מכשף ברית אורקוס
"זה לא שאני סוגד לאורקוס ,המצב בינינו פשוט
מאוד -אני שולח לו נשמות ,והוא בתמורה נותן לי
כוח"
רבים הינם אלו שסוגדים לאורקוס ,שמוכרים
אליו את נשמותיהם וסוגדים לו ,אם בחשאי ואם
בגלוי .ישנם כתות רבות העובדות אותו ,אך רק
מעטים המעזים להתמקח איתו .מעטים בלבד
הינם אלו ,שבמקום למכור לו את נשמותיהם,
מבטיחים לו נשמות אחרים בתמורה לכוח .אלו
הם מכשפי ברית אורקוס .הרבה פעמים ,העסקה
בין אורקוס לאדם עוברת גם לילדיו ,וכך
נוצרים משפחות אשר בנים ובנותיהן נולדים עם
כוחות חזקים ,אך מחויבים לשלוח לאורקוס
נשמות מתים .אחרים ,מבצעים טקסים מסובכים
ומרושעים ,ולרוב בגיל צעיר יוצרים קשר עם
אחד משליחיו האיומים של אורקוס וחותמים
איתו על העסקה.
ברוב רחבי העולם יקראו לחברי הברית כמי
ש"מכרו את נשמתם לשטן" ,כפי דבר הביטוי,
אך לאמיתו של דבר נשמת חברי הברית שייכת
להם ,ואינה ניתנת לאורקוס בתמורה לכוח.
מטח טמא :מכשף ברית אורקוס יודע את הלחש
מטח טמא כלחש לפי-רצון.
הקרבת נשמה :על כל נשמה המוקרבת
לאורקוס ,הכוח שמוענק למכשף הבית עולה
ומתחזק.
כאשר מטרה מקוללת 1יורדת ל 0נקודות פגיעה
או פחות ,ומתחילה לגסוס ,קוביית הנזק הנוסף
הנובע ממאפיין המקצוע קללת המכשף גדלה
כנגד כל היריבים המקוללים עד סוף תורך הבא.
הנזק גדל מק 6לק ,8ועל כל הריגה נוספת בעוד
אחד )מק 8לק ,10ומק 10לק (12עד למקסימום
של ק.12

לחשי דרג  1לפי-רצון
מטח טמא
אתה שואב מקרבך את הכוח שאורקוס נתן לך,
ומעצב אותו בצורת גל טמא אשר עף כיוון יריבך
לפי-רצון ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר.
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה1 :ק +6כריזמה .נזק מוות ואתה בוחר
להגן עליך או על בן ברית בטווח  5משבצות.
המטרה סופגת מחסר  -2לכל גלגול התקפה
1מילת מפתח חדשה -קללה .כוח בעל המתאר קללה גורם
למושפע מחסרים והופך אותו ל"מטרה מקוללת" .המטרה
ממשיכה להיות מקוללת עד אשר המחסרים נסתיימו.

ברית אורקוס

שהיא מבצעת נגד היצור שנבחר כמוגן ,עד
תחילת תורך הבא.
משתפר ל2ק + 6כריזמה בדרגה .21

לחשי היתקלות דרג 1
פיצוץ משחית
בפרץ פתאומי של עוצמה בלתי נשלטת המכשף
מטיח את יריביו לכל הצדדים ושולח בהם.
אנרגיות אפלות שלא מן העולם הזה
היתקלות ◊ מאגיה ,כוח ,אביזר
פרץ קרוב 2
פעולה רגילה
מטרה :כל יצור חי בטווח
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה1 :ק + 8כריזמה נזק כוח וכל יצור שנפגע
נהדף  3משבצות אחורה.
ברית אורקוס :המטרה נהדפת ל+ 1מתאם
תבונה משבצות ,או ל 3משבצות ,הגדול
שביניהם.
יד השטן
מגע ידו של אורקוס גורם לאדמה עצמה להזדעזע
ולהיעשות טמאה .המכשף מנצל יכולת זאת
לצרכיו .
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,קללה
קיר  2בטווח 10
פעולה משנית
מטרה :כל היצורים בטווח
השפעה :האדמה במשבצות שנבחרו הופכת
למקוללת ,כל יצור העומד עליהן או עובר דרכן
סובל למחסר  -1להגנות עד סוף התור הבא.
לאחר סיבוב האדמה מפסיקה להיות מקוללת.
ברית אורקוס :האדמה מקוללת מספר תורות
השווה למחצית מתאם התבונה של המכשף,
מינימום ) 1לעגל למטה(

