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 סגנון הנשר הדואה
 למצביא מתקופת הגבורהסגנון לחימה 

 מאת ערן אבירם
 

מסדר הפסגות הינו אוסף של טובי החיילים 
. והמפקדים מבין חברי משמר ברונות הפסגות השחורות

זוכים להצטרף לשורות רק הטובים שבאנשי הקרבות 
ולעמוד בחזית אל מול התקפות הנולים , המסדר

והגובלינים הבלתי פוסקות המאיימות על שלוות אזרחי 
 .הברונות

הינו סדרה של מהלכי לחימה ' סגנון הנשר הדואה'
 אותם לומדים המפקדים המובחרים של מסדר הפסגות

סגנון 'לצידו נלמדים גם . (דמויות ממקצוע המצביא)
מיועד )המתמחה בגיחות חדות אל שדה הקרב ', העיט

בעמידה המתמחה ', וסגנון אריה הסלעים, '(לנוכלים
 (.מיועד ללוחמים)איתנה ודילוג באזורים קשים 

אוספים של כוחות  אינם אלאסגנונות לחימה אלו 
מעודדים לפעול בטקטיקה , העובדים היטב ביחד

רק בחירה  אלא אין זו מכאניקה חדשה. מסוימת
ניתן לראות זאת כסוג של נתיב מופת אם כי , בכוחות

דמות בעלת סגנון לחימה תתנהג : עבור דרגות הגבורה
, באופן שונה ומובחן מדמויות אחרות מאותו המקצוע

 . שבחרו כוחות רק לפי החשק

וסגנונות ', סגנון הנשר הדואה'ניתן לקחת את 
ת סיפור לשנות את שמם וא, נוספים שיפורסמו בעתיד

ולסגל אותם לעולם המערכה , הרקע שמאחוריהם
ש "הקיצור סל, בכתבה זו ובמקומות נוספים .שלכם

 .ספר החוקים לשחקן-מתייחס ל

 

סגנון זה מתאים למצביא שבחר במאפיין המקצוע 
המצביא משגיח על , כמו הנשר הדואה. טקטיתנוכחות 

, רואה את שדה הלחימה כולו מול עיניו, הקרב ממרחק
אך כמו . בשיתוף פעולהכך שיוכל לכוון את חבריו לפעול 

הצורך  הוא לא חושש לשלוף את טפריו בעת, הנשר
 .ולהכות במטרה בה התמקד

 

 דרגה ראשונה

ובכוחות , (196ש "סל) מתקפה טקטיתבחר בכשרון 
  (.134-5ש "סל)הבאים 

 (לפי רצון) התקפת המפקד 
לאחר שהגיע בן ברית סער לעמדה טובה במרכז 

משתמש המצביא בכוח זה כדי לאפשר לו , הלחימה
לנצל את תוסף ההתקפה הגבוה ואת הנזק הרב שלו 

אפילו  –כנגד המטרה המתאימה , גם מחוץ לתורו
 .כזו שאינה סמוכה למצביא

 (לפי רצון) טקטיקת להקה 
מאחר והמצביא נמנע מלהיכנס לעומק הקרב 

כך שהוא אינו יכול לעזור באיגוף ברוב , ובעצמ
עליו לאפשר לבני בריתו ניידות גבוהה , המקרים

 . כדי שיוכלו להגיע לעמדות איגוף עם חבריהם, יותר

 (התקלות)  חסד המצביא
העמדה המיטבית עבור מצביא הנשר הדואה היא 

שמעסיק בינתיים מפלצות מסוג , מאחורי המגונן
המצביא (. מתגושש או שנייםגם , ובתקווה)חייל 

כדי להתגבר על ההגנות משתמש בחסד המצביא 
ולאפשר לסער הנמצא במרחק , החיילהגבוהות של 
התקפה בעלת סיכויי פגיעה נגדו בטוח לבצע 

 .גבוהים

 (יומי)  התנפלות העורב הלבן
ומאפשר , לשיאה טקטיקת הלהקהכוח זה לוקח את 

במצב . לבני הברית לפסוע בקלות אחד לצד השני
המגונן , המצביא והמגונן פועלים ביחד, האידאלי

משגיח על המצביא ומאפשר לו לכוון את בני בריתו 
ומבלי שיאלץ לנצל את , ללא הפרעה מצד אויבים

 .על עצמו מילת השראה
אם המגונן בקבוצה הוא לוחם עם סגנון , לחילופין

ויפורסם )המתמחה בתנועה משותפת , ה הסלעיםארי
המועיל בכל , יציב כמבצרבחרו בכוח , (בעתיד הקרוב

 .מצב

 

 שנייהדרגה 

, הנפה מזדמנתובכשרון  טפרים שלופיםבחר בכוח 
 .המוצגים בהמשך

   2תכלית מצביא   טפרים שלופים  
 .אך דבר לא ימלט מטפריך, הארנב מנסה לברוח

 נשק, קרבי* התקלות 
 נשק פ"קפאהפרעה מיידית   

 יצור עוזב משבצת המצויה בהישג של נשקך :תנאי
. בצע התקפה מזדמנת נגד היצור מעורר התנאי :השפעה

אתה מסוגל ) .יש לך הישג מאיים, עד לתחילת תורך הבא
לא רק , לבצע התקפות מזדמנות נגד כל אויב בהישג שלך

 (.נגד אויבים סמוכים
 

 [מצביא]הנפה מזדמנת 
 מצביא :דרישות

בגלגולי התקפה מזדמנת + 2אתה זוכה בתוסף  :תועלת
 .עם נשקי מוט

 טקטיקה

מצביא בסגנון הנשר הדואה נוהג לעמוד מאחורי 
הוא . בשורה השנייה של הקרב, המגונן של חבורתו

המאפשר לו , כלי נשק בעל הישג, משתמש בחנית ארוכה
 .להתקיף משבצת אחת מעבר למשבצות הסמוכות אליו

יכול המצביא להגיע לעומק , בעזרת ההישג של נשקו
הוא , ובעזרת כוחותיו, הקרב מבלי להיות שם בעצמו

יכול להניע את חבריו ולהשפיע על אויבים המצויים 
כך , המצביא נותר מנותק יחסית מהלחימה. במרחק

ולהישאר גמיש , שהוא מסוגל לנוע מסביב למרכז הקרב
, במהלך הלחימהמול השינויים וההפתעות שצצים 

 .בעודו מסוגל עדיין להשפיע על המתרחש ללא קושי
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