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 )יסודות חיוביים(קסמי יצירה 
 

 ):0עוצמה ( ליחשונים -קסמי אש 
 

 .אור עמום: שם קסם
 

 : תיאור הקסם
מקור אור זה יכול המכשף . המהווה מקור אור מרצד, הקוסם מרכז את מהות האש לכדי כדור אדמדם

כך שזה ינוע עם אותו , לחפץ או יצור כלשהואו אם רצונו חפץ בכך להצמידו , להביא לכדי ריחוף באוויר
ואם זה לא יספיק , כמו כן הקוסם יכול לשלח כדור אור זה אל עיניו של יצור. חפץ או יצור ויאיר עבורו

 .דבר שיפגע בכושר ראייתו וכל הנלווה מכך, לזוז הוא יסנוור מן מקור האור
 

 :השפעות הקסם
 .אש/ בטווח של מטר אור ויספק לקוסם אור , הכדור שיצר הקוסם יאיר

כדי לבדוק , יהיה היצור זכאי לגלגול הצלה מבוסס מהירות, במקרה של שימוש הקסם לכדי סנוור יצור
אם הצליח היצור בגלגול ההצלה סימן שזה הספיק להגיב ולהסיט את עיניו כך שאלו . את מהירות תגובתו

כיוון שכדור האור יישאר .  לגלגולי ההתקפה-1אך אם נכשל הוא יסבול מסנוור קל שיסב לו , לא יסנוורו
 .הוא יסבול ממינוס זה עד גמר השפעת הקסם, צמוד לעיניו במשך כל השפעתו

ולכן הוא נהנה , שקיומם בעולמנו הנו דבר טבעי לחלוטין, קסם אור עמום שייך לקסמי היסודות החיובים
שבעצם יכלה את כל בערתו ויתפוגג עד , אש/ מיתרון הממשיות היתרה של קסמים אלו וימשך חצי שעה 

 .בעשן סמיך באוויר בקול שריפה קלה
וזאת (כדור האור העמום שעשוי ממהות הבערה ,  מעלות צלזיוס30כאשר הטמפרטורה בחדר עולה על 

כדורים אלו  . של האש עשוי להביא להתלקחות כדורי אור עמומים נוספים) למרות שאינו שורף או מכלה
שעשויים להתלקח התלקחות ראשונית מן אחד מכדורי האור ,  גזים באוויר החםנוצרים עקב התקבצות
 כדור רכאשר כל פעם שדבר זה יקרה ייווצ, דבר זה יתרחש אחת לרבע שעה בערך. שכבר קיימים באזור

ין השתכפלות של אחד עהיווצרות הכדור עלולה להיראות לעיתים כמ. אור עמום בנקודה אקראית באזור
כדור אור עמום ששוכפל יוותר במקומו עד שהכדור הראשוני שהתחיל את . מים כבר באזורהכדורים הקיי
 .ואז יעלם אף הוא באותה צורה, התגובה יעלם

וכה קלה , ומהותו באסכולה כה פשוטה, כדור אור עמום הוא אחד הקסמים הפשוטים של אסכולת האש
ויוכלו להזיז את הכדור לכיוון , םלצורכיהלחיזוי שקוסמים המכירים קסם זה לא יתקשו לנווט את הקסם 

כדי לעשות כן כל שעל הקוסם לעשות הוא להטיל את הקסם כדור אור עמום מחדש . אחר בו יחפצו
הוא יזכה לכדור החדש , כאשר עשה הקוסם כן. בקרבת אותו כדור אור שהוא מעוניין להניע או לשנות

משמע . (אש 10/  כדור אור עמום אחד נוסף באזור וכמו כן יוכל לשנות את התנהגותו של, שזה עתה יצר
, 3 יוכל לנווט 30ואם יש לו ,  אש הוא יוכל לנווט שני כדורים לצרכיו20שאם יש לקוסם בתת האסכולה 

 ...)וכן הלאה
וזאת משום שהכדור נוצר ממהות , לעיתים יכול קוסם להיתקל במספר קשיים בעת הטלת כדור אור עמום

קומות קרים שהטמפרטורה בהם יורדת מתחת לעשר מעלות צלזיוס יצטרך הקוסם ואכן במ. האש והחום
 .ויצטרך להשקיע כמות מנה משולשת מן הרגיל, להתאמץ הרבה יותר על מנת להטיל כדור אור עמום

 
 �1אש : דרישה

 3: עלות לחש
 1: מנה
 4: תבונה

 . דקות2: זמן שינון
 .מיידי: זמן הטלה



 .גצים בוערים: שם קסם
 

 :ור הקסםתיא
ומשליכן בעזרת נשיפה אל , קוסם היסודות החיוביים מרכז בידו מספר להבות קטנות אותן יצר זה עתה

גם למרחקים , הלהבות עצמן ירחפו אל עבר המטרה בריחוף קליל וזריז. עבר אויב או מטרה שיבחר
היא אמצעי וזאת משום שהנשיפה מפי הקוסם , גדולים שאין בכוח הנשיפה של הקוסם להביאן לשם
 .להעברת אנרגיות עמוקות יותר מאשר במשב הרוח בלבד

 
 :השפעות הקסם

כך , וכשם שנחוצה נשיפה קלה כדי להעביר לו את האנרגיה הנחוצה לתפעולו, קסם זה הוא הפכפך מאוד
הקוסם יגלגל . גם עלולים מצבורי אנרגיה שונים הקיימים במציאות סביב להשפיע על הקסם ועל הצלחתו

 :די לקבוע את השפעות האנרגיות הסובבות אותו על הקסם כ%ק1
 נוסף כדי לראות את %כמו כן יש לבצע גלגול , ושב אל עבר מטילו, הלחש משנה כיוון: 0-20 %

יתכן ואפשרי בהחלט כי קסם זה ימצא עצמו משנה כיוון . ההשפעה של הקסם בעת חזרתו
 .פר פעמיםיותר מפעם אחת וישוב ויחזור מן המטרה אל הקוסם מס

 . נזק אז למטרה בה פגע2-1הקסם מסב : 21-60 %
 . למטרה בה פגעאש/  נזק 2-0 הקסם מסב: 61-90 %
 . נזק למטרה בה פגעבונוס + אש/  נזק 2-0הקסם מסב : 91-100 %

ופגיעתו , הדבר לא אפשרי להתחמק מן הלהבות, עקב העובדה שקסם זה עשוי מלהבות קטנות רבות
אזי יש לבצע גלגול פגיעה של , את ניתן על ידי מגן לנסות לחסום את הלהבותאם ז. שמטרה בטוחה

 .וגלגול חסימה של הדמות המתגוננת מפניו, הקוסם שהטיל את הלחש
לאחר הקסם אנרגיה מאמינה הקוסם לא יצטרך לערוך כל גלגול ) סיבוב עד שלוש(אם קסם זה מוטל מיד 

ולכן הקסם ישפיע מיד בהצלחה , ו זה עתה על ידי הכישוףמשום שאלו שונ, לבדיקת מצב האנרגיות בחדר
 . נזקאשויסב 

)  מטר25טווח של (כמו כן אם קסם גצים בוערים מוטל בזמן שהכישוף מגן מנה ממשי מתקיים באזור 
 ). נזקבונוס + אש(הוא ינותב מיד על ידי האנרגיות שקסם זה מפעיל וישפיע בהצלחה מקסימלית 

...) 'לפיד וכו, כמו מדורה(ול להוות סכנה רצינית אם קיים מקור אש בוערת קסם הגצים הבוערים על
הגצים ,  מטר3ברגע שקסם זה יוטל על אדם שמרחקו מן מקור האש לא עולה . באזור הטלת הקסם

האש שעיכלה את . מבלי להסב נזק לאיש, יושפעו מן האנרגיות שפולטת האש וישאבו לתוכה באופן מידי
עד שלבסוף , בעודה הולכת וגדלה, צר הקוסם תתחיל מיד לאחר מכן לרצד בעוצמההגצים הבוערים שי

ותסב נזק לכל מי , היא תתפוצץ בקול נפץ קל מעיפה גצים בוערים לכל הכיוונים) כעבור דקה בערך(
מקור האש שפלט  ויביא לכיבוי, אש/  נזק 2הפיצוץ יסב . ללא יכולת התגוננות,  מטר ממנה3שברדיוס 
 .צצותאת ההתפו

 
 �1אש : דרישה

 3: עלות לחש
 1: מנה
 3: תבונה

 . דקות3: זמן שינון
 .מיידי: זמן הטלה



 .אש מכלה: שם קסם
 

 :תיאור הקסם
דבר המביא את זה להתלקח מיד באש חמה , המכשף אוחז בכלי נשק כל שהוא בידו ומטיל בו את הקסם

שגם , ואכן האש כה חמה, ם של יריביוהקוסם מפיח אש זו במטרה כללית של הרס חפציה. כתופת נפחייה
 .מגע קטן בינה לבין חפץ אחר עשוי להביא לפגיעה משמעותית בחפץ זה

 
 : השפעות הקסם
ולכן על אף היותה הרסנית , עליו הוטל הקסם, אך גם נוטה לרצד ללא הרף על הנשק, האש חמה מאוד

 נקודות פגיעה רק עקב החום 2-ווה לותוסיף לנשק נזק הש, היא לא תמיד תפגוש במגע את קורבנה, מאוד
 .הרב והכוויות שהיא עלולה לגרום למי שיפגע מן הנשק הבוער

,  על ידי חפץ אחר יכול מאוד להיות שהחום הרבףכל פעם שמהלומה עם נשק הבוער באש מכלה תיהד
ערת כמו כן קיים גם סיכוי שעצם הדיפת הנשק הבוער יגרום לאש הבו. ועוצמת האש תפגע באותו חפץ

לפיכך כל פעם שמהלומה של נשק הבוער באש . עליו להרוס ולכלות חלק מן הנשק עליו הוטל הקסם
 עמידות 1 תאבד הדמות המתגוננת 10 או 9-ואם תצא תוצאה השווה ל, 10ק1מכלה ייהדף יגלגל התוקף 

 . עמידות1 בגלגול יאבד נשקו של התוקף 1אך אם יצא . בחפץ אתו הדפה את המתקפה
,  אתו נהדפה המתקפה עשוי עץ או חומר דליק אחר סיכויו לאבד עמידות יהיו גדולים בהרבהאם הנשק

 . עמידות1 תספיק כדי להפחית לו 8 או 7אזי הטלה גם של 
, שהנו יסוד טבעי בעולמנו, למרות היותה הרסנית במיוחד עדין נובעת ממקור האש הרגילה, האש המכלה

לפיכך גם קסם האש המכלה ייהנה מהיתרון של . סתירות עם חוקיוהנובע מן העולם עצמו ללא בעיות או 
 .אש/ הממשות היתרה ויחזיק זמן רב יחסית השווה לשתי דקות 
ולכן , כאשר הפגישה עמם אורכת יותר מרגע קט, האש המכלה קטלנית מאוד עבור חפצים עשויים כסף

וטיפות הכסף אף יתאדו , מיידיהחפץ ימס כמעט באופן , בכל פעם שיוטל קסם זה על חפץ עשוי כסף
 .לאוויר טרם פגיעתם ברצפה

אך בניגוד ,  מיד לבעור בצורה כזו שתביא להשמדתוליכוהחפץ , כאשר קסם זה מוטל על חפץ עשוי עץ
כאשר .  עמידות עבור כל סיבוב בו הם בוערים1אלא יאבדו רק , חפצי עץ לא יושמדו מיידית, לחפצי כסף

.  לאפס הדבר יסמן כי זה נשרף כליל ומלב מעט אפר לא נותר ממנו כלוםהעמידות של חפץ העץ תגיע
עמידות היורדת לחפץ עץ בעקבות הטלה ישירה עליו של קסם זה לא תתאפשר לתיקון רגיל על ידי נגר  

 .ויש צורך בקסמים או פעולות חזקות כדי לתקנו, או בעל מלאכה
, של הנשק לאורך כל חלק הנשק העליוןלקסם האש המכלה יש תכונה שהאש מתלקחת תמיד מראשו 

. ולכן כאשר קסם זה מוטל בנשקים העשויים יציקה אחת הקסם יתפשט בכל הנשק כולל ידית האחיזה
חשוב . וישמטו את הנשק בו במקום,  נזק2הדבר יביא לכך שכל האוחז בנשק כולל הקוסם עצמו יספגו 

ולכן מיד לאחר , יק לסיים את הטלת הקסם מידו של הקודם לפני שזה יספטרק לציין כי הנשק יישמ
 .פגיעתו ברצפה האש המכלה תיכבה והקסם יסתיים

ולפיכך הטלת קסם זה תביא באופן , האש המכלה כפי שכבר צוין הנה בוערת בטמפרטורה גבוהה מאוד
 5-האוויר יתחמם ב. להתחממות כל הסביבה של החפץ עליו הוטל הקסם) סיבוב שניים גג(כמעט מיידי 

ויביא גם בעקיפין להתחממות כל החפצים והיצורים ,  מטר מן האש המכלה2לות צלזיוס ברדיוס של מע
 ).תוך משך זמן קצת ארוך יותר(באזור 

 
 �1אש : דרישה

 3: עלות לחש
 1: מנה
 3: תבונה
 אחיזה בנשק עליו מוטל הלחש: מצרכים
 . דקות3: זמן שינון
 ). יוזמה-5(קצר : זמן הטלה



 )סודות חיובייםי(קסמי יצירה 
 

 :1 עוצמה -קסמי אש 
 

 קליע אש: שם קסם
 

 : תיאור
ואלו משתגרים מייד לעבר מטרה או מטרות  , הקוסם יוצא מעל כף ידו חצים העשויים אש לכל גופם

 .עליהם מורה הקוסם
 

 :השפעות
יק אך לא יוכל להחז,  קליעים העשויים אש טהורה2 / אשהקוסם מסוגל ליצור באמצעות קסם זה עד 

או מטרות בהנחה ויש יותר (לפיכך כבר בזמן ייצורם מכוון אותם לעבר מטרה מסוימת . או לעקבם, בהם
 . ואלו יטוסו לעבר מטרות אלו ברגע שתסתיים יצירתם) מקליע אחד

כיוון שיותר מכך תהיה צפיפות , הקוסם לא מסוגל לשחרר יותר מחץ למטרה על כל חצי מטר גובה של זו
שני חצים שנתקלו זה בזה . וחלקם עשויים לפגוע זה בזה באוויר,  בזמן שיגור החציםרבה מדי באוויר

 . באוויר יאבדו מהירות ויצנחו שניהם על הקרקע וישרפו עד תום
מבלי ,  מטרות שונותהשפעות תבונהכמו כן הקוסם איננו מסוגל לשלוח את החצים שלו ליותר מ

ז ולאבד את הקליעים כולם עקב הטלה כושלת של להתבלבל עקב יתר דברים בהם הוא צריך להתרכ
 .או אף גרוע מזה, הקסם

 . קליעים' מס / בונוס+  נזק 5-1כל קליע אש מסב 
על המכשף לראות את המטרות עליהן הוא שולח את הקליעים הבוערים כיוון שאופן שליחתם נעשה על 

 דמות או עצם שהקוסם לא רואה .וראייתה במוח הקוסם, ידי ריכוז במטרה בזמן יצי רת הקליע המתאים
כך שזה עלול לפנות לעבר מטרה , בזמן ההטלה תראה פחות מציאותית בראשו ותביא להטעיה של החץ

 .ואפילו כנגד הקוסם עצמו, אחרת
הר , שרפה , כמו מדורה ענקית, אם קורה ומסלולו של הקליע הבוער עובר דרך מקור אש אחר גדול מאוד

, ולא רק שזה יעבור דרכם בשקט, לא יעצור את קליע האש כמו עצמים רגיליםהדבר ... 'געש מתפרץ וכו
וזה ייזרק לחלל , מעבר הקליע יגרום לפליטת כדור אור עמום מן מקור האש. אלא יתרחש גם משהו נוסף

 .לנקודה אקראית כל  שהיא בכיוון כללי נגדי לכיוון טיסת החץ המקורית, האזור
יורד גשם באזור או יש כל מקור מים אחר הפוגש את , ר הטלת הקסםבמקרים בהם יש לחות רבה באזו

ועשוי לעיתים , הקליע הבוער בזמן היווצרותו או מסלולו הדבר ישפיע על הקליע שעשוי כולו מאש בלבד
 :דבר שיביא למעשה להיעלמותו של החץ, אפילו לכבות אותו

סית הקליע לא יעלם לחלוטין או מקור מים חלש יח, אם מקור המים הנו לחות גבוהה גשם קל .1
 . נזק-1אלא רק יסב 

אם מקור המים הנו גדול יותר כמו גשם חזק או מפל מים דליל הוא עשוי לכבות את הקליע  .2
אם הקליע רק עובר דרך מקור זה . אך כדי לעשות זאת עליו להיות מעליו בזמן יצירתו, קליל

 . לנזק3הוא לא ייעלם אלא רק יאבד 
הוא יעלים את החץ גם אם זה רק , חזק מאוד כמו סופת גשמים או מפל גדולאם מקור המים הנו  .3

 .יעבור דרכו לחלקיק שניה
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 ידיים בוערות: שם קסם
 

 : תיאור
 זה מרכז המכשף את ידיעותיו וכוחותיו בתחום קסמי האש בכדי ליצור התפרצות של אש מתוך ידיו בקסם

ללא יכולת כמעט של היצורים , וכל ידי מכך לשרוף כל מה שנמצא בתוך שטח זה, לשטח נרחב יחסית
 אך, כדי ליצור התפרצות בגודל כזה יוצר המכשף את מהות האש בתוך גופו. בתוך שטח זה להתחמק

, בניגוד לקסמים אחרים איננו משחרר את זו עד שהוא מכיל בתוכו יותר אנרגיה משהוא מסוגל לשאת
 .דבר שמביא את כל האש שאגר להתפרץ החוצה בלחץ חזק

 
 :השפעות

ואלו , המכשף מוציא התפרצות של אש שתחילתה היא כסנטימטר אחד מעבר כפות ידיו של המכשף
אין אפשרות לפצל את ההתפרצות לשני (ו כדי שהתפרצות תצליח חייבות להיות מושטות בצמוד לפני

ותמלא , בצורה של חרוט,  מטר ממנו3התפרצות זו תצא לפני המכשף למרחק של עד ). כיוונים שונים
 בונוס + אש / 4-1: ותשרוף כל מי או מה שנמצא בו כך שתסב לו נזק השווה ל, באש את כל השטח הזה

 .מספר מטרות/ 
כיוון שהאש ממלאת , ים באזור זה של הלהבות לא יוכלו להתחמק מן הקסם בצורה מוחלטתיצורים השוה
יכול להצליח להביא , אך תגובה מהירה מאוד לעומת קצב השחרור של המכשף את האש, את כל השטח

לפיכך כן יתבצע גלגול . וכך לספוג רק מחצית מהנזק האמור, לכך שהיצור יצליח לצאת מן הלהבות מהר
אך רק , כך שכל אלו שיצליחו להתחמק למעשה יפגעו,  בן הקוסם ליצורים השוהים באזור הקסםפגיעה

 .מחצית הנזק
ללא שליטת הקוסם לגודל השטח או , חשוב לזכור כי בקסם זה יש מילוי של שטח נרחב יחסית באש

 כך שימנע לפיכך אין הקוסם מסוגל להטיל את הקסם. לצורתו אלא רק למיקום התחלתו וכיוון יציאתו
ויפגע גם בדברים שמעוניין לא . פגיעתם של דברים שאיננו מעוניין שיפגעו בתוך שטח הטלת הקסם

 .לפגוע בהם אם אלו בתוך שטח הטלת הקסם
אך נשארת רק , עקב העובדה שהאש בקסם זה מתפרצת מידי המכשף לעבר השטח במהירות רבה מאוד

ילו שמסתיר אותו רק מכיוון המכשף ופתחו מכיוונים כזה אפ, כל מי שיהיה תחת מחסה, לשבריר שניה
בעור מחסה חלקי גדול מספיק יפחית מחצית מן , מחסה מלא ימנע את כל הנזק. אחר יצליח למנוע נזק

דבר שאומר שאם היה יצור תחת מחסה חלקי ונכשל בגלגול ההתחמקות הוא יפגע מחצית מהנזק , הנזק
או במילים , לקי והצליח בגלגול יפחית שתי מחציות הנזקלעומתו יצור שהיה תחת מחסה ח. המקורי

 .אחרות את כולו
מביא לאי השפעה של הקסם גם כמעט לכל מה , רצוי להגיד גם שעקב כל המצוין מעלה כל מחסום שהוא

 מטר מן מחסום כזה יפגע אף 2רק מה שבמרחק של . כיוון שהוא מונע את האש מלהגיע לשם, שמאחוריו
היה מחסום שעצר את כל הלהבות באופן מוחלט אלו לא יוכלו פשוט להיעצר וימשכו כמו כן אם . הוא

דבר זה גם יפחית מחצית מטר , לנוע מיד לאחר שישנו את כיוון תנועתם בצורה נגדיל למשטח בו נתקלו
 .מן המרחק הכולל שיעברו הלהבות

וך ממיידי ובזמן ההטלה רצוי להדגיש בקסם זה כי כאשר הקוסם מתחיל להטיל קסם שאורכו יותר אר
הוא עשוי לאבד את עצמו ולהטיל את הלחש , הוא עובר הסחת דעת כמו פגיעה בו או רעש מפחיד וגדול

שכשילון בו עלול להביא למספר , לכן יערוך גלגול ריכוז בהתאם למידת הסחת הדעת, שלא כשורה
 .שחלקן אף הרסניות, תופעות לוואי
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 מגן להבות: שם קסם
 

 :תיאור קסם
חפץ או , בכישוף זה מצליח המכשף להעביר להבות ממקור אש כלשהו אותו הוא אוחז ביד אחת אל עצמו

