
 האואזיס של סורילום
 

 הקדמה
 

 

 ת'ייב" ישבה על מדרונות הר הגעש האדיר "אא'דיים".-לפני שנים רבות, העיר האדירה "קאר

סביב ההר השתרע "היער המוצל", יער של עצים אדירי מימדים וצמרות שהסתירו את השמים והצלו על 

מרובעי העיר שהיו מוכנים לאירוע כזה אדמת היער. יום אחד, האדמה החלה לרעוד וההר העלה עשן, חלק 

נכנסו לבונקרים תת קרקעיים סביב העיר ממש רגעים ספורים לפני שהר הגעש התפרץ בפראות ושרף את 

 היער והעיר עד היסוד.

סביב ההר על האדמה נוצרה שכבה סלעית קשה שמנעה מצמחיה חדשה לצמוח. עכשיו בלי יער של עצים 

ות החול האדירות שהגיעו מהדרום לא עצרו ושטפו את כל האדמה בחול דק ענקיים שישברו את הרוח, סופ

 ואבק סמיך שהצטברו על האדמה הקשה שהייתה פעם היער המוצל. 

תושבים רבים הספיקו להימלט אל תוך הבונקרים תחת אדמת העיר, הבונקרים פוזרו בעיר ברובעים 

כילים בין אלפים ועד עשרות אלפי אנשים השונים ולאחר האסון מצאו את עצמם השורדים בבונקרים המ

בכל בונקר, הבונקרים ברובעי העיר השונים היו בגדלים שונים וצוידו בכמויות אספקה שונות, וכך הבונקרים 

ברובעים העשירים צוידו היטב ולהפך ברובעים העניים, חלקם ידעו רעב וחלקם ידעו תענוגות ועושר. 

 הפעלה שונות, משוכללות יותר או פחות, שהולבשו על מבנה בסיסי. הבונקרים לא היו זהים וכללו מערכות

 מרבית הבונקרים לא ידעו על הימצאם של בונקרים אחרים ולא הייתה ביניהם תקשורת.

 

 למרגלות ההר הגיעה קבוצה של נוודים שהיו חסינים לסופות החול ומזג האוויר הקשה.

מ"אגם אוזוס", שהיה מקור המים של העיר לפני  תחת פיקודו של "סורילום", הם מצאו את מה שנשאר

שנים רבות. האגם כבר לא היה אדיר מימדים, אלא קטן בהרבה, אך סורילום ראה את הפוטנציאל הגלום 

במקור מים שכזה והתיישב שם עם אנשיו. הוא קרא לאגם "אואזיס של סורילום", כמעין מחווה למה שהיה 

 פעם.

דור חדש יוצא לעולם מהבונקרים, הארץ הפכה למדבר שומם וחם,  לאחר מאה שנים תחת פני האדמה,

ויש אך ורק מקור מים אחד, האואזיס. אנשי הבונקרים יוצאים לשממה רק כדי למצוא שהם ימותו 

 מהתייבשות אם לא יבינו איך להשיג מסורילום מים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קבוצות
 

 הקבוצות הבאות: 7" כל שחקן יוכל לבחור באחת מתוך ב"אואזיס של סורילום

 

 

 אנשי האואזיס

 אנשי האואזיס מורכבים משלושה קבוצות שונות.
האואזיס נמצא בשליטה על המים והמשאבים באזור, אנשי האואזיס נחשבים העשירים בארץ, ויצרו לעצמם 

 35ם התיישבו סביב מקור המים חברה גבוהה עתירת טכנולוגיה מתקדמת, שוכני החולות בראשות סורילו
 שנה אחרי האסון.

 שלושת הקבוצות המרכיבות את האואזיס הן:
 

  החוקרים .1
קבוצת החוקרים הם אנשי ידע מבריקים האחראיים לחקר האדם, הם מנתחים את התנהגותם של 

האנשים סביבם במובן הפיזי והנפשי, ואפילו מבצעים ניסויים מורכבים בבני אדם בחיפוש אחר 

 פתרון לבעיה המטרידה אותם כבר זמן רב.
 

 טכנומאגים .2
הקו בין טכנולוגיה לקסם מטושטש מאוד ולא תמיד ברור כשמנסים להבין את יכולותיהם של 
הטכנומאגים, הם קבוצה של מכונאים, מפתחי טכולוגיה וגאדג'טים המנסים למצוא פתרונות 

העבודה המסובכת גרמה להם להיות יצרתיים לבעיות המטרידות את אנשי האואזיס, עם השנים 
 מעט מעוותים.

