
 

 

 
 

Alternatívák a harcművészetekre 
Slan diszciplínák helyett képzettségcsomagok 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az alábbi képzettségcsomagok 
egy-egy jellegzetes harci stílust alkotnak 
Ynev világán: némelyiket puszta kézzel, 
másokat speciális fegyverekkel 
gyakorolják, de egyiknek sincs semmi 
köze a pszi diszciplínákhoz, 
alkalmazásuk nem feltételezi azok 
ismeretét. Ezek a stílusok nem 
kasztfüggők, bárki elsajátíthatja őket; 
ugyanakkor annyira Kp-igényesek, hogy 
az induló karakterek nemigen ismerhetik 
őket. A csomagon belül az egyes 
képzettségek ismeretfoka eltérő is lehet: 
nem minden növendék ért azonos 
szinten tanult stílusához, ki egyik téren 
emelkedik ki, ki másikon. A karakternek 
azonban rendelkeznie kell az összes 
felsorolt képzettséggel, s némely esetben 
egy zárójeles érték meghatározása, hogy 
minimálisan milyen fokon kell ismerni a 
képzettséget az adott stílus 
alkalmazásához.  

Mindegyik stílusnak külön 
hagyományon alapuló iskolája van, 
elismert mesterekkel, akik komplex 
módon – egymással összefüggésben – 
oktatják a stílust alkotó képzettségeket. 
Ha valaki egyenként, innen-onnan szedi 
össze kalandozó pályafutása során az 
illető képzettségeket, az nem számít 
igazi növendéknek: harcmodora hasonlít 
ugyan az illető stílushoz, de nem 
egészen azonos vele. A mesterek 
nagyon szigorúan szelektálnak a 
növendékek között, faji, vérségi és/vagy  

társadalmi alapon. Gyakorlatilag példa 
nélkül álló eset, hogy kívülállónak 
adják tovább tudományukat: ha 
például valaki meg akarja tanulni az 
igazi sunut, törpének kell születnie, a 
hamisítatlan kardtáncosok pedig 
valamennyien dzsadok.  

Előnyök és hátrányok: Minden 
stílusnak van egy-egy különleges 
előnye, illetve hátránya, amely a 
csomagot alkotó képzettségek szoros 
összefüggésében történő oktatásából 
ered. (Az előny általában nagyobb 
horderejű a hátránynál.) Az előnyök 
kizárólag az iskola elismert mesterei 
által oktatott növendékekre 
vonatkoznak. Akik a föntebb említett 
„autodidakta” módon gyűjtik össze az 
egyes képzettségeket, azok nem 
élvezik az előnyöket, a hátrányok 
viszont ugyanúgy sújtják őket. Ez 
különbözteti meg a valódi beavatottkat 
a botcsinálta utánzóktól. 

A pusztakezes stílusokat űző 
karakterek keze sohasem minősül 
varázsfegyvernek: félelmetes 
képességeik ellenére ők nem igazi 
harcművészek. Ha olyan ellenféllel 
kerülnek szembe, aki csak 
varázsfegyverekkel sebezhető, 
ugyanúgy kiszolgáltatottá válnak, mint 
az egyszerű halandók. 
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Equvaro 

Elterjedési terület: Toron 
Korlátozások: Kizárólag tisztavérű kyreknek 

oktatják 
Fegyver: Puszta kéz  
Jellegzetességek: Igen látványos stílus, amely nem 

az ellenfél fizikai megsemmisítését, hanem 
porig alázását és lelki megtörését tekinti 
legfőbb céljának. Mivel a tiszta kyr 
származékok között ritka a robosztus 
testalkatú, elsősorban nem a fizikai erőre, 
hanem a fürgeségre és az ügyességre épít. 
Ennek ellenére a harc menete gyakran 
vontatott, az equvaro-mester igyekszik 
hosszan elhúzni, hogy minél tovább gyötörje 
ellenfelét; az összecsapás szüneteiben veretes 
nyelvezetű sértésekkel igyekszik tovább 
ingerelni és bőszíteni. 

