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קולות מהדהדים מתוך ארון הקבורה השעון על הקיר .המנוח חסר מנוח .הוא מכה שוב
ושוב מבפנים ,עד שהוא מצליח לשבור את דרכו אל מחוץ לארון הקבורה.
השלד הזה מחריד למראה .הוא נקי לגמרי מבשר ,אבל צבעו אדום לגמרי .עשן עולה
ממצחו ,בשעה שסימן שחור מתממש על הגולגולת האדומה – סמלו של אורקוס ,שר
השדים של האלמוות.
השלד פוער את פיו וקול צרוד ,יבש ,עולה ממנו" :הנה שבתי אל עולם החיים ...הבאתי
את כוחו של אורקוס איתי!"
קהל חברי הכת השיבו בתרועה "לעד ימשול נסיך האלמוות!"
לאחר מותם ,דמויי אדם מרושעים שעבדו את נסיכי השדים עשויים לשוב כשלדי-דם.
האופל שהשתרש בהם ודם החפים-מפשע שהם שפכו סימן אותם לעד ,צובע את
עצמותיהם ועושה אותן אדומות כדם.
ברכתו של שר שדים מעניקה לשלד הדם כוחות חדשים ומאפשרת לו לשוב ולהטריד את
עולם החיים .לרוב ,שלדי הדם עובדים לצד כוהנים ומשרתים של אורקוס או אחד
ממשרתיו הבכירים (כגון מלך הגועלים) ,או לצד אל-מתים חזקים או שדים.

ארטילריה דרגה 2

שלד דם מיידה עצמות

 152נק"ן
חושים תפיסה  ;+7ראיית אור -מועט

דמוי אדם מונפש בינוני (אל-מת)
יוזמה +4
נק"פ  57מדמם 11
דרג"ש  ;14קשיחות  14רצון  11תגובה 15
חסינות מחלה ,רעל; עמידות מוות  ;2רגישות קורן 5
מהירות 6
אגרוף שלדי (רגילה; לפי רצון)
 +9נגד דרג"ש; 1ק 1 + 6נזק.
יידוי עצם (רגילה; לפי רצון)  מוות
טווח  +7 ;11נגד תגובה; 5ק 1 + 6נזק מוות.
כידוני צלע (רגילה; רענון   )2,6מוות
פיצוץ  2נגד כל אויב בטווח;  +7נגד דרג"ש; 5ק 1 + 6נזק מוות.
ברית דם הצייד (כאשר מדמם)
מיידה העצמות זוכה בתוסף  +1לכל גלגולי ההתקפה.
שפות שאול ושפה אחת נוספת
נטייה רוע
מיומנויות היסטוריה +2
חכמ )+5( 11
זרז )+4( 17
כוח )+1( 11
כרז )-5( 2
תבנ )+1( 9
חוסן )+1( 12

משהו מוזר בשלד הזה ,מלבד העובדה שהוא אדום לגמרי ...ההבנה נוחתת עליך כאשר
אתה מבחין שיש לו הרבה יותר עצמות משצריך להיות בשלד אנושי .הוא תולש עצם
אחת בקול פיצוח ומשליך אותה לעברך.
שלד הדם מיידה העצמות היה בחייו צייד בשירות השדים .במותו קיבל מאדוניו את הכוח
להמשיך לצוד את אויבי השדים .מיידה העצמות אוסף את עצמות אויביו ומחבר אותן
לגופו .בשעת הצורך הוא זורק אותן על אויביו כשהן טעונות בכוח אפל.
טקטיקה :שלד הדם מיידה העצמות תוקף ביידוי עצם ממרחק בטוח .כאשר יריב מתקרב
יותר מדי ,הוא משתמש בכידוני הצלע ואז נסוג בכדי לרענן את הכוח.

