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 מכאניקה

 קרב ופציעות

 
בעתיד הדיסאוטופי, פציעות ומוות הן איום מתמיד על בני האדם והיצורים האחרים המאכלסים את השממה. 

 רק החזקים ביותר שרדו והעבירו את חסינותם לצאצאים המעטים ששרדו את תקופת הינקות.
 

 פציעות

  הכולל  ר החיונימין, רגל שמאל, והאיזוזרוע ימין, זרוע שמאל, רגל י -לכל דמות חמישה איזורי פגיעה
 .רק לאיזור החיוני יש נקודות פגיעה. יחדיו ראש וטורסוה את

 :פגיעות של כלי נשק קרים או חמים יגרמו לפציעות לדמות 
  פגיעה בגף )יד או רגל( תגרום לאותה הגף להפסיק לתפקד. יד תהיה חלשה או

 משקל הדמות.  כואבת מדי עבור שימוש בה. רגל לא תוכל לשאת את
 ת פגיעה.ופגיעה באיזור החיוני )ראש וטורסו( תגרום לאובדן נקוד 

 רעלים וקרינה. פירוט של  -ישנן השפעות נוספות העלולות לגרום לדמות לאבד נקודות פגיעה
ההשפעות נמצא בפתקית הרעל הספציפי ובפרק הקרינה. אלא אם כן נאמר אחרת, כל השפעה 

 .יזור החיוניתשפיע רק על ספירת הנק"פ באעה הגורמת לאובדן נקודות פגי
  כאשר דמות מאבדת נקודות פגיעה, מצופה מהשחקן לשחק את השפעות הפציעה. חבישה של הפצע

דמות שנחבשה יכולה להפסיק  -על ידי חובש תקל על התסמינים, אך לא תרפא נק"פ שאבדו. לדוגמא
 יות מטופלת על ידי רופא. לצלוע מכדור בירך, אך עדיין תצטרך להגיע למרפאה ולה

 תפקודה נפגע אך עוד ניתן להשתמש בה באופן מוגבל. בפגיע  -כאשר גף נפגעת בפעם הראשונה
 השניה הגף מנוטרלת לחלוטין.

 גופה נכנס לשוק והיא מאבדת הכרה. במצב זה היא נחשבת נקודות פגיעה 0עה לכאשר דמות מגי ,
 סצינת הקרב או כעבור עשר דקות באופן עצמאי.פצועה. דמות פצועה תחזור להכרה לאחר סיום 

 ידי עם סיום החבישה.צועה שנחבשת תחזור להכרה באופן מדמות פ 
  נק"פ ובהכרה לא יכולה לבצע דבר מלבד לזחול או להשתמש בסמים או תרופות על  0דמות בעלת

לוע בסיוע של על ידי הרמת נשק או מגן. היא יכולה לצ לא יכולה להגן על עצמההיא  -עצמה. כלומר
 דמות אחרת.

  עצמה, אך עדיין מוגבלת על ידי  מסוגלת ללכת בכוחות שנחבשה על ידי חובשנק"פ  0דמות בעלת
 ציעות אחרות ולא מסוגלת לבצע שום פעולה נוספת מלבד נטילת תרופות וסמים.פ

  לחזור  נק"פ חייבת להיות מטופלת במרפאה או על ידי תרופות מתאימות לכך, ותוכל 0דמות בעלת
 לפעילות רגילה רק לאחר השבה של לפחות נקודת פגיעה אחת.

  גם  נק"פ הנפגעת בשנית מאבדת שוב את ההכרה וזקוקה לחבישה נוספת 0דמות בהכרה בעלת 
 אם הייתה חבושה קודם לכן. היא איננה מאבדת נק"פ נוסף או יורדת לנק"פ שלילי.

  נק"פ הנפגעת בשנית תמות 0דמות חסרת הכרה בעלת. 

 

 מוות

בתרבות שנוצרה בעולם לאחר האסון, גרימת מוות הוא טאבו גדול כמעט כמו בזבוז מים. לכולם מובן, גם 
לפרועים ביותר, שיש דברים שלא עושים. הריגה של אדם אחר היא אחת מהם. דמות אשר יודעים כי נטלה 

נה להגנת ההבנות הקובלות, ניתן חיים יכולה להיות מוכרזת כ"מחוץ לחוק" על ידי שופט. דמות שכזו לא נתו
 להרוג אותה ללא השלכות. ניתן למנוע ממנה לקבל מים ודלק, ובאופן כללי, היא תנודה מהחברה. 

 
המוות במשחק הוא סופי. אין אפשרות להחזיר לחיים, "לבקר אצל המוות ולהתמקח איתו" או כל אופציה 

נראות שונה )סט לבוש נוסף(. שחקנים שדמויותיהן  אחרת. מומלץ כי כל שחקן יכין לעצמו דמות גיבוי בעלת
( למשך זמן מסויים, או עד סוף המשחק, אך NPCמתו לפעמים יוכלו להשתתף במשחק כדמויות מנחה )

 הדבר אינו מובטח.
שחקן אשר דמותו מתה )או שירצה שדמותו לא תשרוד את הפציעה שלה( תובל על ידי חבריה למרכז 

מוחזר לחומרים שימושיים לעיירה. לחלופין דמות אשר מתה במקום מבודד, המחזור, בו גופת הדמות ת
 תאסוף את עצמה לאחר כבוד ותוביל את עצמה למרכז המחזור. 
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 קרב

 .במשחק משתמשים בכלי ירי היורים קליעים רכים ובנשקי ספוג בתקן רך 
 נשקי הטלה( הם כל איזורי הפגיעה המותרים לפגיעה בנשקים קרים )נשקי קפא"פ, חיצים מקשתות ,

 הגוף פרט לפנים, גרון, ראש ומפשעה. )חמשת איזורי הפגיעה פרט לראש(
  איזורי הפגיעה המותרים לירי מרובי ספוג הם כל הגוף פרט לפנים. יש להמנע מלכוון ירי לפנים של

 שחקנים אחרים. )כלומר כל איזורי הפגיעה, אך יש להמנע מלכוון או לפגוע בפנים.(
 או נשק קר תוריד לאותה הדמות נקודת  סטנדרטי  זור פגיעה בגוף של דמות על ידי קליעפגיעה באי

פגיעה אחת מאותו האיזור, ומצופה מהשחקן לשחק את הפציעה. מותר ומומלץ להתייחס לפגיעות 
 "טובות" כאל רציניות יותר.

 ות( תגרום לאיזור פגיע של קליע כבד או צרור קליעים סטנדרטים )יותר משלושה קליעים בשלוש שני
 נק"פ במקרה של פגיעה באיזור החיוני.  0גפה מנוטרלת, או ירידה ל -להפסיק לתפקד

 

 סוגי תחמושת

 ן אותם ברובים. הסבר מפורט נמצא בפרק נשק חם.ניתן לאסוף קליעים מהרצפה ולטעו במשחק לא
 . סטנדרטית וכבדה -במשחק ישנן שתי קטגוריות לתחמושת ספוג הנורית מנשק חם 

 , דיסקיות וורטקס. Rivel/HIRתחמושת סטנדרטית כוללת קליעי עילית, כדורי 
 .demolisherורימוני  ZING, חיצי blastzookaתחמושת כבדה כוללת קליעי מגה, רקטות 

 .נים בפגיעה אחתיקרה לטעינה אך מסוגלת להרוס מג תחמושת כבדה היא יותר
 ו לסגל המשחק לאישורם וסיווגם.פנ -סוגי תחמושת נוספים יבחנו באופן פרטני

 

 פגיעה בנשקים

 
נשקים קרים המיועדים לקרב פנים אל פנים מיועדים לעמוד בלחצי הקרב ולא יהרסו מהר מפגיעה של נשק קר 

 בהנחיה של מאסטרים )חיבור תוית "הרוס"(.  -אחר. לעיתים פגעי הזמן יכריעו נשק קר והוא יהרס 
 יד בפגיעה של נשק קר אחר.נהן אשר יהרסו מילמורובי קשת תות הינו קשיוצא הדופן היחיד לנשקים קרים 

 נשקים קרים הנפגעים על ידי קליע מנשק חם )נדיר מאוד( יהרסו ויש לשמוט אותם לרצפה.
 

אם בקליע מנשק  נשקים חמים אינם מיועדים לשימוש כנשק קר, ולכן כל פגיעה בהם, בין אם בנשק קר ובין
 הרס באמת (ט נשקים חמים לרצפה, הם עלולים ל)מומלץ לא לשמו רס.חם, תגרום להם לה

 נשקים הרוסים ניתן לתקן בבתי מלאכה על ידי בעלי מלאכה המומחים בכך.
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 שריון

 
"לבנות לעצמך שריון לא היה הדבר הראשון שרוב האנשים שנותרו לאחר האסון חשבו לעשות. רוב 

 האנשים גם לא שרדו."
 

בקבוק זכוכית הוא מאוד קשה, אך ממש לא יכול  -יש וקשיח בעל נראות חזקה. לדוגמאשריון הוא כל פריט לב
וחביות פלסטיק,  PPכמה חומרים מומלצים הם שלטי אלומניום עבים, דפנות של צינורות  להוות חלק משריון.

 פח פלדה, מעטפת של מדיחי כלים, שכפ"צים, ביגוד מגן לרכיבה, לוחיות רישוי וכדומה. 
 

 להגן על גופה של הדמות. -ישנה תכלית אחת לשריון
 לפי המפתח הבא: מורידות מנקודות הפגיעה עצמו בשריון מהלומות מנשקים קרים או קליעים הפוגעים

 שריון כבד שריון קל ללא שריון 

 אין השפעה אין השפעה נק"פ/פוצע גפה 1מוריד  קליע סטנדרטי בודד

נטרל נק"פ/מ 0מוריד ל צרור קליעים סטנדרטים
 גפה

מתעלם מפגיעה ראשונה  נק"פ/פוצע גפה 1מוריד 
 ואז פועל כמו שריון קל

נק"פ/מנטרל  0מוריד ל קליע תחמושת כבדה
 גפה

מתעלם מפגיעה ראשונה  נק"פ/פוצע גפה 1מוריד 
 ואז פועל כמו שריון קל

נק"פ/מנטרל  0מוריד ל צרור תחמושת כבדה
 גפה

נק"פ/מנטרל  0מוריד ל
 גפה

 פ/פוצע גפהנק" 1מוריד 
 ואז פועל כמו שריון קל

מתעלם מפגיעה ראשונה  נק"פ/פוצע גפה 1מוריד  נק"פ/פוצע גפה 1מוריד  נשק קר
 ואז פועל כמו שריון קל

 
 יותר משלוש פגיעות בשלוש שניות. -צרור

של  , אחרת הם לא ישפיעו בקרב הבאזקוקים לתיקון על ידי בעלי מלאכה בבית מלאכה שנפגעו בקרבשריונות 
 . הדמות

 
 לטורסו(. 2לראש,  2עד ארבע לאזור החיוני )שריון יכול להוסיף 

 

 .שריון מחומר רך, דק או מחורר יוסיף נקודת שריון אחת 
 פחיות, פלסטיק, קסדות מוטוריות. לדוגמא: אלומניום, לוחיות רישוי, צמיגי אופניים, לשוניות

 

  שריון.שריון מחומר קשיח עבה ומסיבי יוסיף שתי נקודות 
 לדוגמא:

 שכפ"ץ, לוחות פלדה, צמיגי מכוניות, קסדות בליסטיות.

 כוח של שופטים.שריון  –דופן יוצא 

 

מוזמנות לנסות ולגלות דרכים דמויות לא ידועות דרכים לחדור שריון כוח של שופטים. 

