ממלכת סטילרוק ,החזקה שבממלכות בני האדם
עולם מערכה בסיסי המיועד לשימוש עם מו"ד
מאת :עוטה הברדס

1

תוכן העניינים
עמודים

נושא
הקדמוה
דבר המחבר ואודות החוברת

3

רשימת מקורות לאיורים וספרי עזר

4
רקע לממלכת סטילרוק

סודה של ממלכת סטילרוק

5

היסטוריה של ממלכת סטילרוק

6

העולם בו שוכנת ממלכת סטילרוק

10

פנתיאון האלים

13

גזע האורוקון

14

מיומנויות וכשרונות בעולם המערכה

15

הנהגה וארגון בממלכת סטילרוק
מועצת הממלכה סטילרוק

16

ארגוני ממלכת סטילרוק

20

עיר הבירה – העיר סטילרוק
הסבר כללי – עיר הבירה סטילרוק

28

רובע צבאי טיפוסי

29

רובע המסחר

30

רובע שכירי החרב

33

רובע המקדשים

38

רובע הגנים

40

הרובע המלכותי

42
שער אחורי

2

דבר המחבר
חוברת זו כחוברות נוספות שלי מוקדשת לכל אותם שחקני תפקידים באשר הם  ,אם מישהו יפיק אפילו
דקה של הנאה מחוברת זו הרי שבאתי על שכרי .בפרט מוקדשת עבודתי )ועולם המערכה של סטילרוק
ככלל( לכל אותם שחקנים מזדקנים כמוני המלווים את משחק המבוכים והדרקונים למעלה מעשרים שנה
על שלל מהדורותיו.
לאלו אשר חץ החומצה של מלף  ,ידו המוחצת של ביגבי  ,קריאת קסם ו בבואות ראי הם הרבה יותר
משמות של לחשים אלא זכרונות  ,נוסטלגיה ותחושת גאווה.
חשוב לי כמחבר לציין שבפרסום חוברת זו אין לי שום עניין עיסקי ו/או כלכלי ,מטרתי בפרסום החוברת
הינו שיתוף והחלפת רעיונות עם חברי לתחביב  .מסיבה זו ומסיבות נוספות בחרתי להישאר אלמוני .
פרסום בימים אלו הנו כרטיס ביקור וכרטיס ביקור הנו תמיד ממוקד מטרה  ,אינני רוצה שכרטיס הביקור
שלי יכלול מידע על חומר שפרסמתי כסופר  /מחבר  .ככלל חלק מהחוויה של משחק התפקידים הוא
המסתורין  ,ושם הכינוי שבחרתי יוסיף למסתורין שלי כדמות .
ברצוני להודות לדניאל רוזנברג ולשאר אנשי הפונדק אשר עוסקים רבות בשימור מעמד משחקי התפקידים
בישראל ומשחק המבוכים והדרקונים כפרט ואשר מביאים את חוברת זו לתודעתכם שלכם.
תודה נוספת לכל אותם שחקנים אשר חוברת זו "התגלחה" על זקנם בכנסים ,במפגשים אישים ועוד ועוד -
חוברת זו היא גם תוצר שלכם
אשמח מאוד לשמוע מכם  ,הערות ביקורות ותובנות שיש לכם .הדבר ישפר אותי כמנחה ויתרום לחווית

המשחק שליthecloakwearer@yahoo.com .

נתראה בכנסים ...עוטה הברדס

על חוברת זו
חוברת זו באה לספק עולם מערכה בסיסי המבוסס על המהדורה השלישית של מבוכים ודרקונים ומעט
מהחוברות שהרחיבו אותה .
בניגוד למרבית עולמות המערכה ,עולם המערכה של סטילרוק בא לצייר לנו תמונה מושלמת של ממלכה
אנושית שבה מתקיים באופן כמעט מוחלט הצדק והחירות .החוברת מתארת עולם מושחת מחוץ לממלכת
סטילרוק ושם מצוי הסבל העוני והיאוש  ,שם פוטנציאל ההרפתקאה.
ממלכה שבה אומנם שבו אכן יש מעמדות אך יש לכל איכר את הכלים ואת היכולת להתגבר עליהם
ולהעניק לו ולדורות צאצאיו מעמד של אצולה.
החוברת כוללת תיאור של מספר דב"שים חשודים  ,מעט תככים ומתחים פוליטים בממלכה ,אך במינון
מאוד נמוך .החוברת משאירה כמה רעיונות לזרעי הרפתקה אך היא לא שמה על הנ"ל דגש.
הדגש העיקרי בחוברת הוא בעיסוק הגיבורים לפני ואחרי ההרפתקאה  ,על בניית רקע ועולם אליו
הגיבורים חוזרים ,על בניית אירגונים אליהם הגיבורים משתייכים ,על בניית צבאות וגילדות אליהם
הגיבורים שואפים להתקבל )על מנת לזכות בכוחות נוספים( ועל בניית מוסד של ממלכה אשר מניע את
הטוב הצדק והחירות בעולם ומספק לגיבורים תחושת שייכות למלחמה כוללת ברוע  ,בשחיתות ובניצול
הקיימים בעולם.
מנסיוני כמנחה ,עולם הרקע שמסביב וההתעסקות בו מספקת הנאה גדולה לשחקנים ומעשיר את חווית
המשחק.

עוטה הברדס
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רשימת מקורות לאיורים
אחרונה וחביבה היא תודתי לאותם עשרות )אם לא מאות ואלפים( המאיירים המוכשרים אשר פירסמו את
איוריהם ברשת ובכך איפשרו לי להוסיף לחוברת זו )ולשאר החוברות שלי( מעט צבע  ,עניין וגוון.
הרשימה להלן כוללת את האתרים מהם נלקחו האיורים לחוברת זו :
http://www.elfwood.com
http://www.thanatosrealms.com
http://www.jimpavelec.com
http://www.giantitp.com
http://anniceris.blogspot.com
http://community.wizards.com
http://www.knight-writer.co.uk

http://warp-zero.deviantart.com
http://www.rivalart.com/
http://www.elfwood.com
http://shiramune.deviantart.com
http://sketchpit.blogspot.com
http://www.untameduniverse.net
http://edureboucas.blogspot.com

















מהדורה וספרי עזר
חוברת זו )וחוברות אחרות שכמותה( מיועדת לשימוש עם מבוכים ודרקונים מהדורה  3ו  , 3.5החוברת
אומנם כוללת רעיונות רבים הניתנים לשימוש בכל שיטת משחק ובכל עולם מערכה אך הפרטים בה
מבוססים על המכניקה והסיפור של מבוכים ודרקונים מהדורה  3ו  .3.5לאור היעלמותה )בטרם עת( של
המהדורה השלישית ) Pathfinderהצילו אותנו  (...חוברת זו וחוברות נוספות שלי יראו עם הזמן מיושנות.
יתרה מכך  -החוברת מבוססת על חומר רב ומשובח ,שלצערי אף הוא הולך ונכחד בימים אלו .
חלק מהמכניקה ומהסיפוריות של עולם המערכה מבוסס על חוברות אלו  .לרוב ניתן להסתדר ללא חוברות
אלו )כל איזכור ושימוש בהם נותן את כל הרקע הנדרש( אך להבנה והפקה מירבית של כלל עולם המערכה
רצוי להיעזר בהם.
להלן מקורות ההשראה בהם נעזרתי בכתיבת עולם המערכה ,מסודרים לפי מוציא לאור:
Green ronin
Bow and Blade

Corwyl village of the wood elves

Plot's and poision

Dezzavold

The Cavalier Handbook

The Witch's Handbook

Arcana societies of magic

The Unholy warrior handbook

Thieves quarter

Temples Quarter
Wizard of the Coast
Sword and Fist

Defenders Of faith
Sword and Sorcery

Eldrich Sorcery

The Book of Taverns
Bastion Press
Arms and Armor
Legends and Lairs
Portals and Plains
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רקע לממלכת סטילרוק
סודה של ממלכת סטילרוק
על אף שסטילרוק הנה הממלכה הגדולה ביותר מבין ממלכות בני האדם היא ממלכה בודדת למול
המעצמות אמירת יאלריס ו דוכסות קרומקון .ועדיין ,אף אחת ממעצמות אלו לא העזה לנסות ולכבוש
את סטילרוק.
* דוכסות קרומקון ,יחד עם המלך סטילרוק לוגאן הרביעי ,ניסתה במסווה תרמית לספח את סטילרוק
אליה אך היא נכשלה כשלון מוחץ.
אם כך מהו סוד כוחה של ממלכה זו? התשובות לכך הם רבות.
 בסטילרוק נהוגים המופת והאידיאליה .היא נחשבת כממלכה היחידה
בה השחיתות ,החמדנות והרוע לא נגעו )ואם הופיעו הם מייד נעלמו( .ככזאת משמשת סטילרוק
את הבירה הרוחנית של כל אבירי הקודש והצדק! עת תותקף סטילרוק יעמדו כל אלו לצידה.
 בסטילרוק קיים המקדש הגדול בעולם לאל השמש פיילור הנחשב כמוביל
במלחמתו ברשע .קהילה כה גדולה של כוהני פיילור וככלל של שאר כוהני אלי הטוב רואים
בסטילרוק ככבירתם הרוחנית .כה גדולה השפעתם של הדתות בסטילרוק עד כי נציגי מסדרי
הכנסיות נמצאים בממשלה הנוכחית המכהנת והמתפקדת כשליטת סטילרוק בפועל.
אם אי פעם תותקף סטילרוק סביר להניח שכנסיות כל העולם ישלחו כוח תגבור עצום להגן עליה.
 האקדמיה לכישוף אשר הוקמה בסטילרוק הפכה אותה למעצמה של ממש
בקסם .כמות חפצי הקסם הנמצאים ברשות צבא סטילרוק וכמות ההגנות הקסומות העומדות
לרשותה הפכו את הממלכה לכוח מאיים של ממש  ,מעטים הם אלו שיעזו להתמודד מול כוח זה.
 סטילרוק הנה מעצמה כלכלית ,מכונת כסף משומנת .עוני סבל ומחסור אינם
קיימים בעיר זו .תושביה של סטילרוק נאמנים לה במיוחד ויעשו הכל על מנת להגן עליה .יתרה
מכך ממלכות שכנות )גם אלו השייכות לאמירות יאלריס ודוכסות קרומקון( הנהנות מקשרי מסחר
עם סטילרוק לא ימהרו לוותר על שותפתם לעסקים ולרווחים.
 לאורך השנים השיגה סטילרוק בריתות רבות עם ממלכות דמויי אדם רבות
השוכנות בסביבתה עם הגמדים )להם עזרו במלחמותיהם(  ,עם האלפים )שיתוף הפעולה בנושאי
לימוד הקסם באקדמייה לכישוף( עם הננסים )האדריכלים של העיר(  ,עם ההוביטים )קשרי
המסחר( ואפילו עם תת גזע של האורקים )שכירי חרב מגזעי האורוקון בעיקר ומעטי אורקים
המסתובבים עימם( .דמויי האדם אשר אינם ממהרים לשכוח ידידות יעמדו לרשות הממלכה בכל
פעם שבו תזדקק להם.
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ההיסטוריה של ממלכת סטילרוק
לפני  230שנה

