
 

 

 
 

Tőrtáncosnő 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A niarei kultúra gyöngyszemeit 
nem csak harcművészek, hanem 
tőrtáncosnők is alkotják. E különleges 
művészet tudói szerte Yneven 
megfordulnak, hogy táncukkal 
gyönyörködtessék és elbűvöljék 
nézőiket. Királyi és nemesi udvarok 
kedvelt vendégei, akik csak nagyon 
ritkán - és csak ha feltétlenül szükséges - 
teszik be lábukat kocsmákba, vagy 
hasonló alantas szórakozóhelyekre. 
Tanításuk iskolákban történik Niaréban 
és Tiadlanban. Kis számukat 
magyarázza, hogy igen nehéz a 
bekerülés egy ilyen oktatási 
intézménybe, mert nem csak erőnléti, és 
technikai követelményeknek kell 
megfelelnie a próbálkozónak, hanem 
külső megjelenését tekintve is nem kis 
elvárásokat támasztanak velük szemben 
(ld. szépség). Jellemképük nagy 
körvonalakban sem takar 
magamutogató, nagyképű szajhákat, 
sokkal inkább méltóságteljes és 
intelligens személyiségűek, akik igen 
sokféle helyzetben képesek megállni a 
helyüket az „egyszerű” művésznőtől 
kezdve, a kalandozón és a bárdszerű 
léhűtőn keresztül egészen a kémig szinte 
akármilyen szituációban - 
leggyakrabban Élet és annak variációi 
alkotják jellemüket. 

Képességek 

 
Erő 3K6 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság K6+12 
Ügyesség K6+12 
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség K6+14 
Intelligencia 2K6+6 
Akaraterő 3K6 (2x) 
Asztrál 2K6+6 

 

Harcértékek  

Harcművész főkasztú társaikhoz 
képest alap harcértékeik átlagosnak 
mondhatóak, ez 10-es KÉ-t, 20-as TÉ-
t, 73-as VÉ-t, illetve 5-ös CÉ-t jelent, 
amiből egyedül csak a CÉ az amiben 
kimagaslanak a technikai, specializált 
harcok művelői közül (ez a dobótőr 
különlegesen magas szintű 
alkalmazásában mutatkozik meg). 
Szintenként 7 HM-et kapnak, amiből 
kettőt-kettőt TÉ-jük és VÉ-jük 
növelésére kell áldozniuk. 

Életerő és fájdalomtűrés  

A tőrtáncosnők is kemény fizikai 
kiképzésen mennek keresztül, mely 
igen életerőssé teszi őket, viszont 
fájdalomtűrésüket ha nem is 
hanyagolja el, de mindenestre nem 
fejleszti olyan szintre, mint egy 
harcművészé aki viszont nem birtokol 
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annyi életenergiát magában mint egy általános 
tőrtáncosnő. Ez a következő értékeket eredményezi: 
Ép alapjuk 6, Fp alapjuk szintén 6, és k6+1 Fp-t 
kapnak szintenként. 

Képzettségek 

A tőrtáncosnőket a dobótőr mesteri 
használatára, illetve a olyan dolgokra tanítják, 
melyek elengedhetetlenek a profi zsonglőrködéshez, 
illetve az etikett alapszabályait is elsajátítják, hiszen 
ilyen képzettségekre szükségük lehet előkelő 
várudvarokban, és hasonlóan patinás helyeken. A 
tőrtáncosnők 1. TSz-en a következő képzettségeket 
kapják meg: 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverdobás (tőr) Af 
Vakharc Af 
Pszi (speciális) Mf 
Éneklés/zenélés Af 
Tánc (speciális) Mf 
Etikett Af 
Szexuális kultúra Af 
Zsonglőrködés Af 
Ugrás 20% 
Esés 10% 

 
Szintenként 20%-t oszthatnak szét százalékos 

képzettségeik között.  
További szinteken pedig a következő 

képzettségeket sajátítják el: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Zsonglőrködés Mf 
3. Fegyverhasználat (tőr) Mf 
3. Fegyverdobás (tőr) Mf 
5. Vakharc Mf 
6. Éneklés/zenélés Mf 

 

További információk 

Tapasztalati Szintet a Harcművészek 
megfelelő táblázata alapján lépnek. Pszi-tudásuk a 

következőképpen épül fel: a Slan diszciplínákat 
képes alkalmazni a Chi-harc, a Halálos ujj, a 
Kiáltás, és a Levitáció kivételével. Ezen kívül 
rendelkeznek egy plusz diszciplínával, mely a 
Tőrtáncosnő kaszt „lelkét” szimbolizálja. 

Darutánc 

Pszi pont: 2 
Hatóidő: 1 perc/Tsz  
Erősség: 20+Tsz 
Meditáció ideje: 1 kör 
Erősítés: - 
Mágiaellenállás: asztrál  

A tőrtáncosnők tánca elbűvölő, az ember 
belefeledkezik a táncos látványába, hangulata 
teljesen feldobódik; a hozzáértő és a laikus 
számára is egyaránt csodálatos a tánc, leköti a 
figyelmüket. Ezen jellemzők magyarázata a 
táncosok különleges mozgásában, és a 
diszciplína, a nézők elméjére gyakorolt 
hatásában rejlik. Harc közben a diszciplína +40 
Vé-t és +15 Té-t ad a tőrtáncosnőnek, mivel 
ekkor úgyszintén táncol, mozgása teljességgel 
kiszámíthatatlan - csakúgy, mintha egy 
különleges harcművészeti stílust alkalmazna. 
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A cikk megjelent a MAGUS RPG és a 
MAGUS-Site G-portal oldalon is. 
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