 משחק. כאלו במהלך ה

 

 מגנים

 
 מגנים הם פיסות של חומר קשיח המוחזקות ביד ומיועדות לעצור מכות וירי. 

 מגנים עובדים בצורה דומה לשריון אך בהבדל אחד:
 .נעצרות על ידי מגן ולא משפיעות על הדמות ותחמושת סטנדרטית מנשק קר פגיעות

 .(וכדומה , רימונים ורקטותMEGAפגיעה של קליע גדול תהרוס מגן באופן מיידי )קליעי 
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 תקציר

  נקודות פגיעה, כאשר פגיעה בגוף בנשק קר ופגיעה בגוף או ראש עם נשק חם מורידה  2לכל דמות
 נקודת פגיעה אחת. 

  פגיעה ראשונה  -געהגפה שנפמשפיע על תפקוד פגיעה בגפיים לא מורידה מהנק"פ של הגוף, אלא
 גורמת לפגיעה בתפקוד, פגיעה שניה משביתה את האיבר לחלוטין.

 באיזור הנפגע. יותר מכךולפעמים  הפגיעה הראשונהשריון מגן מ 
  תחמושת כבדהמגנים נהרסים מפגיעה של. 
  נק"פ בגוף מאבדת הכרה. 0דמות עם 
 זיר לתפקוד מינימלי גפיים.חובשים יכולים לחבוש דמויות על מנת להשיב אותן להכרה או להח  
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 פציעות וטיפול בהן

 
 "בוא ותראה לי היכן כואב לך."

 "אההה!! איפה הרגל שלי???!!!"
 "אל תדאג, היא ממש פה, על המדף מימין. אבל איפה כואב לך?"

 
פציעות ופגיעות אחרות הן חלק מצער ונפוץ בנוילנד. דמויות נפצעות בקטטות, פשיטות שודדים, תקיפת 

 ות או סתם חוסר מזל.מפלצ
 

 כיצד לשחק פגיעה
לא פגיעה בגפיים תגביל את השימוש בהן כל עוד  -בתפקוד ה, היא תסבול מפגיעבכל מקרה בו דמות נפגעת

)חוסר יכולת  נפגעו פעמיים או יותר)צליעה, שימוש מוגבל ביד(, ותשבית אותן לחלוטין אם הן  נפגעו פעמיים
איזור החיוני נפגע )טורסו וראש( הדמות תסבול מבעיות ראיה, שיעול, ללכת או להזיז את היד(. כאשר ה
 מגיע לאפס, הדמות תאבד הכרה לחלוטין. הנק"פוהרגשה רעה באופן כללי, כאשר 

 
 חבישה

חובש החובש דמות מאפשר לה לחזור ולהשתמש באיזור הפגוע בצורה מוגבלת. דמויות כאלו יכולות לצלוע 
 לא לבצע כל פעולה אחרת באופן עצמאי. בסיוע של דמויות אחרות, אך

 
 .טיפול במרפאה

 טיפול אמיתי והחלמה אפשריים רק בזמן אשפוז במרפאה.
כלומר לאחר שנחבשו. דמות שלא נחבשה איננה במצב יציב  -רופאים יכולים לטפל בדמויות לאחר שמצבן יוצב

 ויש לחבוש אותה לפני שיהיה ניתן לטפל בפצעיה.
בושה, הרופא המטפל ישלוף קלף מחבילת הרפואה של המרפאה, יקרא ויפעל לפי בזמן טיפול בדמות ח

ההוראות הרשומות שם. קלפי הרפואה הן הדרך בה ניתן להכניס אקראיות למכאניקה, ולהוסיף לאלמנט 
הסכנה שבפציעה. קלף רפואה יכלול את זמן הטיפול הנדרש מהרופא לשחק את הטיפול, משך הזמן בו 

 והשפעות ארוכות טווח אם יש כאלו.  , כמה נק"פ חוזרלנוח במרפאההדמות מחוייבת 
 מעל לערך ההתחלתי שלו. לא יכול להעלות את הנק"פטיפול במרפאה 

 

 
 השפעות ארוכות טווח

אלו מכלול של פגיעות, טראומות והגבלות בהן דמות יכולה ללקות בעקבות פציעה. לכל סוג של פגיעה יש 
חק. חלקן הן רק הוראות למשחק, חלקן גם בעלות השפעות מכאניות או לפחות שתי דרכי טיפול במש

 תפקודיות.
 

כל קלף רפואה יכיל הוראות פשוטות לגבי כיצד לשחק השפעות ארוכות טווח, אך הן יפורטו גם פה, עם אחת 
 מהדרכים בהן ניתן לטפל בהן :

 
  אנטיביוטיקה, היא תאבד טופל בתהדמות מרגישה חלשה בזמן שהקדחת בוערת בה. אם לא  -זיהום

 את ההכרה בתוך שעה מתום הטיפול.
  הדמות נופלת לתרדמת, מלחי הרחה יוכלו לעזור לעורר אותה. -תרדמת 
  הדמות סובלת מתפקוד נמוך. איננה מסוגלת להתרכז או לחשוב בצורה ברורה.  -נזק מוחי

 ניורוסטימולטור יכול להשיב אותה לתפקוד מלא.
 פרטים כלליים על העולם, אך לא את חייה או את האנשים אותה הדמות זוכרת  -אמנזיה

 מסע רוחות באמצעות פיוטה יכול להשיב את תפקודה. הכירה. 
  פגיעה בעצבים השולטים בגפה, היא משותקת וללא תחושה.  -נזק עצבי 
  הדמות מעתה צולעת. ניתן לטפל באמצעות אליקסיר תאי גזע.- נזק אורטופדי 
  חרדה מקולות רמים ואלימות. שימוש בתערובת עלי תה תקל על המצב.הדמות  -נזק נפשי 
  הדמות כבר לא סומכת על חברי ומשפחתה. זה יכול להיות מהנסיון המר, או מנסיבות  -פארנויה

 מדומיינות, אך הטראומה לא נותנת לחשד להעלם. ניתן לטפל באמצעות שימוש באופוריה.
  מות יורד באחד באיזור החיוני שכן גופה לא מצליח הנק"פ המקסימלי של הד -פצע שלא נרפא

 להתמודד עם הפציעה. ניתן לטפל בפצע עם אליקסיר תאי גזע. 
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 קרינה

 
בעולם ישנם כיסי קרינה רבים. איזורים בהם חלקיקים זעירים של חומר רדיואקטיבי מרחפים באוויר, איזורים 

כיסי קרינה  -ט לאט לסביבה, והמפחידים מכלבהם הקרקע עצמה ספגה חומרים אלו והיא משחררת אותם לא
ניידים, אשר נודדים ממקום למקום בתבנית לא ידועה. מקומות הישוב הקבועים שקיימים בעולם נבנו על 

איזורים אליהם כיסי הקרינה הניידים לא הגיעו. אף אחד לא בטוח למה, יש כאלו שחושבים כי מרבצי ברזל 
ש כאלו שחושבים שזה רק עיניין של זמן עד שגם מקומות אלו ישטפו תת קרקעיים דוחים את החלקיקים. י

 ברוח המוות הגרעינית. 
על מנת לנווט בשממה שבין מקומות המסתור, שורדים רבים הצליחו למצוא או לבנות בעצמם גלאי קרינה 

ל מי שיוצא ניידים. אלו מאפשר לחבורות קטנות לחמוק בין כיסי הקרינה הנודדים ולהגיע למקום מבטחים. כ
 מתחום ישוב ללא הובלה של סייר מומחה קרינה, יחשף בוודאות לקרינה קטלנית.

 
 יציאה מתחום העיירה

מומחי קרינה עם חיישן מתפקד יכולים להוביל חבורות של עד חמישה אנשים נוספים ברחבי השממה בבטחה. 
וכלו לעבור בבטחה בכל תחום מסלול ההליכה שלהם צריך להיות מתפתל, ולפעמים עליהם לרוץ, אך הם י

 שאיננו מזוהם באופן קבוע.
יחשפו לקרינה באופן דמויות המהלכות בשממה ללא מומחית קרינה עם חיישן או כחלק מחבורה גדולה מדי, 

 אוטומטי.
 

 אזורי קרינה
 ישנם אזורים מוגבלים בהם שוררת קרינה קבועה ברמות מסוימות. דמויות יושפעו באופן מידי עם כניסתם

 מאיזורי קרינה ניתן להתגונן באמצעות לבוש מגן מסוגים שונים.לאזור שכזה. 
 

 רמות קרינה
ו לא, ומה רמת ההשפעה. אם ערך מספרי אשר יקבע אם דמות שנחשפה אליה תושפע א -לכל קרינה יש רמה

 רמת הקרינה אליה נחשפה הדמות גבוה מהעמידות לקרינה של הדמות, הדמות חולה במחלת קרינה.
ת למחלת קרינה יש התקדמות זהה: בחצי השעה הראשונה, הדמות משתעלת, מתקשה לנשום ולא מסוגל

 ונק"פ כל חצי שעהצי שעה זו הדמות מאבדת הכרה לאחר חת. לזוז בכוחות עצמה או לבצע כל פעולה אחר
 . החל מאותו הרגע

 
 מינון קטלני

ות לקרינה שלה, הדמות תמות באופן כאשר דמות נחשפת לרמת קרינה הגבוהה פי שניים מרמת העמיד
 מיידי.

 
 כיצד יודעים אם נפגענו מקרינה?!

 ניתן להפגע מקרינה בשלוש דרכים:
כניסה לאיזור המסומן כאיזור קרינה באמצעות שלט משחקי גורמת לפגיעה אוטומטית ברמה  .1

 המסומנת )בקיזוז אמצעי הגנה מתאימים( מרגע הכניסה.
יוצאת מהעיר, ניתן להניח כי היא לא תדע להתחמק מכיסי קרינה וה במומחה כאשר דמות שלא מלו .2

 . קרינה ניידים ולכן אוטומטית תחשף לקרינה הגבוהה בנקודה אחת מערך העמידות לקרינה שלה
ביגוד מגן ישנם רעלים ופריטים מיוחדים הגורמים להרעלת קרינה, הוראות לגביהם יסופקו איתם.  .3

 !כנסתם לגוף הדמות באכילה, שתיה או הזרקהשהומסיכות לא מגנות מפני קרינה 

 
 

 הגנה מקרינה
לכל דמות ברישום ינתן ערך הגנה מקרינה, אשר יורכב מהשפעות השיוך האנושי שלה וציוד בעל חזות של 

 ציוד מגן אשר ישולב בערכת הלבוש של הדמות. 
 :רים להתגונן מהשפעות קרינהאמצעים המאפש 

 
  לעמידות בקרינה. 3מקבלים +מוטנטים מזן ניוקס 
 + לעמידות בקרינה. 1מוטנטים אחרים מקבלים 
 לעמידות בקרינה 1פשוטה מעניקה +יכות אב"כ מס. 
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 היא איננה . לעמידות בקרינה, רק אם הדמות משתמשת במסכת אב"כ 1עניקות +ות הגנה מחליפ
הגנה בפני אקטיבים. כלומר דמות בעלת חליפה לא תזכה ל-עוזר להגן על גוף השואף חלקיקים רדיו
 .לעמידות בקרינה 2+חליפה יזכו לקרינה, אך דמות בעלת מסיכת אב"כ ו

  אין כפל השפעה ללקיחת עוד יוד.1ב+יוד מאפשר לחסן מראש את הדמות לשעה הקרובה . 
 לנטרל השפעות קרינה בדמות שכבר נחשפה. בנוסףרי מסוגל טיוד ננומ 
 להתגונן מפני קרינה. במהלך המשחק יתאפשר לדמויות להשיג אמצעים נוספים 
  צוות המסטרים שומר את הזכות להעניק רמות עמידות גבוהות או נמוכות יותר לפריטי ציוד בהתאם

 להשקעה והנראות שלהם.