ויכולה להיות , ש שהעביר המכשף תגרום לכיבוי מקור האשהא. אל יצור אחר בו הוא נודע בידו השנייה
אותם להבות שהעביר המכשף יתחילו לרחף סביב היצור או החפץ עליהם . גדולה מן האש המקורית

הדבר יגרום לכך שכל מי שיגע בלהבות בניסיון לפגוע או לגעת . הועבר במרחק של כמחצית מטר ממנו
 .במטרה שסביבה נעים הלהבות יפגע מהן

 
 :השפעות

וכמו , המכשף זקוק להטלת כישוף זה למקור אש כמו לפיד או עשיית אותו הוא מסוגל לאחוז ביד האחת
מגן הלהבות יסב נזק לכל מי שינסה לפגוע במטרה . כן לבוא במגע עם המטרה עליה מוטל מגן הלהבות

 או מטרה יספוג נזק מן  וכמו כן גם כל מי שיאחז באותו חפץ. 0-1האמורה בעזרת נשק שהטווח שלו הוא 
 . הלהבות על כל סיבוב בו יאחז בו
ובהחלט יתכן כי באותו סיבוב יפגעו מן הלהבות , בונוס + אש / 1: הנזק שיסבו הלהבות יהיה שווה ל

 . הללו יותר מיצור אחד
ולא משנה כמה , הלהבות שנעות סביב היצור לא יכולת להסב נזק מתקפה ליצורים או מטרות אחרות

כך ינועו הלהבות , ככל שיתקרב יצור זה יותר לעצמים אחרים.  עליהם היצור שסביבו הלהבותיתקרב
 .אזי גם הוא וגם הדבר בו נתקל יספגו נזק מן הלהבות, עד שממש יתקע במשהו, יותר צמוד עליו

וך כל עוד הלהבות במרחק של חצי מטר מן היצור עליו הן מגוננות הסיכוי שזה יפגע מהן סתם כך הוא נמ
אך ככל שהמרחק בינו לבין , כיוון שגם אם יושיט יד לפנים הלהבות לא יתקלו ביד אלא ינועו סביבה

 :על פי הטבלה הבאה, הלהבות קטן יגדל הסיכוי כי אלו יפגעו בו
סיכוי להיפגע מהן בזמן ביצוע פעולה המגיעה אל הטווח שלהן מרחק להבות מן היצור

 חצי מטר 1%
 מ" ס40 3%
 מ" ס30 5%
 מ" ס10 10%

 .או עד שיובטל הקסם, אש/  דקות 5הלהבות ירחפו סביב היצור עליו הוטלו למשך 
כמו גם , אך זה כיוון שהלהבות גדולות ויציבות מאוד, ניתן לבטל את הכישוף בעזרת מקורות מים

כעשר ממשיות מאוד יש צורך במקור מים גדול המסוגל לחסות את היצור וכל הלהבות בו זמנית למשך 
זה יכול להשיב את הלהבות . דרך פשוטה יותר היא פשוט על ידי הקוסם שהטיל את הקסם. שניות רצוף

, כאשר הוא נוגע יצור ובמקור האש הכבוי, על ידי ביצוע הפוך של פעולות, אל מקור האש ממנו יצאו
הלהבות ולכן כאשר הקוסם עושה כן הוא מעביר את . ומעביר את הלהבות בסדר הפוך להטלה המקורית

 30%כי לא יפגע כלל כמו גם סיכוי של  % 50וישנו סיכוי של , סיכויו להיפגע מהן נמוכות יחסית
 . האמור. נוספים כי יפגע רק מחצית מן הנזק

ואת כל מה ,  מעלות צלזיוס5-קסם זה מחמם גם את הטמפרטורה סביב היצור שעליו הוטל הכישוף ב
 . מעלות2-שסביבו במרחק של מטר ב
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 החייאת פיון להבה צחור: שם קסם
 

 :תיאור קסם
 חיים  וכשזו מתחילה לבעור הוא מעניק לה, המכשף יוצר מדליק בעזרת מקור אש מעט אבקת אלמנט אש

אותו יצור יבין את דברי . והוא עשוי מאש בלבד, ומנווט אתה לכדי יצור שגובה קומתו בערך כגובלין
 .כלשהיאך לא יהיה בר תבונה מספקת בכדי לדבר בעצו בשפה , המכשף ויציית לכל דבריו

 
 :השפעות קסם

לאט בעודו , ך לאטבהם ילך וידע, אש/  דקות 3פיון הלהבה הצחורה ישרת את המכשף בנאמנות למשך 
בכמות , יעל חזרה למעט אפר, הולך ומתקבץ עד שיגיע לכדי מחצית מגודלו המקורי וידעך לחלוטין

 .השווה לאבקה ממנה נוצר
 אש + 3: בריאות הפיון

וכל אחד , הפיון תוקף לרוב על ידי הטלת כדורי אש קטנים אותם הוא נושף מפיו במאורך בצורת לטאה
 .fire, מהיר,  נזקאש + 3-2כזה מסב 

 .fire, אש + 2: שריון הפיון
 .בונוס +אש / 2 + 12: מהירות הפיון

 .אש + 10: מיומנות בנשיפת כדורי אש ובקסם של הפיון
 .אש + 4: עוצמת הפיון

. ויצירה של חום עז מתחתיו, פיון להבה צחור מסוגל לעוף על ידי פליטה של מהות האש שבו מתחתיו
אך הוא נאלץ לבזבז את האנרגיות של , )בדומה לחללית הממריאה(ה לעוף דבר זה מאפשר לפיון הלהב

אחת על ,  שניות מחייו2על כל שניה שהפיון עף הוא מבזבז למעשה . האש שבו דבר המקצר את זמן חייו
 .קיום והשנייה על בזבוז אנרגיות אש

אלא גם מזינות , וגעות בוואלו לא רק שלא פ, שדון להבות צחור לא נפגע כלל מכל מתקפות האש למיניהן
 שניות 10 נזק אש שיספוג הפיון הוא יחיה 1על כל . בו אנרגיות טריות ומגדילות את זמן חיוו של הפיון

 .עד מקסימום של זמן כפול ממה שניתן לו בעת שקם לחיים, נוספות
 מסבות לו והללו, פין להבה צחור עקב העובדה שהוא עשוי מאש בלבד רגיש מאוד למתקפות מים או קרח

 .נזק כפול
או , לא ניתן להחיות את פיון הלהבה הצחור המקומות שהטמפרטורה בהם מתחת לאפס מעלות צלזיוס

במקרים אלה לא יתאפשר לקוסם להבעיר את האבקה . כשאר האבקה ממנה הוא נוצל לחה או רטובה
 .צורך הכישוףאך לא ברמה מספקת ל, כיוון שזו בערה, אך הדבר עדין יכלה את האבקה, כראוי

עקב העובדה שהוא ניזון מאנרגיות אש פנימיות ומכלה אותן מותיר אחריו כל הזמן , פיון להבה צחור
של חומרים שהוא כבר , חומר זה הוא למעשה הפרשות של הפיון. שאריות אפר הנראות כפס דק שחור

 .כילה ומיצה עד הסוף
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 ) יסוד ות חיו בי ים (קסמי יצ יר ה 
 

 ):0עוצמה ( ליחשונים -קסמי אדמה 
 

 הסלע השמימי: שם קסם
 

 : תיאור קסם
) לבנה(וידיעתו בתחום היסודות של האדמה כדי לברוא גוש סלע קטן , בקסם זה מרכז המכשף את הבנתו

 .וזו נופלת לעבר המטרה במהירות רבה הנאגרת מן הנפילה, מעל מטרה מסוימת
 

 :השפעות הקסם
הלבנה .  מטר לפחות מעל המטרה המיועדת5לרוב בגובה של , המכשף מסוגל לברוא לבנה באוויר

 4כפול  (headshotופגיעתה תסב , שנבראת על ידי המכשף נופלת מיד במהירות רבה לעבר המטרה
כדי שהקוסם יצליח להפיל את הלבנה על ראשו של הקורבן הוא צריך לקחת בחשבון דברים כמו ). נזק

הזנק של הלבנה כמו גם סיכויי פגיעתו . ולכן לרוב קשה לפגוע עם כישוף זה, תנועתו העתידית של היצור
 : אפשרויות מקובלות2לרשותו . של הקוסם תלויים בגובה בו בוחר הקוסם לברוא את הלבנה

לפני (והנזק שתסב הלבנה , -2 סיכוי הפגיעה של הקוסם יהיה � מטר 5גובה של בערך  .1
 .אדמה / 1תהיה ) headshot-התחשבות ב

 .בונוס + אדמה / 1והנזק יהיה , -5 סיכוי הפגיעה של הקוסם יהיה � מטר 12גובה של בערך  .2
. ה כדי לבצע את הכישוףלא ניתן להטיל כישוף זה במקוממות שאין מספיק שטח פתוח מעל ראש המטר

כיוון שתחסם על ידי , אך זו לא תגיע אל המטרה שלה, במקרים והכישוף יוטל בכל זאת תברא לבנה
 . המכשול המדובר עוד קודם

וניתן יהיה להזיזה או לעשות בה כל , אדמה/ הלבנה סברא המכשף תישאר על הקרקע למשך עוד שעה 
פשוט כאילו , מבלי שיתאפשר בכלל להבחין בכך,  תעלםכשזמן זה יעבור הלבנה פשוט. שימוש שהוא

 .הפכה פתאום שקופה והסתלקה מן המקום
וקסמים או תופעות המסוגלות להניע חפצים במשקל זה או יותר הן כלי , ג" ק2משקל הלבנה האמורה הנו 

 .ההתמודדות היעיל ביותר כנגד לחש זה
רשאים לערוך גלגול הצלה מבוסס מהירות , חדאו חושים חדים במיו, יצורים בעלי חושים על טבעיים
 .במקום לערוך עימות פגיעה רגיל

 להפיל את ןמעונייכדי להטיל כישוף זה המכשף חייב שיהיה לו קו ראיה נקי בינו לבין המטרה עליה הוא 
 .כמו גם קו ראיה נקי אל הנקודה המשוערת בה הוא רוצה שהלבנה תופיע, הלבנה

התופעה השכיחה , זושהי הסחת דעת בזמן הטלת הקסם או ברגע שלפניובמקרים בהם הקוסם עבר אי
ורק אזי תיפול אל , ביותר של קסם זה היא איחור בהופעת הלבנה שיכול לערוך כעשר עד כשרים שניות

 .עבר המיקום של המטרה בו הייתה כאשר הוטל הקסם בתחילה
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 )יסודות חיוביים(קסמי יצירה 
 

 :1 עוצמה -קסמי אדמה 
 

 מגן יד מאובן: שם קסם
 

 : תיאור קסם
מנצל את החומר מננו הוא עשוי , וזה מתחיל מיד להשתנות, כדי להטיל קסם זה נוגע המכשף בגוש הסלע

בעודו , נע המגן) שתי הידיים(לאחר מכן בעזרת תנועות ידו של המכשף . תלצורך יצירת הצורה המבוקש
 .וזה יכול לנתב אותו לצורכי ההגנה האישיים שלו, מול המכשף, מרחף באוויר

 
 :השפעות קסם

כאשר . מ לחצי מטר רבועים" ס20כדי להטיל קסם זה זקוק הקוסם לגוש סלע או אבן שגודלו נע בין 
ישוף זה בסלע המדובר הוא נוגע בסלע בשתי ידיו למשך מספר רגעים עד שזה המכשף מעוניין להטיל כ
אזי יתחיל המגן לרחף מול המכשף במרחק ובמיקום ביחס עליו בהתאם . לובש את הצורה של מגן
ההגנה בקסם זה מבוססת על המיומנות  . וזה יוכל להשתמש בו לכל צרכיו, לתנועות ידיו של המכשף
 . מיומנות חסימהבונוס + אדמה / 3א זוכה לבונוס של בקסם של הקוסם כאשר הו

, חייב המכשף ששתי ידיו יהיו פנויות מכל עצים אחרים פרט לטבעות, כדי להעניק לסלע את צורת המגן
המגן יחף בהתאם להוראות המכשף . אך בקטע בו הוא מנבט את הסלע הוא ראשי להחזיק חפצים נוספים

המכשף יכול להסיר יד אחת מן הקסם מבלי שזה . כשף יניח את ידיואו עד שהמ, אדמה/  דקות 20למשך 
זמן זה מספיק בכדי לתפוס משהו או ללחוץ על . או הוא חייב לעשות זאת מהר אחרת הקסם יפסק, יפסק
 .אך לא מספיק כדי להניף נשק או להטיל קסם נוסף, משהו

 מטרים  אדמה את זה עד מרחק של ומסוגל לקחת, המכשף שולט במרחק של המגן ממנו כמו גם במיקומו
 .לפניו וכך יכול לנסות לגונן על יצורים או מטרות אחרות

 רעם ייווצ, ואיבוד הראייה עם המגן, המכשף איננו מסוגל לקחת את המגן למקומות שאיינו מסוגל לראות
 .יביא לקטיעתו המיידית של הקסם, ליותר מרגע קט

גודלו נשאר תמיד קבוע ולא ניתן . אלא רוחבו, ממנה נעשהאיננו משתנה לפי גודל האבן , גודל המגן
כמו כן גם קצב . 12ק1לפיכך קוביית החסימה כאשר המכשף מתגונן עם קסם זה תהיה תמיד , לשינוי

 .ויהיה תמיד במהירות רגילה, החסימה של המגן הנו קבוע ולא ניתן לשינוי
הקוסם .  יחסית גדול בו יוכל לתמרן את המגןכדי להצליח להתגונן כראוי בעזרת המגן צריך הקוסם מרחב

אלא אם הוטל הכישוף .  לסיכוי החסימה שלו2אך אזי יאבד , יכול להטיל את הקסם במקומות צרים
 4אזי יזכה הקוסם לבונוס , במקום קטן כל כך שהמגן מהווה את כל רוחב המסדרון או כמחצית מגובהו

 .שמסתיר חלק נכבד מן הקוסם,  גם כמחסה חלקיבסיכוי החסימה כיוון שהמגן משמש בעת ובעונה
כיוון שזהו אותו חומר בעל  אותם תכונות , עמידות המגן שנוצר תהיה שווה לעמידות האבן ממנו נוצר

 .יכולות ומצב שלמות
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 שדון סלעים גמדי: שם קסם
 

 : תיאור
והוא דורש הבנה של יסוד האדמה , קסם זה הנו מורכב יחסית לכמות הידע הנדרשת על מנת להטילו

. אלא יוצר משהוא שרק מתקשר עם יסוד זה, ברמה מיוחדת כיוון שאין הוא יוצא משהוא מאדמה ממש
החול מתגבש ויוצר רקמות וחיים לכדי , ובעודו מפזר את זה באיטיות, קסם זה נוטל הקוסם חופן אפרב

, אך איננו עשוי מן אדמה ממש, שדון זה הוא שדון אדמה. מ" ס5שדון קטן שכל גודלו איננו עולה על 
 .והוא יציית לכל פקודות המכשף

 
 :השפעות

. ה יבין את כל מה שהקוסם יאמר ויציית לו בצורה עיוורתוז, הקוסם יוצר מאפר שדון סלעים קטן מאוד
אבל חשוב להדגיש שעל אף שהשדון בעל יכולת דיבור הקוסם לאו דווקא יבין אותו כשם שזה מבין את 

עתיקה , שדונים ויצורי שדים שונים, דמוניק היא שפה של שדים. השדון מדבר אך ורק דמוניק. הקוסם
 . יצורים שאינם שדים או נושאים בדמם דם שדיםמאוד וכמעט לא מדוברת על ידי

 .בהם יעשה כל מה שהקוסם יבקש ממנו, אדמה/  דקות 5השדון יחיה למשך 
 .בונוס + אדמה / 2 + 15= מהירות השדון 
 . 2= בריאות השדון 

לעומת זאת הוא יכול לעשות , וגם לא תוקפני ואיננו מסוגל לבצע שום מתקפה, השדון איננו יצור גדול
 :ימוש בכמה יכולות מעניינות מאודש

, שתראה אמינה במאה אחוז, שדון סלעים יכול להפוך עצמו בכל רגע שיחפות לאבן חצץ קטנה .1
 .אך אם ידרכו עליו בעשותו כן ימצא את מותו

 .שדון סלעים חסין להשפעות טמפרטורות קיצוניות .2
כל עוד הם ,  יותר מרצפהשדון סלעים מסוגל לטפס על קירות או משטחים אחרים כאילו היו לא .3

 .עשויים אבן
 כאילו לא היו אדמה/ מ " ס1שדון סלעים מסוגל לפסוע דרך דברי אבן שעוביים אינו עולה על  .4

 .שם כלל
 נזק ממתקפות חומצה 150%אך ,  נזק ממתקפות ברק או מקסמי אוויר50%שדון סלעים סופג  .5

 .או קסמי אדמה
 .אחת עשויה להורגווטיפת מים , שדון סלעים לא מסוגל להירטב .6
אך רגיש מאוד , שדון סלעים מסוגל לנתר למרות גודלו למרחקים של עד כמחצית המטר .7

 .ונפילה של כעשרים סנטימטרים עשויה להרוג אותו, לחבטות
כיוון שהשדון ויוצרו אינם מחוברים טלפתית או בכל דרך אחרת הקוסם לא ידע כלל האם השדון הצליח 

 .או במילים אחרות לא ידע דבר עד שיבחך עמם באופן ישיר, לל נהרג בהאו בכ, במשימתו נכשל בה
 :אזי הדבר עשוי לגרום למספר השפעות, ניתן להטיל כישוף זה על שדון סלעים שכבר קיים

הדבר יחדש את זמן חייו לערך שהיה , אם השדון כבר בבעלות הקוסם שהטיל עליו את הלחש .1
 ).כולת של הקוסם שהטיל עליו את הקסםגם אם זה גבוהה מן הי(כשנוצר בהתחלה 

הוא יעבור לבעלות הקוסם שהטיל עליו את הקסם במצבו , אם השדון בבעלות קוסם אחר .2
כמו גם מצב בריאותו , וכולל שמן החיים שנותר לו, כולל כל מה שהוא ידע ברר השיג, הנוכחי
 ...'וכו
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 ) נ קרו מנסיה (קסמי ש ליטה 
 

 ):0עוצמה (ליחשונים -קסמי נשמה
 

 החייאת עכברוש חולות מכושף: שם קסם
 

 : תיאור
הקוסם אוחז בידו , כדי לעשות כן. הכישוף בבסיסו מאפשר למכשף להעניק  חיים לבובה של עכברוש

בתהליך הקסם הנשמה חודרת אל .  מפזר בעדינות חול על הבובהההשניי האחת בבות העכברוש ויבדו
כאשר ניתן בפירוש להבחין גם בגרגירי החול נשאבים לתוך הבובה בזמן שזו אכן , אט, אט, העכברוש
 .גם כאשר יקום לחיים, וימשיך להראות כמו הבובה, העכברוש עצמו לא ישתנה. נכנסת

 
 :השפעות

 .בונוס + נשמה + 22מהירות העכברוש תהיה 
 .2לעכברוש תהיה בריאות של 

 .נשמה/  דקה 1הקסם ימשך 
ולפיכך מעניק לו חלק , לרוב המכשף מעניק חיים לעכברוש על ידי מעבר אנרגיות ממנו אל הבובה

דבר , עצם עובדה זו מעניקה לרוב קשר חזק מאוד בן המכשף לעכברוש. מהנשמה הפנימית של עצמו
יחווה , וכמו כן הוא ידע כל גבר שהעכברוש יראה, צורה טלפתית על העכברושהמעניק למכשף שליטה ב

 .או יחוש
איש , ולמרות היותו מחובר חזק עם המכשף, אל עף היותו של עכברוש החלות עשוי במקורו מבובה

כאשר איש עכברוש ירצה לעשות כן . וכמו כן גם להשתלט עליו, עכברוש מסוגל לתקשר עם העכברוש
דבר שינתק את הקשר , באופן מיידי ללא גלגולים, שתלט על הקסם של עכברוש החולותהוא פשוט י

 .הטלפתי של המכשף עם העכברוש ויצור כזה בין איש העכברוש לעכברוש החולות
אך לרוב גם בעל יכולת הסתגלות מהירה מאוד לתנאי שטח , עכברוש החולות הוא יצור מדברי בעקרון

. ובאופן טבעי מפחד נורא ממים, יה של הסתגלות רק במקומות ימים שוניםלעכברוש חולות יש בע. שונים
ואם יירטב יתפוגג הקסם , אך לעולם לא יבוא אתם במגע, אין הדבר אומר כי לא יוכל להתקרב לכאלה

 .באופן מיידי
 במקום חול hellhoundאת כישופו של עכברוש החולות ניתן להטיל גם לעיתים באמצעות אפר של 

אלא יהפוך ,  לא יהיה עכברוש חולות רגילרשייווצאשר הכישוף יוטל בצורה זו העכברוש כ. רגיל
בעצם קיומו ככזה הוא יתפח בגודלו לכפול עם היווצרותו ויזכה למספר . לעכברוש חולות המוות השחור

 4-כמו כן הבריאות שלו תעלה ל, נשמה/  דקות 10-קודם כל משך הקיום שלו יגדל ל. יכולות חדשות
 20עכברוש המוות השחור גם יזכה לבונוס של .  נזק מהיר מאוד2-1הוא יוכל לבצע מתקפות נשיכה של ו

 ).איש עכברוש עדין יכול להשתלט עליו(להבחנה ולהאזנה בסביבה מדברית , ניווט, להסתוות
, לא ניתן לשנות את עכברוש החולות הרגיל לעכברוש מוות שחור בסביבה בה יש קרן אור מהשמש

כמו כן אם לאחר שקם לחיים תפגע בו קרן אור . ם שעכברוש המוות השחור אלרגי נורא לאור שמשמשו
 ).דבר שלא יאפשר שימוש נוסף בבובה של העכברוש(מן השמש הוא ישקף בו במקום לכדי אפר 