שלד דם מתנקש

אורב דרגה 2
 152נק"ן
חושים תפיסה  ;+1ראיית חושך

דמוי אדם מונפש בינוני (אל-מת)
יוזמה +8
נק"פ  ;58מדמם 14
דרג"ש  ;16קשיחות  12רצון  14תגובה 12
חסינות מחלה ,רעל; עמידות מוות  ;2רגישות קורן 2
מהירות ( 6ראה התמוססות)
דקירת עצם (רגילה; לפי רצון)  מוות
 +7נגד דרג"ש; 5ק 1 + 6נזק .אם למתנקש יש יתרון קרבי על המטרה ,הוא מוסיף 1ק6
נזק מוות.
התמוססות (תנועה; רענון   )2,6אשליה
המתנקש זוכה בהסתרה מלאה עד סוף תורו הבא ופוסע  6משבצות .במהלך פסיעה זו
הוא רשאי לבצע בדיקות התגנבות ללא מחסר על תנועה של יותר מ 5-משבצות.
ברית דם המחסל (כאשר מדמם)
המתנקש זוכה בתוסף  +5לכל גלגולי הנזק נגד מטרה שמעניקה לו יתרון קרבי.
שפות שאול ושפה אחת נוספת
נטייה רוע
מיומנויות היסטוריה  ,+4התגנבות +9
חכמ )+3( 14
זרז )+4( 17
כוח )+4( 16
כרז )+0( 8
תבנ )-1( 6
חוסן )+1( 11
שלד אדום כדם צועד מתוך הצללים ,כאילו היה חלק מהם .כפות ידיו הוחלפו במעין
עוקצים חדים מעצם .הוא מביט בכם ומוות נשקף מארובות עיניו .שיניו מוכתמות בצבע
החום של דם קרוש.
שלד הדם המתנקש היה רוצח שסגד לשדים וביצע חיסולים ורציחות בשמם הטמא.
במותו הוא קיבל את הכוחות לראות בחשכה ולהמשיך לרצוח ולהרוג את אויבי השדים.
המתנקש שותה את דם קורבנותיו וכך מסמל את ניצחונו.
טקטיקה :שלד הדם המתנקש מעדיף מתחיל את הקרב בהתגנבות ומחכה עד שאחת
הדמויות לידו ,אז הוא יוצא ממחבואו ומשתמש בדקירת עצם .הוא מנסה תמיד לתקוף
יריבים מאוגפים או הלומים .ברגע שכוח ההתמוססות שלו מתרענן ,הוא משתמש בו
בכדי להפתיע יריב אחר בסיבוב הבא.