בכפר הסובב לטירת הברון מינכלון בגבולה הדרומי של אמירות יאלריס נולד לנפח הראשי של הכפר לוגאן
חשל מתכת )הנפח המלכותי של הברון( בן בכור .הנפח אשר ייחל לבן זה שנים רבות מודה לאל פיילור )הדת
השולטת בברונות( .
הכהן הראשי של הכפר מעניק לבן הנולד את השם סטילרוק )שם יאה לבן של נפח – צוק מתכתי –
באנגלית ובגמדית ( הברון ,אשר חיבב תמיד את הנפח שעוד שירת את אביו ,דואג שבנו יזכה בחינוך של בן
אצולה.
לפני  214שנה
סטילרוק לוגאן בנו של הנפח )רק בן  (16מאמץ את האידיאלים עליהם חונך ומתגייס לחיל הרגלים של
אמירות יאלריס .הוא נושק לאביו בפעם האחרונה ויוצא לעבר גורלו )אביו ימות משיבה טובה כשנה לאחר
מכן (...
לפני  211שנה
סטילרוק לוגאן מתגלה כאומן סייף שאין שני לו .הוא זוכה לקידום בצבא וממונה כמפקד צבאי .קבוצת
נאמנים הולכת אחריו בכל אשר ילך .הוא מפגין חשיבה אסטרטגית מרהיבה וזוכה לתהילה רבה בשדה
הקרב .
רבים מתומכיו פונים לשליטי האמירות ומבקשים את הכתרתו לאציל!
האמירות לא ממהרת להעניק תואר זה לבן של נפח ומהר מאוד מוצב לוגאן הרחק משדה הקרב בכפרים
נידחים שם הוא נאלץ להשקיט מרידות )שהיו על פי רוב צודקות( כנגד האמירות .לוגאן שנחשף לשחיתות
רבה פורש מהצבא.
הברון מינכולן בניגוד להוראות שליטי האמירות מעניק ללוגאן תואר אבירות .על מעשה זה ישלם הברון
בהפקעת אדמותיו ובזיזת רכושו .המעשה הנ”ל רק הגדיל את התומכים בלוגאן .לוגאן מנהיג צבא זעיר של
תומכים נלהבים.
לפני  207שנה
ממלכת הגמדים הדרומית שבהרי מגרדרין סובלים קשות ממתקפת אורקים .האורקים נלחמים בחוסר
כבוד וברשעות  .בלית ברירה נאלצים הגמדים לפנות לממלכתם הצפונית שבהרי ריאוקם ,אך עוד בזמן
שהמשלחת לבקשת עזרה בדרכה צפונה מתאחדים שבטי אורקים רבים ותוקפים את ממלכת הגמדים.
סטילרוק לוגאן יחד עם תומכיו מסייע לגמדים במלחמתם בשם הצדק ,הטוב והאמת .הקרב מוכרע בזכות
תוספת חדשה לצבאו של לוגאן  -שבט האורוקון .הגמדים בולעים את דעותיהם הקדומות בזכות הנהגתו
של לוגאן וצבא שבטי האורקים המאוחד נהדף עוד בטרם הגיע התגבורת מריאוקם הצפונית.
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לפני  205שנה
שבטי האורקים שנסוגו מהרי הגמדים פונים לתקוף את הכפרים האנושיים חסרי הישע שבסביבתם .לוגאן
יחד עם צבאו מכה שנית באורקים מכה ניצחת אשר תפרק את ברית האורקים ותגרום לקרע וחרחור בין
שבטי האורקים במשך מאות בשנים .הכפריים ממליכים את סטילרוק לוגאן כמלך עליהם וקוראים
לממלכתם ממלכת סטילרוק.
הכפריים מנסים לבנות טירה למלכם אך הם חסרי ידע ,ניסיון וכמובן  -אמצעים.

לפני 202שנה
הגמדים ממלכותיהם השונות פונים להשיב טובה ללוגאן  -הם מגיעים עם אבנים ומתחילים באיחוד כלל
הכפרים לעיר הממלכה סטילרוק .בנוסף לגמדים שוכר לוגאן מהנדסים ננסים  -מהנדסים אנושיים
מאמירות יאלריס ודוכסות קרומקון מסרבים לעזור ללוגאן בשל החשש שעבודתם תראה כהצהרה
פוליטית .המהנדסים הננסים מפגינים יכולות תכנון והמצאה יוצאות דופן ולוגאן מיד קושר עמם קשר
להבטיח שיתוף פעולה בשם האומנות והאדריכלות )עד היום טובי מהנדסי העיר הם ננסים(.
העיר סטילרוק קמה כמופת לכל ערי בני האדם ומושכת מתיישבים רבים.

לפני  195שנה
כנסיית פיילור העולמית מקימה בעיר סטילרוק את קתדרלת השמש וקובעת אותה ככנסיה העולמית לאל
פיילור .טוב ליבו של לוגאן בשילוב עם סיפור לידתו גורמת לכנסיית פיילור לתמוך בממלכה החדשה
שנוצרה .כנסיות נוספות של אלי הטוב מוקמות בעיר שהופכת להיות מוקד התיישבות ועליה לרגל של
כהנים ואבירי קודש רבים )בין אם מאמיני פיילור ובין אם מאמיני אלי טוב אחרים(.

לפני  190שנה
שטחי העבר של ברונות מינכולן נכבשים על ידי דוכסות קרומקון  .הברון נמלט לסטילרוק ומבקש את
עזרתו של לוגאן אשר מייד נעתר לעזרה ומסלק את צבא הדוכסות .הברון נשבע אמונים ללוגאן ומספח את
הברונות שלו לממלכת סטילרוק.

לפני  188שנה
שתי ברונויות נוספות ועוד חמישה כפרים מצטרפים למממלכת סטילרוק מרצונם החופשי בשל סיפור
ברונות מינכולן ופריחתה של הממלכה.

לפני  150שנה
סטילרוק לוגאן הראשון נפטר ואחריו מושל סטילרוק לוגאן השני .לזכר גבורתו של אביו מוסב כוח קטן
של אבירות המשמר ) (the watchאשר נקרא מסדר האבירות של סטילרוק .המסדר )הזוכה לתמיכה
מימון( מנהיג חיים על פי העקרונות אותם חי לוגאן סטילרוק הראשון.
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הצבא אף הוא זוכה לתמיכה ומימון מחודשים וזוכה לתמיכת העם שממהר ומתגייס לשורותיו ,הצבא
הופך להיות צבא מקצועי להפליא ומעמיד בפניו סטנדרטים גבוהים בהרבה מצבאותיהם של יאלריס
וקרומקון.

לפני  140שנה
סטילרוק לוגאן השני הינו מלומד .הוא מקים בעיר את אקדמיית הכישוף ,את הספרייה המלכותית ועוד
גילדות מקצועיות למיניהן.

לפני  130שנה
בשם הידע )בעיקר הידע המאגי( לוגאן קושר קשרי ידידות עם הממלכות האלפיות .מחקרים מתחילים
ביחד בשם הכישוף .קוסמים אלפים וותיקים וצעירים לומדים ומלמדים באקדמיית הכישוף ,וקוסמים בני
אנוש נקראים לבקר ללמוד וללמד בממכלות ובכפרים האלפים השונים.
לפני 100שנה
בערוב ימיו זוכה לראות המלך סטילרוק השני את עירו מתחזקת בקסם .חפצי קסם רבים נמצאים
ומחזקים את הגנותיה של העיר )כגון אבני הצעקה(  ,יחידות קוסמים של האקדמייה לכישוף )מסדר
הגלימות הלבנות( מוגדרות ככוח לוחם ויצטרפו לצבא בכל תרחיש שהעיר תדרש להתגונן ו/או לתקוף.
לקראת סוף השנה מגיעה הצעה מממלכת יאלריס אשר מבקשת ממלכת סטילרוק להצטרף אליה  -הבקשה
נדחית על הסף.

לפני  99שנה
המלך סטילרוק השני נפטר ובמקומו מושל המלך סטילרוק השלישי.
סטילרוק השלישי מקים את מועצת סטילרוק  -מועצה המורכבת מקוסמים מאקדמיית הכישוף ,אבירים
ממסדר האבירות ומכוהנים )רובם מקתדרלת השמש( .המועצה מקבלת סמכויות שלטון בעיר ,למרות
שבשל חוכמתו של המלך המועצה מאשרת את דבריו ברוב מלא .למלך עדיין נותרים רוב סמכויות
השליטה.

לפני  80שנה
המלך סטילרוק השלישי מתגלה ככלכלן מבריק .הכלכלה והמסחר פורחים וכשלושה ערים )מתוכן שתי ערי
נמל( מצטרפות לממלכת סטילרוק מרצון.

לפני כ  40שנה
המלך סטילרוק השלישי נפטר ועולה לשלטון המלך סטילרוק הרביעי .שלא כאביו הוא מתגלה ככלכלן גרוע
אשר הורס את הישגי אביו ,כדי לכפר על הפסדיו הוא בכוח הזרוע בוזז כפרים שכנים .המועצה ,שבידה
הסמכות לעשות כן ,מתחילה לערער על סמכויותיו של המלך .בחמדנותו ותככנותו הוגה המלך תוכנית ,יחד
עם דוכסות קרומקון ,שבה לכאורה כפרים שכנים של הדוכסות מתקיפים את שיירות המסחר של
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סטילרוק .המלך בוחר להגיב להתקפות ושולח את הצבא לכבוש ערים אלו בעוד מסדר האבירות ,הכנסיות
והאשפים נשלחים לגבול מרכזי עם הדוכסות בכדי למנוע מתקפת תגמול.
התוכנית היתה אמורה לכבוש כפרים מורדים של הדוכסות בעוד צבא הדוכסות יכה מכה כפולה במתנגדים
למלך – דוברי המועצה .לאחר התוכנית תכנן סטילרוק לספח את ממלכתו לדוכסות כאשר הוא יגיע עם
שומרי ראשו לגבול ויתקל "במקרה" בצבא הדוכסות המנצח אשר יעמיד בפניו "אולטימטום" להיכנע
ולהצטרף או לצפות בצבאו מושמד.
גנתון עין הנבואה )אשף חיזוי מוכשר במיוחד( חוזה תוכנית זו וביחד עם מספר קוסמים ואבירים אשר לא
נשלחו לקרב הוא משכנע את כפרי המורדים להיכנע ולא להילחם )או לפחות לבקש הידברות במקום
כניעה( ובכך הצבא של סטילרוק אשר נתקל בדגל הכניעה  /ההידברות מפונה לגבול.
צבא הדוכסות נתקל בכוח רב מכפי שציפה וסופג מכה קשה .כאשר מגיע מלך סטילרוק בלא ידיעתו על
שמזימתו סוכלה לצבא האויב הוא נשחט.
שומרי ראשו ,אבירי מסדר מגיני הממלכה הגדולה ,לא ידעו לא על המזימה ולא על סיכולה והם נהרגו
בקרב חסר סיכוי ,אשר כתוצאה ממנו המסדר כמעט והושמד לחלוטין.
לפני כ  39שנה
בתו של המלך נמלטת בעקבות השמועות על גורל אביה יחד עם אחיה .בעיר אין מלך והמועצה נשארת
למשול באופן בלעדי .זכויותיו של המלך )באם אי פעם יופיע( נשללות לכדי זכויות של חבר מועצה ומעט
זכויות טקסיות .העיר שבה לפרוח ולשגשג.
לפני כשנתיים
שרידי אבירי מסדר מגיני הממלכה הגדולה מוצאים את המלך סטילרוק החמישי )אך לא את אחותו(
ומחזירים אותו לשלוט .סטילרוק החמישי מתבייש במעשה אביו ושמח על המועצה והשלטון שהוקם בעיר.

9

פנתיאון האלים
מרבית אלי עולם המערכה של סטילרוק הינם אותם אלים מפנתיאון האלים הבסיסי של מבוכים ודרקונים
מהדורה ) 3.5 / 3כפי שמתואר בספר השחקן ע"מ  88וכפי שמתואר לאורך כל החוברת של defenders of
(faith
יחד עם זאת  ,לקבוצת אלים אלו מצטרפים האלים מחוברות ההרחבה הבאות


 bow and bladeע"מ 20



 Unholy warrior handbookע"מ 47



 Plots and poisonע"מ 28

להלן ההסברים המיישרים שילוב כלל האלים לפנתיאון שלם:
פרלניגהארי
פרילנגהארי מתואר כאל השולט ומפסל ביסודות  ,אומן המעצב את הטבע .
על אף שרבים הם הסוגדים לו ובצורות שונות  ,פרילנגהארי הוא לא אחר מאשר
קורלון לארת'יאן  -פרלינגהארי הוא פשוט שם נוסף לקורלון.
ואר-אנ-אק
ואר-אנאק אל של התוהו העולה מהטבע הוא בנו של אובאד הי .
קונארק
אל האלימות והזעם .אל זה התאהב בעבר בניירלית' טרם הפיכתה לאלה  -קונארק הוא שנתן לניירלית'
את מתנת הזעם .ניירלית' כאלפית אפלה בגדה ונטשה את קונארק רבות לפני שהפכה לאלה.
יאראן
אל הרודנות ,הגאווה והתככנות  .תולדה של רומן עתיק בין מלכת העכבישים להקסטור .בסופו של הרומן
הזה נמלט הקסטור יחד עם בנו מפני מלכת העכבישים שעד היום מאיימת לחסל את שניהם  .כוחות רבים
משני האלים נגזלו ונלקחו לידי מלכת העכבישים.
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גזע האורוקון
לפני עידן ועידנים ,בימים בהם הילכו האלים על אותו מישור קיום יחד עם מאמינהם ,בזמן שמרבית
האלים קיבצו מאמינהם והחלו לחשוב על מושגים כמו אידיאולוגיה ,מוסר ודרך חיים ,עסק אל אחד
בכיבוש!
גרואומש ,פטרון האורקים ,לוחם וטקטיקן מבריק ,הוביל את מאמיניו והפך את גזע האורקים למעצמה.
אלי רוע רבים תמכו בו וראו בו כמנהיגם.