המכשף לא יוכל לשמר את הקשר הטלפתי שלו עם עכברוש חולות או עכברוש מוות שחור במקרים בהם 
במכשף עדין יוכל לחלק הוראות לעכברוש וזה יציית . ברושים אמיתיים בסביבה בה הוטל הקסםישנם עכ

 .אך הוא לא ישלטו בו טלפתית ויתקשה להבין את המסרים שזה ירצה להעביר לו חזרה, לו
 

 1 �נשמה : דרישה
 3: עלות לחש

 2: מנה
 6: תבונה
 .בובת עכברוש וחופן עפר: מצרכים
 . דקות3: זמן שינון

 .סיבוב: מן הטלהז



 
 פירקוס עצמות: שם קסם

 
 : תיאור

פגיעת . המכשף מרכז את מהות הנשמה בקרן קסם אדומה אותה הוא יורה לעבר אויב או מטרה חייה אחת
. ולעצמות תעניק חיים ונשמה, תיתן לקוסם שליטה בסיסית מאוד על עצמות הקורבן, כמהות הקסם, הקרן

והיא ניצול העצמות לצורך , ף אמצעים אלו שהשיג למען מטרה אחתלאחר פגיעת  הקרן יוכל לנצל המכש
 .תוך ניסיון של העצמות לבקוע אל מחוץ לגופו של הקורבן, יצירת פגיעות פנימיות בגוף הקורבן

 
 :השפעות

אך אינו חייב להביא , הוא יזכה לשליטה על עצמות הקורבן, אם הקוסם מצליח לפגוע עם הקרן במטרה
יש באפשרות הקוסם לדחות את הביצוע הסופי של הקסם למקסימום של . קורבן מידאת אלו לפגיעה ב
 .אך הוא יאבד את השליטה בעצמות ברגע שאלו יבצעו את מטרתן הסופית, נשמה סיבובים

, על ידי עשיית תנועה קיצונית חזקה לרגע קט בלבד, העצמות ינסו לבקוע החוצה לפי הוראת הקוסם
 .לנשמההשווה , יים של הקורבןויסבו נזק לאיבריו הפנימ

בהפרש של סיבוב אחד (כאשר קסם זה מוטל ישר לאחר שהוטל על הקורבן קללת העצמות הרועדות 
והמכשף יוכל לנתב את הקסם ליעילות רבה , יהיה קל יותר להשתלט על עצמות הקורבן) ממנו לכל היותר

 . נזקבונוסבמקרה זה יסב הקסם תוספת של . יותר
אך הנשמה שדבקה בקסם לא , הקסם לא ישפיע עליו כלל, ם זה לעבר יצור חסר עצמותכאשר מוטל קס

במקרה כזה . וחייבת למצוא לעצמה קורבן אחר במקום זה שאיבדה, תוכל להישאר מרחפת באוויר
ופגיעתה תסב , הנשמה תנסה לשוב באופן אוטומטי אל הקוסם דבר שיביא להיווצרות קרן נוספת לכיוונו

אזי הקסם יתפוגג באוויר כלא היה , אם גם למכשף אין עצמות. לא פקודה את הנזק האמורלו מיידית ל
 .כלל

מקרה הדומה לפגיע ביצור חסר עצמות קורת לעיתים כאשר הקרן מפספסת את מטרתה ופוגעת לרוב 
למעשה , ל אין עצמות"בהנחה שלחפץ הדומם הנ. בחפץ דומם כל שהוא מאחורי המטרה המקורית

. הדומה מאוד לירי הקסם אל עבר יצור חסר עצמות פרט לעובדה שלחפץ אין נשמה כללהתרחש מצב 
הדבר יגרום לאותו ,  כי הנשמה בקסם תיספג פשוט בתוך החפץ הדומם75%במקרה זה קיים סיכוי של 

מרחק של כסנטימטר פחות , בקצב איטי מאוד לעבר כיוונו של המכשף) אם אפשרי הדבר(חפץ לנוע מעט 
אזי תיווצר שוב ,  שהנשמה לא תוכל להיספג בתוך החפץ הדומם25% כמו כן קיים סיכוי של .או יותר

 .קרן נוספת וזו תשתגר לכיוון המכשף
ראשית יכול להיות . מתים יכולים להיווצר שני מצבים עם פגיעתו-כאשר קסם זה מכוון אל שלדים אל

ואז השלד לא יספוג , אך יוותרו במקומם, שהעצמות ינסו לפגוע באיברים שונים שכלל לא קיימים סביב
דבר , שנית יוכל להיות שהעצמות יצליחו לרוץ את המבנה השלדי הקיים ופשוט יזנקו החוצה. כל נזק

כדי לקבוע איזה מן הסיטואציות תתרחש על המכשף לערוך גלגול הצלה מבוסס . שיסב לשלד נזק כפול
 .ק אפסיכאשר הצלחה דינה נזק כפול וכישלון דינו נז, קסם

בלי , ולפיכך הוא מסב אותו נזק לכל הקורבנות, קסם זה הוא קסם הפוגע באביריו הפנימיים של הקורבן
 . יחס לאיזה סוג שריון יש להם או מה רמתו
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 .קללת העצמות הרועדות: שם קסם
 

  :תיאור
ופוגע בה ישירות על ידי העברת אנרגיות שליליות , המכשף מצליח ליצור קשר עם נשמה של יצור מסוים

דבר המשפיע באופן מיידי גם על , הנשמה הפגועה מתמרמר ת מאוד. ממנו או מסביבתו ישירות לתוכה
 היצור שנשמתו נפגעה

 
 :השפעות

הדבר ). בידיו(ובעיקר בגפיו העליונות , בגופויצור שהקללה מצליחה להשפיע עליו מפתח עיוותים שונים 
 :יקשה על אותו יצור לבצע פעולות שונות המצריכות את שתי ידיו

 . לסיכוי פגיעה בעת כל סוג מתקפה-1 
 . לכישלון כל קסם המצריך תנועות ידיים25%סיכוי של 

 .או לבצע פעולות עדינות, הקורבן לא יוכל לשאת דברים עדינים
 .ל דבר עדין בו יגעהקורבן יהרוס כ

 .זמן השפעה של הקסם הנו סיבוב בודד
כל יצור שנפשו גדולה יותר , 10-הכישוף משפיע אך ורק על יצורים שהנפש שלהם ירודה או שווה ל

 .מבלי לגרום ליצור עצמו שום דבר, ונשמתו  תצליח לסבול את הייסורים, יצליח להתנגד לכישוף
ובעצם כך , לתוך טראנס נפשי עמוק, אם הוא חפץ בכך,  לשקועכאשר המכשף מטיל קללה זו הוא יכול

להמשיך את השפעת הקסם כמעט ללא שימוש באנרגיות נוספות גם לזמן ארוך יותר מזמן ההשפעה 
כאשר המכשף שוקע בטראנס זה הוא מגיע לקשר עמוק עם נשמתו של אויבו ובעשותו כן . המקורי שלו

 לכל -2כמו כן כל ריכוזו נתון בטראנס ולפיכך יסבול . א נע כללל, עוצם את עיניו ועומד דומם במקום
אם וכאשר ימות היצור בו מתרכז המכשף יסתיים . ויתקשה גם לשמוע עם מתקרבים אליו, גלגולי ההצלה

 1אם שקע המכשף בטראנס הוא יצטרך לשלם מנה . הטראנס באופן מיידי אם ירצה בכך המכשף או לא
 .וכל זמן זה יהיה במצב של טראנס כמתואר מעלה, רעידות עצמות הקורבן סיבובים של 3נוספת לכל 
כפי שכבר צוין , הוא מגיע לקשר עמוק מאוד עם נשמתו של יריבו,  נכנס המכשף לטראנס0במקרים בהם

 : הדבר עשוי לעיתים להשפיע על הקוסם עצמו גם בדרכים מסוימות, מעלה
תבונתו , ממנו מנטלית בצורה גבוהה בהרבהכאשר יריבו של המכשף עליו הוטלה הקללה חזר  .1

ולנצל , הוא יוכל לחדור אל תוך נשמתו של המכשף עצמו, וכריזמתו כפולים מזו של המכשף
 :מצב זה לאחד מן הדברים הבאים

 ).מצריך גלגול עימות מבוסס תבונה כנגד המכשף(קריאת מחשבות המכשף  �
מצריך כי  (1ים בעלות מנה  סיבוב3שינוי כיוון הקללה אל המכשף עצמו למשך של  �

 ).למכשף יהיה נפש ירודה מעשר או שווה לה
התבונה תחזור למצבה ,  לתבונת המכשף4ק1מינוס (להביא לנזק מוחי אצל המכשף  �

 ).וגם זאת רק אם זה זכה המכשף  לליל מנוחה טוב,  תבונה ליום1הקודם בקצב של 
 ם טראומטייבמשך חייה אירועים ועברה , כאשר נפשו של הקורבן תחת הקללה מיוסרת מאוד .2

. ולהסב גם לו טראומות כאלה או אחרות, הדבר עשויי לדבוק במכשף עצמו, כאלה או אחרים
ואם ,  יצטרך המכשף לערוך גלגול הצלה של כריזמה כל סיבובתהטראומוכדי לנסות למנוע את 

 .תהטראומוייכשל פעמיים רצוף תדבק בו אחת מן 
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 )נקרומנסיה(קסמי שליטה 
 

 :1עוצמה -קסמי נשמה
 

 .הנעת הנשמה הכבדה: שם קסם
 

 : תיאור
לתוך ובדרך זו מניע , המכשף מניח שתי ידיו על חפץ כל שהוא על מנת לסגור עמו מעגל של נשמות

החפץ שזה עתה . במטרה לגרום לחפץ לנוע באופן עצמאי, ובכך מפיח בחפץ רוח חיים, החפץ נשמה
 .ויעה כל שביכולתו למלא אותן, התעורר לחיים יבין ויציית לכל הוראות המכשף

 
 :השפעות

קום  יקבל יכולת תנועה וינוע למבונוס/ ג " ק1 + נשמה/ ג " ק2כל חפץ שמשקלו הכולל אינו עולה על 
כולל (כמו כן יכול המכשף להורות לחפץ לעקוב אחרי מטרה או יצור מסוים . עליו יורה לו המכשף לנוע

 .והחפץ יבצע מטלה זו, )המכשף עצמו
וינוע תמיד בצמוד לקרקע ללא יכולת לנתק אתה מגע בצורה , החפץ ינוע בצורה מסורבלת ואיטית יחסית

 ). יכול לפול ממקום גבוהה לנמוךאך, לא יכול לקפוץ או להרים רגל(מכוונת 
אך כדי לעשות כן הוא חייב לסגור עמו , המכשף יכול לשנות את ההוראות לחפץ בזמן השפעת הכישוף

 .המכשף יכול באותו אופן גם להביא להפסקת הכישוף). להניח עליו את שתי ידיו(מעגל פעם נוספת 
 .נשמה/  דקות 10הנשמה שזכה בה החפץ תוותר בו למשך 

שר קיים חפץ אשר הוטל עליו קסם זה יוכל כל מכשף נשמה בעל ידע בתת האסכולה ליצור מעגל עם כא
גם אם זו סותרת לחלוטין את ההוראות שקיבל החפץ מן , נשמתו של החפץ ולתת לו הוראה חדשה

 .המכשף המקורי שהטיל בו את הקסם
ואזי הקסם ימשך עוד ליל הירח , לא ניתן להטיל כישוף זה בחפצים קסומים אלא תחת אור ירח מלא

 .המלא הבא ללא יכולת של איש לעצור אותו
הוא לא יתחיל לפעול מיידי  , )בהפרש של פחות מיום(כאשר קסם זה מוטל בחפץ פעם שניה ברציפות 

והדבר , אם נוצר עיכוב שכזה על חפץ קסום.  דקות ליום שלם10ויסבול מעיכוב קל שעלול לארוך בן 
המכשף עדין (הקסם לא יפעל כלל , יתחיל לפעול רק לאחר שהירח המלא כבר שקעיגרום לכך שהקסם 

העיכוב בקסם שעלול להיווצר קורה לרוב עקב אי ). גם אם הדבר לא מצליח, משקיע מנה כדי להטילו
דבר שעשוי לקחת זמן רב , היכולת של החפץ לקלוט את הנשמה החדשה ללא הפטרות מהקודמת כליל

 . האנרגיות בחדר לא מתאים לקליטת נשמות נפלטותבמקומות בהם סידור
. כאשר מטרתו היא להניע למרחק קצר חפץ כבד מאוד, ניתן להשתמש בקסם זה גם באופן שונה מעט

במקרה זה הקסם יחזיק מעמד לצורך הדחיפה הבודדת הזו ולאחר מכן יתפוגג ללא יכולת להטיל כישוף זה 
 10 במהלך הדחיפה הבודדת יזכה הנקרומנסר לתוספת של . השעות הקרובות12באותו עצם שוב למשך 

 .שמקורה בעצם בדחיפה שמבצע החפץ על עצמו בעזרת הנשמה והחיים שקיבל, נשמה/ עוצמה 
כאשר מנסים לערוך בקסם את שימושו השני על חפץ קסום כל שהוא ההשפעות של הקסם יהיו נגדיות 

 מטרים בעוצמה רבה ויספוג 3אחור למרחק של ובמקום שהחפץ ידחף המכשף ידחף ויעוף ל, מהצפוי
 . נזק עם בדרך נחבט בחפץ או עצם כל שהואונשמה,  נזק עם לא נתקל בדבר בדרך2 / נשמה
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 .נשמה מכלה: שם קסם
 

 : תיאור
כאילו המכשף במגע קטן גורם לחפץ להגיב בדומה לאלרגיה נורא , כישוף פשוט ומוזרמן הצד נראה ה

בכישוף זה המכשף נוגע בחפץ ומעניק לו . להתכלות ולהצטמק, ולהתחיל להיהרס, למגעו של המכשף
אך עקב , רוצה ושואפת לחיות, נשמה זו שמוענקת לחפץ. אך רצון חזק להתקיים, נשמה וחיים חלשים 

תוך , לפיכך מתחילה הנשמה לכלות את החפץ בו דבקה. קיומה כמעט בלתי אפשרי, ה מאודהיותה חלש
 .ניסיון להפיק ממנו אנרגיה שתאפשר לה להמשיך להתקיים

 
 :השפעות

הנשמה . ומעניק לאותו חפץ חיים ונשמה חלשים ורצון עז לחיות, המכשף נוגע בחפץ בקצה אצבעותיו
לא תוכל לספק עוד אנרגיה לעצמה , ד אשר תקרוס מן המאמץ לכךתעכל את החפץ ותפיץ ממנו אנרגיה ע

סיבוב , סיבוב לא, סיבוב כן( עמידות לחפץ 1כל שני סיבובים בהם תתקיים הנשמה היא תפחית . ותעלם
או ,  סיבובים עד קריסתהבונוס + נשמההנשמה תתקיים למשך . עקב תהליך ההרס שלו, ...)'כן וכו

 .אזי לא יהיה לה מקור אנרגיה והיא תושמד,  של החפץלחליפין עד ההשמדה הסופית
למכשף אין כל יכולת להפסיק את הכישוף מרגע הטלתו ועד להפסקתו הטבעית כיוון שאפילו הוא 

. הרי הוא היצר החזק ביותר של כל יצור חי, וכשרונו לא יכולים להתגבר על הרצון לחיות שהטמין בחפץ
כך שזו תקרוס ,  לנשמה חיים חלשים יותר מיכולתו המקסימליתלעומת זאת יכול המכשף מראש להעניק

 ).להפחית מראש את זמן השפעת הכישוף לפי רצונו(מן המאמץ אחרי פחות סיבובים 
אך , הנשמה המכלה שואפת להשמיד את החפץ בו הוטלה עקב רצונה העז לחיות אפילו עוד מספר רגעים

לדוגמת (גבישים : והם, לת הנשמה בכישוף זה לכלותתתאמץ ככל שתוכל ישנם מספר חומרים שאין ביכו
, זכוכית, )נוזלים וגזים בכללם(חומרים לא מוצקים , כסף, זהב, פלטינה, ...)טופז ואבני חן נוספות, יהלום
וגוף חי , כיוון שחייה חלשים מאוד, ביצורים חיי ם לא ניתן בכלל להטביע נשמה זו(דברים חיים , בד

 .וחפצים המשוכים בלקה, פחם, )חילת פעולתהישמיד אותה טרם אפילו ת
והנשמה תפרק , בדיל ונחושת יהיו רגישים במיוחד, גופרית, עופרת, פלסטיקים, עץ: חומרים אחר ים כגון

 ).2 עמידות כל סיבוב במקום 1תוריד (אותם ביתר קלות 
יד הסיכוי כאשר קורה שהחפץ בו הוטל הכישוף מאבד עמידות מסיבה שאינה הנשמה המכלה קיים תמ

כאשר דבר זה קורה סיפוק . וגזל ממנה את החומר אותו התכוונה לפרק, שהדבר הפריע לנשמה בעבודתה
קיים , כאשר החפץ מאבד עמידות ממקור חיצוני. וחדלת להתקיים, האנרגיה של הנשמה נקטע וזו קורסת

 .ת שהדבר יקטע את סיפוק האנרגיה של הנשמה ושהכישוף יפסק מיידי50%סיכוי של 
על ידי השקעה של מנה כפולה בעת הטלת הכישוף יכול המכשף ליצור קשר מסוים בינו ובין הנשמה 

קשר .  מטרים4קשר זה עשוי מאנרגיות ותקף כל עוד המרחק של המכשף מן החפץ לא עולה על . המכלה
ות  מיומנ1דבר שיביא למכשף בונוס , זה יעביר למכשף חלק מן האנרגיות שהנשמה המכלה מייצרת

 .בכישוף על כל עמידות שהנשמה מכלה
הטלת כישוף זה על מראות או חפצים הפולטים אנרגיה רבה עשויה במקרים אחדים להביא לנשמה 

) לרוב אחד מן הגדולים יותר(ולהידבק אל אחד מחפציו האישיים , המכלה לנוע מהם חזרה אל המכשף
 .ולכלות אותו באופן זהה למה שהיא עושה לחפצים אחרים

 
 1 -נשמה : דרישה

 5: עלות לחש
 . נשמה2 / 1 + 5: מנה
 9: תבונה

 . דקות3: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה



 .חצי הנשמה האפורה: שם קסם
 

 : תיאור
הוא מעביר לתוך .  מעליהםההשנייבעודו מעביר את , המכשף נוטל מספר חצים רגילים בידו האחת

את תהליך מעבר הנשמה ניתן . לחצי הנשמה האפורהדבר שהופכם , החצים חיים ונשמה ומקימם לחיים
המסמנים את , לראות משום שנוצרים מאין ניצוצות כחולות בוהקות כגצים בין ידו של המכשף לחצים

וינועו בסמוך למכשף עד , החצים שקמו לחיים יוכלו לרחף ואפילו לתקוף בכוחות עצמם. מעבר הנשמה
 .שזה יורה להם לתקוף

 
 :השפעות
ברגע שהמכשף יורה לחץ לתקוף מטרה כל .  ירחף בסומך אל המכשף ויעקוב אחריו לכל מקוםחץ מכושף

כדי להורות לחץ לתקוף את המטרה על . שהיא החץ יטוס במהירות לעבר המטרה בניסיון לפגוע בה
אם יש למכשף יותר ). בתנועה של הצבעה לעבר המטרה(המכשף להשתמש במילים כמו גם באצבעו 

 .יכול לשלח כל חץ לעבר מטרה אחרתמחץ אחד הוא 
ולאחר ניסיון , או עד שיתקפו מטרה כל שהיא, נשמה/  דקות 2החצים יחיו וירחפו סביב המכשף במשך 

 .זה יאבדו את נשמתם וחייהם
 . נזקנשמה + 4-1כל חץ שיצליח לפגוע במטרה יסב 

 .בונוס + נשמה + 35לכל חץ יש מיומנות התקפה של 
ומסוגל לעשות זאת גם בהטלה אחת של הכישוף ,  חצים2 / נשמהד מקסימום של המכשף מסוגל לכשף ע

בכל מקרה שהוא המכשף לא יוכל לשלוט ביותר חצים מאשר הידע בתת האסכולה . אם הוא חפץ בכך
בעצם יצירתו חץ חדש הוא יאבד את השליטה בחץ , אם המכשף יעבור סף זה. שלו ותבונתו מרשים לו

 :ליטה בחץ עלולים להיות מספר השפעותלאיבוד ש. קודם שיצר
 .וישוב להיות חץ רגיל, החץ יאבד את חייו ונשמתו .1
 .ללא תזוזה ברורה עד שיעבור זמן חייו, החץ ימשיך לרחף במקום .2
 .החץ יתקוף באופן מיידי מטרה אחת הסמוכה עליו באקראי .3
 .םועשוי אף להתרחק כל כך שלא ימצא עוד לעול, החץ יחל מרחף לכיוון מסוים .4
 מאורע זה �וירחף בסמוך לו עד שזה יצווה עליו לתקוף , החץ יעבור לבעלותו של יצור אחר .5

ועליו , יכול להתרחש רק עם נמצא באזור מכשף  נוסף המכיר את הלחש חצי הנשמה האפורה
 . תבונה לשם כך10- מנה ו3להשקיע 

על )  על החץ הננטשמתוך הנחה שאף מכשף לא השתלט(כדי לקבוע איזה מן האפשרויות תתרחש 
 .  בהתאמה4 עד 1- ולקבוע את ההתרחשות לפי האפשרויות מ4ק1המכשף להיטל 

מכיוון שלא כל האנרגיה . לסביבה כמו גם לתוך החצים, קסם זה מתרחש בעזרת הנעה רבה של אנרגיה
בל א, הדבר לא יגרום לשום דבר לקבל חיים או נשמה. חלקה גם נספגת במציאות סביב, נספגת בחצים

