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 טכניקת הפטיש והמכוש
 הנוקט בסגנון לחימה גמדיכוחות חדשים לסייר 

 בשיתוף עם בן שלום, מאת ערן אבירם
 

 שהפכו, הגמדים בקרב החלה ומכוש בפטיש לחימה
 נגד במלחמתם קטלניים נשק לכלי העבודה כלי את

 חודו את המנצלות קרביות טכניקות פיתחו הם. הענקים
 שמשתמשים טכניקות, הפטיש של עוצמתוו המכוש של

 . היום גם רבים בהן

 לראות נוטים האצולה בני ובקרב ללחימה ספר בבתי
 עבודה שכלי וגורסים, מדי ופשוטה כעממית זו גישה
 עבור במיוחד שנוצרו לכלים יחסית נחותים הינם

 הגזעים כל בני, זאת עם. חרבות כדוגמת, מלחמה
 והמכוש הפטיש טכניקת את ללמוד ממשיכים
. מוכחת יעילותה שכן, בה ולהשתמש

 וממוקדת אישית להיות נוטה ומכוש בפטיש לחימה
הכוחות הבאים מצטרפים  .בניצוד כלל בדרך, במטרה

 .בספר החוקים לשחקן לאלו הזמינים לסייר

 הגבורה לתקופת יםחדש כשרונות

[ סייר] והמכוש הפטיש טכניקת
 סייר :דרישות

, בהתקפה ופוגע ומכוש בפטיש אוחז אתה כאשר :תועלת
 לסוף עד הקשיחות להגנת -2 ממחסר סובלת גם המטרה

 גורם גם אתה, שלך הניצוד היא המטרה אם. הבא תורך
. נוסף נזק 1 לה
 החוכמה למתאם שווה לקשיחות המחסר, גמד אתה אם

 (.1 לפחות) שלך

 [גמד]מורשת המכוש 
 גמד: דרישות

מבחינת , שיכול להחשיב כל מכוש כפטיאתה  :תועלת
אתה יכול ליישם את , לדוגמא. ת וכשרונותהשפעת כוחו

גם על ( 191ש "סל)השפעת הכשרון אימון גמדי בנשק 
 . םימכוש

 
 

כוחות סייר חדשים 
 
 1 סייר התקפת     למכוש הפטיש בין

 מהצד המכוש את ומניף בעוצמה הפטיש את מטיח אתה
. מפלחת בדקירה השני

 קרבי, נשק*  התקלות
 נשק פ"קפא   רגילה פעולה

. ובמכוש בפטיש לאחוז חייב האת :דרישות
 אחד יצור :מטרה

( פטיש) ש"דרג נגד 2+  כוח :התקפה
 התקפה מבצע ואתה, נזק כוח מתאם[ + נ]1 :פגיעה
. משנית

 אתה. (מכוש) קשיחות נגד כוח :משנית התקפה
. 18-20 של טבעית בתוצאה חמורה פגיעה גורם

. נזק כוח מתאם[ + נ]1 :פגיעה
 

 2תכלית סייר מינוף עצמי   
. בכוחאתה נועץ את המכוש בעמוד ומניף עצמך הצידה 

קרבי , נשק* התקלות 
תוואי שטח גבוה לבסמוך ייב לעמוד חאתה  :דרישות

. צת אחתהתופס משב, לעמודדומה הויציב 
. במכושאתה חייב לאחוז  :דרישות

אישי פעולת תנועה 
חייב לסיים ו, מסביב לעמודאתה יכול לפסוע  :השפעה

בתנועה זו אתה יכול לנוע דרך  .בסמוך לואת התנועה 
. אויביםבידי התפוסות משבצות 

 
 5 סייר התקפת       ממעל הנחתה

 בתנופה ומשתמש, מעליך בקיר המכוש את נועץ אתה
. ממעל אדירה מכה להנחית כדי

 קרבי, נשק*  יומי
 נשק פ"קפא   רגילה פעולה

. ובמכוש בפטיש לאחוז חייב אתה :דרישות
 גבוה שטח לתוואי בסמוך לעמוד חייב אתה :דרישות

. ממך
 אחד יצור :מטרה

( פטיש) קשיחות נגד כוח :התקפה
 שרועה נופלת והמטרה, נזק כוח מתאם[ + נ]3 :פגיעה

 מספר לפסוע יכול תהא(. לסיום הצלה) הלומה ונעשית
(. 1 לפחות) שלך החוכמה למתאם השווה משבצות

 הלומה ונעשית שרועה נופלת המטרה, נזק חצי :החטאה
. 1 משבצת לפסוע יכול ואתה, הבא תורך לסוף עד

 
 6תכלית סייר ריסוק בפטיש   

. ומכה בעוצמה, אתה מכניס את כל כוחך לתוך הפטיש
קרבי , עמידה* התקלות 

אישי משנית פעולה 
. אתה חייב לאחוז בפטיש :דרישות
נוסף  נזק 6ק1אתה גורם , עד לסוף העמידה :השפעה

. ונזק כפול לחפצים, מונפשותלמטרות 
 

 7 סייר התקפת      עמוקה דקירה
 את עליו ומנחית הניצוד בתוך המכוש את נועץ אתה

. לבשר יותר עמוק החוד את מחדיר, הפטיש
 קרבי, נשק*  התקלות

 נשק פ"קפא   רגילה פעולה
. ובמכוש בפטיש לאחוז חייב אתה :דרישות

 אחד יצור :מטרה
, (חלשה יד ונשק ראשי נשק) ש"דרג נגד כוח :התקפה

 התקפות שתי
 פגעת אם. התקפה לכל נזק כוח מתאם[ + נ]1 :פגיעה
 5 מתמשך מנזק גם ובלתס המטרה, ההתקפות בשתי

 (.לסיום הצלה)
 

 9התקפת סייר נעיצה מפצחת   
אתה נועץ את אויבך במקום ומטיח בו סדרת התקפות 

. פטיש המותירות אותו מסוחרר כליל
 קרבי, נשק, מהימן*  יומי

 נשק פ"קפא   רגילה פעולה
. ובמכוש בפטיש לאחוז חייב אתה :דרישות

 אחד יצור :מטרה
( מכוש)ש "דרג נגד כוח :התקפה

עד לסוף נטועה והמטרה , מתאם כוח נזק[ + נ]2 :פגיעה
. התקפה משנית בצע. תורך הבא

 שתי, (פטיש)כוח נגד קשיחות : משנית התקפה
התקפות 

אם פגעת בשתי . מתאם כוח נזק[ + נ]2 :פגיעה
. המטרה מוחלשת עד לסוף תורך הבא ,ההתקפות
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