מאוחר יותר כאשר התקבצו האלים והחלו לתבוע שטח וזכויות הם פגשו ביריב קשוח ומסוכן .גרואומש
התגלה כטקטיקן מבריק והיכה במרבית האלים והאומות מכה חזקה וקשה.
גדולתו של גרואומוש היתה בערמימיותו כלפי אויביו וכלפי צבאו שלו גם כן .גרואומש בגד פעמים רבות
בצבאות אורקים כאשר שלח אותם לחזית לקרבות מסוכנים ביותר תוך הבטחה לתגבורת בעוד הוא עצמו
הוביל מתקפה לעורף האויב.
בוגדנותו של גרואומש עלתה לו במחיר – בבוא היום אורקים רבים ,שרידי אותם קרבות אומללים,
הפסיקו להאמין לו ונטשו אותו לעד  .קומץ בודד זה התפתח בנפרד משאר האורקים והוא נקרא האורוקון.
בשלבים אלו איבדו האורקים את ממלכתם והובסו בקרבות רבים  ,גרואומש אף איבד את עינו באחד
מהקרבות.
האורוקון עד היום מעריכים את גרואומש כאל שברא אותם )ומודים לו בטקסים שונים( אך הם אינם
בוטחים בו יותר .האורוקון הקדישו את חיהם לכך שלא יפרו את מילותיהם ,ואימצו לליבם את האל
המנהיג זאת – קאתברט הקדוש.
האורוקון הינם בעלי נתונים מכנים של חצי אורק .מבחינת מראה הם נראים כאורקים בעלי תווי פנים
מעודנות .גזע האורוקון חי בטבע ומשכיר את שירותיו כשכירי חרב.
כל דמות מגזע האורוקון חייבת להיות בעלת נטיה של סדר )בשל הברית עם קאתברט( .
בשל הנטייה לטבע גזע האורוקון חייב לרכוש דרגות במקצוע הברברי )וזה יהיה המקצוע הראשוני של
דמות מגזע האורוקון( אך בשל הנטייה לסדר הנוגדת את האופי הברברי לא תוכל דמות מגזע האורוקון
לרכוש יותר מ 4דרגות במקצוע הברברי.
כאשר תעלה דמות מגזע האורקון לראשונה דרגה במקצוע שאינו ברברי תאבד אותה דמות את זכותה
ללמוד את יכולות הברברי ולא תוכל עוד לעלות דרגות כברברי לעולם.
מרבית העולם עדיין מתייחס לאורוקון ביראה ובפחד )פרט אולי לרובע שכירי החרב בממלכת סטילרוק(
בשל קרבתם לאורקים  ,האורוקון למדו לחיות עם הנ”ל והם מתייחסים לכלל גזעי העולם בכבוד והגינות.
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היותם שכירי חרב גרמה לא פעם לקבוצות של אורוקון להלחם באורקים .האורקים ,על אף ה"בגידה"
לכאורה של האורוקון בהם ,מעולם לא נטרו להם טינה .בעיניהם זוהי ההתנהגות האורק הטיפוסית –
בוגדנית כפי שנהג גרואומש אלפי פעמים.
ניתן לראות לא פעם קבוצות אורקים ואורוקון מסתובבות יחדיו .האורקים שבקבוצה מודעים לכך כי ברגע
שיפרו את מילתם חיהם בסכנה!

