Női fegyverek

A körömgyűszű egy különlegesen
kialakított, többé-kevésbé a gyűszűre
emlékeztető fegyverféle. Eredete Kyriáig
nyúlik vissza, a hóhajú nemesség
asszonyainak egy kedvelt eszköze volt, s
ma is leginkább nemeskisasszonyok,
boszorkányok, vágytáncosok használják.
Leginkább – eredete okán is – Toronra
jellemző, de előfordul más vadabb
vérmérsékletű országban is Yneven.
Kinézetre egy gyűszű, vagy arra
emlékeztető készség, amely az ujj első,
néha második percét fedi, elején pedig
egy, néha több, tű vagy karomszerű
penge kap helyet. Pengéje apró, viszont
rendkívül hegyes, éles, és mivel vívásra
nem alkalmas, sokáig megőrzi ezen
tulajdonságát.
Leginkább
szúrásra
alkalmas, bár létezik apró vágások
okozására is alkalmas körömgyűszű.
Egyes
különlegesebb
darabok
méregcsatornával is rendelkeznek, amik
segítik,
hogy
a
körömgyűszűn
alkalmazott méreg ne száradjon ki, míg
akad olyan különleges, és méregdrága
változata, amelyik egy ékkőben tárol
mágikus mérget az eszközhöz.
Mivel leginkább nemes asszonyok
körében volt használatos, és jelenik meg
ma is, egyben ékszerként is szolgál,
szinte
mindig
drága,
különleges
anyagokból, ötvözetekből készítik. A
penge anyaga általában erősebb, sokszor
acél, vagy valamilyen ötvözete, gyakran
abbit, ám a gyűszű maga akár még
színarany is lehet. Körömgyűszűket nem
lehet általában csak úgy venni, nemesi
ékszerészek, különleges beszállítók
készítik őket, esetleg öröklés útján
kerülnek
gazdáikhoz,
Toronban
ajándékként sem ritka.
Használata igen egyszerű, szinte
mindig a meglepetést kihasználva,
hirtelen támadnak vele, és használata
nemigen tart tovább egy-két szúrásnál.

Az

alábbiakban néhány olyan
tipikus
női
fegyver
bemutatása
következik, amik nem is mindig
fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra
készültek,
és
csak
az
emberi
találékonyság és akarat hatására válnak
olykor ártó eszközzé egy hozzáértő
kezében. Ezen fegyvereket a legtöbben
nem is tekintik fegyvernek, nem is
tartanak tőle, és lenézik, megvetik őket,
mint fegyver, ha valaki előhúzza
ellenük, csak megvetően nevetnek rajta.
A következő fegyvereket általában
csak a meglepetés erejével kiegészítve,
és csupán néhány támadás erejéig
használják.
Hosszas
vívásra
alkalmatlanok, és használóik is csak
felületesen tanulnak meg bánni vele,
többet nemigen érnek. Ezért a legtöbb
esetben első, vagy második foknál
magasabbra
sohasem
fejlesztik
használatát.
Bár
fegyverként
használhatóak, szinte alkalmatlanok
minden
egyéb,
a
szokványos
fegyverekkel alkalmas trükkökre, így
ezeket sem gyakorolják sehol velük.
Gyakran hatásuk is olyan kicsi, hogy
méreg nélkül semmit nem érnének.
Az
ilyen
női
fegyvereket
boszorkányok, a vérmesebb országok
asszonyai, női harcosok, fejvadászok, az
enoszukei női sinobik, orgyilkosok,
papnők, vágytáncosok használják, és
persze állandó főszereplői a toroni
Dwellyn adayannáknak is.
Körömgyűszű
Képességküszöb: ügyesség 12
T/k: 2
Ké: 10
Té: 1
Vé: 0
Sebzés: tű
Fp/Ép: Súly: 0,02
Ár: 2 e
Átütő erő: nincs
Méreg: 1 adag
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ellátja az ékszer feladatát is. Létezik sok
ártalmatlan változata is, sőt, a tűvel,
pengével
ellátottakat
is
gyakran
álcázzák,
emiatt
igen
nehéz
megállapítani, hogy a szemben ülő hölgy
ujján mi is van, kérdezni pedig végzetes
udvariatlanság volna... A férfiak
egyébként is lenézik ezt a női eszközt,
egyáltalán
nem
tekintik
sem
veszélyesnek, de még fegyvernek sem,
pedig avatott kezekben sok mindenre
képes.
A Körömgyűszűk, lévén, hogy
ékszerek is egyben, igen változatosan
díszítettek. Berakások, ékkövek, vésetek,
dombordíszek tucatjai teszik igazi
különlegességgé őket. Emiatt értéke nem
ritkán
többszöröse
egy
igazi
fegyverének, legegyszerűbb változatai
már két ezüstért is beszerezhetők, de
léteznek igazi, több tíz aranyba kerülő,
császári
leányok
ujjait
díszítő
műremekek is. A körömgyűszűnek
egyszerűsége miatt ritkán készítenek
mágikus változatát, bár többször is
előfordul, hogy különleges anyagának,
ötvözeteinek következtében mégis ebbe
a kategóriába tartozik.
A körömgyűszűk a toroni nemesi
körökben mindennaposnak számítanak a
nők ujjain, és gyakran előfordulnak a
gorviki, kráni, vérmesebb városállamok
beli udvarokban is. Igazi mesterei a
toroni vérnászok hírhedt nemeshölgyei.

