján lépnek. Pszi-tudásuk a 
következőképpen épül fel: a Slan diszciplínákat 
képes alkalmazni a Chi-harc, a Halálos ujj, a Kiáltás, 
és a Levitáció kivételével. Ezen kívül rendelkeznek 
egy plusz diszciplínával, mely a Tőrtáncosnő kaszt 
„lelkét” szimbolizálja. 

Darutánc 

Pszi pont: 2 
Hatóidő: 1 perc/Tsz  
Erősség: 20+Tsz 
A meditáció ideje: 1 kör 
Erősítés: - 
ME: asztrál  

A tőrtáncosnők tánca elbűvölő, az ember 
belefeledkezik a táncos látványába, hangulata 
teljesen feldobódik; a hozzáértő és a laikus számára 
is egyaránt csodálatos a tánc, leköti a figyelmüket. 
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Ezen jellemzők magyarázata a táncosok különleges 
mozgásában, és a diszciplína, a nézők elméjére 
gyakorolt hatásában rejlik. Harc közben a diszciplína 
+40 VÉ-t és +15 TÉ-t ad a tőrtáncosnőnek, mivel 
ekkor úgyszintén táncol, mozgása teljességgel 
kiszámíthatatlan - csakúgy, mintha egy különleges 
harcművészeti stílust alkalmazna. 

Nindzsa 
 

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

 
Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 9 (3) 
Kp alap 4 
Kp/szint 9, (30%) 
Ép alap 5 
Fp alap 8 
Fp/szint K6+5 

 
 

 
Vagyon: K6 arany 
 
Képzettség Fok/% 
Ökölharc Mf 
8 fegyverhasználat Af 
2 fegyverdobás Af 
Vakharc Af 
Pszi (speciális Slan-út) Mf 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Mászás 40% 
Esés 30% 
Ugrás 30% 
Lopózás 28% 

Rejtőzködés 32% 
Csapdafelfedezés 10% 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Ökölharc Mf 
2. Hátbaszúrás Af 
3. Fegyverhasználat Mf 
3. Kétkezes harc Mf 
4. Vakharc Mf 
4. Nyomolvasás/eltűntetés Af 
5. Kötelékből szabadulás Mf 
5. Hátbaszúrás Mf 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

1-190 1 
191-400 2 
401-900 3 
901-1800 4 
1801-3500 5 
3501-7500 6 
7501-15000 7 
15001-30000 8 
30001-60000 9 
60001-110000 10 
110001-160000 11 
160001-220000 12 

További szint: 60000 
 

Választható fajok:  

• Ember 
• Félelf (Csak KM engedélyével) 
• Amund 
• Wier (Csak KM engedélyével) 

 

Leírás: 

A nindzsák a tiadlani fejvadászok. 
Ugyanúgy, mint a fejvadászok ok is alvilági 
személyek. Nem ismerik a kegyelmet. Fekete 
ruhájukban osonnak a fekete éjszakában, néha 
nagyokat ugranak, de az áldozat semmit sem 
vesz észre, csak egy éles fájdalmat a hátában... 
Mar úgyis mindegy... Ő mar a gilisztáké. 
Kardjuk hasonlít a Slan-kardra, bár ez nem 
olyan tökéletes. Minden nindzsa álma, hogy 
legyen egy Slan-kardja. A nindzsák gyakran két 
Nindzsa-kardot forgatnak, melyeket, ha nem 
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használnak, akkor a hátukra X alakban 
egymásra helyezett tokban hordanak, hogy 
ne akadályozza őket a mozgásban.  

Pszi tudásuk megegyezik a Slan-úttal, 
de mivel nem tudjak olyan jól kihasználni 
elméjüket, ezért úgy kapjak a Pszi-
pontjaikat, mint a mesterfokú Pyarroni 
módszernél. A harmadik szinten, 6 Kp 
rááldozásával tovább képezhetik magukat 
és a negyedik szinten mar öt Pszi-pontot 
kapnak. 