לחשים יומיים מדרג 1
אשליית ביעותים
המכשף מושיט את ידו ,לכל המתבוננים בדבר
נראה כי לא קורה שום דבר אך המטרה רואה
צללים היוצאים מיד המכשף ונוהרים אליה,
מרקדים סביבה ומנסים להורגה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
פגיעה :למשך 1ק 4סיבובים אשליית הביעותים
ממשיכה לרקד סביב המטרה ולהסיח את דעתה,
היא סופגת מחסר  -2להתקפה ו -1להגנות.

ריקבון הבשר
עורה של המטרה מתחיל להיהפך חיוור ,לאחר
מכן העור נמס וחושף בשר חיוור ואפור המרקיב
לאיטו
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,חומצה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
פגיעה2 :ק+ 6כריזמה נזק חומצה.
תמיכה -פעולת תנועה :כל תור אשר המטיל
ממשיך להתרכז בו המטרה סופגת 1ק+ 6
כריזמה נזק חומצה נוסף ,המכשף יכול להמשיך
להתרכז בקללה למספר תורות השווה למתאם
הכריזמה שלו.

לחשי תכלית מדרג 2
מחזה האימים
נוכחות המכשף מתעצמת ,וצללים מתחילים
להקיפו ,בקולו ישנו צליל עוצמה אשר מטיל
מורא בלב אויביו .המכשף מוצא את הפחד בלב
אויביו ומלבה אותו בכוחו
יומי ◊ מאגיה ,פחד
אישי
פעולה משנית
מטרה :יצור אחד
השפעה :המכשף נהנה מתוסף  +4לאיום למשך
שארית ההיתקלות.
מעטה חשכה
המכשף עוטף את עורו במעטה שחור חלקלק,
הדומה לחשכה נוזלית ,כהתקפה וחץ נהדפים
מהמעטה כאילו הוא היה שריון מעשה אומן.
היתקלות ◊ מאגיה
אישי
פעולת תנועה
מטרה :המכשף
השפעה :המכשף נהנה מתוסף  +3להגנות עד
סוף תורו הבא.

לחשי היתקלות מדרג 3

לחשי תכלית מדרג 6

חץ טומאה
מידיו של המכשף נורה חץ של עלטה מוחלטת
ונורה לכיוון היריב כאשר הוא פוגע ביריב נראה
כי הוא נשאב לתוכו בלי להשאיר זכר
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה3 :ק +6כריזמה והמטרה משותקת עד סוף
התור הבא.
ברית אורקוס :המכשף בוחר את עצמו או בעל
ברית במרחק  5ממנו ,כל ההתקפות של הנבחר
נגד המטרה המשותקת נהנות מתוסף  +2לנזק
ולהתקפה עד לסוף התור הבא.

הזדמנות שנייה
כשכורעים ברך לפני אורקוס אין תירוצים ואין
הסברים ,מה שקרה הוא הקובע ,והמכשף מעדיף
להימנע ממצב זה.
יומי ◊ מאגיה
תנאי :המכשף נכשל בגלגול התקפה ,מיומנות או
הצלה.
השפעה :המכשף רשאי לגלגל גלגול זה פעם
נוספת.

