
 

 

 מ"פיתוחים ואתגרי מיומנויות לשה, עצות  מאחורי המסך
 ודרקונים למבוכים התוכן מגזין  21-ה הפאה

www.silverstars.co.il 

 d21silverstars@gmail.com: לנו כתבו? המשחק על שאלות לכם יש? כתבות להציע רוצים

 אביזרי אופנה לאציל ולהרפתקן
 עם סטיילעבור האדם שאוהב את חפציו הקסומים 

 מאת ערן אבירם
 

הגיוני להניח  ;לא רק הרפתקנים נהנים מחפצי קסם

ידרשו , בקסמים וחפצים מיוחדיםהמלא , ד"המובעולם ש

בני האצולה לא . חייהםהאצילים ליצור חפצים המקלים על 

אלא אם הם יוצאים )זקוקים לחרבות או שריונות קסומים 

, יום-אלא למני חפצים העוזרים ביום, (כמובן, למלחמה

ועוזרים להם להפגין את , עומדים בצו האופנה העדכני

. עליונותם

שכל מספר חפצים מציע  תיבת האוצרות ספר ההרחבה

:  אציל ימצא שימושי

  קטנים במיקום נוח  חפציםכדי להחזיק  אחסוןכפפות

 !ארנק מטבעות, למשל. שלא ניתן לגנוב ממנו

 הוא לחש שימושי להדהים פעלולכי , כפפות הקוסם ,

 .מקלה על החיים עד מאוד ויד מאגית

 שלמה באופן שפה גישה למציעה  של אחדות חן אבן

אך גם תוספים , (לשונית-מרגלית רבכך גם )קסום 

 .שימושיותחברתיות למיומנויות 

 אלו ; מאפשרים לקרוא כל שפה משקפי קריאה

שמשתמשים במסמכים רבים יעריכו את חשיבותו של 

 .חפץ זה

 את סביבתך גם  היטבכדי לראות , משקפי אור כוכבים

 .כשאין באזור מספיק תאורה

שעשויים להיות בסביבתם של ישנם עוד חפצים רבים 

עשויים להשתמש אצילים שנעים הרבה בדרכים . אצילים

הם ; כדי להקל על השליטה בסוס במושכות מכושפים

שק נשיאה , כלים שקטיםעשויים לדרוש שלמשרתיהם יהיו 

 .ועוד, מנורה מרחפת או

ידרשו בוודאי  קסומים אלוחפצים אצילים המשתמשים ב

בן הרי . בדיוק כמו כל שאר סביבתם, שיעמדו בצו האופנה

, מדוזהכפפות עור על הדעת להסתובב עם  מלוכה לא יעלה

ידרוש , לכן. רק הברברים במדינה השכנה עושים זאת

עם , שמכינים עבורו יהיו מזמש יוקרתי כפפות הקוסםש

.  הטבעת אבני חן וריקמת כסף

וכחי הנ כדי להתאים לצו האופנהחפצים שנוצרו במיוחד 

להועיל גם עשויים  אך, עשויים להיות יקרים יותר מהרגיל

.  לפרטים כאלוהשמים לב למי שבא במגע עם אצילים 

לא יכולה להעלות בדעתה אלסה האלדרינית הרוזנת 

. העקבים המגביהים שלה ללאם הטבעי ללצאת לטיולים בעו

שנועדו לרקוד על אדמת , שרגליה נגעלת מהמחשבההיא 

. יגעו באדמה המלוכלכת של העולם הטבעי ,מלכות הפרא

בירח המלא שעבר היא בנשף הפיות הגדול שהתרחש 

משקפי התובנה באמצעות  את ליבם של בני הנסיכיםשבתה 

שתקה היא . פונדוויקהאמן הנהדרים שהכין עבורה הננס 

והנהנה בעוד הנסיכים פונים אליה ומתחננים לזכות בידה 

בעזרת . סרבה בהינד עפעף פשוטלכך , הבאיקוד רב

עד שמצאה את , משקפיה בחנה את כוונותיהם האמיתיות