Kardjuk, a Nindzsa-kard ugyanazzal 
az eljárással készül, mint a Slan-kard, de 

nem ugyanolyan minőségben, es nagyobb átmérőjű 
(kor alakú) keresztvassal. Ezt a kardot tanuljak meg 
3. szinten mesterfokon használni. 

Az első szinten a következő fegyvereket 
tanuljak meg használni: Nindzsa-kard, nunchaku, 
speciális hosszúbot, sárkányfullánk (khiel), 
horgaskard (a többi három fegyver tetszőleges). Az 
első szinten a következő fegyvereket tanuljak meg 
dobni: dobócsillag, dobótőr. 

Értékeik: 

 T/k Ké Té Vé Sebzés Súly Ár 
Nindzsa kard 1 7 18 14 K10+2 1,4 70 arany 
Nunchaku 2 9 19 13 K6+2   
Speciális hosszúbot* 1 5 10 16 K6   
Sárkányfullánk 1 8 17 14 K6+3   
Horgaskard 1 4 16 18 2K6+2   

 
* a bot belsejében acélrúd van. 
 
A nindzsa kiképzéséhez tartozik az 

Cse-Tsung-Li féle harctechnika elsajátítása. 
Megtanulásához minimum 20% ugrás és 
10% esés képzettség szükséges. Ebben a 
tehnikában lábbal és kézzel támadnak és 
kézzel vagy elugrással védekeznek. 
Alkarvédők is használhatóak, de páncél 
legfeljebb sodronying lehet. Nagy a 
hangsúly az ugráson és az esésen.  

Cse-Tsung-Li fele harctechnika: 
Tám./kör: 2, Sebzés: k6+2, KE: 10, TE: 14, 
VE: 16. Ezt a harctechnikát bárki 
elsajátíthatja 10 Kp-ért és 10 arany tandíjért 
Tiadlanban. Ezt a harctechnikát egyébkent 
nem nindzsák fejlesztettek ki, hanem 
harcművészek, csak a nindzsák átvették 
tőlük. Egy harcművészt 4 aranyért és 10 
Kp-ért megtanítják erre a technikára. 

A fejvadászok harcművészete 
A legtöbb fejvadászklán harci tudása 

harcművészeti alapokon nyugszik. Ez nem 
jár együtt a Slan diszciplínák használatával, 
mivel a fejvadászok nem a tökéletesedés 
útjának tartják a harcot, hanem eszköznek, 
és nem mélyülnek el annyira benne. Mégis, 
a fejvadászok harcművészete nem 

szűkölködik látványos elemekben, s a kívülálló 
számára szinte megkülönbözhetetlen a vérbeli 
harcművészekétől. A különbség ugyanis nem a 
külsőségekben, hanem a belső erők, a Chi 
felhasználásában rejlik. Míg a harcművész 
pusztakezes harcban jeleskedik, addig a fejvadász 
inkább valamilyen fegyveres harcban járatosabb. 

A lenti harcművész irányzatokat bármelyik 
fejvadász megtanulhatja, ha a kritériumok 
megengedik. Ezzel kapcsolatban a KM beleegyezése 
is szükséges. Megtanulásukhoz 7 Kp szükséges. Egy 
fejvadász legfeljebb 3 irányzatot ismerhet, kivéve a 
testőröket, akik 5 irányzatot is tanulhatnak, valamint 
az első szinten megkapnak egy irányzatot Kp 
rááldozása nélkül. 