לכיוון הנגדי ) מ בשניה" ס4(חפצים אלו יכלו לנוע מהיר יחסית . יביא לאנרגית תנועה בחפצים מסוימים
ומרחקם לא , חץ שכושף/ ג " ק1החפצים שינועו יהיו כל אלו שמשקלם לא עולה על . מזה של המכשף

 .מן המכשף, חץ שכושף/  מטר 1עולה על 
 

 2-נשמה : דרישה
 10: עלות לחש

 לחץ/2  +3:  מנה
 לחץ/4 + 10: תבונה
 ).כמספר החצים שהמכשף רוצה לכשף(חצים רגילים : מצרכים
 . דקות6: זמן שינון
 ). יזמה-10( מוארך : זמן הטלה



 צמא למוות: שם קסם
 

 : תיאור
תוך ניסיון , ומתחיל לפגוע בה בצורה אגרסיבית מאוד, יוצר קשר עם נשמתו של הקורבן, הנקרומנסר

בשעת הקסם הנקרומנסר ניזון מנשמת . ואם ניתן אפילו מוות, שיותר גדול אצל הקורבןלהביא לנזק כמה 
הנקרומנסר  , בזמן הקסם. הקורבן ומשתמש באנרגיות שהוא ניזון מהן כדי להמשיך ולחזק את הקסם

 .תוך נהמות והשמעת קלות מאימים, כתופס דברים באוויר ומשליכם אל פיו, נראה ממש כחיית טרף
 

 :השפעות
לכישוף . ממנה תוך כדי תנועות פראיות באוויר" לזון"מכשף יוצר קשר עם נשמתו של הקורבן ומתחיל ה

 6ק1אך אם הוא מצליח הוא מסב לקורבן ,  סיכוי להיכשל2* נשמה  � 5* יש סיכוי של נפש הקורבן 
 . נזק

רבן אל שואבת אנרגיות מן הקו, )בה המכשף הצליח לפגוע בקורבן(כל הטלה מוצלחת של הקסם 
כך ימשיך הקסם ). עוד באותו סיבוב(אותן הוא מנצל בצורה מיידית להטלה נוספת של הקסם , המכשף

 . מספיק אנרגיה להפעלתו המחודשתישאבולא , עד שלבסוף ייכשל באחת הניסיונות, בלולאה אין סופית
יסיון של כל נ. להתנגד למהות הקסם" לומדת"כישוף זה מפסיק למעשה רק כשהנשמה של הקורבן 

. והוא ימשיך עד אשר זו תצליח, הוא למעשה ניסיון של הנשמה של הקורבן להתנגד לכישוף, הקסם
,  השעות הקרובות24לא תושפע מן הקסם שנית בטווח , לפיכך נשמה שהצליחה להתנגד לקסם פעם אחת

 . להתנגד לו" יודעת"משום שהיא כבר 
דבר , הוא איננו מצליח להשתלט על כולן, ורבןבזמן שהמכשף ניזון מהאנרגיות של הנשמה של הק

כל אדם או יצור ).  מטר מן הקורבן12רדיוס של (שמביא לפליטת אנרגיות רבות לאזור הטלת הקסם 
 בכל הפעולות מחדשות המנה 5%דבר שיקנה לו גדליה של , שישהה בחדר יספוג חלק מן האנרגיות הללו

 ...).'אכילה וכו, ון שינהכג(שיעשו בטווח זה בתחום עשר הדקות הבאות 
לאנרגיות אלו יש , האנרגיה שנפלטת לחדר היא במהותה אנרגיות חיים שיוצאות הישר מן נשמת הקורבן

וכאשר הם , כאשר עצמים מסוימים מהווים מאין משאבה לאנרגיה זו, תכונה של ספיגה באזור סביב
רגיה בצורה הדרסטית ביותר הם הדברים ששואבים את האנ. ימצאו באזור הם ישאבו את כולה לעצמם

גופות אלו יספגו את האנרגיות כולן דבר שיבטל את . גופות ויצורים שמתו עוד לפי תחילת הטלת הקסם
ויביא להתעוררותם לחיים לאחר שיספגו את כל אנרגיות החיים בסביבה , גדילת חידוש המנה באזור

וררו לחיים ועוצמתם יקבעו ביחס לכמות כמות המתים שיתע).  דקות לאחר גמר הטלת הקסם10(שנפלטו 
 הטלות 3על כל . וזו משתחררת בהתאם למספר הפעמים שהקסם הוטל בהצלחה, האנרגיה שאלו ספגו

: ציוני הגופה. של הקסם תוכל להתעורר גופה אחת ששהתה באזור פליטת האנרגיה) מ"ה(מוצלחות 
. מ רגיל"ה + 3-0= נזק , מ"ה4X= ת מיומנו, מ"ה3X= שריון , מ"ה3X= מהירות , מ"ה2X= בריאות 

 שעות כאשר כל מעיינם יהיה למצוא 24כל המתים שיתעוררו לחיים עקב הטלת הקסם יחיו למשך 
על כל גופה או יצור ממנו . ופעולותיהם יהיו אינסטינקטיביות לחלוטין, אנרגיות חיים נוספות ולזון מהם

כל המתים .  שעות24ויזכו לחיים לעוד ) פגעהאם זו נ(יזנו המתים הם יזכו לחדש את כל בריאותם 
וייהנו מכל , )בהתאם למצבם לפני הטלת הכישוף(שיתעוררו יהיו גם מסוג של שלד או זומבי בלבד 

 ).מ"ה= יכולת חידוש (מתים -היכולות השונות של אל
ל אב. ולרוב נוטות להתפזר בשטחים מצומצמים מאוד, אנרגיות חיים הן אנרגיות מיוחדות במינן

הן נאלצות להתפזר ואז מגדילות בבת אחת ,  אנרגיה גדולות מאודבכמויותאו , בטמפרטורות נמוכות מאוד
מ מעלות "אם הטמפרטורה באזור הטלת הכישוף שווה או נמוכה לה. את הרדיוס שלהן באופן דרסטי

 .צלזיוס טווח התפשטות האנרגיות יוכפל
שמביא לכך שהוא , י כניסה למאין צמא נוראי למוותעושה זאת תוך כד, הנקרומנסר שמטיל את הכישוף

 .איננו יכול לעצור את הכישוף מרגע הטלתו ועד סופו הנכפה
 

 2-נשמה : דרישה
 10: עלות לחש

 6:  מנה
 12: תבונה
 24שניקוז מיצור במהלך , כדי לעורר בעצמו את תחילת התאווה למוות זקוק המכשף לדם טרי: מצרכים

 ). בריאות-1(של מבחנה אחת השעות האחרונות בכמות 



 . דקות5: זמן שינון
 .מיידי: זמן הטלה



 
 .שליטה במוות ושליחיו: שם קסם

 
 : תיאור

קסם זה מבוסס על העובדה שהנשמות אצל אל מתים הם לרוב בעלות אופי חלש יותר מאצל אלו שחיים 
ומשתלט , לשה מכולםשני האל מתים בעלי הנפש הח, המכשף מנצל עובדה זו אצל זומבים ושלדים. ממש

 .החל מגופם וכלה ברצונותיהם, על אלו לחלוטין
 

 : השפעות
המכשף עדין זקוק לפרצה אצל אותו אל , גם אם זו חלשה מאוד, על מנת להשתלט על נשמה של אל מת

את הפרצה יוצר המכשף לרוב על . את פרצה זו הוא מנצל בשביל לתקוף את הנשמה ולהשתלט עליה, מת
 .מת-אותו הוא מניף מול עיני האל,  כלשהוידי סמל קדוש

מיד לאחר שהמכשף מושך את צומת ליבו . מתים מסוג של שלד או זומבי בלבד-המכשף משתלט על אל
, העובדה שהאל מת מישיר מבט אל הסמל. הוא צריך ליצור עם האל מת קשר עין, של זה לסמל הקדוש

לה ודרך , נת למכשף בדיוק את הפרצה שהוא זקוקנות, אך חובה את נוכחות ראייתו של המכשף בו זמנית
, מת שממוקמת בראש היצור בדיוק מעל שתי עיניו-גלגל העין המוסת הוא חודר אל נשמתו של האל

 .ובכוח המודעות, ומשתלט עליה בכוח המנטלי
, שבזמן זה האל מת יחשוב כי הוא עושה את רצונותיו שלו, נשמה/  דקה 1המכשף שולט באל מת למשך 

נשמתו של האל מת מגיעה , בשניות האחרונות של זמן השליטה. לא יהיה מודע כלל שהשתלטו עליוו
תוך הבנה שנשלט על ידי המכשף אל מתים . למודעות של מה שקרה וזה מנער עצמו משליטת המכשף

הדבר יביא לכך שכל אל מת שתבונתו . בעלי חשיבה ותודעה יחושו זעם ויצר נקם מיוחד כנגד המכשף
 12אלא לא יינתן למכשף להשתלט עליו שוב בטווח , לא רק ירצה לחסל את המכשף, נשמה/ 2לה על  עו

המודעות שנופלת על נשמת האל מת מגיעה מהעובדה שלאחר . השעות הקרובות בהן הוא עוד מחפש נקם
וללא זאת יתקשה להרחיק , אך לא מסוגל לשמור על הסכת הדעת, הטלת הכישוף המכשף שולט ביצור

 .את נשמת האל מת מהבנה לאורך זמן ממושך
אל מתים שסכום . בונוס + נשמה / 5 שלהם לא עולה על 100%נ "המכשף משתלט על אל מתים שהנק

.  שלהם גדול מסכום זה הנם אל מתים ותיקים יותר בעולם עם פוטנציאל כוח גדול יותר100%נ "הנק
תספיק כדי להשתלט על נשמתם שבעלת  שאצלםהדבר מביא לכך שהמכשף מתקשה ליצור הסחת דעת 

והאל מת יבין את , במקרה של ניסיון השתלטות על אל מת כזה הניסיון ייכשל. מודעות ותיקה וחזקה יותר
 .מה שניסה המכשף לעשות לו ויגיב בדומה לאל מת שמשתחרר מן הקסם

ובעל נשמה , שהוא אל מת שהוחיה באמצעות קסמים, כאשר מוטל כישוף זה על עטלף המוות השחור
שהוא יצליח לעשות זאת בנקל ויוכל לנצל את , יהיה למכשף כל כך קל להשתלט עליו, נשלטת על ידי זר

הדבר יקנה למכשף שליטה טוטלית בעטלף למשך כל . כוחותיו גם לניצול לחזק את הטלת הקסם המקורי
 .וזמן זה יוכפל מיד עם הטלת ההשתלטות על היצור, זמן חייו

 / 4-או שתבונתם גדולה מ,  שלהם גדול פי שניים מהרף השתלטות של המכשף100%נ "אל מתים שהנק
אלא יוכלו לנצל את ניסיון ההשתלטות שלו כדי , לא רק שיצליחו להתנער מכישופו של המכשף, נשמה

ללא תפיסת , לאפר למכשף להיכנס לנשמתם די והותר רק כדי להשאיר להם מספיק כוח לחזק את עצמם
וירפאו עד , תבונה ועוצמה, מהירות,  למיומנות10אל מתים אלו יזכו לבונוס . אה עליהםהשתלטות מל

אך גם הם יחושו כעס רב כלפיו , אל מתים אלו לרוב יחושו זלזול רב כלפי המכשף.  נקודות בריאותנשמה
 .על שניסה להשתלט עליהם ויחפשו בו את הנקמה

למרות שזה הוחיה  באמצעות ,  בשלד אפלה תמידיתקסם זה לא מסוגל להביא לשליטה בשום צורה שהיא
נוצר בקשר כל כך חזק עם מחיהו שלא , וזאת משום ששלד אפלה תמידית, קסמים ובעל נשמה נשלטת

על מנת , אם זאת המכשף יוכל להטיל כישוף זה. ניתן למכשף לשנות את הקשר מהמכשף האחר עליו
הדבר יביא לכך ששלד האפלה התמידית , ר אחדלבטל גם את הקשר של המכשף הראשון בשלד לרגע קצ

 .יקרוס בו במקום ויאבד את נשמתו וחייו
  

 �2נשמה : דרישה
 10: עלות לחש

 10: מנה
 16: תבונה



 .סמל קודש וקשר עין עם האל מת: מצרכים
 . דקות10: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה



 .קללת ערפד הדמים: שם קסם
 

 : תיאור
אותן הוא משלח לעבר , נשמה ובחיים כדי ליצור מספר נשמות חסרות גוףהמכשף מנצל את השליטה ב
הנשמות הללו משתלבות לתוך הנשמות הקיימות באותם יצורים ומביאות   . קבוצה של יצורים נבחרים

 .לכך שכל פגיעה של היצורים באחרים תעבור בחלקה ליצור עצמו במקום ביריב בו פגע
 

 : השפעות
ובעצם , ומשמשות כנשמות טפילות לנשמות אחרות, שמות חסרות גוףהן נ, הנשמות שיצר המכשף

הן מביאות אתן מספר תופעות שמכונות בפי כל אלו שלא מבינים או רואי ם   ,  על נשמות זרותםהיצמדות
, לא יכולות להתקיים זמן רב ללא גוף משלהן, על אף היותם טפילות, נשמות אלה. את הנשמות קללות

 .ויחד אתן גם הכישוף,  ייעלמו לחלוטיןמהנש/  דקה 1ולכן כעבור 
ואותן הוא משלח לאזור ,  נשמות חסרות גוףנשמההמכשף יכול ליצור בכוח השליטה והמודעות שלו 

האזור ברדיוס של עד (הנשמות הללו ידבקו ללא הבחנה בכל מי שנמצא בטווח האזור אליו נשלחו . מסוים
נשמות . ל  של שתי נשמות להיטפל לאותה נשמה קיימתללא יכו, )בונוס/ מ " ס10+ נשמה / חצי מטר 

 .טפילות שלא ימצאו נשמה קיימת להיטפל אליה לא יוכלו להתקיים וייעלמו באופן כמעט מיידי
הנשמה הטפילה שבו תשא כל פעם שיצור . יספוג את מהות הקללה, יצור שלנשמתו דבקה נשמה טפילה

הדבר יביא לכך שכל . תוכו אל היצור שעמו יצר קשר בריאות מ1) כשיפצע אותו(קשר עם דמו של זר 
 . פחות נזק ליריב1בעודו מסב ,  נזק1פעם שיפגע ביריב במהלך קרב הוא יספוג 
ואם לא , רק מתוך ניסיון כל שהוא להאריך את חייהן שלהן, הנשמות הטפילות נטפלות אל יצורים אחרים

אחד הדברים  . ו שלל אל נשמותיהם של אחריםהיו חוות סכנת התפוגגות קיים היה סיכוי כי לא יטפל
. גם ללא היטפלות אל נשמות זרות היא אנרגיה לא ממומשת, שמעניק לנשמות הטפילות חיים באופן זמני

. הן לא יטפלו אל נשמות זרים, וכל עוד זו מספיקה להן, ומתקיימות ממנה, הנשמות שואבות אנרגיה זו
או אם קללה זו מוטלת מיד לאחר קסמים  , זור הטלת הקללהלפיכך במקומות בהם יש אנרגיה גדולה בא

ועלולות להתעכב עד , הנשמות לא יטפלו באופן מיידי לנשמות זרי ם, אחרים הפולטים אנרגיה רבה
הנשמות לא . שיעשו כן אורך זמן משתנה הנד בין דקה לעשר ונקבע לפי כמות האנרגיה בחדר סביב

אך , ן הן לא יבטלו השפעות או קסמים הנובעים מן האנרגיהולכ, זקוקות לאנרגיה רבה כדי להתקיים
 .  מעוצמתן המלאה25%עשויים לעיתים להחליש במעת את ההשפעות עד כדי הפחתת 

הדבר עשוי להיות קריטי  , כאשר הקללה מוטלת במקום בו קיים דבר מסוים השואב אנרגיות מהסביבה
במקרים . פני הגעתן לנשמות עליהן הן נטפלותמאוד לגבי הנשמות הטפילות עד כדי כך שיכלה אותן ל
. ויוכל לעשות זאת רק מתוך מודעות לסביבה, אלו המכשף יצטרך לתזמן את כישופו עד חלקיק השניה
ולכן יבסס את הטלת הכישוף על הרצון לחיים , הוא לא יוכל להגיע למודעות מדויקת שכזו על ידי עצמו

הן די תבונה כדי לחוש את האנרגיה הנשאבת סביב ולתזמן על ידי כך שיעניק ל, של הנשמות הטפילות
ולא יוכל לקבל , את התבונה שהעניק המכשף לנשמות הטפילות הוא נותן מעצמו. אתו את שחרור הכישוף

 . עד סוף הכישוףנשמה/  תבונה 2הדבר יביא לו למינוס של . אותה חזרה עד סוף הכישוף
. יוצרת מאין טראומה אצת הנשמה המארחת, יימתעצם ההיטפלות של נשמה טפילה לתוך נשמה ק

) 5-נפש הקורבן שווה או קטנה ל(במקרים ובהם הנשמה המארחת היא כבר במצב טראומטי חריף דיו 
שהיא תהיה דומה מאוד להשפעה של קללת , הטראומה שתיווצר לנשמה המארחת תהיה כה גדולה

 ).ו זמניתיהיה כאילו הוטלה עליו גם קללה זו ב(העצמות הרועדות 
. זקוק המכשף לתת להן איזשהו מקור חיים התחלתי מתוכו, כדי ליצור את הנשמות הטפילות ולשלוט בהן

ולכן לרוב , )שמכיל את מודעות הנשמה(לרוב נוהגים הנקרומנסרים למצוא זאת מתוך דמם שלהם 
מש בדם שלו למכשף לא ניתן להשת).  בריאות-1(פוצעים עצמם כדי לתת לקסם התעוררות התחלתית 

 .ף כיוון שבדם מנוקז נעלמת תודעת הנשמה תוך פחות ממחצית השניה,שאיננו נוקז ברגע הטלת הכישוף
 

 �2נשמה : דרישה
 8: עלות לחש

 10: מנה
 12: תבונה
 ). בריאות לקוסם-1(דמו של הקוסם : מצרכים
 . דקות8: זמן שינון



 .מיידי: זמן הטלה



 .ירוסהחייאת אדון הסלע של מונטז: שם קסם
 

 : תיאור
וממושמע לכל הוראה מזה , קסם זה במהותו הוא הענקת חיים לפסל אבן והפיכתו ליצור חי המשרת את המכשף

 םכדי להתאים אותו לצורכיה, לרוב נוהגים הנקרומנסרים ליצור את הפסל בו מדובר במו ידיהם. ללא עוררין
רים או מנויות שלמות סביבי יצירה בכלל במהלך השנים התפתחו בגילדות הנקרומנס. ולחזק את הקשר עמו
הנקרומנסר ביודע קסם זה הנו לרוב גם בעל ידע מנמלי לפחות . ובפרט סביב קסם זה, לצורך הפחת חיים

. אך תאפשר לו ליצור את הפסל לו הוא זקוק לכישוף, בעבודת האבן שלא תאפשר לו לפסל פסל יפיפה
ים מהם גם מפתחים הערכה כלפי קסמי אחרים לא רק לפי ורב, משקיעים זמן רב בפסלם, נקרומנסרי ם רבים

 .אלא גם לפי ההשקעה שביצירה הקודמת לקסם, עוצמתם
 

 : השפעות
יכול להיות גם חסר פרופורציות או מכוער  (המכשף מעניק נשמה לתוך פסל אבן בצורה דמוי אנושית כללית 

או עד מות , נשמה/  דקה 1בקו בפסל למשך הנשמה והחיים יד.  מטר למטר וחצי0.5שגודלו נע בין ) לחלוטין
 ).דבר שלאו דווקא מעיד על הרס מוחלט של הפסל המקורי(הגולם שנוצר 
 בונוס + נשמה / 2 + 6: בריאות הגולם

 .smashסוג נזק , מהירות תקיפה איטית, נשמה / 2 + 4 � נשמה+ 0:  בקטטת גוף, פגיעה של הגולם
 .heavyג שריון סו, בונוס + נשמה / 4: שריון הגולם
 2: מהירות הגולם

 נשמה / 4: מיומנות הגולם בקטטת גוף
הוא , )עבודה של כלפחות חודש ימים(כאשר נוצר הגולם מפסל אשר סותת בידי הנקרומנסר המחייה בעצמו 

עד כדי כך שהפרופורציות ומבנה גופו יעבירו את הנשמה והאנרגיות  , יהיה מותאם יותר לצורכי הנקרומנסר
ראשית משך הקסם יוערך לכדי : טובה יותר בתוך הפסל ויביאו להעצמת תכונותיו בצורה משמעותיתבצורה 

 .בונוס + נשמה / 2 + 12-ובנוסף בריאותו של הגולם תגדל ל, נשמה/  דקות 10
ולרוב נעים ומתקיימים על כוח קסם אם מטרה ברורה של יוצרם מול , גלמים הנם יצורים לא חיים ולא מתים

אזי ייהנה ממספר  ,  אדון הסלע של מונטזירוס הנו גם כזה אם סותת בידי הנקרומנסר שהפיח בו חיים.עיניהם
 : יתרונות של גלמים

ראה טבלת אחוזי פציעה תחת הערך (הוא לא יספוג או ייהנה מכל השפעה הנובעת ממצב השלמות הגופנית 
 ). שיטת המשחק� התכונות הבסיסיות 8בריאות בנושא 
 .בונוס + נשמה + 10-ל התנגדות לקסמים השווה להוא יהיה בע

ולפיכך לא , בניגוד לחלק מהגלמים אדון הסלע של מונטזירוס לא ניכן ביכולת הדיפת מתקפות בידיים חשופות
 .יוכל להדוף מתקפות כלל

 .נשמהאדון הסלע של מונטזירוס יהיה בעל הפחתת נזק כנגד מתקפות אלמנטים השווה ל
 הכישוף על פסל דמוי אדם שלא סיתת בעצמו קיימת האפשרות כי העברת האנרגיות  כאשר מטיל המכשף את