Gyakran takarásból, ölelés közben
hátulról vetik be, így a védekezésre
nincs esély. Egykezes fegyver, és többet
nemigen szokás viselni belőle, a
zsúfoltság használhatatlanná tenné ezt az
ujjra húzható eszközt. A legtöbb
körömgyűszű rövid körmöt kíván meg
alkalmazójától azon az ujján, amin
viseli, így használói felismerhetőek
lennének,
Toronban
például
műkörömmel helyettesítik a lerövidített
körmöt. Két kézen egyet-egyet – bár
elméletileg lehetne – soha nem szoktak
viselni. Ha belegondolunk, nem is igazi
fegyver, harci értéke olyan alacsony,
hogy használatának képzetlenül nincs is
értelme. A körömgyűszű nem csak a
vívásra,
a
fegyvertörésre,
a
lefegyverzésre, vagy a dobásra sem
alkalmas. Mivel az apró tű, vagy penge
sebzése is elenyésző, semmit nem ér a
rákent rafinált mérgek nélkül, ami szinte
elmaradhatatlan tartozéka. Egy adag
méreg szükségeltetik mérgezéséhez.
A
körömgyűszű
avatott
használatához legalább 12-es ügyesség
szükséges. A fegyverrel egy körben két
támadás lehetséges, Ké-e 10, Té-e 1, Vée 0. Sebzése megegyezik a tűével, azaz
K6-os dobás esetén mindössze 6-os
dobásakor okoz 1Fp sérülést. Ép seb
okozására a fegyver alkalmatlan, mint
ahogy az esetleges átlagnál nagyobb erő
módosítói sem befolyásolják a sebzést.
Sokszor még a vastagabb ruhák is útját
állhatják, így vértek ellen eleve
alkalmatlan, átütőereje 0 vérteken még
akkor sem vághat keresztül, ha
egyébként lenne akkora a sebzése.
A
körömgyűszűt
általában
ékszerként is viselik, így nyíltan hordják.
Néha előfordul, hogy csak később
húzzák fel, és addig a rafinált női ruhák
egy rejtett zsebecskéjében pihen.
Viselete teljesen természetesnek számít a
toroni udvari körökben, és teljesen

MAGUS

Hajtű
Képességküszöb: nincsen
T/k: 2
Ké: 8
Té: 3
Vé: 0
Sebzés: K2
Fp/Ép: 8
Súly: 0,03
Ár: 10 réz
Átütő erő: nincs
Méreg: 1 adag

