קווים לדמותך

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

עצות ורעיונות לפיתוח הדמות

כוהני המזור
כוחות וכשרונות חדשים ,המבוססים על מילת מרפא
מאת ערן אבירם

במלחמות הבריאה ,בשחר העולם ,נלחמו האלים
כקבוצה אחת כנגד הקדמונים ,כדי לשמור על שלמותו של
העולם ולמנוע מהיקום כולו לקרוס לתוך כבשן היסודות.
עם זאת ,לאחר שהסתיימה המלחמה ,התגלו מחדש
חילוקי הדיעות הרבים בין האלים לבין עצמם .אפילו בקרב
אלי התרבות – אלו הנוטים לטוב או חסרי נטייה – חלה אי
הסכמה לגבי האופן בו יש לנהל את העולם ,וחשיבותם של
עקרונות ואידאלים.
בכתבה זו מוצגים כוחות חדשים המתאימים לאלים של
הקלה ומרפא ,כדוגמת קורלון ,סהאנין ,מוראדין ופיילור.
עם זאת ,הכוחות זמינים לכל הכוהנים ,וגם דמות הסוגדת
לבאהמות או איון ,למשל ,יכולה לבחור בהם.
הכוחות והכשרונות הבאים בנויים סביב מילת מרפא
ויכולת תיעול הקדושה של הכוהן ,ומשפרים את
השפעותיהם.

כשרונות חדשים
המרפא המתמיד
דרישות :כוהן ,הכוח מילת מרפא
השפעה :כאשר אתה משתמש בכוח ריפוי ,והשתמשת
בכוח ריפוי גם בתורך הקודם ,אחת ממטרות הכוח זוכה
גם בתוסף  +2לאחת ההגנות עד לסוף תורך הבא או
מבצעת זריקת הצלה כפעולה חופשית (לבחירתך).
הקלת חומרה
דרישות :כוהן ,הכוח מילת מרפא
השפעה :אתה זוכה בתוסף  +2לבדיקות מרפא .בנוסף,
כאשר אתה משתמש במילת מרפא על בן ברית שספג
פגיעה חמורה מאז סוף תורך הקודם ,בן הברית יכול לנצל
שני פרצי ריפוי במקום אחד ,אך אתה מגלגל 1ק 6פחות
מכפי שהכוח מעניק.
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חסד שמימי משופר
דרישות :כוהן ,הכוח חסד שמימי
השפעה :התוסף שמעניק חסד שמימי עולה ל.+3-

תפילות כוהן חדשות
התקפת כוהן 1
טיהור נוקם
לאחר שאתה דואג לכאבו של חברך ,אתה מנחית את
נקמת האל על האויב שממשיך לנסות לפגוע בו.
התקלות * אביזר ,קדושה ,ריפוי ,תודעה
פעולה רגילה טווח 5
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוכמה נגד תגובה
פגיעה2 :ק + 8מתאם חוכמה נזק תודעה ,והמטרה
סובלת ממחסר  -2לגלגולי התקפה נגד בן ברית לבחירתך
הסמוך לה .אם השתמשת במילת מרפא בסיבוב זה על
אותו בן ברית ,ההתקפה גורמת נזק תודעה נוסף השווה
למתאם הכריזמה שלך.
תכלית כוהן 2
מעוז מבטחים
אתה עוצם עיניך והילת מרפא אופפת אותך ,חבריך
ובטחונך באל שומרים עליך מכל פגע.
יומי * קדושה ,ריפוי
פעולה משנית אישי
השפעה :אתה מושפע ממשמר קדוש .כל עוד אתה
מושפע ממשמר קדוש ,אתה עיוור אך מודע למיקומם
המדויק של בני בריתך בטווח  5משבצות ממך ,כל עוד יש
ביניכם קו השפעה ,ויכול להשתמש עליהם בכוחות
קדושה .בנוסף ,אתה זוכה בתוסף  +2לכל ההגנות ,וכל בן
ברית המנצל פרץ ריפוי בטווח  5משבצות ממך זוכה גם
במספר נקודות פגיעה זמניות השווה למתאם החוכמה
שלך ,ובתוסף  +2לכל ההגנות עד לסוף תורך הבא.
ההשפעה מסתיימת בסוף תורך הבא או כאשר אתה
משתמש בכוח התקפי.
תמיכה משנית :ההשפעה נותרת.

התקפת כוהן 3
פגיעה מובטחת
תפילת הריפוי המרפאת את חברך מחדירה בו גם את
הכוח הדרוש כדי להכות באויבכם השנוא.
התקלות * אביזר ,קדושה ,קורן ,ריפוי
פעולה רגילה טווח 5
מטרה :יצור אחד
התקפה :חוכמה נגד תגובה
פגיעה1 :ק + 10מתאם חוכמה נזק קורן ,ובן ברית בטווח
 5משבצות ממך זוכה בתוסף כוח  +2לגלגולי התקפה נגד
המטרה עד לסוף תורך הבא .אם השתמשת במילת מרפא
בסיבוב זה על אותו בן ברית ,הוא זוכה גם בתוסף כוח +4
לגלגולי הנזק נגד המטרה ,עד לסוף תורך הבא.
התקפת כוהן 5
מלחמת קודש
אתה מתחייב לחסל את אויב האל ,ומתמלא בכוח
הקדושה ,בכל תפילה ובכל מכה.
יומי * נשק ,קדושה
פעולה רגילה קפא"פ נשק
מטרה :יצור אחד
התקפה :כוח נגד דרג"ש
מיוחד :אם השתמשת בתיעול הקדושה חסד שמימי
בהתקפה זו ,אתה זוכה בתוסף  +1להתקפה.
פגיעה[2 :נ]  +מתאם כוח נזק.
החטאה :חצי נזק .אם השתמשת בתיעול הקדושה חסד
שמימי בהתקפה זו ,אתה זוכה בשימוש נוסף בתיעול
קדושה בהתקלות הנוכחית.
השפעה :עד לסוף ההתקלות ,כאשר אתה משתמש
במילת מרפא ,המטרה סופגת נזק השווה למתאם
הכריזמה שלך ,וכל בן ברית הסמוך לה זוכה במספר
נקודות פגיעה זמניות השווה למתאם הכריזמה שלך.
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