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(tervezet) 

Történet 
Drien cwa Hondras tiadlani 

harcművész mester dolgozta ki a stílust 
egy különös betegségben szenvedő 
tanítványa számára. A tanítvány - Lenor 
- albínó volt, mikor a mester valahol 
délen rátalált járni sem tudott. Drien 
maga melle vette es egy bizonyos 
gyógynövény alkalmazásával jelentős 
javulást ért el az állapotában azonban 
Lenor testi ereje meg így sem érte el az 
átlagost sem, nem hogy a 
harcművészekét. (A betegség olyasmi 
mint amiben a Legenda c. könyvben 
Serbitar szenvedett, itt az albínóság 
valamiféle testi gyengeséggel is együtt 
járt) Mivel a mester által ismert és 
tanított stílushoz - romboló erejű ütései 
miatt - meglehetősen nagy fizikai 
felkészültségre volt szükség, Lenor nem 
sajátíthatta el ezt a technikát ezért a 
Drien egy új stílus hozott létre melyhez 
a kígyók mozgását vette alapul. Az új 
technika - amit a mester a Kobra 
fogának nevezett el - inkább a gyors 
mozgásra és a belső erő kisugárzására 
épít. 

  Sok evvel később Lenor - mikor 
már tökéletesen elsajátította, sőt 
továbbfejlesztette a technikát - iskolát 
alapított dél Tiadlanban ahol a Kobra 
stílusát tanítja. Az iskola elég 
különleges, jelentkezőket nem fogad 
sem pénzért sem máshogy.  

A kezdeti időkben Lenor Ynevet járta 
és összegyűjtött néhány magához 
hasonló beteg vagy rossz sorsú 
gyereket, ők lettek első tanítványai. 
Nagy gondot fordított védencei testi és 
lelki fejlődésére is. A felvétel ma is 
hasonló módon történik az iskola 
beavatottjai (sok köztük az albínó) a 
mentorok kivételével Ynevet járják, 
keresik az új növendékeket (ilyen 
kevés van, általában évi 10-15). Az 
iskola fenntartásához szükséges pénzt 
is ők biztosítják hiszen útjuk során 
szívesen segítenek a rászorulókon, ám 
fizetséget soha nem fogadnak el, 
legfeljebb adományt iskolájuk 
számára. Mivel az iskola viszonylag új 
keletű technikait folyamatosan 
fejlesztik, minden beavatottnak 
kötelessége tudásának fejlesztése új 
technikák kidolgozása, a legjobban 
sikerülteket beépítik a tananyagba is. 

Mentalitás 
A harcművészet egy út melyen a 

lélek és a test a tökéletesedés felé 
halad, ezen kívül önvédelmi eszköz de 
ez csak másodlagos. A technikát 
önvédelemre vagy segítségre szorulók 
védelmezésére szabad használni, de 
csak a legvégső esetben. A 
harcművész soha nem támadhat 
először, a problémákat meg kell 
próbálnia békésen rendezni, a 
provokációkra nem szabad reagálnia. 
Küzdelem esetén sem az ellenfél 
elpusztítása csak az ártalmatlanná 
tétele, legyőzése a cél. 
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A stílus jellemzői, játéktechnika:  

• A stílus elsősorban az önvédelemre tanít, ezért 
nagyobb súlyt kap a védelem, magas a Vé. A 
harcművész nem hárítja a támadásokat hanem 
ellép, elhajol vagy elugrik előlük ezért az egész 
testnek van egy Vé-je. Intenzíven használja az 
ugrást, még Chi harcba is Vé=18. 

• A gyors mozgásra épít a támadásokba az elsöprő 
erőnek nincs szerepe ezért az erő 10 feletti része 
nem számít bele az alap Té-be, és kicsi a stílus 
Té-je. Té= 10 Ké= 8. Az érték az egész testre 
vonatkozik nem növelhető semmilyen 
módszerrel pl. kétkezes harc. 

• Általában kézzel támad a rúgásokat ritkán, az 
egyensúlyból való kibillentésre használják (seb. 
K6-1) Az ütéseket nem ököllel vagy tenyér éllel 
viszi be, hanem a mutató és a középső ujj 
hegyével, mivel így a kevesebb erő kisebb 
felületen oszlik el. A sebzés így sem nagy K6-2 
de min 1. 

• Az ujjakat szinte acéllá edzik. 
• A stílushoz tartozik egy különleges pszi 

diszciplína, amit a mester az amúgy gyenge 
ütések hatékonyabbá tételére fejlesztett ki. Ezt a 
belső energia kisugárzásával éri el a harcművész. 
A diszciplína a Chi harchoz hasonlít de annál 
jóval pazarlóbban bánik a belső energiákkal 
mivel a harcértékeket nem növeli, ellenben jóval 
kisebb fokú koncentráció szükséges hozzá. Ez 
körönként egy pszi pontba kerül, segítségével az 
ujjak sebzése K6 lesz.  

• Chi harcban kapott módosítók eloszlása nem 
egyenletes, jobban növeli a Vé-t mint a Té-t. 
(Ehhez nem ragaszkodom csak kósza ötlet volt) 
Chi harcban a sebzés első szinten K6 a további 
szinteken eggyel nő. 

• A technika alkalmazásával normál harcban max. 
2 támadásra nyílik lehetőség még 16-os GY+Ü 
felett is. Chi harcba a támadások száma a két kéz 
miatt a táblázathoz képest egyel több: 2-3-4 stb. 

• A harcművész közelharcban kizárólag kézzel 
küzd, semmiféle fegyvert nem használ. 

• Esetleg dobófegyverként megtanulja a slan 
csillag dobását az ellenséges mágiahasználók 
megzavarására. 

• A harcművész ismeri a létfontosságú 
pontokat a testben ezért képes úgy harcolni, 
hogy csak a kevésbé fontos helyre támad, 
így nem okoz Ép sebzést (ilyenkor 
túlütésnél 2*-es Fp). A létfontosságú 
pontokra csak a legvégső esetben, 
élethalálharcban támad ilyenkor 
természetesen Ép-t is sebezhet. 

• A stílus meglehetősen helyigényes a 
támadásokat messziről indítják és a 
kitéréshez is hely kell. Ezért idegen tőlük a 
belharc, a földharc és a harc helyhez kötve. 
Ilyenkor harcértékeiket levonások terhelik 
(KM). 

• 3. vagy 4. szintig sajátítják el a stílus 
mesterfogásait ekkor megkapják a 
mesterfokú fegyverhasználatnak megfelelő 
Hm-okat. 

• Fegyvertörés helyett lefegyverzést tanulnak 
puszta kézzel. Ezt a kézfejre mert 
zsibbasztó ütéssel érik el, ilyenkor az 
ellenfél egyszerűen elejti a fegyvert. 
Természetesen a megfelelő mínuszokkal Af 
-25 Té. 

• Más képzettségei a M*-ban leírtaknak 
megfelelőek. Esetleg a sok fegyverhasználat 
helyett kaphatna tudományos 
képzettségeket: Írás/olvasás, Sebgyógyítás 
Af, Herbalizmus Af. 

• A harcművésznek fejlesztenie kell testet és 
lelket, ezért minden nap legalább két órát 
kell mentális, és fizikai gyakorlatokkal 
töltenie. Ha ezt elmulasztja harcértékeit és 
szellemi képességeit levonások terheik. 
(mint a kráni fejvadásznál). 
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