קווים לדמותך

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

עצות ורעיונות לפיתוח הדמות

www.silverstars.co.il

לשחק זוטון גבהים

זוטוני הגבהים
בני מחצית חסונים וקשוחים  ,הרוכבים על נשרים
מאת ערן אבירם

זוטוני הגבהים ("היבאי" בשפתם) הם תת-גזע של בני
מחצית השוכן במדבר באנדראו .המדבר איננו מורכב
מדיונות חוליות ,בניגוד לתמונה שאנו רואים בעיני רוחנו
בדרך כלל ,אלא ממישור שומם וסלעי המנוקד בעמודי
אבן-חול נישאים ואדירים .במבנים אלו מקימים זוטוני
הגבהים קהילות קטנות ויוצאים על גב נשרי ענק לפשוט
על סיירות מסחר ועמים אחרים.
תכונות גזע
מצוינים רק המאפיינים המבדילים בין זוטון גבהים
לבן מחצית רגיל.
ערכי תכונות +2 :זריזות +2 ,חוסן
תוספי מיומנויות +2 :אקרובטיקה +2 ,אתלטיקה
מראה חיצוני
זוטון הגבהים נראה קשוח יותר מבן המחצית המצוי,
והבעת פניו נוטה להיות רצינית בהרבה .הוא מציג חזות
חמורת סבר ,בטוח בדעותיו ,מפגין כלפי חוץ ביטחון רב
בעליונותו ויכולתו הגופנית להתמודד עם כל אתגר .רק
בקרב משפחתם או בקרב חברים קרובים הם מרשים
לעצמם להוריד את המסכה ,ובמצבים אלו הם יכולים
להיכנס לתחרות הוללות עם גמד שיכור.
גופם מוארך אך מוצק ,שתי תכונות שאינן אופיניות
לבני מחצית .שיער גופם בהיר לרוב ,לעיתים חום או
שחור ,מקורזל על ראשם ועל רגליהם .הם נוהגים לקצץ
את שיערם עד מאוד .בדומה לבני מחצית בכל מקום,
זוטוני הגבהים מעדיפים ללבוש בגדים פשוטים ,נוחים
ושימושיים ,וכך נראים גם בתיהם ותכולתם .יוצאי
הדופן הם תופסני הרגליים (ראו בכתבה "נשרי הענק"),
וכלים נוספים איתם הזוטונים נוהגים להסתובב במשך
כל היום ,גם כשאינם נזקקים להם.

זוטון הגבהים מעדיף פעולה ומעשיות על פני דיון
תיאורטי בכל מצב .אין זה אומר שהם ממהרים לחרוץ
דיעה ולקפוץ אל להט הדברים בלי תוכנית מראש – אם
כי יש גם כאלו – אלא שהתיאוריה מבחינתם חשובה
הרבה פחות .יותר מכך ,בעוד שהם מבינים את חשיבותו
של שיקול מתון והגיוני בטרם פעולה ,ברור להם מאליו
שאף אחד חוץ מהם אינו מסוגל לבצע שיקול שכזה,
מלבד אי אילו בודדים שהוכיחו את עצמם בפניהם
באופן אישי.
הנטייה המעשית של זוטוני הגבהים מתבטאת גם
בכך שהם אינם מעריכים כסף בפני עצמו אלא רק את
מה שאפשר לקנות איתו ,ועל כן אינם נוטים לצבור
ממון .בביתם שבמדבר באנדראו ,הזוטונים עוסקים
בעיקר בסחר חליפין ,וכמעט ואין להם שימוש
במטבעות .עם זאת ,זוטון הגבהים הינו עדיין בן מחצית
בליבו ,וצרכי ההנאה אישית נחשבים בעיניו כשווי ערך
(לפחות) לצרכים הישרדותיים  .כך למשל טבק הרחה
נדיר עשוי להראות בעיני זוטון גבהים כמוצר מעשי
ושימושי מאוד ,מאחר והוא מספק לו הנאה מרובה.
זוטוני הגבהים מדברים בדיאלקט לא שונה במיוחד
מהשפה הזוטונית הרגילה .מבטאם הוא מעט חד
ומקוצר (על מנת שיוכלו לצעוק אחד לשני מעל רוחות
הגבהים החזקות ,ועדיין להיות מובנים) .בכל קהילת
זוטונים יודעים כולם לקרוא ,אך לא טובים בכך
במיוחד ,מאחר ורק ראש הקהילה והמלומדים הבודדים
קוראים או כותבים על בסיס קבוע .מסורת התורה
שבעל פה חזקה מאוד בקרב הקהילות ,ועדיין מסופרים
בקרבם סיפורים בעלי מוצא קדום כל כך עד שהם זהים
כמעט לאלו המסופרים על ידי בני המחצית במקומות
אחרים.
זוטוני גבהים נוטים לסגוד למלורה  ,כאלת המדבר
האכזר; לקורד ,כמי שחולש על עוצמה גופנית ואומץ
בפני כל סכנה; ולסאהנין ,הירח הכסוף ,שנאמר שיצרה
את כל בני המחצית והעניקה להם מברכותיה.