 

 

 מחלת הנשורת )מלסטרום(:
שמונה ימים לאחר סופת הקרינה בשנה שעברה החלו תושבי העיר להראות תסמינים ראשונים, זה מתחיל 

… ל קל וסחרחורות ממשיך לכאבי שרירים ושבריריות חולנית, קושי בריכוז, התעלפויותבהזעת יתר, שיעו
שעות.  2-4הסימפטומים באים והולכים בהחרפה עד לדמנציה. אז איברים מתחילים לכשול עד מוות בתוך 

  מלומדי הישוב מיהרו לחקור את מהלך המחלה, וגילו איך להלחם בה, למרות שעוד לא נמצאה תרופה.
 

כולם והכל ברדיוס של נוילנד. גל הקרינה הגדול )או סופת החול אחריו( הביא את  -י נושא את המחלהמ
המחלה והיא ספוגה: באדמה ובמים ועוד מרחפת באוויר. אין אפשרות להגיע לתל אביב החדשה או סביבתה 

חלה על ידי בלי להידבק ולא ידוע עוד לאן המחלה הגיעה. אבל לפחות אפשר לדחות את התפשטות המ
 שימוש יום יומי בוויטמין זד.

דמויות אשר שוטטו הרחק מנוילנד לא סבלו מהמחלה, אך היא הופיעה בשובם לעיר. שחקנים מוזמנים לחקור 
 את אופן פעולת המחלה בזמן המשחק. 

 
 -תיאור המחלה

לכאבי שרירים  זה מתחיל בהזעת יתר, שיעול קל וסחרחורות ממשיך שלב א )ערב ראשון ללא הוויטמין(: 
מתחיל שעה שעה לפני סוף הרצה למי שלא לקח את … )ושבריריות חולנית, קושי בריכוז, התעלפויות

 (הוויטמין, אם לוקח את הכדור במהלך או לפני השעה הזאת הוא בטוח מהידרדרות המחלה למחרת
אים והולכים הדמות מאבדת נקודת בריאות אחת: הסימפטומים בשלב ב )היום השני ללא הוויטמין( 

בהחרפה במשך כמה שעות ולאחר מכן מתחילה דמנציה קלה, לקראת הערב יהיה לדמות קשה יותר לזוז 
ולשמור על צלילות, הקאות ועילפון, התקפות לב וכשל איברים מסוימים )מתחיל מקצה הגפיים( הם גם 

 סימפטומים נפוצים. 
נקודת בריאות אחת: ביום השלישי איברים הדמות מאבדת  שלב ג )בוקר היום השלישי ללא הוויטמין(

 שעות.  4-6מתחילים לכשול עד מוות בתוך 
נקודות בריאות. נקודות בריאות אשר אבדו למחלת הנשורת לא נרפאות ע"י טיפול  2כל הדמויות מתחילות עם 

 תרופתי. על כן יש לקחת וויטמין זד יום לפני כטיפול מניעתי 
 

ע את הידרדרות הגוף ליום אחד. במידה ולא נצרכה מנת ויטמין אחת מהבוקר לקיחה של הוויטמין תמנ טיפול:
 עד הלילה הוא יתעורר בבוקר הבא עם שלב א.

 

 וויטמין זד:

 
העיר ניסתה לפצח טיפול לנשורת לפני שזמנם אוזל אך כל הניסויים שלהם עלו בתוהו. באמצע ויכוח  תגלית:

יריחו, פרחח בשם זד ממאורת הסמים 'הפטריה' גנב מהם בין מדענית של תאגיד קריסטל לרופא משושנת 
מבחנה וברח בחזרה למאורה לערבב סם חדש שפתאום הגיע אליו כמו פרץ טירוף. הוא ערבב את החומרים 
במבחנה וחימם אותם, הזריק ונכנס למנת יתר. המדענית והרופא מיהרו לטפל בו והבחינו כי למרות שנכנס 

 ברים שהגוף לא אמור לקבל ישר לווריד, הנשורת נעצרה.למנת יתר ממינון מפגר של ד
לאחר זיקוק, מינון, וחיבור נכונים יכלו הרופאים לייצר קפסולה שבטוחה יחסית לשימוש ועושה את אותו 

 אפקט.
 

  רכיבים:
 א.מבחנה אחת של מים טהורים, 

 ב.גזים הנפלטים מאבק שריפה )עשרה כדורים סטנדרטיים או חמישה כבדים(,
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 צת לית'יום )סוללה(, ג.ק
 ד.אוכל הנושא את המחלה בזיכרון גנטי רדום )יח' עשבים אחת מהחממה(.

מדעני השממה חלוקים 'איך' התרכובת הזאת עובדת רק שכל אחד מהרכיבים מתקשר עם המחלה בצורה 
 שארבעתם ביחד מספקים לגוף הגנה זמנית. 

 
עמדה מרכזית לרקיחת התרופה עם המתכון אחת מהחלטות הראשונות של האספה היה להקים  הפצה: 

 פתוח לכל בתל אביב החדשה.
כל תושב עיר אחראי על איסוף הרכיבים הנחוצים כל יום והבאתם לעמדת הרקיחה שם ירקח את המרכיבים 

 לכדור הוויטמין ואז לצרוך אותו. 
 

ון שבור לפרא זד עצמו שרד את מנת היתר, אך נהרג שבועיים אחר כך כשניסה למכור שע שמועה א:
 בשממה.

כשהיה לזד את הרעיון ליצור את הסם החדש הוא בדיוק יצא מטריפ על גרסה מזויפת וניסיונית של  שמועה ב:
 'הסם האולטימטיבי'.

 הדבר היחיד שזד הצליח להוציא מהפה בין להזריק למנת יתר הוא 'הרמוניה נפלאה' בחיוך דבילי.  שמועה ג:
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 שכוח מהצרות שלך, לקחת משהו שיקהה את הכאב...""לפעמים אתה פשוט רוצה ל

 
החומרים הבאים יכולים להגיע בצורות של מזרקים, משחות, אבקות, טבליות או תכשירים לשתיה. יכולים 

להיות חומרים הזהים בהשפעתם אך שונים בצורתם, מה שיכול להשפיע על המצבים בהם ניתן להשתמש 
ק בגלל עורם העבה. ניתן להרעיל משקה של דמות עם אבקה אך לא עם לפילים לא ניתן להזרי -בהם. לדוגמא

 וכדומה. פירוט מלא יהיה על גבי כרטיס החומר. טבליה

 סמים

סמים הינה קבוצה של חומרים בעלי השפעות קצרות טווח וארוכות טווח. דמות חייבת ליטול את הסמים 
ם, או לשקר לה ולטעון כי הסם הוא למעשה בכוחות עצמה. ניתן כמובן להכריח באיומים דמות ליטול סמי

 תרופה או חומר אחר ממה שהוא באמת. לאחר נטילת הסם, השחקן יקרא את התוית המצורפת.
 שינוי התנהגות ו/או השפעות פיסיות נפשיות אחרות.  -לרוב הסמים ישנה השפעה מיידית על הדמות

שעות מהנטילה האחרונה היא  4הסם בתוך כל הסמים ממכרים. אם הדמות לא נוטלת מנה נוספת של אותו 
נהיית עצבנית. לאחר שש שעות ללא מנה הדמות לא מסוגלת לבצע פעולות רגילות )תיקון, יצור, טיפול( 

ותנסה להשיג מנה בכל דרך אפשרית. לאחר שמונה שעות הדמות נופלת למצב קטטוני. לאחר עשר שעות, 
שעות הכל עובר. מצופה משחקנים לשחק  12ה. לאחר הדמות מתגברת על ההתמכרות אך עדיין רוצה מנ

 התמכרות באופן משכנע.
 

 תרופות

תרופות הינן קבוצה של חומרים בעלי השפעות חיוביות לרוב על הדמות, המיועדות לטפל בפציעות והנזקים 
ית הנפוצים במשחק. ניתן להזין תרופות לדמויות חסרות הכרה. לאחר נטילת התרופה, השחקן יקרא את התו

 ויושפע מהתרופה.
  -ישנם כמה יוצאי דופן בתרופות

שימוש במים  ניתן ליטול אותם באופן עצמאי. חומרי חיטוי משמשים בזמן טיפול רפואי על ידי רופא, ולא
טהורים בזמן טיפול בפצעים יקצר את זמן ההחלמה בדקה עבור כל מבחנת מים שתשמש ל"ניקוי הפצעים".

   
    

 רעלים

חומרים מאוד מסוכנים, אשר להם לרוב השפעה שלילית על הדמות אשר נוטלת אותם. ניתן  אלו קבוצה של
ליטול רעלים באופן עצמי, להערים על דמויות ליטול אותו ללא יודעין או בתיאום מראש עם מנחה להראות לו 

להרעיל רק כי הדמות המרעילה הצליחה להשיג גישה למזון או משקה של הדמות אותה רוצים להרעיל. ניתן 
דמות אחת עם כל מנת רעל, ויש להרעיל את כלי השתיה או המזון האישי של אותה הדמות, בסמיכות לזמן 

האכילה/שתיה. כלים גדולים יותר פשוט ידללו את הרעל לרמה ששבה הוא לא ישפיע, והרעל מאבד מיעילותו 
 לאחר זמן מה. 
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 לי. חבל שהוא לא סיפר לי מעולם מה זה ספר." תמיד שפוט ספר לפי העטיפה, כך אבא שלי היה אומר“
 

 נראות כללית.

אין דברים חדשים יותר. הכל ממוחזר ומקבל שימוש חדש לאחר  SUNBURNבעולם הפוסטאפוקליפטי של 
שהוא נשחק מספיק. צמיגים הופכים לשריון, וילונות אמבט הופכים לבגדים, צינורות כיבוי הופכים לסנדלים. 

 דבר לא נזרק.
פה משחקנים להכין לעצמם תלבושת מלאה ושמישה בעלת מראה מתאים לעולם ולקבוצה שלהם. בגדים, מצו

נשקים ושריונות מדיבאליים או פנטסטים לא מתאימים לעולם המשחק. בגדים צבאיים, מודרניים, עשויים ביד, 
 עשויי סחבות וכדומה הינם בחירה טובה. כמה שיותר מאובק ומוטלא יותר טוב.