שלד דם כשוף

רכז דרגה 3
 121נק"ן
חושים תפיסה  ;+2ראיית אור-מועט

דמוי אדם מונפש בינוני (אל-מת)
יוזמה +1
נק"פ;  41מדמם 51
דרג"ש  ;17קשיחות  ,15רצון  ,12תגובה 12
חסינות מחלה ,רעל; עמידות מוות  ;11רגישות קורן 5
מהירות ( 6ראה ברית דם מאגי)
אגרוף שלדי (רגילה; לפי רצון)
 +8נגד דרג"ש; 1ק 5 + 6נזק.
קליע דמים (רגילה; לפי רצון)  מוות
טווח  +7 ;11נגד תגובה; 1ק 1 + 15נזק מוות והמטרה הלומה עד סוף תורו הבא של
שלד הדם הכשוף.
התפרצות העבר (רגילה; מתרענן כאשר מדמם)  אזור ,יצירה
ידיים שלדיות יוצאות מהקרקע ואוחזות ביריבים בפרץ .פרץ  5בטווח ;2
 +7נגד קשיחות; 1ק 1 + 6נזק והמטרה מרוסנת (הצלה לסיום).
השפעה :הקרקע באזור היא תוואי שטח קשה ליריבים של השלד הכשוף ,עד סוף תורו
הבא.
ברית דם מאגי (כאשר מדמם)  שיגור
כאשר השלד הכשוף מבצע התקפת קליע דמים ,הוא רשאי להשתגר משבצת אחת
כפעולה חופשית ,לפני או אחרי ההתקפה.
שפות שאול ושפה אחת נוספת
נטייה רוע
מיומנויות היסטוריה  ,+7מאגיה +7
חכמ )+4( 16
זרז )+1( 12
כוח )+1( 11
כרז )+1( 11
תבנ )+5( 11
חוסן )+1( 12
ציוד גלימה שחורה (שריון בד)
הגלימה השחורה מכסה על דמוי אדם כחוש כל כך ,עד שניתן ממש להבחין בתנועת
העצמות שלו תחתיה .כאשר הוא מסתובב ופניו נחשפות ,המצב נעשה ברור :ראשו היא
גולגולת אדומה כדם ועל מצחו מוטבע בשחור הסמל הטמא של אורקוס.
שלד דם כשוף הוא מטיל לחשים חלש אשר שירת את השדים בנאמנות .בתמורה
לשירותו ,עצמותיו המתות קיבלו בחזרה את כוחן המאגי ורסיס מנשמתו.
טקטיקה :שלד הדם הכשוף משתמש לרוב בקליע דמים נגד יריב שמסוגל לנוע הרבה או
נגד לוחמי-טווח שמנסים להימנע מקפא"פ .אם יש לו אפשרות לתפוס שלושה יריבים או
יותר בכוח התפרצות העבר ,הוא עושה זאת מייד.
שלד הדם הכשוף פגיע בקפא"פ .אם יש לו בן-ברית חייל או בריון (לרוב שלד חסר
תבונה ,חבר-כת או שד כבול) ,הוא נשאר לידו בכדי שיגן עליו.
ברגע שהוא נעשה מדמם ,ברית הדם המאגי של הכשוף מאפשרת לו להשתגר משבצת
אחת לפני שהוא מבצע התקפת טווח ,כך שהרבה יותר קשה לבצע נגדו התקפות
מזדמנות.

שלד דם כשף כאוס

רכז עלית (מנהיג) דרגה 5
 411נק"ן
חושים תפיסה  ;+6ראיית אור-מועט

דמוי אדם מונפש בינוני (אל-מת)
יוזמה +2
נק"פ  ;155מדמם 61
דרג"ש  ;51קשיחות  17רצון  51תגובה 18
חסינות מחלה ,רעל; עמידות מוות  10רגישות קורן 5
נקודות פעולה 1
זריקות הצלה +5
מהירות 6
להב-שאול (רגילה; לפי רצון)  מוות ,תודעה
כשף הכאוס מסוגל לזמן חרב זו כפעולה משנית או להעלים אותה כפעולה חופשית.
 +11נגד דרג"ש; 1ק 7 + 15נזק מוות ותודעה והמטרה מוחלשת עד תחילת תורו הבא
של כשף הכאוס.
השפעת לוואי :ברגע שאינה מוחלשת עוד ,המטרה סופגת  2נזק מוות ותודעה.
קליעים של תוהו (רגילה; לפי רצון)  ברק ,מוות
שתי התקפות ,כל אחת נגד מטרה אחרת .טווח  +8 ;11נגד תגובה; 1ק 2 + 15נזק
ברק ומוות והמטרה הלומה עד סוף תורו הבא של שלד הדם כשף הכאוס.
פרץ זיכרונות (רגילה; התקלות)  תודעה
פרץ  1בטווח  +8 ;11נגד רצון; 1ק 2 + 8נזק תודעה והמטרה הלומה (הצלה לסיום).
נקמת דם (הפרעה מיידית כאשר בן ברית בטווח  11משבצות מופחת ל 1-נק"פ או
פחות; לפי-רצון)  מוות
כשף הכאוס משמיד את בן-הברית ליצירת פרץ  1הממוקד בו ,נגד כל אויב בפרץ+8 .
נגד תגובה; 1ק 11נזק מוות.
דמו של אדון הכשפים (כאשר מדמם)
כפעולה חופשית בתחילת תורו ,כשף הכאוס מסיים השפעה אחת שפועלת עליו או על
בן ברית בטווח  11משבצות והמשך שלה הוא "הצלה לסיום".
שפות שאול ,מרום ,שפה אחת נוספת
נטייה תוהו -רשע
מיומנויות מאגיה  ,+15היסטוריה  ,+15תובנה  ,+11איום +9
חכמ )+6( 18
זרז )+2( 16
כוח )+2( 12
כרז )+4( 14
תבנ )+7( 20
חוסן )+1( 11
ציוד גלימה שחורה (שריון בד) ,תליון עם קמע אבן-אודם בשווי  111-121מ"ז
גלימותיו של השלד הזה שחורות כמו הלילה וגולגלתו אדומה כדם .על מצחו חרוט כוכב
מחומש .הוא מושיט את זרוע קדימה וקומץ את אגרופו ,כאילו הוא אוחז במשהו .חרב
שחורה מתמצקת מהאוויר בידו של השלד והוא מניף אותה באיום .כתמים אדומים
מתערבבים בלהב ,כאילו היו השתקפויות של דבר מה אדום.
כשף הכאוס הוא סוג חזק יותר של שלד הדם הכשוף .זהו אחד ממשרתיהם המסורים
ביותר של השדים  ,אשר הצטיין לא רק בקסם כי אם גם בלחימה .בתמורה לנאמנותו,
הוא חוזר לעולם החיים כשהוא מצויד ברסיס מ"לב השאול" ,גוש הרשע הטהור אשר יצר
את השאול .הרסיס חושל בצורת חרב ,אותה כשף הכאוס מסוגל לזמן או להעלים לרצונו.