לחשים יומיים מדרג 5
רעב-צללים
חשכה מתחילה לזרום מהצללים ונאספת כבועה
של שחור מוחלט המאכל את הקורבנות הנמצאים
בתוכו
יומי ◊ מאגיה ,חומצה ,אביזר ,אזור
קיר  6בטווח 15
פעולה רגילה
מטרה 6 :משבצות סמוכות
התקפה :כריזמה נגד קשיחות
השפעה :כל המשבצות שנבחרו מתמלאות
חשכה ,רק בעלי ראיית חושך יכולים לראות
בתוכה ,לפידים ואמצעי תאורה לא-קסומים לא
עוזרים .כל יצור אשר נמצא בתוך הקיר כאשר
הוא נוצר סופג התקפה המורידה 1ק 10נזק
חומצה .במהלך קיום הלחש ,כל יצור העובר
דרך הקיר או מתחיל את תורו בשטח הקיר סופג
1ק 8נזק חומצה אוטומטי .בנוסף ,הקיר חוסם
טווח ראייה ליצורים אשר אינם בעלי ראיית
חושך.
תמיכה -פעולת תנועה :הקיר נשאר סיבוב נוסף.
העתקה כפויה
המכשף מתרכז באויבו ,ובהבזק עשן היריב נעלם,
ולאחר מכן שב ומופיע במקום אליו מצביע
המכשף
יומי ◊ מאגיה ,טלפורטציה ,אביזר
טווח 15
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
השפעה :המטרה מועתקת למקום אותו בוחר
המכשף ,המקום חייב להיות עד  5משבצות
ממקומה הקודם של המטרה.

החייאת זומבי
המכשף מבטא מילים אפלות ועתיקות מעל הגופה
השוכבת לרגליה ,הוא מקיז את דמו על הגופה
והיא קמה חזרה לתחייה בצורת זומבי אפל ומטיל
אימה
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות
קפא"פ
פעולה רגילה
מטרה :גופה אחת
השפעה :המכשף מקיז את דמו ומוריד לעצמו
1ק 4נק"פ ,לאחר מכן הגופה קמה לתחייה
כזומבי רקב ) .(Corruption Corpseהזומבי
חוזר להיות גופה תוך שעתיים מרגע הקמתו
לחיים.
ברית אורקוס :הזומבי זוכה בתוסף כוח לגלגולי
ההתקפה השווה למתאם התבונה שלך.

לחשי היתקלות דרג 7
הבזק חומצה
הבזק חומצה יוצא מגופו של המטיל ומשפריץ על
כל האזור שמסביבו
היתקלות ◊ מאגיה ,חומצה ,אביזר
פעולה רגילה פרץ קרוב 3
מטרה :כל היצורים בפרץ
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה2 :ק + 6כריזמה נזק חומצה.
ברית אורקוס :כל מטרה שנפגעה חוטפת 1ק2
נזק חומצה כל סיבוב למשך 1ק 8הסיבובים
הבאים.
הרס תמצית החיים
בעזרת כוחו של אורקוס שואב המכשף חלק
מתמצית החיים של אויבו בעודו משאיר בו פצע
נוראי.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון.

פגיעה2 :ק+ 6כריזמה נזק ,והיריב מאבד פרץ
ריפוי אחד.
ברית אורקוס :היריב סופג מחסר להגנה אחת
)לבחירת המכשף( השווה למחצית מתאם
התבונה של המכשף עד סוף התור הבא.
מטח טומאה
חזיז של צל עף מידי המטיל לכיוון המטרה ,נראה
כי הוא עוטף אותה ומקשה על תנועתה
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה2 :ק+ 6כריזמה נזק מוות .למשך שתי
הסיבובים הקרובים המטרה המקוללת סובלת
מחסר  -4להגנות ולגלגולי ההתקפה.
ברית אורקוס :המטרה סובלת ממחסר + 2
מתאם תבונה להגנות ולגלגולי ההתקפה
)מינימום .(-4

לחשים יומיים מדרג 9
הגנה מקסם
אורקוס חסין לכל סוגי הקסם ,ומשרתו מנסה
לחקותו ולנגוד את קסמי היריב
יומי ◊ מאגיה ,אביזר
תנאי
מטרה :מטיל הלחש
תנאי :המכשף מושפע מלחש כלשהו
התקפה :כריזמה נגד גלגול ההתקפה של הלחש
התוקף.
פגיעה :הלחש המוטל על המכשף מבוטל.

