ימאבושי
"בלי מכות ,חברים – כולנו קורצנו מאותו החומר".
נכתב על-ידי חגי גומפרט לשימוש עם מהדורה .4
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תכונות מקצוע
תפקיד :מגונן .אתה אומן בנשק ומומחה בשליטה עצמית
ובהשפעה על הגוף שלך.
מקור כוח :יסודני .יותר משאתה מאומן במהלכי-לחימה,
אתה אמן בסודות חישול-היסודות ,אותם אתה יודע כיצד
ליישם על עצמך .שינוי מערך היסודות בגופך מעצים את
מהלכי הלחימה שלך ומתאים אותם למצבים שונים.
תכונות מפתח :חוסן ,חכמה ,תבונה.
שליטה בשריון :לבוש ,עור.
שליטה בנשק :קפא"פ פשוט ,גרזנים צבאיים ,להבים קלים
צבאיים ,להבים כבדים צבאיים ,פטישים צבאיים ,טווח פשוט.
אביזר :קמע.
תוסף להגנות +1 :קשיחות +1 ,רצון.
נק"פ בדרגה ראשונה + 15 :ערך חוסן.
נק"פ שמתקבל בדרגה.6 :
פרצי ריפוי ליום + 9 :מתאם חוסן.
הכשרה במיומנויות :מאגיה )תבנ( .בדרגה הראשונה ,בחר
שלוש מיומנויות נוספות שאתה מוכשר בהן מהרשימה
הבאה :איום )כרז( ,אתלטיקה )כוח( ,דיפלומטיה )כרז( ,דת
)חכמ( ,היסטוריה )תבנ( ,טבע )חכמ( ,סיבולת )חסנ( ,תובנה
)חכמ(.
אפשרויות מבנה :ימאבושי אמן-הר ,ימאבושי אמן-ים,
ימאבושי אמן-סופה.
מאפייני מקצוע :בסיס שלמות ,השפעה גופנית ,מגן יסודני,
נקמה יסודנית ,ספיחת יסודות.
לעולם שני צדדים ,כך נאמר .צד חומרי וצד רוחני .הצד
הרוחני של העולם הוא רסיס מהים האסטרלי ,הצד החומרי –
שייך לכבשן היסודני.
העולם והשוכנים בו ,אם כן ,מורכבים מהיסודות .על היסודות
ניתן להשפיע בלחשים ובהשבעות .בלחשים ובהשבעות ,ניתן
להשפיע על מה שהיסודות יוצרים .בלחשים ובהשבעות ,בן
תמותה יכול להשפיע :על עצמו.
אתה הוא ימאבושי ,איש קרבות אשר למד להשפיע על
היסודות שבגופו שלו .אתה משתייך ככל הנראה למסדר
נזירים סגפנים או מגיע מעבר כאלכימאי.
אולי אתה סוגד לקדמונים הכלואים ,אולי אתה מנסה להוכיח
את נחיתות היסודנים ,אולי אתה סתם מחפש לך עוצמה –
אבל בזכת אימונים פיזיים ונפשיים ,לימודים של שנים על גבי
שנים ,הצלחת להשיג שליטה מוחלטת במערך היסודות
המרכיבים את גופך.

אביזרי הימאבושי :קמעות
קמעות עשויים לרוב מאבן-חן אשר קשורה ליסוד מסוים
ועליה נחרטו רונות של שליטה ביסוד זה .הם משמשים את
הימאבושי למקד את כוחו.
לרוב ,יש להחזיק את הקמע ביד ולהצמידו לחזה או למצח
על מנת ליהנות מכוחו.
אם אין ברצונכם לשלב סוג אביזרים חדש במשחק ,או
שאתם לא יכולים לחכות עד שאכתוב קמעות קסומים,
השתמשו באביזר הכדור כאביזר לימאבושי :הוא מתאים
בזכות העובדה שתפקידו לשלוט ולהשפיע ,ואשף עם ריבוי
מקצועות לימאבושי )או ימאבושי עם ריבוי מקצועות
לאשף?( הוא מתאים מבחינת רקע עלילתי ותכונות מפתח
כאחד.

סקירה לימאבושי
מאפיינים :אתה מחזיק בכוחות התקפיים רבי עוצמה
שמסבים ליריב נזק מכובד והגבלות רציניות .כוחות הגנתיים
מאפשרים לך לשמור על עצמך ועל בני בריתך .רוב
ההתקפות שלך הן בקפא"פ ,אולם חלקן מסוגלות ליצור
השפעה קרובה או לטווחים קצרים במיוחד .עליך לתכנן היטב
את צעדיך ,כי חלק מההתקפות שלך קשות לשליטה מעצם
טבען היסודני ,ועלולות לפגוע גם בבני בריתך ואפילו בך.
דת :רוב הימאבושים פנו לדרכם רק בחיפוש אחרי עוצמה
שתשרת מטרות אחרות .הם סוגדים לאלים כמו באהמות,
קורד ,או ביין .גם איון ווקנה זוכים לסגידתם של ימאבושים
משום התעסקותם בלימודים ,בידע ובסודות.
מוראדין ,החרש ,הוא מושא סגידתם של ימאבושים רבים.
לבסוף ,מתי-מעט מהימאבושים פונים לסגוד לקדמונים
עצמם .לרוע המזל ,רוב נציגויות הקדמונים ששרדו הושחתו
עד העצם ,ולרוב ימאבושים שאינם סוגדים לאלים ,סוגדים
פשוט לשדים מהשאול – או לכוחות גרועים אף יותר.
גזעים :הגמדים ,אשר סוגדים לאל-החרש מוראדין ,מהווים
חלק נכבד מאוכלוסיית הימאבושים .החוסן הגופני שלהם,
כוח הרצון שלהם ,אורך החיים שלהם והקשר שלהם לאדמה
– כולם הופכים את דרכו של אמן ההר ליחסית נפוצה
בקרבם.
הג'נאסי )גזע חדש בעולם המערכה ממלכות נשכחות( שהינם
נגועים ביסודות ומחזיקים כבר ביכולת הבסיסית לבחור איזה
יסוד מובלט אצלם ,פונים לדרכו של הימאבושי כמעט באופן
טבעי – לרוב לדרכו של אמן הים.
גזעים אחרים לא מחזיקים בחלקים בולטים מהאוכלוסייה
הימאבושית ,אולם ימאבושים ניתן למצוא כמעט מכל גזע.

יצירת ימאבושי
לימאבושי שלוש אפשרויות בניה מומלצות ,הן שילובי
היסודות הנפוצים והיעילים ביותר :אמן-הר ,אמן-ים ,אמן-
סופה .חוסן הוא תכונה חשובה ביותר עבור כולם ,אבל
אפשרות הבניה קובעת עד כמה חוסן חשוב ביחס לשתי
תכונות המפתח האחרות :חכמה ותבונה.

