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egyszer támad vele körönként. 
Szinkron harcban mindegyik 
fegyverrel annyiszor lehet támadni, 
amennyit a kétkezes harc szabályai 
megengednék. Tehát 16-os ügyesség, 
gyorsaság után, vagy a harcos 
főkasztúaknál 4-5 szint után 4-szer 
támadhatnak szinkron harcban. 

 
Af: A bal kézben forgatott 

fegyver Ve-jének fele hozzáadódik a 
karakter Ve-jéhez. Ne felejtsük el, 
hogy a mesterfokú fegyverhasználat 
miatt a fegyver Vé-je 10-el nagyobb. 
Viszont ha csak alapfokú a kétkezes 
harca, akkor az pont ellensúlyozza a 
mesterfokú fegyverhasználatot. 
Északon fél év alatt 50 arany árán meg 
lehet tanulni, hasonlóan a vakharchoz. 

 
Mf: Mesterfokú szinkronharcot 

csak akkor lehet tanulni, ha 
mesterfokú kétkezes harca van a 
karakternek. A bal kézben forgatott 
fegyver teljes Vé-je hozzáadódik a 
fegyverforgató Vé-jéhez. Így két 
hosszúkarddal már 52-vel nő a 
védőérték. További fel év alatt 100 
aranyért megtanulható. 

Kp: Af 10, Mf 25 
?.  
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A cikk megjelent a Hotdog/MAGUS 

oldalon, Más képzettségek címmel, 
BlackRawen neve alatt (1997.04.19), a forrás 
vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül. 
 

Tisztelt Harcosok! 
Rengeteg harci taktikát ismertek 

már a MTK jóvoltából, de ahogy egyre 
tapasztaltabbak lesztek már nem 
tudjátok harci tudásotokat növelni. 
Megtanultátok a fegyvert mesteri szinten 
forgatni, ráadásul mind a kettő 
kezetekben. De mi az ami ennél is 
hatékonyabb harcmodor lehet? 

Hát tanuljátok meg a két fegyvert 
olyan összhangban forgatni, mint a 
Shien-su Slan mesterek. Ha ez nem is 
megy olyan tökéletesen, hiszen nem 
vagytok Slanek, azért a két penge 
együttes használatában, a Szinkron 
Harcban, mesterek lehettek Ti is. 

Szinkron Harc 
Ezen képzettséget csak azok a 

kalandozók tanulhatják meg, akik már 
legalább alapfokon elsajátították a 
kétkezes harcot és mesterfokon a 
fegyverhasználatot. Ha mindkét kezében 
egyforma típusú fegyvert forgat (Mf), 
akkor alkalmazhatja a szinkron harcot. 
Ez a harcmodor hatékonyabb védekezést 
tesz lehetővé, a két fegyver egymást 
segíti a fegyverforgató kezében. Kevés 
nagyvárosban lelhetőek meg ennek a 
rendkívül bonyolult képzettségnek a 
mesterei. Északon azonban könnyebb 
megtanulni, mivel eredetileg Tiadlanból 
származik, a kardművészek hazájából. A 
szinkron harc csak olyan fegyverekkel 
alkalmazható, amiket a fegyverforgató 
egy kézzel képes használni (tőr, 
hosszúkard, szablya), és minimum 


