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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 levéltőr, 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 levéltőrt ránt. 
A második körben a levéltőrrel tud 
hasítani, és a nyílheggyel szúrni 

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, 
Sebzés: 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 
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tud a következő értékekkel: Ké: 7, Té: 6, Vé: 1, 
Sebzés: K5. Ha az elf szúr a heggyel, akkor ehhez a 
támadáshoz használni kell a Gyorsaság, Ügyesség 
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 ujjával 
(feltételezve, hogy megvan neki mind) a tőrt 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. 
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	Íjtánc
	Suhanó levél