אמן-הר:
יציב כהר והרסני כרוח סכינים ,אתה מדגיש את האדמה
והאוויר מעל לכל .אתה מכה ביריביך ומושך אליך אש ,אשר
נהדפת ממך כמעט ללא השפעה .יותר מנזק ,אתה מדגיש
הגנה ומצבי-יתרון :מעין מנהיג משני במידה זו או אחרת.
התכונה החשובה ביותר עבורך היא חוסן ,שמשפיע על רוב
ההתקפות ועל כוח-הסבל שלך .התכונה הבאה שכדאי לך
להשקיע בה היא חכמה ,שמאפשרת לך לכסות כוחות אחרים
שתרצה לקחת ,בעיקר כוחות תכלית .תבונה ,שמשפיעה על
חלק מהמיומנויות ומאפייני המקצוע שלך ,היא התכונה
השלישית שתרצה להשקיע בה.
כשרון מומלץ:
מיומנויות מומלצות :דת ,טבע ,מאגיה ,סיבולת.
כוחות לפי-רצון מומלצים :מכה מקפיאה ,מכה רועמת.
כוחות התקלות מומלצים :נחל-חול.
כוחות יומיים מומלצים :מכה מרסקת.
אמן-ים:
כלוחם שמדגיש את המים והאדמה ,אתה קשוח כשונית
אלמוגים ,אולם דרך ההתקפה שלך היא כשל צונאמי נורא.
אתה מזנק אל בין שורות האויב ומתייצב ביניהם תוך שאתה
ממטיר עליהם הרס ומסיח אותם מבני בריתך האחרים ,נזהר
שלא לפגוע בטעות גם בבני-בריתך עם הכוח ההרסני שלך.
במידה מסוימת ,אתה סער משני של הקבוצה.
התכונה החשובה ביותר עבורך היא חוסן ,שמשפיע על רוב
ההתקפות ועל כוח-הסבל שלך .התכונה הבאה שכדאי לך
להשקיע בה היא תבונה ,שמשפיע על חלק מהמיומנויות
ומאפייני המקצוע שלך .חכמה מאפשרת לך לכסות כוחות
אחרים שתרצה לקחת ,בעיקר כוחות תכלית ,ועל כן היא
התכונה השלישית שכדאי לך להשקיע בה.
כשרון מומלץ:
מיומנויות מומלצות :היסטוריה ,מאגיה ,סיבולת ,תובנה.
כוחות לפי-רצון מומלצים :לשון אש ,מכה מקפיאה.
כוחות התקלות מומלצים :מהלומה יסודנית.
כוחות יומיים מומלצים :מכה מרסקת.
אמן-סופה:
אתה הוא זעם הסופה ,הברק והרעם .אתה מעדיף להדגיש
את האש והאויר שבך ,כך שלא ניתן להתעלם ממך .אתה
ידידו הטוב של הרכז בכך שאתה מושך אליך אש ,רק כדי
להכות בחזרה בשוטים שהעזו להתקרב אליך.
התכונה החשובה ביותר עבורך היא חכמה ,שמשפיעה על
רוב ההתקפות שלך .התכונה הבאה שכדאי לך להשקיע בה
היא חוסן ,על מנת להגדיל את כוח-הסבל שלך ולכסות כוחות
נוספים .התכונה השלישית שחשובה לך היא תבונה,
שמשפיעה על חלק מהמיומנויות ומאפייני המקצוע שלך.
כשרון מומלץ:
מיומנויות מומלצות :דת ,טבע ,מאגיה ,סיבולת.
כוחות לפי-רצון מומלצים :לשון אש ,מגע ארסי.
כוחות התקלות מומלצים :יד ברק.
כוחות יומיים מומלצים :אש-פרא.

מאפייני מקצוע של הימאבושי
כל הימאבושי הם לוחמים מאומנים ,אך הכלי המגדיר אותם
ומשמש אותם הוא בראש ובראשונה הכוח לשנות את מערך
היסודות בגופם באופן רצוני ומובהק .לכל הימאבושי ישנם
מאפייני המקצוע הבאים:
בסיס שלמות
הבסיס של אמנות הימאבושי היא יכולתו לעצב את מערך
היסודות בגופו באופן בולט ומובהק .הימאבושי מסוגל
להפעיל את עמידות בסיס השלמות :אדמה ,אוויר ,אש ומים.
הוא מסוגל להימצא בעמידה אחת בלבד בכל עת ,אולם כל
בסיסי השלמות שואבים ממאגר משותף של שימושים
להתקלות:
מספר הפעמים שאתה יכול להפעיל בסיס שלמות מכל סוג
שהוא ,שווה למתאם החוסן שלך פעמים בהתקלות.
כל עוד אתה מצוי בעמידת בסיס שלמות ,אתה זוכה בתוסף
כוח  +2לדרג"ש.
השפעה גופנית
ההבנה שלך ביסודות המרכיבים את גופך מאפשרת לך
להתגבר ביעילות על פגיעות .בכל פעם שאתה מנצל פרץ
ריפוי ומרפא נק"פ ,הוסף את מתאם התבונה שלך לנק"פ
שאתה משיב לעצמך.
נקמה יסודנית
הימאבושי מסוגל לבחון את מערך היסודות של יריב נבחר,
בכך לאתר את תנועותיו וחולשותיו הרגעיות .יכולת הנקמה
היסודנית מתוארת בהמשך.
ספיחת יסודות
הימאבושי מסוגל לספח לגופו יסודות או להעביר יסודות
מסוימים לעורו ,בכך להתאים את עצמו למצבים שונים
ולכפות על יריביו לתכנן היטב את צעדיהם.
כאשר אתה סופג נזק אש ,ברק ,חומצה ,קור ,קורן ,רעל או
רעם ,אתה זוכה בעמידות השווה לחצי דרגתך לנזק זה
)ולפחות  ,(1עד סוף תורך הבא או עד שאתה סופג סוג נזק
אחר מהרשימה .העמידות מתקבלת לאחר שאתה סופג את
הנזק ,ומסייעת רק נגד נזק עתידי.
אם אתה מותקף בהתקפה אשר גורמת כמה סוגי נזק
מהרשימה ,העמידות המתקבלת תקפה רק נגד סוג הנזק
העיקרי )ראה סל"ש לגבי החוקים של התקפות אשר גורמות
מספר סוגי נזק(.
אתה רשאי לבחור שלא לקבל את העמידות.

כוחות ימאבושי
הכוחות שלך נקראים "שלמויות" .שלמות מייצגת התאמה
ועיצוב במערך היסודות המרכיבים את גופך .מספר שלמויות
כוללות שאיבה של מהות יסודנית נוספת ,או פליטה של
מהות יסודנית מגופך מבלי להחליפה באחרת ,ואלו עולות לך
בבריאות פיזית  -פרצי ריפוי.
חלק מהשלמויות שלך משתמשות באביזר המעצים את
השפעתן .האביזר המשמש את הימאבושי הוא קמע .קמע
ימאבושי עשוי בדרך כלל מאבן יקרה עליה חרוטות רונות,
אשר תלויה על שרשרת או חוט .ניתן לענוד אותה לצוואר,
אולם יש להחזיקה ביד ולהצמידה לחזה או למצח על מנת
לתעל באמצעותה שלמויות.

מאפייני מקצוע
לכל הימאבושי גישה למאפייני המקצוע "בסיס שלמות"
ו"נקמה יסודנית" ,אשר פועלים כמו כוחות.
מאפיין מקצוע ימאבושי

בסיס שלמות :אדמה
רמת האדמה בך עולה ,בזמן שאוויר ,אש ומים נפלטים
החוצה ללא השפעה .אתה מתייצב בעמדה נוחה ודבר לא
יזיז אותך ממנה!
התקלות ♦ התמרה ,יסודני ,עמידה
מיוחד :אתה יכול להפעיל בסיס שלמות מספר פעמים
בהתקלות השווה למתאם החוסן שלך.
פעולה משנית
השפעה :אתה זוכה בתוסף  +1להגנת הקשיחות .אתה
רשאי להפחית משבצת אחת מכל גרירה ,דחיפה או
החלקה שמופעלות עליך.
מיוחד :החל מדרגה  ,11אתה רשאי להפחית עד 2
משבצות של גרירה ,דחיפה או החלקה.
החל מדרגה  ,21התוסף לקשיחות גדל ל .+2-אתה רשאי
להפחית עד  3משבצות של גרירה ,דחיפה או החלקה.

