הכל דב"ש

הפאה ה 21-מגזין התוכן למבוכים ודרקונים

מפלצות ,אויבים וארגונים מסוכנים

שדון אבק
כל ערמת אבק עלולה להתגלות כמרגל ערמומי
מאת ערן אבירם

שדוני אבק הם ישויות יסודניות פחותות ,המסוגלות
לעיתים לחדור אל העולם גרגר אחר גרגר ולהתאסף
בפינות חשוכות .הם מהווים מטרד לא קטן ,אשר אורב
בחדרים שכוחים או על מרצפות בתים עתיקים.
לעיתים מזמנים שדוני אבק באופן מכוון ,על מנת
לשמש כשומרים או מרגלים .הטקס המאפשר זאת אינו
נפוץ ,וקשה להשיגו.

אודות שדון האבק
הצלחה בבדיקת מאגיה מגלה את הפרטים הבאים.
ד"ק  :15רבים טועים וחושבים ששדון האבק הוא שדון
של ממש .למעשה ,הוא רוח יסודנית קטנה ורעה ,שנכנסת
באבק ומפיחה בו חיים.
ד"ק  :20מטילי טקסים עשויים לכבול שדוני אבק
לשירותם כמרגלים פחותים .השדונים נעים בחשאי
ומפזרים עצמם בתוך תיקם של הרפתקנים או על גבי
ציודם ,ואוספים פרטים לגבי כוונות החבורה ויכולותיה (עד
כמה ששכלם הקטן מאפשר) .לעיתים ,כאשר ההרפתקן
בצרה צרורה ,קשה להם להתאפק והם מתנפלים על
הקורבן במטרה לחנוק אותו כאשר יתקשה במיוחד
להתנגד לכך.
טקטיקה :שדון האבק משתדל להתקיף בהפתעה .הוא
שומר עצמו בצורת מעטה אבק ,ומתקיף רק כאשר יריב
סמוך אליו .אז הוא מנצל את העובדה שהיריב הלום ולא
יכול לבצע התקפה מזדמנת כדי למהר אל מעבר למחסה
או לאזור בעל הסתרה ,שם הוא משתנה בחזרה לצורת
מעטה אבק .בצורה זו הוא נראה כמעט אבק על הרצפה,
וקל לטעות ולחשוב שהוא נעלם מעין ,בדומה לאימפ
(מגדיר המפלצות ,עמוד .)255
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אורב דרגה 1
 100נק"נ

שדון אבק
דמוי אדם יסודן קטן
חושים תפיסה +0
יוזמה +5
נק"פ  ;26מדמם 13
דרג"ש  ;15קשיחות  ,16תגובה  ,14רצון 13
עמידות ערטילאי; רגישות  5רעם
מהירות 6
השתנקות (רגילה; לפי רצון)
 +7נגד קשיחות; מכוון נגד מטרות חיות בלבד; 1ק6
 3 +נזק ,והמטרה הלומה עד לתחילת תורו הבא של
שדון האבק.
התפזרות (חופשית ,כאשר מדמם לראשונה;
התקלות)
קרוב פרץ  ;1מכוון נגד מטרות חיות בלבד;  +7נגד
קשיחות; 1ק 6נזק והמטרה הלומה עד לתחילת תורו
הבא של שדון האבק .שדון האבק משתגר למשבצת
בטווח  5משבצות.
מעטה אבק (משנית; התקלות) * שינוי צורה
שדון האבק יכול לוותר על צורתו כפעולה משנית
ולהתפזר כאבק על הרצפה .אם יש לו מחסה או
הסתרה ,הוא יכול לבצע מיד בדיקת התגנבות עם
תוסף .+10
בצורת אבק הוא מאבד כל יכולת לפעול ,אך הוא יכול
עדיין לחוש בסביבתו .הוא יכול לשוב לצורת דמוי אדם
כפעולה משנית .מכה ,זעזוע (למשל כאשר דורכים
עליו) או משב רוח עזים במיוחד מרימים אותו בחזרה
לצורת דמוי אדם.
שפות שאול
נטייה רשע
מיומנויות התגנבות +6
חכמ )+0( 10
זרז )+1( 12
כוח )-2( 7
כרז )-1( 8
תבנ )-2( 6
חוסן )+3( 16

התקלות לדוגמא
בהתקלות זו ,אלף מרגל נושא בתוך שקיות מיוחדות
מספר שדוני אבק.
התקלות דרגה  625( 2נק"נ)



 5שדוני אבק (אורב דרגה )1
אלף גשש (מתגושש דרגה  ,2מ"מ ,עמוד )29

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.

