אורקאל :דם וסקס
יהלום
חגיגה מסתורית לאור הירח ,על פסגתה
אלוף החשופה של גבעה נישאה ,והגבר היחידי
שמשתתף בה.

לב
חווה גדולה ,שקטה ומשגשגת ,שבראשה עומדת
אלוף אשה חזקה ובעלה ,חזק אף הוא.

2

אישה הנותרת במפתיע ללא אהבה וללא
משפחה ,צאצאית לשושלת עתיקת-יומין של
מכשפות ומרעילות.

2

סיום לימודיה של מכשפת צעירה ,מאורע שאף
על פי שמסדרה אינו מכיר בו ,הרי שהוא גלוי
וברור לה בתוככי נשמתה.

3

נביא נודד המטיף לסיגופי הבשר ולמלחמה
בתאוות וביצרים.

3

אדם זעיר ,יציר כשפים ,המצטיין בערמתו גם
אם לא בחכמתו.

4

אשת חוק ,מלווה במספר לבלרים.

4

הלילה היחיד בשנה שבו רוח מסויימת חפשיה
מכבליה.

5

עבד נרצע שביתק הן את כבליו והן את בטנו
של האדון.

5

שביל עזים המתפתל בין הרים ויערות ,מוביל
לברכת מים קטנה ושקטה ,והיצור האל-טבעי
שצועד בו.

6

קוסם נודד העוסק במזלות ובגורלות ,וסופה
אכזרית המשתוללת בעקבותיו.

6

ברית-הנישואין בין משפחתו של רודן לבין כת
כהניו של אחד מאלילי המדבר.

7

חתונתה השנויה-במחלוקת של יפיפיית המחוז.

7

רוח מן השממה ,ללא צורה אחידה ,אחות
ליעלים.

8

שליח פלאי של מכשף אדיר ,עשוי מנחושת.

8

בתו של שליט מקומי המלקטת גרגרי-יער.

9

ביתו המבודד של מכשף-חצר שיצא לגלות,
שבין כתליו דחוסים עד אפס-מקום דיירים
רבים שאין לראותם.

9

מגרש-רוחות נודד וחמור-סבר ,המסרב לקבל
תשלום עבור שירותיו ,אך מתאווה לתענוגות
הבשר.

 10מכתב קצר ,מבושם וכתוב בכתב עדין ,והילד
השליח הנושא אותו.

 10בנו של איש דת דגול ומפורסם ,אשר נשלח
ללימודי הכהונה כנגד טבעו ורצונו.

נסיך חבורה של שדים לעגניים ומרושעים ,אשר
יוצרים הנאות טמאות ותאוות אסורות.

נסיך מזבח טעון בזרי-פרחים ובכדי דבש ,והאשה
חשוכת-הבנים שמשגיחה עליו.

מלכה נערה מאושרת ותמימה אשר אורסה לבעל
אדמות אציל מבלי לדעת על הסכנות שהוא
טומן בחובו.

מלכה ההכנות להלווייתו של מנהיג העיר הקשיש
והאהוב.

מלך שבט של פרשים מן המדבר המחביא בקרבו
אשה.

מלך לוחם צעיר שהצטרף זה מכבר לכת לוחמים
נודעת לתהילה ,אח לאריות.

אורקאל :דם וסקס
עלה
רוח מן הרקיעים התחתונים ,המעורבת ביום-
אלוף חגם של בני האדם.

עץ
אחו פרעי ,טובל בניחוחם הבשום של פרחים
אלוף ועשבים ,אליו יצור חייתי מסויים מביא את
מאהבותיו ומאהביו הרבים.

2

מנזר והמזבחות שלו ,כל אחד מוקדש לאל
אחר ,ונזיריו גסי-ההליכות.

2

חגיגות מקומיות למען אלילי הפוריות
והתבואה.

3

הגעתם של ארבעה נוסעים משונים אל פונדק
דרכים.

3

אשה מופקרת ,נאה ופטפטנית ,מכורה לטיפה
המרה.

4

סיום תקופת התמחותו של שוליית נפחים,
והחגיגות המתלוות לכך.

