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מאמר זה מציג בפניכם את יצורי הרפש ,משפחת יצורים
המעכלות רפש וזוהמה ,דבר שגורם לגופם להראות כג'לי
שבתוכו צף לכלוך .מפלצות אלו מיועדות לשימוש במו"ד  4אך
ניתן להשתמש בפלאף שלהם בכל מהדורה.
יצורי הרפש כוללים מספר זנים ,הקטנים מזכירים בצורתם
תולעת במצבים הנחותים ,והגדולים יותר דומים לתמנון בכך
שיש להם גוף מרכז ומספר רב של זרועות היוצאות ממנו .יצורי
הרפש מדיפים ריח חזק של צחנה ,ונעים לרוב באיטיות.
יצורי הרפש משגשגים במקומות מזוהמים ,ראשית מגיעים
למקום הזנים הקטנים ,ואט-אט מספרם גדל ויצורי רפש גדולים
יותר משתכנים שם גם הם .הם מהווים מטרד נוראי בשכונות
העוני בערים ,בהם לא מסיירים שומרי העיר ,כמו גם במנהרות
של תפלצים מלוכלכים ,או ביצות.
מפלצות אלו חסרות תבונה לחלוטין ,אך הם מסוגלים לחוש
זוהמה ולכלוך הנמצא בקרבתם .יצורי הרפש רגישים גם
לנוכחותם של בעלי-חיים אחרים ,ולעתים תכופות יתקפו בעלי-
חיים הנמצאים בדד ,או כאלו שפולשים לנחלה שלהם.
מספרי הס יפורים אומרים שמקורם של יצורי הרפש באגדות של
אמהות שרצו להפחיד את ילדיהן שלא שמרו על נקיון ,עד
שאחד הילדים גדל להיות מכשף רב-עוצמה ,שיצר את יצורי
הרפש כשעשוע .כמובן שאף מטיל-לחשים שמכבד את עצמו לא
מזמן או יוצר יצורי-רפש ,אך חלק מהשאמאנים ומטילי הלחש
בקרב שבטי דמוי האנוש מקסימים או מזמנים יצורי רפש
שיבצעו עבורם משימות.
מתגושש דרגה 1
רפש פחות
 011נק"ן
חיה טבעית קטנה
חושים אל-ראייה  ;6תפיסה + 0
יוזמה +4
צחנה מטשטשת (רעל) הילה  ;0כל יצור מקבל מחסר -2
לגלגולי התקפה.
נק"פ  ;24מדמם ;12
דרג"ש  ;15קשיחות  ;15רצון  ;12תגובה 01
חסינות רעל ,שינה; עמידות  5חומצה; רגישות  5אש
מהירות ( 5הליכת ביצה(
חבטה (רגילה; לפי-רצון(
הישג  6 ;0נגד דרג"ש; 0ק 1+8נזק
מגע מזהם )משנית; לפי רצון) * חומצה
הישג  ;0רק כנגד מטרה שנפגשה הסיבוב מהתקפת חבטה;
הרפש סופג  1נקודות נזק ,ומסב ליריב 0ק 8נקודות נזק
חומצה.
פרץ חומצה (תגובה מיידית; כשמדמם לראשונה( *חומצה
קרוב פרץ  +5 ;0נגד תגובה 0ק 1+6נזק חומצה .החטאה :חצי
נזק
גלישה חלקלקה (תנועה; לפי-רצון)
הרפש פוסע שתי משבצות.
רעל לפצעים (תגובה מיידית ,כשהופך מטרה למדממת; לפי
רצון)
המטרה מקבלת  1נזק רעל מתמשך (הצלה לסיום)
נטייה חסר נטייה שפות--
מיומנויות התגנבות +7
זרז  (+0) 10חכמ )+0( 02
כוח (+0) 9
חוסן  (+3) 16תבנ  (-5) 1כרז )-1( 1

טקטיקות רפש פחות
הרפשים הפחותים תוקפים רק אם מספרם שווה או גדול
ממספר היריבים שעומד מולם .הם מקיפים את האויבים ,נעים
באמצעות גלישה חלקלקה ,ותוקפים בחבטות ומגע מזהם,
ארטילריה דרגה 2
רפש מרסס
 025נק"ן
חיה טבעית בינונית
חושים אל ראייה  ;01תפיסה +2
יוזמה +4
צחנה מטשטשת (רעל) הילה  ;0כל יצור מקבל מחסר -2
לגלגולי התקפה.
נק"פ  ;29מדמם .14
דרג"ש  ;14קשיחות  ;16רצון  ;02תגובה 15
חסינות רעל ,שינה; עמידות  10חומצה; רגישות  5אש
מהירות ( 5הליכת ביצה(
חבטה (רגילה; לפי-רצון(
הישג  +9 ;0נגד דרג"ש; 0ק 1+01נזק.
נתז מצחין (רגילה; לפי-רצון) *חומצה
טווח  +7 ;10נגד תגובה; 0ק 4+01נזק חומצה ,בכל פעם

