מאפיין מקצוע חדש לאביר הקודש
מאת :חגי גומפרט
הוסף למקצוע אביר הקודש את מאפיין המקצוע הבא:
צווי האביר
אבירי הקודש מוכשרים בדרכים שונות בצווים המקודשים.
כאשר אביר קודש מתחיל את אימוניו במסדר או כבן-טיפוחו
של קדוש זה או אחר ,הוא מקבל עליו את כל החוקים בקוד
המסדר .למרות זאת ,כל אביר קודש מתחבר לצווים מסוימים
יותר משהוא מתחבר לצווים אחרים.
בדרגה הראשונה ,בחר צו אחד המנחה אותך ,מבין שלושת
הצווים הבאים :צו החמלה ,צו היושרה ,צו המשפט.
צו החמלה )תפקיד בקרב :מנהיג( :החמלה ,הרחמים
ואהבת האנוש הם אלו המניעים אותך ומנחים אותך בכל
אשר תלך .אתה זוכה בשני מאפייני המקצוע הבאים אשר
פועלים כמו כוחות:
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מזור מבורך
אתה מכווין כוחות מקודשים ונושא תפילה ,מרפא את
עצמך או בן ברית מפגע ומחולי.
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה פעמיים בהתקלות.
החל מדרגה  ,16אתה רשאי להשתמש בו שלוש פעמים
בהתקלות.
התקלות  קדושה ,ריפוי
קרוב פרץ 5
פעולה משנית
מטרה :אתה או בן ברית בטווח
השפעה :המטרה רשאית לנצל מייד פרץ ריפוי .היא
מרפאת נק"פ בסך ערך פרץ הריפוי שלה ועוד מתאם
הכריזמה שלך .בנוסף היא מבצעת זריקת הצלה נגד
השפעה אחת הפועלת עליה עם משך של הצלה לסיום.
החל מדרגה  ,6המטרה מרפאת  2נק"פ נוספות.
החל מדרגה  ,11המטרה מרפאת  4נק"פ נוספות.
החל מדרגה  ,16המטרה מרפאת  6נק"פ נוספות.
החל מדרגה  ,21המטרה מרפאת  8נק"פ נוספות.
החל מדרגה  ,26המטרה מרפאת  10נק"פ נוספות.
בנוסף החל מדרגה  10זריקת ההצלה מבוצעת בתוסף +2
והחל מדרגה  20בתוסף .+5
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה רק אחת לסיבוב.
קריאת תיגר מגוננת
"אני מכריז בפני אלים ,שדים ובני תמותה :זה השרץ לא
יפגע בנדכאים כל עוד אני משגיח בו!"
יומי  קדושה
קרוב פרץ 5
פעולה משנית
מטרה :יצור אחד בפרץ
השפעה :המטרה סופגת מחסר  -2לכל גלגולי ההתקפה
נגד כל בן ברית הסמוך אליך .בנוסף ,בכל פעם שהמטרה
מסבה נזק לך או לבן ברית שלך ,אתה רשאי לנצל פרץ
ריפוי מבלי לחדש נק"פ .המטרה חייבת לגלגל מחדש את
הנזק )אפילו כאשר מדובר בפגיעה חמורה( ולהשתמש
בתוצאה החדשה .המטרה סובלת מהשפעה זו עד שאתה
מפעיל את הכוח נגד מטרה אחרת או ברגע שאתה מסיים
את תורך שלא בסמוך למטרה ומבלי שביצעת נגדה כל
התקפה.
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה מספר פעמים ביום
השווה למתאם החכמה שלך ורק אחת לסיבוב.
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צו היושרה )תפקיד בקרב :מגונן( :היושרה ,הנאמנות
וההקרבה מניעים אותך בכל אשר תלך .אתה זוכה במאפייני
המקצוע הנחת ידיים וקריאת תיגר מקודשת ,המוצגים בספר
החוקים לשחקן.
צו המשפט )תפקיד בקרב :סער( :הצדק ,מתן-הדין ואולי אף
הנקמה הם אלו המנחים אותך כאביר-קודש ומחסל הרשע.
אתה זוכה בשני מאפייני המקצוע הבאים אשר פועלים כמו
כוחות:
מאפיין מקצוע של אביר קודש

קריאת תיגר צודקת
"כה אמרתי ובי אני נשבע :ארדוף אותך עד גיא צלמוות אם
לא תיתן את הדין על חטאיך כנגד האנושות!"
לפי-רצון  קדושה
קרוב פרץ 5
פעולה משנית
מטרה :יצור אחד בפרץ
השפעה :אחת לתור ,התקפה שלך נגד המטרה מסבה
1ק 6נזק נוסף .כל גלגול התקפה שלך המבוצע שלא נגד
המטרה סובל מחסר  .-2בנוסף ,כאשר אתה מסיים פעולת
תנועה במרחק של משבצת אחת מהמטרה ,אתה רשאי
להאריך את התנועה במשבצת אחת כפעולה חופשית,
בכדי לסיים את התנועה בסמוך למטרה .השפעה זו
נמשכת עד שאתה מפעיל את הכוח נגד מטרה אחרת או
ברגע שאתה מסיים את תורך שלא בסמוך למטרה ומבלי
שביצעת נגדה כל התקפה.
החל מדרגה  ,11הנזק הנוסף הוא 2ק.6
החל מדרגה  ,21הנזק הנוסף הוא 3ק.6
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה רק אחת לסיבוב.
הילה של אומץ
אתה מניף את נשקך או סמל הקודש שלך בקריאת קרב,
מנהיג את חבריך להלחם ברשע בכוחות מחודשים!
התקלות  קדושה
קרוב פרץ 5
פעולה משנית
מטרה :כל בן ברית בטווח
השפעה :אתה מנצל פרץ ריפוי מבלי לחדש נק"פ .כל בן
ברית בטווח זוכה בנק"פ זמני בסך מתאם החכמה שלך
)לפחות  + (1חצי דרגתך ובתוסף  +1לגלגול ההתקפה
הבא שהוא מבצע נגד מטרת קריאת התיגר הצודקת שלך,
עד תחילת תורך הבא.
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה מספר פעמים ביום
השווה למתאם החכמה שלך ורק אחת לסיבוב.
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ריבוי מקצועות של אביר קודש:
כאשר דמות לוקחת כשרון ריבוי מקצועות לאביר קודש ,היא
בוחרת בעת לקיחת הכשרון את אחד מהכוחות הבאים ואינה
יכולה לשנות את בחירתה:
 הכוח מזור מבורך השמיש אחת ליום. הכוח קריאת תיגר שמימית השמישה אחתלהתקלות והשפעתה מסתיימת בסוף תורה הבא
של הדמות.
 הכוח קריאת תיגר צודקת השמישה אחת להתקלותוהשפעתה מסתיימת בסוף תורה הבא של הדמות.

