
 

   שומר קיסרי– #1 רשת הרחבת
 2004,  הפונדק- דניאל רוזנברג, ורותכל הזכויות שמ. הרשומון, איי הסערה

 שומר קיסרי
תוסף התקפה  דרגה

 בסיסי
הצלת 
 קשיחות

הצלת 
 תגובה

הצלת 
 רצון

 מיוחד

 קיאן 'הגנת טאר, ערנות +0 +2 +2 +1 1
  +1תוסף שיריון טבעי , רתיעה +0 +3 +3 +2 2
 תמרון הקרבה +1 +3 +3 +3 3
 קיאן'התקפת טאר, חד חושים +1 +4 +4 +4 4
 +2תוסף שיריון טבעי , לב אמיץ +1 +4 +4 +5 5

 שומר קיסרי
מקורם של לוחמים מיומנים אלו הוא בליגיונות 

שומרים  מספר ו לכל שר ליגיון היבהם, הלטאים
 ידועים הם . שהיוו את המשמר האישי שלוקיסריים

על שם המבצר שמהווה את , קיאן'אנשי הטאר- כגם
, לאחר הקריעה. הבסיס שלהם ביבשת קסינטור

רה הפכו השומרים הקיסרים ששרדו באיי הסע
לאחר שנכשלו . ללוחמים המובחרים בקרב הלטאים

 השומרים חלוה, הניסיונות לחזור לקסינטור
 לאמן לטאים נוספים בדרכם והם הקיסריים ששרדו

 בקרב )והיחיד(מסדר הלחימה המוביל הפכו ל
על הלטא , מנת להפוך לשומר קיסרי-על. הלטאים

 .להפגין יכולת לחימה מרהיבה וחושים מחודדים
גם בודדים מבני הגזעים באיי הסערה מצוא ניתן ל

כאשר למרות ש, האחרים שלמדו את סודות המקצוע
הוא יעדיף , סוחר או אציל שוכר שומר קיסרי להגנה

חוש הריח המפותח שלהם כשומרי ראש עקב לטאים 
מאפשר להם לעיתים קרובות לזהות מארבים ה

 . שמראוסכנות 
 10ק: קוביות פגיעה

 
 דרישות

 הדמות צריכה לעמוד שומר קיסריפוך לעל מנת לה
 :בדרישות הבאות

 +7 :תוסף התקפה בסיסי
 .3זיהוי מניע , 5זיהוי , 3האזנה : מיומנויות
 .תגובת בזק,  קרביתמיומנות: כישרונות

  
 מיומנויות מקצוע

חיפוש , )חכמ(זיהוי מניע  ,)חכמ(זיהוי , )חכמ(האזנה 
, )כוח( שחייה, )כוח( טיפוס,) כרז( טיפול בחיות ,)תבנ(

 .)חכמ(תורת ארצות הפרא , )זרז(שימוש בחבל 
 .מתאם תבונה+ 4: נקודות מיומנות בכל דרגה

 
 יכולות מקצוע

 השומר של חסותו בן הוא ארת'הסס :ארת'סס
 הכיוון את לחוש מסוגל הקיסרי השומר. הקיסרי
את  תמיד ויודע, אמון הוא הגנתו שעל ארת'לסס

 השומר של מותמסוי יכולות .מצבו הבריאותי
 בכל. ארת'הסס על רק להשפיע מסוגלות הקיסרי
, חדש ארת'סס לבחור הקיסרי השומר מסוגל בוקר

 יצורב בתנאי שמדובר רגע של ריכוז באמצעות
  .מכיר הוא שמו ושאת בעבר בו נגע שהשומר
מקבל שומר קיסרי את בדרגה הראשונה  :ערנות

יות למיומנו+ 2כישרון זה מוסיף . ערנותהכישרון 
 .האזנה וזיהוי
מסוגל שומר  בדרגה הראשונה :קיאן'הגנת טאר

. ארת'הססת לעבר וקיסרי להדוף מכות המכוונ

 מסוגל להפחית מתוסף ההתקפה הבסיסי השומר
 ולהוסיף תוסף זהה להפחתה לדירוג -5 עד ושל

יהם לא נכל עוד המרחק ב, ארת'הססהשיריון של 
 . מטר1.5 עולה על
השנייה מקבל שומר קיסרי  בדרגה ):ט"ע(רתיעה 

 אשר מאפשרת לו להגיב לסכנה רתיעה היכולתאת 
אם הדמות . לפני שהחושים שלו קולטים אותה