Képzettségek:  
Kétkezes harc 
Lefegyverzés 
Belharc 
Fegyvertörés (puszta kézzel) 
Élettan 
Kínokozás 
Ökölharc 
Vakharc (Az equvaro-mester párviadal 

közben gyakran tüntetően 
behunyja a szemét, hogy ezzel is 
kifejezze a szánalmas ellenfél iránt 
érzett megvetését) 

Ugrás (min.: 20%) 
Esés (min.: 20%) 

Előnyök: Az equvaro-mester puszta kézzel 1K6+2 
Sp veszteséget okoz ellenfelének. A veszteség 
meghatározása után – ha úgy látja jónak – a 
kapott eredményt tetszése szerint csökkentheti, 
bár minimálisan 1 Sp veszteséget 
mindenképpen okoznia kell. (Kivétel 
természetesen, ha eleve nem azzal a céllal 
támadott, hogy ellenfelének Fp vagy Ép-
veszteséget okozzon; például Mesterjelet 
alkalmazott.) 

Hátrányok: Az equvaro-mester annyira elszokott a 
nyers erő alkalmazásától, hogy pusztakezes 
sebzéséhez sohasem járnak az átlagosnál 
nagyobb erőből fakadó módosítók. Ráadásul 
az equvaro nem harctéri, hanem udvari stílus. 

Amennyiben az ellenfél bármiféle 
fémvértet visel, az equvaro-mester 
ugyanúgy csupán 1K6/2 Sp veszteséget 
okozhat neki, mint bármely közönséges, 
utcai öklöző. 

Társadalom: Az equvaro híre nem nagyon 
terjedt el Toron határain túlra, ám joggal 
feltételezhető, hogy ha egy kívülálló 
szemtanúja lesz egy ilyen viadalnak, 
mélységes undor és viszolygás ébred 
benne a kyr mester iránt.  

Aszisz box 

Elterjedési terület: A Quiron-tenger déli 
partvidéke 

Korlátozások: Kizárólag egyes 
kalóztestvériségek tagjainak és a Baraad-
szigeti kalmárpátriárkák elit testőreinek 
oktatják. 

Fegyver: Puszta kéz  
Jellegzetességek: Az aszisz kikötői alvilág által 

kifejlesztett stílus, mely a 
legmesszebbmenőkig alkalmazkodik a 
hajók fedélzetén vívott küzdelmek 
speciális körülményeihez. „Részeg 
boxnak” is hívják mély alapállása és 
sajátos, kiszámíthatatlan dülöngélésre 
emlékeztető mozgástechnikái miatt. Az 
elnevezés egyébként kissé csalóka, mert a 
stílus nem annyira ütésekre, mint inkább 
gáncsokra, dobásokra és fojtófogásra 
alapoz. Ha az aszisz boxolók 
nehézvértezetű harcossal kerülnek 
szembe, nem arra törekednek, hogy 
közvetlen tegyenek kárt benne, hanem 
egyszerűen a vízbe lökik. Persze a 
szárazföldön sem lebecsülendő ellenfelek, 
egy megcsáklyázott kereskedőbárka 
csúszós, imbolygó deszkáin azonban 
maguk az eleven ördögök.  

Képzettségek:  
Esés (min.: 25%) 
Ugrás (min.: 25%) 
Birkózás (min.: Mf) 
Földrevitel 
Belharc 
Ökölharc 
Kocsmai verekedés 
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Előnyök: Az aszisz boxolók harci 
értékeihez mindenféle vízi jármű fedélzetén 
a következő módosítók járnak: Ké +10, Té 
+20, Vé +25. 
Hátrányok: Ennek a stílusnak alapvető 
feltétele a mozgékonyság. A karakter a 
csomagba tartozó harci képzettségei közül 
egyiket sem képes használni, ha 
fémvértezetet visel. Bármiféle más 
anyagból készült vértezet viselése 
hatálytalanítja a stílus nyújtotta speciális 
előnyöket. (Kivéve természetesen az övnek, 
gyűrűnek, fülbevalónak, stb. álcázott 
könnyű mágikus védőeszközöket.) 
Társadalom: A Quiron-tenger mellékén 
északon is, délen is közismert, hogy miféle 
szerzetek gyakorolják ezt az elő pillantásra 
azonosítható harci stílust. Ha a karakter 
valamelyik kikötőben meggondolatlanul 
közszemlére bocsátja tudományát, és 
történetesen nem a Baraad-szigeti 
kalmárfejedelmek egyenruháját viseli, 
gyakran hálás lehet a hatósági közegeknek 
és a csuklyás bakónak, amiért 
megmentették attól, hogy a haragra gyúlt 
tömeg meglincselje... 