ר כישוף זה מוטל לפיכך כאש. עקב מבנה לא מותאם של הפסל, והנשמה בפסל תתבצע בצורה גרועה במיוחד
אם הכישוף נכשל .  שהכישוף ייכשל20%על פסל שלא סותת בידי הנקרומנסר קיים בממוצע סיכוי של 

דבר , ואף סביר להניח כי למד מהפעם הראשונה, המכשף ראשי לנסות פעם נוספת, בהטלתו כבר פעם אחת
 נשמה ירדו אחוזי הכישלון בעל כל ניסיון כושל של הטלת הקסם. שיגדיל את סיכויו להצליח בפעם הבאה

 .בממוצע
מוענקת לו על ידי נגיעה בשתי ידיים של המכשף אחת , הנשמה שמעניקה לאדון הסלע של מונטזירוס את חייו

הנשמה והאנרגיה מוחדרים בדרך  ). בעורף(והשנייה מאחורי הצוואר ) באזור המצח(בחלקו העליון של הראש 
באדמה או אבן כמו " לשחות"מסוגל כחלק מיכולותיו , יסודון סלע.  חיוזורמים בו כמו דם ביצור, זו אל הפסל
כך . ותקטע את זרימת האנרגיות הנעות בפסל, שחיה שכזו בתוך אדון הסלע של מונטזירוס אפשרית. דג במים

הוא ישלוט בו כל . ולשלוט בו בצורה מוחלטת, יכול יסודון אדמה להיכנס לתוך הפסל ולנתב את האנרגיות שבו
ד הוא שוהה בתוכו או עד שהכישוף יפסק או לחליפין עד שהבריאות של אדון הסלע של מונטזירוס תגיע עו

ואחרי שתפסק שליטתו בפסל , עצמו, אבל אף אחת מסיבות אלו לא יפגעו ביסודון). שוב הפסקת הקסם(לאפס 
 .הוא ישוב כשהיה קודם

 
 3 -נשמה : דרישה

 20: עלות לחש



 נשמה + 12: מנה
 נשמה /2 + 18: תבונה
 מטר עד מטר וחצי ומגע של המכשף בנקודות ספציפיות בפסל 0.5פסל אבן בצורה אנושית בגודל של : מצרכים

 .כמתואר מעלה
 . דקות12: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה
 .animated weapon: שם קסם

 
 : תיאור

. ומפיח בו רוח חיים ושנמה) ניהםלא כלי ירי או הטלה למי(המכשף נוטל נשק לחימה של קרב פנים מול פנים 
הנשק יבין את הוראות . הנשק ירחף באוויר בצמוד למכשף עד לרגע בו יקבל הוראה כל שהיא מן המכשף

 .המכשף ויעשה כל שביכולתו ללא שיקול דעת עצמית כלל כדי למלא אחרת הוראות המכשף
 

 :השפעות
/  דקה 1 חיים ונשמה למשך נשמהא עולה על המכשף יעניק חיים לנשק לחימה של מגע שדרגת החפץ שלו ל

בדרך זו הוא מכניס . כדי להעניק חיים לחפץ כל שהמכשף זקוק לו הוא אחיזה בנשק בשתי ידיו וריכוז . נשמה
, החפץ יוכל באמצעות כוח החיים שקיבל לרחף באוויר. שמחיים את הנשק, חיים ואנרגיה, בנשק מעגל של נשמה

כל עוד לא יקבל החפץ הוראות מדויקות הוא ירחף בסמוך למכשף בערך . יר במיוחדאך קצב תנועתו לא יהיה מה
 הנובעים ישירות מנשמתו של המכשף אל נשמתו אנרגטיי םהנשק יוכל באמצעות שדרים . בגובהה הכתפיים שלו

, מןהנשק לא מבין את ההוראות עצ. ( לו המכשף וימלא אותן בצורה עיוורתןשייתשל הנשק להבין את הוראות 
 ).כדי שאלו יעברו כיאות אל הנשק, אבל נחוץ לומר אותן בקול

 :יכולותיו של הנשק יהיו תלויות בין היתר ברמתו המקורית של הנשק בו הופכה רוח חיים
 .בונוס + נשמה / 5 + 10: מיומנות התקפה של הנשק

 .נשמה + 5* עמידות חפץ : בריאות הנשק
 אפס: עוצמת ומהירות הנשק

 .סוג שריון בהתאם לחומר ממנו עשוי הנשק, נשמה + 5*  עמידות החפץ :שריון הנשק
 .שאר הנתונים כנתוניו המקוריים של הנשק

כאשר תאזל בריאותו של הנשק הדבר לא יסמן רק את סוף הכישוף אלא גם את הרס הנשק המקורי בו הופכה 
שר יפצע הנשק החי תפגע עמידותו ולפיכך כא, בריאותו של הנשק היא תלותית בעמידות שיש לזה. רוח החיים

הדבר ישפיע באופן ישיר , אם יוטל הכישוף בחפץ אשר כבר פגום במידה זו או אחרת, בנוסף. של הנשק הדומם
. וזאת משום שבריאות הנשק החי מתבססת על העמידות הקיימת ולא המקסימלית, על בריאותו של הנשק החי

 .אלא יצטרך תיקון ככל החפצים, להתרפאות כיצור חיעמידותו נפגעה לא יוכל / נשק חי שבריאותו 
Animated weaponלפיכך קסמים שמשפיעים רק על יצורים לא  . עדין חפץ דומם,  למרות היותו נשק חי

כמו כן הוא לא יושפע כלל מכל הדברים . בעוד קסמים המשפיעים רק על עצמים כן ישפיעו עליו, ישפיעו עליו
 ).פקד תמיד בצורה זההית(שנובעים משלמות גופנית 

חיים חדש בגוף שלא , נשמה, כיוון שיש להתחיל מעגל אנרגיה, החייאת חפץ הנה משימה קשה מאוד בתחילה
 נעשה כבר וכל יכיוון שכל החלק הבעיית, לעומת זאת הערכת חייו של חפץ היא דבר קל מאוד. רגיל לחוות זאת

, קשה לבנות אותה, ניתן לחשוב על זה כסוללה. (נוספותמה שצריך לעשות כעת הוא להזין את הנשק באנרגיות 
יכול המכשף לשים בו עוד אנרגיות כדי להעריך את זמן , לפיכך כאשר הנשק כבר חי). וקל יותר להטעין אותה

הדבר יביא , כדי לעשות כן צריך המכשף לגעת בנשק החי בקצה הצבעותיו ולהזרים ממנו אנרגיה לחפץ. חייו
 . דקותבונוס + נשמהישקיע המכשף יגדל זמן החיים של החפץ ב מנה ש5שכנגד כל 

כך שמן , בכך הוא יכול לאחוז בנשק ביד אחת באופן רפוי ולאפשר לנשק לנוע בצורה חופשית, אם המכשף חפץ
 . הצד יראה הדבר כאילו המכשף עצמו מניע את הנשק במיומנות רבה מאוד

Animated weaponוזאת משום שכל מתקפה שהוא כביכול חוסם , חסום מתקפות עקב היותו נשק חי לא יכול ל
 .ולפיכך אינה משנה דבר, עדין פוגעת בגופו של הנשק

במקרים לא ברורים כל כך , אך לעיתים נדירות, לרוב הדבר איננו משנה, כאשר מוטל כישוף זה בחפץ קסום
ללא שהוטל בו , למשך זמן זהה, תיכול הנשק לאחר סיום הקסם לקום לחיים פעם נוספ, לחקר הקסמים המודרני

אלא יפעל על , הנשק שהתעורר לחיים כביכול על דעת עצמו לא ישרת את המכשף, במקרים אלו. כלל הכישוף
במקרים אלו קורה לעיתים  ... 'אגרסיביות וכו, בטלנות, תוקפנות: ועשוי לגלות אישיות עצמאית כגון, דעת עצמו



יש המאמינים כי דבר זה מתרחש  . ות אחרות הסותרות את רצון המכשףכי הנשק תוקף את יוצרו או פועל פעול
 ).הוטל קסם החייאה אחר כלשהו(בעיקר כאשר בסמוך להענקת החיים לחפץ הקסום הוענקו חיים לחפץ אחר 

 
 3 -נשמה : דרישה

 18: עלות לחש
 2* רמת חפץ  + 5: מנה
 4*רמת חפץ : תבונה
 .ואחיזה בו בשתי ידיים,  החפץ שלו אינה עולה על נשמהנשק לחימה פנים מול פנים שרמת: מצרכים
 . דקות12: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה



 .נשמת המגן האפל: שם קסם
 

 : תיאור
. וזה ירחף בסמוך למכשף ויציית לו,  המכשף יפיח חיים בחפץ דומםanimated weaponבדומה לכישוף 

, כשף מעניק חיים לא לנשק אלא למגן אחיזה בכישוף זה המanimated weaponאבל בניגוד לכישוף 
 .וזה מרחף בסמוך למכשף ומגונן עליו בצורה טבעית עוד לפני שהמכשף ייתן לו פקודה לעשות כן

 
 :השפעות

נשמה וחיים המאפשרים למגן לרחף ולהגיב , המכשף נוגע במגן אחיזה בקצה הצבעותיו ומעניק לו אנרגיה
. תוך ניסיון לחסום כל פעולה העשויה לפגוע בזה, ל המכשףבאינסטינקטיביות לכל דבר המאיים ע

ובכך , לחלק פקודות למגן, animated weaponבדומה לאופן בו נעשה הדבר בכישוף , המכשף מסוגל
 . לגרום לזה לתפקד באופנים שונים מן תגובתו האינסטינקטיבית

ולותיו של המגן תלויות  חלק מיכanimated weaponובדומה לקסם , נשמה/  דקות 10הקסם נמשך 
 .ברמת המגן המקורי בו הוטל הכישוף

 בונוס + נשמה /8 + 25: מיומנות המגן
 .שאר הנתונים כנתוניו המקוריים של המגן

 יכול המכשף לדמות את פעולת המגן לפעולתו שלו animated weaponגם בכישוף זה בדומה לכישוף 
 .ד להאמין כי אלו יכולותיו האישיות שלוולגרום למביט מן הצ, על ידי אחיזה רפויה במגן

 בכישוף נשמת המגן האפל לא ניתן להאריך את זמן חייו ותפקידו  animated weaponלעומת הכישוף 
 .כשזה מסיים את פעולתו, אך ניתן להטיל במגן את הכישוף מיד בשנית, של המגן בו הוטל הכישוף

וזו תרד , אלא עמידות ככל החפצים,  משל עצמולמגן שהוטל בו הכישוף נשמת המגן האפל אין בריאות
ולא חשוב עד כמה הוא (ובדומה לחפצים ולא ליצורים חיים מצבו של המגן . ותעלה כמו בכל מגן רגיל

דבר המאפשר לו לתפקד עד הרגע האחרון , לא משפיעה על צורת פעולתו ויכולת החסימה שלו) פגום
 .לפני שהוא נשבר באופן רגיל

, או חששות לתופעות לוואי מוזרות,  המגן ניתן להטיל גם במגנים קסומים ללא כל בעיהאת כישוף נשמת
 הכישוף של נשמת המגן האפל לא גורם לתופעת לוואי של animated weaponכיוון שבניגוד לכישוף 

 .התעוררות בלתי צפויה ולא נשלטת של המגן
אזי המגן ירדוף , ה במקום לגונן עליוהוא יכול לצוות על המגן לתקוף מטר, כאשר המכשף חפץ בדבר

. עד אשר יצווה עליו המכשף לעצור או עד גמר הכישוף, אחר מטרה זו בעודו מתנגח כנגדה ללא הרף
בנוסף כל פעם שיצליח המגן לפגוע . נשמהונזקו יהיה שווה ל, כאשר המגן יעשה כן מיומנותו תישאר זהה

 או שיספוג בונוס + נשמה + 10-וצמה השווה לביצור בהצלחה יצטרך אותו יצור לערוך עימות ע
 . לסיכוי הפגיעה וההתחמקות למשך סיבוב בודד1ממהלומת המכה סחרחורת קלה שתביא לו למינוס 

שמטרתו בבסיסו היא הענקת חיים באופן זמני לחפץ כדי שזה ינוע לפי רצון , כישוף הנעת הנשמה הכבדה
, רימת הנשמה והאנרגיות בחפץ לקסם נשמת המגן האפלמהווה סתירה מוחלטת באופן וכיוון ז, המכשף

שני הקסמים יבטלו זה את זה , ולפיכך אם יוטל כישוף זה במגן שהוטל עליו כישוף נשמת המגן האפל
 .והמגן ייפול לרצפה ללא רוח חיים כלל

)   מטרים ממנו100טווח של (כאשר הקסם מגן להבות מתקיים באזור הכישוף של נשמת המגן האפל 
. ויאטו את זרימתן, נרגיות הקיומיות שזה פולט ישפיעו באופן מיידי על האנרגיה הזורמת במגן החיהא

 במיומנות שלו כמו גם באורך הקיום 50%ויביאו לירידה של , הדבר ישפיע באפן דרסטי על המגן החי
 .של הכישוף

 
 4 -נשמה : דרישה

 22: עלות לחש
 3* רמת חפץ  + 8: מנה
 6*רמת חפץ : תבונה
 .ונגיעה בו, שרמת החפץ שלו אינה עולה על נשמה, מגן אחיזה: מצרכים
 . דקות15: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה



 )נקרומנסיה(קסמי שליטה 
 

 ):0עוצמה (ליחשונים -קסמי נפש
 

 .שכין הדמים: שם קסם
 

 : תיאור
מחלה זו מתפשט . םומדביק אותו בצורה כמעט מיידית במחלת שכין הדמי, המכשף נוגע ביצור חי כלשהו
 .ומביאה לצמיחה אדירה של פצעי שכין מדממים על כל גופו, במהירות אדירה בגוף הקורבן

 
 : השפעות

כאשר הזמן המדויק משתנה מיצור ליצור ותלוי , המחלה מתפשט לרוב במהירות אדירה בגוף הקורבן
 שניות 10כת יותר מכלרוב התפשטות המחלה לא עור. בגודלו וביכולת ההתמודדות שלו מול מחולת

וגם , הדבר נראה מבחיל במיוחד, הפצעים שמתפשטים בגוף הקורבן הנם פצעים מדממים מאוד. בודדות
 .גורם לקורבן לאבד בריאות עקב כל זאת

 בריאות אצל הקורבן שחולה בונוס / 2כאשר בכל יום היא מביאה לאובדן של ,  ימיםנפשהמחלה נמשכת 
בו נדבק בה וזאת הודות להתפשטות , בד בריאות כבר החל מהיום הראשוןהקורבן שחולה במחלה יא. בה

הפחתת הבריאות מתעודת היצור הנגוע תעשה ברגע הדבקות היצור . (המהירה והתגובה הזריזה שלה
 ).ובכל בוקר בו הוא עודנו חולה בה, במחלה

ים במחלות ישתלטו ואמצעי ריפוי בסיסים שמטפל, מחלת שכין הדמים הנה מחלה פשוטה ביותר יחסית
לא ירפאו את , טיפולים אחרים שמטרתם לטפל בפציעות בלבד. וימגרו אותה תוך זמן קצר, עליה בקלות

 . אך בהחלט עשויים להשיב לקורבן את הבריאות שאיבד ממנה, המחלה
אך היא איננה מסוגלת להמשיך את ההתפשטות למן , מחלת שכין הדמים מתפשטת במהירות יחסית גדולה

שגודלם הנו ( לפיכך מחלה זו אינה יכולה להתפשט היטב בקרב יצורים או גופים גדולים במיוחד ,רב
המחלה תתפשט על , וכאשר יוטל כישוף זה ביצורים כאלו, ) יותר מאדם ממוצע או גדולים יותר150%

לפני שזו תתחיל , ומערכת החיסון שלהם לרוב תצליח להתגבר על המחלה, אצלםחלק קטן במיוחד 
 ).תוך שעה שתיים(הוריד להם בריאות ממש ל

אך לא כל כך שינתן להדביר יצור כפי שחלה בה היצור עליו , מחלת שכין הדמים אינה מחלה מדבקת
אם זאת המחלה עצמה ממיתה לרוב רושם מדבק אף יותר מאשר היא ). מגע בין יצורים(הוטל הכישוף 

כדי להידבר מן . ה ולא יתקרבו אל היצור החולה בהויצורים ללא הבנה בנושא יכנסו לרוב לפאניק, באמת
או התקלחות , דברים כמו שתייה מאותה כוס, דמים בין גופי היצורים/ במחלה צריך לרוב מפגש נוזלים 

, יצור שנדבק יסבול מן המחלה רק ברמה בסיסית מאוד. עשויים בהחלט להדביק... 'באותם מים וכו
ולאחר מכן ,  נזקבונוסהדבר יסב לו ביום ההידבקות .  קצר יחסיתויופיעו אצלו רק פצעים בודדים לזמן

 .הוא יבריא
הדבר יביא . גם מבעיות בזרימת הדם וחימום הגוף, יסבלו עקב איבוד דם רב, יצורים אשר חולים במחלה

 מעלות צלזיוס יסבלו מן הדבר 8- במקומות קרים שהטמפרטורה בהם נמוכה מםלכך שבעת הימצאות
 .עקב תפקוד שרירים לקוי מן הקור,  לנזק שהם מסבים1 בנוסף למחלה עצמה גם ממינוס ויסבלו, קשות

, החום של השתן. אחד החומרים היעילים ביותר לטיפול במחלת שכין הדמים הנו לא אחר משתן חם
כמו כן שתן .  הנזק שעשוי להיגרם עקב קירורם לשעה הקרובה1מחמם את השרירים וימנע את מינוס 

לרוב לאחר טיפול . דבר שיפחית את הנזק מהמחלה למחצית, פצעים ומפחית את הדימוםמחטא את ה
 .רצוי לשטוף אותו היטב כדי למנוע זיהומים אפשריים וריח רע, )אחרי מספר דקות(בשתן בחולה 

 
 1 �נפש : דרישה

 3: עלות לחש
 1: מנה
 3: תבונה
 .מגע עם הקורבן: מצרכים
 . דקות2: זמן שינון
 יידימ: זמן הטלה



 .האטת הדמים: שם קסם
 

 : תיאור
: בכישוף זה משתמש המכשף באנרגיות פנימיות שבו כדי לתפעל מספר פעולות פנים גופניות שבו כגון

לדוגמה יכול המכשף להאט את . ובהתאם לצרכיו, זרימת דם ו נשימה ללא האיברים המתפעלים אותם
 .י לחושב אותו למתכך שאדם לא מנוסה לא יחוש בו כלל ועשו-הדופק שלו כל

 
 : השפעות

הפעולות עליהן מסוגל המכשף . נפש/ המכשף שולט בפעילות פנים גופנית אחת או יותר למשך דקה 
 :להשתלט בעקבות קסם זה הן

ויוכל , גם ללא תפקוד הריאות ונשימת אוויר ממש,  המכשף יכול לספק לעצמו נשימה�נשימה  .1
 .לעצור את נשמתו למשך כל שמן הכישוף

 המכשף יוכל להקטין או להגדיל את הדופק שלו ואת מהירות זרימת הדם  �האצת דם / טת הא .2
הוא יכול להקטין את הדופק עד כדי כך שאדם לא מנוסה יחשבו . מבלי שהדבר ישפיע עליו, שלו

 .או להגדילו עד כדי כך שיאדים כולו, למת וצבע עורו יראה חיוור מאוד
ובכך לנתב את טמפרטורת , ע כלל או להזיע ללא מאמץ המכשף יכול לבחור לא להזי�הזעה  .3

 . מעלות צלזיוס מעלה או מטה2הגוף שלו עד כדי 
 המכשף יכול לדכא או לחדד רפלקסים בגוף האדם עד כדי כך שגופו כמעט יגיב �רפלקסים  .4

 לגלגולי 1יזכה לבונוס (או עד כדי כך שיגיב במהירות ובחדות ) יר אה כמת(לגירויים חיצונ יים 
 ).מותני הרפלקסים, הצלה והמבדקה

 המכשף יכול לבחור האם ברצונו שגופו יפריש או לא יפריש חומרי ם שונים  �ריח הגוף  .5
 . המפיצים ריחות רעים

 המכשף יכול לבחור בין הגברה של קצב גדילה של ציפורניי ם  �גדילת ציפורניים ושערות  .6
ן להאט את קצב הצמיחה או אפילו או לחליפי, ושערות עד כדי כך שאלו יגדלו כסנטימטר בדקה
 להניעו לאחור כדי לקצר את ציפורניו ושערותיו

ויוכל לשנות את התפקודים בהם ,  בכל רגע נתון6- תפקודים מתוך ה3המכשף יהיה בשליטה מלאה על 
המכשף ראשי . או את פעולת התפקוד בו הוא שולט כאוות נפשו לאורך כל זמן הכישוף, הוא שולט

 .אך לא ביותר,  תפקודים3- חפץ בכך בפחות מלשלוט אם הוא
והוא יחוש דברים , לא משנה איזו השפעות או תופעות בחר המכשף להגשים גופו ימשיך לתפקד רגיל

אבל מישהו , והתאים את כל התפקודים לשם כך, לדוגמה אם המכשף בחר להתחזות למת(הקורים סביבו 
 ). דבר שיחשוף את תרמיתו, םבא ונתן לו בעיטה בראש הוא עדין יתפתל מכאבי

. או בבעיות גופניות שונות הקיימות אצלו, המכשף איננו יכול להשתמש בכישוף זה כדי לשלוט במחלות
 .השליטה שהכישוף מקנה לו פועלת רק על תפקוד תקין ורגיל של הגוף

ן שהדבר קשה כיוו, הכישוף מצריך מן המכשף ריכוז מלא בזמן הטלתו כמו גם בכל רגע של שליטה בגופו
עקב ,  לכל ההטלות שאינן תלויות מזל1לפיכך כל זמן שהכישוף פועל המכשף יסבול ממינוס . עליו למדי