חשופה להשפעה שמאפשרת לה גילגול תגובה 
היא לא סופגת כלל נזק , למניעת מחצית הנזק

שומר קיסרי מסוגל . בגילגול תגובה מוצלח
ון הוא לא לובש שיריש בתנאילהשתמש ברתיעה 

 את ת מקבליאה,  זויכולת אם לדמות כבר יש .כבד
 .רתיעה משופרתהיכולת 

 כחלק מהאימונים המפרכים :תוסף שיריון טבעי
הוא לומד כיצד לספוג פגיעות , שעובר שומר קיסרי
בדרגה השנייה והחמישית מקבל . בצורה טובה יותר

אם מדובר . שומר קיסרי תוסף לשיריון הטבעי שלו
שיריון תוסף זה מצטרף ל, ן טבעיבגזע בעל שיריו

 .שהוא מקבל כחלק מתכונות הגזעהטבעי 
 יכולת זו הצילה את חייהם ):ט"ע( תמרון הקרבה

בדרגה השלישית מסוגל שומר .  רביםבני חסותשל 
קיסרי להבחין בסכנה לפני בואה ולהגן על 

 רתיעההדמות מוותרת על יכולת ה. מפניה ארת'הסס
. רתיעה יכולת ארת'לססשלה ומעניקה באופן זמני 

ניתן להשתמש ביכולת זו רק כנגד השפעה אחת 
 .בסיבוב ובתנאי שהדמות אינה לובשת שיריון כבד

אימונים רבים גורמים לכך שהחושים  :חד חושים
דבר המאפשר לו , של שומר קיסרי הינם חדים יותר

הדמות מקבלת תוסף של . להגיב לסכנה במהירות
 .ליוזמה שלה+ 2

  יתמקדבעת קרב שומר קיסרי : קיאן'התקפת טאר
בזכות האימון . ארת'ססהשמאיימים על אלו בלרוב 

  שלו הוא מתזמן את ההתקפה בזמן שהיריבהמיוחד
  ולנזקלגילגול פגיעה+ 2הדמות מקבלת תוסף . שוףח

  .ארת'ססהכנגד יצור שתקף בסיבוב הקודם את 
 בדרגה החמישית הופך ליבו של :)ט"ע(לב אמיץ 
הוא . קסום או אחר, סרי לחסין לפחדשומר קי

 . נורא ככל שיהיה, יעמוד על משמרתו לנוכח כל אויב
 

 שומר קיסרי לדוגמא 
טאק הינו שומר הראש ועוזרו של ' קראוטיאל

 מרוס'סורהקומנדנט של שבט , מרוס'סורקאטור 
. מנהיגם בעת מלחמה, והטופר הראשון של הלטאים

שים המרמז בעל מראה מר,  לערך35 הוא בן טיאל
לוחות בצבע הוא לובש שיריון . על כוח רב וגאווה

מעוטר בדרקונים ההעשוי ממיתריל מתכתי -כחול
מדמה ה קסדה ממתכת שחורה בעת קרב הוא עונד

 .את ראשו לראש דרקון מטיל אימה
 ברבותו, מרוס'סורטיאל נהנה מכוחו והשפעתו של 
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משמש השנים הוא הפך ליותר מאשר שומר ראש ו
 ביקרהוא , כך. עוזר אישיקרובות כיועץ ולעתים 

אצל מרבית השליטים מרוס 'סורכשליח מטעמו של 
פקטו -רבים רואים בו את השגריר דהו באיי הסערה
עוזב מרוס 'סור במסעות הנדירים בהם .של הלטאים
מנת לחתום על הסכמים דיפלומטיים -על, את השבט
 טיאל .טיאל מלווה אותו כשומרו האישי, לדוגמא

מאמין שעל הלטאים להפוך לחלק מהעולם ולצאת 
לפיכך הוא למד . מהבידוד שהם כפו על עצמם

בחריצות את מנהגי הגזעים האחרים ואינו מתנהג 
 . בעליונות כלפי הגזעים האחרים

בעל , גזעו-טיאל הינו אחד מהעוצמתיים מבני
אלו אשר עומדים . משאבים רבים ומחשבה בהירה

חמים רהוא חסר . יכון רבבדרכו לוקחים על עצמם ס
הוא ישתמש בשליחים (ויפעל בכל דרך לגיטימית 

