
 16אסילדריאן פרק 

 

 בסאגת אסילדריאן מכונה ״ארץ יצורי הפרא״, 16-הפרק ה
עד היום מהפרק הראשון של משחקי אסילדריאן התקדמנו בציר זמן ברור בו המשחקים נעים קדימה על ציר הזמן )גם 

 אם היו קפיצות של כמה שנים קדימה(.

אסילדריאן, מאות שנים לפני התרחשות המשחק הראשון אנחנו בפעם הראשונה נשחק בעבר הרחוק של  16בפרק 

 בסדרה.

 

למי שבינכם שפוגש את אסילדריאן בפעם הראשונה מדובר בעולם פנטזיה מקורי ועצום שאנו משחקים ומעמיקים בו כבר 

 מספר שנים.

מקומות חדשים בכל פרק אנחנו ממשיכים את אותה עלילה ראשית אך מכירים סיפורים שונים, עמים מיוחדים ולפעמים 

 בעולם שמעולם לא שיחקנו בהם בעבר.

בין אם זאת הפעם הראשונה שתשתתפו באסילדריאן או שהשתתפתם כבר פעמים רבות, אתם תחשפו יחד עם כולם 

 לסודות חדשים לגבי העולם האינסופי הזה.

ישויות אדמה אלוהיות  -ת מה שהכי חשוב לדעת על עולם אסלידריאן הוא שמדובר בעולם עצום שנשלט ברובו ע"י ג'ומו

 בדמותם. הובנות אלמוות שמעצבות את האדמה ובני האדם החיים ב

 

באסילדריאן יש שני סוגים של בני אדם, כאלה שחיים בתקשורת ואפילו מקדשים את חייהם אל אחת מבין הג'ומות, 

להעניק כוחות אדירים לאלו שחיים וכאלה שחיים באדמות שלא נשלטות על ידי ג'ומות.  הג'ומות ידועות בכך שהן נוטות 

באדמותיהם, כגון כוחות קסם, ידע רב, כוח פיזי ועיצוב הגוף לממדים שונים )אנשי נחש, ענקים, אנשים בעלי צבע עור 

 רכת חייהם, לפעמים עד כדי חיי נצח.אשונה וכו'(, הן גם דואגות לאלו שחיים על אדמותיהם לתנאי חיים נהדרים ואפילו ה

 

לולות לדרוש מאלו אשר חיים על אדמותיהן שלל דרישות כמו צורת חיים ומערך אמונות שתואם את תפיסת הג'ומות ע

 העולם האישית שלהן.

רוב העולם נשלט על ידי ג'ומות חוץ מכמה אזורים בודדים בהן ג'ומות עתיקות חוסלו ואזור מסויים בו ג'ומה עתיקה בשם 

 אנושי. שימאי אפילו העניקה אדמות נרחבות לשלטון

 

 

 

 

 

 

 16הקדמה לפרק 

 
הג׳ומה שימאי היא הג׳ומה הצפונית ביותר בעולם אסילדריאן, היא מתוארת כג׳ומת מישורים גבוהים )אדמות ישרות 

וחלקות הנמצאות בגובה רב( אדמותיה תמיד מושלגות אך השלג עדין ונעים מאוד למחייה, סגנון הבנייה השימאי ידוע 

 גנון המחייה מפורסם בתרבות קלאסית המקדמת אומנות, נימוסים וחינוך איכותי.בהיותו המרהיב בעולם, וס

בעבר הרחוק שימאי היית ג׳ומה גדולה ששלטה באדמות רבות, אך בתקופת מלחמת האדמות העתיקה שימאי ויתרה על 

ויצרה שביל  שטחי אדמה רבים וצמצמה את גודלה מאוד, היא הרחיקה את עצמה מגוש האדמות המרכזי של אסילדריאן

 .ארוך מאוד וצר שיוצא מן האדמה המרכזית ומטפס לאט לאט עד שנפגש עם האדמות המצומצמות שהשאירה בשליטתה

 לאדם הפשוט ייקח חודשים לעבור את השביל בהליכה ממוצעת.

ה״ כמה עשרות שנים לאחר שהתרחקה מגוש האדמה המרכזי שימאי החליטה לבצע פעולה מיוחדת במינה, היא ״שיחרר

את רוב אדמותיה והעניקה זכות לבן אדם לשלוט באדמות שהיא שחררה ובאימפריה האנושית שחיה על האדמות האלו, 

 .הוריליהוכך קם המלך האנושי הראשון שלא כפוף לג׳ומה, המלך 

 שימאי המשיכה והעניקה חופש ואדמות שלל בני אדם ועם השנים רכשה לעצמה את הכינוי ״אם האדם החופשי״.

 אי יצרה במרכז האדמות ששיחררה אגם גדול ובתוכו שמרה לעצמה אי קטן ומושלג.שימ

 

המלך הוריליה מוכר כאדם מבריק בצורה כמעט לא אנושית ויחד עם זאת נעים וטוב לב באותה המידה, לאחר שהוענקה 

חופש וכך נקראה  לו המלוכה משימאי הוא החליט להקדיש את שמה של ממלכתו לג׳ומה האדירה שהעניקה לו ולאנשיו



האימפריה האנושית המשוחררת הראשונה ״אימפריית שימאי״, האימפריה שמרה על קשר קרוב עם הג׳ומה וכך אציליה 

ואומניה המשיכו להקדיש לה יצירות ומתנות רבות, שימאי בתמורה המשיכה לדאוג לאנשי הממלכה למזג אויר ותנאי 

 מחייה טובים.