 Dzsad kardtánc 

Elterjedési terület: Taba el-Ibara 
Korlátozások: Csak a két alsóbb kasztba 
tartozó dzsad férfiaknak oktatják (a vezető 
kaszt tagjai méltóságon alulinak éreznék a 
megtanulását). A reménybeli növendéknek 
rendelkeznie kell egy saját dzsenn 
szablyával; mikor s mi módon jutott hozzá, 
nem firtatja senki.  
Fegyver: Dzsenn szablya  
Jellegzetességek: Rendkívül dinamikus, 
akrobatikus elemekben bővelkedő harci 
iskola, stilizált formája külön művészeti 
ággá finomodott. (Ámbátor a dzsad 
színészek közt szép számmal akadnak igazi 
kardtáncosok, akik a színpadon kívül is 
életveszélyes fegyverforgatók.) Igen nagy 
súlyt helyez a nézőközönség 
gyönyörködtetésére, de a fő cél itt nem az 
ellenfél megalázása, mint az equvaronál, 
hanem a kardtáncos önmutogatása, 
képességeinek fitogtatása. Az equvaro-

mesterrel szemben a dzsad bajnoknak feltett 
szándéka a tánc végén megölni ellenfelét. 
(Férfiatlan puhánynak bélyegezné magát 
csodálói szemében, ha nem teszi.) 

Képzettségek:  
Ugrás (min.: 30%) 
Esés (min.: 15%) 
Zsonglőrködés 
Kötéltánc (min.: 25%) 
Kínokozás 
Pusztítás 
Kiegészítő támadás 
Hátbaszúrás 
Lefegyverzés 

Előnyök: A dzsad mesterek mindig fergeteges 
iramban indítják a harcot, hogy 
elbizonytalanítsák és megrémítsék 
ellenlábasukat; ráadásul a legtöbb vívóval 
ellentétben nem sávban támadnak, hanem 
háromszázhatvan fokban körbetáncolják az 
illetőt, sosem írva le teljes körívet, hanem a 
legváratlanabb pillanatokban fordulva hol erre, 
hol arra. Az ellenfél nem sokáig tudja követni 
ezt a gyilkos acéltáncot, előbb-utóbb a szó 
szoros értelmében beleszédül. Hogy ez mikor 
következik be, az a rutinjától függ: az 
összecsapás kezdetétől számítva annyi kör 
múlva, ahanyadik szintű. Ezt követően harci 
értékeihez automatikusan hozzá kell rendelni a 
harc kábultan helyzetre érvényes módosítókat, 
egészen addig, amíg alkalma nem nyílik 
legalább egy teljes percet zavartalanul pihenni.  

Hátrányok: A kardtánc tipikus párbajstílus, 
egyszerre több ellenféllel szemben nem 
alkalmazható. (A különleges előny nem 
érvényesül.) Ezenkívül jókora szabad térségre 
van szükség hozzá: tömegben vagy szűk 
helyen – például zsúfolt piacon, sűrű erdőben, 
kicsiny szobában stb. – a dzsad mester nem 
bontakoztathatja ki különleges taktikáját. 
Ugyancsak gátat szab használatának az is, ha 
bármiféle fémvértezetet visel, még akkor is, ha 
az varázserővel van felruházva.  

Társadalom: A kardtáncosok igen hiú népség, nagy 
soraikban a rivalizálás, személyek és iskolák 
között egyaránt. Mesterségük szimbólumáról, 
a dzsenn szablyáról azonnal felismerik 
egymást, s a találkozást – hacsak nem egyazon 
mester tanítványai s önállósulásuk előtt nem 
fogadtak vértestvériséget – óhatatlanul követi 
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a párbajkihívás, minél dicsekvőbb és 
pimaszabb hangnemben. Márpedig a 
kardtáncos viadalokból ősi törvény szerint 
csak az egyik fél kerülhet ki élve... 

Fiesta Ramiero 

Elterjedési terület: Gorvik 
Korlátozások: Csak nemesi származású 

gorvikiaknak, elsősorban siedonoknak 
oktatják. 