מיומנויות וכשרונות בעולם המערכה
חוק חדש  -אופציונלי
כפי שכבר צוין ,עולם המערכה של סטילרוק מבוסס רבות על השתייכות הגיבורים לארגונים ומוסדות.
אחד השינויים לחוקים במערכה זו הוא החוק המאפשר לגיבורים לרכוש מיומנויות וכשרונות בעת שהם
עולים בדרגה.
כאשר גיבור עולה בדרגה הוא אינו מקבל כשרונות ומיומנויות הוא מקבל את היכולת ללמוד מיומנויות
חדשות.
בעת שהגיבור עלה דרגה הוא רכש מספיק ניסיון וידע אשר מכין אותו ללימודים .עם מעט הכוונה יוכל
הגיבור בקלות לרכוש רמות במיומנויות ובכשרונות.
על הגיבור למצוא מורה אשר ילמד אותו .ע"פ רוב המורה יבוא מארגון מסוים אליו לגיבור יש קשר זה או
אחר  .הלימוד ידרוש מהגיבור תשלום כלשהו ,ושייכות לארגון תוזיל עלות הלימוד.
אם יבחר הגיבור שלא למצוא מורה הוא יוכל לקבל את המיומנויות והכשרונות אליהם הוא זכאי כאשר
ישיג מספיק נק”נ הדרוש לעליית ½ עד ¾ דרגה נוספת .ניתן לחשוב על כך כמעין תהליך של לימוד עצמי.
מרבית הגיבורים יעדיפו לממש את המיומנויות והכשרונות מהר ככל הניתן .חוברת זו מכילה מגוון
ארגונים שונים שיעזרו לגיבורים לעשות זאת.
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העולם בו שוכנת ממלכת סטילרוק
ממלכת סטילרוק מתקיימת בעולם המאבק בין שתי אימפריות אנושיות  -דוכסות קרומקון ואמירות
יאלריס .פרט להם ממלכות התפלצים והדרקונים שזורות וחבויות בינם מתחתם ומעליהם.
המפה להלן מתמצתת את היבשת המרכזית ועיקר שטחי הממלכות
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ממלכות הגמדים
האגדה מספרת כי ממלכות הגמדים היו בעברם ממלכה אחת וכי רעידת אדמה יצרה בקע עצום שהפריד
בין הגמדים ויצר שתי ממלכות.
מרבית הגמדים אינם נודדים בין שתי הממלכות )אלו שכן מתקבלים בברכה( .הקשרים בין הממלכות הינם
לכאורה קשרים דיפלומטים קרים  -אפילו קשרי מסחר לא מתקיימים ביניהן )כל ממלכה מספקת את
צרכיה(  .יחד עם זאת בשעת מצוקה לא תהסס אף ממלכה להושיט עזרה לממלכת גמדים בצרה.
הממלכה האלפית
מרבית האלפים גרים בממלכה זו  :אלפי היערות  ,האלפים הפראים  ,האלפים העליונים ואפילו ,במעמקי
הקרקע ,האלפים האפלים.
כממלכה ,האלפים מגובשים במיוחד והם מהווים כוח מסוכן בשל כוחות הקסם והיער שעומדים לצידם.
ממלכת סטילרוק השכילה שרכשה את ידידותם .
אתרים בולטים בממלכה הינו כפר האלפים קורוויל  -בשל רוחות העתיקים המדריכות את הכפר ,וכמובן
בירת האלפים העליונים אלפנטייר  -איזור יער קסום המהווה פלא מיוחד כשלעצמו.
גבעותיו של פארלנגהן
איזור עצום של גבעות חוצץ בין הממלכה האלפית וממלכת הגמדים הצפונית לבין המעצמות האנושיות
יאלריס וקרומקון .האיזור מאוכלס בין השאר בכפרי הוביטים ומחילות ננסים .דמויי אדם אלו חיים
בפיזור בכפרים קטנים .הם לא השכילו ליצור ממלכה גדולה ועל כן אינם מהווים גורם בו מתחשבים
בפוליטיקה ובדיפולמטיה העולמית.
על פי האגדה גבעות אלו צצו מבטן האדמה וקרעו את ממלכת הגמדים לשניים .עוד מספרת האגדה כי
הגבעות מכילות אוצרות רבים ,מחילות מסתוריות ואוצרות.
הגבעות נקראות על שם אל הדרכים פארלנגהן שכן כמקום מרכזי מרבית הדרכים כמעט לכל מקום
עוברות דרכם.
מדבריותיו של אריתנול
איזור זה ידע טבח וביזה רבים .באיזור חיים תפלצים ושבטי ברברים חסרי רחמים .האיזור הוקדש לאל
הטבח אריתנול אשר הוסיף למקום את אופיו המדברי .מעטים הם השורדים מסע לאיזור זה  -אילו
שמצליחים לחזור מהאזור מספרים על הקמת כוח צבאי רב עוצמה המתכנן לכבוש את העולם ולטבוח בו
ללא רחמים.
אמירות יאלריס
אמירות יאלריס החלה לפני שלושת אלפים שנים כאיחוד בין ממלכות בני אדם שכנות אשר הנהיגו את
ערכי האחווה  ,השלום המסחר והכבוד .כאימפרייה אנושית מאוחדת הם הדפו וכבשו אין ספור כפרי
ברברים ,אורקים ,גובלינים וקובולדים.
ככל שגדלה הממלכה החלו התככים ,רדיפת הבצע ותאוות השלטון לבצבץ בה .כיום ישנם מספר משפחות
מלוכה ואצולה אשר עסוקים יותר בזכויות שלטון על כלל הממלכה מאשר באחדות.
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דוכסות קרומקון
דוכסות מרושעת להחריד אשר החלה את דרכה לפני כאלף שנה כממלכה קטנה .תוך השלטת טרור ,ביזה
ואימה השתלטו אנשי הדוכסות על ממלכות שכנות .הדוכסות לא בוחלת בשום אמצעים ואף מגייסת
לשורותיה תפלצים רבים  -אורקים ,טרולים וגובלינים  -אשר ישרתו את שורותיה ויעזרו לה בכיבושיה
הרבים.
הדוכסות מאז ומעולם לטשה עיניים לעבר ממלכת סטילרוק תוך תקווה לספח אותה אליה וליצור שער אל
אמירות יאלריס אותה היא מתכוונת לכבוש אט אט.
משפחת המלוכה של הדוכסות הינה משפחה ערמומית ומתוחכמת שאין לזלזל בה.
ממלכת סטילרוק
ממלכה למופת אשר מייצגת לדעת רבים את הטוב שבבני האדם במיטבו.
שתי ערים ראשיות וגדולות קיימות בממלכה:
 עיר הבירה סטילרוק. עיר הנמל המרכזית גריווטר.נטייתם של שתי ערים אלו ניטרלי טוב והן מכילות כל אחת כ  30,000תושבים.
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מועצת סטילרוק
הגוף השולט בממלכת סטילרוק ב  40השנים האחרונות )ויש הטוענים כי המועצה שלטה בסטילרוק ב
 100השנים האחרונות( הינו המועצה.
מאז ימי המלך סטילרוק השלישי מלכו בממלכה ובעיר אנשי כבוד המייצגים את הממלכה על פלגיה
השונים .מדי פעם בוחר פלג מסויים להחליף את נציגו במועצה אך בשל יושרם ,אמינותם ובעיקר
הצלחותיהם של חברי המועצה דבר זה הנו נדיר במיוחד.
המלך סטילרוק החמישי
לאחר שנמלט מהעיר בהיותו בן חמש גדל לוגאן סטילרוק החמישי בידי שבט ברברים נודד .אחותו נישאה
לבנו של ראש השבט ומאז לא ראה אותה יותר.
לוגאן סטילרוק החמישי התגלה כלוחם רב תושייה וכשרון בשבטו ואף הוכיח את יכולותיו בקרבות רבים.
הוא ביסס את מעמדו בשבט והתמנה במהרה לאסטרטג ומפקד קרבות ראשי .בגיל  25לאחר שהוצע על
ידי כלל השבט להנהיג הובא לוגאן סטילרוק אל רופא האליל של השבט לשמוע את נבואתו ולקבל את
ברכתו להנהיג את השבט.
רופא האליל בירך את לוגאן ואף טען כי עתיד גדול מונח בפניו ...אך לא בשבט .רופא האליל בנבואה חשף
בעיני לוגאן מחדש את זכרונות העבר וטען כי ממלכת בני האדם זקוקה לו .הוא ייעץ ללוגאן להסתובב לבד
בעולם כהרפתקן ושלח אותו למקומות שונים ומשונים לגלות ידע עתיק אשר לו הוא ידרש על מנת
להנהיג את האומה האנושית .תוך שהוא מקבל את ברכת ראש השבט הנוכחי ואת ידי ביתו לאישה  ,יצא
לוגאן בחברת אישתו לגלות אחר אוצרות הידע הקדום הנדרש לו ,ולאחר עשרות שנים של הרפתקנות אף
נמצא בידי מגיני הממלכה הגדולה וחזר לעיר הולדתו יחד עם אישתו.
כמלך של סטילרוק ,תוך שהוא נושא במעמד הטקסי ובאחריות השלטון כחבר מועצה למרות מיעוט ימיו
בתפקיד ,הוכיח לוגאן את כל הנדרש ממלך ,חבר מועצה ואף מאביר המסדר .הוא הראה אומץ לב  ,רגישות
לחלשים ועוצמת מנהיגות.
המועצה )ובפרט קתדרלת השמש( מנבאת למלך השב עתיד מזהיר ,כבוד ותהילה רבה.
תאלמין בלדר אדון המלאכה
בן אנוש נמוך קומה זה מכיל בדמו מעט שרידים של הגזע הננסי .עת הוקמה גילדת בעלי המלאכה אשר
אוכלסה בעיקר על ידי ננסים ממציאנים בעל מלאכה בן אדם התאהב מעל לראש בננסית יפיפיה וצאצאם
הנו תאלמין בלדר.
עוד בימי סטילרוק השלישי התייעצו רבות עם ראשי גילדת המסחר וגילדת בעלי המלאכה לגבי צעדים
כלכליים .לאחר כשלונותיו הכלכליים של סטילרוק הרביעי הוחלט לצרף אחד מראשי הגילדות להיות חבר
מועצה.
תאלמין נבחר זה העשור השלישי ברציפות כבעל המלאכה המוכשר ביותר וכראש גילדת בעלי המלאכה
וכאיש המסחר הממולח ביותר בסטילרוק .כישורי המסחר הרבים שלו נותנים פרספקטיבה כלכלית
מפתיעה אשר מעשיר את החלטות המועצה )ואת קופת האוצר(...
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גורלן בנדווין דוכס הצללים
לפני כ 40שנה ,עת המלך גירהווק הרביעי זלזל בחוקים ,בכבוד ובהגינות והחל לבזוז כפרים ותושבים
החלה השחיתות הבזיזות והגניבות להתפשט בעיר.
אדם אלמוני כבן  30ניגש אל המועצה והציע לאחד את כלל הגנבים למטרה טובה  -יכולתיהם בפריצה
והתגנבות יכולים לשרת את העיר ולא לפגוע בה .תוך בקשת משאבים מספקים הציע האלמוני בשם גורלן
בנדווין להקים רשת ריגול אשר תספק למועצה מידע פנימי על המתרחש בתוך הממלכה ,העיר ומחוצה לה -
רשת אשר תורכב מאותם גנבים אשר החלו להופיע בעיר.
המלך ,אשר לא רצה להיות נתון תחת ביקורת ,שלל מייד את הרעיון אך המועצה בחשאי תמכה בו והקימה
גוף זה .עד עצם יום זה מספק רב האומן גורלן בנדווין ידיעות למועצה .על אף גילו הוא עדיין חמקמק
ערמומי וחלקלק כבצעירותו ,ויש הטוענים כי הוא משתף פעולה יחד עם הקוסם רב העוצמה גנתון עין
הנבואה ,אומן החיזוי ,וכי השניים מוודאים את ממצאיהם אחד עם השני.
טמבר באלק ראש העיר
מדי  5שנים נבחר מכלל הממלכה ראש עיר לבירת הממלכה העיר סטילרוק .ראש העיר הנוכחי משמש
בתפקיד כבר  20שנים והוא הוכיח את אמינותו ויכולותיו לציבור.
ג'ון רומח התהילה
אביר המשמר בהווה וראש הכוחות הרכובים בצבא סטילרוק .אביר זה אשר שירת כ  30שנה במסדר
אבירות סטילרוק .בשל הצלחותיו הוא גויס לצבא ומיד לאחר מכן לצבא סטילרוק )תוך שהוא נשאר כחבר
כבוד באבירות ולעיתים כיותר מזה  (...על מנת הן להנהיג את החייל הרכוב והן לתאם פעולות עם
האבירות.
הצלחותיו ואישיותו קנו לו את מעמדו כחבר מועצה.
אלפר חרב חדה
חייל וותיק זה שירת כ  50שנה בחיל הרגלים של צבא סטילרוק .הוא משמשבעשור האחרון כראש חיל
הרגלים וב  20השנה האחרונות אף קיבל את תואר אבירות סטילרוק עליו נלחם כל חייו .הוא משמש
כאביר פעיל ויוצא למשימות גבורה כל עוד אין הדבר מפריע עם עבודותו כראש חיל הרגלים .
כאדם המגיע מהמעמד הנמוך וכאיש קרבות אשר התחיל כשלומיאל התעלה אלפר על כלל המכשולים.
כלוחם וותיק בן  65הוא מהווה השראה לכלל חיילי ואבירי סטילרוק ומהווה את המופת אותה מייצגת
המועצה.
תאפל חץ המרחקים
אבירה מוערכת ביותר במסדר אבירות סטילרוק .על אף גילה הצעיר ) (40השיגה רבות .תאפל הראתה
מעשה גבורה רבים והתפרסמה בשל יכולותיה בקשת .כבת אנוש היא מרשימה ביכולותיה אפילו אלפים
אשר מקדישים את חיהם לקשת.
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תאפל גויסה לא מזמן )לפני כשנתיים( להנהיג את חיל הקשתים והלצטרף למועצה .בין לבין ,מנסה תאפל
להיות עדיין אבירה פעילה במסדר האבירים של סטילרוק.
אקליר  ,לוחם הצדק
אביר קודש בן אנוש צעיר זה ) (30מתבלט ביכולותיו תהילתו ובמעשיו.
את מרבית ימיו הוא מבלה בקתדרלת השמש מנהיג אבירי קודש רבים למשימות גבורה נועזים ברחבי
הממלכה ומחוצה לה.
)האבירות של סטילרוק מבצעת מעשי גבורה רבים אך לרוב רק בשם הממלכה ורק כדי להגן על תושביה
בלבד(
הוא משמש כנציג אבירי הקודש הרבים הפוקדים את קתדרלת השמש ואשר מבקשים להעלות את אור טוב
ליבו של פיילור דרך מעשיהם .כאבירי קודש רבים הוא סוגד ל-היירוניס אך מעריך ומוקיר את מרכז
הטוב והצדק שהנהיגה קתדרלת השמש ,המרכז של המלחמה ברוע ובחשיכה אותה מייצג אל השמש.
הוא נבחר פה אחד על ידי אבירי הקודש הפוקדים את העיר לייצג את קולם במועצה .מדי פעם הוא נעדר
למשימות גבורה ואצולה בשם הטוב הצודק ובשמו של זה שקבע את מסלול חייו  -היירוניס .
פייל  ,אדון השמשות
פייל הנו בן אדם זקן בן  ,70כהן וותיק לאל פיילור .באמונתו וגדולתו נבחר פייל להנהיג את כנסיית פיילור
העולמית ולשמש כראש הכנסייה הגדולה ביותר – קדתרלת השמש.
פייל מפורסם בשל הרפתקאות העבר שלו והוא כהן רב עוצמה אשר מעביר את דברי פיילור לכנסיות
השונות בעולם .גורם חשוב זה הנו ללא ספק גורם עולמי מכובד אשר המועצה שמחה לקבלו .פייל נוהג לפי
עקרונות הטוב והחמלה והוא שמכניס עקרונות אלו אל המועצה.
פלרין  ,קרן אור
כהנת פיילור הראשית בעיר .היא אומנם לא נוכחת בקתדרלת השמש אך היא מנהיגה את כל הטקסים,
ניסי הרפואה והדרשות המופנים לתושבי סטילרוק .קתרדלת השמש משמשת בעיקר את בני האצולה,
אק"דים וכהנים העולים לרגל ולא את תושבי העיר.
כדת המוערכת ביותר בעיר ,כנסיית פיילור מהווה גורם משפיע ומרכזי בחיי התושבים .ראש הכנסייה
המקומית הינה גורם חשוב במועצה .פלרין מייצגת את רוח החיים ושמחה שמביאה איתה השמש ,והיא
מביאה את עקרונות החיים למועצה.
פאלין ניצוץ קסם
בן אנוש מרשים זה נראה כאיש צעיר .הוא הרפתקאן וותיק אשר בצעירותו נתפס על ידי מכשפה זקנה אשר
חזתה לו עתיד מזהיר .היא שבתה אותו ,רצחה בשמו יצורים רבים )אומנם יצורי אפילה( ,גנבה את חיהם
והעניקה אותם לפאלין מתוך טענה שחייו חשובים יותר .כצעד אחרון הקריבה את חייה המכשפה על מנת
להעניק את יתרת חייה לפאלין.
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פאלין חיי כבר כ  250שנים ועל פי הנבואה מצפים לו עוד כ  .100הוא משמש ראש האקדמייה לכישוף,
ראש מסדר הגלימות הלבנות )מובחרי ביה”ס אשר מהווים כוח צבאי לוחם המשרת יחד עם צבא סטילרוק(
וראש מועצת הגלימות הלבנות )ראש כלל בתי הספר בממלכה ובעיר ככלל(.
פאלין הנו קוסם רב עוצמה נבון וחכם אשר גייס הן לעיר והן למסדר הגלימות הלבנות קוסמים וידידים
רבי עוצמה .הוא מוערך על ידי כל ומשמש מיום מותו של סטילרוק הרביעי ועד היום כראש מועצת
סטילרוק.
ג'סטוריוס גלימת הארגמן
ג'סטוריוס הנה חברת המועצה הפארדוקסלית ביותר ,בשל כמה סיבות:
 ג'סטוריוס אינה מתגוררת בסטילרוק אלא בגריווטר. ג'סטוריוס אינה ילידת ממלכת סטילרוק אלה ילידת כפר נידח בדוכסות קרומקון ג'סטוריוס סוגדת ל ווי ג'אס )אלת המוות והקסם( בכל ליבה  ,היא עונדת בכל עת גלימות ארגמן )הצבעהאהוב על ווי ג'אס ( המקושטות בסמלה של ווי ג'אס.
ככזאת ,מעוררת גיסטוריוס אנטגוניזם רב .אך עם הצלחותיה המסחררות )אף שהיו בדרכים לא
סטנדרטים למועצת סטילרוק ואף שגבו מחיר בכאב ומוות של חפים מפשע( והאמון שלו היא זוכה
מפאלין ניצוץ קסם העניקו לה את מקומה במועצה.
ג'סטוריוס  ,חצי אלפית יתומה ,שמעה בגיל מאוד צעיר את קריאתה של ווי ג'אס והלכה לשרת אותה
ככהנת במקדש מבודד הנמצא על גבול ממלכת סטילרוק עם דוכסות קרומקון.
הצלחותיה ככוהנת  ,אמונתה ומסירותה הרבה גרמו לה לחזיונות מפי ווי ג'אס ,אשר העניקה למאמינתה
את מתנת הקסם המאגי ואף ציוותה עליה לעזוב את המקדש וההטפות ולעסוק בקסם כדי להדגים את
כוחה.
ג'סטוריוס ,כהנת וקוסמת זוטרה ,פנתה לגריווטר לסניף החדש של האקדמיה לכישוף והחלה לעסוק
בקסם .היא הצטיינה עד מאוד ולפני כעשור אף החלה לנהל את הסניף.
היא הצטרפה למסדר הגלימות הלבנות לפני כ  50שנה )למרות שגלימתה העלינה ביותר היתה תמיד
ארגמן( ותרמה רבות לארגון במציאת חפצי קסם  ,עצירת תככים ומזימות ואף נצחונות לא קטנים בקרב )
קרבות מרכזיים נגד דוכסות קרומקון בעקבות מזימותיו של סטילרוק הרביעי(.
כיום ,כשהיא בת  ,75מנהלת ג'סטוריוס את תת הסניף של האקדמיה לכישוף בעיר גריווטר .מבין מעשיה
השנויים במחלוקת הינה הקמת חדרים בסניף בהם מתגוררים כהני ווי ג'אס  ,כהני ווקנה אל הסודות
והרוע ומכשפים בעלי אוב.
היא עצמה אינה מעלה באוב אך היא מבינה רבות וטובות בקסמי המוות .היא נחשבת לאחת מחמשת
הקוסמים החזקים ביותר בממלכת סטילרוק והיא זוכה )בצדק( באמונו המלא של ראש מסדר הגלימות
הלבנות פאלין ניצוץ קסם.
ג'סטוריוס מביאה למועצה פרספקטיבה ריאטליסטית )אם כי לעיתים נוקשה( אשר מביאה את המועצה
למודעות על הלך הרוח האמיתי בעולם.
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אירגונים ומסדרים בממלכת סטילרוק
פרק זה מכיל מידע שימושי על הארגונים והמסדרים בממלכת סטילרוק תוך מתן דגש על הארגונים
והמסדרים אשר נמצאים בעיר הבירה – הלא היא העיר סטילרוק.
בפרק זה ניתן למצוא תיאור כללי על הארגונים השונים תוך מתן פירוט כיצד הארגונים יכולים להשפיע על
חיי היום יום של הגיבורים  ,כיצד הארגונים והגילדות יכולים לשמש את הגיבורים בלימוד מיומנויות
וכשרונות חדשים וכמה הלימוד הנ”ל יעלה לגיבורים.
הפרק אף מתאר את ראשי ארגונים אלו ואת התנהלותם
מסדר אבירות סטילרוק
מסדר אבירות סטילרוק צמח מתוך מסדר אבירות המשמר ) ,sword & fistעמוד  .(47המסדר מהווה את
המופת  ,הכבוד והערכים עליהם נבנתה הממלכה.
המסדר מהווה כוח צבאי המגן על סטילרוק בעיתות מלחמה .בנוסף ,אבירי המסדר לוקחים על עצמם
משימות גבורה ועזרה לחלשים ולנזקקים ברחבי הממלכה כחלק מחובתם הסדירה.
הרפתקאן מהמסדר אינו תופעה כה נדירה ,אך הרפתקאן כזה הנו בעל חובות רבים .ככזה הוא מחויב:
 להתמחות במקצוע הלוחם והפרש ) (cavalierבלבד. לבחור הרפתקאות ומשימות אשר ישרתו את הממלכה. לתרום רבע עד מחצית מהאוצרות שהשיג למסדר. להקדיש בכל  3דרגות לפחות נקודה אחת לאחת מהמיומנויות הבאות:רכיבה  ,ידע )היסטוריה(  ,ריפוי.
 להקדיש זמן משגרת יומו לעזרה כלשהי לזולת ,המאורגנת בידי המסדר. להקדיש זמן משגרת יומו לאימונים קשים )לרוב אימוני משמעת( בידי המסדר ולנאומים של המסדר.תושבי הממלכה רואים כבוד גדול בלהשתייך למסדר זה ובני  /בנות הממלכה החזקים  ,הפטריוטים
וחדורי המוטיבציה מנסים את מזלם וניגשים למיונים.
בשביל לעבור את המיונים יש צורך לקיים לפחות שלוש מבין הדרישות הבאות
 השתייכות למעמד אצולה  /בן של אביר ו/או קבלת המלצה מאחד מהנ”ל. היכולת להרשים בקרב בוחן מטעם המסדר. ביצוע משימה חשובה עבור המסדר. שירות של  15שנה בצבא סטילרוק בתפקיד לוחמני. קבלת ברכת הכהן הראשי של פיילור בעיר סטילרוק )כיום זוהי הכהנת פלרין קרן אור(.השירותים אשר מעניק מסדר אבירות סטילרוק הינם לרוב לחברי המסדר בלבד ,אך עם מספיק המלצות
מאבירי המסדר ועם תשלום כפול מהמחירים שייצוינו לעיל יוכלו הגיבורים להנות מלימודי מיומנויות
וכשרונות ע”פ האבירים המחנכים והמורים מהמסדר.
מחיר במטבעות זהב