 .אי ריכוז מספיק בנעשה סביבו
 

 1 �נפש : דרישה
 3: עלות לחש

 2: מנה
 4: תבונה
 .ריכוז מלא: מצרכים
 . דקות3: זמן שינון
 .חצי דקה: זמן הטלה



 .פעולה על טבעית: שם קסם
 

 : תיאור
ומנתב בעזרתו את האנרגיות הפנימיות שבו כדי לעזור לו לבצע פעולות , המכשף מטיל כישוף זה בעצמו

 .כאשר ביצועיו של המכשף תחת כישוף זה יגבלו בכוחות על טבעיים, פיזיות מסוימות
 

 : השפעות
 :הכישוף יאפשר למכשף לבצע פעולה כמעט על טבעית אחת כגון

 .ים מטר3קפיצה לגובה  .1
 . מטרים5קפיצה למרחק  .2
 ).ש" קמ50-במהירות הקרובה ל(ריצה מהירה מאוד לטווח קצר  .3
 .פריצת דלת עץ עבה בכוח בעיטה בודדת .4
 .טיפוס על משטח חלק לחלוטין כגון חומה או קיר .5

פעולה חצי (המכשף ראשי לנסות לבצע פעולות נוספות אשר העיקרון בהן דומה לאלו המצוינות מעלה 
, שימו לב אשר כל הפעולות המבוצעות בקסם זה הן פעולות תלותיות רצון). זמן קצר מאודל, על טבעית

לרוב יעבור המכשף גלגול הצלה של . ואם המכשף איננו באמת רוצה בכל ליבו לבצע אותן הוא לא יצליח
קדים ואת נחישותו במטרה לפני ביצוע הקסם כתנאי מ, כדי לבדוק את כוח הרצון שלו) כוח רצון(כריזמה 
כאשר גלגול זה יזכה לבונוסים או מינוסים בקלות יחסית לגלגולים אחרים בהתאם למצב ורצון , לביצועו

, כאשר המכשף מנסה לבצע פעולה באמצעות כישוף זה יכולותיו יתוגברו בצורה גדולה. המכשף במשחק
מכשף עשוי לנסות לעיתים ה. אך אין הדבר אומר כי עדין יצליח לבצע את הפעולה שהוא רוצה, ביותר

 .גם אם זו אחת מהפעולות המצוינות מעלה, פעולה כל שהיא ולהיכשל בה
ולפיכך מכשף איננו יכול לבצע שתי , כישוף זה דורש מן המכשף מאמץ אדיר למרות היותו כישוף

ואיננו מסוגל לבצע יותר .  דקות בין אחת לשניה10פעולות על טבעיות רצופות ללא מנוחה של כלפחות 
 . פעולות על טבעיות ביוםשנפמ

עשויים להביא לאי ריכוז מספיק אצל , התרגשות או רגשות חזקים אחרים, פחד, דברים כגון לחץ
על המכשף להיות מנותק כמעט לגמרי . ולרוב יגרמו לכישוף זה להיכשל, ולאי רצון מספק אצלו, המכשף

 .ולהתרכז במטרה בלבד בעת הטלת הכישוף, מהקורה סביבו
הדבר עשוי להשפיע מאוד ולעזור לו , ף מנסה לבצע פעולה כאשר יש בו תמיכה גדולה ועידודאם המכש

הבונוס שינתן למכשף על תמיכה ועידוד יקבע לפי הסיטואציה ולרוב ינוע בין . לשפר את סיכויו להצלחה
1-3. 

בקרב חבריו ובנוסף הנו חזק ביותר גם , בהם הרצון של המכשף הנו חזר ביותר, במקרים נדירי ם מאוד
ולאפשר גם לחבריו לקבוצה לבצע את אותה פעולה בדיוק שביצע , יכול הכישוף לדבוק גם בהם, לקבוצה
דבר זה אכן , לא יוכלו לדעת או לחזות מתי, אבל חבריו לקבוצה של המכשף והמכשף עצמו. המכשף
אבל אם , ם להיפגעאם ינסו חברי הקבוצה לבצע את הפעולה הם עשויי. ולכן הדבר מסוכן במקצת, קרה

 .לא ינסו תוך דקות ספורות הכישוף שדבק בהם יתבטל
יכול המכשף לנצל כישוף זה כדי להגביר את , אם כישוף זה מוטל בזמן שהכישוף האטת דם פועל

 .השליטה בפנים גופו הניתנת לו מהקסם הקודם לרגע קצר אחד
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 3: תבונה
המכשף יעבור לרוב ). הקסם ישפיע על המכשף רק אם הפעולה היא תלותית רצון(ן חזק רצו: מצרכים

 ).כריזמה(גלגול הצלה של רצון 
 . דקות3: זמן שינון
 .מיידי: זמן הטלה

 



 )נקרומנסיה(קסמי שליטה 
 

 :1עוצמה -קסמי נפש
 .הגוף הרקוב: שם קסם

 
 : תיאור

ומותיר את בשרו של היצור , ל להתקלף במהירות אדירהכאשר כישוף זה מוטל ביצור עורו של היצור מתחי
רגישות אותה יכול המכשף , אט, חשיפה זו של העור יוצרת רגישות קיצונית אצל הקורבן המדמם אט. חשוף

 .לנצל לצרכיו האישיים
 

 : השפעות
ולא , י ביותרוזאת משום שאיבוד הדם הנו מינור, איננו מאבד בריאות כתוצאה מהכישוף, היצור שמאבד את עורו

ודימומים  , תכאב ותשרוף ביותר, כל מכה על הבשר החשוף. מביא לכדי כך שהיצור יסבול נזק של ממש
כל אלו יביאו את הקורבן . לא יפסקו באותה קלות אילו היה עור המכסה את הבשר,  אצל הקורבןושייווצר

 . שריוןבונוס + נפש + 10לכישוף לאבד 
למעשה .  ואזי יתחיל עורו של הקורבן לצמוח מחדש כמעט כמו במהירות שנעלם,נפש/ הכישוף ימשך כחצי דקה 

אלא רק חלקים קטנים מהעור באמת , כפי שנראה כלפי חוץ, כישוף זה איננו מביא לנשירה של העור ממש
שנראות כשאריות עור מת הצמודות לבשר , בעוד היתר רק נסוגים ומתקבצים בנקודות קטנות מאוד, נושרים
העור שהתקבץ כמאין תגובה קריטית מוזרה לכישוף ישוב ויתפשט למקומו מחדש ברגע שהכישוף . הקורבן

 .שהניס אותו יעלם כליל
וצריבה נוראה כתגובה לחומרים  , ומלבד לפגיעות הוא עשוי לסבול כאב עז, הבשר החשוף הנו דבר רגיש מאוד

כמו ( שמביא לכאב הנו רב במגע עם הקורבן כאשר החומר. מלוחים או חומציים כדוגמת מיץ לימון או מי מלח
כך שיצורים בעלי כוח סבל נמוך עשויים למצוא עצמם מתפתלים על הרצפה -הצריבה עזה כל) טבילה במי מלח

זה יערוך , כאשר יהיה מפגש של כמות רבה של חומר כזה עם הקורבן. מכאב ללא יכולת לזוז או לתפקד כלל
 .או שיצנח לרצפה בכאבים ויאבד את תור הפעולה הקרוב שלו) בריאות(גלגול הצלה של כוח סבל 

יש צורך שלפחות מחצית מגופו המשוסע יבוא במגע עם החומר , כדי שהכאב באמת יוכל למוטט יצור לרצפה
לדוגמה אביר  . אם בשרו מכוסה היטב מוגן מפני אותו חומר היצור לא יאבד את סיבוב הפעולה שלו. הצורב

אך למרות זאת אין כל . א לא ייפול מכאב גם אם ישפריצו על גופו דלי של מיץ לימוןשלובש שריון פלדה מל
זאת משום שכל פגיעה שתפגע . קשר בין כמות הלבוש שלובש היצור לבין איבוד השריון שמביא לו הכישוף

 .ותדמם כמו גם תצרוב זמן רב יחסית, תבוא במגע עם בשרו) תעבור את שריונו(ביצור 
למרות זאת . כנסוג ממשהו המרתיע אותו, רוב עורו מתקבץ לחתיכות קטנות,  מוטל על יצורכאשר כישוף זה

יצורים החולים במחלות . ורבים מכדי לספור אותם יתפזרו לכל חלל האוויר, חלקי עור קטנים מכדי לראותם
ב יצורים  דבר העשוי להביא להדבקה בקר, יפלטו בדרך זו כמות גדולה במיוחד לש חיידקים לחלל האוויר

 וחצי מטרים  2כל היצורים שהמרחק שלהם מן היצור ברגע הטלת הכישוף איננו עולה על . העומדים קרוב להם
יצורים אשר ייכשלו בגלגול . יאלצו לערוך גלגול הצלה של בריאות על מנת לבדוק את המערכת החיסונית שלהם

 . לחלות במחלה50%זה הנם ברי סיכוי של 
. אחת המחלות המדבקות ביותר, ף ה על בשרם יכולים להיראות כלפי חוץ כחולי צרעתיצורים הסובלים מכישו

יצורי ברי תבונה שאינם  יודעים מה באמת עבר אליהם ואינ ם מכירי ם קסם זה היטב ייבהלו לרוב מאוד ויגיבו 
 .םנחוץ רק לציין כי ברוב המקומות נוטים לבודד חולי צרעת ולהרחיקם מן שאר האנשי. המתוך פאניק

 ).מקדש, ראו ערך שוק(אחת הדרכים הפשוטות ביותר לבטל כישוף זה היא לעבור טבילה במים קדושים 
כל שצריך הוא לדאוג כי הרעל . יהי קל ביותר להרעיל אותו) נפצע ממשהו(כאשר בשרו של יצור חשוף ושסוע 

 .ממלוא חומרת ההרעלהויסבול , היצוא יורעל מיד, וללא מעטה עור שיגונן עליו, יבוא במגע עם הפצע
בעלי ,  כדוגמת דרקוניםקשקשיםבעלי שריון (יצורים חסרי עור או פרווה , כישוף זה איננו פועל על אל מתים

 . מטר גובה3או כמול יצורים שגודלם עולה על ...) 'עור מסוג לא טבעי כדוגמת גלמים וכו
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 .התרכזות במטרה ואבקת שולגרן,  מטר בצורה ברורה5-הקורבן ממרחק של פחות מראי ית : מצרכים



 . דקות3: זמן שינון
 ). יוזמה-5(קצר : זמן הטלה



 .מגן מנה ממשי: שם קסם
 

 : תיאור
במרחק של כסנטימטר  , ויוצר מהן מגן אנרגיה המקיף אותו סביב, המכשף מפנים אנרגיות פנימיות בתוכו החוצה

 .אך מכלה אנרגיות פנימיות בו כדי לעשות כן, ה מגונן על גופו של המכשףמגן ז. מגופו
 

 :השפעות
ומתקפות שלא יצליחו לחדור אותו לא יפגעו כלל , המגן אנרגיה יהווה חוצץ בין מתקפות חיצוניות למכשף

 הפנמה משום שזה נוצר על ידי, אם זאת כל מכה שסופג המגן מתבטאת באנרגיות הפנימיות של המכשף. במכשף
המגן אנרגיה . כל מכה שיספוג המכשף תוריד נזק למנה במקום לבריאות של המכשף. של אנרגיות אלה כלפי חוץ

כל נזק שיעבור את הסכום שהמגן יכול לספוג יפגע בבשרו של .  נזק בכל סיבובבונוס + נפש + 3יוכל לספוג עד 
 ). בבריאותו(המכשף 

. או עד אשר יספוג נזק הגדול מכמות הנזק שהוא מסוגל לספוג, נפש / דקה 1מגן האנרגיה יישאר סביב למשך 
הדבר , זאת אומרת שתהיה גדולה מהפחתת הנזק של מגן המנה, אם תהיה פגיעה אשר תוריד למכשף בריאות(

 ).יביא לסיום מיידי של מגן המנה הממשי
ה מהן של מחסום ממשי וקיים לכל ויציר, מגן מנה ממשי הנו הפנמה חזקה של אנרגיות פנימיות רבות כלפי חוץ

אבל לא , שמכוונות אל המכשף) הפיזיות(לפיכך מגן מנה ממשי יהיה יעיל כנגד כל המתקפות הממשיות . דבר
 .או פגיעות פנים גופניות ישירות, נזקים מוחיים, קללות: יעזור כנגד מתקפות שאינן פיזיות ממש כגון

וחוסם דברים  ,  במרחק של כסנטימטר מגופו של המכשףמגן מנה ממשי יוצר מחסום במרחק של אנרגיה
באותו אופן שהמכשף ( מצליחים להתקרב אליו -אבל דברים שמגיעים למגע עם המכשף . המאיימים על המכשף

באנרגיה גבוהה או בעלי יכולות הרסניות לא ,  דברים שלא מגיעים אליו במהירות�מסוגל לקרב אל פיו כוס 
יזיקו למכשף ללא כל ... 'מחלות וכו, דברים כאלו לדוגמת התקפות מגע. וכלו לפגוע בוי, )נחסמים על ידי המגן

 .יכולת של מגן המנה לגונן מפניהם
המכשף בכישוף זה . כמו כל דבר בעולמנו גם בעת הכישוף מגן מנה ממשי הניצול של האנרגיה איננו מושל

ק מן האנרגיה שיפנים כלפי חוץ תתבזבז תוך ידיעה שחל, מעדיף להטיל את הכישוף ברמה הגבוהה ביותר
מאשר להטיל את הכישוף תוך בזבוז מינימלי של אנרגיה לסביבה וידיעה שהכישוף כנראה , ותתפזר לסביבה

הדבר יביא לכך שחפצים שמשקלם הכולל , לפיכך כל פעם שמוטל כישוף זה תהיה איבוד אנרגיה לסביבה. ייכשל
, כאשר אט, יתחילו לרחף באוויר באיטיות,  מטר2מהמכשף לא עולה על ומרחקם , נפש/ ג "לא עולה על חצי ק

יוכלו לרחף בגובה של כעשר ) כעבור כלפחות עשר דקות(עד שלבסוף , אט הם צוברים יותר ויותר גובה
ודברים כדוגמת משבי רוח קלים ביותר יוכלו , במצב זה יהיו החפצים ניידים מאו ד. סנטימטרים מעל לקרקע

וכל החפצים שהחלו , גם נגמרת פליטת האנרגיה לסביבה באופן הדרגתי, כאשר נגמר הכישוף. תלהניעם בקלו
 .אט, מרחפים ינחתו אט

ולמרות שהדבר איננו דורש , מגן מנה ממשי הנו כישוף הדורש הוצאת אנרגיות מן המכשף כמעת בכל רגע נתון
גם לפני סיומו ,  המכשף יכול כאשר יחפוץ.כמעט כל מאמץ מן המכשף הוא מודע לכך ושולט בכך בכל רגע נתון

הפסקה שכזו . על ידי כך שפשוט יפסיק להפנים אנרגיות ממנו החוצה, להפסיק את הכישוף, ההכרחי של הכישוף
 . דקה כיוון שהאנרגיות שעוטפות את המכשף לא מתפוגגות בבת אחת�אורכת כחצי דקה 

הלחש יפלוט כמויות אנרגיה , וויר נמוך מן הרגילבהם לחץ הא, ) מטר100מעל (במקומות גבוהים במיוחד 
 + 3עלות לחש תהיה (הדבר יגרום לכך שהמכשף יצטרך להשקיע יותר אנרגיה עצמית בכישוף , גדולות בהרבה

תוך תנועה בקצב מהיר , וחפצים לא רק שירחפו אלא גם עשויים להיכנס למסלול מעגלי סביב המכשף, ) נפש / 2
בעוד אחרים עשויים לפתוח במסלול ,  בדבריםטועשויים להיתקל ולהיחב, סלול כזהחלקם יישארו במ. יחסית

חלק קטן מן החפצים עשוי אף לפצוח במסלול סביב . הולך וגדל עד שלבסוף יזרקו בעוצמה מן המכשף הלאה
 .כך שבסוף יפגעו במכשף בעוצמה רבה, המכשף שרדיוסו הולך וקטן
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 .שכבות עור הזומבי: שם קסם
 

 : תיאור
, את פיסת העור של הזומבי אוחז המכשף בידו. ומטיל בה את הכישוף, המכשף נוטל פיסת עור של זומבי

כבר בזמן . תוך התפשטות לכל גופו,  הכישוף זו מתחילה להתחבר עם עורו של המכשףומיד לאחר הטלת
ששכבת העור המת הראשונה מתפשטת מתחילות לצמוח מאותה נקודה שהתחילה הצמיחה של השכבה 

שכבות עור מתות הלו . עד כדי עובי של כחצי סנטימטר של עור מת, הראשונה שכבות עור מתות נוספות
 . ומקנות לו מראה מזוויע במיוחד כשל זומבי מוזר, מכשףמשמשות כמגן ל

 
 : השפעות

שכבות עור אלו . light שריון בונוס + נפש + 25מגן העור המת שסביב המכשף מקנה לו בונוס של 
נושרות ומלכלכות את , ומתפוררות כל הזמן, שמקנות למכשף את ההגנה הנוספת לא נשארות עליו

סיומו של הכישוף הוא איננו . המשיך ולגדל שכבות עור חדשות כל העתלפיכך נדרש המכשף ל. הסביבה
אלא כאשר כל השכבות העור המתות כבר נשרו מן המכשף וזה לא , סיום הצמיחה של שכבות חדשות

 .לפני שמגיע סופו זה, /הכישוף נמשך כחצי דקה . מצמיח חדשות
כיוון שהיא נוצרת משולבת לתוך העור , הנה כואבת ביותר, התפשטות שכבת העור הראשונה מכישוף זה

הכאב שכובה המכשף  הנו . וזאת כדי להבטיח את היצמדותה לעור המכשף והגנתה עליו, החי של המכשף
לעיתים , ואלו שכן מטילים, כך כחלק מן המכשפים בוחרים לא להטיל כישוף זה בעצמם כלל-חזק כל

כל . בהם הם לא יכולים לתפקד כלל,  רגעיםומתפתלים שם מספר, קרובות נופלים לרצפה מעצמת הכאב
הדבר יסמן , ואם ייכשל בו) בריאות(מכשף שמטיל כישוף זה בעצמו יערוך גלגול הצלה מבוסס כוח סבל 

והוא ייפול לרצפה מתפתל ולא מסוגל לתפקד למשך כל , כי הכאב היה כה חזק שהוא לא הצליח לעמוד בו
 ). שניות6-כ(סיבוב הקרב הקרוב 

בוא לא יזדקק לפיסת עור של , יל כישוף זה מכשף שסובל באותו רגע מן הכישוף הגוף הרקובכאשר מט
ולפיכך כבר יש לו את העור , וחלקי עור מתים עוד פזורים על גופו, מזום שעורו הנוכחי נשר ומת, זומבי

ף הדבר ובנוס" העור הרקוב"שכבות העור שיבנו סביב המכשף יבטלו את השפעת הכישוף . לו הוא זקוק
כאשר מוטל כישוף שכבות עור הזומבי על יצור שסבל מן הכישוף הגוף . לא יפחית מן השפעותיהם שלהם

הכאב לפיכך יהיה . ולא לתוך עורו, תשתלב שכבת העור המתה הראשונה לתוך בשרו של היצור, הרקוב
 12 עד 6-ך כויפיל אפילו את בעל כוח הסבל החזק ביותר לרצפה לכאבים וסבל למש, חזק אף יותר
המכשף יערוך מבחן כוח סבל שהצלחתו תפיל אותו לסיבוב אחד לרצפה וכישלון בו . (שניות בממוצע

 ).יפיל אותו לרצפה לשני סיבובים
אל מתים לעולם לא , למרות שתחת השפעת כישוף זה יכולים יצורים מסוימים לחשוב את המכשף לזומבי

חשים את אנרגיות החיים המזויפות זה , אל מתים. י ואמיתיוידעו מיד כי זהו למעשה יצור ח, יפלו בפח
קסמים ויכולות מועטות מאוד יכולות . ומי הוא מסתווה, ולפיכך יודעים היטב מי הוא אל מת, אצל זה

 .להטעות אל מת בזיהוי זה
 כל על, ובנויה כהגנה של זומבי לכל דבר, ההגנה שיוצר המכשף עבורו בכישוף זה היא איננה הגנה רגילה

רגישות לכשף ולקסמי , כמו כל הזומבים, המכשף יפתח תחת כישוף זה. היתרונות והחסרונות בדבר
 .אך יפתח גם התנגדות לקסמי אופל, טוהר

הן גדלות . שכבות העור המתות בקסם זה גדלות ללא הבחנה בצורה בוטה ביותר על כל גופו של המכשף
לעיתים יכולות שכבות העור . איברים רגי שים נוספיםשהן צומחות גם על העפעפיים ו, בברוטליות כזו

, )אוטמות קצת את האוזניים(האזנה , )מכסות קצת את העיניים(להפריע למספר פעולות כגון הבחנה 
 2כל מיומנויות אלו יספגו מינוס של ... 'וכו) מפריעות לתנועות מסוימות(פעולות המצריכות דיוק רב 

 .ון בונוס לו יזכה המכשף שרי10לציון מיומנויות אלו לכל 
בריח יהיה חריף . שכבות העור המתות מפיצות בן היתר גם ריח רע מאוד המזכיר גופה שנרקבה בשמש

והדבר ישפיע על , כמו כן רוב היצורים לא יאהבו ריח זה כלל. ויתאפשר לחוש בו גם מרחוק, וחזק מאוד
כאשר הוא יפריע ,  בעלי חוש ריח מפותחהריח החזק ישפיע גם על כל היצורים. התנהגותם למכשף עצמו