A hajtű a különböző női kontyok,
különleges hajviseletek kelléke. Egész
Yneven ismerik és alkalmazzák, bár
leginkább Északon elterjedt.
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alkalmatlan, átütőereje 0 vérteken még
akkor sem vághat keresztül, ha
egyébként lenne akkora a sebzése..
A hajtű ékszer, használati tárgy,
leginkább a hajban, különleges kontyok
és hajkoronák építőelemeként viselik.
Emiatt teljesen nyíltan hordható, senki
nem gyanakszik arra, hogy a szép dísz
esetleg elő is rántható onnan, és
fegyverként alkalmazható.
Mivel ékszer is, gyakran, és
gazdagon
díszítik.
Az
egyszerű
fafaragásoktól ez az ékköveken át a
különleges fémekig, gyöngyökig is
elmehet. Mágikus változatát, mint
fegyver, soha nem készítenek, de mivel
ékszer, és az ilyenek gyakran lehetnek
alanyai más mágikus hatásoknak,
előfordulhat mágiával átitatott változata
is.
A hajtű teljesen ártalmatlannak
látszó
ékszer.
Általában
nem
kapcsolódik
hozzá
semmilyen
feltételezés, hogy esetleg ártani lehetne
vele, ez is adja egyik erejét. Ha netán
harcos
körökben
emlegetnék
fegyverként, a döbbenet, lenézés és
nevetés lenne a válasz. Fegyverként
való használatának igaz mesterei a
küzdelmesebb országok nemeshölgyei,
női
orgyilkosok,
egyes
boszorkányrendek, és persze a toroni
dámák.

Egy egyszerű, hegyes pálcika, ami
néha rendelkezik apró, kerek talppal,
vagy gombbal a végén. Olykor a
hajköltemény elkészítését segítő vésetek,
mélyedések találhatók rajta. Különleges
változatai, mint például a kettős ágú
odassyni hajtű, vagy a szintén kyr
eredetű, kétoldalú keilori, mára alig
ismertek.
A hajtűket leginkább ékszerészek
készítik, anyaguk között a csonttól az
aranyon át egészen a közemberek fa
hajtűiig minden megtalálható, csak az
ékszerész fantáziája és a megrendelő
erszénye szab határt. A hajtű teljesen
közönséges női portékának számít,
bárhol hozzá lehet jutni.
A hajtű nem fegyvernek készült,
ez ilyen módon való használatán is
látszik. Nincsenek vívóiskolái vagy
technikái, bár a szóbeszédben élnek
olyan boszorkányrendek, akik művészi
szinten voltak képesek kezelni hirtelen
előrántott hajtűiket. Alkalmazása mégis
inkább a meglepetésre, észrevétlenségre
épít, és általában nem több egyetlen
támadásnál. Egy kézzel használják, és
szúró
támadásokra
alkalmas.
A
lefegyverzésre,
fegyvertörésre
alkalmatlan. Dobás szempontjából bár
rokon fegyvernek számít, alacsony
hatásfoka miatt egy alkalmazója sem
használja így, nem hogy oktassák
valahol. Ellenben szívesen mérgezik,
mivel így igazán veszélyessé tehető,
ilyenkor egy adag mérget kell rákenni.
A
hajtű
fegyverként
való
használatához nincs képességküszöb. A
fegyverrel egy körben két támadás
lehetséges, Ké-e 8, Té-e 3, Vé-e 0.
Sebzése K2, amihez még az átlagosnál
nagyobb erő esetén sem járnak az abból
adódó módosítók. Ép sebet 8 Fp után
okoz, ami soha nem valósul meg.
Sokszor még a vastagabb ruhák is útját
állhatják, így vértek ellen eleve

MAGUS

Tűgyűrű
Képességküszöb: ügyesség 11
T/k: 2
Ké: 10
Té: 4
Vé: 1
Sebzés: tű
Fp/Ép: Súly: 0,02
Ár: 6 e
Átütő erő: nincs
Méreg: 1 adag