שהמטרה סופגת נזק עד סוף הסיבוב הבא ,המטרה מקבלת
עוד  1נזק חומצה.
פרץ חומצה (תגובה מיידית; כשמדמם לראשונה( *חומצה
פרץ  +7 ;0נגד תגובה 0ק 5+6נזק חומצה .החטאה :חצי נזק.
גלישה חלקלקה (תנועה; לפי-רצון)
הרפש פוסע  2משבצות.
ממטר תוסס (רגילה; רענון * )6חומצה
אזור פרץ  2בטווח  +7 ;01נגד קשיחות; 0ק 5+8נזק חומצה,
והאזור הופך לתוואי שטח קשה עד סוף תורו הבא של הרפש.
רעל לפצעים (תגובה מיידית ,כשהופך מטרה למדממת; לפי
רצון)
המטרה מקבלת  5נזק רעל מתמשך (הצלה לסיום)
נטייה חסר נטייה שפות--
מיומנויות התגנבות +8
כוח  )+0( 10זרז  )+2( 01חכמ )+1( 05
חוסן  )+4( 07תבנ  )-4( 1כרז )-1( 3

טקטיקות רפש מרסס
הרפש המרסס תוקף בשילוב עם עוד רפשים ,בעוד הוא שומר
על מרחק ומעכל את שרידי הגופות של המטרות שלו .בעת
קרב הוא תוקף מרחוק באמצעות נתז מצחין וממטר תוסס .אם
הרפשים מנצחים בקרב ,הרפש המרסס יסתער גם הוא קדימה,
תאב לבשר ולזוהמה שהוא ימצא על גופותיהם של יריביו.
רכז עלית 2
רפש דיונוני
 251נק"ן
חיה טבעית בינונית
חושים אל ראייה  ;6תפיסה +4
יוזמה +4
צחנה מערפלת (רעל) הילה  ;2כל יצור מקבל מחסר -2
להגנות.
נק"פ  ;64מדמם 16
דרג"ש  ;18קשיחות  ;15תגובה  ;12רצון 12
מהירות ( 5הליכת ביצה); נקודות פעולה 0
חסינות רעל ,שינה; עמידות  5חומצה; רגישות  5אש
הצלפה (רגילה ,לפי רצון) *חומצה
הישג  ;2הרפש מבצע  1תקיפות;  +7נגד תגובה; 0ק1+ 6
נזק חומצה.
הפרשת זוהמה (משנית; לפי רצון)
כנגד מטרה שנפגעה משתי תקיפות הצלפה בסיבוב זה.
+7נגד תגובה; 2ק 8+4נזק והמטרה הלומה (הצלה לסיום)
רסס חומצה (רגילה :התקלות) *חומצה
אזור פרץ  1בטווח  +5 ;01נגד תגובה; 2ק 4+6נזק חומצה,
ונזק מתמשך  5חומצה (הצלה לסיום).
גלישה חלקלקה (תנועה; לפי-רצון)
הרפש פוסע  2משבצות.
רעל לפצעים (תגובה מיידית ,כשהופך מטרה למדממת; לפי
רצון)
המטרה מקבלת  5נזק רעל מתמשך (הצלה לסיום)
נטייה חסר נטייה שפות--
מיומנויות התגנבות +8
כוח  (+2) 02זרז  (+2) 01חכמ )+1( 05
חוסן  (+4) 06תבנ  (-4) 1כרז )-2( 1

טקטיקות רפש דיונוני
רפשים דיונוניים כמעט תמיד מלווים ברפשים נחותים יותר .הם
עצמם מתמקדים ביריב הגדול יותר ,בעוד הרפשים המלווים
אותם תוקפים באופן עצמאי.

אודות יצורי-הרפש
בדיקת טבע מוצלחת מגלה את המידע הבא:
ד"ק  :11יצורי הרפש מופיעים במקומות מלוכלכים במיוחד,
בביוב ,או שכונות עוני .לרוב במקום שנמצא יצור רפש בודד,
רבים שכמותו נמצאים באזור .הם תוקפים יצורים אחרים ללא
אבחנה ,ובלי סיבה
ד"ק  :22יצורי רפש הם סוג של הפרשה בקטריאלית בקנה
מידה רחב ..לא רק שהם עמידים לרעל ,הם גם חסינים לגמרי
לחומצה ,והם עצמם פולטים את שני החומרים האלה כשהם
נפגעים.