4

שד-קברים בעל קול מכשף ,המוליך את
המאוהבות בו אל האבדון.

5

נביא נודד שחרט על דגלו את היותם של הבשר
והנפש בני-חלוף ,ומטיף למתן סיפוק לתאוות
ופורקן ליצירם.

5

מגרש-רוחות נודד ,מלווה בפמלייתו ,החושק
באוצרותיו של הכפר ובשדיו.

6

קבוצה קטנה של אמהות ,בהנהגתה של מיילדת
קשישה הנלחמות כדי להגן על ילדיהן מפני
שדים של חולי ומגפה.

6

מעיין של מים משיבי-נפש בלב מדבר שממה,
אותו רודפים הצללים של מעשי הזוועה שבוצעו
בו בימים עברו.

7

אשתו השביעית של רודן אכזר ,הנושאת
ברחמה את בנו של הצייד המלכותי.

7

קוטל-מפלצות מפורסם ונערץ ,ששמו הונצח
בזמר ובאגדה.

8

קבוצה של רועי צאן ,חמושים וזועמים על עוול
שנעשה לשבטם.

8

עלבון פשוט שנאמר כלאחר-יד ,אך פגע עמוק
והרעיד עולמות.

9

נערה צעירה ופקחית ,חסרת נסיון אך מבינה
על-נקלה את נפשותיהם של בני-האדם.

9

קללה איומה שלחשה ברגעי-חייה האחרונים
מלכה שנבגדה.

 10נישואיה של הבתולה היפה ביותר במחוז
לצלמית האבן הדוממת של אל התבואה
המקומי.

 10רוח משוטטת המסוגלת להעלם מן העין
וללבות את תשוקותיהם של בני-התמותה.

נסיך מותו של היורש הראשי לאצילה מקומית.

נסיך כהנת גדולה של מקדש-מרפא ,מפורסמת
בחסידותה ,העושה את דרכה אל המקום בו
מסדרה נוסד.

מלכה מכשף אכזר ויהיר שהצליח לאחרונה להשתלט
על כוחות עתיקים ורבי-עצמה.

מלכה כוהנת גדולה ולוחמת אכזרית המשתייכת לכת
אלימה ותאוות-הרג.

מלך נסיכת שודדים המתחבאת יחד עם שומרת-
הראש הנאמנה שלה.

מלך איש-מדון ,קנאי ונוטר-טינה ,בעל מזג ידוע
לשמצה ונטייה לאלימות.

אורקאל :אלילי המלחמה
יהלום
משרתו האנושי של אל אדיר אשר אין להגות
אלוף את שמו.

לב
מסדר סודי של לוחמים וידעונים המגנים
אלוף בחירוף-נפש על תשמישי הקדושה העתיקים
שלהם.

2

כד של יין-דבש ,מנחה למלכת השודדים
האכזרית.

2

מטה עץ לבן המסוגל לזמן ברקים מן השמיים,
ומכשף המלחמה האוחז בו.

3

אשפית מלחמה ,דקת-גזרה וסמכותית ,בעלת
מחלפות-שיער זהובות.

3

שד איום של אכזריות וזעם שנכבל בשלשלאות
למשך אלף שנים ,המרגיש לפתע שכבליו
התרופפו קמעה.

4

הגעתן של מאה ספינות מלחמה אימתניות אל
עיר נמל שלווה ומשגשגת.

4

חפץ המעיד על בעליו שהוא מדבר בשמו של
מצביא דגול.

5

הגעתם של בני-ברית בלתי צפויים ובלתי
שגרתיים תחת מעטה החשכה.

5

מסמכים המכילים פקודות ,ססמאות וסמנים
של חיל-צבא עצום ,והשליח ביש-המזל שאיבד
אותם.

6

אסטרטג ראשי של מצביא דגול ,חשוב בעיני
עצמו.

6

דובר מטעם האבות המהוללים ,הנושא
באמתחתו סודות ואזהרות.

7

שדה שבו ניטש קרב אימתנים ,שרוף ומעלה
צחנה ,והאלמנות המבכות בו את יקיריהן.

