סקראבש
גזע חדש למבוכים ודרקונים מה' 4
מאת :חגי גומפרט; עריכה :מיכאל פבזנר
ניתן להורדה מאתר הפונדק – http://www.pundak.co.il
הסקראבשים משלבים מאפיינים של ציפור ,של חרק ושל
פסלון מתכתי ומהווים גזע חומרני של בעלי מלאכה
וסוחרים.

תכונות גזע:
גובה 113-138 :ס"מ.
משקל 45-60 :ק"ג.
ערכי תכונות +2 :לזריזות +2 ,לתבונה.
גודל :קטן.
מהירות 6 :משבצות.
ראייה :רגילה.
שפות :מדוברת ,שפה אחת נוספת.
תוספי מיומנויות +2 :תובנה +2 ,פשיעה.
רב-גפיים :יש לך ארבע ידיים .אתה מסוגל לאחוז
ולהשתמש בעד ארבעה חפצים בו זמנית .יד אחת שלך
היא היד הראשית והאחרות הן הידיים המשניות .עבור
פעולות שדורשות ידיים פנויות )כגון טיפוס או שחייה
ללא מחסר לבדיקת המיומנות( ,דרושות לך רק שתי
ידיים פנויות.
לארבעת הידיים שלך אין השפעה על מספר חפצי הפלא
שאתה יכול לעטות ולהפעיל )כגון טבעות ,צמידים וכו'(.
לא ניתן לאחוז נשק באופן דו-ידני באמצעות שתי ידיים
משניות.
עור נחושת :יש לך תוסף גזע  +1לקשיחות .בנוסף,
אתה מתחיל כל התקלות עם נק"פ זמני בסך מתאם
החוסן שלך .דרושה לך מנוחה קצרה על מנת לחדש
נק"פ זמני זה.
צבע העור של הסקראבש לא משפיע על תפקוד היכולת
"עור נחושת".
ריבוי פעולות :יש לך את כוח ההתקלות ריבוי פעולות.
כוח גזע סקראבש
ריבוי פעולות
לרגע קצר ,אתה מצליח להגיע לקואורדינציה מושלמת
ולנצל את ארבעת הידיים שיש לך בתיאום מושלם.
התקלות
אישי
פעולה רגילה
השפעה :אתה מבצע שתי התקפות לפי-רצון בזו אחר
זו .כלי נשק ,אביזר או כל חפץ אחר אותו אתה אוחז
יכול לשמש אותך רק עבור התקפה אחת מתוך השתיים.
אם אתה אוחז חרב וגרזן ,לדוגמא ,ומשתמש פעמיים
בכוח הלוחם מכה ודאית ,עליך לתקוף פעם אחת
באמצעות החרב ופעם אחת באמצעות הגרזן – לא תוכל
להשתמש פעמיים בגרזן או פעמיים בחרב.
מיוחד :לא ניתן להשתמש בכוח ריבוי הפעולות וכן
לנצל נקודת פעולה במהלך תור יחיד.

הסקראבשים הם בני גזע חומרני וסקרן בעלי שריון
חיצוני הדומה לזה של חיפושית .הם נודדים לרוב
כפרטים או בקבוצות קטנות ,מתפרנסים ממסחר או
מעבודות מלאכה ארעיות .בכל מקום אליו מגיע
סקראבש הוא מתקבל כאטרקציה – אולי אפילו יותר
מאשר התעלולים המכאניים או יצירות האומנות שהוא
נושא איתו.
כדאי לך לשחק סרקאבש אם אתה רוצה...
• לשחק יצור מוזר בעל ארבע ידיים ועור
מתכתי.
• להתמחות בחפצי-ערך ,חפצי-קסם ,אומנות
וטכנולוגיה.
• לשחק בגזע אשר מתאים למקצועות הנוכל,
האשף והמצביא.