כרזה משונה, אי עצום ויפייפה הופיע באופק הים שמשתקף מאדמות אימפריית שימאי, יום אחד הכריז המלך הוריליה ה

 האי הוענק לאנשי האימפרייה כמתנה משימאי, אך המתנה איננה מתנה פשוטה.

 לפי דברי שימאי האי הוא אי עתיק מלא אוצרות טבע מדהימים וסכנות רבות.

ה״הולארקס״ יכולים לדרוך עליו, ולכן י אדמותיו מכושפות היא הביאה את האי ממקום מרוחק כמכיוון ששימאי הסבירה ש

 רק שם תוכל להתרחש הפגישה.

כמו חיות בר והשינוי בין  םההולארקס הם יצורים עתיקים ואגדיים, למרות היותם חכמים במיוחד הם בו זמנית פראיי

 לבין מרחץ דמים יכול לקרות בין רגע. ואינטליגנטיתשיחה נעימה 

הם רבים שמפתחים חברות או בוחרים יהם יצורים קדושים בעולם אסילדריאן והם לא כפופים לג׳ומות, יש בינההולארקס 

 לשרת ג׳ומה ויש כאלו שיצאו למלחמות מולן.

שימאי סיפרה לאנשיה שההולארקס שהם עומדים לפגוש באי זקוקים לעזרתם, ושאם הם יצליחו לעזור להם לא רק 

את אנשי שימאי בצורה בלתי נתפסת( אלא גם שלסייע להולארקס ולקבלם כבני ברית  שהיא תהיה מרוצה )דבר שישמח

 יהיה ללא ספק דבר מאוד חכם שיוכלו בני שימאי להרוויח.

כפי שרבים יודעים הים בעולם אסילדריאן מסוכן בצורה בלתי נתפסת מכיוון שמפלצות הים שולטות בו בצורה מוחלטת, 

 ם המסוכנים ביותר שניתן לעשות.לכן היציאה לאי היא אחד הדברי

 .חת של מתנדבים אמיצים שנשלחו לאיהמלך הוריליה גייס משל

 מתוכן הושמדו בדרך.  סירות ששטו אל האי, שלוש ן שהשייט כה מסוכן נאספו רק חמישמכיוו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הקבוצות

 
 הקבוצות הבאות: 8של אסילדריאן כל שחקן יוכל לבחור באחת מתוך  16בפרק 

 

 אנשי שימאי
 שלושת הקבוצות הראשונות הם אנשי שימאי שהגיעו אל האי בשם המלך הוריליה.

 

גידלת קוסמי התודעה הם גילדה קטנה של קוסמי תודעה מבריקים, במשך שנים  - גילדת קוסמי התודעה .1

במיוחד רבות גילדת קוסמי התודעה פותרת חלק גדול מבעיות האימפריה, אנשי הגילדה ידועים במוח חריף 

 ויכולות כישוף תודעה מרשימות.

 

ת שימאי, הם ידועים אבירי המתכת הקרה הם מסדר הלוחמים הראשי של אימפריי - אבירי המתכת הקרה .2

 ידים בטכנולוגיה השימאית המתקדמת ביותר.ים ומרשימים במיוחד המצוכלוחמים אציל

 

של השוק פרושים לכל שימאי, סניפים  שוק הדמעות הוא השוק הראשי של אימפריית - אנשי שוק הדמעות .3

ה ומנוהלים בצורה מופלאה, אנשי השוק מגוונים וכוללים סוחרים, אומנים, אנשי עסקים ואצילים אורך האימפרי

 למיניהם.

 

 ההולארקס
 ההולארקס הם היצורים האגדיים שהגיעו אל האי כדי לפגוש את אנשי שימאי.

 

ראיים דמויי קוף, גופם קטן וכפוף, הם זריזים בצורה בלתי נתפסת, המוהאנק הם יצורים אגדיים ופ - המוהאנק .4

 הם ידועים בערמומיות ובחוש הומור משונה ומעט מטורף, בנוסף הם אוהבים לחוד חידות ולהתעסק במסתורין.

 

הדרהאם הם יצורים אגדיים ופראיים, גופם גדול, חזק ומכוסה בקשקשים גדולים וכחולים, פניהם  - הדרהאם .5

הדרקון חושפות שיניים חדות ולסת גדולה וארוכה, הדרהאם ידועים בחיבורם החזק למיסטיקה ודרכי  דמויי

 קסם אפלות.

 

הרורקאן הם יצורים אגדיים ופראיים, גופם רחב ועטוף פרווה עבה אדומה וצהובה, פניהם אנושיות  - הרורקאן .6

זים וחזקים, בנוסף לכך הם ידועים אך מוקפות ברעמה חתולית, הם ידועים בהיותם לוחמים אגדיים, זרי

 כחכמים ואציליים. 

 

הבהאנה מארו הם יצורים אגדיים ופראיים, גופם גבוה ורזה, צבע עורם אפור בהיר וחלקים  - הבהאנה מארו .7

גדולים מגופם עטוף נוצות, על גביהם כנפיים גדולות, הם יצורים קסומים במיוחד ושולטים באסכולות כישוף 

 מוכרת ביותר היא כישופי ריפוי וטקסי עוצמה.רבות, התמחותם ה

 

 

 שוכני האי
 שוכני האי נמצאים על האי כבר מאות שנים, הרבה לפני הגעתם של ההולארקס ושל אנשי שימאי.

 

שוכני האי הם שלל יצורים משונים שחיים על האי כבר מאות שנים, חלקם תרבותיים וחלקם  - שוכני האי .8

 מרושעים עד עומק נשמתם. םוחלק טובי לב םמשונים במיוחד, חלק


