
 

 

 
 

Kiegészítő vértezetek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Üdv a listának! 
Éppen a II/4-es Rúnát 

olvasgattam, mikor megakadt a szemem 
a címlapon szereplő harcoson, aki egy 
szál vállvasban indult valahova. Hogyan 
lehet ilyet felvenni? Egymagában. 
Hülyén néz ki, és nem is használható. 

Aztán elkezdtem gondolkodni, 
hogy talán mégis. Mégis kihozható 
ebből a vállvasból valami. Ekkor jött be 
az összes többi kiegészítő vért 
(alkarvédő, felkarvédő, hárítókesztyű, 
comb- és lábszárvédő, stb.). Tehát azok, 
amelyek a torzót alig vagy egyáltalán 
nem védik, nem alkotnak összefüggő 
páncélzatot, és ezért az állandó SFÉ-vel 
sem lehet számolni. Lássuk az ötletet: 

 
Az alkarvédő Vé-je, amit 

hozzáadhatunk az alap Vé-hez, 18, ha 
jól tudom. Namost, ha én felcsatolok  
mellé még egy hárítókesztyűt, egy pár 
vállvasat, meg  két felkarvédőt, már 
akkora a Vé-m, hogy TápKaresz se üt 
túl, de még el se talál. A 
szabálymódosítás arra jó, hogy a 
kiegészítő vértek normál vértként 
funkcionáljanak, legyen SFÉ-jük, MGT-
jük, és hát meg is sérülhessenek. 
Szerintem ez a játszhatóság oltárán fog 
áldozni, a realitás javára. Nos: 
 

A kiegészítő vértek 
osztályozása: 

 
Név db +Vé Sfé alap 

Hárítókesztyű 1 15 4 
Alkarvédő 2 18 5 
Felkarvédő 2 12 4 
Vállvas 2 10 3 
Sisak 1 10 6 
Combvas  2 8 3 
Lábszárvédő 2 5 4 
Ágyékvédő 1 5 4 

 
A páros kiegészítő vértek 

esetében csak akkor érvényes a teljes 
Vé, ha mindkettőt viselik. Csak az 
egyik esetében természetesen ezt 
felezni kell. A különböző vértek adta 
Vé összeadandó. 

 
A találatot a következőkben így 

kell kiszámolni: 
1, A támadó dob támadódobást. 
2, Ha a Támadó Dobás nagyobb, 

mint a vértekkel növelt Vé, akkor 
teljes sebzés jön. 

3, Ha a Támadó Dobás kisebb, 
mint a vertek nélküli Vé, úgy nincs 
találat. 

4, Ha a Támadó Dobás a vértek 
által megnövelt Vé alá esik, de 
nagyobb, mint a vértek nélküli 

    Vé, akkor a támadást a vértek 
fogták fel - vagy sem. Ilyenkor lép be 
az adott vért SFÉ-je. 
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Ha a 4. pont lép érvénybe, a KM kötelessége 
meghatározni a sebzés pontos helyét, és hogy melyik 
kiegészítő vért SFÉ-je számít! 

Az SFÉ azt mutatja meg, hogy a kiegészítő 
vért mennyire sikeresen fogta fel/hárította a sebzést. 
Mivel a kiegészítő vértek - különösen a fémből 
lévők - nehezen sérülnek, ezért SFÉ-juk is 
viszonylag magas. Egy csatacsákánnyal be lehet 
szakítani egy mellvértet, de egy alkarvédőt már jóval 
nehezebben, hisz akkora a görbülete, hogy akar le is 
csúszik róla a fegyver. De egy combvasat mégis 
könnyebb átlyukasztani, mint egy hárítókesztyűt. 
Ezek mind benne foglaltatnak az ALAP Sebzés 
Felfogó Értekben (lásd visszább). Ehhez jön még a 
vért anyagából származó SFÉ. 

 
Kiegészítő vért anyaga SFÉ plusz MGT 
Kivert/keményített bőr 0 0 
Vékony fém 1 0 
Erős fém 2 1 

 
Külön kikötés: 2 vérttípus fölött minden újabb 

vért (párosnál csak páronként) MGT-jehez újabb +1 
MGT járul. 

Előnyök a páncéllal szemben: pár darab esetén 
a mozgás könnyebb, a harcban jobban lehet  
védekezni, és néhány becsúszó támadás kitűnően 
hárítható. 

Hátránya az, hogy - szemben a páncéllal - ez 
nem ad állandó SFÉ-t, csak ha a támadás a 
megfelelő  sávba esik, míg az MGT az állandó. Ezen 
kívül a túlütés, és egyéb VÉ-hez kötött értékeknél az 
alsó Vé határral - az eredetivel - kell számolni, ezért 
általában a túlütésből (a Vé-nél ötvennel nagyobb 
támadás) származó sebek ellen a kieg. vértek nem 
adnak SFÉ-t (csak ha elég sok mindent magara 
aggat, ami rengeteg MGT-t von maga után). 

 
Amennyiben az illető egy teljes - leírt vagy 

teljesnek felfogható - vértezetet visel - bőrvért, 
láncing, teljesvért, stb, akkor a Z.Ö.L.D.-ben 
megadott módon, és állandó SFÉ-vel kell számolni. 
Ekkor a kiegészítő vértek - ha nem képezik a 
páncélzat részét, továbbra is hatékonyak maradnak. 

 
Hárítókesztyű: bármilyen kézre húzható 

alkalmatosság, ami alkalmas lehet a védekezésre, a 

pengére való ráfogásra. Egy tenyérnél fémmel - 
láncszövettel - erősített bőrkesztyű, vagy egy 
páncélkesztyű is megteszi. 

 
Lássunk egy példát: Harcos Vé-je legyen 

100. Felvesz egy pár könnyűfém alkarvédőt, 
egy  hárítókesztyűt húz a bal kezére - erős fém -
, és felcsatol két lábszárvédőt - könnyűfémből: 

 
Teljes MGT-je: 2 
Vé-je: 134 (100+38-4 az MGT miatt) 
SFÉ: hárítókesztyű: 6 
         alkarvédő: 6 
         lábszárvédő: 5 
 
A harcos ellen dobnak támadást: A 

támadás értéke: 126 
A KM meghatározza a sebzés helyét: 

Alkarvédő hárít (SFÉ: 6) 
A Támadó sebzést dob (K10): 8 
Eredmény: az alkarvédő tompította a 

vágást, de a kard lecsúszott, és megsértette a 
kézfejet: 2 Fp a sebzés. 

 
A többletmunka: Számon kell tartani 

mindkét Védőértéket. Oda kell figyelni, főleg a 
KM-nek. 

Viszont értelmet nyer pl. a sisak is. 
Mellesleg a sisak a teljes- és félvért része, úgy 
is kell vele számolni, ha valaki ilyen vértet 
visel. 
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