תיאור פיזי:
הדרך הטובה ביותר לתאר סקראבש היא כחיפושית זבל
גדולה המהלכת על זוג רגליה האחוריות.
ראשו של הסקראבש חסר צוואר ודומה לחצי אליפסה
הנשלפת מגופו .עיניו דומות לאלו של זוחל והן חסרות
אישונים ,בצבע כחול או ירוק מתכתי .שני המצבטים
המכסים את פיו והמחושים דמויי-הנוצה אשר בולטים
מעל עיניו ונפרשים לצדדים משווים לסקראבש מראה
ינשופי .בין המחושים נמצאים שני פתחי נשימה קטנים.
ארבעת ידיו של הסקראבש הן רזות ,דומות לאלו של
לטאה או ציפור ,בעלות שלושה מפרקים וכפות ידיים
קטנות עם שתי אצבעות ושני אגודלים )אחד מכל צד
של כף היד( כל אחת .לרגליו רק שני מפרקים ושלוש
אצבעות.
הדבר הבולט ביותר בגופו המוזר של הסקראבש הוא
דווקא צבע השריון החיצוני שלו – הסקראבש אמנם
דומה לחיפושית זבל ,אולם מדובר בחיפושית מנחושת
טהורה ומבריקה .דמו של הסקראבש בצבע כחול-ירוק,
בדומה לצבע של נחושת חלודה.
הסקראבש מתחיל את חייו כביצה אפורה מנומרת ,לרוב
לצידן של  7-10ביצים אחרות שאמו הטילה .רק 2-3
מהביצים אכן בוקעות לאחר דגירה של כחצי שנה.
היצור שבוקע נראה כמו כדור של נוצות אדומות
פלומתיות ,בעל שש גפיים קטנות .היצור מתבגר וגדל
לאורך כשש שנים ,לפני שהוא משיל את עורו ונוצותיו
וחושף שריון אדום-מתכתי .הוא ממשיך לגדול במשך
שש שנים נוספות ,במהלכן השריון שלו נעשה בהיר
יותר ,עד שהוא מסיים את גדילתו ומקבל את הצבע
הנחושתי של סקראבש מבוגר .לכשישית מבני הגזע
צבע כסוף ,זהוב או שחור-מתכתי ,ואלו נחשבים סימנים
למזל או להשגחה אלוהית.

הסקראבש הממוצע מסוגל לחיות עד לגיל ארבעים או
חמישים .הוא לרוב מסיים את חייו כשהוא עדיין שומר
על חוסן גופני וכושר פיזי ,אולם עיניו נעשות אפורות
וראייתו נחלשת ,עד שהוא נעשה עיוור או כמעט עיוור
בעשור האחרון לחייו .נקבות סקראבשיות מסוגלות
לקבל הפריה רק במהלך החורף ,ומטילות ביצים בסוף
החורף .הן מסוגלות להטיל ביצים רק אחת לשנתיים או
שלוש.