A tűgyűrű különleges, dzsad
találmány. Leginkább a Taba el-Ibarában
találkozhatunk vele, mára azonban egész
Yneven elterjedt, így előfordul nemesi
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fordítva, így a tenyérrel történő érintés,
simogatás, kézfogás válhat halálossá. A
gyűrűből egy kézen egyet viselnek, és
gyakran lehetővé teszi más fegyver
megfogását is, bár ilyenkor nehézkes
lehet az alkalmazása. A tűgyűrű
tökéletesen alkalmatlan a fegyvertörésre,
vagy a lefegyverzésre, de még a dobásra
is. Mérgezéséhez egyetlen adag méregre
van szükség.
A tűgyűrű használatához legalább
11-es ügyesség szükséges. A fegyverrel
egy körben két támadás lehetséges, Ké-e
10, Té-e 4, Vé-e 1. Sebzése megegyezik
a tűével, azaz K6-os dobás esetén
mindössze 6-os dobásakor okoz 1Fp
sérülést. Ép seb okozására a fegyver
alkalmatlan, mint ahogy az esetleges
átlagnál nagyobb erő módosítói sem
befolyásolják a sebzést. Sokszor még a
vastagabb ruhák is útját állhatják, így
vértek ellen eleve alkalmatlan, átütőereje
0 vérteken még akkor sem vághat
keresztül, ha egyébként lenne akkora a
sebzése.
A tűgyűrűnek csak a gyűrűs
változatát tartják hüvelyben, így
megelőzhetők a balesetek, a feltűnés és a
rákent méreg eltűnése is, ezt használat
előtt helyezik fel az ujjra. A
pecsétgyűrűs változatot ékszerként is
viselik.
Az
egyszerűbb
tűgyűrű
értelemszerűen gyanakvást kelthet, míg
a pecsétgyűrűs fel sem tűnik senkinek,
sokszor még a használata közben sem.
A tűgyűrűket általában gazdagon
díszítik, hiszen ékszerként is használják.
Az egyszerűbb változatból előfordulnak
szegényesebbek is, bár ritkán. Mágikus
tűgyűrűvel csak elvétve találkozni, bár a
dzsad mesterek kezéből nem egy igen
különleges remek került már ki.
A tűgyűrű a legjobban elrejthető
fegyverek közé tartozik, ezért nemigen
láthatók nyíltan viselve. Mindenesetre,
ha valakiről bebizonyosodik ennek az