 
 ם מומלצים:פריטי
 .ביגוד ארוך ומאוורר, על מנת שלא להשרף אך לא להתחמם יותר מדי 
  ביגוד מחמם, שכן המשחק נערך בחודש קריר למדי וישנם הבדלי טמפרטורות משמעותיים בין היום

 ללילה.
  מסיכת אבק כלשהי. אם משתמשים במסכה בעלת מסננים, מומלץ לוודא כי המסננים לא מכבידים על

 ר מדי. מסננים כימיים הינם מיותרים לשימושנו.הנשימה יות
  .משקפי מגן. מעולים לשמירה על העיניים מהאבק ומפגיעה של חיצי נרף 
 .נעליים או מגפיים מלאות 
  מגני ברכיים, מרפקים וכפפות. מומלץ ללוחמים שירצו להתגלגל על הקרקע על מנת להתחמק

 מקליעים.
 בכל עת, בעלי מראה משומש ומאולתר. מיכלי מים. מספר מיכלי מים לשאת איתכם 

 

 נשק קר

נשקים קרים הינם נשקי ספוג בתקן רך. עליהם להיראות במקום בעולם פוסטאפוקליפטי, כלומר לא יאושרו 
פטישים, גרזני כבאים, תמרורים, לבנים,  -או מדיבאלי. כלים מומלצים , חייזרינשקים בעלי מראה פנטסטי

 יתות מאולתרות מסכין מטבח הקשור למטאטא וכדומה. אלות בייסבול, מוטות ברזל, חנ
ניתן גם להשתמש בקשתות, רובי קשת וחניתות הטלה, כל עוד הם בעלי מראה הולם, הקליעים עומדים 

 פאונד. 30בהגבלות הבטיחות וכוח המתיחה לא עולה על 
 

 נשק חם

ק מראה ,ראו מדיבאלי חייזרי, לא יאושרו נשקים בעלי מראה פנטסטי נשק חם ידומה על ידי רובי ספוג.
 בשממה.  מגרוטאותמודרני, מיושן או מאולתר 

 וכדומה. BBלא יאושרו כלים היורים כדוריות ג'ל, כדוריות פלסטיק, קליעי גומי, כדורי  

ודומיהם הם מה שהמשחק מעודד את השחקנים להביא עימם. תחמושת מיקרו  Buzzbee ,NERFרובי , 
(elite( כדורים ,)(, מגה, וורטקס )דיסקיותHIR) חיצי ,ZING ( או רימוניםdemolisher, blastzooka הם )

נוספים  ספוג המומלצים. ישנה הפרדה בין שתי קטגוריות של תחמושת, כמפורט בפרק הקרב. סוגי תחמושת
 פנו לסגל המשחק. -שלא נידונו כאן יכולים לקבל אישור וסיווג 

ים. אך מצופה משחקנים לצבוע את הרובים שלהם על מנת שיראו ככלים שמשמשים בעולם אכזר, ולא כצעצוע
 ניתן להשאיר את פיית הרובה בצבע כתום מטעמי בטיחות. 

 
 MODING -שיפורים 

ניתן לשפר רובים בכל השיטות המקובלות, אך לא ניתן להשתמש בתחמושת בעלת משקולות, אלא רק 
רובי חתוך חיצים כאלו לאורך קצר יותר, אך לא להוסיף להם משקל. . ניתן להמסופקים על ידי המשחקבחיצים 

פנו לסגל המשחק אם  ספוג על בסיס מיכל לחץ אוויר יבחנו באופן פרטני ומעמיק ולא בטוח שיאושרו!
 אתם מעוניינים בשימוש בכאלו.
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 הגבלות שימוש 

 
 בתחילת המשחק: 

 י ספוג, מתאים להגבלות , כל עוד הנשק מיועד לירי קליענשק חם אחדול להתחיל עם עד כל שחקן יכ
 הקבוצה שלו ואושר לו ברישום הדמות.

  צבוע קליעי עילית לכל נשק תואם עילית שלושכל שחקן מתחיל עם. 
 .כל שחקן בעל נשק בעל תחמושת אחרת רשאי להביא עימו שלושה קליעים תואמים לכל נשק כזה 
  .דמויות יוכלו לבנות את נשקים חמים מעבר לראשון יופקדו בעמדת הרישום ויונפק להם מספר

 לבעל מלאכה שיעשה זאת עבורן.  םי שימוש בתוכניות בניה, או תשלודהנשקים במהלך המשחק על י
  כל שחקן רשאי להתחיל עם כמה נשקים קרים, מגנים ושריון אותם הוא יכול לשאת על עצמו ועונים

 .הדמותלהגבלות 

 
 בזמן המשחק:

 ף על ידי כל שחקן. אין בעלות על תחמושת שנורתה, כל תחמושת הנורית הופכת לזמינה לאיסו
 התכוננו לכך. 

 .תיקון כלי ירי יעשה בבתי מלאכה 
 .ככל שכלי הירי יותר מתוחכם, כך תיקונו יהיה יותר מסובך וידרוש יותר משאבים 
  תחמושת שלא התחילה את המשחק אצל השחקן או נמסרה כתקינה על ידי בעל מלאכה או במטמון

ן כתקין היא מבוזבזת )תרמיל ריק( ויש להשמיש אותה על ידי בעל מלאכה בתהליך תחמושת המסומ
 המצריך אבקת שריפה.

  תחמושת יש לשמור בתוך מחסניות או תיקים/פאוצ'ים יעודיים. תחמושת שתדחף לתוך תיק כללי או
 שתיפול לרצפה תהרס משחקית.

 מסומן כתקין הינה מדגיש: כל תחמושת הנאספת בשטח המשחק שלא במטמון תחמושת ה
 מבוזבזת! לא ניתן להרים תחמושת מהרצפה ולטעון אותה בנשק!
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 ומשאבים מחצבים

 
מחצבים הוא כינוי כולל למגוון החומרים, צמחים, שאריות והריסות שניתן לאסוף בשממה ולהפיק מהם 

 תועלת.
מרים בעל השפעות מיוחדות חלקם ניתנים לשימוש ישיר וחלקם חייבים בזיקוק על מנת להפיק ממרכיביהם חו

 כגון סמים, רעלים, תרופות ותחמושת.
 

 מחצבים משחקיים יסומנו ככאלו על ידי פתקית או מדבקה.
חתיכות מתכת, פלסטיק וחומרים קשיחים אחרים אשר יכולים להוות חלקים מכלי  -SCRAPג'אנק/ .1

 נשק, מבנים, שריון, מגנים ומכונות
 יכות אשר ניתן להעניק להם שימוש חדש.בגדים ישנים, אריגים ושמ -סחבות  .2
 מכשירים חשמליים ישנים שניתן להציל אותם או להשתמש בחלקיהם.. -טכנוג'אנק  .3
 אבנים לבנות, ניתן להפיק מהן אבקה לבנה. -קווארץ  .4
. בתל אביב החדשה ניתן למצוא גידולים הידרופונים מיוחדים ניתן להפיק מהם אבקה ירוקה -עשבים  .5

 ם של עשבים.ועתירי מינרלי
 אבנים צהובות, ניתן להפיק מהן אבקה צהובה. -גופרית  .6
 אבנים כחולות, ניתן להפיק מהן אבקה כחולה. -גבישים  .7
 אבנים חומות, ניתן להפיק מהן אבקה חומה. -מלחת  .8
חיוני בהליכים רפואיים ויצור תרופות מסויימות כגון מים מזוקקים ללא אף זיהום.  –מים טהורים  .9

 . Zויטמין 
 קבלי ליתיום המשמשים להפעלת מכשור חשמלי. –סוללות  .10

 
 סוגי אבקות

 לבנה .1
 ירוקה .2
 צהובה .3
 כחולה .4
 חומה )אבקת שריפה( .5
 

טכנוג'אנק הוא מחצב מיוחד: טכנאי יכול לפרק אותו עבור שימוש במרכיבים הבסיסיים שלו על מנת לתקן 
תר בבניית חפצים נדירים לפי תוכניות תמש בו ביעודו המקורי והמתוחכם יושאו לבנות כלים כלליים, או לה

 עתיקות. 
חלקי טכנוג'אנק יסומנו ככאלו ובנוסף יוצמד אליהם קוד. תוכניות עתיקות ידרשו רכיבים מסויימים על פי 

 הקוד הזה או על פי תיאור אותו חלק מהטכנאי ידעו ויוכלו ללמד את חבריהם אם ירצו בכך.
 :לדוגמא

הוא למעשה נגד תרמי  AS-11-254ומיו הוא יודע כי פריט בעל הקוד הרשל הוא טכנאי מדופלם, ובריש
 אום.  5בערך 

" או כ"נגד AS-11-254כשהרשל מוצא תוכנית עתיקה, אחד מהדרישות יכולה להיות רשומה כ "מק"ט 
 אום".  5תרמי בערך 

יו אין לו הרע של הרשל, ברשומות". למזלו B2הרשל יתקל בדרישה "סליל אינדוקציה דגם  במקרה אחר,
או סוחר אשר  טהרשל יאלץ לנסות ולמצוא טכנאי אחר המכיר את המק"את המק"ט של הפריט הזה ו

 מחזיק בפריט כזה.
  כל טכנאי יקבל רשומות משלו בעת רישום הדמות.
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   תוכניות יצירה

 זה מה שמרכיב ציביליזציה. הברגים והאומים האלו, הם הברגים והאומים של התרבות."“
 

 ישנם דמויות רבות בעלות יכולות ליצור חפצים בעלי משמעות מכאנית או לתקן כאלו. SUNBURNב
 

( מתאימות אצל בעל blueprintsכל יכולת של יצור חפצים משחקיים מצריכה הימצאות של תוכניות )
המלאכה. תוכניות כאלו הן יקרות מפז, שכן לא ניתן לשכפל אותן באמצעים הקיימים בעולם המשחק. 

תוכניות אלו הינן פריט משחקי אשר ניתן לגנוב אותו, אך רק בעלי מלאכה בעלי ידע מתאים יוכלו 
 להשתמש בו.

העבודה ותנאים נדרשים נוספים. כל תוכנית תפרט את הדרישות החומריות ליצירת הפריט, משך 
מצופה משחקנים להשקיע במשחק תהליך היצירה. דמות הממלא את הדרישות הללו יכול להמיר את 

 המשאבים בפריט משחקי אצל המנחה האיזורי. 

הן פריטים שבעלי מלאכה מתחילים את המשחק איתו ויכולים למצוא עוד במהלכו.  תוכניות רגילות
 שך וחוזר. זיקוק משאבים ויצור חומרים פועלים על פי תוכניות רגילות.הן עמידות בשימוש ממו

הן נדירות במיוחד ושבריריות במיוחד: הן יתפוררו לאבק או שהכתוב ידהה לאחר  תוכניות עתיקות
חשיפה קצרה לאור. תוכניות אלו משמשות לייצור פריטים מיוחדים כגון נשקים, אמצעי מיגון 

ות עתיקות טובות לשימוש פעם אחת בלבד ויסומנו ככאלו. לא ניתן ומכשירים חשמליים. תוכני
להעתיק או להשתמש בהן במשותף בו זמנית על ידי יותר מבעל מלאכה אחד. מכל תוכנית עתיקה 

 ניתן להפיק אך ורק פריט אחד ויחיד.

 

 זיקוק 

השתמש זיקוק הוא תהליך של הפיכת משאבים הנאספים בשטח לחומרים נקיים מספיק על מנת ל
בהם לרקיחת תרופות, סמים רעלים ופריטים נוספים. זיקוק מחייב שימוש במזקקה. המשאבים 

 והאבקות שניתן להפיק מהם הם:

  אבנים לבנות, ניתן להפיק מהן אבקה לבנה. -קווארץ 
  ניתן להפיק מהם אבקה ירוקה -עשבים 
  אבנים צהובות, ניתן להפיק מהן אבקה צהובה. -גופרית 
  בנים כחולות, ניתן להפיק מהן אבקה כחולה.א -גבישים 
  אבנים חומות, ניתן להפיק מהן אבקה חומה. -מלחת 

 

 הכנת חומרים

הכנת חומרים הוא תהליך של רקיחת רעלים, תרופות או סמים, ומחייב שימוש במעבדה. דרישות 
 הזמן והחומרים הדרושים יהיו מפורטים בתוכניות השונות.

