כישלון בבדיקה

כתבות הומוריסטיות  ,פארודיות ,או סתם טיפשיות

חפצי קסם בהשראת מנצ'קין

סיף של אי הגינות

כמה דברים שלא תמצאו בתיבת האוצרות ,וטוב שכך
מאת ערן אבירם

משחק הקלפים המוכר מנצ'קין מציע למשתתפיו
הזדמנות לטבוח במפלצות  ,לעלות דרגות ולאסוף
אוצרות מבלי להזדקק לכל משחק התפקידים המיותר
הזה .פפפט ,מי בכלל רוצה להיות ברנגסטרט  ,הגמד
שומר השממות? דבר איתי במה שחשוב :מספרים! איזה
תוספים מקבל גמד?! הדמות שלי הכי חזקהההה !!11
אם בכל זאת אתם מתעקשים לשחק מבוכים
ודרקונים ,עם דמויות וסיפור ועלילה וכל הדברים
האלה ,לפחות תשתמשו בחפצי קסם כמו שצריך ,ולא
בדברים המצ'וקמקים האלה שמופיעים בספר החוקים
לשחקן .הנה כמה חפצי קסם אמיתיים ,ישר ממנצ'קין.

"קרב הוגן"? ידידי הטוב  ,אל תתבדח איתי .
דרגה +3 13
דרגה +4 18
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מ" ז
מ" ז

דרגה +5 23
דרגה +6 28

425,000
2,125,000

מ" ז
מ" ז

נשק :סיף
הקסמה :גלגולי התקפה ונזק
חמורה1 :ק +12נזק לכל תוסף
תכונה :אם אתה אלף או אלדרין  ,הסיף גורם פגיעה חמורה
בתוצאה טבעית של הכל  .כלומר כל תוצאה טבעית  .כלומר כל
גלגול בקוביה  .נו ,בקיצור :אם פגעת ,זה פגיעה חמורה.
כוח (התקלות) :פעולה משנית .גלגל 1ק .6זהו ההישג של
הנשק עד סוף ההתקלות  .שיהיה לך קרב נעים  ,וזכור :ככל
שהם רחוקים יותר  ,כך הם מסוכנים פחות ( .מלבד קשתים.
תזהר מקשתים)

חפצי פלא ושיקויים
דרגה +4

כי גם תוסף מוראל הוא סוג של תוסף !

דרגה +13

פגיון של בוגדנות

טובי הנוכלים יודעים כיצד למצוא כל יתרון  ,ולהפוך אותו ליתרון
יותר גדול  .עם הפיגיון הזה  ,הם לא צריכים בכלל להתאמץ .
דרגה +3 13
דרגה +4 18

דרגה +13

שיקוי של אומץ אדיוטי

כלי נשק

17,000
85,000

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים
www.silverstars.co.il

מ" ז
מ" ז

דרגה +5 23
דרגה +6 28

425,000
2,125,000

מ" ז
מ" ז

נשק :להב קל
הקסמה :גלגולי התקפה ונזק
חמורה1 :ק +6נזק לכל תוסף ,והמטרה מעניקה יתרון קרבי
לנצחי נצחים
תכונה :כשנוכל משתמש בפגיון זה כדי לתקוף דמות שחקן ,
הוא גם הופך את המטרה להלומה  ,מופתעת ,מוטרדת ,
ומרוגזת למדי .
כוח (יומי) :תגובה מיידית  .השתמש בכוח כאשר דמות שחקן
מנסה להחזיר לך מכות  ,ובצדק .בצע בדיקת תרמית עם תוסף
השווה למתאם ההקסמה של הפגיון מול השחקן  .אם הצלחת,
הוא מבין שאתה בסך הכל משחק את הדמות שלך  ,זה לא
אשמתך ,ככה זה ,הדמות היא נוכל מנוול ואי אפשר להאשים
אותך על כך שאתה מתנהג כמו שאתה אמור  .אם התוצאה
גבוהה ב 5-לפחות מעל הד"ק ,השה"מ משתכנע שצריך לתת
לך עוד נק"נ על כמה שאתה משקיע .