פרץ צינת שאול
המכשף מתעל את כוחו השדי של אורקוס כנגד
יריביו בני התמותה .פרץ של אנרגיה מן השאול
ניתח אל יריבו.
יומיים ◊ מאגיה ,מוות ,קור ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה4 :ק +8כריזמה נזק קור והמטרה מואטת.
החטאה :חצי נזק והמטרה אינה מואטת.
תמיכה -פעולה משנית :המטרה ממשיכה להיות
מואטת וסופגת נזק השווה למתאם התבונה של
המכשף ,בכל סיבוב תמיכה.

לחשי תכלית מדרג 10
פסיעת המוות
המכשף משתמש בכוחו של אורקוס ופותח פתח
לכאוס המתערבל עצמו ,הוא פוסע לתוכו ומופיע
מספר מטרים משם ,מוכן להפתיע את אויביו.
היתקלות ◊ מאגיה ,טלפורציה
אישי
פעולה משנית
מטרה :המכשף
השפעה :המטיל מטלפרט  10משבצות  ,הנקודה
בה הוא מופיע אינה חייבת להיות בטווח הראייה
שלו לפני שהוא הועתק .עקב המעבר דרך
אזורים נוראיים סופג המכשף נזק של 1ק4
נק"פ.
החייאת שלד
בטקס אפל הכולל פנטגרם מסובך מתעל המכשף
את כוחו של אורקוס ומחייה את גופות אויביו
בתור שלדים מטילי אימה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות
פיצוץ  2בטווח 3
פעולה רגילה
מטרה :מספר גופות
השפעה :פנטגרם מקיף את תחומי האזור
המושפע .גופה אחת באזור קמה כשלד שריד-
עצם ) (Boneshard Skeletonבנק"פ מדמם
) 38נק"פ(.
תמיכה-פעולה רגילה :בכל סיבוב תמיכה ,גופה
נוספת באזור קמה כשלד רגיל בנק"פ מדמם וכל
השלדים מרפאים  5נק"פ .לא ניתן ליצור יותר
משלד שריד-עצם אחד ושלושה שלדים רגילים.
השלדים חוזרים להיות גופות תוך שעתיים
מרגע הקמתם לחיים.
ברית אורקוס :השלדים זוכים בתוסף לגלגולי
ההתקפה השווה למתאם התבונה שלך.

לחשי היתקלות מדרג 13
הבזק דמים
המכשף מחייך ומוחא בכפות ידיו ,אויביו ,אשר
מקיפים אותו מתמלאים חתכים ושריטות מעוררי
כאב.
היתקלות ◊ מאגיה ,אביזר
פרץ קרוב 2
פעולה רגילה
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה2 :ק + 10כריזמה נזק.
ברית אורקוס :כל יריב מקולל סופג נזק נוסף
השווה לכפליים מתאם התבונה של המכשף.

יומי ◊ מאגיה ,מוות
טווח 5
פעולה רגילה
מטרה :גופה אחת
השפעה :הגופה קמה לתחייה כלהב-עצם
) (Boneclawעם נק"פ מלא .הגופה משרתת
את המכשף כשעתיים ואז מתפרקת למספר
עצמות.

שרשרת טמאה
קליע של אנרגיה חומצתית טמאה עף לעבר יריבו
של המכשף ,לאחר הפגיע הוא מתפצל לכמה
חזיזים זעירים אשר פוגעים בשאר האויבים
הסמוכים
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה ראשית :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה2 :ק + 6כריזמה נזק מוות .התקפה
משנית.
מטרה משנית :כל יצור בטווח  4מהמטרה
הראשית.
פגיעה1 :ק + 6כריזמה נזק מוות.
ברית אורקוס :כל המטרות המשניות סופגת נזק
נוסף השווה ל + 2מתאם התבונה של המכשף.