לשחק סקראבש:
הסקראבשים מספרים שצורתם הראשונית הייתה כשל
ציפורים או אנשי ציפור ,עד אשר גיבור נשכח של הגזע
פגע בכבודו של אל מסתורי בתוך ממלכתו-שלו :הוא
גנב את המפתח הזהוב לחדר האוצרות של האל וחישל
ממנו תליון עבור הסקראבשית אשר אהב .האלוהות
הזועמת קיללה את הגזע כולו שלנצח יראו כמו שרצים
ולעולם לא יוכלו עוד לעוף .מוראדין ,האל החרש ,ריחם
על אנשי-הציפור הפגועים והעניק להם עור ממתכת
שיחליף את יופיים האבוד.
הסקראבשים לא שומרים טינה לאלוהות שקיללה אותם
– אין לשמור טינה לאלוהות מתה ,לאחר שמשרתיה
בגדו בה .את חיבתו לקלל אחרים בכיעור שמר האל עד
נשימתו האחרונה כאשר הפך את משרתיו הבוגדניים
לשטנים .ככלל ,הסקראבשים לא נוטים לשמור לאף
אחד .הם מעדיפים להיות סלחניים או להתפרש על אי-
הסכמה :אולם מצפים מהכל שיתייחסו אליהם באותה
הצורה בדיוק.
במקום שבו הם לא מצליחים להתפשר ,הסקראבשים
עלולים לברוח מאחריות או לחמוק מפני יריבים ולא
לשוב לעולם ,על מנת להימנע ממאבקי-נקמה מיותרים:
ייתכן שזהו אחד הגורמים לתרבות הנודדת והמפוזרת
שלהם.
לסקראבשים כשרון טבעי בכל הקשור למאגיה ,חפצי
קסם ,טכנולוגיה ,פיסול וצורפות .הם נמשכים לנושאים
האלו ונהנים ללמוד עליהם ,לחקור אותם ולשפר אותם.
הם נהנים להחזיק חפצי-אומנות ממתכת או מאבנים
יקרות ,אותם הם מעניקים זה לזה ולמכרים מגזעים
אחרים כאותות להערכה ,מתנות חיזור או עבור סחר-
חליפין .הם מעריכים שירה ,אף שמאז הקללה הגדולה
על הגזע רבים מהם זנחו את אומנות השירה :לקולם גוון
מתכתי.
הסקראבשים מסתדרים במיוחד עם גמדים ,אשר
מוראדין הוא האל הפטרון שלהם ושגם להם חיבה
לעבודות במתכת ובאבני חן .כאשר הם נודדים בעולם,
הם מתקבלים כסוחרים מהוללים ,גם אם מטרידים
למראה ,בקרב בני האנוש ובני המחצית .הם ידועים
כפטפטנים במיוחד ולעיתים כנוכלים או רמאים ,אך הם
תמיד מחזיקים את הסחורה המסקרנת ביותר מארצות
שעבור מרבית האנשים הן פשוט רחוקות מדיי .אנשים
רבים יחושו אכזבה לשמוע שסקראבש שבו הם נתקלו
לא הגיע בכדי לסחור.
הלבוש המסורתי של הסקראבשים כולל סנדלים מעור
וגלימה ממשי אשר מסתירה כמה שיותר את גופם

החרקי .צעיף משי מכסה את פניהם וחושף לרוב רק
עיניים ואת צמד המחושים דמויי הנוצה שלהם.
הלבוש הסקראבשי הוא לרוב בצבעים חמים כמו חום
ואדום .לבושם חשוב לסקראבשים בדיוק כמו מגוון
התכשיטים או הפסלונים שהם נושאים איתם לכל מקום:
סקראבש שחושש לשלמות בגדיו יעדיף לקפל אותם
לתוך התיק וללבוש בגדים פשוטים מעור.
סקראבשים שצבע השריון שלהם מיוחד )זהוב ,כסוף,
שחור( מעדיפים בדרך כלל להתרברב בו ואינם עוטים
את הלבוש המסורתי של הגזע.
תכונות אישיות :בריחה ממחויבות ,חומרנות,
יצירתיות ,סלחנות ,סקרנות ,רדיפה אחר תשומת-לב,
תאוות נדודים.

כשרונות גזע:
חוסן נחושת ]תקופת הגבורה[
דרישות :סקראבש.
תועלת :סך הנק"פ הזמני שעור הנחושת שלך מעניק לך
הוא כעת  + 5מתאם החוסן שלך .החל מדרגה ,11
הנק"פ הזמני הוא  + 10מתאם החוסן .החל מדרגה ,21
הוא  + 15מתאם החוסן שלך.
שליטה סקראבשית במקסמים ]תקופת הגבורה[
דרישות :סקראבש.
תועלת :כאשר אתה משתמש באביזר או בנשק קסום
בהתקפה ומבצע פגיעה חמורה ,אתה זוכה בתוסף
להגנות הקשיחות ,הרצון והתגובה ,השווה לתוסף
ההקסמה של החפץ ,עד תחילת תורך הבא.
הגנה מתכתית ]תקופת המופת[
דרישות :סקראבש.
תועלת :כאשר אתה נעשה מדמם ,אתה מחדש מייד את
הנק"פ הזמני שעור הנחושת מעניק לך.