ריח זה לא ישפיע על יצורים  . ( לגלגולי ההתקפה וההתחמקות-1ויזיק להם מאוד ויסב להם , להם מאוד
 ).שרגילים לחיות בסביבה מסריחה כמו עכברושי ביבים לדוגמה
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 מגפת השריר הרקוב: שם קסם
 

 : תיאור
ובמקרים מתקדמים של  , מגפת השריר הרקוב הנה מחלה קשה אשר מביאה לפגיעה קשה בשריריו של הקורבן

חלק מן הקורבנות מצאו מותם לאחר . וקרסו, אשר נותרו ללא שרירים כלל, המחלה כבר נראו קורבנותיה
המכשף איננו מסוגל להביא יצור לחלות במלחה באופן . שמחצית משריר הלב נעלמה בהשפעתה של מחלה זו

כאשר העצם בא במגע עם . ובכך להטמין בהם את המחלה, אלא מסוגל להטיל כישוף זה על עצמים בלבד, ישיר
לדוגמה אם מוטל כישוף זה .  את שריריו עד שזה יבריאלוגופו יתחיל לאכו, זה הופך לחולה בה, דמו של הקורבן

פציעתו של זה תביא , אם יוטל הכישוף בנשק. במזון או מים שתיתם או אכילתם יביאו את הקורבן לחלות במחלה
 .את הקורבן לחולת במחלה

 
 :השפעות

וזה , הכישוף ואתו המחלה יתפוגג, נפש/ ואם זה לא בא במגע עם דמו של יצור תוך דקה , הכישוף מוטל על חפץ
לא יהיה על . כל חפץ עליו מוטל הכישוף יהיה מסוגל להדביק יצור אחד בלבד במחלה. יוכל להדביק אישלא 

 .החפץ די חיידקים כדי להביא ליותר מיצור אחד לחלות
כתוצאה מאיכול עצמי של ,  עוצמה בכל יום של המחלהבונוס + נפש + 6כל יצור שיהיה חולה במחלה יאבד 

אך מביאה לתגובה אי רציונלית של הגוף תוך ניסיון , מה נוצרת על ידי חיידקיםהמחלה עצ. גופו על שריריו
ויפסיק לאכול את שרירי  , אזי זה יירגע, אם גופו של יצור מצליח להתגבר על החיידקים. להתגונן מפניהם

 + 10 יערוך כל בוקר החולה גלגול עימות של, כדי לבדוק אם גופו של יצור יצליח להתגבר על המחלה. החולה
. וכבר מאותו יום לא יאבד עוד עוצמה, ואם יצליח בגלגול הדבר יסמל את הבראתו,  מבוסס שריון טבעינפש

העוצמה שאבדה לקורבן תשוב עליו . הבראה מן המחלה איננה משיבה לחולה עדין את עוצמתו לכמותה המלאה
 .  עוצמה ליום3ק1אט בקצב של , אט

, אותו יש לשפוך בכמות של טיפות בודדות על העצם, וזל פולימוס שחורכדי להטיל כישוף זה המכשף זקוק לנ
אלא הכישוף שמוטל , חשוב להדגיש כי לא הנוזל עצמו הוא זה שמביא למחלה. ורק אזי להטיל בעצם את הכישוף

כמו כן יש להדגיש כי נחוצה כמות גדולה למדי של חיידקים כדי . בו יוצר ממנו את החיידקים שמביאים לה
אם בכל זאת מישהו יספוג לתוך דמו כמות של . ולפיכך לרוב היא איננה מדבקת, יא להדבקות רצינית במחלהלהב

 .  עוצמה בלבד ולאחר אותו יום יבריא כלילבונוס + נפשחיידקים מן אדם חולה  הוא יאבד 
כישוף עצמו לא וה. או שאין להם כלל שרירים, מחלה זו איננה פוגעת כמובן ביצורים שאינם מסוגלים לחולת
כמו כן לא ניתן להטיל כישוף זה על עצמים שהנם . יכול לפעול כאשר החפץ עליו הוא מוטל עשוי כסף טהור

דוגמת כוס (והוא זה שיחדור לגוף הקורבן , אלא אם הנוזל מרוכז בכלי, רטובים או לחים בזמן הטלת הכישוף
 ).שיכר

ולפיכך חובה כי הנשק יעמוד ,  הוא מעביר ידו מעליוכאשר המכשף מטיל כישוף זה בנוזל הפולימוס השחור
קרוב , אם ידו של המכשף עוברת רחוק מדי. אחד וכי למכשף תהיה גישה נוחה עליו בזמן הטלת הכישוף, במקום

לרוב הדבר לא ישאיר את הנוזל כיוון שזה נוטה להתאדות מהר . הכישוף לא יעבוד, מדי או לא ממש מעל הנוזל
כל עיכוב שהוא בהטלת הכישוף עשוי להביא לכך .  הו את הכישוף מיד לאחר שפיכתו על העצםויש להטיל, מאוד

 . ויעלם כלא היהדשהנוזל עצמו כבר יתאיי
עשויים החיידקים לתפוס את אותו חומר כיצור  , כאשר הכישוף מוטל על חפצים עשויים עץ או חומר אורגני אחר

 :דבר שעלול להביא למספר תופעות לוואי, חי
, וכמובן לא ישפיעו עליו,  כי החיידקים כמו גם המחלה יספגו לתוך אותו חומר50%קיים סיכוי של  .1

 .דבר שיביא בפועל לאי ניצול הכישוף
ויתחיל מייד  , למות שאין לו שרירים יגיב  בצורה מוזרה לכישוף,  כי העץ20%קיים סיכוי של  .2

 ). עמידות לחפץ-1יביא ל (להתעקם ולהתכווץ קלות 
 .והכישוף ינוהל כרגיל,  כי הדבר לא ישפיע כלל20%סיכוי של קיים  .3
אזי יתאפשר להטיל את ,  כי העץ יספוג את הנוזל לפני שזה יספיק להתאדות5%קיים סיכוי של  .4

 .אחרת יתאדה הנוזל בכל מקרה,  שעות24כאשר אלו צריכות להתבצע בטווח של , הכישוף על העצם פעמיים
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 מגפת טורפי הגופות: שם קסם
 

 : תיאור
תוך הנפת ידיו לאוויר הופך המכשף את אותה . המכשף נוטל קמצוץ אברה מיוחדת ומפזר אותה באוויר

, חרקים אלו נושאים עליהם את מגפת טורפי הגופות. א חרקים קטנים ומרעישים הטסים לפניואבקה למל
. הם ינגסו קלות בבשרם של היצורים בסביבתם ויגרמו לאלו לחלות במחלה, ועקב היותם חרקים טורפים

 .ומיד לאחר מכן יתפוגגו באוויר כשם שבאו, החרקים יתקיימו רק כמחצית השניה
 

 :השפעות
 מטר 3ואלו יתפזרו באוויר בצורה של חצי עיגול שרדיוסו , יוצר את החרקים מן אבקת סוליטרהמכשף 

ולפיכך , כל החרקים הנם חרקים טורפים שניזונים מבשר טרי. ואזי ייעלמו כליל, לפניו במהירות אדירה
א בשטח כל מי שימצ. בעודם מרחפים סביב הם ינגסו קלות בכל הנמצא בשטח העיגול ויפיצו את המחלה

דבר שיביא אצל החולה , ואם ייכשל יידבק במחלה, העיגול יצטרך לערוך גלגול הצלה של שריון
 .עקצוץ תחת העור וורידים בולטים מאוד, חולשה כללית,  של נשימה כבדהםלסימפטומי

וכמו כן יערוך גלגול המלה ,  נזק ללא השפעות שריוןבונוס + 10-5בכל יום של המחלה יפגע החולה 
 נפשהמחלה עצמה תמשך . שאם ייכשל בו לא יוכל החולה לחדש בריאות באותו היום, סס בריאותמבו
 .וגופו של החולה לא יוכל להתנגד לה לבדו, ימים

אלא על ידי התגוננות , חסינות מן הכישוף יכולה להיעשות לא על ידי כשפים או יכולות מיוחדות ונדירות
או לא , ליחו לפצוע את בשרו בנשיכותיהם הרעבות לבשריצור שהחרקים לא יצ. פשוטה מן החרקים

ובעוד מגן המכסה , ישנם דרכים רבים להתגונן מפני החרקים. יצליחו לנשוך אותו כלל לא ידבר במחלה
כמו כן כל . רק את רוב הגוף לא יעזור מול כמות החרקים המסיבית מקומות מחסה מלאים יכולים לעזור

כיוון שהתגוננותם גדולה מכי ,  לא יחלו במחלהבונוס + נפשלה על היצורים שהפחתת הנזק שלהם עו
 לא יוכלו להתגונן מנשיכות unarmedיצורים שסוג השריון שלהם הנו . להיפצע מנשיכות החרקים

 .ולא משנה כמה גבוהה ציון השריון הכולל שלהם, החרקים בדרך זו
חרקים רגילים כאלו לרוב לא נושאים . םחרקי טורפי הגופות הנם חרקים שמקורם הטבעי מיערות טרופי

שם המחלה ניתן לה לא רק . ומסוגלים לשאת אותה, אך ללא ספק חסינים לה, את המחלה באופן טבעי
אלא משום גם שבתקופה עתיקה יותר פרצה מגפה גדולה , משום שאלו החרקים שמזמן המכשף בכישופו

כאשר מוטל הכישוף . ים העיקריים שלהכאשר חרקים אלו היו הנשא, כזו בכל רחבי העולם המוכר
 כתוצאה מן הכישוף ושייווצרכאשר החרקים , יהיה לדבר השפעה נרחבת על הכישוף, במקומות טרופים

החרקים יתחילו להתפזר לטווח , בזמן זה. ועלולים לחיות למשך דקות אחדות, באזור זה לא יתפוגגו מיד
.  לשמור על צורת חצי העיגול המקורית של הכישוףהדבר יאפשר להם גם לא, גדול בהרבה מזה המקורי

 על יצורים ולנגוס דועלולים אפילו להיעמ, בזמן זה הם יוכלו להתפרס לשטחים נרחבים בחיפוש אחר מזון
וכמו כן עשויים ,  נזק לסיבוב1יצורים אשר יסבלו מנשיכות מתמשכות של החרקים יספגו . בהם זמן רב
 . על אף שהוא זה שהטיל את הכישוף לא יהיה חסין מן התקפות החרקים, גם המכשף עצמו. לחלות במחלה

משום שאלו , עקב העובדה כי חרקים אלו הנם חרקים טרופים הם אינם יכו לים להתקיים במקומות קרים
בהם הטמפרטורה נמוכה , לפיכך כאשר יוטל הכישוף במקומות קרים. שונים מדי מסביבת חייהם המקורית

ישנו סיכוי רב כי החרקים ימותו מן הקור עוד לפי שינשכו את בשר היצורים החיים   מעלות צלזיוס 5-מ
 ). שהכישוף ייכשל50%(בטווח הכישוף 

דבר זה איננו . כישוף מגפת טורפי הגופות מבוסס כולו על הפחת רוח החיים באבקה לכדי חרקים ממש
 .א יוכל להטיל את הכישוףאזי המכשף ל, יכול להתרחש כאשר האבקה לחה מדי או רטובה לחלוטין
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 .מחלת המוות המהיר: שם כישוף
 

 : תיאור
עצמו המכשף מדביק . בכישוף זה יוצר המכשף דרך מקורית למדי להדביר את יריבו במחלה הנוראה

נושף אותם המכשף , מיד לאחר שסיים להרבות את החיידקים בגופו. ראשית במחלה כתרבית גידול חייה
 .לעבר יצור כלשהו ומדביק את זה במחלה, כעננה ירוקה מפיו

 
 :השפעות

. מחלת המוות המהיר נקראת כזו עקב העובדה שהיא מתפשט וגדלה במהירות רבה בגופו של הקורבן
עקב התפשטותה . שפוגעים בחולה מפנים גופו,  חיידקים טורפי שרירים ורקמותבבסיסה היא מכילה

המהירה של המחלה המכשף לא צריך לחכות יותר משבריר  שניה כדי שהחיידקים יסיימו את הגדילה 
אבל כמו כן הוא איננו מסוגל לפלוט את כל החיידקים החוצה ממנו מבלי להידבק בעצמו . בגופו שלו
טים רוב המכשפים שמשתמשים בכישוף זה לשאת על עצמם בכל רגע נתון את הנוגדן לפיכך נו. במחלה
 .כדי שיהיו בטוחים כי הם מחוסנים מפי עצמם ומפני הטלת הכישוף, למחלה

וזו נעה כגוש ירוק מוזר לעבר היצור , המכשף פולט מפיו עננה של גז ירוק הטומן בחובו את החיידקים
וחשוב מאוד כי ניצור שבו , יל די חיידקים כדי להדביק יצור בודד במחלההענן עצמו מכ. עליו נפלט הענן

אם . אזי יראה הדבר כאילו בלע לתוכו בבת אחת את הענן הירוק המבחיל, פוגע הענן ינשום את החיידקים
וזה ימשיך אחריו כלא היה לעבר המטרה , הוא לא ישאף את הענן, לא ינשום אותו יצור את החיידקים

את פגיעת . (ואזי יתפזר באוויר מבלי להדביק איש, נפש/  יכול לחצות מרחק של עד חצי מטר הענן. הבאה
 ).הענן במטרה יש לערוך כגלגול התקפה רגיל

וכמעט כל מערכת חיסון מסוגלת לעצור את , הנם חיידקים פשוטים ביותר, החיידקים, המחלה עצמה
שלרוב לוקח , טים ומתרבים בקצב כזההבעיה במחלה זו היא שהחיידקים מתפש. התפשטותם בגוף

בזמן זה הולכים . למערכת החיסון של היצור זמן רב עד שהיא מתעשתת על גודל הנזק ומתגברת עליו
 .החיידקים ומתרבים לכדי מיליונים ומסוגלים להפוך לקטלניים  מאוד

ת גבוהה יוכלו יצורים בעלי מערכת חיסוני, עקב העובדה כי החיידקים עצמם הנם ברי חיסול קל יחסי
ייטול נוגן רעל פשוט כדי ) גם המכשף(כמו כן יספיק כי היצור החולה . להיפתר מהם ללא בעיה כלל

 ).שיקוי ריפוי רגיל לעומת זאת לא יעזור. (לרפא את המחלה
כיוון שהחיידקים בגופם יתרבו במהירות  , יצורים החולים במחלה יסבלו יותר ויותר עם כל זמן שיעבור

צב ימשיך ויחריף עד שלבסוף תצליח מערכת החיסון שלהם להשתלט על החיידקים והמחלה המ. אדירה
ונקבעת לפי ,  מזלתלויתכמות הזמן שלוקח למערכת חיסון רגילה להשתלט על החיידקים איננה . תחלוף

כושר רביית החיידקים לעומת זאת נקבע באופן ישיר על פי רמת הידע של . כושר הרבייה של החיידקים
 . סיבובים עד שזו תשלט באופן סופי על המחלהנפשלמערכת חיסון רגילה ייקח . כשף בתת האסכולההמ

בעוד יצורים בעלי חידוש בריאות מהיר  , יצורים בעלי חסינות או התנגדות לרעל יהיו חסינים בפני מח לה זו
ול זה יביאו לסוף המחלה ואם יצליחו בגלג, יהיו זכאים בכל סיבוב לגלגול הצלה מבוסס בריאות) לכל סיבוב(

וזאת הודות לתנאי החיים הנוראיי ם  , כמו כן גובלינים יהיו חסינים למחלה זו באופן אוטומטי. אצלם
שהרי ללא זאת , מחלה או הרעלה,  חסינות למספר גורמי זיהוםאצלםשבמשך השמן יצרו , והמטונפים שלהם

 .היה הגזע נכחד כבר ממזמן
להסביר אפקט זה בכישוף יש להסביר לפני כן כי עננת הגז אותה פולט  כדשי �אפקט העצמים הדוממים 

. ולרוב לא מתפזרת כלל עד שזו מאבדת מכוחה ומתפזרת בבת אחת, המכשף מחזיקה לרוב היטב כגוש אחד
אותה החזקה כיחידה אחת . זמן ההחזקה שלה כגוש יחיד תלויה מאוד הרמת הידע של המכשף בתת האסכולה

. למעשה מוזר יחסית לגז כשהיא פוגשת עצם דומם גדול דיו כדי לחסום את תנועתה כלילמביאה את העננה 
אם העובדה כי . כאשר תשנה את כיוונה ותמשיך לרחף לכיוון הנגדי, במקרים אלו היא תגיב ככדור רגיל

עצם על כל התנגשות כנגד . העצם הדומם לא פיזר את עננת הגז לא אומרת כי זו ספגה את ההתנגשות היטב
 .דומם תאבד עננת הגז מטר אחד מן המרחק שהיא מסוגלת לחצות לפני פיזורה למרחב
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 .פיתוח גוף שחור: שם כישוף
 

 : תיאור
כאשר הוא מנצל אנרגיות פנימיות בתוכו כדי ליצור  , בכישוף זה יוצר המכשף מעבר מן אנרגיה לחומר

ומביא לבניה מהירה של שרירים רבי ם  , המכשף נוגע ביצור כלשהו או מטיל כישוף זה בעצמו. רקמות שריר
ך הזמן בו יישארו לו יצור זה ייהנה כעת מהתחזקות פיזית משמעותית למש. אצל היצור עליו הוטל הכישוף

 .שריריו המועצמים
 

 :השפעות
או מניח את ידו על חזהו אם הוא מעוניין  , המכשף נוגע בכף ידו ביצור בו הוא מעוניין להטיל את הכישוף

הטלת הכישוף הנה הפיכת אנרגיות פנימיות של המכשף לרקמות שריר חדשות . להטיל את הכישוף בעצמו
 + נפש + 12רקמות שריר מועצמות אלו יוסיפו ליצור . הקיימים של היצורהנבנות במהירות סביב שריריו 

חשוב רק לציין . ואזי תתפרק רקמת השריר החדשה כאומת שבאה, נפש/  עוצמה למשך  חצי דקה בונוס
שלא קיים בהטלת הכישוף , שכאשר מוטל כישוף זה ביצור אחר ישנו איבוד אנרגיה בין המכשף ליצור בדרך

הדבר מביא לכך שכאשר המכשף מטיל כישוף זה בעצמו זמן ההשפעה של הכישוף יגדל . ועל המכשף עצמ
 .150%-בכ

שינוי פיזי זה הנו הופעת צלקות גדולות ושחרות על . כישוף זה יוצר שינוי פיזי נוסף אצל היצור עליו מוטל
 1%אך בבערך , אחריהןלרוב צלקות אלו נעלמות מבלי להותיר סימן . כל גופו של היצור עליו הוטל הכישוף

דבר הפוגם , ומותירות אחריהן כתם שחור קטן, מן המקרים שבו מוטל הכישוף הצלקות לא נעלמות כליל
כמו כן לצלקות אלו קושי מסוים הכרוך ).  יופי-1(אם כי לא יותר מדי , במקצת במראהו החיצוני של הדמות

 .יצור שעליו הוטל הכישוף עם סיומו של זה בריאות אצל 1הדבר יביא למינוס . בכאב כאשר אלו נעלמים
ריבוי לחש בבסיסו הוא הופעה של לחש אחד במשפר  . בכישוף זה ראשי המכשף לנסות ליצור ריבוי לחש

, לרוב ריבוי לחש הוא איינו דבר רצוני. מקומות בו זמנית למרות שלזה נעשתה הטלה בודדת אחת בלבד
ישוף זה יכול המכשף על ידי רצון בלבד לנסות להטיל כישוף בכ. ונגרם כתוצאה מהסביבה או הדברים סביב

כדי לנסות לעשות כן כל שעליו  ). לא יכול להטיל עליו ועוד מישהו בו זמנית( יצורים זרים בו זמנית 2-זה ב
אך בניסיון זה צריך המכשף יכולות . לעשות הוא לגעת בשני היצורים יחד כאשר הוא מטיל את הכישוף

 �עימות מיומנות : ( להצליח בהטלה ולכן יערוך עימות מיומנות  בקסם כנגד הטבלה הבאהגבוהות יותר כדי
 ). והוספה של השפעות המיומנות בקסם12ק1הטלה של 
 .הכישוף נכשל כליל 18-פחות מ

 .אבל במחצית ההשפעה על כל אחד,  היצורים2הכישוף משפיע על  26 עד 18
 .צורים הי2הכישוף משפיע באופן מלא על  42 עד 27

 . היצורים וגם על המכשף2הכישוף משפיע באופן מלא על   43מעל 
יצורים אשר כמות המנה הכוללת שלהם ירודה מעשר יתקשה גופן לקלוט את האנרגיות החודרות לגופם 

עקב אי התרגלות לשימוש באנרגיות פנימיות בצורה שאפילו נמצאת באותו מדד כמו , לצורך הטלת הכישוף
בניסיון נואש , ויבזבז אנרגיות פנימיות שלו, של יצורים אלו יכנס בתחילה למאין שוק מוזרגופם . הכישוף

)  מנה-2(ולכן מלבד איבוד מנה , בשורה התחתונה גופם ייכשל בתגובה זו. לעצור את האנרגיות שחדרו אליו
 .לאותו יצור לא ישתנה בר בהטלת הכישוף

 
 1-נפש: דרישה

 5: עלות לחש
 .האדם עליו מוטל הכישוףמגע עם : מצרכים
 4: מנה
 8  :תבונה

 . דקות3: זמן שינון
 . מיידי:זמן הטלה

 



 ) נ קרו מנסיה (קסמי ש ליטה 
 

 ):0עוצמה (ליחשונים -קסמי רוח
 

 שיחת רוח ישירה: שם כישוף
 

 : תיאור
בדרך זאת יכול המכשף לערוך . המכשף יוצר קשר ישיר עם רוחו של יצור על מנת לערוך עם זאת שיחה