מאפיין מקצוע ימאבושי

בסיס שלמות :אוויר
רמת האוויר בך עולה ,בזמן שאדמה ,אש ומים נפלטים
החוצה ללא השפעה .תנועותיך זורמות וקלות כרוח ,והיריב
מתקשה לחמוק ממך.
התקלות ♦ התמרה ,יסודני ,עמידה
מיוחד :אתה יכול להפעיל בסיס שלמות מספר פעמים
בהתקלות השווה למתאם החוסן שלך.
פעולה משנית
השפעה :אתה זוכה בתוסף  +1להתקפות קפא"פ וטווח
נגד יריבים מסומנים.
מיוחד :החל מדרגה  ,11אתה זוכה בתוסף  +1להגנת
התגובה.
החל מדרגה  ,21התוסף להתקפה נגד יריבים מסומנים
גדל ל.+2-

מאפיין מקצוע ימאבושי

בסיס שלמות :אש
רמת האש בך עולה ,בזמן שאדמה ,אוויר ומים נפלטים
החוצה ללא השפעה .כל פרצה בהגנות היריב ,ולו הקטנה
ביותר ,מאפשרת לך לשלח בו להבות.
התקלות ♦ אש ,התמרה ,יסודני ,עמידה
מיוחד :אתה יכול להפעיל בסיס שלמות מספר פעמים
בהתקלות השווה למתאם החוסן שלך.
פעולה משנית
השפעה :אתה זוכה בעמידות  5אש .כל יריב סמוך אליך
המבצע בתורו התקפה אשר אינה כוללת אותך כמטרה,
סופג נזק אש בסך  + 3מתאם החכמה שלך מייד אחרי
ביצוע ההתקפה.
מיוחד :החל מדרגה  ,11העמידות היא  15אש והנזק הוא
 + 6מתאם החכמה שלך.
החל מדרגה  ,21העמידות היא  25אש והנזק הוא + 9
מתאם החכמה שלך.

מאפיין מקצוע ימאבושי

בסיס שלמות :מים
רמת המים בך עולה ,בזמן שאדמה ,אוויר ואש נפלטים
החוצה ללא השפעה .כעת אתה מתאים את עצמך למצבים
דוחקים ,עובר ממגננה להתקפה במהירות על-טבעית.
התקלות ♦ התמרה ,יסודני ,עמידה
מיוחד :אתה יכול להפעיל בסיס שלמות מספר פעמים
בהתקלות השווה למתאם החוסן שלך.
פעולה משנית

השפעה :תחת השפעתה של עמידה זו ,בכל פעם שיריב
מסומן מבצע התקפה )גם אם אתה מטרה להתקפה זו(,
אתה רשאי לפסוע משבצת אחת לכיוונו כפעולה חופשית.
אם פסיעה זו מביאה אותך למשבצת סמוכה אליו ,אתה
רשאי לבצע נגדו התקפת קפא"פ בסיסית מייד אחרי שסיים
את פעולת ההתקפה.
אתה גם זוכה בתוסף כוח  +5לבדיקות סיבולת שנועדו
לשמור על עצירת נשימה.
מיוחד :החל מדרגה  ,11אתה רשאי לפסוע  2משבצות.
החל מדרגה  ,21אתה רשאי לפסוע  3משבצות.
מאפיין מקצוע ימאבושי

נקמה יסודנית
אגרופיך הקמוצים בוהקים כאשר כוח יסודני מצטבר בהם,
מוכן להשתחרר ברגע שהמטרה שבחרת לך תחשוף פרצה
בהגנה.
לפי-רצון ♦ יסודני; אש  /ברק  /קור  /רעם )ראה תוכן(
קרוב פרץ 5
פעולה משנית
מטרה :יצור אחד בפרץ
השפעה :אתה מסמן את המטרה .המטרה נשארת
מסומנת עד שאתה מפעיל את הכוח הזה נגד מטרה
אחרת .המטרה נשארת מסומנת אם אתה מסמן מטרות
אחרות באמצעות כוחות אחרים .יצור אחד יכול להיות
מטרה לסימון אחד בלבד .סימון חדש מחליף את קודמו.
אם המטרה המסומנת שלך מבצעת התקפה שלא כוללת
אותך כמטרה ,היא סובלת מחסר  -2להתקפה.
מיוחד :בכל פעם שהיצור המסומן מבצע התקפה שלא
כוללת אותך כמטרה ,אתה רשאי להוסיף 1ק 4נזק
להתקפה אחת שאתה מבצע נגדו ,עד תחילת תורו הבא.
אתה רשאי להשתמש בתוסף הנזק הזה רק כאשר אתה
מפעיל בסיס שלמות .סוג הנזק תלוי בבסיס בו אתה נמצא:
בבסיס אדמה זהו נזק רעם .בבסיס אוויר זהו נזק ברק.
בבסיס אש זהו נזק אש .בבסיס מים – נזק קור.
החל מדרגה  ,11התוסף לנזק הוא 2ק.4
החל מדרגה  ,21התוסף לנזק הוא 3ק.4
כוחות לפי-רצון:
התקפה מקפיאה
מכה צוננת יונקת את החום מגוף היריב ומשלחת בו
רעידות.
לפי-רצון ♦ יסודני ,נשק ,קור
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חוסן נזק קור והמטרה נעשית
מואטת עד סוף תורך הבא .בדרגה  ,21הגדל את הנזק ל-
]2נ[  +מתאם חוסן.

התקפת ימאבושי 1

התקפת ימאבושי 1

לשון-אש
התקפה לוהטת משלחת ביריב שוט עשוי להבות וגוררת
אותו אליך.
לפי-רצון ♦ אביזר ,אש ,יסודני
טווח 3
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן או חכמה נגד תגובה
פגיעה1 :ק + 6מתאם חוסן או חכמה נזק אש והמטרה
נגררת  3משבצות .החל מדרגה  ,21הנזק הוא 2ק+ 6
מתאם חוסן או חכמה.
מיוחד :כאשר אתה מקבל לראשונה כוח זה ,עליך לבחור
אם התכונה המשפיעה עליו היא חוסן או חכמה .לא ניתן
לשנות את הבחירה.

התקפת ימאבושי 1

מגע ארסי
כאשר הנשק מפלח את גוף היריב ,אתה מוסיף לו קסם
רעיל.
לפי-רצון ♦ יסודני ,נשק ,רעל
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[ והמטרה סובלת מחסר  -2לגלגולי ההתקפה
עד סוף תורך הבא .אם אתה מדמם ,הוסף נזק רעל בסך
מתאם החכמה שלך .בדרגה  ,21הגדל את הנזק ל]2-נ[.

התקפת ימאבושי 1

מכה רועמת
מהלומה כבדה הודפת את היריב בקול רעם.
לפי-רצון ♦ יסודני ,נשק ,רעם
קפא"פ 1
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חוסן נזק רעם והמטרה נדחפת שתי
משבצות .בדרגה  ,21הגדל את הנזק ל]2-נ[  +מתאם
חוסן.

