
 

 

 אויבים וארגונים מסוכנים, מפלצות  ש"הכל דב
 ודרקונים למבוכים התוכן מגזין  21-ה הפאה

www.silverstars.co.il 

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

 קוסם להשכרה, אנוש טהיר'ג
 ?או פשוט צרה, עוזר לשעת צרה

 מאת ערן אבירם
 

טיפוס , אלף רב תושיה-אנוש טהיר הינו חצי'ג
הוא דמות מוכרת בכפרים . מפורסם למדי בחבל קורדיה

וברוב המקומות מקבלים אותו בחיוכים , רבים
כישוריו . שבועיים-ומארחים אותו בשמחה כשבוע

, בתחום המאגיה המעשית הינם מבוקשים בכל עבר
צעות והוא מפרנס עצמו בעיקר על ידי פתרון בעיות באמ

למשל בשביל להוריד פריטים כבדים , פעלולו יד מאגית
 . או לבצע מאחזי עיניים בפני קהל, ממקום קשה להשגה

 אישיות

אך הוא , אנוש מעוניין באמת להיות לעזר לאחרים'ג
עליו להיות בן , טוען שכדי להועיל לחבריו בני התרבות

לחזר , הוא נוהג להתענג על שתייה טובה. תרבות בעצמו
לענוד תכשיטים שנוצרו בידי , אחר בנות הכפר הנאות

 . ולעשן טבק יוקרתי, חרשים גמדיים

במיוחד עם , קשה לתמוך בסגנון חיים ראוותני שכזה
המשכורת הזעומה אותה הוא מרוויח מעזרה לאיכרים 

ואת )אנוש חושש לסכן את עורו 'ג, מצד שני. ופשוטי עם
אין . ולצאת להרפתקאות ממש!( בגדי המשי המעודנים

  .רק בנוחות וחברותיות, לו עניין בקרבות ותהילה

אנוש לעיתים להחליק 'עשוי ג, כדי לפצות על כך
או להציע , לכיסו איזה פריט רב ערך מביתו של הלקוח

המשתמשים , את שרותיו גם לטיפוסים מפוקפקים יותר
אנוש רואה בכך קורבן שאין 'ג. בהם לביצוע מעשי פשע

בדרך לחיים טובים יותר עבור , ברירה אלא לעשותו
והרי איך אפשר לצפות מבעל מקצוע שיפעל  –עצמו 

חריגות , לכן? ו אם הוא אינו חש במיטבובמיטב
 ! מוסריות קלות אלו הן לטובת כולם

לאחר ששוטט , אנוש מכיר את חבל קורדיה היטב'ג
אך , הוא אינו נוהג להתעניין בשמועות ואגדות. ברובו

מתעדכן בכל , הוא מעורה ברכילות מארצות מרוחקות
הוא חולם יום . המתרחש בחצרות המלוכה הגדולות

, גור ממון מספיק כדי שיוכל לרכוש לעצמו תואראחד לא
אך הוא באמת נהנה משיטוטיו בארץ מולדתו ובעבודה 

 .ולא ממהר לעזוב, מול אנשים

אך בעיקר מאחר , אנוש אינו נוהג לדבר על עברו'ג
בכפר , הוא גדל בשולי קורדיה. והוא מוצא אותו משעמם

כילד קטן הוא . קטן שהוקם סביב מגדל אשפים עתיק
ועם השנים למד מהם , הג לשחק עם השוליות בגילונ

אפילו שלא יכול היה להרשות , כמה טריקים מועילים
אנוש עזב את אותו 'ג. לעצמו להתקבל ללימודים מלאים
מעדיף להשאיר , הכפר והוא אינו נוהג לחזור אליו

 .מאחוריו את ימי ילדותו

 מראה חיצוני

תפיים בעל כ, אלף-אנוש הינו נמוך יחסית לחצי'ג
הוא נוהג לעטות מעיל קל מעל . רחבות ומבנה גוף מוצק

את המעיל הוא מסיר באופן תיאטרלי ; לחולצה מפוארת
אנוש מסתובב 'ג. לפני שהוא מתחיל בהטלת לחשים