מתכונים מהרמה הראשונה בלבד, בעולם קיימים חומרים מתקדמים  דמויות רשאיות להתחיל עם
 כאלו( 12 לפחות יותר אשר ניתן למצוא את התוכניות שלהם בזמן המשחק. )רמז, ישנם

 

  תרופה, מנטרל השפעת זיהום. -אנטיביוטיקה 
  סם, מנטרל השפעות של פארנויה ונזק נפשי, הדמות הנוטלת חווה אופוריה  -אופוריה

 שך עשרים דקות.לשמחה למ
  תרופה, מעיר מתרדמת ומבטל השפעת סמים, אך לא התמכרויות. -מלחי הרחה 
 תרופה, מוזרקת, מעיר מעלפון עקב פציעה, הדמות נחשבת חבושה. -פאק -סטים 
  סם, מבטל השפעה של אמנזיה ונזק מוחי, הדמות הנוטלת חווה חזיונות פסיכודליים,  -פיוטה

 ור לקוסמוס למשך עשרים דקות.ניתוק מהסביבה הקרובה וחיב
  תרופה, שימוש בזמן טיפול בפצעים מאפשר לרופא לשלוף שני קלפי רפואה  -חומר חיטוי

 ולבחור אילו מהם ישפיעו.
  תרופה. מוזרק, מרפא השפעות של נזק עצבי, אורטופדי ופצע שלא  -אליקסיר תאי גזע

 נרפא.
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  זק עצבי, נזק מוחי ומעיר מתרדמת.תרופה, מוזרק, מרפא השפעות של נ-ניורוסטימולטור 
  תרופה, מרפא השפעות של אמנזיה ונזק נפשי, גורם לדמות לפארנויה  -תערובת עלי תה

 למשך שעה.
  רעל, הקורבן מתחיל להזות ולהקיא החל מחמש דקות לאחר טעימת הרעל למשך  -דאטורה

 השעה הקרובה.
  "ינוטרל הרעל, הוא ירפא רעל, הקורבן תחת השפעה של אמנזיה עד אשר  -"פרח עד

 שעות. 12מאמנזיה או שיחלפו 
 ( נוידNOID )-  רעל, הקורבן תחת השפעת פארנויה עד אשר הרעל ינוטרל, הפארנויה

 שעות. 12תטופל או שיחלפו 
  תרופה, משמשת לחבישת פצעים. -תחבושות 

 

 ./ סחר חליפיןכלכלה 

הם כדורי תחמושת בתור הנפוצים ריטים אחרים. אביב החדשה נהוג להחליף כל מיני פריטים עבור פ בתל
ת עתיקים בחולות העיר, האחרונה התגלו יותר ויותר מטבעובעת סחורה יקרה ופקקים כעבור סחורה זולה. 

יודע, אך הפריטים המנצנצים הללו לא  ?יש קשרהאם בסמיכות לניקוז מאגר הדלק שהתגלה בשנה שעברה. 
 נהיו חביבים על הבריות בסחר החליפין. 

 טעינת קליעים

רתה על ידי שחקנים, דמויות במשחק יהיו מפוזרים קליעי נרף שונים ברחבי המשחק. תחמושת שנו
מנחים או סתם פוזרו. כל קליע הנמצא בשטח המשחק הוא תרמיל ריק בעיני הדמויות. ניתן לטעון 
אותם מחדש באבקת שרפה וקליעים על ידי בעל מלאכה מוכשר בבית מלאכה. טעינת סט קליעים 

ליעים סטנדרטיים תקח חצי שעה, ובמסגרתה ניתן לטעון עד עשרה קעבור טוען ברמה הראשונה 
 ,ZINGחיצי  ,MEGAאו דסקיות וורטקס( או חמישה קליעים כבדים )חיצי  HIR)חיצי עילית, כדורי 

(. טעינת סט כזה תצרוך אצוות היצוררקטות וטילים( )לא חייבים להיות מסוג תחמושת זהה באותה 
 אבקה חומה אחת וסט של ג'אנק.

 

 תיקון ובניה

ימוש של פריטים הרוסים. ניתן לתקן שריונות, מגינים, כלי נשק תיקון הוא תהליך של החזרה לש
קרים, כלי נשק חמים ומכשירים אלקטרונים. כל אחד מסוגי התיקון הללו הוא כשרון נפרד בשל סט 

המיומנות הנפרד הדרוש לכל אחד. דרישות התיקון למכשירים אלקטרוניים יפורטו על המכשיר, שכן 
 ך בעל מלאכה מיומן יבין מה נדרש לתיקון מכשיר שכזה.הם שונים מאוד אחד מהשני, א

 כל תהליכי התיקון מחייבים שימוש בכלי עבודה של הדמות ובהמצאות בבית מלאכה מתאים.

 :וזמני העבודה עבור בעלי מלאכה ברמה הראשונה הםדרישות חומרי הגלם 

יתן לתקן שלוש נקודות שעת עבודה וסט של ג'אנק. נ עשר: כל נקודת שריון תקח שריונות ומגנים
 שעה בשימוש בשני סטים של ג'אנק וסט של סחבות. חצישריון בתקופה של 

 80: תיקון נשק קפא"פ.יקח עשרים דקות ויצרוך סט של ג'אנק אם הוא קצר מ תיקון כלי נשק קרים
ס"מ. 150ס"מ, ושלושה סטים אם הוא גדול מ 150ס"מ וקטן מ  80ס"מ, שני סטים אם הוא גדול מ

 קון קשת מסוג כלשהו יקח עשרים דקות ויצרוך סט של ג'אנק וסט של סחבות.תי

:תיקון כלי נשק חם יקח כעשרים דקות. בשל רמות המורכבות המשתנות של תיקון כלי נשק חמים
 כלים אלו, הדרישות החומריות משתנות בהתאם לאופן פעולת כלי הירי:

 

  ג'אנק. 1ר כל ירי. יריה בודדה, טעינה ודריכה לאח -כלי ירי בסיסי 
  )ג'אנק. 1קליעים + 6אחסון פנימי )כולל תופים( עד )וכולל 
 ג'אנק. 2קליעים + 6אחסון פנימי )כולל תופים( של יותר מ 
 + ג'אנק,+ אבקה צהובה 1מוזן מחסנית חיצונית 
 1כל לחיצת הדק יורה קליע נוסף ללא דריכה,טכנוג'אנק + -ירי חצי אוטומטי. 
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  1טכנוג'אנק, +  1+ כל לחיצת הדק יורה קליעים עד הפסקת הלחיצה,  -ירי אוטומטי מלא 
 אבקה כחולה.

 דוגמאות לחומרים הדרושים לתקן דגמי רובים נפוצים:

 Jolt, bigshock, proton, glowshot, nitefinder, firestrike:  אחד ג'אנק 
 Strongarm, doublestrike. Hammershot, magnus, cyclonshock, vagabond:  שני 

 ג'אנק
 Stryfe, modulus, rayven, rapid red: אנק’ג 2אנק אחד ו ’אבקה צהובה אחת , טכנוג 
 Roughcut 2X4, flipfury, rotofury, : ג'אנק שלושה. 
 Retaliator, alpha-trooper, recon 2.0, longshot, longstrike, centurion, 

pyragon:,  אנק ואבקה צהובה אחת’שני ג 
 Stockade, barricade: אנק אחד’אנק וטכנוג’שלוש ג 
 Rapidstrike, nitron, hyperfire: אנק אחד, אבקה כחולה ואבקה צהובה’אנק, טכנוג’שני ג 
 Swarmfire: אנק’אבקה כחולה ושלושה ג  ,אנק’טכנוג. 
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 יצירת דמות
 

 מי אני?" -הוא שאל מי אני. ואז הפיוטה התחילה להשפיע. ואני שאלתי אותי“
 

 איננה תהליך מסובך. לכל דמות ישנם מספר מאפיינים פשוטים: SUNBURNרת דמות ביצי
  עירונישיוך. 
 ( מוסדday job) 
 .שיוך אנושי 
 .כשרונות 

 כל מה שמעבר לכך הוא על טהרת השקעת השחקן.
 

 :שכונות -שיוך עירוני 

וזהו המקום בו  תשתית העיר מחולקת לארבע שכונות שכל אחת מפקחת על פן בתפקוד השוטף של העיר
 על מזרון במבנה או יקים את אוהלו.  -רוב זה גם המקום בו השחקן ישןל . .נמצאהבית של הדמות 

 :השכונות הן
 

מדבר: הבתים שנבנו סביב צינור המים הראשי ומתקן ההטפלה והזיקוק שנבנה שם בשנה האחרונה, -נווה
כאשר רמות הזיהום במים המגיעים לעיר עלו בהדרגה בעקבות גלי הקרינה בחורף אשתקד, ואשר תפקידם 

פקוד השכונה קריטיים לעיר לא רק בגלל מי השתיה, חלק לא פחות חשוב הוא לתחזק אותם. המתקן ות
 משאב(, אבל גם מים נקיים בצורת בסיפור המשחקההיגיינה. נווה מדבר מספקים לעיר מים לשתיה ומקלחת )

משחקי )במבחנות( שקריטי בשימוש לרפואה )אם אין יש סיבוכים ומחלות(. מים כאלו מאוד שימושיים בטיהור 
 קרינה.איזורים מ

 
והקימה תחנת , דיפיבולטורים:חשמל: עם מצבור הדלק שגנב צה"ל העיר פנתה למקור הכוח שהיה לה-עמוד

התקווה בחסות קריסטל מנטה בשנה שעברה. השכונה -כוח שבנויה על הטכנולוגיה שהעיר למדה מפתח
שמל מתחזקת את המתקן ואחראית על הזרמת החשמל ותחזוקו לעיר על ידי טעינות ואספקת מצבורי ח

רזרווים בצורת הטענת בטריות ומצברים. מכשירי קשר, גלאי קרינה וכמעט כל מכשיר חשמלי זקוק לסוללות 
אף  -לשם פעולה לאורך זמן. מאוד סביר כי תדרש החלפת סוללות במכשירים חשובים לפני יציאה לשממה

 אחד לא רוצה להתקע בשממה ללא גלאי קרינה.
 

גבעת התחמושת: שכונה שבנויה סביב סדנא להכנת תחמושת שגדלה לבית חרושת קטן אחרי שהעיר בזזה 
חומרים שמגוג, כסית ובעיקר צה"ל השאירו מאחוריהם. תפקידה הוא לספק אספקת תחמושת שוטפת לכוחות 

 .'ם לשממה וכוהמגנים על העיר, היוצאי
 

שכונה ד' )ביבים(: שכונה שבנויה בקרבת צינור הביוב ומתחזקים חממה על האדמה המדושנת. תפקידה הוא 
לדאוג שהפסולת מהביוב עושה את דרכה בבטחה לאדמת החממה ולגדל ולקצור את הירקות, הפירות 

בחממה. הגידולים הללו שימושיים מאוד בשל הריכוז הגבוה של החומרים התזונתיים שהם והעשבים הגדלים 
ק ר מכילים ביחס לעשבים הגדלים בשממה, מה שאפילו ניתן להבחנה בשל הריח החריף אותם הם מדיפים.

 .Zן יטמילהכין ו מעשבים אלו ניתן
 
עם התואר 'קבלן' או 'מנהל עבודה' של השכונה. הקבלן מעניק  (דמות שאינה שחקן( לכל עיר יש דב"ש 

מתוקף היותו חבר בשכונה.  לתושבי השכונה, ויש לכל תושב מספר 'עבודות' שהוא מחויב להם ביום משימות
 בהתאם לשכונה שלה.משאב משחקי ב תתוגמליא ה משימה משלימהמאותה שכונה  דמותכאשר 

  
 :המשאבים לפי שכונות

 מדבר-נווה
 Ram Belkin- שכונה אחראי

 משאב: מים מזוקקים 
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 חשמל-עמוד
 sen sorokin -אחראי שכונה

  : בטריותמשאב 
  התחמושת-גבעת

 nour shahinאחראי שכונה
 משאב: תחמושת
 (שכונה ד' )ביבים
 gili cohen arazi :אחראית שכונה

 משאב: עשבים. 
 

