
 

 עצות ורעיונות לפיתוח הדמות  קווים לדמותך
 ודרקונים למבוכים התוכן מגזין  21-ה הפאה

www.silverstars.co.il 

 הגדולות השאלות חמש
 הדמות עבור מעניין רקע ליצור המהירה הדרך

 מאת ערן אבירם
 

 כמה של אוסף ,וגזע ממקצוע יותר היא דמות
 בסיפור גיבור היא דמותך .כוחות ורשימת מספרים

 אישיות .יחודית אישיות עם מעניין טיפוס ,אדיר פנטזיה
 את לראות ניתן דרכם ,משקפיים כזוג עבורך משמשת זו

 שאתה לדמיין ,אחר מישהו להיות ,אחרת בדרך העולם
  .ממך שונה באופן וחושב שמתנהג מישהו

 במטרה ,הדמות בפיתוח עוסקת זו כתבות סדרת
 למישהו ,אמיתי פנטזיה לגיבור אותה להפוך לך לעזור

, כמובן, נתחיל .מחדש פגישה כל לשחק כיף לך שיהיה
 .ביצירת הדמות

 

השאלות הבאות מבקשות להרחיב מעבר לעצות 
השתמשו בהן . ספר החוקים לשחקןשל  2הניתנות בפרק 

כדי לכוון את עצמכם במטרה להשיג לדמותכם אישיות 
אין ; ענות על השאלות בשורה או שתייםנסה ל. ומנהגים

אבל אתה מוזמן לכתוב גם , צורך להרחיב מעבר לכך
נסה לחבר את התשובות . פסקאות שלמות אם תרצה

מ את "שהלהקרא לשחקנים ו. לכדי סיפור רקע אחיד
ולמה הוא , וכך כולם ידעו מיהי דמותך, התקציר הזה

 !גיבור מגניב שראוי לספר את סיפורו

  ?אתה מי

 מקצועה לפי אולי ?עצמה את מגדירה הדמות איך
 ,"צדק רודף)" מטרתה לפי אולי ,"(צייד" ,"רופא)" שלה

 שלה הקשרים לפי ואולי ,"(נהנתן" ,"נקמה מחפש"
 של יופיו את מעריץ אני" ,"טוב משפחה בן אני)" לעולם
 "(.הכל מעל הטבע

  ?רוצה אתה מה

 בו ליום מחכה ,שלווה חיי רוצה הכל בסך אתה יאול
 לנצחונות במזכרות מוקף ,ההרפתקנות מחיי תפרוש

 ממלכת את לשחררנחוש  אתה אולי .זהב ובהרי העבר

 .שכבש אותה המכשף-המלך של משליטתו מאקודיה
 לגלותומטרתך היא , אתה מסור למורשת אבותיך אולי

 ממנה העתיקה האימפריה על אפשרית מידע פיסת כל
 ,עורף-קשה את לחסלנשבעת  אולי .משפחתך באה

ואתה מחויב , אהובתך את שהרג העצום האדום הדרקון
 .לעמוד במילתך עד המוות

 
 ?באת מאיפה

מיהי , ראשית. השאלה הזו מחולקת לשני חלקים
אותה  ,נוודים משפחת בני אתם האם? משפחתכם

 ברכתו עם ,הרפתקאות אחר בחיפוש מאחוריכם עזבתם
 מהמכשף נמלטת אולי או ?צלחה לדרך אביכם של

 הוריך את שהרג לאחר ,כשוליה אותך שהחזיק האכזר
 בקרב וגדלת ,כפרך את חיסל אורקים שבט ואולי ?מזמן

 ?מולדתך מנהגי את במקום מנהגיהם את לומד ,אלפים
 וחושבים ,האמיתי עיסוקך מהו יודעים לא הוריך ואולי

 שבעצם) דודך עם מרוחקת לארץ סחר למסע שיצאת
 שאתה מה כל את אותך ולימד בעצמו הרפתקן היה
 !(יודע

 לאןהגעת  כיצד. החלק השני הוא עברכם הקרוב
 האם ?שלכם המקצוע את למדתם איפה ?היום השאת

 פאנאטים קבוצת בקרב אולי ,מקצועית באקדמיה
או במסגרת שירות צבאי עבור  ,מסתוריים דתיים

 את השגתם מהיכן ?עצמכם בכוחות ואולי, מולדתכם
 ,שגנבתם חפצים ,ירושה זוהי האם ?שברשותכם הציוד

במיטב  הכל קניתם שפשוט או ,מהצבא ציוד שאריות
  ?כספכם

 
  ?אתה אוהב ושונא מה

שיתנו לדמות , אלו הם פרטים קטנים אך חשובים
אולי אתה חובב גדול של משקה . אופי בלתי נשכח

 ,הפתוחים לשמיים מתחתאוהב לנוח רק  ,מסוים
מאמין שזה  ,חדשים מאגיים סודות קריאתמתרגש מ

 לזמזםאו נוהג  ,חשוב להיות תמיד כנה עם חבריך
 ?שונאים אתם מה, ובאותו האופן .שיר לעצמך

ואולי  ,אורקים ,חצילים ,השינה בזמן לכם שמפריעים
 .ללא הרף שירים שמזמזים אנשים

  ?הנרא האת איך

 באינטרנט תמונה חפשו אולי .םכדמות את דמיינו
 אתם ביגוד סגנון באיזה לחשוב נסו .לכם שמתאימה
אולי אתה  .שברשותכם הציוד נראה ואיך ,מתלבשים

המצויד בשלוש חגורות שונות עם , הרפתקן המוכן לכל
אולי אתה מסתובב תמיד עם . כיסים המלאים בכל טוב

מעיל בד ארוך המסתיר את חולצת הטבעות ואת 
אולי אתה מתלבש בהתאם . הבליטות של כלי נשקך

עוטה תמיד כתר עלים קטן כדי לייצג , לדרישות האמונה
נושא אוסף של מגילות בהן או , את מסירותך למלורה

 .רשומות תפילות קדושות לאיון

האופן בו אתם מציגים את עצמכם אינו מסתיים 
 קבועים ביטויים כמה לכם יש אולי. במראה החיצוני

, "?אתה רציני, שפיילור ישמור עלי", !"בשם השאול)"
 ב'חושצ אני)" מסוים מבטא אולי ,!"(מין-א-מ לא אני"

 אתה אולי ."(.ה'חבר ,רחה'מז להתקדם ריכים'צ שאנחנו
 אולי .אחרים בקרב ושתקן ,מסוימים אנשים בקרב דברן
 ואולי ,אחרי שחשבת על תשובתך  נוהג לדבר רק אתה
 אחרים אנשים .לראש לך שעולה מה כל אומר אתה
 . ךדברי דרך וגם ,מעשיך דרך גם שלך האישיות את יכירו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21-ה הפאה 

 שבוע מדי מתעדכן ,הישראלי ודרקונים המבוכים מגזין
 .www.silverstars.co.il בכתובת שלך למשחק חדש בתוכן

 .חדשות לכתבות שישי יום מדי היכנסו

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

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

 .הבאה בכתבה

 ?מחפשים אנחנו מה

 והתקלויות מפלצות 

 וכשרונות כוחות 

 ושחקנים למנחים וטיפים רעיונות 

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

http://www.silverstars.co.il/default.asp?catid=%7bA1BF7288-EA44-49AC-AD48-847643609C0F%7d&details_type=1&itemid=%7bFC938102-BA23-4402-9EEE-7A79C2647DE7%7d
http://www.silverstars.co.il/
mailto:d21silverstars@gmail.com

