מאחורי המסך

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

עצות ,פיתוחים ואתגרי מיומנויות לשה "מ

דברים שמוצאים בכיסים
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סתם כמה מטבעות ,או הרפתקה חדשה?
מאת ערן אבירם

ערב נעים בפונדק ,ההרפתקנים יושבים מסביב לאח
ומתכננים לאן לצאת מחר בבוקר  .האם לבדוק את
מגדלי המכוש ,בהם אורבים הגובלינים המטרידים את
העיירה? או לחצות לצידו השני של הנהר ו  ...רק רגע...
איפה הנוכל?
הנוכל ,כמובן ,מסתובב בפונדק ומנסה לכייס את
הסוחרים העשירים למראה ,מפגין את יכולתיו בתחום
הפשיעה .פתגם ידוע אומר" ,אם יש לי הכשרה בזה,
חבל שלא להשתמש בה".
שחקנים עם דמויות נוכל אוהבים להיות  ,ובכן,
נוכלים .אך אם יוכלו פשוט להסתובב ולגנוב את כל
הזהב וחפצי הקסם שירצו ,למה בכלל לצאת
להרפתקאות? מצד שני ,אם השה"מ נוקשה מדי ולא
מאפשר לנוכל להשחיל יד לאיזה כיס מדי פעם  ,השחקן
ירגיש שמונעים ממנו להשתמש ביכולות שלו  ,ובצדק.
פתרון מומלץ הוא ללכת בדרך הביניים  .בכל פעם
שהנוכל מבקש לגנוב משהו מכיסו של עובר אורח
מזדמן ומצליח בבדיקה ,גלגל באחת הטבלאות הבאות .
חלק מהתוצאות מתגמלות בכמה מטבעות או בהפתעה
מעניינת ,חלקן מסוכנות או מביכות  ,וחלקן עשויות
אפילו להוביל להרפתקה חדשה  .בכל מקרה ,השחקן
ירגיש שדמותו משפיעה ושקורים לה דברים מעניינים ,
וזוהי מהותו של המשחק כולו .
הבהרה :אין כל חשיבות לטבלה בה תבחר לגלגל .
כל אחת מציעה אוסף אקראי של התרחשוי ות.
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תוצאת הגלגול
פיסת עור מקופלת שבתוכה 2ק 6מטבעות
נחושת
כדור של חומר אפור דביק עטוף בנייר שעווה
פגיון צר וזול ,מוכתם בדם יבש
פעמון פליז קטן
שרשרת חרוזים קלועה ,הנפוצה בקרב
הסוגדים לקורלון
שלוש אבני קלע משוייפות ועליהן חרוטים
פנים גרוטסקיים
נר שחור
בקבוקון של שיקוי ריפוי ,עם כמה טיפות בלבד
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אצבעון כסף השווה  10מ"ז
מכחול עם ידית משנהב ,שווה  25מ"ז
חשבונית מהקצב המקומי ,על הזמנת בשר
גדולה שתהיה מוכנה בעוד מספר ימים
בקבוקון חרסינה עם שיכר זול
אבן אודם השווה  100מ"ז
מקל שמש
 20קליעים לרובה קשת ,עשויים מעצם
שתי קוביות משחק
חתיכת גבינה גדולה עטופה בבד
משרוקית עשויה עץ
כלוב מתכת קטנטן ובתוכו פיה זעירה

שרביט קסום +1

שקיק ובתוכו משקע בשווי 10ק 10מ"ז
2ק 6מטבעות זהב ,בהטבעה לא מוכרת
אבן טופז קטנה ששוויה  25מ"ז
בקבוקון של דיו אדום ,הדולף בתוך הכיס (ועל
ידיו של הנוכל!)
ממחטת פשתן מג'וייפת
שקיק המכיל 1ק 6עלוקות כיס (מהכתבה הזו)
מלכודת כיס! מתקן קטן ופשוט שדוקר
אצבעות לא זהירות1 .ק 10נזק.
פתק מקופל שרשום בו "רוב תודות" בגובלינית
חתיכת סבון ריחנית ,אך משומשת
מגנט שצמוד אליו כפתור מתכת
מבחנת זכוכית שבתוכה שישה גרעינים ירוקים
תוצאת הגלגול
עלי פרחים יבשים
משקולות קלות ,עבור מאזני סוחרים
צמיד כסף עשוי שרשראות עדינות ,עם הכיתוב
"עבור אהובתי"
מפה של העיירה ,עם שני מקומות המסומנים
ב X-אדום
שן של טרול
עכברוש חי
כסיות פורץ (עמוד  243סל"ש) מקופלות היטב
בקבוקון של בושם
תפוח ירוק עסיסי למראה (למעשה מורעל)
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תוצאת הגלגול
נוצה לבנה וקשיחה ,למעשה סירת נוצה (עמוד
 250בסל"ש)
פיסת לחם עבשה
כדור של שעווה המשמשת לחותמות
חליל שנהב בשווי  100מ"ז
תיבת עץ קטנטנה וריקה  ,שבכל פעם שפותחים
אותה ,נשמעות ממנה לחישות לא ברורות
בקבוקון עם נוזל צהוב  ,למעשה שתן של סוס
פיסת נייר איכותי ועליו פואמה חצי -גמורה
זכוכית מגדלת
אוסף זרדים שבורים
מצפן שעליו החריטה "עבור אהובי ,מי ייתן
ואיון תנחה אותך לביתך "
עיגול עץ עליו חרוט סמלה של עיירה מוכרת
חרוז זכוכית גדול הנראה כעין
שפם מזויף
בקבוקון דבק
הכיס קרוע מצידו הפנימי  ,ואצבעותיו של
הנוכל מדגדגות את הקורבן
5ק 10מטבעות כסף ,המצלצלות ברעש אם
מנסים להוציא את כולן
חתיכת שוקולד לעוס מעט העטוף בנייר
צמת שיער אסופה בסרט אדום
פסלון עץ מגולף בצורת כרכרה
חיפושית קטנה ומבהילה למראה

רוצים להציע כתבות? יש לכם שאלות על המשחק? כתבו לנוd21silverstars@gmail.com :