 
 

 שיוך מוסדי:

ל הדמות לאחת השכונות יש לעיר שלל ארגונים, עסקים וקליקות שתושבים יכולים להשתייך לצד שיוכה ש
אליהם ולמצוא איתם מטרות משותפות להשקעת משאבים ואנרגיה. חלקם ישנים וממוסדים בעיר, אחרים 

 .הצטרפו או נוצרו בחלוף השנה האחרונה
 .וא בחירהבעוד כל שחקן הוא חלק מאחת מארבעת השכונות, שיוך למוסד ה

למרות היתרונות הברורים בשיוך למוסד ותמיכתו שחקנים יכולים לבחור שלא להתחיל עם שיוך למוסד. הם 
עדיין חלק משכונה אך אדונים לעצמם כשזה מגיע לכבלים הקושרים נטיות פוליטיות, כלכליות ואידאולוגיות 

 .ויכולים להצטרף למוסד במהלך המשחק
דמויות במוסד.הרשמה למוסד תלויה במספר המקומות  5-10רכבים מבערך מוסדות הם יחסית קטנים, מו

 .הפנויים שיש למוסד לגייס
מספר מקומות פנוי לכל קבוצה ניתן באופן פרטני ע"י צוות סאנברן לפני המשחק. בנוסף, כל קבוצה תקבל 

 .מספר מקומות פנויים לגייס דמויות ללא מוסד במהלך המשחק דרך רולפליי
 : 2אביב החדשה בסאנברן -דות של תלרשימת המוס

 
  .הסליק. מוותיקי העיר, חנות הנשק האייקונית של תל אביב החדשה*

 Ido Eliakim :ראש מוסד
 
 .שוק הבשר. מוותיקי העיר, בעלי העבדים והעבדים שלהם*

 Nitzan Havoc :ראש מוסד
 
 .מותיקי העיר, ממוקצעים בהישרדות וחיים את השממה -הסיירים*

 [סגורה לגיוס] Gal Porat :סדראש מו
 
 .תחנת חדשות שמאגדת צלמים, עיתונאים, שדרנים וצוות טכני -זבל טי.וי.*

 Gil Getreuer :ראש מוסד
 
  .אביב החדשה-משרדים אדמניסטרטיבים ומחלקת מחקר ופיתוח של זכיינית התאגיד בתל -תאגיד קריסטל*

 Melissa Garcia :ראש מוסד
 
אביב החדשה -ה של תאגיד קריסטל, נשלחה לאבטח את תאגיד קריסטל ולסייע לתלהמיליצי -סיירת מנטה*

  .בעיר כמו בשממה
 .ראש מוסד: יקבע בהמשך

 
 .אביב החדשה-אסופת טכנאים המציעים תמיכה טכנית לתל -בזק*

 Daniel Ginat :ראש מוסד
 
 .מדעני האגודה לחקר השממה, מתפעלים מרפאה בעיר -שושנת יריחו*

 Blechman Shay :ראש מוסד
 
  .מוסד שמאגד חנויות בסגנון שוק, ויותר מהכל הם סוחרים במידע -הגרנד קניון*

 .ראש מוסד: יקבע בהמשך
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  .כת שסוגדת לאלוהות שבקוד המחשב -המסדר הבינארי*

 Roni Slavin :ראש מוסד
 
 .ארגון של שכירי חרב מתוקתקים -הבריגדה *

 Aya Ilan :ראש מוסד
 
  .בית ההימורים של המפורסם של העיר -קזינו רויאל*

 Omer Klaus :ראש מוסד
 
  .מאורת סמים המאוכלסת על ידי פאנקיסטים -הפטריה*

 .אור אשכנזיראש מוסד: 
 
  .מוסכניקים שמתמחים בתיקון וטכנולוגיה -המוסך של בוברוב*

 Alexander Kalinin :ראש מוסד
 
  .וצים לקדם את האג'נדה שמוטנטים לא שונים מהשארארגון של מוטנטים שר -ארגון זכויות המוטנטים*

 .ראש מוסד: יקבע בהמשך
 
 .ארגון אנטי מוטנטים המאמינים שלא מגיע למוטנטים זכויות בחברה -האחווה הטהורה*

 ראש מוסד: יקבע בהמשך
 
  .הפלוגה שעזבה את צה"ל, חוזרים בתחילת המשחק -דם המכבים*

 Alon Ben Tovim :ראש מוסד
 
 .חברת דואר מאולדטאון -הדואר הגרמנימשרד *

 [קבוצה בינלאומית] Heinz Rüdiger :ראש מוסד
 
  .כת שכתבה מערכת אמונית המבוססת על שברים מדתות העולם הישן -בית חב"ד*

 .[סגורה לגיוס] Jonatan Bukshester :ראש מוסד
 
 .דעים שיש מי ששומר עליהםאביב החדשה יו-השומרים האימתניים של הסדר בעיר, אזרחי תל -השופטים*

 Roee Lieber :ראש מוסד
 
  [. ]נאפסים01:00עד  21:00המועדון: אנשי המסיבות מתאגיד קריסטל באים בליין מסיבות חדש כל ערב מ*

 Kira Boiman :ראש מוסד
 
 .זרם בדלני מהכת של בית חב"ד היוצאים לשממה בעקבות אמונתם -שומרי יהודה*

 Yeheli Cialicראש מוסד: 
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 שיוך אנושי
שמעוניין לשלב י מ. ו כל וריאציה אחרתלא ניתן להתחיל משחק עם חלקים מכאניים, כסייבורגים א :צדהערת 

 מאפיינים כאלו חייב לפנות באופן פרטני לסגל המשחק. 
 בשממה לא כל התינוקות נולדו בריאים ושלמים, חלקם נולדו עם משהו קצת מעבר.

כל שחקן רשאי לבחור לשחק מוטנט, תחת הגבלות הקבוצה שלו. למוטנטים ישנם מספר זנים בעלי יכולות 
ות התלבושת מיוחדות אשר שחקן רשאי לבחור בהם. אם שחקן בוחר במוטנט מיוחד, הוא חייב לעמוד בדריש

ודרישות המשחק המפורטות. בצד זה, מוטנטים מיוחדים מקבלים יכולות מיוחדות. בנוסף לאלו, ניתן לבחור 
לשחק מוטנט פראי, אשר אין לו הגבלות מראה או משחק. מוטנטים אלו הם אפשרות לשחקנים לעטות 

ן צריכים לעמוד בהגבלות תלבושות, תחפושות ואיפור מיוחדים ללא התעסקות בחוקים נוספים. הם עדיי
 הקבוצה, אך אינם חייבים בדרישות משחק מיוחדות אחרות.

 הזנים הם:
 

 .ניוקס. מוטנטים אלו נראים חיוורים וחולים, והם בעלי עמידות גבוהה מהרגיל לקרינה 
  פילים. קרויים על שם מפלצות מהאגדות, מוטנטים אלו בעלי עור אפור וגס וידועים כטיפוסים קשוחים

 וחד.במי
  דיפיס. בגופם של מוטנטים אלו זורם חשמל, ולעיתים הם יכולים להשתמש בו להגנה או לטעינת

מכשירים אלקטרונים ואף דברים מוזרים יותר. לא נדירים המקרים בהם מוטנטים אלו סובלים כאב 
 רב מהיכולות שלהם.

 ולים להציג זנבות, כנפי חרקים, פראים. למוטנטים אלו אין מאפיין פיזי אחיד או יכולות מיוחדות. הם יכ
 עיניים נוספות, גפיים נוספות, קשקשים, קרניים ועוד.

 

 ציוד התחלתי

כל דמות במשחק רשאית להביא עמה כל פריט ציוד אותה היא מסוגלת לשאת עליה, כאשר ההגבלה היחידה 
על הציוד שהיא יכולה  . לכל קבוצה ושיוך דמות ישנן הגבלותמאחדהיא על מספר הנשקים החמים: לא יותר 

שר להתחיל עמו את המשחק ולהשתמש בו במהלכו. שחקנים הרוצים להשתמש במהלך המשחק בנשק א
 המתאים, יכולים להפקיד את הנשק בעת הרישום ולקבל קלף ממוספר להתחיל עימו הדמות שלהם לא יכולה

דמות שלהם תצליח לתווית שתחובר לנשק המופקד. הנשק המופקד יחכה בעמדת המסטרים עד אשר ה
 למצוא תוכנית לייצור נשק ולייצר אותו )או לשלם/לסחוט דמות אחרת לעשות זאת(.

השחקנים מוזמנים להביא כמה שיותר פריטים מגניבים למשחק, צוות המשחק שומר לעצמו את הזכות 
 להעניק בונוסים מיוחדים לפריטי תלבושת, ציוד או איפור מרשימים במיוחד. 

 

 כישרונות

כישרונות הזמינים לדמות. כישורים אלו מייצגים את המקצוע בשני דמות במשחק ישנה אפשרות לבחור  לכל
והידע שצברה הדמות במהלך חייה. נדירים האנשים שחסרי כשרון כלל בעולם האכזר של לאחר האסון. מי 

 שלא נושא בנטל, מושלך הצידה.
יד השמישות בשממה. חלק ניכר מהכישרונות דורש  הכישרונות כוללים סוגים של טיפולים רפואיים ומלאכות

ציוד מיוחד, וחלקם דורשים אף משאבים משחקיים. מצופה משחקן לספק לעצמו ציוד )פרופים( הנדרש כגון 
 מכשיר למדידה קרינה למומחי קרינה, כלי עבודה לבעלי המלאכה השונים וכדומה.

אך הם זמינים לכל קבוצות המשחק. יש לשים לב  קבוצת הדמות יכולה להשפיע על השימוש בכישרונות אלו,
שחלק מהכישרונות מחייבים מיקום משחקי כגון בית חולים או בית מלאכה, הזמינים רק לתושבי העיירה 

 בתחילת המשחק.
 

חלק מהכישרונות יכולים לייצר פריטים משחקיים: זיקוק משאבים ויצירת חומרים. כל בחירה בכישרון כזה 
הכנת סוג אחד של משאב או חומר. ניתן לבחור בכישרון שכזה פעמיים על מנת לקבל שתי מזכה בתוכניות ל

תוכניות לחומרים או משאבים שונים. כמות התוכניות לכל חומר או משאב מוגבלת במשחק. ככל שתקדימו 
 להגיש דמות, כך תהיה לכם בחירה יותר חופשית.
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 התקדמות דמויות

 

על ידי שימוש בכשרון ורישום של השימוש  לרוב נעשיתתקדם. התקדמות במרבית הכשרונות דמות יכולה לה
אשר הדמות ממלא בזמן  הזה. הרישומים הם למעשה דו"חות רפואיים, רישומי אצוות יצור וטפסים דומים

. שחקנים יקבלו את הטפסים המתאימים לדמותם בעת הרישום. לאחר ביצוע מספר שימושים העבודה
טופס, שחקן יוכל להחתים מארשל או מסטר איזורי על כך ולקבל אישור ו/או מתכון בכשרונות לפי המפורט ב

שיטה נוספת להתקדמות היא קריאת ספרי הדרכה לכישרונות  מתקדם יותר, בהתאם לכשרון הספציפי.
מסויימים. ספרים אלו, כמו תוכניות עתיקות, הינם מצרך יקר ומתכלה לאחר שימוש, ויכולים להיות נחוצים 

סגל המשחק שומר לעצמו את הזכות להציג בפני דמויות במהלך מוד יכולות חדשות או שיפור בהן. ללי
 המשחק אמצעים אחרים לקידום הדמות.

 
ההתקדמות בדרגות יכולה להשפיע על משך העבודה הנדרשת למטלות, הדרישות החומרית, גישה למתכונים 

 ברמה גבוהה ועוד.  
 