7

שד של זעם וחמדנות ,מקור כוחו הסודי של
רודן גדול.

8

מסדר של נזירים-קוסמים הנוקמים במחללי-
הקודש.

8

יום קדוש לחבריה של כת-עבדים ,שעינויים
מובטחים למי מהם שיעז לחגוג אותו.

9

יחידה של פרשי האויב ,מעוטרים ,למודי-קרבות
ורכובים על סוסים קלי-רגליים.

9

מארב פתאומי הזורע הרס וחורבן.

 10מצודה של עץ ואבן בלבו של אזור כפרי ,ואיל-
המלחמה המקומי היושב בה.

 10מאלף שוורי-מלחמה ,ללא שערה על ראשו
וללא מורא בלבו.

נסיך אל נקם וקנא שמאס במאמיניו על שאינם
מקיימים את מצוותיו במלואן ,גם כאשר הם
משתדלים לעשות כן.

נסיך קופסת עץ עגולה ומעוטרת ,בתוכה ראשו של
איש-צבא בכיר.

מלכה חונקת ,מתנקשת ומרעילת-בארות ,מוציאה-
להורג בשירותו של מלך שאינו יודע רחם.

מלכה לוחמת עזת-נפש ,מלכתו של שבט קטן של
אנשי-פרא הכורע תחת עולם של עובדי-
האדמה ההולכים ומתפשטים בארצו.

מלך תיבה המכילה את המסים שנגבו ממחוז כפרי,
והחיילים הנושאים אותה.

מלך רוחו של מלך רודן אשר נחנק למוות בידי בתו.

אורקאל :אלילי המלחמה
עלה
חרבם היקרה של שושלת מצביאים מקומית,
אלוף אשר העם רוכש לה כבוד ויקר.

עץ
ההרג הראשון שבצעה חרבו של חייל צעיר
אלוף שגויס לצבא כנגד רצונו ,ושכל תשוקתו היא
לשוב לחיק משפחתו.

2

גשש ההולך לפני המחנה ,וששת הבלהות
שסרות למרותו.

2

סוס מלחמה שנלכד זה-מכבר ,בעל תיאבון
עצום לבשר-אדם.

3

גל קור ארוך ומצמית באמצע הקיץ ,שנגרם
כתוצאה משליחי היסודות השונים הנלחמים
אלה באלה.

3

לוחם הכורע תחת משקלם של כלי המלחמה
ותחת צחנת הרקב והמוות.

4

נצחון קשה ומר ,המותיר אחריו חללים רבים
משני הצדדים.

4

אשה היוצרת בכשפיה אשליות והסחות-דעת,
עדינה וטובת מזג אך פתיה ונוחה להאמין.

5

חרב פשוטה של חייל ,המשתוקקת לרוות את
צמאונה לדמן של נשים.

5

ספינת-מלחמה כבירה ,חמושה באיל ניגוח
ובבליסטראות ,והמלחים שעל סיפונה.

6

איל-מלחמה שתלטן ואלים ,ואנשי-הזרוע הגסים
שתחת פיקודו.

6

להקה של ניצים חדי מקור ,פקחים ומזרי-
אימה ,ואדונם.

7

חרב יקרה לשושלת לוחמים מסויימת ,שנשלפת
מנדנה לראשונה מזה שלושה דורות.

7

הרוח הסנדקית המגוננת על צעיר תמים ונמהר,
נוח להתפתות ובעל מזג הרפתקני ונועז.

8

חומה נישאה ועטורת-צריחים לאורכו של גבול
שנוי-במחלוקת ,והחיילים שנותרו כדי להגן
עליה.

8

נערה צעירה ,עילוי בקרב מסדר מכשפות,
שיכורה מכוחותיה העצומים.

9

אל של דם ונקמות משאול-תחתית ,שהטיל את
חתתו על הארץ בזמנים עברו ,ושנעור לאחרונה
מתרדמתו.

9

ג'ין של אש ולהבות ,כלוא בתוך מראת ברונזה
יקרת ערך.

 10נער או נערה בהם נתגלגלה נשמתו למודת-
התהילה של גיבור גדול.