שירות
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לינה  ,אוכל  ,רפואה

ללא תשלום )חברי המסדר בלבד(

לימוד מיומנות ברמה ראשונית ) ) (1-3רכיבה  ,ידע בהיסטוריה ,
ריפוי (

 1מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית ) ) (4-7רכיבה  ,ידע בהיסטוריה ,
ריפוי (

 5מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה גבוהה ) ) (8-11רכיבה  ,ידע בהיסטוריה ,
ריפוי (

 25מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מאוד גבוהה ) ) (+12רכיבה  ,ידע
בהיסטוריה  ,ריפוי (

 100מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד כשרון לחימה פשוט )ללא דרישות לכשרון קודם(

 5מ"ז

לימוד כשרון לחימה מורכב )דרישה לכשרון קודם פשוט(

 50מ"ז

לימוד כשרון לחימה מורכב במיוחד )דרישה לכשרון קודם מורכב(

 100מ"ז

צבא סטילרוק
מסדר אבירות סטילרוק מעניק כבוד  ,יוקרה ותהילה )ואף מעמד אצולה זוטר( ,אך מעטים הם אלו
שמסוגלים להתקבל למסדר זה .יחד עם זאת רוח הפטריוטיות בממלכה גבוהה במיוחד ולתושב הפשוט יש
את האפשרות לשרת בצבא סטילרוק בין כקריירה ובין כשירות התנדבותי לתקופה מסוימת.
חיילי הצבא מכובדים ומוערכים בממלכה .סביר להניח שחייל בצבא סטילרוק יקבל אי אלו הנחות בקניית
ציוד ,טובין ושירותים.
חייל הרפתקן הנו תופעה נדירה מאוד שכן חייל נדרש למלא את זמנו בחובות של אימונים ושמירה.
לעיתים נדירות )בחופשות( יוכל חייל בצבא סטילרוק להתפנות להרפתקנות ,וגם אז לפרק זמן מוגבל
במיוחד.
השירותים והאימונים אשר מעניק הצבא מיועדים לחיילים ולאבירי מסדר סטילרוק ,אך עם מחיר כפול
יוכל כל גיבור להצטרף לאימונים .גיבור יוכל לקבל הנחה של כ  25%על האיומנים במידה ויקדיש
תקופה של כשבוע עד חודש וחצי בהתנדבות לשמירות ולתגבור הכוח הצבאי בממלכה.
מחיר במטבעות זהב
ללא תשלום )חיילי הצבא ומתנדבים בלבד(

שירות
לינה  ,אוכל  ,רפואה
לימוד מיומנות ברמה ראשונית )(1-3
) רכיבה  ,איזון  ,חוש כיוון  ,חיפוש  ,טיפוס  ,ריפוי  ,קפיצה ,
שחייה  ,תורת ארצות הפרא  ,שימוש בחבל(

 2מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )(4-7
)רכיבה  ,חוש כיוון  ,טיפוס  ,ריפוי  ,קפיצה  ,שחייה (

 13מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד כשרון לחימה פשוט )ללא דרישות לכשרון קודם(

 8מ"ז

לימוד כשרון לחימה מורכב )דרישה לכשרון קודם פשוט(

 120מ"ז
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גילדת ההרפתקאנים
מקום מפגש  ,לימוד ולעיתים מקום של חיפוש תעסוקה לכלל ההרפתקאנים באשר הם .מנוהל ע”י
האקלברי יד פלדה ,הרפתקאן בדימוס ,לוחם גדול ממדים .המקום מציע מספר שירותים בסיסים ,מעט
שמועות ,מקום לשתות שיכר ,ללון  ,לאכול ,לחיות וכמובן  -להתאמן.
במקום זה ניתן ללמוד את כל המיומנויות הבסיסיות מפי הרפתקאנים המחפשים להרוויח מעט זהב ומעט
מיומנויות מתקדמות יותר.
בשביל התמחות גדולה יותר יש להיות חבר בגילדה יותר ספציפית ,כגון גילדת המרגלים או האקדמיה
לכישוף ,גילדת הסיירים ,שמורת הדרואידים וכ”ו.
המחירים בגילדה יקרים ,אולם יתכן שהגיבורים ימצאו הרפתקאן אשר ילמדם במחיר נמוך יותר בשל
חיבתו אליהם או התמקחות טובה של הגיבורים.
חלק מאותם הרפתקאנים הינם מגייסים סמויים עבור הגילדות השונות בעיר.
שירות

מחיר במטבעות זהב

לימוד מיומנות ברמה ראשונית )(1-3

 4מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )(4-7

 17מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד כשרון פשוט )ללא דרישות לכשרון קודם(

 10מ"ז

לימוד כשרון מורכב )דרישה לכשרון קודם פשוט(

 135מ"ז

גילדת המרגלים
הגילדה החשאית ביותר בממלכת סטילרוק .גיוס לגילדה זו יכולה להיות טרילוגית הרפתקאות בפני עצמה,
שכן הגילדה חשאית במיוחד .עצם קיומה הינו בגדר שמועה במחינתם של תושבי הממלכה .רק גיבורים
שיגויסו לגילדה יזכו להנות משירותיה ,וגם זאת לאחר “התנסות מעשית” במשימות אשר ישרתו את
הגילדה.
אקדמיית הכישוף
האקדמייה לכישוף הנו בית ספר מכובד ביותר לקסם הידוע בכלל רחבי הממלכה ומחוצה לה .האקדמייה
מלמדת את תושבי סטילרוק ומתלמדים נוספים אשר הגיעו מרחוק ומבקשים ללמוד את רזי הקסם.
הסניף הראשי של האקדמייה הנו בבירה סטילרוק  ,הסניף המשני בנמל גריווטר.

לימודים באקדמייה אורכים כשנתיים והם מעניקים לקוסם מתחיל )קוסם בדרגה  0או דרגה  (1כ 4
דרגות קוסמות בתוספת לימודי קסמים ייחודיים )מהספר  , ( Eldritch sorceryכשרונות  ,מיומנויות וכ"ו.
כדי ללמוד באקדמייה יש לעמוד בקריטריונים הבאים :
 תשלום  10,000מ”ז לשנת לימוד )בשם הדיפלומטיה לעיתים עבור תלמדים ממלכות שכנות התשלוםממומן ע"י האוצר של הממלכה(.
 עמידה במבחני כישוף  ,ריכוז ויצירתיות בקסם.22

 הבאת חפץ קסם ייחודי לאקדמייה.אין הרפתקאנים אשר לומדים באקדמייה לכישוף .הלימוד באקדמייה תובעני ואינו מאפשר זמן
להרפתקאנות.
התלמידים המצטיינים באקדמייה לכישוף בלימודיהם נקראים להמשיך את לימודיהם תוך מתן שירות
לממלכה .הם ממשיכים בלימודיהם וצוברים עוד כ 2דרגות קוסמות וכן הם מצטרפים לכוח קוסמות
המשרת את הממלכה בעת קרבות ובבטחון השוטף .
כוח זה נקרא מסדר הגלימות הלבנות .כל קוסם אשר נרשם לתוכנית מתחייב לשרת את מסדר הגלימות
הלבנות לפחות כ 3שנים .מסדר הגלימות הלבנות מעניק כבוד ותהילה רבה בקרב תושבי סטילרוק .הנהגת
מסדר הגלימות הלבנות נקראת מועצת הגלימות הלבנות ובראשה עומדים מרצי הקסם המוכשרים ביותר.
בכירי הקוסמים במועצת הגלימות הלבנות הם:

פאלין ניצוץ קסם
בן אנוש  ,מקים אקדמיית הכישוף  .בעל ניסיון חיים של  250שנה ויכולות כישוף מרהיבות .פאלין נחשב
כקוסם החי החזק ביותר .מבין הישגיו של פאלין :הנהגת צבא גריהווק ומסדר הגלימות הלבנות לנצחון אל
למול מרידתו של סטילרוק הרביעי ,חיסולו של הדרקון האדום הנורא מאלטיוס האיום ועוד.

ג'סטוריוס גלימת הארגמן
חצי אלפית קוסמת רבת עוצמה הזוכה לחסדי האלה ווי ג'אס ולעיתים גם לחסדי האל ווקנה  .בעת
הקרבות המכריעים מול דוכסות קרומקון )בזמן בגידתו של גירהווק הרביעי( היתה זו ג'סטוריוסשהגתה
תוכנית מבריקה )אם כי אכזרית שעלתה בחיי חיילים רבים( אשר הכריעה את הקרב הגורלי שכמעט
והותיר את סטילרוק על דפי ההיסטוריה.

נבין יד תעתוע
ננס )גיל  ,(200אשף אשליות בעל מומחיות שאין שני לה בתחום האשליות .יחד עם גנתון עין הנבואה שתה
נבין ממעיין נעורים ועל כן גילו המופלג .נבין ידע ימי הרפתקאנות רבים וטובים הכוללים גירוש דרקון ירוק
מממלכת האלפים ,מציאתם של אבני הסערה ,מציאת סדן הקסם של מוראדין ואף בילוי לא מועט
במישור הצללים  -ומכאן מומחיותו הרבה .לנבין ידידים רבים בקרב הממלכה האלפית ,ממלכות הגמדים
הננסים וההוביטים .הוא מוערך ואהוב ע”י כל מי שמכיר אותו.

