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הגובלינים של היער המושלג

פלוגת פשיטה ,התקלות דרגה  875( 4נק"נ)

שבט גובלינים רוכבי זאבים הנעזר ברוחות היער

 3 רוחות אורנים
 2 גובלינים לוחמים (מ"מ  )57רכובים על  2זאבים
אפורים (מ"מ )110
 גובלין מפצח גולגולות (מ"מ  )58רכוב על זאב אימים
(מ"מ )110

מאת ערן אבירם

היער המושלג הינו יער אורנים עצום המתפרס על
צידם הצפוני והמערבי של הרי הפסגות השחורות  .מספר
שבטים גובלינים שוכנים ביער  ,רבים בינם לבין עצמם
ופושטים על ישובים אלפיים ואנושיים בגבולותיו .

המסוכן והמוכר ביותר מבין שבטים אלו הינו הסחף
האפור ,המפורסם בשל הזאבים האפורים האכזריים
עליהם רוכבים לוחמי השבט  .יחידות הפשיטה של
השבט מונהגות בידי בריונים אלימים במיוחד  ,הרוכבים
על זאבי אימים מגודלים ומובילים את אחיהם לקרב .
אם זה לא מספיק ,רופאי האליל של הסחף האפור
הצליחו לכרות בריתות עם רוחות הטבע של יער
האורנים ,או אולי לכבול אותן לרצונם  .כך או כך ,היער
עצמו בא לעזרתם של הגובלינים המסתערים  ,שורשים
תופסים את רגלי אויביהם וענפי שיחים נעים כדי
להסתיר את התקרבותם.

שימוש במערכה
ניתן להשתמש בשבט הסחף האפור כאויב מרכזי
במהלך הרפתקה או אפילו יותר  .לחילופין ,הם יכולים
לשמש כאיום מקומי מעניין  ,עבור חבורת הרפתקנים
שרק חולפת באזור.
ייתכן שהשבט הצליח לבסוף להטיל את חיתתו על
שאר השבטים ביער .חופשיים ממלחמות פנימיות  ,החלו
הגובלינים לפשוט בכוחות מתוגברים על הארצות מסביב
ליער .הדמויות ידרשו לחקור את מקורן של הפשיטות ,
לחשוף את הברית שנכרתה בין השבטים  ,ולהפר אותה.
לשם כך יצטרכו לחסל את ראדוק ,מנהיג הסחף האפור ,
וגם את פארלול ,רופא האליל שלו  ,אשר מטיל אימה על
השבטים האחרים עם רוח יער רבת עוצמה שכבל  ,אולי
דריאדה (מ"מ  )86עם תבנית נצר פיות (משה"מ .)170

ניתן להגדיל את פלוגת הפשיטה לדרגה  5עם הוספת
גובלין מחרף (מ"מ  )58ורוח אורנים נוספת  .חוקי הקרב
הרכוב מופיעים בעמודים  42-43במדריך לשליט המבוך .
טקטיקה :בזכות אימון רב ,הגובלין מפצח הגולגולות
יכול להשתמש בכוח הרמך של זאב האימים  ,אפילו
שהוא אינו בדרגה  .5בסיבוב הראשון הלוחמים
הרכובים מטילים חניתות הטלה בעוד רוחות האורנים
נעות קדימה ומפריעות לתנועתן של הדמויות  .בסיבוב
השני נעים הזאבים לעמדות איגוף כדי לנצל את היתרון
הקרבי ולהפיל את הדמויות שרועות  .בסיבוב השלישי ,
כל מטרה שרועה מותקפת בידי הזאבים האכזריים .
בינתיים ,הגובלין מפצח הגולגולות וזאב האימים נעים
לעבר המטרה הגדולה ביותר .

מפלצות חדשות
חפ"ש דרגה 2
 31נק"נ

רוח אורנים
דמוי אדם פיה קטן (צמח)
חושים תפיסה +2
יוזמה +3
שורשי היער הילה  ;1האזור נחשב כתוואי שטח קשה
עבור אויבים.
נק"פ  ;1התקפה שהחטיאה לעולם אינה גורמת נזק
לחפ"ש.
דרג"ש  ;15קשיחות  ,13תגובה  ,15רצון 12
מהירות  ,6מעוף ( 6ריחוף) ,הזחה
 mאחיזה (רגילה; לפי רצון)
 +5נגד דרג"ש;  4נזק.
שפות -
נטייה חסר נטייה
חכמ )+0( 10
זרז )+3( 16
כוח )+1( 13
כרז )-2( 6
תבנ )-3( 4
חסן )+1( 13

טקטיקה :כאשר הסחף האפור יוצא להילחם מחוץ
ליער האורנים ,הוא מביא את היער איתו  .רוחות
האורנים מתקרבות לאויבים במהירות  ,נעות דרך כל
דבר באמצעות ההזחה ,ונצמדות אליהם כדי להקשות
עליהם את התנועה ולהקל על רוכבי הזאבים לסגור על
טרפם.
ראדוק ,צ'יף הסחף האפור רכז עלית דרגה ( 6מנהיג)
 500נק"נ
דמוי אדם טבעי קטן (גובלין)
חושים תפיסה  ;+9ראייה באור מועט
יוזמה +5
נק"פ  ;126מדמם 63
דרג"ש  ;20קשיחות  ,18תגובה  ,16רצון 17
זריקות הצלה +2
מהירות  ;5ראו גם טקטיקה גובלינית משופרת
נקודות פעולה 1
חרב קצרה (רגילה; לפי רצון) * נשק
 +9נגד דרג"ש; 1ק 4 + 6נזק .החטאה :בן ברית סמוך
מבצע התקפה בסיסית חופשית.
תשאר למטה! (הפרעה מיידית ,כאשר אויב סמוך קם
ממצב שרוע; לפי רצון)
 +9נגד דרג"ש;  4נזק ,והמטרה נותרת שרועה.
טקטיקה גובלינית משופרת (תגובה מיידית ,כאשר
התקפת קפא"פ מחטיאה את הגובלין; לפי רצון)
ראדוק ועד לשני בני ברית בטווח הראייה שלו פוסעים
משבצת .1
שריון עלה שחור
ראדוק זוכה בתוסף  +2לדרג"ש נגד ההתקפה
הראשונה הנעשית נגדו בהתקלות.
שפות גובלינית ,מדוברת
נטייה רשע
מיומנויות התגנבות  ,+11פשיעה +11
חכמ )+4( 13
זרז )+5( 14
כוח )+7( 18
כרז )+6( 16
תבנ )+3( 11
חסן )+5( 15
ציוד שריון שרשראות עלה שחור ( +1סל"ש  ,)226חרב
קצרה

טקטיקה :ראדוק נוהג לרכב על "צלקת" ,זאב אימים
אפור שאחת מאוזניו קרועות  .הוא מעדיף להשתמש
בתשאר למטה! כל עוד הוא סמוך למטרה שרועה ( .בכל
סיבוב ניתן להשתמש רק בכוח מיידי אחד ).

רוצים להציע כתבות? יש לכם שאלות על המשחק? כתבו לנוd21silverstars@gmail.com :