Suhanó bot 

Mivel a fejvadász csak ritkán használhatja 
klánja fegyverét, és egy jó bot bármelyik fáról 
törhető, ennek az irányzatnak ez adott alapot. A 
botot szemfényvesztő gyorsasággal képesek 
forgatni. Harc közben nem nagyon mozognak, csak 
a bottal védekeznek és adnak le erőteljes ütéseket. A 
bottal előszeretettel alkalmazzák a Lábsöprést és 
nekik nincs hozzá szükségük mesterfokú 
fegyverhasználatra. A hosszú, íves ütések lendületét 
használják ki, ami így sokkal erőteljesebb (Sp: +2). 
Másik előnye, hogy több ellenfél esetén egy 
védekező tartással akár két támadás is védhető. Ha a 
JK ezt használja, akkor a két ellenfél egy-egy 
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támadásánál a fejvadász VÉ-je 15-tel csökken, de 
cserébe kap egy támadást abban a körben, mivel két 
védés helyett eggyel védett két támadást. Ezt a cselt 
egy körben csak egyszer alkalmazhatja. Használata 
nem előírt, de előnyös. Ez az irányzat csak hosszú 
bottal vagy ehhez hasonló szálfegyverrel (szigony, 
dárda), illetve egyéb használati tárggyal (varázsló 
botja) használható, de az értékeik a hosszú botnak 
felelnek meg. Ha a fejvadász Gyorsasága 16-os vagy 
nagyobb, akkor 2-szer támadhat a bottal egy körben. 
A fejvadász köteles 1 fegyverhasználatát (bot) 
feláldozni a Kp-ken kívül. Jó használhatósága miatt 
sok helyen oktatják szerte Yneven. 

Páros pengék 

Eredeti Niareből származó stílust, már nagyon 
sok helyen oktatják Yneven a magányos mesterek. 
Két fegyver összhangban forgatása, mely során a 
használó megkapja mindkét fegyver VÉ-jét és TÉ-
jét is. A harcmodor magtanulásakor meg kell 
nevezni a két fegyvert, melyek közül az egyik 
hosszabb, míg a másik rövidebb kell hogy legyen. 
Ilyen páros fegyver lehet a két fejvadászkard - egyik 
védő, másik támadó tartásban -, a tahdzsi és a 
szablya, a sequor és a mara-sequor vagy a lagoss és 
a pugoss. Ha Védő taktikát alkalmaznak, akkor is 
megkapják az összes támadást mindkét fegyverre. 
Ha ezt a stílust alkalmazzák, nem szükséges, hogy 
kétkezes harcuk legyen (nem sújtják a negatív 
módosítók), de az előre meghatározott fegyverrel 
kell ehhez harcolniuk. Az elsajátítása igen nehéz 
ezért 9 Kp-ba kerül. Főként északon oktatják, délen 
csak magányos mesterektől lehet megtanulni. 

Mos-quin csápja 

Bár jól tudjuk ezen aquir faj nem jeleskedik a 
harcban, mégis az ő csáprágói adták az elnevezés 
alapját. Aquir fogásaiból kísérletezték ki az utód faj 
számára. Kivitelezése csakis ívelt hegyre és külső 
élre is fent fegyverrel lehetséges. Ilyen fegyver a 
jatagán, szablya, handzsár, sequor, sarlókés, stb. 
Alkalmazása során a fegyvernek nem az ívelt végét, 
hanem a másik oldalát - mint egy kampó - 
használják és adnak le vele hatalmas erejű tépő 
vágásokat. Ezért a fegyver sebzésének a kétszeresét 
sebzi és minden sikeres támadás - tehát túlütés 
nélküli is - legalább egy Ép-t sebez. Hátránya, hogy 
csak egyszeri támadást tesz lehetővé körönként, 

kivéve ha kétkezes harcban járatos a 
használója, abban az estben két támadás 
lehetséges. Alkalmazói megkapják Erejük 10 
feletti részének háromszorosát +TÉ-ként. Az 
ilyen harcmodorban legyőzött ellenfél olyan, 
mintha valamilyen vadállat végzett volna vele, 
tépte volna szét. Elsajátítása csak Kránban 
lehetséges és ott is 10 Kp szükséges hozzá. 
Legmagasabb szinten a Birodalmi Fejvadászok 
sequatorai űzik. 