גנתון עין הנבואה
בן אדם )גיל  (80אשף חיזוי רב עוצמה וככל הנראה החוזה הטוב ביותר כיום .יחד עם נבין יד תעתוע שתה
בצעירותו גנתון ממעיין נעורים ועל כן גילו המופלג .גנתון הוכיח את עצמו לא מעט פעמים בעיני הממלכה
והוא שחזה איתר וסיכל את תוכניתו של סטילרוק הרביעי .גנתון לובש בכל עת גלימת עיניים ורטייה של
חזון,וכמו כן יש ברשותו אוסף מרשים של כדורי בדולח עם יכולות שונות ומשונות.
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תארדף רוקחת השיקויים
גמדה ) (231קוסמת בינונית ומטה ביכולתה .הרפתקאנית בדימוס מתגוררת סמוך לאקדמיית הכישוף
)היא מסרבת לגור באקדמייה ומנסה להימנע ככל שניתן מלדרוך שם( .יכולות רקיחת השיקויים שלה
מפצים על חסרונה בהטלת לחשים .היא נחשבית למומחית שאין שני לה בתחום.
היא לא רצתה להיות מורה באקדמיה ,לא חברה במסדר הגלימות הלבנות וכמובן לא חברה במועצת
הגלימות הלבנות .פאלין ניצוץ קסם התחנן אליה זה עשרות שנים שתעזור בלימוד הקסם באקדמייה
)שיעורי רקיחת שיקויים( ואף תעזור להגנות הקסומות של העיר ,אך תארדף שרצתה לפרוש מחיי
ההרפתקאנות סירבה בכל תוקף )היא עדיין מסרבת לרבות מבקשותיו( .לאחר שחזתה בבגידתו של לוגאן
סטילרוק הרביעי הסכימה לעזור לאקדמייה ולעיר שהייתה במצב קשה ואף הודתה בלב כבד ששאננותה
עלתה בחיי חיילים רבים שהתקשו ,נפצעו ואף מתו בקרב כנגד דוכסות קרומקון .תחושת אשמה זו היא
הסיבה העיקרית שכיום היא מלמדת )באופן חלקי ביותר( באקדמייה ומשתתפת כחברת מועצה פעילה של
מועצת הגלימות הלבנות.

גולירנד עונד הטבעות
בן אנוש )גיל  (45זה הנו פיראט לשעבר אשר נתקל ב פאלין ניצוץ קסם כאשר שדד את ספינתו .פאלין
אשר “נלקח בשבי” מצא את אשר חיפש  -את גולירנד .גולירנד הנוכל מייד הצטרף לפאלין שכן השתכנע
מטיעוניו ו”עזר" לו להימלט .גולירנד ניסה ללמוד באקדמייה לכישוף בחסות פאלין אך היה לכישלון חרוץ
)הוא לא החזיק שבועיים באקדמייה( .יחד עם זאת גילה גולירנד כישרון לדבר אחד  -איפיון והפעלה של
טבעות קסם .האקדמייה היתה מקום מצויין למחקר והעמקת כשרונו בנושא שהחל ללמוד עוד בימיו
כפיראט.
גולירנד יצא למסעות רבים מהאקדמייה וחזר עם טבעות קסם רבות )כולל הטבעת  Zafirמהספר Artifacts
 (of the Ages – Ringsכיום עונד גולירנד בכל רגע על גופו כ  40טבעות )לרבות  (Zafirוהוא ממקצוע ה
 swift scionשל הטבעת Zafir , the Sapphire of the summer sky
כוחות הקסם הרבים של טבעותיו עושים את גולירנד כמשתמש מרשים בקסם  ,על אף שאינו יודע דבר
וחצי דבר על הטלת לחשים .הוא מלמד באקדמייה על טבעות קסומות.
מגדל האשליות
בימים אלו מוקם סניף חדש של אקדמיית הכישוף במעמקי הממלכה האלפית ,הסניף מתמחה בקסמי
אשליות והוא עתיד להיקרא מגדל האשליות.
ראש הסניף הנו ננס האשליות המפורסם נבין יד תעתוע .הסניף מיועד ,לפחות בשלב ראשוני ,בעיקר
לאלפים ובפרט לאלפים מכפר האלפים הסמוך קורוויל .הסניף כולל הן מרצים מאקדמיית הכישוף והן
מרצים מבתי ספר לכישוף מהממלכה האלפית.
מטרות הקמת מגדל האשליות דווקא במרכז הממלכה האלפית הם:
 -העמקת הקשר בין ממלכת סטילרוק לממלכת האלפים.
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 כמות חפצי הקסם והמגילות העתיקות סביב הכפר קורוויל הנו עצום והאקדמייה לכישוף הייתה מאודשמחה לאסוף חפצי קסם אלו .סניף שלה באזור יקל רבות על הלוגיסטיקה של העניין  -מרצים בכירים
שוכרים ומדריכים הרפתקאנים בחיפוש אחר חפצי הקסם.
 נבואות על ריכוז רוע סביב הכפר קורוויל מצריכות כוח צבאי קסום שידע להדוף את הרוע ולנטרלו פןיגדל ויאיים על ממלכת סטילרוק .המטרה היותר חשובה של מגדל האשליות היא להכשיר כוח קוסמים
אלפי שישמור על האזור.
האקדמייה לכישוף הנו מקור הידע וההכשרה הראשי בממלכת סטילרוק .על פי רוב שירותי האימון
והלימוד של האקדמיה מיועדים לתלמידי האקדמיה בלבד.
תמורת תשלום הולם האקדמייה מסכימה לשתף הרפתקאנים קוסמים במספר שיעורים שלה על מנת
שירכשו כשרונות ומיומנויות בתנאי שלהרפתקאנים אלו יש המלצה חמה ממרצי האקדמייה.
שירות

מחיר במטבעות זהב

לימוד מיומנות ברמה ראשונית )(1-3
) ידע )הכל(  ,ריכוז  ,שימש בחפץ קסום  ,תורת הלחשים  ,פענוח כתבים(

 4מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )(4-7
) ידע )הכל(  ,ריכוז  ,שימש בחפץ קסום  ,תורת הלחשים  ,פענוח כתבים(

 13מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה גבוהה )(8-11
) ידע )הכל(  ,ריכוז  ,שימש בחפץ קסום  ,תורת הלחשים  ,פענוח כתבים(

 35מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מאוד גבוהה )(+12
) ידע )מאגי בלבד(  ,ריכוז ,שימש בחפץ קסום ,תורת הלחשים ,פענוח כתבים(

 150מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד כשרון פשוט )ללא דרישות לכשרון קודם(

 15מ"ז

לימוד כשרון מורכב )דרישה לכשרון קודם פשוט(

 120מ"ז

לימוד כשרון מורכב במיוחד )דרישה לכשרון קודם מורכב(

 300מ"ז

)הלומד מקבל מגילה עם הלחש בתום הלימודים(

כעלות מגילה המכילה את הלחש
 35 +כפול דרגת הלחש.

לימוד לחש קסם

קתדרלת השמש  ,כנסיותיו של פיילור והכנסיות השונות בממלכת סטילרוק
ארגון גדול נוסף  ,בממכלת סטילרוק )ובעיר הבירה סטילרוק( הוא קבוצת כנסיותיו של פיילור וככלל
קבוצת הכנסיות שבממלכה .ארגונים אלו מציעים ריפוי  ,אישפוז )אך ורק לגיבורים שבאמת זקוקים לכך(
טקסים קדושים וכמובן אימונים והכשרה לכוהנים ו/או הרפתקאנים .פרט לעלות האימון והלימוד של
המיומנויות על הגיבורים יהיה גם להקשיב לדרשות הכהנים ואולי אף להשתתף בפעילויות צדקה כאלו
ואחרות.
השירותים אותם מציעים ארגונים אלו הם :
שירות

מחיר במטבעות זהב

לימוד מיומנות ברמה ראשונית )) (1-3פענוח כתבים ידע – דת  ,דיפלומטיה(

 3מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )) (4-7פענוח כתבים ידע – דת  ,דיפלומטיה(

 11מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מורכבת )) (8-11פענוח כתבים ידע – דת  ,דיפלומטיה(  60מ"ז לנקודת מיומנות
לימוד מיומנות ברמה מאוד מורכבת )) (+12ידע – דת  ,דיפלומטיה(
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 120מ"ז

לימוד כשרון דת פשוט )ללא דרישות לכשרון קודם(

 12מ"ז

לימוד כשרון דת מורכב )דרישת קדם כשרון פשוט(

 80מ"ז

לימוד כשרון דת מאוד מורכב )דרישת קדם כשרון מורכב(

 225מ"ז

שמורת הדרואידים
אירגון זה אומנם אינו משתייך לממלכת סטילרוק אך הוא נגיש לתושבי הבירה.
כחלק משיתוף הפעולה עם הממלכה האלפית באקדמיית הכישוף פנה פאלין ניצוץ קסם גם לדרואידים
האלפים בבקשה ללמוד מהקסם הטבעי  ,לכבדו ולשמרו .הדרואידים כתגובה פנו בהאשמות אל כלל
ממלכות בני האדם אשר משחיטות והורסות את הטבע.
כתגובה הבטיח פאלין לתת תמיד אוזן קשבת לתלונות הדרואידים והחל לטפל בהרבה מתלונותיהם .בנוסף
הוקמה בעיר הבירה סטילרוק שמורת דרואידים עם שערים קסומים המאפשרים תנועה לשמורות
דרואידים אחרות בעולם.
השמורה בעיר הבירה סטילרוק פתוחה לכלל האוכלוסיה אולם כוח קסום וטבעי חזק ביותר מונע מכל
גורם להתקרב למעמקי השמורה אלא אם כן הוא בעל קרבה חזקה לטבע )סייר  /דרואיד  /ברברי בדרגה
גבוהה( .ככל שהקרבה לטבע גדולה יותר כך יוכל אותו גורם להעמיק ולסייר בשמורה בשמורה .ניתן למצוא
דרואידים וסיירים אשר יאמנו וילמדו את הגיבורים בתמורה לכסף אשר יתרם במטרה לשמר ולרפא את
הטבע בעולם כולו .לחליפין גיבורים אשר לא יוכלו לשלם את מלוא המחיר יוכלו להעניק עבודה ,עזרה
ותמיכה לדרואידים בטיפול בטבע ובחיות .
ההכשרה אותה מציעים הדרואידים והסיירים שבשמורה היא
שירות

מחיר במטבעות זהב

לימוד מיומנות ברמה ראשונית )(1-3
)איזון  ,אמפתיה לחיות  ,האזנה  ,חוש כיוון  ,חיפוש  ,טיפול בחיות  ,טיפוס  ,ידע בטבע
 ,רכיבה  ,שימוש בחבל ,תורת ארצות הפרא (

 2מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )(4-7
)אמפתיה לחיות  ,האזנה  ,חוש כיוון  ,חיפוש  ,טיפול בחיות  ,טיפוס  ,ידע )טבע( ,
רכיבה  ,תורת ארצות הפרא (

 9מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מורכבת )(8-11
)אמפתיה לחיות  ,חוש כיוון  ,חיפוש  ,טיפול בחיות  ,ידע בטבע  ,תורת ארצות הפרא(

 33מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מאוד מורכבת )(+12
)אמפתיה לחיות  ,חוש כיוון  ,טיפול בחיות  ,ידע בטבע  ,תורת ארצות הפרא(

 135מ"ז

לימוד כשרון טבע פשוט
)ללא דרישות לכשרון קודם(

 8מ"ז

לימוד כשרון טבע מורכב
)דרישת קדם כשרון פשוט(

 65מ"ז

לימוד כשרון טבע מאוד מורכב
)דרישת קדם כשרון מורכב(

 250מ"ז
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הספרייה המלכותית
פרט לכלל הארגונים והמסדרים בעיר קיימת גם הספרייה המלכותית בעיר הבירה סטילרוק אותה הקים
סטילרוק לוגאן השני וריכז בה ספרים מכל רחבי תבל  ,ידע עצום מסתתר בספרייה זו וידע זה נגיש לציבור
הרחב )תשלום כניסה 2מ"ז(.
* מהתעמקות של שבוע ) 6מ"ז מנוי שבועי( בסיפרייה יוכלו הגיבורים לממש כ  6נקודות מיומנות מבוססי
ידע ברמות ראשוניות ).(1-3
אומנם הספרייה אינה מהווה איגוד פורמלי אך מתרכזים בה מלומדי הממלכה ומעבירים בה קורסים
בתשלום בהם הם מפיצים את ידועתיהם לציבור הרחב.
הידע אותו ניתן לרכוש בספרייה הוא
שירות

מחיר במטבעות זהב

לימוד מיומנות ברמה ראשונית )) (1-3כל ידע
שהוא(

 2מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה בינונית )(4-7
)כל ידע שהוא(

 8מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד מיומנות ברמה מורכבת )(8-11
)כל ידע שהוא(

