
 

 

 
 

Stílusfüggő technikák 
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Ezen irományomban Sensei 
Harcművészek című munkájában 
szereplő stílusok által használt 
technikákat teszem vizsgálódásaim 
tárgyává. Fontos megjegyeznem, hogy 
én és Sensei olyan véd- (és talán dac-) 
szövetséget kötöttünk, aminek célja, 
hogy a harcművész kasztot a lehető 
legtökéletesebb megközelítésben a 
nagyérdemű elé tárjuk és reményeink 
szerint ezt a legtöbb harcművész kasztot 
szerető játékosnak, legyen nő, lány, férfi, 
vagy fiú tetszeni fog. Ez tehát együtt 
működésünk első, még érő gyümölcse, 
de sajnos Sensei rajta kívülálló okok 
miatt nem tudott ellátni tanácsaival, 
ezért a tanácsai nélkül készült el eme 
írás végleges formája. 

Daredevil 

A harmónia útja 

Elvezetés 

A technika az ellenfél 
támadásának lendületét fordítja maga 
ellen. A harcművész egy könnyed 
mozdulttal megragadja a legalkalmasabb 
helyet az ellenfél testén, és elvezeti a 
támadást a teste mellet. A technika nem 
igazán veszélyes, de megfelelő arra, 
hogy felingerelje az ellenfelet, akinek a 
pozitív harcérték módosítóit mi kapjuk 
meg. 

KÉ: 8 TÉ: 0 VÉ: 18 Sebzés: a 
talajtól függ. 1KP 
 

Gáncsolás 

A harcművész az ellenfél 
támadásakor úgy tér ki az ellenfél 
támadása elől, úgy lép el mellette, 
hogy kibuktassa az ellenfelet. Igazán 
gyors földre-vitelre alkalmas technika, 
amely sok ellenfél ellen is használható, 
főleg a társak dolgát lehet vele 
megkönnyíteni.  

KÉ: 9 TÉ: 0 VÉ: 19 Sebzés a 
talajtól függ. 1KP 

Niarei védés 

A harcművész különleges 
technikája, ami nagyon jó időzítő 
képességet igényel.  A lényege, hogy a 
támadás elől az utolsó pillanatban tér 
ki. Ez egy gyorsaság-próbához kötött. 
Minden 15. harcérték-módosító egyet 
ad vagy elvesz (értelemszerűen a 
pozitív ad, a negatív elvesz) a 
bónuszhoz. 

KÉ: 1 TÉ: 0 VÉ: 19+harcérték-
módosítók Sebzés: Nincs, vagy a 
közeli felület határozza meg. 2KP 
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Bénítás 

Kalapács 

A harcművész a nyakra, vagy más ideggócokat 
tartalmazó helyre üt az ökölbe-szorítót kezének az 
élével. Nem okoz akkora fájdalmat, mint ha kézéles 
bénítás, de jól lehet használni bénításra. 

KÉ: 5 TÉ: 9 VÉ: 3 Sebzés: k5 1KP 

Kézéles bénítás 

A harcművész a tenyerének az élével olyan 
idegpontokra támad, aminek bénítása rettenetes 
fájdalommal jár. A bénításon kívül az áldozat addig 
minden körben elszenvedi az elsőre kidobott sebzést, 
amíg a bénítás el nem múlik, mivel a bénított 
idegpont környékén az izmok is lebénulnak, ezért 
fájdalmas mozgatni őket. 

KÉ: 6 TÉ: 11 VÉ: 2 Sebzés: k6+2 2KP 

Bénító rúgás 

A harcművész az ellenfele lábszárát veszi 
célba ezzel a támadással. A vádliban és a 
combokban futó izmok idegpontjait célozza meg. Ha 
túlüti ellenfelét, akkor az a helyhez kötött harc 
módosítóival folytathatja a harcot és minden KÉ 
dobására -10 jár. 

KÉ: 6 TÉ: 12 VÉ: 1 Sebzés: k6+3 1KP 

Teljes bénítás 

A technika sikeres használatához túlütésre van 
szükség. A harcművész olyan pontot céloz meg a 
testen, amit ha eltalál, akkor az egész test megbénul. 
De nem elég eltalálni az ellenfelet az adott ponton, 
az köteles állóképesség, vagy egészség-próbát dobni 
(ha a KM úgy látja jónak, akkor mindkettőt). 