 .איתו רקדהרק ו –הראוי ביותר מביניהם 

חפצים קסומים חדשים 

, יםלהלן כמה חפצים קסומים המתאימים במיוחד לאציל

.  עשויים למצוא לטעמםהרפתקנים גם כאלו ש

 2דרגה  צמיד נפילת נוצה
מעבר . בדיו יקר ערךהצבוע , זהו צמיד עשוי בד ומשי

הצמיד אוגר כוח קסום השומר על , לשימושו כתכשיט נאה

 .בעליו מפני נפילה

ז "מ 20 חפץ פלא

אינך סופג נזק , אם אתה נופל. פעולה חופשית (:מתכלה)כוח 

 .ואינך נופל שרוע בסופה, מהנפילה

 

 3דרגה  מעיל נקי
וסט קצר וחסר שרוולים זה עולה בקלות על כל פריט ביגוד 

ומכיל הקסמה פשוטה אך שימושית ששומרת , ואף שריונות

 .על בעליו נקי מזוהמה

ז "מ 680 חפץ פלא

לא צפוי או כתוצאה אינך יכול להתלכלך באופן  :תכונה

מדמם של , לדוגמא עקב דריכה בשלולית בוץ, מתאונה

אתה יכול  .או ששיערך יחרך עקב נשיפת דרקון, אויבים

למשל בשברי עלים יבשים או , ללכלך את עצמך באופן מכוון

 .לצורך הסוואה או מכל סיבה אחרת, חול

 

 

 4דרגה  נוצת כתיבה 
נעוצה בכובע בד , לרוב מזנב טווס, נוצה מוארכת אלגנטית זו

במילת פקודה פשוטה קופצת הנוצה אל דף נייר . מהודר

 .ורושמת את הנאמר סביבה, המוחזק בידו של בעליה

ז "מ 840 חפץ פלא

, הנוצה נעה בכוחות עצמה. פעולה משנית (:לפי רצון)כוח 

הנוצה רושמת את  .ומרחפת מעל דף נייר שבעליה אוחז בידו

משתמשת , כל מה שנאמר בטווח שלושה מטרים סביבה

הנוצה מזהה רק את . בכתב יד שונה עבור דוברים שונים

ניתן לגרום לה לשוב לכובע בפעולה . השפות שבעליה מכיר

 .משנית נוספת

 

 4דרגה  עקבי הגבהה
מרחפות שלושה סנטימטרים מעל נעלי זמש יקרות ערך אלו 

כך שהוא זוכה , של הנועל אותןהקרקע ובכך מוסיפות לגובהו 

 .כראוי לאדם במעמדו, להביט בחבריו ממעל

ז "מ 840 רגליים :מיקום

אתה , אם בתחילת תורך אתה עומד על משטח יציב: תכונה

אם אתה . יכול לנוע על פני נוזל כאילו היה תוואי שטח רגיל

 .אתה נופל לתוכו, עדיין עומד על נוזל בסוף תורך

כלפי חצי מהירותך אתה מרחף עד . פעולת תנועה (:יומי)כוח 

 .בסוף תורך הבא אתה נוחת על הקרקע ללא פגע .מעלה

 . אתה נותר בגובה בו אתה נמצא :תמיכה משנית

 

 6דרגה  משקפי תובנה
עם עדשות חצויות המאפשרות , זהו זוג משקפיים אלגנטי

רוב  –לבעלים להביט מעליהן באופן שאינו מפריע לראייה 

האנשים החובשים משקפי תובנה אינם זקוקים באמת 

 .למשקפיים

ז "מ 1,800 ראש :מיקום

 ףמשתתאינך אם . לבדיקות תובנה+ 2תוסף חפץ : תכונה

ולא  המתרחשת מהצדאלא רק צופה בשיחה , ךבשיחה בעצמ

 .במקום+ 4זוכה בתוסף חפץ אתה , מדבר כלל במהלכה

 

 

http://www.silverstars.co.il/default.asp?catid=%7b3E31AB82-2BB0-11D7-92D3-0080AD76B634%7d&details_type=1&itemid=%7b5B347D9D-682E-4AAD-975B-BC45FB05147F%7d