Kaméleon-nyelv 

Ez az irányzat szinte 
megkülönböztethetetlen a harcművészek 
harcmodorától. A pusztakezes stílus a 
gyorsaságon alapszik. Alkalmazói 
kipördülésekkel, félrehajlásokkal térnek ki a 
támadó fegyvertől vagy félreütésekkel, 
rántásokkal - innen az elnevezés - akadályozzák 
meg a támadásokat. Ennek hatására a sikertelen 
támadásokból képesek visszatámadni. Egyik 
kedvelt és sok gyakorlást igénylő cselük, a 
rántásból visszatámadás. Ha az ellenfél 
támadása sikertelen, akkor a fejvadász 
Gyorsaság-próbát tehet, ha sikeres, akkor a 
támadó kezet - melyben a fegyver van - 
magaféle rántja, majd visszafordítva az ellenfél 
felé, annak saját kezében lévő fegyverével szúr 
vagy vág. A fegyver TÉ-je hozzáadódik a 
fejvadász TÉ-jéhez. Ha az adott fegyver 
forgatásában képzetlen, akkor természetesen 
sújtják a módosítók. Ez csak akkor 
alkalmazható, ha az ellenfél fegyvere rövidkard 
vagy attól rövidebb hosszúságú szúró, vagy 
vágófegyver. A másik cselt, akkor alkalmazzák, 
ha az ellenfél hosszabb fegyverrel küzd. Ekkor 
a rántásból gáncsolnak - ez minden esetben 
földrevitelnek minősül. Tehát lábbal adják le a 
támadást, esetleg, ha az ellenfélnek 
szálfegyvere van, akkor azzal kivitelezik a 
lábsöprést. Mivel ezek a rántások 
tulajdonképpen védekezésnek minősülnek, egy 
ilyen csel alkalmazása az adott körben nem von 
le támadást - de ne felejtsük el, hogy a csel csak 
akkor alkalmazható, ha az ellenfél támadása 
sikertelen -, tehát a csel után még kétszer 
(kétkezes harc estén négyszer) támadhat az 
ellenfélre. Egy körben csak egyszer 
alkalmazható a csel, még akkor is, ha az 
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ellenfél minden támadása sikertelen. Ynev 
szerte csak magányos mesterek oktatják, 
klánoknál csak akkor tanulható meg, ha a 
fejvadászokkal külön mentor foglakozik. A 
Stílus alkalmazójának a következők az 
értékei: 

 T/k Ké Té Vé Sebzés 
Kéz 2 10 16 15 K5+2 
Láb 1 8 19 3 K10 

 

Kobramarás 

A gorviki klánok által oktatott, a 
Kobratánc könnyebben elsajátítható 
változata. A fejvadász rövid, legfeljebb 
rövidkard hosszúságú fegyvert használhat, 
melyet az alkarjára szorít. Ennek értékei így 
módosulnak, de minden érték minimum 1 
kell, hogy legyen: KÉ: +3, TÉ: -5, VÉ: +5. 
Megelőző vágásaival megpróbálja 
megakadályozni ellenfele támadásait. 
Minden egyes támadáskor Gyorsaság 
próbát kell dobnia. Ha megdobja és a 
támadás is sikeres (Az ellenfél legalább Fp 
sebzést szenvedett), akkor az ellenfele 
abban a körben elveszít egy támadást. Ha 
nem, akkor is támadhat, de az ellenfél +10 
TÉ-t kap a saját támadására. A stílust 
Gorvikban oktatják, de délen több 
magányos mester is keres tanoncokat, 
akiknek tovább adhatja tudását. Északon 
ritka, de szinte nincs is ilyen mester. A 
gorviki fejvadászok 5 Kp-ért tanulhatják 
meg és ha ezt 1.Tsz-en teszik, akkor már 
4.Tsz-től képesek alkalmazni a 
Kobratáncot.  