כוחות יומיים דרגה :1
התקפת ימאבושי 1

אש-פרא
אתה משגר כלפי היריב כוח בלתי-נשלט של אש מכלה.
יומי ♦ אביזר ,אש ,יסודני
טווח 5
פעולה רגילה
דרישות :כדי להפעיל התקפה זו ,אתה חייב להיות בבסיס
שלמות אש או להחזיק בפרץ ריפוי אחד לפחות.
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד תגובה
פגיעה2 :ק + 8מתאם חכמה נזק אש.
השפעה :המטרה וכל יצור סמוך לה סופגים נזק אש
מתמשך ) 5הצלה לסיום(.
מיוחד :אם אתה מפעיל בסיס שלמות אש ,אתה חייב
לסיים את בסיס השלמות כאשר אתה מפעיל אש-פרא .אם
אתה לא מפעיל בסיס שלמות אש ,אתה חייב להיכנס
להפעיל בסיס שלמות אדמה ,אוויר או מים לפני שתסיים
את תורך ,או לאבד פרץ ריפוי אחד.
התקפת ימאבושי 1

כוחות התקלות דרגה :1
התקפת ימאבושי 1

מהלומה יסודנית
אתה פורק כוח יסודני במכה רבת עוצמה.
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן.
מיוחד :אם אתה נמצא בבסיס שלמות ,הוסף את היתרונות
הבאים בפגיעה:
אדמה :המטרה נעשית איטית עד סוף תורך הבא.
אויר :בן ברית במרחק  5משבצות פוסע משבצת אחת.
אש :מחסר  -2לדרג"ש המטרה עד סוף תורך הבא.
מים :אתה רשאי לפסוע  2משבצות.
התקפת ימאבושי 1

יד-ברק
בקול זמזום נוקב ,ברקים משוגרים מכף ידך ומטפסים
במעלה הלהב ,מוסיפים כאב מסמא להתקפה.
התקלות ♦ ברק ,יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חכמה נזק ברק והמטרה סובלת
מחסר  -2לכל גלגולי ההתקפה עד תחילת תורך הבא.
החטאה :מתאם חכמה נזק ברק.

מכה מרסקת
מייד לאחר הפגיעה הראשונה ,אגרוף עשוי סלע מגיח
קדימה.
יומי ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ 1
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן .בצע התקפה משנית נגד
המטרה.
התקפה משנית :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה1 :ק + 8מתאם חוסן והמטרה הלומה עד סוף
תורך הבא.
כוחות תכלית דרגה :2

תכלית ימאבושי 2

משיכה יסודנית
אתה שולח את כוח רצונך ומושך אליך התקפה יסודנית.
יומי ♦ יסודני
קרוב פרץ 2
הפרעה מיידית
תנאי :יצור בטווח מותקף או תוקף באמצעות התקפה עם
מילת מפתח אחת או יותר מהבאות :אש ,ברק ,חומצה,
קור ,קורן ,רעל או רעם.
השפעה :אתה הופך למטרה של ההתקפה ,במקום
המטרה המקורית .אתה רשאי להפעיל את יתרון מאפיין
המקצוע ספיחת יסודות גם אם ההתקפה החטיאה אותך או
לא גרמה לך כל נזק.

התקפת ימאבושי 1

נחל-חול
אם הפגיעה הראשונית לא הספיקה ,נראה מה הוא יחשוב
כשהאדמה תסחוף אתכם כמו נהר שוצף?
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ 1
פעולה רגילה
דרישות :אתה והמטרה צריכים לעמוד על הקרקע.
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חוסן והמטרה נדחפת  2משבצות.
אתה רשאי לפסוע שתי משבצות ,אולם חייב לסיים פסיעה
זו בסמוך למטרה.

תכלית ימאבושי 2

ספיחה מתמשכת
אתה משמר רק עוד קצת את השפעת הספיחה שלך.
התקלות ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :מאפיין המקצוע ספיחת יסודות מעניק לך
עמידות.
השפעה :העמידות שספיחת היסודות מעניקה לך
מתקיימת עד סוף תורך הבא.

תכלית ימאבושי 2

שלמות מזורזת
בפרץ רגעי של כוח רצון ,אתה משנה את מערך היסודות
בגופך מהר במיוחד.
יומי ♦ יסודני
פעולה חופשית
השפעה :אתה מנצל שימוש בבסיס שלמות להתקלות זו,
ונכנס מייד לעמידת גוף של אדמה ,גוף של אוויר ,גוף של
אש או גוף של מים.

תכלית ימאבושי 2

תמרון נוזלי
אתה נמס לנוזל ומתמצק מצידו השני של היריב.
התקלות ♦ התמרה ,יסודני
פעולת תנועה
דרישות :אתה סמוך ליריב.
השפעה :אתה פוסע דרך שטחו של היריב אל משבצת
אחרת הסמוכה אליו .היריב נעשה מסומן עד סוף תורך
הבא.

כוחות יומיים דרגה :5
התקפת ימאבושי 5

עוקץ-סלע
בשבריר שנייה ,הזרוע שלך הופכת לחרוט אבן וננעצת
ביריב מופתע.
יומי ♦ אביזר ,יסודני
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד תגובה
פגיעה2 :ק + 8מתאם חוסן ואתה רשאי להחליק את
המטרה  3משבצות .המטרה סופגת נזק מתמשך ) 5הצלה
לסיום(.
מיוחד :אם יש לך יתרון קרבי נגד המטרה ,אתה רשאי
להפוך אותה לנטועה ,במקום להחליק אותה .המטרה
נשארת נטועה עד שהיא מצליחה בהצלה נגד הנזק
המתמשך.

התקפת ימאבושי 5

כוחות התקלות דרגה :3
התקפת ימאבושי 3

הנחתה כבדה
אדמה ומוצקות זורמים לתוך זרועך ,מעצימים את הפגיעה.
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן.
מיוחד :נגד מטרה שמעניקה לך יתרון קרבי ,הוסף את
מתאם החכמה לנזק.
התקפת ימאבושי 3

משב מפריע
בזוית העין אתה מבחין בנבל אשר מנסה לפגוע בחבר.
בזוית העין ,הנבל מבחין במכת רוח הנושאת עימה אבק
וחול.
התקלות ♦ אביזר ,התמרה ,יסודני
קרוב פרץ 5
תגובה מיידית
תנאי :יריב בטווח מבצע התקפה נגד בן ברית בטווח
מטרה :היריב התוקף
התקפה :חכמה נגד תגובה
פגיעה :היריב סובל מחסר  -4לגלגול ההתקפה ומעניק
יתרון קרבי לך ולכל בני בריתך עד סוף תורך הבא.
השפעה :אתה רשאי לפסוע למשבצת הקרובה ביותר אליך
שהיא פנויה וסמוכה למטרה .פסיעה זו אינה מושפעת
מתוואי שטח קשה ואתה רשאי לפסוע גם על פני נוזלים
ודרך שטחם של יריבים.

התקפת ימאבושי 3

פרץ בערה
להבות מתפרצות סביבך בקול מלחשש כאשר אתה מניף
את נשקך.
התקלות ♦ אש ,יסודני ,נשק
קרוב פרץ 1
פעולה רגילה
מטרה :כל יריב בטווח
התקפה :חוסן נגד תגובה
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חוסן  +מתאם תבונה נזק אש.