 10עריקה ומרי של יחידת פרשים מובחרת.

נסיך מותה של מצביאה מהוללת מפצעיה ,שיהפוך
את חיל-צבאה הגדול לאוסף של סיעות
הלוחמות זו בזו.

נסיך מצודה בצורה החולשת על המעבר היחיד
בינות להרים תלולים ,ובה יושב איל-מלחמה
גרגרן ומושחת.

מלכה מזבח לשדי המדבר ,המעלה צחנת דם ורקב.

מלכה מקום בו חנה צבא גדול לפני זמן לא רב.

מלך מגדל שמירה מבודד על ראש גבעה מיוערת.

מלך חייל עצום מידות ,האלוף של צבא האויב ,נטול
מורא ,מנופף בגרזנו וקורא לקרב.

אורקאל :הדים מן העבר
לב

יהלום

אלוף מנהיגם גבה-הלב והמתנשא של קבוצת חוצבים .אלוף ילדה עם נשמה של פנתר ,אשר נולדה בטעות
בגוף אנושי.
2

מצעדו הדומם של צבא-רפאים ,שחייליו
החוורים נושאים על כתפיהם את הפצועים ואת
החללים.

2

שדה דמויית נחש ,מפעפעת ארס ,שוחרת רע
ומשחרת לנקמה.

3

מפקד של צבא זר הנשלח כדי לאסוף מנחה.

3

פסל של זהב עם עיני אזמרגד ,אשר הופקד
לשמור על מאורת-קבר עתיקה.

4

נשמתו של מכשף מת המבקשת להתגלגל
בתינוק בריא ובעל-מעמד.

4

גבר העוסק בכשפים זעירים ובתחבולות
פשוטות ,קטנוני ונח להפגע.

5

מגדל חרב ומט-לנפול ,רדוף רוחות ,עטלפים
וציפורי לילה.

5

שלושה ג'ינים מרושעים ורבי עצמה המתעוררים
מתרדמה רבת-שנים.

6

נער או נערה שנתגלגלה בהם נשמתו של אשמן
גדול ,הזוכרים את אומנותו המשונה ,אך לא את
הדרכים להתגונן מהשפעותיה.

6

רוחות הרפאים של חסרי-המזל שהוטבעו במים
ארורים ,משחרות לטרף.

7

רוקחת קצרת-רואי ,מוקפת בסמי-מרפא
ובשיקויים משונים.

7

מקדש חרב שטחב עולה באבניו ,והאלילים
הנשכחים ,דמויי החיות ,שהיה זה מקום
פולחנם.

8

רוח של מלכה נערצת ,המנסה לגונן על
ממלכתה גם במותה.

8

בנו של רודן גדול ,בעל מום ,אשר נמנעה ממנו
הירושה.

9

רופאה צבאית שכיסיה מלאים בסמים ובעשבי-
מרפא.

9

המיינקת לבתו המאומצת של איש מלומד
וסגפן.

 10מאהבו הצעיר והנאה של גבר קשיש שבורך מפי
האלים עצמם.

 10פגשיה מקרית בין שני יריבים ותיקים,
כשהאחד מהם זוכר דברים שהשני העדיף
לשכוח.

נסיך רוצח שכיר ,חסר מזל ורכוש ,שהאלים עצמם
אררו.

נסיך נזירה מתבודדת העוסקת במעשי-תועבה
תמוהים.

מלכה שומריו הקסומים והעוינים של קרחת-יער
מכושפת.

מלכה איש ידעוני ומעונן הנושא בפיו בשורות
מדאיגות.

מלך טבעת זהב עבה שאשמן בעל כוחות כבירים
הצליח לקרוע מאוזנו של שד.

מלך הגעתם של שליחים מכובדים ועשירים מארץ
אקזוטית ורחוקה.

אורקאל :הדים מן העבר
עלה
אלוף אורחאן לצדה של דרך רחבה ,עם מזבח
ומדורת-תמיד.

עץ
אלוף שיירה איטית המורכבת מהמון רב של עגלות,
נוסעים ובהמות משא.