Sárkány karma 

A háborúhoz szokott klánok által 
kidolgozott irányzat. A nevét az általuk 
harcban használt mászóvasról kapta, mely 
olyan sebet hagy, mintha karmokkal 
okozták volna (ez bizonyos mértékben igaz 
is). Az ágazat ismerői robbanékony 
mozgással, ütésekkel, vetődésekkel, 
kifordulásokkal és lerántásokkal küzdenek. 
Ha harcba szálltak, igen nehéz őket 
megállítani. A karom értékei hozzáadódnak 

a puszta öklük értékeihez. Ha valaki megtanulja ezt 
az irányzatot, akkor fele annyi Kp-ért tanulhatja meg 
az Ökölharc képzettséget. A mászókarom az alábbi 
módosítókat adja: KÉ: -2, TÉ: +3, VÉ:+5, Sebzés: 
+2. Emellett a mászókarmok viselője +15 %-ot 
adhat a Mászás képzettségéhez. Az irányzat bárhol 
megtanulható, szinte egész Yneven oktatják a 
különböző klánok. Viszont ezt a stílust oktató 
mesterről kevesen hallottak. 

Acélkéz 

A fejvadászok közt az egyik legkedveltebb 
irányzat. Harc közben puszta öklüket használják 
támadásra és alkarvédőt vagy csuklópántot 
védekezésre. Mindkét kézen lévő alkarvédő vagy 
csuklópánt VÉ-je hozzáadódik a fejvadász VÉ-
jéhez. Másik előnye, hogy a fejvadász képes az 
ellene kilőtt nyílvesszőt, vagy felé dobott fegyver az 
alkarvédővel hárítani. Ez csak akkor igaz, ha a 
fejvadász erre figyel. Ekkor Gyorsaság próbát kell 
tennie, ha sikeres akkor +40 VÉ, ha sikertelen, akkor 
+15 VÉ módosítót kap. Az Alkarvédő és Csuklópánt 
VÉ-je, ha fegyverként használják 18, és a súlyából 
származó erőteljesebb ütések révén +1-et a Sebzésre. 
Ezekre külön fegyverhasználat szükséges. Ha nem 
pusztakézzel, hanem fegyverrel küzdenek, akkor is 
dönthetnek úgy, hogy az alkarvédővel védekeznek, 
ebben az estben a fegyver VÉ-je nem adódik hozzá a 
fejvadász VÉ-jéhez, hanem a megszokott módon az 
alkarvédő VÉ-je számít. Ez is közismert irányzat és 
egész Yneven oktatják, de az igazi mesterei a 
Vértestvériség fejvadászai, akik 5 Kp-ért tanulhatják 
meg az irányzatot. Az irányzat harcértékei:  

 
 T/k Ké Té Vé Sebzés 

Kéz 2 8 16 1 K5+2 
Láb 2 6 12 1 K6+2 

 

Földrengés 

A testőrök körében elterjedt irányzat, melynek 
lényege, hogy az ellenfelet harcképtelenné tegye. A 
fejvadász lábsöprés vagy rúgás segítségével földre 
kényszeríti az ellenfelet, és nem hagyja, hogy 
felálljon. Emiatt kapta az irányzat a Földrengés 
nevet. Különlegessége, hogy ehhez nem kell 
közelkerülést végrehajtania. Támadásaival, melyeket 
főként lábbal ad le, nem ejt nagy sebeket, 
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egyszerűen nem hagyja, hogy az ellenfél talpra 
álljon (a Földharc szabályai érvényesek a felállásra). 
Ha az ellenfél Földharcban képzett, akkor rájuk az 
alábbi szabályok érvényesek. Csak akkor képesek 
talpra állni, ha nem szenvednek el sebzést. Ellenben 
ha sebződnek, akkor elveszítenek abban a körben 
egy támadást. Ha fegyvert használnak a stílus 
alkalmazása közben, azt általában csak védekezésre. 
Aki megtanulja a stílust, megkapja a Földharc Af-át, 
ha ezzel már rendelkezik, akkor a Mf-át. A legtöbb 
klán oktatja Ynev szerte a testőreinek, akik 5 Kp-ért 
tanulhatják meg. Akik a gyilkolás művészetében 
jeleskednek (Pl.: mortel), csak nagyon ritkán 
tanulják meg. Akadnak magányos mesterek is, akik 
fontos személyeknek képeznek ki testőröket jó 
pénzért. 