טקטיקה :כשף הכאוס פותח את הקרב עם פרץ זכרונות ואז משגר קליעים של תוהו נגד
מטרות שפרץ הזכרונות לא השפיע עליהן .ברגע שכל היריבים השתחררו מהשפעת
הפרץ ,הוא מנצל נקודת פעולה בכדי להשתמש בקליעי של תוהו פעמיים ,הולם בכמה
שיותר מטרות .כאשר יריבים מצליחים להגיע לטווח קפא"פ נגדו ,כשף הכאוס מזמן את
להב-השאול שלו ומשתמש בו בשעה שהוא מנסה לפסוע הלאה מהיריב.

אודות שלדי הדם:
בדיקת דת מוצלחת עשויה לחשוף את המידע הבא:
ד"ק 55
לאחר מותם ,דמויי אדם מרושעים שעבדו את נסיכי השדים עשויים לשוב
כשלדי-דם .האופל שהשתרש בהם ודם החפים-מפשע שהם שפכו סימן
אותם לעד ,צובע את עצמותיהם ועושה אותן אדומות כדם.
אם אתה פוגש באדם ששיניו וציפורניו אדומות ,כנראה שהוא כבר סומן
להפוך לשלד דם לאחר המוות :יש להשמיד לגמרי את גופתו בכדי למנוע
חזרה לחיים.
ד"ק 22
ברכתו של אורקוס או של אחד ממשרתיו הבכירים (כגון מלך הגועלים)
מעניקה לשלד הדם כוחות חדשים ומאפשרת לו לשוב ולהטריד את עולם
החיים .כאשר הוא עצמו מדמם ,השלד מתעצם בזכות הברית האפלה שלו
והוא נעשה מסוכן יותר.
ד"ק 25
שלדי הדם רגישים לאור חזק או קסום .כמו מרבית האל-מתים ,הם
חסינים למחלה ולרעל ועמידים בפני כוחות המוות.
שלדי הדם החזקים ביותר הם כשפי הכאוס :מטילי לחשים המסוגלים לזמן
חרב אשר חושלה מבשר "לב השאול" וניזונה מדם קורבנותיה .ברגע
שהשלד מושמד או שאינו נוגע בחרב ,החרב מתמוססת לשלולית של דם.
מילות העוצמה של כשף הכאוס ,הנאמרות בשפת השאול ,מאפשרות לו
לחסל בני ברית שאינם ראויים בפיצוץ של חשכה צוננת.