. או לחליפין עם אנשים ישנים מבלי שאלו אפילו ידעו על קיום השיחה, ות עם אנשים שמתו זה עתהשיח
,  לשוחחןמעונייכדי לשוחח עם הרוח המכשף מניח ידו כמה סנטימטרים מעל מצחה של הדמות אתה הוא 

מו האדם רק זו תראה בדיוק כ. ובעודו עוצם עיניים הוא יראה כנגד עיניו את רוח האדם אתו  הוא משוחח
אך אנשים מהצד , איש פרט למכשף לא ישמע או יראה את הרוח. עשויה מקווי מתאר כחולים בלבד
 .דבר העשוי להראות כשיחה לעצמו, יכולים לראות ולשמוע את המכשף

 
 :השפעות

הרוח אתה ישוחח המכשף . רוח/ חצי דקה + המכשף מסוגל ליצור קשר לצורך שיחה עם רוח למשך דקה 
לעומת זאת היצור לא ידע כלל פרט לידיעה .  תדע ותחשוב כל מה שהיצור לו היא שייכת חושבת,תתנהג

. אלא אם היה נוכח לראות את המכשף מטיל בו את הכישוף, בתת הכרתו כי שיחה זו התבצעה אי פעם
השיחה תפתח כל פעם כמעט באותה תגובה של , לפיכך עם יוטל הכישוף מספר פעמים על אותו יצור

שיראו , אם זאת כל שיחה תשאיר מספר שבבי זיכרון קטועים מאוד. כיוון שזה איננו מודע לשיחה, ורהיצ
ותדע לשלוט , רוחו של יצור לא תספר דברים שהיצור עצמו לא יספר. אצל היצור אתו מדבירם, כחולם

חח עקב אך אם זאת בפאזה כזו של שיחה יהיה למכשף יתרון קטן על היצור עמו הוא משו, על דבריה
 . כריזמהבונוסולכן יזכה המכשף לתוספת של , הבלבול ואי ההבנה של יצור זה

אך , אם בחר המכשף ליצור בעזרת כישוף זה קשר עם רוחו של יצור שזה עתה מת הוא יוכל לעשות זאת
ותוך זמן קצר תמשיך לעולם , כיוון שרוחו של יצור זה נמצאת כעת במעבר בין העולמות, יצטרך למהר

יצרית קשר עם רוחו של יצור מת תעכב את הרוח לפני . ולא יתאפשר ליצור אתה עוד קשר בדרך זו, הבא
כיוון שאחרי שיחה אחת היא כבר תחצה את סף , אך לא יינתן לעכב אותה פעמיים, המעבר לעולם הבא

 .הגבול שבין העולמות ויהיה מאוחר מדי לצורך שיחה נוספת עמה
המכשף חייב להיות , דבר האורך כמספר דקות, בין הטלתו לתחילת פעולתוובזמן ש, בזמן הטלת הכישוף
דברים מסוימי ם עשויים  , המכשף לא רק שיתקשה לקלוט את הקורה סביבו בזמן זה. בריכוז מלא בנעשה

 .וכן ביכולת הטלת הכישוף, לפגום ביכולת הריכוז שלו
אך זה יהיה מודע לכל , חו של היצוריוכל המכשף לדבר עם רו, כאשר מוטל כישוף זה על אדם חי וער

הדבר יתבטא בכך שהמכשף לא יזכה לבונוס הכריזמה . השיחה ויהיה בשליטה מלאה עליה בכל רגע נתון
 .ובנוסם יוכל אותו אדם להפסיק את השיחה בכל רגע שיחליט כי הוא מעוניין לעשות כן, שלו

אך הדבר איננו מחייב כי אכן יצליח לעשות , המכשף שמטיל כישוף זה על יצור זוכה להזדמנות לדבר אתו
. הוא לא יעשה כן, או לא מסוגל לתקשר אתו מאיזו סיבה, אם היצור איננו דובר את שפת המכשף. זאת

מה שכן חשוב לומר כי השיחה עם הרוח נעשית . המכשף יראה את רוחו של היצור אך זה לא יתקשר עמו
לדוגמת (כולים לדבר אך מבינים את השפה של המכשף ולכן גם יצורים שלא י, על ידי הליך המחשבה

 .יוכלו לתקשר עם המכשף ללא קושי) אילם
 

 �1רוח : דרישה
 3: עלות לחש
 .ריכוז מלא וקירבה פיזית ליצור עליו מוטל הכישוף: מצרכים
 2: מנה
את ולכן מקדיש , בכישוף זה המכשף צריך את רמת הריכוז המקסימלית עליה הוא יוכל להגיע: תבונה

 .מלוא תבונתו להטלת הכישוף
 . דקות3: זמן שינון
 .מספר דקות בודדות: זמן הטלה

 



 ) נ קרו מנסיה (קסמי ש ליטה 
 

 :1עוצמה -קסמי רוח
 :רוח

 החייאת עטלף המוות השחור: שם קסם
מת שחור גדול המסוגל להבין -המכשף מפיח רוח חיים בגוויה של עטלף ומקימה לחיים כעטלף אל: תיאור

 . המכשף ויציית לואת הוראות
 רוח/  דקה 1הקסם נמשך : השפעות

 רוח + בונוס + 2: בריאות העטלף
 רוח/ 4 +  4: מהירות העטלף
 .normalסוג נזק , מהירות תקיפה רגילה, בונוס + 1-0: פגיעה בנשיכה
 רוח / 2 + 6: מיומנות בנשיכה
 מסוגל לעוף

 . אל מת
ולכן לא ,אך עיוור לחלוטין,  הרדאר שלוהעטלף מודע לכל דבר הקרוא בטווח: ראיית רדאר

טווח רדאר של עטלף המוות . ידע דבר הקורא מחוץ לטווח הרדאר שלו
 . מטר אורך ושלוש מטר רוחב בשיאו5השחור הוא קונורס של 

 
 1 -רוח : דרישה

 7: עלות לחש
 8: מנה
 12: תבונה
 גווית עטלף בוגר רגיל: מצרכים
 . דקות5: זמן שינון
 .ובסיב: זמן הטלה

 
 :רוח

 .החייאת שלד אפלה תמידית: שם קסם
לבקוע החוצה , וזה מביא לשלד בגופה להתעורר לחיים, המכשף מטיל כישוף זה בגופת דמוי אדם: תיאור

לשלד חרב עשויה עצמות אותה הקסם יוצר גם כן מעצמות . (מתוך הבשר ולשרת שת המכשף
 ).הקורבן

 ).עד מותו(ן השלד ישרת את המכשף ללא הגבלת זמ: השפעות
 .בונוס + רוח + 4: בריאות השלד

 .נשמה / 2 + 6: מיומנות השלד בחרב עצמות
 .נשמה / 3 + 2: מהירות השלד

 .slashסוג נזק , מהירות תקיפה איטית, בונוס + 2-0: פגיעה של השלד בחרב עצמות
 . בריאות ביוםרוחמחדש 
 .אל מת

 .2 �רוח : דרישה
 .10: עלות לחש

 10: מנה
 .16 :תבונה
 . מטר2- מטר ל0.5גופה של דמוי אדם שגודלה נע בין : מצרכים
 . דקות10: זמן שינון
 .סיבוב: זמן הטלה



 )כהונה(קסמי אמונה 
 

 ):0עוצמה ( ליחשונים -קסמי מלחמה 
 

 אנרגטינשק : שם לחש
 

 : תיאור לחש
ולזרוח , גיה טהורהוזה הופך את הנשק להיות עשוי מאנר, לחש זה מוטל בנשק שאוחז בו מטיל הכישוף

 .דבר שעשוי להפוך את הנשק למועיל יותר כנגד סוגי שריון מסוימים. באור כחול
 

 : השפעות לחש
הלחש יחליף את החומר ממנו עשוי הנשק . מטיל הלחש אוחז בנשק בידו על מנת להטיל בו את הלחש זה

ק להתחיל להסב נזק מסוג אנרגיה זו תגרום לנש. לאנרגיה טהורה שמקורה באמונתו של מטיל הכישוף
magicבמקום סוג הנזק שהסב עד כה  .Magic damage הנו יעיל במיוחד כנגד שריונות מסוגים של 

medium, heavy & magic. 
לפיכך הצלחות . או באמונה באל, לחש זה נובע מתוך אמונת המטיל במטרה בה הוא רואה משהוא נעלה

ובמקרים של אל גם במידת בתמיכה מן האל , מטיל הלחשוהשפעות לחש תלויות גם במידת האמונה של 
האל שלו תומך בו מספיק או שהוא מבצע מעשה , אם מטיל הלחש בעל אמונה חזקה ביותר. במטיל הלחש

 . נזק לנשק עליו הוטל הלחש1החשוב לו והוא מאמין בצדקתו עד מאוד הוא יזכה לבונוס 
 המלחמ/ השפעות הלחש נמשכות לרוב כעשרים שניות 

או כאשר מטיל הלחש , לא ניתן להטיל כישוף זה כאשר האל בו מאמין מטיל הלחש איננו תומך בנעשה
 .או איבד מאמונתו בכללה, איננו מאמין בצדקת מעשיו

עצם הפיכת הנשק לעשוי אנרגיה טהורה הופכת אותו גם כן למקור אנרגיה הפולט אנרגיה לסביבה בה 
עלולים לספוג חלק מן ,  מטר5שמרחק מן הנשק איננו עולה על , במצב זה חפצים בסביבה. הוא נמצא

ג " ק5וכל אלו שמשקלם איננו עולה על , חפצים מתכתיים יגיבו בצורה מגנטית לאנרגיה. האנרגיה הזאת
 . ג גם ירחפו באוויר אל כיוון הנשק"חפצים מתכתיים שמשקלם פחות מחצי ק. יתחילו להמשך אל הנשק
קטיעה ממושכת של זרימת האנרגיה עשויה להביא לפגיעה , ה הזורמת בוהנשק עשוי אנרגיה טהור

. הלחש יקטע במקום, כאשר הנשק יבוא במגע עם חפץ כל שהוא למשך זמן הממושך משניה. בלחש
אך לעיתים קורה כי , קטיעה כזו של הלחש לרוב מחזירה את הנשק למה שהיה לפני שהוטל בו הלחש

נעלם לצמיתות , והחומר שהיה אמור להיעלם באופן זמני, יקה לזרוםהאנרגיה שהחליפה את החומר מפס
. ללא יכולת להשיב את הלהב, במקרים כאלו ימצא מטיל הלחש את עצמו אחוז בנדן ללא להב. ואיננו שב

אך עבר , 2%הסיכוי שקטיעה תביא לכך הוא , אם הלחש נקטע לפי שעברה מחצית מזמן ההשפעה שלו
 .1%ש הסיכוי הוא רק כבר מעל מחצית מזמן הלח

 .או בכל חפץ שעובר בו כבר אנרגיה בצורה זו או אחרת, לא ניתן להטיל כישוף זה בחפצים קסומים
 

 �1מלחמה : דרישה
 3: עלות לחש
 .מגע בחפץ המיועד ואמונה במעשי מטיל הלחש: מצרכים
 1: מנה
 4: תבונה

 . דקות3: זמן שינון
 ). יוזמה-5(קצר : זמן הטלה



 קליעי קסם: שם כישוף
 

 : תיאור
אלו ירחפו בצמוד למכשף עד שזה יצווה , מטיל הלחש יוצר בכוח אמונתו קליעים שחורים בוהקים באוויר

 .ואזי יסתערו על המטרה יפגעו בה וייעלמו כאומת שבאו, עליהם לתקוף
 

 :השפעות
/  דקה 1שך  קליעים שירחפו בצמוד לו למ2) / בונוס + מלחמה(מטיל הלחש גורם להופעתם של עד 

)  / בונוס + מלחמה(המכשף איננו מסוגל לשלוט ביותר מ.  או עד שישלחו אל המטרה אליה יצוומלחמה
 .  קליעים בו זמנית2

ניתן לשלוח .  נזק לא משנה מה ערך השריון שלה1ויסב לה , כל חץ שישלח לעבר מטרה בטוח יפגע בה
 1+ וח את הקליעים ליותר מהשפעות תבונה אך המכשף איינו מסוגל לשל, מספר חצים אל אותה מטרה

 .מטרות שונות
 יהיו זכאים להזדמנות להתחמק מן הקליעים ולא מלחמהמטרות שערך הפחתת הנזק שלהם עולה על 

כדי לקבוע אם יצור כזה הצליח להימנע מן הנזק יערך גלגול התקפה רגיל בין מטיל . בטוח יפגעו מהם
אחרת סימן שהקליע נעצר על שריונו של , סימן שהמטרה נפגעה, אם מטיל הלחש הצליח. הלחש ליצור

 ).החץ יתפוגג בכל מקרה(היצור ולא הצליח לחדור עליו 
) אתה הוא מורה(, וכדי לשלח את החצים למטרתם חייב המכשף לפחות יד אחת, כדי להטיל לחש זה

 מטיל הלחש והלחש כבר אם אחד מן השניים איננו מתפקד אצת). אתה הוא מצווה(ויכולת דיבור ברורה 
 .הוטל עוד קודם הקליעים ימשיכו לחוג סביב המכשף עד שייעלמו לבסוף
אלו יתחמקו מן המנסה לעשות כן , לא ניתן בשום צורה שהיא פרט ללחשי ביטול לפגוע באחד הקליעים

 .בקלילות רבה מאוד
וזאת , לא יצליחו לפגוע בוכאשר היצור עליו מכוונים החצים נמצא תחת מחסה ישנו סיכוי כי הקליעים 

כדי לבדוק . כל חפץ בו פגעו יביא להתפוגגותם המיידית) אפילו פיסת נייר(כיוון שלא משנה במה נתקלו 
 :אם הקליעים פגעו ביצור שבמחסה או לא יש לבדוק לפי הטבלה הבאה

סיכויי פגיעה של הקליעים  רמת מחסה
 מחסה מינורי 90%
 מחסה חלקי 75%
 מחסה רחב 40%
 מחסה מלא 10%
לא נראה לעין פספוס

מטיל הכישוף הוא זה . ניתן להעביר את הקליעים שבמקום שיציתו למטיל הכישוף שיציתו למישהו אחר
אבל רק יצורים בעלי ידע באסכולת . והוא יכול להעביר אותם לכל יצור, שצריך להעביר את הקליעים

והם ירחפו סביבם , רים לא יוכלו לשלוט עליהםכל האח, מלחמה יוכלו באמת להשתמש בקליעים הללו
מטיל הלחש . כל מעבר של קליעים גורם לקליע אחד בין אלו שניסו להעביר להתפוגג כליל. עד שיתפוגגו

 .יכול להעביר חלק מן הקליעים ולשמור או להעביר למקור אחר את השאר
 

 �1מלחמה : דרישה
 3: עלות לחש
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 הרס: שם לחש
 

 :תיאור לחש
תוך ניסיון ושאיפה להשיג בדרך זו , מטרת לחש זה היא להביא לכדי פגימה בציודו של יריב מטיל הלחש

, א משליך לעבר יריב או מטרהאותו הו, מטיל הלחש יצור בכוח אמונתו כדור עשוי אנרגיה. יתרון בקרב
 .ואם יפגע הדבר יפגום ישירות בציוד בו פגע

 
 :השפעות לחש

ומושך אותן עליו , הוא מצמיד אותן זו לזו לפניו, המכשף זקוק לשתי ידיים פנויות כדי להטיל כישוף זה
ף לאחוז כשהכדור מוכן יכול המכש. באיטיות כאשר בניהן מתחיל להתגבש כדור כחול זוהר שקוף למחצה

אם בזמן זה השליך המכשף את .  סיבובים ולאחר מכן יעלם הכדורבונוס + מלחמהבו עד עוד מקסימום 
 עמידות לחפץ בו -1יסב הכדור ) סיכוי פגיעה מבוסס על מיומנות בקסם(וזה פגע , הכדור לעבר מטרה

 ביותר לאזור הקרוב( עמידות לחפץ שהיצור נושא עליו -1אם הכדור פוגע ביצור הוא מסב . פגע
 ). הפגיעה

אך איננו , לאחר שיצר מטיל הלחש את הכדור הוא איננו זקוק לשתי ידיו ויכלו לאחוז בזה ביד אחת
 .מסוגל לנתק מגע עם הכדור משום שכזה יחשב כהטלתו

  ר קיים סיכוי כי ייווצ, במקומות לחים מאוד בהם ישנה פליטה של אנרגיה לחלל האזור בו מוטל הכישוף
ובמקום כדור אחד יעופו , זה ישכפל עצמו, דבר כזה יביא לכך שבעת הטלת הכדור. הלחש יתרבהמצב בו 

הכדור לא יספיק להשתכפל כלל עם המרחק בין המטרה למטיל . שניים לעבר המטרה אליה נזרק הכדור
 אזי, ואם המרחק הנו פחות מארבע מטר הכדור יהיה רק בתהליך השכפול.  מטר2הלחש איננה עולה על 

 . עמידות בפגיעתו2אך יפחית , וייזרק ככדור אחד, הוא יראה כשני כדורים המחוברים זה לזה
הדבר יגרום לכל , הוא יתפוגג לאוויר בפליטה ענקית של אנרגיה, כאשר חפץ מסוים נהרס על ידי לחש זה

ג " ק30-ולכל החפתים בטווח זה שמשקלם קטן מ,  בריאות1 מטר לאבד 10היצורים החיים בטווח של 
כמו כן התפרצות האנרגיה הנה כה חזקה שכל . להיזרק שני מטר בכיוון נגדי למקור התפרצות האנרגיה

וכמו כן הדבר עלול להזיק לכל הקסמים  , הדברים באזור יחושו תנועה שתדמה למשב רוח פתאומי חזק
ת יסבלו מסיכוי של כל קסמי האנרגיו. כיוון שעודף אנרגיות מזיק לכך מאוד, שעובדים על ידי אנרגיות

אלא , אך לא כזו שתזיק לקסמים, לאחר ההתפרצות המיידית תהיה עוד אנרגיה באזור.  לקטיעתם50%
 .כזו שעשויה אפילו לעזור להם

דבר , הוא יוצר בעיות בשדה האנרגיה סביב, כאשר מוטל כישוף זה במקומות בהם יש רמת אנרגיה גבוהה
ולאחר , ) נזקמלחמהכל אחד יסב (דות אקראיות לכדי פיצוצים שיגרום לאנרגיה זו להתרכז במספר נקו

בעיות באנרגיה אלו משפיעות רק על אנרגיה . מכן תעלם כל האנרגיה הקודמת ללחש זה שבחדר
 .ולא תזיק לקסמים או חפצים המושפעים מאנרגיה, שהשתחררה לסביבה
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 )כהונה(קסמי אמונה 
 

 :1עוצמה -קסמי מלחמה
 

 חזיז חשמל: שם לחש
 

 :תיאור לחש
את חזיז זה הוא מטיל לעבר יריב או מטרה על . מטיל הלחש יוצר בידו האחת חזיז דמוי ברק העשוי חשמל

 .להסב לאלו נזק במתקפתומנת 
 

 :השפעות
אותו הוא חייב להשליך מייד אחרת , חזיז ברק) חייבת להיות פנויה(המכשף יוצר לתוך אחת מידיו 
 + 4-2הטלת קליע ברק זה מתבססת על מיומנות בקסם ויכולה להסב . יתחשמל ויספוג את הנזק בעצמו

 . נזק ברקבונוס + מלחמה
כישוף זה לא ישפיע כלל על ,  טוב על יצורים שמהותם היא חשמללמרות שנקי ברק לרוב משפיעים

כל אותם יצורים שיש להם התגוננות מכל המתקפות חוץ ממתקפות ברק . יצורים שחשמל היא מהותם
 . יהיו חסינים בצורה מוחלטת לכישוף זה

התחלתית הוא כיוון שאחרי שהוא מקבל תנועה , ניתן להשליך את חזיז הברק למרחקים כמעט אין סופיים
אזי הוא , ממשיך לרחף לאותו כיוון שעליו נתנה לו המהירות עד שלבסוף הוא נעצר על ידי פגיעה במשהו

חזיז הברק ייעצר גם אם ריחף כבר דקה . משחרר את כל מטען החשמל שבו על המטרה בה פגע ונעלם
ה איננו נשמע בפגיעה קול נפץ ז(דבר זה יעשה בקול נפץ אדיר ופריקת מטען החשמל , שלמה באוויר

 ).רגילה
ניתן לחלופין גם לא , חזיז הברק שנוצר בלחש זה מתפוצץ לבסוף אחרי שהוא פוגע במטרה בעוצמה

אזי חזיז הברק ימשיך לשבת במקומו למשך דקה או עד שמשהו זר יבוא , להליכו אלא להניחו בזהירות
הטלה רגילה של חזיז ברק ( נפץ אדיר כשזה יקרה יחרר חזיז הברק את כל המטען שלו בקול. עמו במגע

 ).איננה גורמת לקול זה
לא ניתן לחסום כישוף זה בעזרת חפצים עשויים מתכת כמו גם שחזיז הברק לא יתפוצץ כשיפגע בחפץ 

כאשר חזיז ברק בא במגע עם חפץ מתכתי הוא נספג בתוכו ומולך בתוכו ללא פגע אל הצד השני . מתכתי
 .פץ המתכתי וימשיך כאילו זה כלל לא היהשם ישוחרר מן הח, של החפץ

לפיכך יסודוני מים וגלמי , חזיז ברק מתייחס אל נוזלים מוליכים כמו אל מתכות מבחינת השפעותיו עליהם
 .הוא עובר דרכם וממשיך הלאה כאילו לא היו כלל בדרכו. מתכת הנם חסינים ללחש זה לחלוטין

עלות צלזיוס הטלת כישוף זה מביאה גם לפריקת  מ25בימים חמים ויבשים שהטמפרטורה עולה על 
 נזק ברק עם הטלת 1 + 2 / מלחמהאזי יספוג מטיל הכישוף . מטענים נוספים הטעונים ומ רחפים באווי ר

 .הכישוף
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