 
 T/k Ké Té Vé Sebzés 

Kéz 2 9 12 10 K5+2 
Láb 2 8 14 8 K3+2 

 

Villámgyors penge 

Közismert, hogy a fejvadászok a belharc 
mesterei. Ez az irányzat totális támadó harcmodor, 
mely a belharc előnyeit használja ki. Fegyverük 
bármilyen belharcra alkalmas vágófegyver. Mikor 
Belharcot kezdeményeznek, nem szükséges 
megelőző támadást engedniük a közelkerüléshez. De 
ebben az esetben, ha a Gyorsaságpróba sikertelen, 
akkor elveszítenek egy támadást abban a körben. 
Lényege, hogy a támadásokat egyszerre adja le az 
ellenfélre, egyre nagyobb erővel. A harc során csak 
egyszer kell Kezdeményezést dobni. Ha övék a 
kezdeményezés, akkor a kör elején adja le az összes 
támadását, ha nem, akkor az ellenfél adja le elsőnek 
az összes támadását, aztán az irányzat használója. A 
második támadáshoz +5, a harmadik támadáshoz 
+10 TÉ-t kap, a negyedikhez +15-at és így tovább. 
Ha a támadások sebzésének összege nagyobb vagy 
egyenlő, mint az ellenfél Akaraterejének és 
Állóképességének 10 feletti részének másfélszerese, 
akkor az ellenfél minden harcértéke 5-tel csökken. 
Ez minden egyes támadássorozatnál meg kell 
ismételni, és minden egyes sikernél újabb 5-tel 
csökkenek a harcértékek. A módosítók a fájdalom 
miatt sújtják az ellenfelet. Megkapják a Belharc Mf-
át, ha azzal még nem rendelkeznek. Megtanulásának 
feltétele, hogy a fejvadász Gyorsasága legalább 15-

ös legyen. Ynev szerte csak magányos mesterek 
oktatják, csak egy-két nagyobb klánnak van 
olyan mestere, aki ismeri ezt az irányzatot. 

Mérges Vipera 

Ennek az irányzatnak a fogásait a 
belharcból vették át a kitalálói. Egykezes, 
hosszú vágófegyverrel alkalmazható a stílus 
(hosszúkard, másfélkezes kard, mara-sequor, 
szablya, stb.). A fegyvert a hátuk mögé rejtve 
védekező tartásba fogják, úgy, mint a sequort. 
Innen adnak le íves, lendületes, csuklóból 
kifordított vágásokat. A két alapvágás egyike 
az, amikor kifordítva függőlegesen ad le vágást 
a stílus használója, a másik vízszintes irányba, 
majd a fej felett forgatva ismét támad. Mindkét 
támadásnál kétkezes fogásba is átváltanak, 
ezzel is megnövelve annak erejét. 
Védekezésnél a kardot az alkarjára simítja, ha 
szükséges két kézzel tartja, így azzal kiválóan 
lehet védekezni. Két kézzel fogják meg, és 
hosszú, íves, csuklóból elmozdított vágásokat 
adnak le. A stílus hátránya, hogy a fej és nyak 
nem támadható vele. Általában hasat és hátulról 
gerincet támadnak vele. Mindezt akrobatikus 
ugrásokkal és elhajlásokkal kombinálják. Erről 
kapta a stílus a nevét, hisz úgy hajlanak el a 
támadások elől, mint a felingerelt kígyó. Náluk 
minden 3%-nyi Ugrás képzettség jelent +1 VÉ-
t. Az így forgatott fegyver értékei így 
módosulnak számukra: KÉ: -5, TÉ: +5, VÉ: +5 
(de minimum 1). Sebzésjárulékként megkapják 
erejük 14 feletti részét, de csak ha ezt a 
harcmodort alkalmazzák. Ha Belharcba 
keverednek, akkor az egykezes fegyverből 
kapott negatív módosító enyhébb, KÉ: -2, TÉ: -
5, VÉ: -5, Ha gyorsaságuk legalább 16-os, 
akkor kétszer támadhatnak a fegyverrel. 
Természetesen ez a harcmodor csak egy 
fegyverrel alkalmazható. Megtanulása nagy 
figyelmet igényel, ezért 9 Kp ráfordítása 
szükséges. Ennek ellenére nagyon elterjedt 
stílus, klánokban vagy magányos mesterektől 
egyaránt megtanulható. 

