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 תמרונים משותפים
 מהלכים קרביים יחודיים לשני משתתפים

 מאת ערן אבירם
 

, כל דמות שחקן הינה הרפתקן מיומן ורב יכולות
ודרכים שונות להתמודד מגוונים כוחות שברשותו 

אך כל הרפתקן פיקח יודע . בעצמו מול סכנות העולם
אם ורק , מגיעה משיתוף פעולהשעוצמה אמיתית 

להגיע לשיאי גבורה כחבורה יוכלו הוא וחבריו יעבדו 
.  אמיתיים

חברי תמרון משותף הינו חוק חדש המאפשר ל
על מנת  במהלך התקלותהקבוצה לעזור אחד לשני 
תמרון דורש ה .רגילהמיותר להשיג תוצאות מרשימות 

, אך בתמורה, יכולותיהמעט משאחת הדמויות תקריב 
מועילה או  קטלניתדמות אחרת זוכה לבצע התקפה 

של  התמרון משותף בא לטובת ,בתזמון הנכון. יותר
 .החבורה כולה

, ישנם מספר סוגים של תמרונים משותפים
 15עמוד )על התפקיד הקרבי של הדמות המבוססים 

יעילותה התמרון מגביר את (. בספר החוקים לשחקן
מושך מגונן  .לכמה רגעים ,בביצוע תפקידהשל הדמות 

מנהיג , גורם נזק רב מהרגילסער , אליו אויבים רבים
כז עוצר את אויבי ור, משיב רוח לחימה לחבריו

ו הרגילה מעבר להשפעת, כל זאת –החבורה במקומם 
. הכוח של 

משותף ביצוע תמרון 

הפעולות בצעו את , משותףעל מנת לבצע תמרון 
זו , משותף מתבצע בידי דמות ראשיתתמרון  .הבאות

, שמבצעת את ההתקפה וזוכה ביתרונות הנוספים
זו שמקריבה את פעולתה וכוחותיה כדי , ודמות תומכת

  .לעזור לדמות הראשית

סמוכה חייבת להיות משותף התמרון מטרת ה
פעולת העזרה לאחר היא בהכרח )לדמות התומכת 

 5-של לא יותר מבטווח ו( בסיסית פ"התקפת קפא
הדמות הראשית יכולה . מהדמות הראשיתמשבצות 

המכוונת נגד  להשתמש בהתקפה אזורית או קרובה
רון המשותף מתבצעת התמאך השפעת , מספר מטרות

. התומכתתקיפה הדמות רק על המטרה שמ

 

משתמשת בפעולה , בתורה,התומכתהדמות . 1
היא מחכה . (ש"לבס 283' עמ)פעולה רגילה כדי להכין 

. עד לתורה של הדמות הראשית, לרגע הנכון להתקיף

עזרה לאחר הפעולה שמכינה הדמות היא פעולת . 2
שבמידה , מיוחד זהו גלגול התקפה(. ש"בסל 280' עמ)

להתקפה + 2לא יגרום נזק אלא יעניק תוסף , ויצליח
.  של הדמות הראשית

מוכנה , לחברתההדמות מתכוננת לעזור , כלומר
ובכך , באותו רגע בו חברתה מתקיפהלהפריע לאויב 

. לה סיכוי טוב יותר לפגועלהעניק 

היא מתקיפה את , דמות הראשיתבתורה של ה. 3
היא חייבת . התומכתתקיפה הדמות משהמטרה 

.  בהתקפה זולהשתמש בכוח התקלות 

פעולת את באותו הרגע מבצעת הדמות התומכת . 4
ועל כן גם היא , אותה הכינה מראש, העזרה לאחר

לנצל הדמות התומכת חייבת . גלגול התקפהמבצעת 
אך אינה זוכה , שימוש בכוח התקלות התקפי

זהו הקורבן שעליה לשלם כדי לאפשר את . בהשפעתו
. התמרון המשותף

. ההתקפה של הדמות הראשית מבוצעת כרגיל. 5
הדמות , התקפהבאם הדמות התומכת הצליחה 

כרגיל , לגלגול ההתקפה שלה+ 2הראשית זוכה בתוסף 
. בפעולת עזרה לאחר

כל , אם הדמות הראשית הצליחה בהתקפה. 6
בהשפעת זוכה הכוח מבוצעות כרגיל והדמות השפעות 

. לתפקיד הקרבי שלהבהתאם , התמרון המשותף

 

 

תמרון משותף הגנה מעולה   
אויביך . להשיג ואין דבר שלא תוכל, כשחברך לצידך

מבינים , מביטים בתדהמה במהלך המחוכם שביצעתם
. ומסתערים לעברך בשאגה, עד כמה מסוכן אתה

. נה מגונןהדמות הראשית הי :דרישות
 משבצות ממך 2כל האויבים בטווח  :השפעה

אתה זוכה . מסומנים על ידך עד לסוף תורך הבא
.  לכל ההגנות עד לסוף תורך הבא+ 2כוח בתוסף 

 
תמרון משותף התקפה משולבת  

מנחית אתה , בעוד חברך מסיח את דעתו של אויביך
. שמקרבת את סופועליו מכה ניצחת 

. הדמות הראשית הינה סער :דרישות
. נזק נוסף למטרה 6ק2ההתקפה גורמת  :השפעה

אתה . 21בדרגה  6ק4-ו, 11בדרגה  6ק3-הנזק עולה ל
הבא שאתה התקפה ה לגלגול+ 1כוח זוכה בתוסף 

. עד לסוף תורך הבא ,נגד המטרהמבצע 
 

תמרון משותף התלהבות מחודשת  
את חבריך ך ולההתקפה המשותפת מזכירה ל

. בבטחהממלאת אתכם ו, חשיבותו של שיתוף הפעולה
. הדמות הראשית הינה מנהיג :דרישות
התומכת יכולים לנצל אתה או הדמות  :השפעה

 משבצות ממך 5בטווח כל בן ברית אתה ו. פרץ ריפוי
+ 1כוח בתוסף ו ,נקודות פגיעה זמניות 5-זוכים ב

מספר נקודות . לזריקות הצלה עד לסוף תורך הבא
. 21בדרגה  15-ו, 11בדרגה  10-הפגיעה הזמניות עולה ל

 
תמרון משותף התקדמות נמרצת  

. האויב במקומות אמצליחים לעצור  אתה וחברך
עד כדי כך , אתם מפגינים מיומנות קרבית מרשימה

. מפניכםנרתעים  כםשאויבי
. הדמות הראשית הינה רכז :דרישות
, המטרה נטועה עד לסוף תורך הבא :השפעה

 5כל האויבים בטווח . להתקפות -2וסובלת ממחסר 
.  1נדחפים משבצת משבצות 

 