 18מ"ז לנקודת מיומנות

לימוד כשרון ידע פשוט
)ללא דרישות לכשרון קודם(

 8מ"ז

לימוד כשרון ידע מורכב
)דרישת קדם כשרון פשוט(

 75מ"ז
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עיר הבירה המלכותית – העיר סטילרוק
עיר הבירה בממלכת סטילרוק קרוייה על שם הממלכה ועל שם שושלת המלוכה .העיר נבנתה כאיחוד של
מספר כפרים סמוכים ובעטיים קיבלה את צורתה ואת גודלה.
כל כפר בימיו הראשונים גודר בחומה .כאשר נבנתה העיר בשל חוסר האמצעים הזמן וכוח האדם הוחלט
להשאיר את החומות סביב הכפרים ואף לחזקן .כל כפר כנ”ל הפך לרובע בפני עצמו ואף רובעים חדשים
שנבנו נבנו באופן דומה מוקפים ומגודרים בחומה.
הכפרים הישנים הפכו לרובעי מגורים עיקריים ,מי פחות ומי יותר יפה ומפואר .ישנם כ  15רובעי מגורים .
כל רובע מגורים כולל כ  1200-1500תושבים ומעט חנויות בסיסיות ביותר .הרובעים אומנם ישנים אך
הם עברו שיפוץ מאסיבי ותושביהם חיים בנוחות וברווחה.
פרט לרובעיי המגורים ישנם כ  8רובעים צבאיים המאכלסים את צבא סטילרוק ופזורים בין לבין בין רובעי
המגורים .רובעים אלו מכילים כוח צבאי עיקרי ,שטחי אימונים והכשרה ושטחי איכלוס לחיילים
המבצעים שמירות ,אבטחה ,אכיפה של חוקי העיר וכמובן כליאה של אלו המפרים את חוקי העיר.
בנוסף לכך העיר כוללת גם את הרובע המלכותי )בו נמצא ארמון המלוכה( ,רובע המסחר )בו מתבצע עיקר
המסחר בעיר( ,רובע שכירי החרב )בו מבקרים וגרים הרפתקאנים סיירים ואף בני גזע האורוקון להם זכות
כבוד בממלכה( ,רובע המקדשים וגם רובע הגנים )המכיל את שמורת הדרואידים המפורסמת( הרובעים
הללו מתוארים בסעיפים הבאים.
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רובע צבאי טיפוסי

מגדלי אבן הצעקה
מגדלים אלו נראים כמגדלי שמירה לכל דבר ,אך למעשה בתוך יסודות מגדלים )בתוך יציקות הבטון(
מסתתרים אבנים קסומות הנקראות אבני צעקה .על ידי הפעלה קסומה של האבנים ניתן לשגר מאבנים
אלו צעקה בתדר גבוה )שאינה נשמעת לקול של אוזן אנושית או דמוי אדם( לעבר מטרה.
צעקה זו נשמעת היטב לכל ייצור מעופף כגריפון ,נשרים ,נצים ,ציפורים ענקיות ואפילו דרקונים ומסבה
להם נזק וכאב .המגדלים מהווים הגנה מצויינת של העיר מפני תקיפות מהאוויר והם מאויישים
ע”י מסדר הגלימות הלבנות המיומן בהפעלת הקסם של האבנים.
היכל צבאי
היכל הכולל את רוב צורכי הצבא ,מגורים ,נשקייה בסיסית ביותר ,אורוות לסוסים )ולעיתים אף לגריפונים
המשרתים את הצבא( איזור אימונים בסיסים ,בית מעצר לתושבים שהפרו את החוק ומבנים צבאיים
נוספים .
נשקייה
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כפי שהשם מרמז הנשקייה הינה בניין גדול ומאובטח היטב שכולל מלאי רחב מאוד של כלי נשק ושריונות
לרבות שריונות לסוסים ,לגריפונים ,כלי מצור ,קטפולטות ,ציוד מסעות לחיילים ,מנות קרב ומדים
טקסיים.
רחבת אימונים
רחבה גדולה במיוחד המאפשרת לחטיבה שלמה )כ  100חיילים( להתאמן .הרחבה מאופיינת במבנים רבים
המאפשרים לדמות שדות קרב מיוחדים .היא ערוכה לאימונים משולבים בין חיילות פרשים ,חיילים
רגליים ,מסדר הגלימות הלבנות ואף הכוחות המעופפים )רוכבי הגריפונים(.
מפקדת התיאום
בשעת קרב מתגייסים להגנת העיר גם מסדר אבירי סטילרוק גם כוחות של אבירי קודש וגם מסדר
הגלימות הלבנות  ,בניין זה כולל גורמים המתאמים בין כלל הכוחות לרוב אלו אבירים ממסדר אבירות
סטילרוק המשרתים גם באבירות וגם בצבא כמפקדי גדודים ומכירים את שני הארגונים היטב.
הבניין ביום יום מתכנן אימונים משותפים ,דואג שמשימות חופפות לא יופעו על ידי גורם זה או אחר
וככלל עובד על הקשר בין הארגונים השונים.
רחבת הגריפונים
רחבה גדולה זו מיועדת לכוחות המעופפים – רוכבי הגריפונים .מטרת הרחבה היא לספק לגריפונים שטח
לרוץ  ,להמריא ולנחות.
מגדלור השחקים
מגדלור מיוחד זה כולל תאורה המכוונת לשמים .המגדלור עוזר לכוחות המעופפים לזהות את רחבות
הגריפונים ולנחות בשלום.
בנק החיילים
בנק המיועד לחיילים ולמסדר אבירות סטילרוק בלבד .הבנק מעניק הטבות מיוחדות וריווחיות במיוחד
לחיילים המשרתים את הממלכה .חיילים בשירות קרבי ומסוכן מקבלים הטבות גדולות יותר.
מגורי חיילים
מרבית החיילים מתגוררים במשותף בהיכל הצבאי .חיילים וותיקים במיוחד ו/או מפקדים וקצינים זוכים
למגורים משלהם.

רובע המסחר
כעיר )וכממלכה( המתבססת רבות על המסחר בנתה סטילרוק רובע מיוחד ומאובזר למסחר .הרובע כולל
שלושה שווקים המלאים כל יום בסוחרים מהעיר ומחוצה לה ומקונים מהעיר ומחוצה לה .היות שרובע זה
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תופס מקום כה חשוב בממלכה )ובעולם( התושבים הגרים ברובע הינם תושבים אמידים במיוחד  -על פי
רוב סוחרים מבוססים ומצליחים.

מקדש פיילור
העיר סטילרוק גדלה עם אמונתה לאל השמש פיילור .למרות שברובע המלכותי קיימת קתדרלת השמש
הגדולה והמפוארת )מקדש פיילור הגדול בעולם שבו נמצאים הכהנים הבכירים ביותר של פיילור(.
הקתדרלה אינה פתוחה לתפילות לציבור הרחב  ,ואינה פתוחה לריפוי תושבי הממלכה .מקדש זה הנו
המקדש הראשי המשרת את תושבי העיר והוא מנוהל בידי פלרין קרן אור.
אלבן מקרייט אומן התפירה
בן אדם זקן זה )גיל  (65הקדיש את חייו לחוט ולמחט .הוא תופר משכמו ומעלה ,והבגדים הנראים בחלון
הראווה הינם בגדים אשר רק אמידי הממלכה מסוגלים להרשות לעצמם .אלבן ביצע ומבצע עד יום זה יחד
עם עוזריו כל מלאכה הקשורה לחוט ומחט .הוא יודע גם לחזק שריונות עור לכדי שריון המעוצב בידי אומן
ואף לבצע את התפירות העדינות הנדרשות בכדי ליצור פריט לבוש קסום כגון גלימות קסומות ,חגורות
קסומות וכ”ו.
טרובדור )פייטן( מוכשר במיוחד ידע שעם מעט רכיבי קסם פשוטים )שיקוי  ,אבקה  ,בד וצבע ( יוכל אלבן
ליצור ביגוד קסום באכות וביכולות מופלאות.
אף שמעטים יודעים זאת )טרובדורים בודדים( אלבן הוא שתפר את גלימתו ואת רטייתו של גנתון עין
הנבואה.
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רחבות השוק
רחבות גדולות ומאובזרות היטב המכילות דוכני אבן לסוחרים ,חלקם קבועים וחלקם לסוחרים נודדים.
מרבית הדוכנים מוגנים בקסם הגורם לאיטיות ומגושמות לכל אדם הבוחן את הסחורה .השפעת הקסם
פגה מהר אך היא יעילה מאוד כנגד גנבים .בכל יום רחבות השוק בסטילרוק מלאות ,וניתן למצוא שם
הרבה דברים  -צריך רק את הסבלנות לחפש .
אוכפי המסע הירוקים
אוכפי המסע הירוקים ) (greendale coralsהינה אורוות הסוסים המתחרה לפונדק אדון הסוסים
המצאת מחוץ לעיר סטילרוק )עמוד  39ב  .(book of tavernsלמרות מיקומה המצויין ליד השווקים עדין
סוחרי סוסים רבים מעדיפים את פונדק אדון הסוסים על פני אוכפי המסע הירוקים .ואולם ,לקוחות
וותיקים וסוחרי סוסים שרוצים “טיפול איכותי ומסור” פונים עדיין )לא בצדק( לאוכפי המסע הירוקים.
גאלמין באלטן אדון המגילות
גאלמין הנו ננס מפוזר )גיל  (120אשר ניסה את מזלו כאדריכל ונכשל בשל אופיו המפוזר והמבולבל.
גאלמין למד מכשלונותיו ופתח עסק לרישום ,הנצחה ותיעוד של עסקאות ,רישומים ומסמכים.
העסק שלו עוסק בעיקר ביצירת חוזים בין גורמים ,שמירת עותק של החוזה אצלו בספרייה ומכירת העותק
המקורי במקרי הצורך.
מרבית החוזים נרשמים על מגילות ומכאן שמו של העסק .גאלמין לא יודע שלעיתים ה”חוזים” אותם הוא
מאכסן הינם מגילות המכילות קסמים רבי עוצמה .קוסמים רבים משתמשים בגאלמין על מנת להסתיר
ולהעביר ולסחור מגילות קסומות רבות עוצמה בינהם מסיבותיהם השונות) .לדוגמא  -עבירה על חוקים
מסוימים של מסחר בקסם  ,מסחר עם גורמים אסורים  ,חוסר רצון לחשוף שברשותם קסמים או מאגר
של מגילות אצל גאלמין(.

טילאק מעצב השיער
טילאק הנו האומן המרשים ביותר בכל ממלכת סטילרוק לעיצוב שיער ,ולקוחותיו הנם אנשים אמידים
במיוחד .אין תספורת ועיצוב שיער שטילאק ועוזריו לא סיפרו טרובדור מוכשר במיוחד ישמע את השמועות
)הנכונות( שטילאק אוסף את שיער לקוחותיו ואף מוכר אותו בחשאי .טילאק מחזיק שערות של המוני
זנים ,מפוני של פגסוס ועד לשרידי קשקשי דרקון כסוף.
בנק הסוחרים
הבנק הגרוע ביותר בכל העיר  -עמלות גבוהות  ,תוכניות חסכון גרועות וכיוצא בזה .לסוחר )או ההרפתקאן(
הפשוט והתמים הבנק המרשים תמיד נראה כמקום הטיבעי ללכת אליו.
תיאטרון וקרקס
מבני הבידור של עיר הבירה ,מקום בו מופיעים אקרובטים ולוליינים .כניסה להצגה עולה כ  3פ”ז אך היא
משובבת נפש במיוחד ומעניקה כוחות ומרץ לכל מי שצופה בה.
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מסבאת הרוכלים
במסבאה זו נמצאים מרבית הסוחרים הנודדים אשר מבלים בה את הזמן שבו הם אינם עוסקים במכירות.
הרפתקאן עקשן יוכל לרדוף אחרי רוכלים עד לכאן למטרת קבלת הנחה על פריט זה או אחר .
פרט לכך קבוצת מכשפות )) (witchלרוב טובות לב( מגיעות לפונדק ומבצעות את המסחר בפונדק עצמו
בינן לבין עצמן .הם סוחרות בידע  ,חומרי גלם לקסם ולטקסים ואף במשחות ריפוי שונות.
מסבאת אנשי הגומי
מקום המגורים של לולייני הקרס הנוד בזמן שהם אינם בהופעה .גיבור יכול לשלם לאנשי הקרקס
ולהתאמן איתם ובכך לשפר את כישורי הגמישות שלו.