מעטפת צוננת
כאשר העור שלך קופא ,היריב האחוז שוקע במוות קריר.
יומי ♦ אביזר ,יסודני ,קור
קפא"פ 1
פעולה רגילה
דרישות :אתה חייב לאחוז ביצור על מנת להפעיל נגדו
התקפה זו .אתה לא יכול להפעיל התקפה זו כאשר אתה
מצוי בבסיס שלמות אש.
מטרה :יצור אחוז אחד
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה1 :ק + 6מתאם חוסן נזק קור והמטרה נעשית
מוחלשת וסובלת מחסר  -4לבדיקות המלטות עד סוף תורך
הבא.
תמיכה רגילה :ניתן לתמוך בכוח שני סיבובים נוספים,
בתנאי שהמטרה לא נמלטת מהאחיזה.
בכל סיבוב תמיכה ,חזור על ההתקפה נגד אותה המטרה
והגדל את הנזק בפגיעה ב1-ק2) 6ק + 6מתאם חוסן
בסיבוב התמיכה הראשון3 ,ק + 6מתאם חוסן בשני( .אתה
יכול לתמוך בכוח גם בהחטאה ,כל עוד אתה אוחז את
המטרה.
התקפת ימאבושי 5

גניבת יסודות
בפרץ של כוח רצון ,אתה מצליח להשפיע על היסודות
המרכיבים יריב :אותם אתה לוקח לעצמך.
יומי ♦ יסודני ,נשק ,ריפוי
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חכמה.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :אתה רשאי לנצל פרץ ריפוי ולרפא נק"פ.
כוחות תכלית דרגה :6
תכלית ימאבושי 6

התקשחות
אדמה ומוצקות ממלאים את עורך.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
השפעה :אתה מקבל נק"פ זמני בסך 2ק + 6מתאם החוסן
שלך ומבצע זריקת הצלה נגד השפעה אחת שפועלת עליך.

תכלית ימאבושי 6

מעוף רגעי
אתה נעשה אוורירי ומחליק למיקום נוח יותר.
התקלות ♦ יסודני
פעולת תנועה
השפעה :אתה עף  + 6מתאם החכמה משבצות .אתה
חייב לסיים את המעוף על הקרקע ,או שתתרסק.

תכלית ימאבושי 6

עוצמה יסודנית
הכוח הרוחני שלך מעצים את הפיזי.
התקלות ♦ יסודני
פעולה משנית
השפעה :ההתקפה הבאה שלך זוכה בתוסף לגלגול
ההתקפה ולנזק ,השווה למתאם התבונה שלך.
כוחות התקלות דרגה :7

התקפת ימאבושי 7

מלכודת מים
בתנועת הצלפה ,זרוע אחת שלך מתמתחת בנוזליות כדי
להכות ביריב ולגרור אותו אליך.
התקלות ♦ יסודני ,נשק
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד תגובה
פגיעה :המטרה נעשית שרועה ונגררת מספר משבצות
השווה למתאם החכמה שלך .אתה רשאי לבצע התקפה
משנית נגד המטרה ,בתנאי שהיא נמצאת בהישג הנשק
שאתה אוחז.
קפא"פ נשק
התקפה משנית:
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן.
התקפת ימאבושי 7

מכת קרח
אתה מכה ביריב במוות קפוא.
התקלות ♦ יסודני ,נשק ,קור
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן נזק קור והמטרה מואטת
ומוחלשת עד תחילת תורך הבא.
התקפת ימאבושי 7

שטף קורן
העור שלך מבהיר באור מסנוור אשר מעוור את היריב.
התקלות ♦ יסודני ,נשק ,קורן
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חכמה נזק קורן והמטרה מעניקה לך
יתרון קרבי עד תחילת תורך הבא.
השפעה :מייד אחרי ההתקפה ,אתה רשאי לנוע 2
משבצות ולבצע התקפה משנית.
מטרה :יצור אחד
התקפה משנית :חכמה נגד דרג"ש
פגיעה]1 :נ[  +מתאם חכמה.

כוחות יומיים דרגה :9
התקפת ימאבושי 9

זעקה יסודנית
אין זו צעקה רגילה – קול הזעקה הנורא מתנפץ מתוך כל
חלקיק במהותך ומרסק כל שבדרכו.
יומי ♦ אביזר ,יסודני ,רעם
קרוב פרץ 3
פעולה רגילה
מטרה :כל יצור בטווח
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה3 :ק + 8מתאם חוסן נזק רעם.
השפעה :אתה ,כמו-גם כל יצור בטווח ,נעשה הלום עד
סוף תורך הבא.
התקפת ימאבושי 9

יד הסופה
אגרוף אפוף ברקים מכה ביריב .גם כשהוא נהדף בכאב,
הברקים מזנקים סביבו במשך זמן מה.
יומי ♦ אביזר ,ברק ,יסודני
טווח 1
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה3 :ק + 8מתאם חכמה נזק ברק.
השפעה :בכל פעם שהיצור מסיים את תורו בסמוך ליצור
אחר ,הוא סופג  10נזק ברק וכל יצור הסמוך אליו זוכה
ביתרון קרבי נגד עד תחילת תורו הבא )הצלה לסיום(.
כוחות תכלית דרגה :10

תכלית ימאבושי 10

עמידות משתנה
שינוי מהיר במערך היסודות מאפשר לך לחסום התקפות
מסוימות.
יומי ♦ יסודני
מיוחד :אתה רשאי להשתמש בכוח זה פעמיים ביום .שני
השימושים יכולים להתבצע באותה ההתקלות או
בהתקלויות נפרדות.
פעולה משנית
השפעה :אתה מקבל עמידות  + 10מתאם חוסן לסוג נזק
אחד לבחירתך ,עד סוף ההתקלות.

תכלית ימאבושי 10

ספיחה מועצמת
אתה משמר רק עוד קצת את השפעת הספיחה שלך ,ואף
מעצים אותה.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :מאפיין המקצוע ספיחת יסודות מעניק לך
עמידות.
השפעה :העמידות שספיחת היסודות מעניקה לך
מתקיימת עד סוף תורך הבא .אתה גם רשאי לנצל פרץ
ריפוי ולרפא נק"פ.

תכלית ימאבושי 10

שלמות אוויר מועצמת
בכוח הרצון שלך ,הגוף והרוח מתאחדים.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :אתה יכול להשתמש בכוח זה רק כאשר אתה
מפעיל את בסיס שלמות האוויר.
השפעה :עד סוף ההתקלות או עד שתסתיים השפעת
בסיס שלמות האוויר שלך ,אתה רשאי להחליק כל יריב
סמוך שאתה פוגע בו ,משבצת אחת.

כוחות התקלות דרגה :13
התקפת ימאבושי 13

הופעה לוהטת
אתה מתפרק בתוך רגעים מספר לענן גיצים ,לפני שאתה
מתמצק בפרץ להבות במקום אחר.
התקלות ♦ אש ,יסודני ,נשק ,שיגור
פעולה רגילה
השפעה :אתה משתגר  5משבצות ,ואז מבצע התקפה
משנית.
קרוב פרץ 1
התקפה משנית:
מטרה :כל יריב בטווח
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן נזק אש.
השפעה :אתה מסמן את המטרה עד סוף תורך הבא.

התקפת ימאבושי 15

זעם מטביע
אתה מתפרק לזרם של מים המכים בעוצמה ביריב.
יומי ♦ נשק ,יסודני
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
מיוחד :לפני ההתקפה ,אתה רשאי לפסוע  2משבצות.
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן והמטרה )הצלה לסיום(.
ההצלה סופגת מחסר השווה לחצי מתאם התבונה שלך.
החטאה :חצי נזק והמטרה נעשית והמטרה המומה )הצלה
לסיום(.