או , בדרך כלל מחליף אותו בין כפר לכפר, תמיד עם כובע
סימן ההיכר שלו הוא הצמידים . לפי עונות השנה

אותם הוא חושף , ת זרועותיוהכחולים המעטרים א
. תמיד כאשר הוא מפשיל שרוולים בטרם הטלת לחשים

הנראות , 242 ש"סל, כסיות נוכללמעשה אלו הן )
 (כצמידים

 שימוש במערכה

, אנוש יכול להוביל את הדמויות להרפתקה חדשה'ג
ם הוא שוכר אותן כדי לעזור לו במשימה למשל א

שהתגלתה כקשה מהצפוי או כדי לשמור עליו מפני 
לצידו ולכן נוהג לשמור , אנוש לא אוהב להילחם'ג. נושיו

הוא נוהג לשכור , אם הוא חש מאוים. כמה בני ברית
שתשמור , או חבורת הרפתקנים מזדמנת, כמה בריונים

או , רב הגנבים המעוצבן, הזועם ראש הכפרעליו מפני 
 .העוג שחושד שרימו אותו

הוא יכול להיות דמות מזדמנת בה נתקלת , לחילופין
לתת קצת צבע , החבורה מדי פעם ברחבי חבל קורדיה

 .אנוש אינו מתאים כנבל'ג, בכל מקרה. ואווירה

 טקטיקה

גרסה חזקה יותר של , זרוע מאגיתאנוש משתמש ב'ג
על מנת להפיל את האויב , שפיתח בעצמו מאגית יד

כדי , הוא עומד סמוך למגונן. שנראה מוכן להתנפל עליו
. ברגע בו יותקף בכל זאת חמיקה מסוגננתלהשתמש ב

רק כאשר נראה  בטריק הצבעים הגדולהוא משתמש 
אנוש לא 'ג; ובהכרזה גדולה, שזהו רגע תיאטרלי מתאים

, יותר שלו סתם כךמוכן לחשוף את הטריק המרשים ב
 .וחשוב לו לתת רושם גם על ידידיו וגם על אויביו

 7רכז דרגה  קוסם להשכרה, אנוש טהיר'ג

 נ"נק 300 אלף-חצי, אדם טבעי בינוני-דמוי
 מועט באור ראייה; +2 תפיסה חושים +6יוזמה 

 38 מדמם; 77 פ"נק
 20 רצון, 20 תגובה, 17 קשיחות; 20 ש"דרג

 6 מהירות
 נשק*  (רצון לפי; רגילה)חרב קצרה 

 .נזק 4+  6ק1; ש"נגד דרג+ 12 
 הקסמה* ( לפי רצון; רגילה)זרוע מאגית  

 1המטרה מוחלקת משבצת ; נגד רצון+ 10; 10טווח  
 .ונופלת שרועה

 (התקלות; רגילה) טריק האלכסון הערמומי 

, נזק תודעה 4+  6ק2; נגד רצון+ 10; 10טווח  
 .אנוש'הלומה עד לסוף תורו הבא של גוהמטרה 

 (התקלות; רגילה)ריק הצבעים הגדול ט 

; נגד קשיחות+ 10; מכוון נגד אויבים; 5קרוב פרץ  
 (. הצלה לסיום)המטרה מתעוורת 

כאשר התקפת , הפרעה מיידית) חמיקה מסוגננת 

 ( ענוןר; פ מכוונת נגדו"קפא

, אנוש במקום'לגההתקפה מכוונת נגד בן ברית הסמוך  
 .1אנוש פוסע צעד 'וג
 אלפית, מדוברת שפות חסר נטייה נטייה

תרמית , +7תובנה , +11פשיעה , +9מאגיה  מיומנויות

12+ 
+( 2) 9 חכמ+( 6) 17 זרז +(3) 10 כוח
+( 7) 19 כרז+( 4) 12 תבנ +(4) 13 חסן

 

http://www.silverstars.co.il/default.asp?catid=%7bA1BF7288-EA44-49AC-AD48-847643609C0F%7d&details_type=1&itemid=%7bFC938102-BA23-4402-9EEE-7A79C2647DE7%7d