 . להשגת מטרותיו) עבור דרכים אחרות
 

 :נתוני משחק
 4שומר קיסרי /7לוחם , לטא

 )פ" נק109 (33 +10ק11 קוביות פגיעה
 +6 יוזמה

 ) משבצות4('  מ6  תנועהמהירות
 +2,  טבעי+3,  שיריון+10 (25 דרוג שיריון

 25נטוע במקומו , 12מגע , )ההדיפ
פ " קפא+20  מעוקלת רחבהחרב התקפה

 +17או טופר ) 15-20\11+4ק2(
 )6+6ק1(פ "קפא

 +11\+16\+20  מעוקלת רחבהחרב התקפה מלאה
או שני ) 15-20\11+4ק2(פ "קפא

)  6+6ק1(פ " קפא+17טופרים 
 )6+3ק1(פ " קפא+12ונשיכה 

 ' מ1.5\' מ1.5 הישג/תפוסה
 — תהתקפות מיוחדו

הגנת , תמרון הקרבה, רתיעה  מיוחדותתכונות
 קיאן'התקפת טאר, קיאן'טאר

 +4רצון , +7תגובה , +13קשיחות  הצלות
תבונה , 16חוסן , 10זריזות , 22כוח  תכונות

  12כריזמה , 10חוכמה , 12
זיהוי , +5האזנה , +5דיפלומטיה  מיומנויות

טיפול  ,+3 חיפוש ,+6 מניע זיהוי ,+7
 +4תורת ארצות הפרא , +4 בחיות

, התקפת עוצמה, יוזמה משופרת כישרונות
התמחות ,  תגובת בזק, ערנות,ביקוע
מיקוד , ) מעוקלת רחבהחרב(נשק 
פגיעה , ) מעוקלת רחבהחרב(נשק 

   מיומנות קרבית,חמורה משופרת
 ) לטאים2-5טיאל ו (קבוצה , יחיד ארגון
 סולארינג, אימסקאר, קאר'אטונ שפות
 11  אתגרדרוג
טבעת הגנה , +4חגורת כוח ענקים  אוצר

גלימת , הדרקון האפלשיריון , +2
מעוקלת רחבה חרב , +1התנגדות 

 שיקויי ריפוי 2, שיקוי תעופה, +2
 ז" פ200, יםפצעים בינוני

 
 :שילוב במערכה

הוא . טיאל יכול להופיע במערכה במגוון תפקידים
דרך -רה לחבורה בין אם כמוברית-בעליכול להיות 

 . מעסיק שלהםאו כ ש מגזע הלטאים"לד

אם החבורה מנסה ליצור קשרים דיפלומטיים עם 
הלטאים או נקלעת לתסבוכת פוליטית סביר להניח 

לבדו או כשומר ראשו של , שיפגשו את טיאל
 .מרוס'סור

לבסוף ייתכן שלחבורה אינטרסים נוגדים לאלו של 
כול דבר שי, והם יפגשו את טיאל כיריב, הלטאים

, חשוב לזכור שטיאל. להוות אתגר נכבד עבורם
מכיר היטב את , בנוסף להיותו לוחם מרשים

במידה . הדרכים הפוליטיות לניטרול יריבים
הוא יתקוף את החבורה רק , וייכשלשדרכים אלו 

מנת -לאחר שהוא אסף מספיק תומכים ועוצמה על
 . להיות בטוח בניצחונו

 
 חפץ קסום חדש
זה עשוי + 2שיריון לוחות  :אפלשיריון הדרקון ה

מיתריל ומעניק ללובש אותו מראה דרקוני מזרה 
כאשר הקסדה גורמת לכך שפניו יראו כפני , אימה
השיריון עוצב עבור הלוחמים הטובים ביותר . דרקון

מעט -בקרב הלטאים בעת מלחמת הכאוס ומתי
אם יצור תבוני מנסה לתקוף . נמצאים באיי הסערה

עליו להצליח , הוא נתקף אימהאת בעל השיריון 
 -4או לסבול ממחסר של ) 15ק "ד(בגילגול רצון 

בנוסף הכפפות של  .להתקפות נגד עונד השיריון
דבר שמגדיל את , השיריון מעצבות כטופרי ברזל

 .6ק1הנזק מהתקפות לא חמושות של לטאים ל 
לא מסוגלים להשתמש ,  טופריםבעלי שאינםיצורים 
 .את הגדלת הנזק אינם מקבליםבכפפות ו

מחסר שיריון , +3 של מרבי תוסף זריזות לשיריון זה
הוא נחשב . 25% וכישלון לחש מאגיה של -4ל ש

 .ג" ק12לשיריון בינוני ושוקל 
נשק  יצירת :דרישות מוקדמות ;11: דרגת מטיל

 ;ז" מ21,000 :מחיר שוק ;פחד, ושיריונות קסומים
 .ן" נק840+ז" מ10,500 :מחיר יצירה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היחידה העברית איי הסערה הינה המערכה 
כאן . המותאמת למבוכים ודרקונים גרסה שלישית

 אז בואו. מפלצות ועושר, תוכלו למצוא הרפתקאות
 .גיבורים של איי הסערה לוהפכו
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