התקפת ימאבושי 13

מהלומה גולמית
כוח יסודני גולמי ולא-מעובד מעצים את ההתקפה שלך.
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן.
מיוחד :אם אתה נמצא בבסיס שלמות ,הוסף את היתרונות
הבאים בפגיעה:
אדמה :המטרה נעשית שרועה.
אויר :כל יצור מלבדך זוכה בהסתרה נגד המטרה ,עד
סוף תורך הבא.
אש :המטרה וכל יריב הסמוך אליך ,סופגים נזק אש בסך
מתאם החכמה שלך.
מים :המטרה נעשית מושבתת עד סוף תורך הבא.
התקפת ימאבושי 13

מערבולת רוח
אתה שואב אויר לקרבך במשב רוח עוצמתי.
התקלות ♦ אביזר ,יסודני
קרוב פרץ 3
פעולה רגילה
מטרה :כל יצור בטווח
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה2 :ק + 6מתאם חכמה והמטרה נגררת  2משבצות
ונופלת שרועה.
מיוחד :אתה חייב להפעיל בסיס שלמות אוויר לפני
שתסיים את תורך ,או להיעשות הלום בתורך הבא .אם
אתה כבר מפעיל בסיס שלמות אוויר ,אתה נעשה ערטילאי
ומוחלש בתורך הבא.
כוחות יומיים דרגה :15

התקפת ימאבושי 15

כוח סטאטי
העיניים שלך בוערות באור לבן כאשר אתה משלח ברקים
לכל עבר ,מרתק את יריביך למקומם.
יומי ♦ אביזר ,ברק ,יסודני
קרוב פרץ 5
פעולה רגילה
מטרה :כל יריב בטווח
התקפה :חוסן נגד תגובה
פגיעה :אם המטרה נעה ממקומה מכל סיבה שהיא לפני
סוף תורך הבא ,שלא באמצעות שיגור ,היא סופגת 2ק10
 +מתאם חוסן נזק ברק.
השפעה :כל יצור בטווח סופג 1ק + 10מתאם חכמה נזק
ברק.
מיוחד :אתה נעשה נטוע עד סוף תורך הבא.

התקפת ימאבושי 15

פרץ קיפאון
אתה מקריב מהחיוניות שלך ,אולם ההקרבה משתלמת –
האזור סביבך מתכסה במעטה של כפור נורא.
יומי ♦ אביזר ,אזור ,יסודני ,קור
קרוב פרץ 3
פעולה רגילה
מיוחד :כאשר אתה מפעיל כוח זה ,אתה מנצל פרץ ריפוי
מבלי לרפא נק"פ .אתה לא יכול להפעיל את הכוח אם לא
נותרו לך פרצי ריפוי.
מטרה :כל יריב בטווח
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה2 :ק + 10מתאם חכמה נזק קור והמטרה נעשית
נטועה עד סוף תורך הבא.
מיוחד :אתה נעשה נטוע עד סוף תורך הבא.
השפעה :האזור הופך לתוואי שטח קשה עבור כל היצורים
מלבדך ,עד סוף ההתקלות .כל יצור שנע או פוסע יותר
משתי משבצות ברצף בתוך האזור בכל דרך שהיא ,נעשה
שרוע מייד בסיום התנועה.
כוחות תכלית דרגה :16

תכלית ימאבושי 16

ספיחה נצלנית
הגברה רגעית בכושר הספיחה שלך מאפשר לך להפוך נזק
לבריאות.
יומי ♦ יסודני
פעולה מיידית
דרישות :אתה מותקף בהתקפה עם אחת או יותר ממילות
המפתח הבאות :אש ,ברק ,חומצה ,קור ,קורן ,רעל או
רעם.
השפעה :אתה רשאי לנצל מייד פרץ ריפוי ולרפא נק"פ,
לפני שמבוצע הגלגול הנזק ,אפילו אם ההתקפה החטיאה.

תכלית ימאבושי 16

שלמות אדמה משופרת
חומה של רצון טהור מגבירה את האדמה שבך.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :אתה יכול להשתמש בכוח זה רק כאשר אתה
מפעיל את בסיס שלמות האדמה.
השפעה :עד סוף ההתקלות או עד שתסתיים השפעת
בסיס שלמות האדמה שלך ,אתה זוכה בהתנגדות  5לכל
נזק ובחסינות להשפעות איבון ,אולם אתה גם נעשה מואט.

תכלית ימאבושי 16

שלמות אש משופרת
שלהבת של רצון טהור מגבירה את האש שבך.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :אתה יכול להשתמש בכוח זה רק כאשר אתה
מפעיל את בסיס שלמות האש.
השפעה :עד סוף ההתקלות או עד שתסתיים השפעת
בסיס שלמות האש שלך ,ההשפעה של בסיס שלמות האש
תקפה לא רק נגד יריבים סמוכים ,אלא נגד כל יריב בטווח
 3משבצות .הגדל ב 5-את העמידות לאש שבסיס שלמות
האש מעניקה לך ,אולם אתה סופג גם רגישות  10לקור.
כוחות התקלות דרגה :17

התקפת ימאבושי 17

אחיזת סלע
כאשר כף ידך מתאבנת ,האחיזה שלך מוחצת את היריב
המתפתל בכאב.
התקלות ♦ אביזר ,יסודני
קפא"פ 1
פעולה רגילה
דרישות :אתה חייב לאחוז ביצור על מנת להפעיל נגדו
התקפה זו.
מטרה :יצור אחוז אחד
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה3 :ק + 10מתאם חוסן נזק והמטרה סובלת מחסר
 -4לבדיקות המלטות עד סוף תורך הבא.
התקפת ימאבושי 17

גל הדף
אתה מכה באדמה בעוצמה ,הופך אותה לחלק ממך,
ומשפיע עליה.
התקלות ♦ אביזר ,אזור ,יסודני
קרוב פרץ 3
פעולה רגילה
מטרה :כל יריב בטווח שנוגע בקרקע
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה2 :ק + 8מתאם חכמה והמטרה נעשית שרועה.
השפעה :האזור הופך לתוואי שטח קשה עד תחילת תורך
הבא.

התקפת ימאבושי 17

מגע אלכימי
הגעת לרמה שבה אתה מסוגל להשפיע על היסודות בגופו
של אחר.
התקלות ♦ חומצה ,יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן נזק ונזק חומצה מתמשך
השווה ל + 5-מתאם התבונה שלך )הצלה לסיום(.
כוחות יומיים דרגה :19
התקפת ימאבושי 19

ביזה יסודנית
אתה מרשה לעצמך לקחת חומר טרי ממישהו שבקרוב
כבר לא יזדקק לו.
יומי ♦ יסודני ,נשק ,ריפוי
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן והמטרה סופגת מחסר -2
לגלגולי ההתקפה )הצלה לסיום(.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :אתה רשאי לנצל פרץ ריפוי ולרפא נק"פ.

התקפת ימאבושי 19

שובל ברקים
שרשרת התקפות עטורת ברקים מסתיימת ברעם.
יומי ♦ ברק ,יסודני ,נשק ,רעם
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חכמה נזק ברק.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :מייד אחרי ההתקפה ,אתה רשאי לפסוע שתי
משבצות ולבצע התקפה משנית נגד מטרה אחרת.
קפא"פ נשק
התקפה משנית:
התקפה :חכמה נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חכמה נזק ברק.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :מייד אחרי ההתקפה המשנית ,כל יריב סמוך
אליך סופג נזק רעם השווה למתאם החכמה שלך.
כוחות תכלית דרגה :22
תכלית ימאבושי 22

שלמות אדמה מוחלטת
אין לך צורך בארבעה יסודות ,אם ברצונך להיות לסלע יחיד
ומוצק.
יומי ♦ יסודני
פעולה משנית
דרישות :אתה יכול להשתמש בכוח זה רק כאשר אתה
מפעיל את בסיס שלמות האדמה.
השפעה :עד סוף ההתקלות או עד שתסתיים השפעת
בסיס שלמות האדמה שלך ,אתה זוכה בהתנגדות  20לכל
נזק ובחסינות להשפעות איבון ולהאטה ,אולם אתה יכול
לנקוט בפעולה אחת בלבד בכל תור – רגילה ,תנועה או
משנית .פעולות מיידיות ומזדמנות אתה מבצע כרגיל.