2

איש מלומד ,אספן של אוצרות עתיקים ,שאינו
משגיח בסכנה.

2

בעלת אוב הגונבת את הידע והזכרונות מן
הגוססים.

3

המזבח המרכזי והחבוי מהעין שבלב המקדש
לאלים האסורים.

3

צייד זאבים קשוח ,רע-מזג ,גס ומטונף.

4

כפר חדש שנבנה על חורבותיה של עיר עתיקה
ששמה וקורותיה אבדו בתהום הנשיה.

4

יריד על פרשת דרכים ,רועש וססגוני.

5

מקום שבו מלחמה בין שדים הותירה את
האדמה חרוכה ,חרבה וטעונה בכוחות כבירים,
והמכשף המבקש להשתלט עליהם.

5

שליט צעיר ,אכזר ורב עצמה.

6

שוד של ספרייתו הסודית של מסדר מכשפים.

6

ועידה של כל השדים ,הרוחות והבלהות
השוכנים בתוך עיי חורבות מסויימים.

7

קצין זוטר ,קשוח ,דורסני ובעל שאיפות
מרקיעות-שחקים.

7

מכשירי עינויים ,ונשמות קורבנותיהם שעוד
רודפים אותם.

8

אביה של ילדה שאחז בה דיבוק גרגרני.

8

סופה איומה ,עם רוחות סערה ורעמים
מחרישי-אזניים.

9

מחפש אוצרות מושחת וגס ,הנושא באמתחתו
מפת אוצר מהימנה.

9

שיערה האדום והבוהק של אישה ,אשר ממנו
נבנה קן של ציפור טרף.

 10מאלף קופים ,חסר כל ,המבכה את מותו של
הטוב שביצוריו.

 10ציון-דרך עתיק ,קבור למחצה בחולות המכסים
את הדרך הישנה ,ורוחו של המת הקבור
תחתיו.

נסיך חדר קטן מתחת ליסודות הבית ,אטום בלבנים ,נסיך מכשפה שהידע הרב שלה העביר אותה על
דעתה ,והסודות האיומים שחשפה.
המשמש ככלא לרוח איומה ומרושעת.
מלכה שכל בלא גוף ,ששם לעצמו למטרה לגזול מבני
האדם את שפיותם.

מלכה צמיד מוזהב ,שעודו תלוי על ידו הגרומה של
השלד שנותר מבעליו הקודמים.

מלך ציידת אוצרות שצועדת בעקבות לחישותיה של
רוח משועבדת.

מלך בנו של סוחר עשיר ,ערמומי ונעים-הליכות.

אורקאל :מאורת הצפעים
יהלום
אלוף ועידה גדולה של מכשפים ,חרטומים ,אשמנים,
משביעים וידעונים ,בהשתתפותם של מסדרים
רבים.

לב
אלוף כנופייה אלימה של שודדים ומרצחים.

2

מיילדת יגעה ומזועזעת ,החובקת בזרועותיה,
בפעם העשירית ברציפות ,תינוק שנולד ללא
רוח חיים.

2

בעל-אוב הזקוק לדם כדי לרצות את הרוחות
הסוררות שתחת פיקודו.

3

חגיגת הפולחן לאלים המרכזיים של העיר.

3

אשה המשתמשת בסמים מכושפים כדי לנהל
שיג-ושיח עם שדי השאול.

4

הבעלים של בית בושת משגשג ,והמשרת האישי
שלצדה.

4

אחוזה חרבה ,מקום מפגש לשדים ולרוחות.

5

אי-יישומו של הסכם השלום שנחתם בין שתי
נסיכויות יריבות ,בעקבות מעשה אלימות.

5

האקדמיה של מסדר מכשפים קטן אך יוקרתי.

6

חניקתו למוות של קצין צעיר.

6

מגדל לבן של שיש וכסף ,העולה מבין גלי הים
תחת מולד הסהר החיוור.

7

בית-מרחץ פומבי מעולה בעיר עשירה,
שלקוחותיו חוטאים רק בטאים המעודנים
והאפנתיים ביותר.

