
 

 טיפשיות סתם או, פארודיות, הומוריסטיות כתבות  כישלון בבדיקה
 ודרקונים למבוכים התוכן מגזין  21-ה הפאה

www.silverstars.co.il 

 חג החנוכה
 ( ויצאה להם פגיעה חמורה) ימים 8ק-ל מספיק שמן פח

 מאת ערן אבירם
 

מגוון  21-הפאה הלכבודו של חג האורות מציעה 
 . דרכים להכניס את תחושת החג למשחקכם

 

 14 דרגה התקלות, החשמונאים מרד

מרד חג החנוכה נחגג בעיקר על מנת לזכור את 
אירוע בו קם העם היהודי להתמרד כנגד , החשמונאים

. אלו שדרשו ממנו לאבד את זהותו ולשנות את אמונתו
המרד נמשך לאורך מספר שנים וכפה אבדות רבות בשני 

, כל כוהן של פיילורשיגיד לך כפי אבל , הצדדים
ועל כן יש , לראות את האורלעיתים האדם מסרב "

אז לא נותרת לו ". להשתמש עליו בכוחות עם נזק קורן
 .הרבה ברירה

מרד החשמונאים כולל את כל מה שצריך בשביל 
, מקדש, מעטים מול רבים, גיבורים: סיפור גבורה מהנה

ראוי לקחת ממנו השראה , מסיבה זו. ונוולים, נס
 ? ואלמה לא להשתמש בו כמו שה, בעצם. למשחקכם

 ( 13 דרגה רכז) החשמונאי מתתיהו

 (13 דרגה חייל) המכבי יהודה 

 (16 דרגה בריון) הרביעי אנטיוכוס 

 20,000 (1 דרגה ש"חפ) אספסוף אנוש בן 

 טקטיקה

 כמחצית בעוד ירושלים לעבר מזרחית נע אנטיוכוס
. קרבי יתרון ולהשיג אותה לאגף כדי, ממערב נע מהצבא

 פח אחרי המקדש ברחבי לחפש מתחיל המכבי יהודה
 מתתיהו בעוד, (25 ק"ד תפיסה) טומא שלא שמן

 . מתיוונים לחסל כדי מעוז צור ישועתי בכוח משתמש

 

 

 

 כשרונות חדשים

 [כוהן]שליטה בחנוכיה 
עם נרות או עם )אתה יודע כיצד להדליק חנוכיה  :תועלת

 . כך שתחזיק מעמד עד שהלהבות יכבו מעצמן( שמן

 [קדושה]הנפלאות ם ועל על הניסי
 מאפיין מקצוע תיעול קדושה :דרישות

אתה יכול להשתמש בכוח על הניסים ועל : תועלת
 .הנפלאות

 כוח כשרון     על הניסים ועל הנפלאות  : תיעול קדושה
וגם מה זה . אתה יודע איך לאכול סופגניות בם לרוב

 .אומר
 קדושה* התקלות 

 אישיתגובה מיידית 
 .משבצות מחולל נס או נפלאות 10מכבי בטווח  :תנאי

אתה יכול . גיל ושמחה ממלאים את ליבך :השפעה
ועד סוף תורך הבא אתה לא מעורר , לנצל פרץ ריפוי

נרות ( או מדליק)התקפות מזדמנות כאשר אתה מאיר 
 .חנוכה רבים

 עמיד בפני פסטיגלים
אתה מסוגל להשתמש , כאשר אתה בפסטיגל :תועלת

 . במשב מרענן כפעולה חופשית בכל פעם שמתחלף זמר
 .אולי ככה תצליח לשרוד

 
 חפצי קסם חדשים

 1דרגה  סביבון
ניתן לסחרר מכשיר מוזר זה על ידי תפיסת ראשו הדק והנעתו 

 .באופן סיבובי על גבי משטח

 ז"מ 360 חפץ פלא

 גלגל. הסביבון את מסובב אתה. משנית פעולה(: רצון לפי) כוח
 .לתוצאה בהתאם נקבעת ההשפעה, 4ק1

 .דבר שום: 1
 .כלום: 2
 .מיוחד אירוע אין: 3
 .מעניין משהו קורה לא: 4

 2דרגה  סופגניה
טובי הטבחים הגמדים יודעים את : מאפה זה אינו מאפה כלל

 .שמן ושמן, שמן, הדורש שמן, סוד הכנתו

 ז"מ 26 שיקוי

 טעים. הסופגניה את אוכל אתה. רגילה פעולה(: מתכלה) כוח
 ריבת של טעם, קלאסית סופגניה: המילוי לסוג בהתאם, לך

 סופגנית. חלב ריבת של טעם, חלב ריבת סופגנית. התות
 .טעים לא, תרד סופגנית. שוקולד של טעם, שוקולד

 ג"ק 5-וב, ההתקלות סוף עד 5 לסוכר בעמידות זוכה אתה
 (.לסיום הצלה) למשקל נוספים

 

 8דרגה  חנוכיה
 .כלי נגינה אלפי זה הפך בידיהם של זדים לנשק מסוכן

 ז"מ 3,400+          2       8דרגה 

 (קנה)אביזר 
 גלגולי התקפה ונזק: הקסמה
 .נזק אש וקורן לכל תוסף+ 6ק1 :חמורה

אתה מזמן שמש אשר עונה  .פעולה משנית: (יומי)כוח 
ולראותו ( כפעולה רגילה)השמש מסוגל להצית נר . לפקודותיך

לא ניתן לפקד עליו לבצע כל פעולה (. לא דורש בדיקה)בלבד 
 .ביחד עם כל נר שהדליק, השמש נעלם בסוף ההתקלות .אחרת

 

 21-הפאה ה 

מתעדכן מדי שבוע , הישראלי המבוכים ודרקוניםמגזין 
 .www.silverstars.co.ilבתוכן חדש למשחק שלך בכתובת 

 .היכנסו מדי יום שישי לכתבות חדשות

 כתבו גם אתם למגזין
אם כתבתם ! שחקנים ומנחים, מחפשת אתכם 21-הפאה ה

שלחו לנו אותה לכתובת המייל , הרחבה מעניינת למשחק
d21silverstars@gmail.com , ואולי נפרסם אותה

 .בכתבה הבאה

 ?מה אנחנו מחפשים

 והתקלויות מפלצות 

 כוחות וכשרונות 

 רעיונות וטיפים למנחים ושחקנים 

שלחו לנו כל ? יש לכם שאלות לגבי החוקים או הספרים
 .שבועיים מדי, בוכיםממורה שאלה ונענה עליה בפינה 

http://www.silverstars.co.il/
mailto:d21silverstars@gmail.com