KÉ: 9 TÉ: 13 VÉ: 0 Sebzés: Az ellenfél teljes 
bénulása 2KP 

Daru 

Darudobás 

Akrobatikus harcművész-technika, ami pontos 
időzítő készséget igényel használójától. A 
harcművész átszaltózik ellenfele feje fölött és a 
szaltó közben megfordul a levegőben, megragadja 
ellenfele vállát, átgördül a hátán és a lendületét 

kihasználva eldobja ellenfelét. A technika 
használatához meg kell dobni az 
ugrás\akrobatika képzettséget és az ügyességet. 

KÉ: 6 TÉ: 14 VÉ: 1 Sebzés: talajtól függ 
2KP 

Kifordulás 

A harcművész ellép vagy kifordul 
támadójának útjából. Ha az ellenfél nem tud 
megfordulni, akkor a harcművész a hátulról 
vagy félhátulról támadás módosítóit kapja meg, 
valamint a következő körben automatikusan 
övé a kezdeményezés. 

KÉ: 2 TÉ: 0 VÉ: 14 Sebzés: Nincs 1KP 

Daruszárny 

Az egyenes ütés továbbfejlesztett 
változata a technika. A harcművész nem ökölbe 
szorítja a kezét, hanem a tenyerével üt és 
behajlítja az ujjait. ennek folyományaként a 
támadás rendkívüli erejű. 

KÉ: 3 TÉ: 10 VÉ: 7 Sebzés: k5 2KP 

Medve 

Az alvó medve 

A megtévesztés során használja ezt a 
harcművész, hogy a koncentrációját ne kelljen 
megszakítania. Az előbbiekből kiviláglik, hogy 
védekező technika, a hárítás továbbfejlesztése. 
VÉ: 25 1KP 

A medve dühe 

A koncentrációt követő első támadásnál 
használt technika. Hatalmas erejű ütést hajt 
végre a harcművész. Az ütés érzékeny pontokat 
támad, mint a nyaki izmok, vagy a hónalj. Az 
áldozat egészségpróbára jogosult. Ha elvéti, 
akkor elveszt még k6 FP-t. 

KÉ: 10 TÉ: 19 VÉ: 4 Sebzés: K6+5 2KP 

A nyugodt medve 

A medve dühe után alkalmazott technika, 
ami nem okoz nagy veszteséget, de alkalmas az 
ellenfél lefegyverezésére. A harcművész az 
ellenfele kezét támadja és az ütésével egy 
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izomrándulást okoz, ami miatt kinyílik a 
tenyér és az ellenfél elejti a fegyverét. A 
technika használatához szükséges az 
lefegyverzés AF ismerete 

KÉ: 8 TÉ: 10 VÉ: 4 Sebzés: k2 2KP 

Doni-xon-kinito 

Tigriskarom csapás 

A harcművész gigantikus erejű ütést 
mér az ellenfelére, ami a fejet, vagy a 
mellkast támadja. Ezen technika 
használatakor a harcművész megkapja a 
harc gyűlölettel pozitív módosítóit és a 
túlütésköszöbe 40 lesz.  

KÉ: 3 TÉ: 18 VÉ: 0 Sebzés: k6+5 
1KP 

Térdroncsolás 

A harcművész hatalmas rúgást mér az 
ellenfele térdére, annak érdekében, hogy 
minél gyorsabban harcképtelenné tegye 
ellenfelét. HA Az ellenfél VÉ-jét 30-cal 
túldobja, akkor jelentős mértékben 
roncsolja a térdízületet, így az ellenfél a 
harc helyhez kötve módosítóit szenvedi el. 

KÉ: 2 TÉ: 17 VÉ: 2 Sebzés: k3+6 
2KP 

Bordázó 

A harcművész ökölbeszorítót kézzel 
az ellenfele bordájára üt. Ha a támadás 
sikeres, akkor kiszorítja ellenfele tüdejéből 
a levegőt, aki elveszti egy támadását. 

KÉ: 4 TÉ: 19 VÉ: 1 Sebzés: k5+5 
2KP 

Imádkozó sáska 

A sáska ölelése 

Avatott harcművész „kezében” 
halálos fegyver. A harcművész közelkerülés 
után hajtja végre ezt a technikát. Egy 
kétkaros lendítéssel elkapja az ellenfelét és 
a csípő vonalában kinyújtott ujjakkal 
belevág ellenfele oldalába. Ha az ellenfél 

elveszti állóképesség-próbáját, akkor körönként 
elszenvedi a technika sebzését. 