כנפיו של אורקוס
זוג כנפיים ,עשויות צל ומעוצבות בדמות כנפי שד
גדולות מופיעות מאחורי גבו של המכשף ונותנות
לו את יכולת התעופה.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,התמרה ,עמידה
אישי
פעולה רגילה
מטרה :המכשף
השפעה :המכשף מקבל יכולת תעופה במהירות
 6למשך חמש הדקות הקרובות.
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לחשי היתקלות דרג 17

קללת הלילה המאפיל
ליריב המקולל נדמה כאילו החשכה השתלטה על
העולם ,שום שביב אור לא מגיע לעיניו אשר
הקללה טימאה אותם
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
פגיעה :המטרה מתעוורת עד סוף תורך הבא.
תמיכה -פעולה משנית :המטרה נשארת עיוורת
)הצלה לסיום(.

שאיבת דמים
בעזרת כוחותיו הנוראיים מכשף ברית אורקוס
שואב מאויבו את כוח החיים הטהור ביותר -הדם,
ובכך מרפא את עצמו ומסב נזק לאויבו
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
השפעה :היריב סופג  2נק"פ ,המכשף מרפא 2
נק"פ.
תמיכה -פעולת תנועה :נזק מתמשך  2ליריב,
המכשף מרפא בכל תור  2נק"פ ,הצלה נוגדת.
ברית אורקוס :ניתן לתמוך בלחש זה מספר
סיבובים השווה לכפליים ממתאם התבונה של
המכשף.

מגע הצללים
צילו של המכשף נפרד מגופו וממהר לעבר
המטרה ,ברגע שהוא נוגע בה עובר גל של כאב
משתק בגופה ומותיר אותה חיוורת ורועדת
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר ,יצירה
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
פגיעה4 :ק + 8כריזמה נזק מוות.
תמיכה -פעולת תנועה2 :ק + 8כריזמה נזק מוות
נוסף כל תור ,הצלה נוגדת.

לחשי תכלית מדרג 16
החייאת להב-עצם
הגופה אשר מעליה רוכן המכשף מתעוותת
למספר שניות ,אצבעותיה מתארכות ושריריה
תופחים ,לאחר מכן זרם של חוטי צל דקים עובד
מגופו של המכשף לגופה והיא קמה כאל-מת
איתני שכל מטרתו היא מוות.

זעקת ייסורי הנצח
היישר מן מרתפי העינויים הנוראיים ביותר
בטירתו של אורקוס ,לוקח המכשף את קול
צווחות המעונים וקול העינויים עצמם ומביא את
רעש מבעית זה לאוזני יריביו.
היתקלות ◊ מאגיה ,פחד ,אביזר ,תודעה
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד רצון
פגיעה :היריב המום למשך סיבוב אחד
תמיכה -פעולה משנית :היריב סופג מחסר -6
להתקפות ,הצלה נוגדת.
ברית אורקוס :המחסר להתקפות שווה ל+4
מתאם תבונה של המכשף.
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גניבת מהות החיים
כעת ,לאחר שלמד את הדרכים הבסיסיות לשאוב
את כוח יריביו ,מתגבר המכשף כוחות אלו
לאומנות מושלמת.
יומי ◊ מאגיה ,מוות
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
השפעה :היריב סופג נזק של  5נק"פ ,המכשף
מקבל  5נק"פ זמני.
תמיכה -פעולת תנועה :היריב סובל מנזק
מתמשך של  ,5וכל תור בו הלחש נתמך מקבל
המכשף  5נק"פ זמני נוספים .הצלה נוגדת.
מיוחד :למכשף לא יכול להיות בדרך זאת יותר
מנק"פ זמני השווה לערך הדימום שלו.
ריקבון הגועל
כוחותיו של אורקוס מוענקים לו על ידי משרתיו,
והגדול שבהם הוא המלך הגועל .מכשף הברית,
אשר מקבל את כוחו מאורקוס יכול לעשות
שימוש בכוחות אלו.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה2 :ק+ 6כריזמה נזק מוות .וכן נזק
מתמשך השווה ל +5כריזמה.
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זימון צבאות המוות
המכשף ,מצויד בכוחות תועבה חזקים לאין שיעור
מזמן חלק מצבאותיו של אורקוס מהטירה ממנה
הוא שולט.
יומי ◊ מאגיה ,מוות
טווח 5
פעולה רגילה
השפעה :במרחק  5מהמכשף נפתח שער לטירתו
של אורקוס ,שער חד צדדי זה מעביר  2אדוני
גולגולות ) ,(Skull Lordשלושה שלדים
שומרי קברות )(Skeleton Tomb Guardian
ו 4זומבים ענקיים ).(Zombie Hulk
תמיכה -פעולה רגילה ופעולת תנועה :כל סיבוב
יוצאים עוד אל-מתים ,בסדר הבא-
בסיבוב הראשון יוצאים שני בודאקים פשוטים
).(Bodak Skulk
בסיבוב לאחר מכן יוצאים שמונה שלדים
שרידי-עצם ).(Boneshard Skeleton
בסיבוב השלישי יוצאים שלושה רפאי חרב
).(Sword Wraith