ים. לימוד של מיומנויות חדשות לחלוטין הוא דבר מסובך למדי ויצריך ההתקדמות הזו נשמרת בין המשחק
 השקעה ממושכת מאוד של דמות במהלך משחק שלם *או יותר*.

 

 הממשיכות בין המשחקיםדמויות 

הממשיכות בין המשחקים יכולות לשמור את כל הפריטים המיוחדים והמיומנויות שאספו, כך עוד דמויות 
רשאית לנטוש חלק ממיומנותיה ולהתמחות דמות מצויין בידי השחקן.  (או הקלפים שלהם)הפריטים עצמם 

במקצוע חדש, כל עוד הוא מקצוע פשוט והדמות הייתה עסוקה בלימוד ושימוש בכישרון החדש במשך השנה 
 הצטרפות לצוות מרפאה ולימוד עזרה ראשונה. :לדוגמאחרונה. הא

 :לנטוש וללמוד את הכשרונות הבאיםניתן 
 .זיקוק חומרים, תיקון שריון, תיקון כלי ירי, תיקון כלי נשק, יצור תחמושת, עזרה ראשונה, מומחה קרינה

 (רק להשתמש במד קרינהמומחה קרינה חדש לא ידע לטהר איזורים, אלא (

 הגשת הדמות

 
, שיוך אנושי וכישרונות, יש לשלוח בטופס המתאים לדוא"ל המשחק את כל אלו, שכונהלאחר קביעת שיוכי 

ק מוטנט, יש לצרף צילומים ברורים של השחקנית במראה משחקי בצירוף שם הדמות. במידה ויש בקשה לשח
 נשקים, מגנים, שריון, איפור. -מלא, עם כל הציוד טעון האישור

אלא אם כן ישנה חוסר הלימה לדרישות, הדמות תאושר ולשחקן תינתן אפשרות הבחירה בתוכניות הזמינות 
פירוט דרישות המשאבים הנחוצים לתוכניות  בזמן ההרשמה. על מנת למנוע מצבים של ניצול השיטה לרעה,

 השונות ישמרו חסויות עד לתחילת המשחק. 
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 חסרונות ויתרונות של קבוצות

 מוטנטים

בעולם שאחרי המלחמה הגדולה לא רק בני אדם רגילים מסתובבים בשממה. עקב חשיפה לקרינה 
לו היו שמעות. ילדים הנוראית אשר הגיע עם הנשורת החלו להיוולד ילדים, מוזרים. תחילה א

-שזוהרים בחושך או ילד הפולט ניצוצות מגופו אך לאט לאט לאורך השנים שמועות הפכו מציאות ונוי
 לנד התמלא בהם. 

 חלק קוראים להם ילדי האטום, חלק מפלצות אבל דבר אחד בטוח, הם כבר לא בני אדם לגמרי. 
 יוקס, דפיברילטורים ופראים.לאורך השנים קוטלגו המוטנטים לארבעה שונים, פילים, נ

 
 משחק כמוטנט

שחקן רשאי להוסיף סוג אחד של מוטציה לדמות שלו, כל עוד הוא עונה על דרישות המראה של 
המוטציה, דמותו מתאימה ועונה על ההגבלות המשחקיות על המוטציה, כגון מעמד בקבוצת 

ר למנחים, ורק לאחר קבלת המשחק. יש לשלוח תמונה מלאה של מראה הדמות המוכן עם כל האיפו
 אישור יתבצע הרישום.

מספר השחקנים אשר מסוגלים לשחק מוטנטים בעלי השפעות מכאניות )פילים, ניוקס ודפיברילטורם 
 ומעלה( מוגבל. 2מרמה 

 
 סוגי מוטנטים:

 
פילים הם מוטנטים אשר עקב חשיפה לתנאי שטח הקשים והקרינה הרבה נולדו עם עור  -פילים ( 1

 מיוחד.קשיח ב
מוטנטים אלו בעלי גוף מעוות ועור עבה ואפור, מכאן שמם: פילים. לפי האגדות היו אלו חיות בעלות 

עור קשיח ומראה מוזר. פילים ידועים כמוטנטים בעלי כוח פיזי רב וקשים לחיסול. אגדות אומרות 
 שניתן להכין מעורם שריון אשר גמיש כמו בד וחזק כמתכת.

 
חשוף חייב להיות צבוע באפור, ובנוסף, חייבת להיות לפחות תוספת אחת של  דרישות מראה: כל עור

 עיוות חיצוני של העור )פרוטזה של גידולי עור מסיליקון לדוגמה(.
יתרון משחקי: פילים הם בעלי עור קשיח ועבה יותר מזה של האדם הממוצע, יכולת "מכת הלם" לא 

 3כלומר, יאבדו שימוש בגפה רק לאחר  ור פגיעה.עובדת עליהם והם בעלי נק"פ אחד נוסף בכל איז
 פגיעות באיזור החיוני. 3פגיעות בה, יאבדו הכרה רק לאחר 

מוזרקים כגון  , סמים או תרופותחסרון משחקי: עורם העבה מונע מהם להנות משימוש מחיזוקים
 סטים פאקס.

 
פם הצנום יכול לגרום ניוקס הם יצורים מוזרים ומטרידים בשממה, עורם הלבן וגו - ניוקס( 2

לצמרמורת גם באמיצים ביותר. ניוקס הם בעלי גוף חלש ובדרך כלל חולה ועייף אך גוף זה חסין 
ביותר לקרינה. כיסי קרינה אשר היו גורמים לאדם רגיל להקיא דם ולסבול מכאבי תופת מהווה לא 

 הטובה ביותר. יותר מעקצוץ קליל על גופם של מוטנטים אלה אשר הפכו את הקרינה לחברתם
 

דרישות מראה: חובה: עור צבוע באחד או יותר מהגוונים הבאים: לבן, ירוק בהיר. לא חובה, אך 
מומלצים האמצעים הבאים: עדשות מגע בצבעים בהירים כגון לבן, ירוק או צהוב. איפור עיניים 

 שקועות. שיער מדובלל או בצבעים כגון לבן, כסף, ירוק ניאון או צהוב ניאון.
 .3עמידים במיוחד בקרינה ובעלי עמידות פנימית של +תרון משחקי: ניוקס י

נקודות שריון  2חסרון משחקי: ניוקס חלשים פיזית ולא מסוגלים ללבוש שריון כבד )כל מה שיעניק 
סמ', או במגן  80באיזור פגיעה(. בנוסף הם אינם יכולים להשתמש בנשק קפאפ שאורכו עולה על 

 יו עולה על חמישים ס"מ.שאחד או יותר ממימד
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במבט ראשון לא תוכל לזהות אחד, לפעמים בעלי מראה מוזר ולפעמים נראים  -דפיברילטורים ( 3

כאדם רגיל. דפיברילטורים הם המוטנטים המיוחדים ביותר בשממה. גופם עקב סיבות הלא ברורות 
אדם  טורים במגע עם מוליך. לאיש מפיק חשמל כמו סוללה, את חשמל זה יכולים לפרוק הדפיבריל

יכול להיוולד כדפיברילטור או להפוך לאחד בהמשך חייו. בנוסף רמת חומרת המוטציה עלולה גם היא 
להשתנות לאורך חייו של המוטנט. דפיברילטורים ברמות גבוהות )ב. וג.( חווים כאבים חדים אם הם 

יבה זו או אחרת אינו מסוגל לפרוק לא פורקים את החשמל מגופן באופן קבוע. דפיברילטור אשר מס
את החשמל מגופו לאורך זמן ממושך חווה תופעות לווי הכוללות כאבים, עילפון ובמקרים קיצונים 

 מוות.
 :3רמות חומרה של דפיברילטורים מתחלקות ל

דפיברילטור ברמה זו מפיק חשמל בגופו באופן מוגבל, חשמל זה אינו מספיק ליותר  -רמה א. 
 פשוט ובמגע עם בן אדם יהווה ללא יותר מכאב חד אך לא קריטי.מהפעלת פנס 

 סוג זה יכול לעבור חיים שלמים בלי לבצע פריקה ולא חווה כאבים עקב היכולת שלו.
 

דפיברילטור ברמה זו כמויות משמעותיות של חשמל בגופו, חשמל זה מספיק כדי להפעיל  -רמה ב. 
 מלאה יכול לגרום לנזק לבן אנוש.ים בשממה ופריקה יאת רוב המכשירים החשמל

 שעות בלי פריקה עד הופעת סימני לווי.  6סוג זה יכול לעבור עד 
 

לא קיימים הרבה מהם, יש שיגידו שהם לא יותר מאגדה. סוג זה מפיק בגופו כמויות  -רמה ג. 
 קיצוניות של חשמל ומסוגל לספק כמות חשמל השווה לזו של גנרטור. 

  ורמת לעלפון של אדם אשר נפגע ממנה, אך יכולה גם לשמש לטוב. פריקה מלאה מסוג זה ג
גנרטור רמה ג. נמצא תמיד במצב של כאבים וצריך לבצע פריקה לעתים קרובות מאוד על מנת 

 לשמור על תפקוד תקין. 
 

 דרישות מראה: 
 אין דרישות מראה. ניתן לבחור להציג מאפיינים המפורטים לרמות היותר גבוהות. רמה א.

 
אחד )או יותר( מהפריטים הבאים: עדשות מגע בצבע כחול חשמלי, לבן, צהוב ניאון או  רמה ב.

מראה חשמלי אחר, שיער בצבעי כחול חשמלי )ניתן לשלב לבן בכחול(, ידיים מפוחמות בקצוותיהם 
 )רק לשחקנים ללא כפפות(, ורידים כחולים או סימני ברקים מסומנים על גבי העור, מקור אור הנובע
 מהגוף )חלק מהתלבושת, שיראה כאילו הוא נובע מגוף השחקן, שימוש בלדים מהבהבים מומלץ(. 

 
שניים )או יותר( מהפריטים הבאים: עדשות מגע בצבע כחול חשמלי, לבן, צהוב ניאון או  רמה ג.

מראה חשמלי אחר, שיער בצבעי כחול חשמלי )ניתן לשלב לבן בכחול(, ידיים מפוחמות בקצוותיהם 
רק לשחקנים ללא כפפות(, ורידים כחולים או סימני ברקים מסומנים על גבי העור, מקור אור הנובע )

 מהגוף )חלק מהתלבושת, שיראה כאילו הוא נובע מגוף השחקן, שימוש בלדים מהבהבים מומלץ(. 
 

 יתרון משחקי
ם לרמת דפיברילטורים מסוגלים לבצע בכל פרק זמן מסוים 'פריקה מלאה'. פריקה זו, בהתא

 הדפיברילטור, מסוגלת להפעיל מכשיר טכנולוגי/לשרוף אותו, או לחלופין בנגיעה בשחקן אחר נזק.
 

שעות מהפריקה האחרונה שלו. פריקה  3מסוגל לבצע פריקה מלאה כל עוד עברו יותר מ רמה א.
רמת מסוגלת להפעיל מכשירים טכנולוגים קטנים )לדוגמה פנס(. פריקה מלאה של רמה א. אינה גו

 לנזק למכשירים או דמויות.
 

מסוגל לבצע פריקה מלאה כל עוד עברו יותר משעתיים מהפריקה האחרונה שלו. מחויב  רמה ב.
שעות אחרת מתעלף. פריקה זו מאפשרת הפעלת כל מכשיר טכנולוגי יחיד אשר  6לפריקה פעם ב



26 

 

  26 

 

מת להימום אם מופעלת לא מצוין עליו אחרת על ידי סימון של ההפקה. פריקה מלאה של רמה ב.גור
 על דמות אחרת.