 



 MAGUS                                                       Harcművész rendszerezés                                                        Kalandozok.hu 

35 
 

Gyilkos fullánk 

A vérprofi és hidegvérű gyilkosok 
által kedvelt stílus. Harcosai a Hátbaszúrást 
tökéletesítik mesterfok fölé és alkalmazzák 
harcban is. Ez a harcmodor csakis szúrásra 
is alkalmas fegyverrel alkalmazható, 
maximum rövidkarddal. Harc közben is a 
meglepetés ereje nélkül képesek alkalmazni 
a fent említett képzettséget, természetesen 
ezt szemből nem tehetik meg, így 
alkalmazásához sikeres Mögékerülést kell 
végrehajtaniuk. Sikeres támadás esetén az 
ellenfél még elszenvedi a Hátbaszúrás 
képzettségből adódó sebzés felét. A fegyver 
sebzésén kívül Af estén +k6 Sp, Mf estén 
az előzőn kívül még +k3 Ép - 
mindenféleképpen Ép, kivéve, ha a támadás 
sikertelen. Másik előnye, hogy 
meglepetésszerűen leadott „hátbaszúrásnál” 
(tehát, ha az ellenfél még nem vette észre a 
fejvadászt, aki hátulról le akarja szúrni) a 
sebzéshez hozzáadódik a Hátbaszúrásnál 
leírt képzettség sebzésének még a fele. 
Tehát Af estén 3K6 Sp, Mf estén pedig még 
K6+K3 Ép. Hátránya, hogy megismerői 
elhanyagolják a védekezést. Mikor 
megtanulják a stílust VÉ-jük 10-zel 
csökken, viszont TÉ-jük 5-tel nő. Ezt a HM 
elosztásánál is figyelembe kell venniük, 
tehát a VÉ-jükre nem tehetnek sokat. 
Megtanulásának feltétele, hogy a fejvadász 
ismerje a Hátbaszúrás képzettséget legalább 
Af-on. Természetesen a gyilkolóművészek 

közt elterjedt és elismert irányzat. Klánok ezért 
nekik tanítják meg elsősorban. Ezt a stílust oktató 
magányos mester ritka. Főként Ynev déli részén 
elterjedt. 

Köszönet 

Köszönet mindenkinek, amiért feldobták a net-
re azokat az információkat, melyeket itt 
összegyűjtve láthatóak. Ha valaki felismeri benne 
saját munkáját gondoljon arra, hogy nélküle nem 
biztos, hogy ez itt szerepelne és elnézést, hogy a 
nevét nem tudtam feltűntetni. Továbbá köszönet 
Bahamuthnak, aki az én személyes jóbarátom, hogy 
létrehozta az eddigi legjobb karakterlapot, melyet 
ajánlok mindenkinek. Ezen felül sok RPG oldal 
anyaga szerepel e műben és remélem tetszeni fog 
mindenkinek. Kellemes időtöltést! 
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