
 

 

 
 

A holló násza 
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Seychalle 
Soik-han és Mnoar Seychalle 

története  
P.sz. 3... a Bosszú havának ötödik 

napján született ikerpár. Az anya 
belehalt a szülésbe, és mivel az apa nem 
tudta egyedül felnevelni őket, ezért 3 
hónapos korukban odaadta őket egy 
Jahn lim Kha nevű remetének. (mint 
később kiderült egy renegát 
harcművésznek) Ezután nyomtalanul 
eltűnt. 

Az ikrek igen tanulékonyak voltak. 
Alig 3 évesen megtámadják és a mester 
elcsent kardjaival feltrancsírozzák 
mesterük kedvenc macskáját. Öt évesen 
Mnoar megpróbálja vízbe folytani 
Soikot, mert a lány megütötte őt a 
gyakorlatok közben. Szerencsére a 
mester időben közbelépett és az akkori 
fenyítés hatására a fiú megtanult 
uralkodni önmagán és az érzelmein. 
Tizenkét éves korukban rajuk találnak a 
mestert üldöző fejvadászok és 
rátámadnak a házra. 
Szerencsétlenségükre nem számolnak a 
két gyerek tudásával, így akciójuk 
kudarcba fulladt. A gyerekek a súlyos 
sebeket szenvedett mesterüket 
megmentik de így sem élvezhette sokáig 
az életet, mert Soik-han 16 éves korára 
gyönyörű nővé érett, és a mester 
megkívánta. Az erőszakoskodó Kha-ra 
rátört Mnoar és a bosszútól fűtött 
ikerpár megölte mesterét. 

Ezután még kb. egy évig 
maradtak a házban, majd elindultak a 
nagyvilágba. Hajóra szálltak, hogy 
megkeressek apjukat, akiről azt 
hallottak, hogy Ilanorban van. 
Megérkezésük után sokáig nyomoztak 
és végül annyit sikerült megtudniuk 
egy szerzetestől, hogy apjuk 
Gianagban halt meg. Mivel 
bizonyságot akartak, elindultak 
Gianag hercegségbe. Ilanor deli 
részén egy rablótámadás során egy 
tiadlani harcművész ráismert az 
üldözött technikára és társaival az 
ikrek nyomába indult. A hajsza a 
Dwyll Unión és az Eren hercegségen 
keresztül egészen az Eren hercegség 
határáig tart, ahol utólérik prédájukat, 
de nem sikerül megállítaniuk őket. Így 
a közvetlen veszélytől megmenekültek 
az ikrek, de a Rend már tudomást 
szerzett róluk es ezután nem 
hunyhatják le nyugodtan a szemüket. 

Mire Soik-han és Mnoar 
Gianagba értek az ezer veszély és 
megpróbáltatás edzette testüket és 
lelküket, sorsukat pedig örökre 
összekovácsolta. 
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Khri-Di-Nio (A Holló násza) 
Egy elfordult jellemű renegát mester által 

kidolgozott technika, melyet sehol nem tanítanak 
iskolák. 

„A mester a halál szimbólumáról, a hollóról 
nevezte el a stílust, mert nem olyan kecses, mint más 
stílusok, ellenben sokkal hatékonyabb. Villámgyors 
mozgást, nagy ügyességet kívánó technika, melyben 
a mozdulatok teljesen kiszámíthatatlanul követik 
egymást.” - mondta az egyik tiadlani iskola 
nagymester róla. 

A tanoncok egyetlen fegyver használatát 
tanuljak, a stílusra jellemző, párban forgatott: 
Holloszárnyat, vagy ahogy ők nevezik: Khri-kao-t. 
A fegyver forgatását tökéletesen elsajátítják és szinte 
a kezük meghosszabbításaként bánnak vele. Ez a 
játék nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy már 1. 
Tsz-n is mesterfokon forgatják, és Chi-harcban is 
használhatják. Annyira megszokjak ezt a fegyvert, 
hogy másikat csak sokára (5.Tsz) tanulhatnak meg 
használni, akkor is kétszeres Kp - t kell rááldozniuk. 
Valamint nem tanulhatja meg a Fegyvertörés 
képzettség mesterfokát sem. Mivel harcorientáltan 
nevelik őket, nem tanulhatják meg a Tudományos 

képzettségek mesterfokát sem. Valamint - a 
jellemükből kifolyólag - nem tanulnak meg más 
stílusirányzatokat sem.  

 
Képzésük sanyargatóbb mint más 

harcművészeké, ezért Ép alapjuk: 3. Kedvelik a 
közelharcot a Hollószárny rövidsége miatt, de a 
pusztakezes harc nem az erősségük: 

         
 Ké Té Vé Sp 

Kéz 8 10 7 K6-2 (legalább 1) 
Láb 7 10 5 K6-1 (legalább 1) 

 
 

1997.02.16.  
Szerző: Adolf 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

 
 
 

  

 
 

 