לאחר מכן השאר מפסיק להעביר על מתים ,אך
נשאר פתוח )זהו שער חד-כיווני( עד שהמטיל
מסיים את התמיכה.
מיוחד :כל האל-מתים נעלמים אחרי כארבע
שעות.
הקמת רוחות המתים
רוחות המתים יוצאות מגופותיהם ונאספות
במערבולת גדולה ,שהופכת לענן עשן שמתעצב
וחושף תוכו רוח נוראה מהאפלה עצמה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות
טווח 5
פעולה רגילה
דרישות :חייבות להיות לפחות  3גופות בטווח
הראייה של המכשף.
השפעה :במרחק של  5מהמכשף מתעצב רפא
חסר-נשמה ) (Voidsoul Specterעם נק"פ
מדמם ) 57נק"פ( .הרפא משרת את המכשף
כשעתיים ואז נעלם.
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פרץ תועבה
נחשול של זרמי אנרגיה טמאים מזנק מידך לעבר
היריב חסר האונים ,בעוד הפרץ פוגע ביריבך גופו
מתמלא אבעבועות כואבות אשר מתפוצצות
ומותירות אחריהן שקעים בבשר.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה4 :ק + 10כריזמה נזק מוות.
ברית אורקוס :אם היריב מקולל נגרם לו נזק
מוות נוסף השווה לפי אחת וחצי מתאם התבונה
של המכשף )לעגל למטה(.
נחש האופל החונק
המכשף מטווה בידיו תנועות מסולסלות ,ולפתע,
נחש עשוי חומר שחור ,חלק למגע נעטף מסביב
לקורבן ומקשה על תנועתו
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,קללה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
השפעה :מחסר  -4לכל ההגנות.
תמיכה -פעולה משנית :המחסרים נמשכים.
ברית אורקוס :בחר סוג אחד של הגנה ,להגנה
זאת המחסר גדל ל +3מתאם תבונה של המכשף.
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חזיז שאול
כוחו של אורקוס זורם מבין ידיו של המכשף
ומשאיר מאחוריו נתיב של אפלה רוחשת הצורבת
את בשרם של כל הנוגעים בה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,חומצה ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה ראשית :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה4 :ק + 10כריזמה נזק חומצה והמטרה
נהדפת  3משבצות.
מטרה משנית :כל יצור העומד בין המכשף לבין
המטרה הראשית.
פגיעה4 :ק 6נזק חומצה.
כדור עלטה
המכשף מאמץ את כוחותיו ,ויוצר ריכוז של
אנרגיה טמאה המעוצבת בדמות גולה קטנה,
הגולה טסה לכיוון יריביו של המכשף ובהישמע
מילת פקודה -משחררת את הכוח העצור בה
ויוצרת פיצוץ רחב ממדים.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר
פרץ  2בטווח 10
פעולה רגילה
מטרה :כל היצורים בטווח
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה4 :ק + 6כריזמה נזק מוות והנפגע מעוור
עד סוף התור הבא.
החטאה :מחצית הנזק והנפגע אינו מעוור
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קללת קיפאון העצמות
במרתפיו החשוכים של אורקוס ישנם אסירים
אשר לא זזו במשך מאות של שנים ,שריריהם
התנוונו והם חסי יכול תנועה .מכשף ברית
אורקוס מתכנן לאויביו עונשים מאין אלו -אם לא
יותר גרועים
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,תמורה
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
השפעה :שריריה של המטרה מתנוונים זמנית
הודות לכוח קסמו של המכשף .המטרה סופגת
מחסר  -10לכל ההגנות וההתקפות עד סוף
הטור הבא.
ברית אורקוס :המטרה סובלת ממחסר זה
למספר סיבובים השווה למתאם התבונה של
המכשף ,לעגל למטה )הצלה לסיום(.

