
 

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

www.silverstars.co.il 

 לתקופת הגבורה עתקים פחותים
 אבל לא יותר מדי, חפצי קסם רבי עוצמה

 מאת ערן אבירם
 

עמוד ) במדריך לשליט המבוךהמופיעים , עתקים
גם , הינם החפצים הקסומים החזקים מכולם( 154

וגם !( לקבל עתקכל דמות רוצה )מבחינת התגמול 
דמויות אינן מקבלות . מבחינת השפעתם על העולם

או כחלק , יוצא דופןאלא רק כפרס , עתקים כדרך אגב
אלו הם חפצים בעלי מקום מרכזי . מהעלילה שתכננת

כאלו שמשפיעים על כל המתרחש , בעולם המשחק
 . חבורת ההרפתקנים, ובכלל זה, סביבם

 יותר מדי כוחותיו של עתק הם קצתאך לעיתים 
לפעמים אתה רוצה לתת בידי האויבים חפץ . בשבילך

מבלי להפוך אותו , שידגיש את יחודו של הנבל, מיוחד
או לתת בידיהם של , לסכנה המרכזית של המערכה

מבלי שיהווה נקודה , השחקנים כלי יוצא דופן ומרענן
חפץ קסום מעין : אלו הם העתקים הפחותים. עלילתית

 . עם מגוון יכולות, ת לדרגתוחזק יחסי, "משופר"

כדאי לחשוב היטב לפני , בדומה לעתקים רגילים
הם אומנם . שמכניסים את החפצים האלו למשחק

לא פרס מדובר בכל זאת באך , עוצמתיים הרבה פחות
או , הרפתקה של השיא רגעישכדאי לשמור ל, שגרתי

החפצים , אם תיתן יותר מדי מהם. כתגמול יחודי
 .ם יאבדו מערכםהקסומים הרגילי

 5 דרגה ידיו של מיירטוק
 חסרת אכזריותו בשל התפרסם מיירטוק העוגי המנהיג

 .וכוחו הכביר אפילו יחסית לעוג הגבולות

 ז"מ 1,000 ידיים :מיקום

 קשיחות תגובה ורצון: הקסמה

 אתלטיקה לבדיקות+ 1 חפץ בתוסף זוכה אתה: תכונה
(. כוח על המבוססות להתקפות לא אך) כוח עם תכונה ובדיקות

, לפני שאתה מבצע התקפה. פעולה חופשית (:התקלות)כוח 
אם . גלגול ההתקפהל -3אתה יכול לבחור לסבול מחסר 

 .לגלגול הנזק+ 5אתה זוכה בתוסף , פגעת
 אתה כאשר זה בכוח השתמש. חופשית פעולה(: יומי) כוח

 לגלגול+ 5 כוח בתוסף זוכה אתה. פ"קפא בהתקפת פוגע
 .הנזק

 
אלו נראות כעשויות מידיו של כפפות כוח עוג זוג 

בתפירה גסה הנותנת , העור מרוצע ומהודק. עוג אמיתי
. את הרושם שהכפפות עשויות להתפרק כל רגע

לאחרונה נראו כפפות עלו על ידיו המגואלות בדם של 
האורק הגלדיאטור שטבח בכוחות עצמו , פק-א'צ

לד . יערותכיתת סיירים שלמה שנשלחה לצוד אותו ב
ידוע אם גנב אותן מבעליהן הקודמים או קיבל אותן 

 .ממקור מסתורי כלשהו

 7 דרגה אדרת התאובה
 מורכבות דוגמאות מציג, לשריון מעל נלבש זה מוארך בגד

 בפסים רקום השחור הבד. ומאחור מלפנים החזה לאורך
 שראשו יגלה אחריהם לעקוב שמנסה ומי, דהויים כחולים
 .עליו להסתחרר מתחיל

ז "מ 2,600 +2   7 דרגה

 צוואר :מיקום

 קשיחות תגובה ורצון: הקסמה

  .לבדיקות התגנבות ויוזמה+ 1אתה זוכה בתוסף חפץ : תכונה
בכל פעם שאתה משתמש בכוח בעל מילת המפתח : תכונה

אתה נחשב כבעל הסתרה עד לסוף תורך , מוות או תודעה
 .הבא
בפעם הבאה שאתה . פעולה משנית (:מוות* יומי )כוח 

 6ק1אתה גורם . הנזק נעשה נזק מוות, מתקיף באמצעות נשק
  .נזק נוסף בהתקפה זו

כאשר התקפה , תגובה מיידית (:תודעה* התקלות )כוח 
להתקפות עד  -2היצור המתקיף סובל ממחסר . מחטיאה אותך

 .אם הוא יכול לראות אותך, לסוף תורו הבא
 

אשף חצי , אדרת התאובה נוצרה בידיו של טידיוס
אלף מחונן שהתבלט בקרב המתלמדים הצעירים של 

שהוקסם בידי המוות , טידיוס.  מסדר אשפי המים
התעלה במהירות על , ופחדיו של בני התמותה מפניו

לפני . מורו והחל לחקור ולפתח לחשים משל עצמו
, לשירותיה של מלכת העורבים –שעזב את המסדר 

יצר את אדרת התאובה בכך שרקם  –כך אומרים 
התבנית קשורה . תבנית יחודית לתוך אדרת קסומה
אך איש אינו מבין , באופן מיסטי כלשהו אל הצלמוות

 .את פשרה
 

 8 דרגה סיכת הגבורה
סיכה זו ניתנה לנסיכה האלפית לידל בידי אביר בן אנוש עלום 

יצאה לידל לסדרת , לאחר מותו בידי מאמיניו של זאהיר. שם
 .מסעות גבורה לזכרו

 ז"מ 3,400 חפץ פלא

 קשיחות תגובה ורצון: הקסמה

 .דת לבדיקות+ 2 חפץ בתוסף זוכה אתה: תכונה
 .הצלה לזריקות+ 1 חפץ בתוסף זוכה אתה: תכונה

 תיגר קריאת בכוח להשתמש יכול אתה(: התקלות) כוח
 (קודש אביר מקצוע מאפיין) שמימית

 זה בכוח להשתמש יכול אתה. חופשית פעולה(: יומי) כוח
 אתה. מדמם להיעשות לרשע הנוטה ליריב גורם אתה כאשר

 .ריפוי פרץ לנצל יכולים ממך משבצות 5 בטווח ברית בן או
 

אחת הגיבורות המפורסמות , לידל גבירת השדות
היתה ידועה בשל מסירותה העזה , האחרוןהזמן של 

יודעים שלידל מעטים . באהמות ולכוחות הטובל
, התחילה את חיי ההרפתקנות שלה רק לאחר שאהובה

נהרג במהלך , אביר בן אנוש ששמו אבד בנבכי הזמן
ענדה לידל את , עם היוודע דבר מותו. הרפתקאותיו

הרימה חרב , החדורה באהבתו ונחישותו, הסיכה
 .ויצאה אל הדרכים כדי להמשיך את המשימה בה החל

 
 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 

  וטיפים למנחים ושחקניםרעיונות 

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

http://www.silverstars.co.il/default.asp?catid=%7bA1BF7288-EA44-49AC-AD48-847643609C0F%7d&details_type=1&itemid=%7b311C4FE4-5D32-4B2A-83AE-327CC2D07084%7d
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