Fegyver: Ramiera  
Jellegzetességek: Szó szerint a „Ramiera Ünnepe”; 

kimért és méltóságteljes stílus, a tökéletes 
hidegvérrel és eleganciával végrehajtott ölés 
tanító célzatú bemutatása. Nem minden 
gorviki testvériség gyakorolja, mert mesterei a 
mennyiség fensőbbségét hirdeti a minőséggel 
szemben: számukra nem az a fontos, hogy 
mennyit szenved az áldozat, hanem az, hogy 
hányadmagával költözik a túlvilágra. A 
fiestinók a legcsekélyebb sértésre gyilkolnak, 
amit ráadásul nemegyszer ők maguk 
provokálnak ki; viselkedésük azonban 
teljességgel nélkülözi a gorvikiaknál szokásos 
heveskedést, modoruk mindvégig hűvösen 
fölényes marad. Bár nem mutatják, de 
kimondottan kedvükre van, ha túlerővel 
kerülnek szembe; így annál hathatósabban 
bizonyíthatják magasabbrendűségüket. A 
teátrális egyéni hősködést megvetik, 
ripacskodásnak tartják; gőgösek ugyan, de 
nem annyira, hogy szükség esetén 
visszautasítsák egymás segítségét. Ami azt 
illeti, ha többen küzdenek vállvetve, olyan 
hideg precizitással működnek együtt, mint 
csavarok a gépezetben; az ő iskolájuk adta 
Ynevnek a legtöbb valódi ikerharcost. 

A Fiesta Ramiero vívóstílusa nem túl látványos: 
higgadt, kimért, egyenletes iramú, kerüli a 
színpadias, ám energiapocsékló mozdulatokat. 
Az egyszerűségben keresi az eleganciát, 
ugyanakkor maximális hatékonyságra 
törekszik. Az igazi fiestino mindvégig 
gondosan takarékoskodik az erejével, nem 
veszi magának a fáradtságot, hogy éreztesse 
ellenfeleivel, mennyire semmibe nézi őket.  

 
 
 

Képzettségek:  
Pusztítás 
Ikerharc 
Kiegészítő támadás 
Közös harcmodor 
Élettan 
Kínzás 
Kínzás elviselése 
Méregkeverés 
Esés (min.: 10%) 
Ugrás (min.: 10%) 
Hátbaszúrás 

Előnyök: Függetlenül attól, hogy milyen 
asztrális ellenállással rendelkezik, amíg a 
fiestino harcban áll (pontosabban: 
ramieráját forgatva vív valakivel, akit 
meg óhajt ölni), tökéletesen immunis 
minden külső asztrálmágikus befolyásra. 
Ehhez járul még, hogy – amennyiben a 
KM ezt számításba veszi – harc közben 
háromszor annyi idő alatt fárad el, mint 
egy közönséges ember. (Ez természetesen 
nem mentesíti a súlyos sebek és a 
vérveszteség hátrányos következményei 
alól.) 

Hátrányok: Ha egy fiestino egyszer harcba 
szállt, csak akkor hagyhatja abba, ha a 
közdelem végérvényesen eldőlt, azaz ha 
az utolsó ellenfél is meghalt vagy 
elmenekült. Az egyedüli másik 
alternatíva az ő halála. Amennyiben 
legyőznék ugyan, de valami úton-módon 
mégis életben maradna, az első adandó 
alkalommal öngyilkosságot követ el. 
Ugyanezt cselekszi egyébként akkor is, 
ha elveszti ramieráját, ám ezzel nagy 
terhet ró testvéreire: hitük szerint lelke 
nem járulhat Ranagol elé, míg vissza nem 
szerzik s örökösének át nem adják a 
fegyvert... 

Társadalom: A Fekete Rendekben nem kaptak 
helyet a fiestinók, mert Dequator Marses 
– az ihletett poéta – nem szívelhette őket. 
Következésképpen Gorvikon kívül nem is 
igen ismerik őket. Ha egy avatatlan 
véletlenségből szemtanúja lenne a 
„ramiera dicső ünnepének”, alighanem 
elborzadna s közveszélyes őrültnek 
bélyegezné a forgatóját. 
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 Sunu 