 
לבצע פריקה מלאה פעם בשעתיים, אך מסוגל לבצע פריקה כל עוד עברה שעה מחויב  רמה ג.

מהפריקה האחרונה שלו. פריקה זו מאפשרת הפעלה של כל מכשיר טכנולוגי במשחק. פריקה מלאה 
ולפת יכול להחזיר אותה על דמות אחרת תגרום להימום. לחלופין, פריקה מלאה על גבי דמות מע

 להכרה עם נק"פ אחד באיזורים החיוניים )מפצועה לחבושה(.
 מוטנט זה חווה כאבים נוראים באופן קבוע ולא נדיר שמאבדים את דעתם. 

 
 חסרון משחקי

דיפיברילטור שאינו מבצע פריקה למכשיר חשמלי )להפעיל או להרוס(, למוט הארקה או לדמות 
הכרה( בזמן הקצוב לרמתו, מאבד הכרה )אפס נק"פ, הדמות פצועה אחרת )להמם או להחזיר ל

 וזקוקה לחבישה.(
 רמה א. אין הגבלת זמן.
 רמה ב. כל שש שעות.

 רמה ג. כל שעתיים
 
מוטנטים אלו הם בעלי מוטציה ברורה לעין אשר לא נכנסת לאף אחת מהקטגוריות  -פראים ( 4

שים, זנב, ראש קרפיון או כל סוג מוטציה גופנית הקודמות )מוטנט בעל קרניים,צבע עור ירוק, מחו
 שלא צוינה מקודם(. 

פראים נקראים כך משום שחלקם סובלים מחוסר אנושיות בגלל מצבם דבר הגורם להם להתנהג כמו 
  .( Fall-Outמ Ghulsחיות. )לדוגמא: 

 
 דרישות מראה: בהתאם לרצון השחקנית.

מיוחדות מבחינת מכניקת משחק ומיועדים לשחקניות  מוטנטים אלו הם ללא יכולות -יתרון משחקי 
 הרוצות לשחק מוטנטים ללא היתרונות והחסרונות של מיני המוטנטים המיוחדים.

ככל שאר המוטנטים, עליהן לשמור על מראה במשך כל המשחק, ולהישמע להגבלות  -חסרון משחקי 
 הקבוצה שלהן בנוגע למעמד מוטנטים.

 
 )דמויות מנחה( NPCל בפראים עוינים המשוחקים על ידי בשממה קיים הסיכוי להיתק

 
 :סיכום כללי של סוגי האיפור הנדרשים

 עור אפור בעל מראה קשיח/עבה. -פילים 
 

 עור לבקני ומראה חולה. -ניוקס 
 

 ללא סממן מחייב. -דפיברילטורים 
 

 כל סוג איפור אשר אינו זהה או דומה לזה של פילים או ניוקס. -פראים 
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 רונות לבחירהכיש
 

חובשת . דמות עם כשרון זה חייב להציג סימן פרמדיק על לבושה וחייבת להיות -עזרה ראשונה
מצויידת בתיק עבור תחבושות משחק. על מנת להשתמש בכשרון זה, על הדמות להבין איזה איזור 

ופכת נפגע אצל הדמות הפצועה, ולחבוש אותו באמצעות תחבושות. לאחר החבישה, דמות פצועה ה
 לדמות חבושה..

 ציוד נדרש: סרט יד או סימן מזהה אחר כחובש. תיק יעודי לתחבושות וציוד רפואי אחר.
 
 

רופא. דמות עם כשרון זה יכולה לרפא דמויות פצועות וחבושות. כשרון זה יכול להיות  -ריפוי פצעים 
קראי מחבילת משומש אך ורק במרפאה רשומה. על מנת לרפא מטופל, על הרופא לשלוף קלף א

המרפאה ולעקוב אחר ההנחיות המופיעות עליו. לאחר השליפה, הקלף יוחזר לחבילה והיא 
תעורבב. ריפוי פצעים לרוב יגרור הסרת התחבושות, אשר נחשבות למשומשות ולא ניתן 

 להשתמש בהן בשנית.
וזיה, אזמלי ציוד נדרש: חלוק לבן )או שהיה פעם לבן(. מכשור רפואי כגון מזרקים, שקיות אינפ

 ניתוח, מלקחיים.
 

טיפול בהרעלות והתמכרויות. דמות עם כשרון זה בקיאה ברעלנים וסמים, מהקטלניים ביותר ועד 
למהנים. לדמות כזו חייבת להיות ערכה מתאימה ומאושרת. דמות בעלת כשרון זה יכולה לערוך 

קה מכל ההשפעות של טיפול באורך של לפחות עשרים דקות, אשר לאחריו הדמות המטופלת תנו
רעלנים או סמים שהיא הייתה תחת השפעתם, אך לא תשיב נק"פ שאבד. כל טיפול כזה צורך 

 אבקה לבנה, ירוקה וצהובה.
 קיות אינפוזיה, מכונות דיאליזה.ציוד נדרש: אמצעי לטיהור דם כגון מזרקים, ש

 
יכולה לנטרל את השפעת  רופאת קרינה. לדמות זו יש היכרות טובה עם נזקי מחלות הקרינה והיא

קרינה על דמות חולה. תהליך זה יצריך טיפול במשך עשרים דקות ויכלה מנת אבקה כחולה עבור 
כל רמת קרינה לה נחשפה הדמות שתטופל. טיפול זה לא מחזיר נק"פ, אלא רק מבטל את 

לה ההשפעות הנלוות לקרינה ומפסיק את התדרדרות מצב הדמות. על הרופאה לטפל בדמות החו
 במרפאה.

ציוד נדרש: חלוק לבן )או שהיה פעם לבן(. אמצעי לטיהור דם כגון מזרקים, שקיות אינפוזיה, 
 מכונות דיאליזה.

 
ניטור  -מומחית קרינה. לדמות זו יש שתי פעולות מיוחדות שהיא יכולה להשתמש בהן. החשובה ביותר

ף הרעלת קרינה באופן קרינה. מי שמסתובב מחוץ לתחומי הישוב ללא מומחה קרינה, חוט
אוטומטי. מומחית קרינה יכולה להוביל חבורה בשממה כל עוד היא כוללת לא יותר מחמישה 

אנשים, והיא תמצא את הנתיב הבטוח בין כיסי קרינה ניידים. מומחית קרינה חייבת להשתמש 
ה במונה גייר או חיישן דומה אשר באחריות השחקנית להביא למשחק. פיסת ציוד זאת יכול

להתקלקל ככל פיסת ציוד אחרת. הפעולה השניה היא טיהור אתרי קרינה. פעולה זו מצריכה 
למנחים לקבל הערכה משאבים רבים ואישור מנחים, אם המומחית רוצה לבצע זאת, עליה לפנות 

 זור הספציפי. על הדרישות לא
 ציוד נדרש: פרופ של מונה גייגר או כל אמצעי אחר לגילוי קרינה.

 
מרכיבים כימיים. דמות עם כשרון זה יכולה לזקק מרכיבים כימיים )אבקות( מחומרי יסוד. תהליך זיקוק 

שרון יזה מחייב עבודה במעבדת זיקוק. משך העבודה הוא רבע שעה לכל מנת אבקה. בחירה בכ
שרון זה פעמיים לשם הכרת יזה מעניקה את האפשרות להכין אבקה אחת, כאשר ניתן לבחור בכ

 קוק של שתי אבקות. תהליכי הזי
ציוד נדרש: כלי עבודה לטיפול באבקות כגון מאזניים, מכתש ועלי, כפיות זעירות. כלי עבודה 

 לתהליכים כימיים כגון מבחנות, ארלנמיירים וכלי זכוכית נוספים.
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חומרים. דמות עם כשרון זה יודעת להפוך מרכיבים כימיים )אבקות( לחומרים כימיים ורפואיים  רקיחת
שרון זה ילי השפעה. הכנה של חומר כזה יכולה להתרחש אך ורק במעבדת יצור. בחירה בכבע

שרון זה פעמיים לשם רכישה של ידע ימעניקה לדמות ידע ליצור חומר אחד בלבד. ניתן לבחור בכ
 להכנת חומר נוסף. 

עבודה  ציוד נדרש: כלי עבודה לטיפול באבקות כגון מאזניים, מכתש ועלי, כפיות זעירות. כלי
 לתהליכים כימיים כגון מבחנות, ארלנמיירים וכלי זכוכית נוספים.

 
יצור תחמושת. דמות עם יכולת זו יכולה להכין תחמושת משחקית. תהליך זה יכול להתבצע רק בבית 
מלאכה. הכנת תחמושת תדרוש תרמילים ריקים )עד עשרה קליעי סטנדרטיים או חמישה כבדים 

אבקת שריפה )אבקה חומה(, וסט אחד של ג'אנק. טעינת הקליעים  שנאספו בשטח המשחק(, מנת
 קח חצי שעת עבודה לא מופרעת בבית המלאכה.ית

 ציוד נדרש: כלי עבודה לטיפול באבקות כגון מאזניים, מכתש ועלי, כפיות זעירות, מלחציים. 
 

והרוסים. תיקון של  תיקון שריון. דמות עם יכולת זו מסוגלת לתקן וליצור שריונות או מגנים פגומים
נקודת שריון דורש רבע שעת עבודה וחומרים בהתאם למפורט בפרק זיקוק יצירה ותיקון. העבודה 

 חייבת להתבצע בבית מלאכה. לא ניתן לתקן שריון מעל לרמתו ההתחלתית. 
 ציוד נדרש: כלי עבודה כגון פטיש, שופינים גדולים, מלחציים, גלגל השחזה. 

 
ות בעלת מיומנות זו יכולה לתקן כלי ירי פגומים ומקולקלים ולבנות חדשים. התיקון תיקון כלי ירי. דמ

קון כלי ירי לוקח עשרים דקות של עבודה ללא הפרעה ויצריך יחייב להתבצע בבית מלאכה. ת
 מרכיבים בהתאם לסוג כלי הירי, כפי שמופיע בפרק על כלי ירי.

 ים, פטישים קטנים, מברגים עדינים.ציוד נדרש: ערכת כלי עבודה עדינים כגון שופינ
 
תיקון כלי נשק. דמות בעלי כשרון זה יכולה לתקן וליצור כלי נשק לקרב פנים אל פנים שנהרסו. התיקון 
חייב להתבצע בבית מלאכה, וימשך עשרים דקות. תיקון כלי נשק יצרוך סט של ג'אנק אם הוא קצר 

ס"מ, ושלושה סטים אם הוא גדול  150מ ס"מ וקטן  80ס"מ, שני סטים אם הוא גדול מ 80מ 
 ס"מ. תיקון קשת מסוג כלשהו יקח עשרים דקות ויצרוך סט של ג'אנק וסט של סחבות. 150מ

 ציוד נדרש: כלי עבודה כגון פטיש, שופינים גדולים, מלחציים, גלגל השחזה. 
 

שכמעט ונשכח. טכנאי. דמות זו מכירה את אופן פעולתם של מכשירים אלקטרונים, שרידים לעולם 
היא תוכל לזהות כאלו, להבין את אופן פעולתם, להשתמש בהם, לתקן אותם ואולי אף לבנות כאלו 

אם תמצא את התוכניות והרכיבים המתאימים. דמות זו לא מתחילה עם ידע של בניית מכשירים, 
הות אך תוכל להשתמש בתוכניות כאלו אם תשיג במהלך המשחק. אם תתקל בשריד, היא תוכל לז

 אותו ולזהות את המרכיבים הנחוצים לתיקונו.
 ם פריטים כגון מברגים, מלחם, זכוכית מגדלת וכדומה.יציוד נדרש: ערכת טכנאי הכולל
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