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A Kahrei fegyvertervek 
sorozatomban most a változatosság 
kedvéért következzék három nyíl. Ezek 
felülről lefelé haladva az Érvágó, 
a Húskampó és az Üvegkín. 

Az Érvágó széles fejét arra 
tervezték, hogy a lehető legtöbb eret 
vágja át, a vér elvezetését pedig a fejen 
és nyíltesten található lyukak segítik, 
melyeket üreges vessző köt össze. Az 
ilyen nyíllal okozott seb erősen vérzik, a 
vérzés pedig meggyengíti, és idővel akár 
meg is öli az ellenfelet. Ha egynél több 
vessző talál célba, akkor a hatás 
halmozódik, így az ellenfél gyorsabban 
elvérzik. 

A legegyszerűbb védelem ez ellen 
a nyíltípus ellen, ha olyan gyorsan 
kihúzzák, amilyen gyorsan csak lehet, 
azonban ehhez átmenetileg be kell 
szüntetni a harcot, és ha olyan mély 
sebről van szó, ami már belső vérzést 
eredményez, akkor azt csak szakértő 
segítséggel, vagy mágiával lehet 
elállítani. 

A Húskampó nevét a nyílhegyben 
és tollazatban elrejtett kampókról kapta, 
melyeket az üreges vessző belsejében 
végigfutó, hajlékony drót köt össze. A 
vessző a becsapódáskor eltörik, 
szabaddá téve a sebből kilógó 
kampókat, melyek mozgás közben 
mindenbe beleakadnak, így akadályozva 
az ellenfelet. 

A hatást kétféleképpen lehet 
megszüntetni: Az első és leggyorsabb 
módszer, ha átvágják a kampókat 
összekötő drótot, ez azonban nem a 
legjobb ötlet, mivel ezután a 
nyílhegyet szinte lehetetlen kihúzni a 
sebből, ami a későbbiekben 
akadályozni fogja a gyógyulást, 
maradandó egészségcsökkenést 
okozva, amíg a nyílhegyet szakértő 
segítséggel ki nem vágják a testből. A 
második módszer, ha a nyilat 
mindenestül kirántják. Ez jókora 
fájdalommal jár, azonban végleg 
megszünteti a nyíl akadályozó hatását. 

Az Üvegkínt Kahre 
legveszedelmesebb hadmérnökei 
fejlesztették ki. Két fő változata 
ismert, az egyikben egy acél nyílhegy 
közepére ütnek lyukat, melybe egy 
csepp alakú üvegdarabot foglalnak, a 
másik változatban az egész nyílhegy 
üvegből készül. A nyíl titka mindkét 
esetben a különleges edzés, mely 
során a még lágy üveget hirtelen 
lehűtik. Ettől az üveg 
felszíne ellenállóvá válik, ugyanakkor 
feszültségek is keletkeznek benne. Ha 
ütés éri az üveg elvékonyodó részét, 
mely a nyíltesthez csatlakozik, akkor 
ezek a feszültségek robbanásszerűen 
felszabadulnak, üvegporral szórva tele 
a sebet. 
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Ennek hatására minden hirtelen mozdulat éles fájdalmat okoz, egészen addig, míg a sebet egy 
hozzáértő alaposan ki nem tisztítja. A fájdalom több találat esetén kissé fokozódik, de az általuk okozott 
kín nem adódik össze. A nyíl hátránya, hogy még a leggyengébb páncél is megfelelő védelmet nyújt 
ellene, azonban ha egyszer már eltalált valakit, akkor az egyetlen védelem a harc beszüntetése. (És 
természetesen ez volt nyíl készítőinek célja is.) 
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