Elterjedési terület: Észak-Ynev, azon 
belül főleg Konkh, Sinog Kul és Fazard 
környéke, valamint a felszíni törpe 
diaszpóra – a Gaáb – szállásterülete. 
Korlátozások: Kizárólag a felszínlakó 
törpék egyes erre kijelölt daugjaiban 
oktatják. 
Fegyver: Puszta kéz, esetenként szöges 
kesztyű 
Jellegzetességek: A törpéknek a felszínlakó 
népekkel való viszálykodásokban mindig is 
a termetük volt a legfőbb hátrányuk. Ha 
már segíteni nem tudtak ezen, legalább 
megpróbáltak valamicskét lefaragni a 
jelentőségéből. Ennek a törekvésnek a 
gyümölcse a Sunu.  
A stílus már az új hazában, Yneven öltött 
végleges formát, a közhiedelemmel 
ellentétben nem hadászati célzattal. Ihletői 
sokkal inkább a komoly, ám nem életre-
halálra menő összetűzések voltak a 
nagyobbra nőtt népek és az első törpe 
kalandozók között. A törpék aztán – 
közismert konok módszerességükkel – 
összegyűjtötték az így szerzett 
tapasztalatokat, s rendszerezésüket és 
további finomításukat rábízták néhány 
vérmesebb természetű daugra, amely 
időközben végleg a felszínre költözött. 
Tarin homályában ma is hiába keresnénk 
sunu-mestereket: a különböző ocsmány 
földmélyi szerzetek ellenében nem sok 
hasznát vennék a tudományuknak, az orkok 
pedig magasabbak ugyan náluk, de a lábuk 
csaknem ugyanolyan kurta.  
A sununak napjainkban két formája létezik, 
a „békecsináló” és a „békebontó” sunu. 
Utóbbi abban különbözik az előbbitől, hogy 
ehhez a mesterek khastnak nevezett, 
nyersbőr szíjakból font kesztyűt húznak, 
amely rézbütykökkel vagy – valóban 
komoly esetben – acélszögekkel van 
kiverve. Mindazonáltal számos dokumentált 
eset bizonyítja, hogy a jámborabb 
„békecsináló” sunu is alkalmas emberélet 
kioltására: a kurta, ám annál izmosabb törpe 
karok iszonyatosakat bírnak ütni. 

Összecsapás esetén a sunu-mesterek mindenekelőtt a 
nagyobb termetű ellenfél közelébe nyomulnak, 
majd borzalmas erejű ütéseket mérnek az altest 
sebezhető pontjaira: lágyékra, vesére, 
térdkalácsra, bokaboltozatra. A földre került 
ellenfelet aztán vagy belharcban, 
birkózófogásokkal teszik ártalmatlanná, vagy 
további, közvetlen közelről leadott 
ökölcsapásokkal.  

A „békecsináló” sunu alkalmazására többnyire 
kocsmai verekedésekben, elmérgesedett 
perpatvarokban kerül sor. A „békebontó” sunu 
akár nehézpáncélzatú ellenfelekkel szemben is 
használható (kevés vértezet nyújt kielégítő 
védelmet az alulról felfelé jövő támadások 
ellen), a hadba vonuló törpék mégsem 
szeretnek kizárólag az öklükre hagyatkozni. 
Háborúkban a khast azoknak az öreg 
veteránoknak az utolsó mentsvára, akik a többi 
fegyverüket elvesztették vagy eltörték a csata 
zűrzavarában. 

Képzettségek:  
Ökölharc 
Birkózás 
Földharc 
Belharc 
Harc helyhez kötve 
Kétkezes harc (puszta kézzel) 
Kocsmai verekedés 
Állatismeret: ló 
Esés (min.: 10%) 
Ugrás (min.: 20%) 

Előnyök: Harcban általában a magasabb pozíciót 
elfoglaló fél van előnyben és az alacsonyabb 
pozíciót elfoglaló hátrányban. A sunu 
mesterek azonban megtanulták maradéktalanul 
kihasználni a termetükből adódó 
lehetőségüket, ezért esetükben a helyzet épp az 
ellenkezőjére fordul: ők kapják a plussz 
módosítókat és az ellenfél a levonásokat! 
(Egyszerűen meg kell cserélni a két sorozat 
helyzetmódosítót.) Ez a szituáció addig tart, 
amíg az ellenfél földre nem kerül. 

Lóhátról a sunu-mestert egyáltalán nem lehet 
eltalálni, ilyenkor a harc közte és a ló között 
folyik. (Vagy az tapossa agyon őt, vagy ő 
dönti le néhány ütéssel gazdástul-
mindenestül.) 

Hátrányok: A sunu jellegzetes közelharcos stílus. 
Legfőbb bökkenője az, hogy ha valaki 
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alkalmazni akarja, előbb az ellenfél közvetlen 
közelébe kell kerülnie. Ilyenkor egy körben le 
kell mondania az összes támadásáról, és 
védekező harcot sem folytathat. Ez idő alatt 
természetesen ki van téve a másik fél 
ellentámadásának (a gyalogos kardforgató 
odavághat, a ló odarúghat). Ha az 
ellentámadás sikeres (azaz legalább 1 Fp 
veszteséget okoz), a törpének nem sikerült 
célpontja közelébe férkőznie; ha kitart 
szándéka mellett (és még életben van), a 
következő körben újra próbálkozhat.  