שמות נפוצים :סמיך ,מאסים ,טאסי ,סוני ,אטאס,
מימסי.
שמות המשפחה של זוטוני הגבהים הם לרוב כינויי
חיבה שדבקו לעץ משפחתי שלם ,והם כוללים :קשר-
חבל ,נקיק-צר ,קופץ-אלעל ,דלגן-גבעות ,דאון-קל,
ובמקרה עגום אחד גם נפל-ספלאט.
זוטוני גבהים הרפתקנים
לעיתים יוצאים זוטוני גבהים אל הארצות הקרות
בחיפוש אחר חברי משפחה אובדים או אגדות עתיקות.
ידוע גם כי כמה מזוטוני הגבהים שנשרם נהרג לא
מצליחים למצוא בליבם מקום למחליף ,והם עוזבים את
ישובם בצער .חלקם נמשכים אחרי הסיפורים העתיקים
המדברים על יערות ,ביצות ,ערי גמדים עתיקות וכן
הלאה ,מקומות שקשה לדמיין כמותם .עזיבת הקהילה
נחשבת למעשה מאוד לא חברותי ,ולעיתים המשפחה
מאיימת על ההרפתקן לעתיד בכך שינתקו איתו את
הקשרים וינדו אותו לכל חייו .זוהי הגזמה בלבד  -זוטון
נשאר זוטון .הכעס הראשוני עובר במהירות  ,וגם
המשפחה וגם הבן המרוחק שולחים זה לזה הודעות פעם
או פעמיים בשנה .הזוטון החוזר הביתה מתקבל בחום
רב ,המלווה במגוון נאצות מבודחות והערות שליליות על
אופיו .זוטון הגבהים ההרפתקן לרוב מתקשה להבין את
מנהגי הגזעים האחרים ,ונהנה לחזור אל המקום בו
כולם מתנהגים "כמו שצריך".
זוטון הגבהים שעוזב את ביתו מתקשה תמיד להיפרד
מהנשר שלו ,אך אין לו כל ברירה  -הנשרים הינם חלק
מהמשפחה ,לא רכושו הפרטי של הזוטון ,ועל כן עליהם
להישאר תמיד בישוב.
בזכות התוסף לחוסן ,ובהיעדר התוסף לכריזמה,
זוטוני גבהים מצטיינים במקצוע הלוחם ,במיוחד כזה
המתמחה בלהבים קלים ,או כנוכלים קשוחים מהרגיל .
הם גם מהווים מכשפים שטניים טובים יותר מבני דודם.
פרטים נוספים על מדבר באנדראו ,ישוביהם של
זוטוני הגבהים ונשרי הענק ,יפורסמו בכתבות הבאות.
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