KÉ: 5 TÉ: 13 VÉ: 0 Sebzés: k3+6 2KP 

Kibillentés 

A harcművész egy erőteljes lökéssel kibillenti 
az ellenfelét az egyensúlyából., ennek hatására az 
ellenfél -10-et kap mindegyik harcértékére és csak 
akkor szerezheti vissza az egyensúlyát, ha sikeres 
ügyességpróbát tesz -3 módosítóval. Önmagában 
nem veszélyes technika, a Lenyomás technika 
előkészítő gyakorlata. 

KÉ: 6 TÉ: 12 VÉ: 3 Sebzés: Egyensúlyvesztés 
1KP 

Lenyomás 

Az imádkozó sáska stílus különleges földre 
viteli módszere. A harcművész a Kibillentés után 
alkalmazza. Megragadja ellenfelét és egy 
válldobással a földhöz passzírozza. A technikát 
használó harcművész ereje a Daru stílus szerint 
értelmezhető. 

KÉ: 7 TÉ: 14 VÉ: 1 Sebzés: k2+7 2KP 

Tigris 

A tigris karma 

A technika onnan kapta a nevét, hogy ha 
Nakodével hajtják végre, akkor egy karmolás 
nyomra emlékeztető sebet ejt A harcművész egy 
félelmetes erejű egyenes ütést indít útjára. Ezt a 
támadást sokszor Kilátás kíséri. A félelmetes erejű 
ütésnek nem állhat ellen semmi. Ha a technikát 
Kiáltással együtt használja a harcművész erő-próba 
ellenében tönkreteheti ellenfele fegyverét, páncélját 
vagy pajzsát a fegyvertörés képzettség megléte 
nélkül is. (Minden 3 SP egy SFÉ levonás.) 

KÉ: 9 TÉ: 18 VÉ: 1 Sebzés: k5+3 1KP 

A tigris dühe 

Félelmetes idegroncsoló technika. A 
harcművész a vállat, a nyakat, vagy más viszonylag 
könnyen eltalálható területet céloz vele. Ha túlüti 
ellenfelét, akkor sikerül kificamítania a támadott 
végtagot. 

KÉ: 8 TÉ: 15 VÉ: 2 Sebzés: k2+4 2KP 
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Térdelés 

A harcművész egyik hatásos közelharci, 
belharci technikája. Ellenfelét egy rendkívüli erejű 
rúgással támadja meg, de nem úgy, ahogy az számít 
rá. A térdelés fő célpontjai a gyomor és az ágyék 
környéke. 

KÉ: 9 TÉ: 12 VÉ: 0 Sebzés: k3+4 1KP 

Sárkány 

A repülő sárkány 

A technika egy felugrás közben végrehajtott 
forduló rúgás. Gyors és pontos. Találati zónái 
leginkább a törzs és a fej között mozognak. A 
technika jobb harci adottságokkal bír, mint a forduló 
rúgás, mert többlendülettel hajtják végre a támadást. 

KÉ: 3 TÉ: 13 VÉ: 4 Sebzés: k6+4 1KP 

Két sárkány 

A technika alapja a repülő sárkány. Eltér 
benne attól, hogy a harcművész mind két lábával 
támad. A felugró fordulás közben mindkét lábát egy 
ellenfélnek irányozza. és úgy rúg. 

KÉ: 2 TÉ: 16 VÉ: 2 Sebzés: 2k6 2KP 

Sárkánykarom 

A legveszélyesebb technikája a Sárkány 
stílusnak. A harcművész úgy támad a kezével, 
mintha kardot forgatna. Ha a Kiáltást alkalmazza, 

akkor képes vágásnyomokat hagyni az 
ellenfelén, de akkor nem lesz maximális a 
sebzése. A vágások mélyek és rettentő 
fájdalommal járnak. 

KÉ: 4 TÉ: 14 VÉ: 5 Sebzés: k3+6 

Utószó 

Ha végig olvastad, akkor valószínűleg 
tetszett ez a kis szösszenet. Ha azt mondod, 
hogy egyes technikák nagyon erősek lettek, 
akkor azt kell mondanom, hogy ezek 
kidolgozását a stílusokhoz igazítottam, mert 
ugye vannak olyan stílusok, amik 
gyakorlatiasabbak és vannak, amik inkább a 
helyes szellemi fejlődést hivatottak elősegíteni 
(bővebben lásd Sensei: Harcművészek című 
cikkét).  

Készült Sensei tanácsaival, Daredevil 
tollából 
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