הכל דב"ש

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

מפלצות ,אויבים וארגונים מסוכנים

גמל שלמה מפלצתי

www.silverstars.co.il
אורב דרגה 4
 175נק"נ

מוות ירוק ממעל!
מאת ערן אבירם

בעוד שגמלי-שלמה רגילים הם חרקים בלתי מזיקים
שאוכלים חרקים אחרים ,הגרסה המפלצתית שלהם היא
סיפור אחר לגמרי ,שנוהגת לאכול הרפתקנים לא זהירים.
מתגושש דרגה 1
גמל שלמה מפלצתי קטן
 100נק"נ
חיה טבעית קטנה
חושים תפיסה +2
יוזמה +5
נק"פ  ;26מדמם 13
דרג"ש  ;18קשיחות  ,14תגובה  ,15רצון 14
מהירות 6
אחיזת גמל שלמה (רגילה; לפי רצון)
 +6נגד תגובה; 1ק 3 + 8והמטרה אחוזה (עד
להימלטות).
ניתור (תנועה; ריענון כאשר גמל השלמה פוגע
בהתקפה בסיסית)
גמל השלמה מזנק עד  6משבצות .הוא זוכה בתוסף
 +5לבדיקת האתלטיקה לקפיצה ,ונחשב כאילו קפץ
אחרי ריצה .בתנועה זו הוא אינו מעורר התקפות
מזדמנות .אם הוא אוחז ביריב ,והיריב בגודל קטן או
קטן ממנו ,היריב נלקח איתו.
נטייה חסר נטייה
מיומנויות אתלטיקה  ,+7התגנבות +8
חכמ )+2( 13
זרז )+3( 16
כוח )+2( 13
כרז )-4( 3
תבנ )-5( 1
חוסן )+0( 10
טקטיקה :גמלי שלמה מפלצתיים קטנים נוהגים לתפוס
את הקורבן ולזנק לעמדת מחסה .אם הקורבן גדול מדי,
קבוצת גמלי השלמה תתמקד באחד מחברי הקבוצה,
במטרה לחסל אותו ,לתפוס את גופתו ביחד ,ולזנק למקום
מבטחים.

גמל שלמה מפלצתי גדול
חיה טבעית גדולה
חושים תפיסה +5
יוזמה +8
נק"פ  ;42מדמם 21
דרג"ש  ;18קשיחות  ,16תגובה  ,18רצון 16
מהירות 7
אחיזת גמל שלמה (רגילה; לפי רצון)
 +9נגד תגובה; 1ק 4 + 10והמטרה אחוזה (עד
להימלטות).
ניתור (תנועה; ריענון כאשר גמל השלמה פוגע
בהתקפה בסיסית)
גמל השלמה מזנק עד  8משבצות .הוא זוכה בתוסף
 +5לבדיקת האתלטיקה לקפיצה ,ונחשב כאילו קפץ
אחרי ריצה .בתנועה זו הוא אינו מעורר התקפות
מזדמנות .אם הוא אוחז ביריב ,והיריב בגודל גדול או
קטן ממנו ,היריב נלקח איתו.
הסוואה טבעית
אם גמל השלמה מנתר יותר מ 3-משבצות ונוחת
מאחורי מחסה או בשטח עם הסתרה ,הוא יכול לבצע
מיד בדיקת התגנבות.
איתור פרצה
גמל השלמה זוכה ביתרון קרבי על אויב בו הוא אוחז,
וגורם לו 1ק 6נזק נוסף בפגיעה.
נטייה חסר נטייה
מיומנויות אתלטיקה  ,+10התגנבות +11
חכמ )+5( 15
זרז )+6( 18
כוח )+5( 15
כרז )-2( 3
תבנ )-3( 1
חוסן )+3( 12

טקטיקה :יצור זה מתעניין בעיקר בבקר ובחיות משק
גדולות ,איתן הוא נוהג באותה הטקטיקה כמו בן דודו
הקטן .ביערות וג'ונגלים בעלי עצי ענק ,גמלי השלמה הינם
מסוכנים ביותר ,שכן הם קופצים משום מקום ,תופסים את
קורבנם ,ונעלמים שוב לבין העצים ,שם הם קורעים את

הקורבן לגזרים בעודם מוסתרים בידי העלים ובזכות
הסוואתם הטבעית.
אודות גמל השלמה המפלצתי
הצלחה בבדיקת טבע מגלה את הפרטים הבאים.
ד"ק  :15אין זה ברור האם הם תוצאה של ניסוי של קוסם
מטורף ,דרואיד תמהוני ,או אולי יצירים של מלורה שנועדו
לשמור על הטבע מפני אויביו .מה שברור הוא ,שיצורים
נאלחים אלה מומחים בלארוב לילדים (או בני-מחצית)
ולחטוף אותם.
ד"ק  :20גמל השלמה המפלצתי הגדול הינו נדיר למדי,
למרבה שמחת המתיישבים באיזורי הספר .לעיתים
עשרות מהם מתכנסים לכדי ארבה מפלצתי ,ופושטים על
חבות וישובים ,מחסלים את תושביהם בתוך דקות
ספורות.

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.

