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 קולה של הגבירה
 שקיבל את כוחו מהגבירהלמכשף פיות נתיב מופת 

 מאת ערן אבירם
 

קולה של הגבירה הוא כינויים של אלו אשר נשבו 
וזכו בכוח להפיץ , הגבירה ששרה בחלומותבקסמה של 

פיה נתיב מופת המיועד למכשף זהו . קסם זה הלאה
אם כי , ית שלושבחר בגבירה ששרה בחלומות כפטרונ

 . מופתהבנתיב לא כל מכשף שכזה חייב לבחור 

 של הגבירהקולה 

הכשרון שר בחלומות , ברית פיה ,מקצוע מכשף :דרישות

פיתחת את יכולת , לאורך מאבקים והרפתקאות רבות
מעביר לילות תה כעת א. החלימה המופלאה שבה ניחנת
מודע לכל המתרחש , שלמים בעולמות פרי המצאתך

מלווה לעיתים . ושולט באופן מוחלט בתוואי החלום
, ממלא אותך באושר, תומך בך, אותך קולה של הגבירה
תגלה גם , עם הזמן. עוד יותררומז לתובנות דגולות 

.  אותן
דק בין החלום למציאות הינו שהגבול גמלה בך ההבנה 

. וכוח הפיות שבידיך מספיק כדי לשבור אותו, וערטילאי
גוזל את הכרתם או , גשמיים כמעטחזיונות יוצר אתה 

משליך אותם לעולם של חלומות זוועה , של אויביך
. מוצקים

נתיב קולה של הגבירה מאפייני 

בכל פעם שאתה אמור  :(11דרגה ) בין חלום למציאות
אתה יכול לבחור , להיות מסוגל להשתמש בצעד ערפילי

, בנוסף. במקום זאת, לזכות בהזחה עד לסוף תורך הבא
השפעת הכשרון שר בחלומות חלה גם על כוחות בעלי 

. מילות המפתח תודעה ואשליה
יודע את הטקס אתה  (:11דרגה )מהלך בחלומות 

ופעם אחת , (295ש "סל)היוועצות בחכמים המיסטיים 
אך רק , ביום אתה יכול להטיל אותו ללא צורך ברכיבים

. בעודך ישן
כאשר אתה מנצל נקודת (: 11דרגה ) שירה פעולת

בכוח ואתה משתמש , פעולה כדי לבצע פעולה נוספת

, הרדמה, אשליההתקפה התקלותי בעל מילות המפתח 
, להתקפה+ 1זוכה בתוסף כוח אתה  ,תודעה או הקסמה

.  מנוצלהכוח לא , ואם אתה מחטיא
, כאשר אתה משתגר (:16דרגה ) ההיית או חלמתי חלום

סובלים ממחסר כל האויבים הסמוכים למשבצת שעזבת 
. תורך הבאעד לסוף , להגנת הרצון -2

 

 

קולה של הגבירה  ישחל

 11התקפת קולה של הגבירה שיר ערש  
נעימה מסתורית הזכורה לך אתה מתחיל לזמזם 

כה הגבירה את ובראשו של האויב ממשי, מחלומותיך
. כובלת את תודעתו אליה, המנגינה

תודעה , מאגיה, הרדמה, אביזר* התקלות 
 10 טווחרגילה פעולה 
יצור אחד  :מטרה

כריזמה נגד רצון  :התקפה
והמטרה  ,תודעהנזק מתאם כריזמה +  8ק1 :פגיעה
המטרה  :השפעה לוואי .עד לסוף תורה הבא הלומה
והמומה עד , מתאם כריזמה נזק תודעה+  8ק1סופגת 

. לסוף תורך הבא
 

 12תכלית קולה של הגבירה רות  חלימה בע
בין , עיניךהולך ומטשטש למול ן החלום לעולם הגבול בי

. אם פקוחות או עצומות
מאגיה *  יומי

אישי פעולה משנית 
-זוכה באלאתה אתה  עד לסוף תורך הבא :השפעה
עם כוח מכשף כל מטרה בה אתה פוגע ו, 10ראייה 

ם המרוחקים מאבדת קו ראייה לכל היצוריהתקפי 
. תורה הבאלסוף עד ממשבצת אחת ממנה יותר 

 
 20התקפת קולה של הגבירה תענוגות ללא סוף פזמון 

אתה פותח את דעתם של אויביך למלוא כוח זמרתה של 
. נלקחים לעולמות הזיהוהם , הגבירה ששרה בחלומות

תודעה , מאגיה, הקסמה, אביזר* יומי 
משבצות  10בטווח  1פרץ אזור פעולה רגילה 

כל אויב בפרץ  :מטרה
כריזמה נגד רצון  :התקפה

נזק  5-ו, מתאם כריזמה נזק תודעה+  8ק1 :פגיעה
 :כשלון ראשון בהצלה(. הצלה לסיום)תודעה מתמשך 

גם ו, מתאם כריזמה נזק תודעה+  8ק1סופגת המטרה 
אתה משגר את  :כל כשלון נוסף בהצלה. מוחלשת
.  משבצות 3המטרה 
נזק  5-ו, מתאם כריזמה נזק תודעה+  8ק1: החטאה

. (הצלה לסיום) תודעה מתמשך

http://www.silverstars.co.il/files/d21/d21Char6.pdf