נשיפת המתים
המכשף מרים את כף ידו הקמוצה אל מול פניו
ומתעל את כוחו .בעודו פותח אותה מופיע בה חול
שחור אשר עוצמה קורנת ממנו ,המכשף נושף אל
החול והוא ,במהירות מפתיע טס לעבר המטרה
האומללה ומסב לה כאבים רבים.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד תגובה.
פגיעה3 :ק + 10כריזמה נזק מוות ומורידה
ליצור שתי פרצי ריפוי.
ברית אורקוס :אם המטרה מקוללת ,יורד לה נזק
נוסף השווה למתאם התבונה של המכשף והיא
מאבדת פרץ ריפוי בודד.
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העומד בעין הסערה
זרמים של אנרגיות אפלות וטמאות מבזיקים סביב
המכשף ,הבזקי אור הנובע ממעמקי השאול עצמה
נראים לפעמים באוויר סביבו ,הרוח מתחילה
לנשב בפראות ולהתאסף במערבולת סביב
המכשף ,בעודו מרים את ידיו הרוח מתגברת,
ונושאת איתה טיפות חומצה וזרמים של אנרגיה
טמאה החובטים בכל מי שמסביב .במרכז כל זה,
עומד המכשף בלא ניע ,ממש כעומד בעין הסערה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,חומצה ,אביזר
פרץ קרוב 12
פעולה רגילה
מטרה :כל היצורים בטווח הפרץ
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה3 :ק + 10כריזמה נזק מוות ועוד 2ק+ 10
כריזמה נזק חומצה .המטרה משותקת עד התור
הבא.
תמיכה -פעולת תנועה ופעולה רגילה :הסערה
נמשכת ,המכשף צריך לפגוע מחדש כנגד כל
מטרה בטווח ,כאשר כל מטרה שנפגעה סובלת
ממחסר  -1לכל פעם שהיא נפגעה .הנזק כל
סיבוב הינו 2ק + 10כריזמה נזק מוות ועוד
2ק + 10כריזמה נזק חומצה .תנועה בתוך
הסערה מתבצעת בשליש מהמהירות הרגילה.
מיוחד :ניתן להאריך את משך הסערה למספר
סיבובים השווה למתאם התבונה של המכשף.

כישרונות חדשים
הגשת נשמות ]גיבור[
מכשפים מיומנים יודעים לנצל יותר כוח מכל
נשמה אותה הם שולחים לאורקוס
דרישות :מכשף ברית אורקוס ,כריזמה 16
לפחות.
תועלת :כאשר המכשף משתמש ביכולת הקרבת
נשמות ,בנוסף לגידול בקוביית הנזק הוא נהנה
מתוסף  +2לנזק.
מקלל מוכשר ]גיבור[
אתה מומחה באומנות הטלת הקללות
דרישות :לפחות כוח אחד בעל מילת המפתח
'קללה'
תועלת :אתה נהנה מתוסף  +1לגלגולי ההתקפה
של כוחות עם מילת המפתח קללה.
חסידו של אורקוס ]מופת[
בתור חסידו האדוק של השד הנורא אתה נהנה
מכוח רב יותר בהשוואה למכשפי ברית אחרים
דרישות :מכשף ברית אורקוס דרגה  11לפחות
תועלת :מתאם התבונה לצורך יתרונות 'ברית
אורקוס' נחשב כגבוה באחד מהרגיל.
מכירת הנשמה ]מופת[
ישנם כאלה המוכרים את נשמתם לשדים פחותי
דרג ,אך אתה ,לא מוכן להסתפק בפחות מאשר
אורקוס עצמו -וליהנות מכוחו הרב.
דרישות :הדמות יצרה קשר עם אורקוס או אחד
משליחיו
תועלת :אתה מקבל את הכוח הילת טומאה ככוח
היתקלות-
הילת טומאה
את המטרה מקיף הילה של רשע טהור ,המורכב
מענן של נשמות אפלות המרחף ,סביה ומספק לה
הגנה
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות
אישי
פעולה משנית
מטרה :המטיל
השפעה :המטיל זוכה בתוסף  +3לכל ההגנות.
תמיכה -פעולה משנית :התוסף להגנות נמשך.