תכלית ימאבושי 22

חלק מהרוח
אתה הופך לחלק מהאוויר.
התקלות ♦ יסודני
פעולת תנועה
השפעה :אתה נעשה ערטילאי וזוכה בהזחה עד תחילת
תורך הבא.
אז ,אתה עף  12משבצות .אם אתה מסיים את התנועה
מבלי לנחות ,אתה צונח בבטחה  12משבצות .אם צניחה זו
לא הביאה אותך לקרקע ,אתה מתרסק.
כוחות התקלות דרגה :23

התקפת ימאבושי 23

מהלומה קדמונית
הכוח היסודני שמתרכז בכף ידך מתחרה בעוצמת
הקדמונים.
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]3 :נ[  +מתאם חוסן.
מיוחד :אם אתה נמצא בבסיס שלמות ,הוסף את היתרונות
הבאים בפגיעה:
אדמה :המטרה נעשית הלומה עד סוף תורך הבא.
אויר :כל בני בריתך בטווח  5מחליקים שתי משבצות.
אש :המטרה סופגת נזק אש בסך  + 10מתאם החוסן
שלך אם היא לא תוקפת אותך בתורה הבא.
מים :אתה מקבל נק"פ זמני השווה לדרגתך.

התקפת ימאבושי 23

העברת חומר
אם יש בך חומר יסודני עודף ,מדוע לא להעביר לאחר את
המעמסה?
התקלות ♦ יסודני ,נשק
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]3 :נ[  +מתאם חוסן .אם אתה סובל מהשפעות
מתמשכות שמאפשרות הצלה לסיום ,אתה רשאי לסיים
מייד השפעה אחת שכזו ללא צורך בהצלה ,כאשר המטרה
סופגת השפעה זהה .ההשפעה שאתה מעביר חייבת
להחזיק במילת מפתח אחת או יותר מהבאות :אש ,ברק,
חומצה ,רעל ,קור ,קורן ,רעל או רעם.
החטאה :אם אתה סובל מהשפעות מתמשכות
שמאפשרות הצלה לסיום ,אתה רשאי לבצע מייד הצלה
נגד השפעה אחת כזו שלה אחת או יותר מהבאות :אש,
ברק ,חומצה ,רעל ,קור ,קורן ,רעל או רעם .ההצלה
מבוצעת עם תוסף השווה למתאם החכמה שלך.

התקפת ימאבושי 25

שלמות אוויר מוחלטת
אין לך צורך בארבעה יסודות ,אם ברצונך להיות חלק
מהרוח.
יומי ♦ אביזר ,יסודני ,רעם
קפא"פ 1
פעולה רגילה
דרישות :אתה יכול להשתמש בכוח זה רק כאשר אתה
מפעיל את בסיס שלמות האוויר.
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד תגובה
פגיעה4 :ק + 10מתאם חכמה נזק רעם.
השפעה :עד סוף ההתקלות או עד שתסתיים השפעת
בסיס שלמות האוויר שלך ,אתה נעשה ערטילאי וזוכה
במהירות תעופה .6
כוחות התקלות דרגה :27
התקפת ימאבושי 27

התקפת ימאבושי 23

רצון קדמוני
מהות היסודות נשקפת מאישוני עיניך.
התקלות ♦ אביזר ,יסודני ,מבט
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד רצון
פגיעה4 :ק + 8מתאם חוסן נזק.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :עד סוף תורך הבא ,המטרה אינה יכולה ליהנות
מכל עמידות לסוגי הנזק הבאים :אש ,ברק ,חומצה ,רעל,
קור ,קורן ,רעל או רעם.

קורנס צונן
הזרוע והנשק שלך נעטפים בקרח ,כאשר המהלומה שלך
משלחת רסיסי קרח לכל עבר.
התקלות ♦ יסודני ,נשק ,קור ,רעם
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חוסן נזק קור והמטרה נעשית נטועה
עד סוף תורך הבא.
השפעה :המטרה וכל היצור הסמוכים אליה סופגים ]2נ[
נזק רעם.
התקפת ימאבושי 27

כוחות יומיים דרגה :25
התקפת ימאבושי 25

חורבן מאכל
סערת מהלומות מותירה אחריה קולות תסיסה חולניים.
יומי ♦ חומצה ,יסודני ,נשק
קרוב פרץ 1
פעולה רגילה
מטרה :כל יריב בטווח
התקפה :חוסן נגד דרג"ש
פגיעה]4 :נ[  +מתאם חוסן נזק חומצה.
השפעה :המטרה נעשית הלומה עד סוף תורך הבא.

סופה בכף היד
כאשר הזרוע שלך הופכת למערבולת של ברקים וערפל
מסתחרר ,מהמרפק ומעלה ,ברור לכולם שמישהו עומד
לסבול.
התקלות ♦ אביזר ,אש ,ברק ,יסודני
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד תגובה
פגיעה4 :ק + 8מתאם חכמה נזק ברק ואש.
השפעה :המטרה מסומנת עד סוף תורך הבא.
כוחות יומיים דרגה :29

התקפת ימאבושי 25

כמישה אכזרית
אתה לוקח לעצמך מהות יסודנית מהיריב ,מותיר אותו
חלוש ופגוע.
יומי ♦ יסודני ,נשק ,ריפוי
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה]2 :נ[  +מתאם חכמה והמטרה נעשית מוחלשת
)הצלה לסיום(.
החטאה :חצי נזק.
השפעה :אתה רשאי לנצל פרץ ריפוי ולרפא נק"פ.

התקפת ימאבושי 29

זעם ההר
אתה מתעל את השלמות הנעלה ביותר של אמן ההר,
במכה של אדמה ושל אוויר.
יומי ♦ ברק ,יסודני ,כוח ,נשק ,רעם
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה]3 :נ[  +מתאם חוסן נזק כוח.
השפעה :עד סוף ההתקלות ,המטרה סופגת נזק ברק
ורעם השווה למתאם החכמה שלך בכל תור שבו היא נעה
ממקומה.

התקפת ימאבושי 29

רעב הים
אתה מתעל את השלמות הנעלה ביותר של אמן הים,
במכה של מים ושל אדמה.
יומי ♦ חומצה ,יסודני ,נשק ,קור ,רעל
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד קשיחות
פגיעה]6 :נ[  +מתאם חוסן נזק קור ,רעל וחומצה.
השפעה :המטרה סופגת מחסר לגלגולי ההתקפה השווה
לחצי מתאם התבונה שלך )הצלה לסיום(.

התקפת ימאבושי 29

חרון הסופה
אתה מתעל את השלמות הנעלה ביותר של אמן הסופה,
במכה של אש ושל אוויר.
יומי ♦ אש ,ברק ,יסודני ,נשק ,רעם
קפא"פ נשק
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חכמה נגד קשיחות
פגיעה]7 :נ[  +מתאם חכמה נזק ברק ורעם .המטרה
סופגת נזק אש מתמשך השווה ל + 5-מתאם החוסן שלך
)הצלה לסיום(.
החטאה :חצי נזק.