7

עיר בקתות ארעית על גדותיו של נהר רחב,
עשירה בביזה שבזים גבריה כשהם פושטים על
ערי הנהר בסירותיהם הכעורות.

8

שד-קבר ,טורף בשר אדם ,בעל תשוקות
משונות.

8

אשה המכחישה את קיומם של האלים ,ובני-
הפלוגתא המלומדים שלה ,בוויכוח שכלתני
וסוער.

9

גופתו של כלב-הציד של האדון ,לכודה בסבך
ורדים קוצני.

9

אלמן צעיר וזועם ,שאשתו נרצחה בכשפיו של
יריב לכיבושי לבבות.

 10שטר המכירה של מבנה מסויים ,חתום ומאושר.

 10קוסמת המגנה בקנאות על אדמותיה
המכושפות.

נסיך פונדק דרכים שבו התאכסנו לאחרונה שחפנים
ומצורעים.

נסיך שוד של מחסן השייך לסוחר ושודד עשיר.

מלכה בית מחסה בו לנות מדי לילה משפחות עניות
מרובות.

מלכה שיבתה של קוסמת מתבודדת לביתה.

מלך כהן וסוחר עשיר בעל השפעה מרובה בארמון.

מלך פיה לילית הניזונה מכוחות הקסם של
קורבנותיה.

אורקאל :מאורת הצפעים
עלה
לודר מנוסה וקשה-לב הרוצח את אויביו
אלוף וידידיו.

עץ
בתו של קיסר המקבלת את כל מה שלבה חפץ,
אלוף קרבן לגחמות ולתשוקות רגעיות ,משתוקקת
למשמעת.

2

עובד-אדמה שאפתן ,תאב לכסף ולרכילות.

2

הבעלים חסרת המוסר של אכסניית דרכים.

3

שדון דקיק וערום ,פרי הטומאה ,המשתוקק
למעשי קונדס ומשובה.

3

ילד בוגר לגלו המתפלמס עם פילוסופים
ומלומדים.

4

גבר תמים שאינו מודע לכך שנישא לשדה
דמויית נחש.

4

איש שהורשע על לא עוול בכפו ונאלץ
להסתתר.

5

אמו הצעירה של נסיך תינוק שאביו המלך הודח
מכסאו והוצא להורג.

5

בוסתן השייך לבית אצולה ,ושני הילדים
הנפגשים בו.

6

לידתו של תינוק שנחזתה בכוכבים ,בדברי
הנביאים ובכתבים קדמונים.

6

פונדקאי ופונדקית הרוצחים ושודדים את
אורחיהם האמידים.

7

טבעת החותם של בית אצולה שהחליקה
מהאצבע בזמן תגרת רחוב.

7

צייד ובורסקאי בעל נפש פשוטה אך שוחרת
טוב ,ובתו.

8

שד מסית ומדיח ,מכור לחטאים ולמותרות,
אשר היה כלוא עד לרגע זה בתוך מצבת אבן
בגנו של נזיר זקן.

8

מחסן בקרבת המזח ,מלא עד להתפקע במשי
משובח ובסחורות גנובות.

9

צופה בכוכבים שאחזו בה עשרה דיבוקים
שונים ,יריבים זה לזה.

9

קבוצת סוחרי-עבדים ,נועזים ואטומי-לב.

 10שד זוטר ,שובב וחומד לצון.

 10חצרן אכזר ,גנדרן והולל שהוגלה מן הארמון
עקב עברה פעוטה שבצע בנוכחות הנסיך.

נסיך רוחו של אדם ששם נפשו בכפו לאחר שכרע
תחת נטל הבושה והאשמה ,אך אינו מצליח
למצוא מרגוע גם במותו.

נסיך בריחתם מן הארמון של הנסיך ומאהבו
האסור.

מלכה רוח השומרת על מקום ,נדיבה כלפי טובי הלב.

מלכה משביע רוחות שאחז בו דיבוק פראי.

מלך להקה של מוזיקאים נודדים ,שאחד מהם הוא
שודד ורוצח.

מלך מוציא-להורג של כפר קטן המתעתד להתיז את
ראשו של שודד שנתפס.

