התקלויות משוטטות

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

אתגרים חדשים לכל הרפתקה

www.silverstars.co.il

בורות ולהבות

התקלות דרגה  500 ( 1נק " נ )
מאת ערן אבירם

היערכות
כל הרפתקן ראוי לשמו יודע שקובולדים הינם
יצורים נמוכים ,מרושעים ,ומנוולים למדי .חיבתם
למלכודות לא יודעת לגבול ,שכן באמצעותן הם
מסוגלים לעצור ואף לחסל קבוצות הרפתקנים
הפולשות למתחמם ,מבלי שיאלצו לסכן את עורם
הפחדני .חדר זה משלב שני תחביבים קובולדים,
מלכודות וחיפושיות ,לכדי התקלות קטלנית אחת.
הדמויות נכנסות לחדר מהדלת בצידו הצפוני.
קובולד פשוט (פ) ,עמוד  228מגדיר המפלצות
קובולד קלע (ק) ,עמוד  229מגדיר המפלצות
חיפושית אש (ח) ,עמוד  122מגדיר המפלצות
בור רצפה מזויפת ,עמוד  77המדריך לשליט המבוך

טקטיקה
הקלע מחזיק ב 3-צנצנות דבק .הוא נותר תמיד
מאחור ,מיידה אותן עד שלא נותרות עוד ,אז הוא עובר
להשתמש באבני קלע רגילות .הוא משתדל להגיע
לדמויות המרוחקות ביותר ,החלשות ביותר ,כדי
למסמר אותן למקומן כך שלא יוכלו לברוח מטווח
החיפושיות.
הקובולדים הפשוטים מסתערים קדימה ומנסים
להעסיק את דמויות הקפא"פ .הם נזהרים לעקוף את
מלכודות הבור תוך כדי ריצתם קדימה ,מה שעשוי
לתת לשחקנים רמז לכך שמשהו אינו כשורה ברצפה.
חיפושיות האש הינן מאולפות ,והן מעכבות את
תורן עד אשר ישנן לפחות שלוש דמויות בטווח הפיצוץ
 3של התזת האש שלהן .אם הן נאלצות לחכות תור
שלם ,הן מאבדות סבלנות בתור הבא ומתיזות גם על
פחות משלוש דמויות .הן ממתינות בחוסר סבלנות עד
אשר הכוח מתחדש ,ואז משתמשות בו שוב מיד.

מאפייני האזור
תאורה :תאורה בהירה ,בזכות חיפושיות האש.
חיפושיות בכלוב :שתי חיפושיות האש כלואות
בתוך כלובי מתכת התלויים מהתקרה בחבל .הכלובים
תלויים כמעט בגובה התקרה ,כך שהחיפושיות נאלצות
להתיז את האש כלפי מטה – עקב כך ,ההתזה לא
מגיעה לארבע המשבצות שמקיפות את הכלוב עצמו.
באופן לא מפתיע ,אלו הן גם משבצות המלכודות,
ודמות שתנסה להגיע למקום מבטחים ,תמצא הפתעה
לא נעימה תחת רגליה .הכלוב מעניק לחיפושיות מחסה
מכל התקפה שאינה מגיעה מתקרת החדר.
הכבלים שמחזיקים את הכלובים באוויר קשורים
ליתדות בקיר ,משני צדי החדר ,סמוך לבורות מצידם
המערבי .ניתן לשחרר את הקשרים בבדיקת פשיעה
ד"ק  13כפעולה משנית ,או לחתוך אותם עם להב
כפעולה רגילה .כשכבל משתחרר ,הכלוב והחיפושית
שבתוכו נופלים סך של  6מ' (מהתקרה עד לתחתית
הבור) .הכלוב נשבר ,והחיפושית סופגת 2ק 10נזק
מהנפילה.
דלת סתרים :בתחתית הבור המערבי ישנה דלת
סתרים ,המובילה לאזורים אחרים במבוך .היא אינה
מוסתרת היטב ,וניתן להבחין בה בבדיקת תפיסה ד"ק
 15מראש הבור ,לאחר שהמלכודת הופעלה.

שימוש בהרפתקה
התקלות זו יכולה לשמש כחדר שמירה במאורה
קובולדית ,במיוחד כזו השייכת לשבט הנוהג לגדל
חיפושיות לצרכים שונים  .בשבט שכזה ,סביר להניח
שהדמויות יפגשו עוד חיפושיות אש ואף חיפושית דבק,
אולי כזו עליה רוכב קובולד נרגש למדי  .ייתכן
שהקובולדים התיישבו במבוך קיים והם אינם מודעים
כלל לקיומה של דלת הסתרים  ,אשר יכולה להוביל
לאזורים חדשים במבוך .לחילופין  ,אולי זוהי דרך
מילוט הישר ממגוריו של ראש השבט  ,אל החוץ.

הפאה ה21-
מגזין המבוכים ודרקונים הישראלי ,מתעדכן מדי שבוע
בתוכן חדש למשחק שלך בכתובת .www.silverstars.co.il
היכנסו מדי יום שישי לכתבות חדשות.
כתבו גם אתם למגזין
הפאה ה 21 -מחפשת אתכם ,שחקנים ומנחים ! אם כתבתם
הרחבה מעניינת למשחק  ,שלחו לנו אותה לכתובת המייל
 ,d21silverstars@gmail.comואולי נפרסם אותה
בכתבה הבאה.
מה אנחנו מחפשים?




מפלצות והתקלויות
כוחות וכשרונות
רעיונות וטיפים למנחים ושחקנים

יש לכם שאלות לגבי החוקים או הספרים ? שלחו לנו כל
שאלה ונענה עליה בפינה מורה מבוכים ,מדי שבועיים.