udvarokban
Torontól
Gorvikig.
Használata leginkább a nemeshölgyekre,
ravasz orgyilkosokra jellemző.
Lényege egy mérgezett tű, amit
valamilyen módon az ujján visel az
ember. Két változata is létezik, a gyűrűs
és a pecsétgyűrűs. Előbbi egy enyhén
görbülő tű és egy gyűrű egyesítése, ahol
a tű mintegy az ujj meghosszabbítása
van rögzítve a gyűrűhöz. A pecsétgyűrűs
változat esetében a gyűrű közepén lévő
apró lyukon keresztül bújik elő a rugó
ellenében benyomható gyűrűlap mögött
lévő tű.
A tűgyűrűket inkább ékszerészek,
mint fegyverkovácsok készítik. Az
aprólékos, díszes kialakításhoz sok idő,
különleges anyagok, a pecsétgyűrűs
változathoz pedig nem kis mechanikai
tudás is szükséges. Mivel az ékszer
feladatát is ellátják, gyakran drága,
különleges ötvözeteket, nemesfémeket is
használnak elkészítésükhöz. Emiatt igen
drágák, beszerzésüket az is nehézzé
teszi, hogy kevés mester képes igazán jól
működő
tűgyűrűt
készíteni.
Az
egyszerűbb
változat
viszonylag
könnyebben hozzáférhető. Mivel főleg
nemeseknek,
gyakran
külön
megrendelésre készül, nem gyakori a
fegyverárusok
pultjain,
és
ékszerészmestereket, különlegességekkel
foglalkozó kereskedőket kell érte
megtalálni.
Használata nem kíván nagy harci
ügyességet,
inkább
fondorkodást,
ármányt,
meglepetést.
A
tűkkel
leginkább szúrt, karcolt sebeket ejtenek,
ami szinte hatástalan volna a rákent
mérgek nélkül. A gyűrűs változat
közelharcban is jól jöhet. A pecsétgyűrűs
változatnál valamilyen módon, általában
békésnek látszó mozdulattal csupán
hozzáérintik az ellenfél bőréhez, és a tű
beléhatol, bejuttatva a mérget. Gyakori,
hogy a pecsétrészt a tenyér felé, befelé
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Venni ilyen célra esetleg parókát
ritkán lehet, elkészítésének titkait
klánok, nemesi öltöztetők őrzik,
mindazonáltal nem jellemző túlzottan,
mert akinek nincsen saját haja hozzá, az
nemigen kísérletezik, gyakorol annyit,
hogy megtanuljon használni egy ilyen
fegyvert.
Használata
szinte
mindig
meglepetésből
történik,
ellenkező
esetben aligha lenne esélye a nem
mindennapi fegyvernek. A vele leadható
támadás egy köríves csapás, amivel a
végén elhelyezett pengék segítségével
megsebezhető az ellenfél. Természetesen
a fegyver sebzése elenyésző, így méreg
nélkül aligha lehet hatásos. A hajfonat a
kezektől függetlenül alkalmazható, bár
használatához mozgástér, és szabad,
fürge mozgás kell. Fegyvertörésre és
dobásra alkalmatlan, de egyes legendák
szerint a kráni gyepűvidéken élő Varjúk
vadászai olykor sikeresen fegyvereznek
le vele. Nagyon ritkán bár, de
előfordulnak fojtó támadások is a
hajfonattal. A hajfonat képzetlenül
egyáltalán nem használható fegyverként.
A rejtett pengék mérgezésére egy adag
méreg szükséges.
A hajfonat fegyverként való
használatához legalább 13-as ügyesség
szükséges. A fegyverrel egy körben két
támadás lehetséges, Ké-e 8, Té-e -15,
Vé-e 0, mivel védekezésre nem
alkalmas. Ha valaki mégis azt a
lehetetlen taktikát akarná alkalmazni,
hogy a hajfonatba rejtett pengékkel üsse
meg a felé vágó fegyvereket, akkor -20as Vé-kel kell küzdenie. Sebzése K3,
amihez nem járul hozzá az esetleges
átlagnál
nagyobb
erőből
fakadó
módosító. Ép sérülést 8 Fp után okoz,
ami nem valósulhat meg, legfeljebb
túlütés esetén. Sokszor még a vastagabb
ruhák is útját állhatják, így vértek ellen
eleve alkalmatlan, átütőereje 0 vérteken

álnok eszköznek a használata, azt
jogosan bizalmatlanság lengi majd körül,
hiszen nem lehet tudni, mikor öl vele
majd. A harcosok körében lenézett,
alattomos fegyvernek számít, használóit
megvetik. A fegyver igazi mesterei
dzsad, toroni nemeshölgyek, esetleg
sima szavú politikusok, orgyilkosok, bár
használatának magas szintű oktatása
vagy gyakorlata nem igazán jellemző,
ezt a fegyvert csak ritkán, és akkor is
csak egy támadásra használják. (ÚT
alapján)
Hajfonat
Képességküszöb: ügyesség 13
T/k: 2
Ké: 8
Té: -15
Vé: 0, -20
Sebzés: K3
Fp/Ép: 8
Súly: 0,02
Ár: 3 e
Átütő erő: nincs
Méreg: 1 adag