התקפת ימאבושי 29

כבשן תוהו
כל גוף אוצר בחובו חלק מכבשן היסודות ,והגוף שלך הוא
נשק .אתה אמן בשלושת דרכי הימאבושי ומסוגל להשמיד,
ליצור ולשנות.
יומי ♦ אביזר ,אש ,ברק ,חומצה ,יסודני ,קור ,קורן ,רעל,
רעם
קרוב פרץ 3
פעולה רגילה
מיוחד :כאשר אתה מפעיל כוח זה ,אתה מנצל  2פרצי
ריפוי מבלי לרפא נק"פ.
מטרה :כל יצור בטווח
התקפה :חוסן נגד קשיחות ,חכמה נגד תגובה ,תבונה נגד
רצון .גלגל פעם אחת נגד כל הגנה ,והשווה את התוצאות
להגנות של כל המטרות.
פגיעה :נגד קשיחות3 :ק + 8מתאם חוסן נזק קור ,רעל
ורעם.
נגד תגובה1 :ק + 8מתאם חכמה נזק אש ,ברק וקורן
והמטרה מואטת ומעניקה יתרון קרבי לכל יריביה עד סוף
תורך הבא.
נגד רצון1 :ק + 8מתאם תבונה נזק חומצה והמטרה סובלת
מרגישות  5לכל ההתקפות שלך עד סוף ההתקלות.

נתיב מופת חדש
חניך התורה הנורקית
"ישנן חמש פנים לרשע – פנים של אבן ,פנים של להט ,פנים
של מים ופנים של כפור .הפן החמישי עומד בראש
ההיררכיה :פנים ללא פנים"
דרישות :ימאבושי.
בתוך התוהו של כבשן היסודות ,ישנם יותר מאשר יסודנים
ושדים .גזע תפלצי של טירוף וגורלות המכונה נורקי ,קבע שם
את משכנו .הנורקים הם שכירי חרב נוראים ,ומהווים סכנה
לעולם בני התמותה.
כמובן ,נהוג לומר כי באש יש להלחם באש ,וחניך התורה
הנורקית יכול להיות סוכן של היצורים ,כמו-גם יריבם המר.
בתור חניך התורה הנורקית ,אתה איש קרבות מאומן
שמחזיק בכוח יסודני ,והצלחת לפצח ולהבין את האופן לפיו
בנויה התרבות הנורקית ,עד לרמה שאתה מיישם על עצמך
את שינויי הצורה שהנורקים עוברים כשהם מתקדמים
במעלה סולם המעמדות שלהם.
לאט-לאט ,אתה חושף את מה שמסתתר בין היסודות
הקלאסיים ,את הריק עצמו ,כדי להשתמש בו לתועלתך.
מאפייני מקצוע של חניך התורה הנורקית
טקטיקה נורקית )דרגה  :(11כאשר אתה מנצל נקודת
פעולה כדי לבצע התקפת קפא"פ ,אתה רשאי לבצע גם
התקפת קפא"פ בסיסית נגד אותה המטרה או נגד מטרה
אחרת.
פני הרשע )דרגה  :(11אם אתה עובר מבסיס שלמות אחד
לאחר לפי סדר המעמדות הנורקי ,ביכולתך לרוקן את עצמך
מהיסודות בזה אחר זה ,עד שרק הריק נשאר.
אם הפעלת בהתקלות את כל בסיסי השלמות לפי סדר:
מאדמה לאש ,מאש למים וממים לאוויר ,אתה רשאי לנצל
שימוש נוסף ביכולת בסיס השלמות על מנת לזכות
ביתרונותיהם של כל בסיסי השלמות במקביל .כאשר כל
בסיסי השלמות פועלים ,יכולת הנקמה היסודנית שלך
מוסיפה נזק מוות.
ללא פנים )דרגה  :(16מאפיין ספיחת היסודות שלך מאפשר
לך לספוח גם נזק מוות ונזק תודעה .אם אין לך את מאפיין
המקצוע הזה ,אתה זוכה בו אבל מסוגל לספוח רק נזק מוות
ותודעה.
יד התוהו

התקפת חניך התורה
הנורקית 11

כוחו של הריק הקדמוני מכה ביריב ומנחה אותך לפגוע בו.
התקלות ♦ אביזר ,יסודני ,מוות
קפא"פ 1
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד תגובה
פגיעה2 :ק + 8מתאם חוסן נזק מוות.
השפעה :אם המטרה לא תוקפת אותך לפני סוף תורך
הבא ,היא סופגת 2ק + 8מתאם חוסן נזק מוות.

כשפים של צבא התוהו

תכלית חניך התורה הנורקית
12

בשעת מנוחה ,אתה משקיע בחבריך מכוחך היסודני ,מתוך
תקווה להעצים את כוח הסבל שלהם .כמובן ,בתוהו שום
דבר אינו בטוח...
יומי ♦ יסודני
מנוחה קצרה
מטרה :עד חמישה בני ברית
השפעה :בהתקלות הקרבית הבאה שלך ביום זה ,כל
מטרה סופגת  5נקודות נזק ומקבלת 2ק 10נק"פ זמני,
בתחילת תורה הראשון בהתקלות.
מסכת האבדון

התקפת חניך התורה
הנורקית 20

אתה חושף את הריק השורץ בין היסודות ,מסיר את פניך
שלך לרגע קט ,כמו היו מסכה.
יומי ♦ יסודני ,פחד ,תודעה
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוסן נגד רצון
פגיעה2 :ק + 12מתאם חוסן נזק תודעה והמטרה נעשית
המומה עד סוף תורך הבא .השפעת לוואי :המטרה נטועה
)הצלה לסיום(.
החטאה :חצי נזק והמטרה נטועה )הצלה לסיום(.

כשרונות חדשים
ספיחה אזורית ]גבורה[
דרישות :מאפיין המקצוע ספיחת יסודות
תועלת :כל עוד אתה מחזיק בעמידות בזכות מאפיין ספיחת
היסודות שלך ,העמידות משפיעה גם על כל בני הברית
הסמוכים אליך.
תלמיד השלמויות ]ריבוי מקצועות ימאבושי[
דרישות +13 :חוסן;  +13חכמה או  +13תבונה
תועלת :אתה מסוגל להפעיל את עמידות בסיס השלמות .כל
בסיסי השלמות שואבים ממאגר משותף של שימושים
להתקלות :מספר הפעמים שאתה יכול להפעיל בסיס שלמות
מכל סוג שהוא ,שווה למתאם החוסן שלך פעמים בהתקלות.
האימה הנורקית
הנורקים הם קבוצה חדשה של מפלצות ,אותם תמצאו בספר
המפלצות "מתוך האפלה" .אלו הם לוחמים נוראיים ,ספק שכירי
חרב וספק משרתים של טולריון )ראו "איי הסערה :הרשומון"(
אשר חיים לפי היררכיה שמיוצגת באמצעות היסודות.
כל נורקי מתחיל את חייו כשרץ פתטי עשוי אבן .חלק מהנורקים
מתעלים לצורה דמויית-אנוש עשויה אש ונוטפת ארס .מעטים
מאלו מתקדמים למעמד של נורקי מים ,יצור חומצי ומצחין .מתי-
מעט מנורקי המים מתחזקים מספיק כדי להפוך לנורקי אויר ,אשר
שולטים בקור ובברק .המעמד הגבוה ביותר הוא של הנורקים
שעברו דרך כל ארבעת היסודות ,וזנחו אותם מאחור בזה אחר
זה ,מותירים לעצמם רק ריק ומוות .אלו הם הנורקים האפלים.
קל לשלב את הנורקים כרשע יסודני על-טבעי בכל עולם מערכה,
כזן של שדים ,כלוחמים בצבאות הקדמונים או כתועבה העומדת
בפני עצמה ומשרתת איזו ישות אפלה זו או אחרת.
זכויות היוצרים על הנורקי ומידע נגזר שייכות לפונדק הוצאה
לאור .אין לשכפל ,להעתיק או להשתמש בנורקי ביצירות אחרות
ללא אישור הפונדק הוצאה לאור.