Társadalom: A törpe társadalomban a sunu-
mesterek nagy tiszteletnek és megbecsülésnek 
örvendenek. Hősiességüket a felszínlakók sem 
vitatják el, mindazonáltal hajlamosak kissé 
hibbantnak nézni azt a másfél lábnyi emberkét, 
aki a csatában egyenest a rohamozó 
nehézlovasság acéllal vasalt patái alá 
iparkodik. 

Varjúvecsernye 

Elterjedési terület: A szakadár Dartoniták 
fennhatósága alatt álló vidékek. 

Korlátozások: Kizárólag az Airun al Maremet 
követő dartonita paplovagoknak oktatják. 

Fegyver: Bármely kétkezes gyalogfegyver. 
Jellegzetességek: Alakzatban harcoló, nehéz 

páncélzatú gyalogság számára kifejlesztett 
stílus, leginkább gyilkos átütő erejéről híres. 
Egyénileg is kiválóan alkalmazható. Újkeletű 
iskola, alig néhány éve alakult ki; alapját a 
Sötét Próféta személyes harcmodora képezi. 

Képzettségek:  
Hadrend 
Harc helyhez kötve 
Nehézvért viselet 
Közös harcmodor 
Harci láz 
Fegyvertörés 
Birkózás 

Előnyök: A Varjúlovagok minden körben 
támadhatnak egyet választott kétkezes 
fegyverükkel. 

Hátrányok: A nyers erőre alapozó stílus rendkívül 
nagy megterhelést ró a fegyverekre. A 
Varjúlovagok fegyvereire minden sikeres 
találatot követően mentődobást kell tenni; ha 

elvétik a dobást, a fegyver eltört és 
használhatatlanná vált.  

Társadalom: Ynev lakói egyelőre félelemmel 
vegyes óvatossággal szemlélik a szakadár 
Dartonitákat, amelybe azonban egyre 
több tisztelet is vegyül. 

Kobratánc 

Elterjedési terület: Észak- és Dél-Ynev 
forgalmasabb nagyvárosai, kereskedelmi 
gócpontjai. 

Korlátozások: Kizárólag a Család ifjú 
késelőinek oktatják. 

Fegyver: Kés. 
Jellegzetességek: Sajátos késtechnika, laza, 

középmagas alapállással; az egyik kezet 
mindig szabadon hagyja. Legfőbb 
jellegzetessége a hirtelen és 
figyelmeztetés nélküli átmenet a 
szoborszerű mozdulatlanságból a 
villámgyors támadásba (és viszont) 
Minden fölösleges feltűnést kerül, 
ugyanakkor félelmetesen precíz és 
hatékony. 

Képzettségek:  
Belharc 
Kiegészítő támadás 
Különleges fegyver használata 
Pusztítás 
Élettan 
Hátbaszúrás (min.: Mf) 
Zsonglőrködés (min.: Mf) 
Méregkeverés 
Kétkezes harc 

Előnyök: A Kobratánc hideg, mesteri 
precizitása már-már emberfölötti. A 
késelő minden körben kiválaszthat egyet 
harci dobásai (kezdeményező-, támadó-, 
vagy veszteségdobás) közül. Ezt a dobást 
kétszer végzi el, és belátása szerint 
választhat a két eredmény között. Minden 
körben annyiszor kapja meg ezt a 
lehetőséget, ahány támadása van, és nem 
muszáj mindegyik alkalommal ugyanazt a 
dobástípust választania. 

Hátrányok: A kobratánc elsősorban a 
mozgékonyságra épít: ha a késelő 
bármiféle vértezetet hord, nem tudja 
alkalmazni. Különösen veszélyes 
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helyzetbe kerül, ha földharcra vagy 
állóharcra kényszerítik. Ilyenkor elveszti 
különleges előnyét; ráadásul a harc helyhez 
kötve és a harc fekve módosítók mindig 
duplán sújtják.  
Társadalom: A Család nem kedveli a 
feltűnést és gondosan őrzi titkait. A 
kobratáncot nagyon kevés kívülálló tudja 
azonosítani; a legtöbben egyszerűen úgy 
vélik, hogy egy kitűnő késforgatót látnak 
akció közben. 
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