נתיב מופתDeathpriest -
Hierophant
"על כל נשמה המוקרבת לאורקוס כוחי עולה
ומתעצם"
"אל-מתים הם נבחרי ,ואני הוא זה שינהיגם
לקרב"
אל -שאריד ,כוהן -מוות

כוהני המוות של אורקוס הינם מנהיגי הכתות
שלו ,הגדולים שבמשרתיו .חלקם אכזריים עד
אין סוף וחלקם כל כך ערמומיים עד שהם
משכנעים אציל למכור את נשמת כל משפחתו
לאורקוס .כוהני המוות הינם אנשים ,אשר חוץ
מלכרות ברית נשמות עם אורקוס עובדים אותו
ומקריבים לו נשמות תמורת כוח ,ותמורת הגנה
על נשמתם שלהם מפניו .דבר אחד משותף
לכולם -לכל קרב אליו הם מגיעים ,אל-מתים
מסייעים להם ונלחמים לצידם.
דרישות :מכשף ברית אורקוס.
ברכת המוות )דרגה  :(11כאשר כוהן מוות
מנצל נקודת פעולה על מנאת לקנות פעולה
נוספת ,כל יריב מקולל בטווח  15מכוהן המוות
סופג מחסר  -2להגנות למשך שלושה סיבובים.
קללה כפויה )דרגה  :(11כאשר יריב מקולל
מגלגל הצלה על מנאת להשתחרר מהשפעת
קללה שהטיל מכשף המוות ,הוא מחויב לגלגל
פעמיים ולהשתמש בתוצאה הנמוכה.
חסינותו של אורקוס )דרגה  :(16המתעסקים
בכוח המתים הפכים לעמידים אליו ,הדמות
מוסיפה  5להתנגדות המוות שלה )אם יש לה(
או זוכה בהתנגדות מוות  ,20על פי הגבוה
מהשניים.
מילת אבדון )דרגה (11
כוהן המוות מבטא מילות קללה עתיקות בשפה
עתיקה ונוראה שנכחה זה מכבר ,נדמה כי היריב
רואה מחזות כל כך נוראים שהם שוללים ממנו
את יכולת התנועה.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות ,קללה
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
השפעה :היריב משותק למשך סיבוב אחד.
תמיכה -פעולת תנועה :היריב ממשיך להיות
משותק ,הצלה נוגדת.
עילוי טמא )דרגה (12
בכל פעם שיצור חי מת ליד כוהן המוות ,כוחו של
הכוהן מתחזק ונעשה עוצמתי יותר ויותר.
היתקלות ◊ מאגיה ,מוות

תנאי
תנאי :יצור מת במרחק של עד  10מהמכשף
השפעה :המכשף מרפא כמות נק"פ השווה
לדרגת היצור.
פרץ מוות )דרגה (20
כוהן המוות יורה מידיו פרץ של אנרגיה הנשאבה
מן המתים ,הפרץ הינו קו העשוי מצל הנמתח בין
ידי המטיל לבין המטרה ,ברגע שהקרן פוגעת
ביריב היא משאירה צריבה עזה במקום בו היא
פגעה.
יומי ◊ מאגיה ,מוות ,אביזר ,קללה
טווח 10
פעולה רגילה
מטרה :יצור אחד
התקפה :כריזמה נגד קשיחות.
פגיעה4 :ק + 6כריזמה נזק מוות והמטרה
מקוללת .ברגע שמטרה מקוללת זו מתה המכשף
מקבל תוסף  +4לגלגולי ההתקפה והנזק למשך
ההיתקלות הקרובה.