A hosszú hajat talán megjelenése
óta különböző alakzatokba rendezik, a
divatnak megfelelően váltogatva a
kontyok, különböző hajfonatok között. A
fonatba rendezett hosszú haj fegyverként
való alkalmazása bár egyáltalán nem
közismert, létező mód Kránban, Gorvik
heves vérű nemeskisasszonyai és Toron
veszedelmes dámái között is.
A fegyverként használt hajfonatok
feltétele, hogy a haj elég hosszú legyen
ahhoz, hogy a fejet meglendítve csapni
lehessen vele. Igaz, sokszor növelik a
hosszát műhajjal, illetve teljesen
parókával is. Általában egy ágú fonatot
készítenek, aminek a végébe apró súlyok
és pengék, tüskék, kicsiny buzogányok
kerülnek. Létezik – bár sokkal ritkább –
a többágú fonat is, itt vagy csak
elterelésképpen van több ág, vagy
minden
hajfonat-ág
rejt
valami
veszedelmes meglepetést. A hajat
gyakran kezelik olyan szerekkel, amiktől
elég erőssé válik a harchoz is.
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kezet
igényli,
lefegyverzésre,
fegyvertörésre,
dobásra
teljesen
alkalmatlan. Mérgezésekor egy adag,
vagy minden köröm esetén öt adag
méregre van szükség.
A köröm fegyverként való
használatához legalább 10-es ügyesség
szükséges. A fegyverrel egy körben két
támadás lehetséges, Ké-e 10, Té-e 4, Vée 0. Sebzése K3+1, illetve csak egy
körömnél K2, amit nem befolyásol az
átlagosnál nagyobb erő. Kötelező Épvesztés értéke 8 Fp, de ez nem valósul
meg. Sokszor még a vastagabb ruhák is
útját állhatják, így vértek ellen eleve
alkalmatlan, átütőereje nincsen, vérteken
még akkor sem vághat keresztül, ha
egyébként lenne akkora a sebzése.
Az élezett, támadásra előkészített
körmöket gyakran festik, díszítik, hogy
ezzel eltereljék az esetleges gyanút az
átlagosnál hosszabb körmökről, ami
egyébként nők esetében nem szokatlan.
Igazi mesterei Orwella papnői és egyes
női rendek, de találkozhatunk vele
Gorvik, Krán, vagy Toron udvaraiban is.

még akkor sem vághat keresztül, ha
egyébként lenne akkora a sebzése.
A hajfonat lényege a rejtettség, a
meglepetés, így soha nem díszítik, nem
hívják fel rá a figyelmet, bár esetenként
előfordulnak olyan hajdíszek a lófarok
végén, amik esetleg fájó sebeket is
okozhatnak...
A hajfonatokba rejtett pengéket
általában fel sem fedezik, így nem
tekintik fegyvernek. Ha esetleg valakinél
ilyet
találnak,
azzal
mindenki
körültekintő, hiszen bizonyára ért is
hozzá... Igazi mesterei a toroni vérnász
veszélyes dámái és a Varjak egyes
vadászai.
Élezett köröm
Képességküszöb: ügyesség 10
T/k: 2
Ké: 10
Té: 4
Vé: 0
Sebzés: K3+1 (K2)
Fp/Ép: 8
Súly: 0,01
Ár: 2 e
Átütő erő: nincs
Méreg: 5 (1) adag

A köröm fegyverként történő
használata
az
állatvilág
egyes
ragadozóinak utánzásával született meg.
Elsősorban nők használják, mivel nekik
lehet feltűnés mentesen nagyobb, erre
alkalmas körmük, így használóit főleg
boszorkányok között kell keresnünk.
A
körmöket
megnövesztik,
általában különböző szerekkel, esetleg
mágiával erősítik. Gyakori a fém
körömlapok alkalmazása is. Általában
egy kéz összes körmét használják, de
gyakori az egy ujjon alkalmazott
úgynevezett méregköröm is.
A körmökkel pusztakezes harcban
karmolnak, és akár egy tigris, csúnya
vágásokat is képesek okozni vele. A
méregköröm esetében csak egy köröm
van támadásra kialakítva, aminek
egyetlen karcolása mérget hivatott az
ellenfélbe
juttatni.
A
körömmel
folytatott harc egy ujjat, vagy mindkét
MAGUS

Hozzászólás, vélemény, észrevétel:
magyargergely@kalandozok.hu
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