 

 הסוחרים .3
הסוחרים הם קבוצה של אנשי כלכלה האחראים על הפונדק של סורילום ועל התקשורת שלו עם 

 הכלכלה העולמית, בנוסף לכך הם מנהלים את המשאבים של האואזיס.
ומביות של חפצים הפונדק של האואזיס הוא מקום מיוחד ושוקק בו מתנהלות הופעות, מכירות פ

 מיוחדים וסעודות מלכים.
 

 
  Aבונקר 

 מורכב משתי קבוצות. Aבונקר 

נוצר מאנשי המעמד הנמוך של הממלכה שנחרבה, הם מאמינים שנעשה להם עוול בכך  Aבונקר 
שצוידו במעט משאבים ונאלצו להתמודד באופן מחפיר עם המצב בשל מעמדם. אנשי הישרדות, 

דוגלים  Aבעלי חיים קשים ועבר כואב, ובסופו של יום חיים למען יצירת חברה שוויונית. בונקר 
 ירים וחלוקתם לעניים, כך שיאזנו את המעמדות ותנאי ההישרדות.בלקיחת המשאבים מהעש

 הן: Aשתי הקבוצות המרכיבות את בונקר 
 

 .   לוחמיו של אגולן4      

לוחמים אדירים ומוכשרים, אנשים חזקים הפועלים בחזית אחידה למען מטרות הבונקר. הלוחמים 
. בעלי קוד מוסרי מאוד Aיותר בבונקר דואגים אחד לשני, ויוצרים את האחווה המאוחדת הגדולה ב

 ברור וקבוע, עוזרים לאנשים בעת צרה.
 

 .   שוחרי הצדק של אמייב5     

נוכלים וגנבים למען ערכי הצדק של הבונקר. הם פועלים בצללים, מרמים ומשקרים, עושים הכל 
יתרמו את למען ההישרדות שוויונית. הם פועלים לבד וסומכים אחד על השני שבסופו של יום 

 השלל למטרתם הנעלה. כך הם יוצרים חברה שוויונית ונלחמים בנפרד על המטרה הכוללת. 
 
 



 Dבונקר 

 
 מורכב משתי קבוצות. Dבונקר 

הם אנשי דת המאמינים באל "דיים", על פי אמונתם האל דיים העניק להם מסתור  Dאנשי בונקר 

עוד הם ימשכו להלל את דיים  מתחת לאדמה ובירך את הבונקר בשפע ושגשוג שיימשך כל

עוקבים אחר מנהיגם הקדוש שהוא חלק משושלת מנהיגים  Dולטפח את הבונקר, אנשי בונקר 

חיים בחמדנות  Dדתיים בעלי כוחות פלא המוענקים לו על ידי האל דיים עצמו, אנשי בונקר 

 ונהנתנות שהיא חלק מהמסורת הדתית שלהם ומתאפשרת ע"י העושר הרב של הבונקר.

 לאחרונה נעלמה במפתיע מתנתו של דיים וכך השפע והמשאבים בבונקר החלו להיגמר.

 הן: Dשתי הקבוצות המרכיבות את בונקר 

 

 מהלליו של דיים    6     .

ים משפע האל ולא מהלליו של דיים הם אנשים טהורים ורודפי בצע, הם אנשים רוחניים שנהנ
חטאו פעם אחת בחייהם, להם יש את הזכות הגדולה להנות ממתנותיו של האל, ובעזרת מתנות 

האל כגון אוכל ותכשיטים, בשילוב עם חלומות שמוענקים להם על ידי האל, הם יכולים להטיל 
ם לחשים עוצמתיים וליזום טקסים לקידוש הכל, הם מאמינים שהדרך להשיב את מתנתו של דיי

 היא מציאת מקום הולך ובניית מקדשו הגדול של דיים.
 

 .     מגניו של דיים7    

מגניו של דיים מאמינים שרק דרך שפיכת דם הכופרים מתנתו של דיים יכולה לחזור לאדמות, 
מגניו  .ושקדושתו של דיים עזבה את הבונקר בגלל העולם החיצוני שפועל בדרכים כופרות ונלוזות

חדים להגן על שמו של האל, ולאחר שישיגו את המתנה של דיים מחדש הם יוכלו של דיים לא פו
 לטהר את העולם כדי לוודא שטיפשות הכופרים לא תחזור.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