דרגה
דרגה

4
14

40
800

מ" ז
מ" ז

דרגה

24

21,000

מ" ז

שיקוי
כוח (מתכלה) :פעולה משנית  .שתה שיקוי זה ונצל פרץ ריפוי .
אינך משיב נקודות פגיעה כרגיל  .במקום זאת ,אתה נכנס
להיסטריה ומתחיל להתקיף את האויב הקרוב ביותר  .כפעולה
רגילה אתה יכול לבצע  4התקפות ,להשתמש בכוחות יומיים
שכבר ניצלת ,לצרוח כמו טמבל ולעשות מעצמך בדיחה  .אבל
מה זה משנה ,העיקר הנק"נ!
דרגה  5 :14התקפות בסיבוב  ,ואתה צורח כמו אהבל .
דרגה  6 :24התקפות בסיבוב  ,ואתה צורח כמו אידיוט .

קוביה משופצת

דרגה 2

בראיית העולם של מנצ 'קין אמיתי  ,אם זה לא נותן תוסף או
נזק ,זה לא ראוי להתיחסות .
חפץ פלא
 520מ"ז
כוח (יומי) :פעולה רגילה .הרם קוביה והשלך בשה "מ :טווח
שולחן; זריזות נגד דרג "ש; 1ק1 ,4ק1 ,6ק1 ,8ק 10או 1ק12
נזק (הרי לא תזרוק את הק  20היקרה שלך) ,והמטרה נאלצת
להסכים לתחנוניך ולתת לך אוצר אמיתי במקום השטות
הזאת .גלגל 1ק :5 + 8זוהי דרגת החפץ הקסום שהמטרה
חייבת לתת .

שיקוי הכחשה

דרגה 15

אה ,לגמרי פספסתי את המילה הזו  .איזה קטע.
שיקוי
 1,000מ"ז
כוח (מתכלה) :פעולה רגילה .הורד עד שלוש מילים מפסקת
החוקים של חפץ או כוח  ,ופרש את המשמעות מחדש  .למשל,
בכוח התקפה אמיצה (אביר קודש  ,)1ניתן לקרוא את שורת
ההתקפה באופן הבא " :כוח  1 +לכל אויב נגד דרג "ש" ,ותראו
מה קרה ,פתאום כל האויבים בקרב נותנים לי תוסף להתקפה .
ההשפעה ממשיכה עד שמישהו שם לב .

ברכיים
מנצ'קין אמיתי מנצל כל נקודה אפשרית בגופו כדי
להעמיס עוד חפצים קסומים  ,ואי לכך ,הכירו מיקום
חדש :ברכיים .למתקדמים ,יש גם אזניים ,גב ,ישבן,
שוקיים ,לב ,ריאות ,נחיר שמאלי ועוד .
מגני בירכיים של פיתוי

דרגה 7

למול הקשיים הגדולים ביותר  ,רק דבר אחד יכול לעזור :
פראייר שילחם במקומך .
 3,400מ"ז
מיקום :ברכיים
כוח (התקלות) :פעולה משנית  .בצע התקפה נגד בני בריתך :
קרוב פרץ  ;5כריזמה  4 +נגד רצון; בפגיעה ,המטרה מבינה
שאתה ממש מצוין ואיזה חבל יהיה אם תפגע  ,ואתה גם נאה
מאוד ואיש נחמד מכל בחינה  .היא מיד נעה את מהירותה
ומבצעת התקפה בסיסית נגד אויב הסמוך אליך  ,כפעולה
חופשית .הכוח מתרענן בכל פעם ש אתה נפגע בידי התקפה
(טכנית ,אתה יכול להתקיף את עצמך  ,אם בא לך; לא רשום
בחוקים שאסור !) ,אלא אם אתה כוהן.

דקרי ברכיים

דרגה 1

אם זה שפיצי ,זה נותן תוסף .
 360מ"ז
מיקום :ברכיים
תכונה :אתה זוכה בתוסף  +1להתקפה .טכנית ,אפשר לשים
שניים כאלו ,אחד על כל ברך  .ייתכן שגם מרפקים יחשבו .

ניתן למצוא את מנצ'קין ,ואת ההרחבה שלו מנצ'קין ,2
גם בכל חנויות המשחקים המובחרות וברוב הסניפים
של צומת ספרים וסטימצקי.

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