רובע שכירי החרב
אחת מהכרות התודה של סטילרוק לוגאן הראשון לגזע האורוקון היה קבלתם כשווים בממלכתו והקדשה
של רובע שלם בעיר הבירה שלו בשבילם .ואכן ,אחד מהכפרים שצורפו הוקדש כולו לגזע האורוקון.
למרות הכוונות הטובות גזע האורוקון לא התיישב בעיר ,שכן הן הבדלי התרבות עם בני האדם והן היותם
ברברים נודדים תרמו לכשלון המיזם .ועדיין ,קבוצות רבות של גזע האורוקון תמיד מאכלסות חלק מרובע
זה .כאשר הם באים לנוח ולהתחמש בין נדודיהם הם מגיעים לרובע וישנים בו ,או כאשר הם מחפשים
להשכיר את עצמם כשכירי חרב או נקראים לשרת את הברית הישנה עם ממלכת סטילרוק.
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היות שכך הרובע הלא מיושב משך אליו תושבים משונים ,כאלו שלא מתנגדים לראות באורוקון שכיניהם,
וכאלו שלרוב מתפרנסים בדרך זו או אחרת מהרפתקאות קרבות ומאבקים ,ועל כן קיבל הרובע את שמו.
ברובע שולטת מילת הכבוד לה מצייתים כלל האורוקון וההרפתקאנים המכבדים גזע זה .מילת הכבוד
טוענת שיש לציית לחוקי העיר .כל גורם שיפר את מילת הכבוד )לרבות אורקים נודדים  ,שכירי חרב
והרפתקנים( יאלץ להתמודד מול אויב גרוע מהצבא  -הוא יאלץ להתמודד עם שומרי מילת הכבוד
שלא יראו שום רחמים למי שמזלזל בערך הקדוש ביותר עבורם .
בקתות האורקים
בבקתות אלו לרוב לנים אורקים ושכירי חרב נודדים .אף בקתה לא משמשת בית קבוע .מרבית האורקים
הנמצאים בבקתות הינם מגזע האורוקון ,אם כי מדי פעם ניתן למצוא כאן גם חצאי אורקים ואף אורקים
רגילים .בבקתות ניתן לשכור שכירי חרב ולקנות נשק ושריון אורקי ,ובאם מתמזל המזל  -עובר בעיר אומן
חרש כלי נשק אורקים ,המחשל כלי נשק קטלניים במיוחד.
זירת הגלדיאטורים
אחד מאמצעי הבידור הפופולארים בעיני האורקים הנו צפייה בקרבות גלדיאטורים ,קרבות בשילוב חיות
טרף ,בשילוב מכונות מצור ולחימה ועוד .בשמה של מילת הכבוד אסור לאיש מהמשתתפים )לרבות חיות
הטרף המשמשות חיות מחמד לאורקים( לצאת מהקרב פצוע .כל הקרבות מלווים במרפאים מיומנים ובכל
קרב וקרב ננקטים כללי הזהירות.
העיר סטילרוק אימצה את הזירה ובחגים ובימים מיוחדים נערכים בזירה תחרויות ירי בקשתות ,תחרויות
היאבקות ולעיתים אף קרבות אבירים.
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גידלת המרגלים
על הריסות מבנה נטוש הזה מסיירים תמיד קבוצת אורקים חמושים ומשוריינים עד כאב .דגלים ומזבחות
של גרואומש )אל האורקים( ושל קאת'ברט הקדוש )האל אותו אימצו ואחריו הולכים האורוקון(
מפוזרים באזור ,והאורקים השומרים מדי פעם עוצרים ומתפללים לאלים.
לכאורה נראה המקום כאזור תפילה ועבודה לאורוקים הברברים אשר בשל הנדודים אינם מטפחים את
האזור .המציאות לא יכולה להיות רחוקה יותר  -האורקים הנמצאים שם הם למעשה שכירי חרב שנשכרו
לשמור על האזור .נאמר להם כי האזור הנו אזור המקודש על ידי קאת'ברט הקדוש שייחד את המקום
לאורוקון לאחר שאלו הבינו כי לא ניתן לסמוך על הבטחותיו של גרואומש יותר .האורוקון מאמינים
בסיפור ,שומרים עליו בקנאות ומדי פעם מפגינים תודה לאלים.
למעשה זהו סיפור כיסוי שרק בודדים בממלכה )אפילו לא המלך( יודעים את האמת .מתחת לבניין ההרוס
ולמזבחות המוזרים מסתתרת לא אחרת מאשר גילדת המרגלים ברשותו של גורלן בנדווין .הגילדה
מוסתרת היטב באמצעים מכאניים ,קסם ודלתות סודיות.
האזור התת קרקעי משמש להכשרת המרגלים ולהוצאתם למשימותיהם .פרט לכניסה מרובע שכירי
החרב ,ישנה עוד רשת מחילות ענקית המובילה אל מחוץ לעיר ואפילו ישירות אל תוך ארמון המלוכה.
גידלת ההרפתקאנים
גילדה מפורסמת זו כוללת פונדק ,חנות ציוד גדולה וספר אורחים .תמורת תשלום של  5מ”ז לחודש ניתן
להירשם לגילדה ולשמוע סיפורים ,לשמוע על בקשות לשכירי חרב ,הצעות עבודה להרפתקנים או להשתתף
בימי הכשרה מודרכים .פרט לכל אלו תמיד ניתן למצוא כאן הרפתקאנים המחפשים עבודה ,כסף טוב,
חברה וסיפור ,כאלו המוכנים ללמד הרפתקאנים צעירים וללמוד מכאלו המיומנים מהם.
שוק הגמדים
מאז ומעולם שמרה סטילרוק על יחסי מסחר עם הגמדים וככל שיכלה  -על יחסים חמים עם הגמדים.
אבירי הקודש ,אבירי סטילרוק ובראש ובראשונה מסדר הגלימות הלבנות סייעו לממלכות הגמדים פעמים
רבות.
ברובע שכירי החרב ישנם מספר מבנים המיועדים למבקרים גמדים בכל עת .בנוסף ,מספר גמדים
מחליטים לעיתים להשתקע לשנה אחת או יותר בעיר ,אם בשם הדיפלומטיה או הרצון להרוויח יותר כסף
)ההזדמנויות בסטילרוק גדולות ממכרה גמדים ממוצע ( .שוק הגמדים הנו המקום בו הגמדים הללו
משתכנים.
האזור מאופיין בכל עת במספר חנויות המייצרות נשק ושריון מעבודת יד גמדית ועל פי רוב באכות מאוד
מאוד גבוהה )לרוב מעשי ידי אומן( ובמחירים זולים מעט יותר משוק בני האדם.
זורקין לגמאלו
זורקין הנו בן אדם ) (50שאת מרבית ימיו העביר בלימודים מעשיים בכימיה ובביולוגיה )ואף מעט בלימודי
כישוף אך כי בכך לא התמיד במיוחד( כתוצאה מכך זורקין הנו רב אשף בכל הנוגע ליצירת חומצות ,רעלים
וסמים )אך כי אינו עוסק בכך(.
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הוא משמש כיועץ למועצת סטילרוק בכל נושאים אלו ואף מרבה להשכיר את שירותיו לכל אדם הגון
הדורש את מומחיותו .פרט לכך מוכר זורקין מעט נשק אלכימאי )כגון חומצות וחומרים דליקים( מאיכות
מעולה.
שוק ההוביטים
ההוביטים ידועים בכפריהם החקלאים  ,ביכולת הבישול המופלאה שלהם וככלל  -באהבת החיים שלהם.
הם לרוב בעלי קשרי מסחר מצויינים עם ממלכת סטילרוק שהשכילה וגם להם בנתה אזור מגורים .בשל
ייצר הנדודים ההוביטים המגיעים לעיר )שהעזו לצאת מהכפר( לרוב אינם משתקעים בעיר ליותר מחמש
שנים ,אך כשהם שם הם מגדלים ירקות בעיר ,מוכרים אותם  ,פותחים מסעדות וככלל צובעים את ימיהם
של תושבי העיר בצבעים שמחים יותר.
בונגו באדלין  ,קוטל החרקים
הוביט זה )גיל  (110הנו הרפתקאן בדימוס אשר התאהב בעיר סטילרוק עד מאוד .את  30השנה
האחרונות הוא בילה כתושב סטילרוק והוא טוען כי כוונתו להשתקע בעיר עד סוף ימיו.
* כל טרובדור מוכשר ישמע כי בונגו באדלין הסתבך בצרות עד למעל לאוזניו עם דרואיד רב עוצמה וכי
מהפחד הוא גר בסטילרוק העיר האנושית שם תחת חוקיה ותחת הגנה רישמית שקיבל מראש העיר הוא
מרגיש מעט יותר מוגן.
בונגו בילה את מרבית הרפתקאותיו בחיסול חרקים  -חרקי ענק  ,חרקים זעירים  ,דבורים מעופפות
וכדומה ,והוא מציע את שירותיו כמחסל חרקים רישמי .לבונגו מומחיות גבוהה בחיסול חרקי ענק ואף
חיות קסומות דמויות חרקים .גיבורים הזקוקים לחסל חייה כזו טוב יעשו אם ייתיעצו עם בונגו.
בנק שכירי החרב
בנק  ,סביר למדי  ,אשר משרת את מרבית ההרפתקאנים הנודדים )שמקורם מחוץ לעיר( ואת האורקים
)המתפלאים כל פעם מחדש שהכסף שהפקידו חוזר אליהם ועוד עם ריבית (...
בניין העירייה הישן
בניין זה כולל שרידים מוזיאוניים מבנייני עירייה ישנים של הכפרים שקדמו לסטילרוק .הבניין כשלעצמו
שימש כמבנה עירייה של הכפר טרם הפך לרובע ואף שימש כבית המלוכה הראשון לסטילרוק הראשון בעיר
בראשית ימי העיר טרם נבנה הארמון.
כיום משמש הבניין כבניין בו מתגורר אביר השנה )תואר של כבוד( ממסדר סטילרוק שיחד עם הזכות
והכבוד מתחייב לשמור על הבניין ועל מורשת העיר.
חנות הקסם של אנד גרמהייל
אנד גרמהייל  ,בן אדם צעיר למדי )גיל  , (35קוסם חובבן למדי וסוחר משכמו ומעלה ,מנהל כאן חנות
מרשימה ביותר לחפצי קסם מיוחדים .מעטים יודעים על חנות זו )טרובדורים מוכשרים במיוחד( ומעטים
עוד יותר מתחבבים על אנד וזוכים בחסד של קניית חפץ קסם מחנותו המיוחדת.
דארל המקעקע
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בן אדם )גיל  (50זה  ,ימאי בדימוס והרפתקאן ששרד את תלאות הים הדרומי ,מבלה את ימיו באומנות
בה עסק מראשית ימיו  -אותה האומנות אשר בה עסק במרבית מסעותיו בים  -ציור קעקועים.
עם שפע ההרפתקנים ,הגמדים והאורקים דארל משתכר לא רע בכלל .בעשור האחרון דארל קעקע כמעט
כל קעקוע אפשרי לרבות רונות קסומות וסימני קדושה רבי עוצמה המשמשים את גדולי הכהנים
והקוסמים החיים כיום .דארל גובה מחיר לא קטן על קעקועיו והוא נחשב בעיני כל לרב אמן בתחום.
היכל צבאי
ההיכלים הצבאים ברובע שכירי החרב הינם של פלוגות הצבא המנוסות יותר .בהיכלים אלו מתרחשים
אימונים עם שכירי חרב גמדים ואורקים ברמה גבוהה במיוחד .החיילים של פלוגות אלו מוערכים וידועים
כחוד החנית של הצבא.
מסבאת שן האורק
מסבאת הברדק והבלאגן .אם יש דבר יותר גרוע מאורק זועם ובקרב זה אורק מאושר ושיכור .כל גיבור
שיעבור במסבאה זו בשעות הערב יאלץ לבצע כל שעה גלגול הצלה תגובה )ד"ק בין  15ל  (20או לחטוף
בשוגג מכה מאורק שיכור המתעלף עליו ונוגח בו תוך נפילה או מחטיא את פני חברו באגרוף .הגיבור לרוב
יספוג נזק הלם של 1ק) 3נזק הכנעה(  ,כמובן שהגיבורים יצאו ממסבאה זו מסריחים מאלכוהול בין אם
שתו ובין אם לא.
מסבאת הסוד והמטבע
מקום מיוחד במינו זה זכה לכינוי גילדת הסיירים ואף חנות הרכילות )ביטוי שגור בפי גורלן בנדווין הנו
"הרכישה האחרונה שלי בחנות הרכילות .(”...זוהי אינה מסבאה טובה או פופולארית ומרבית באיה הינם
אנשים שקטים שאינם תושבי המקום .סיירים המסיירים ברחבי העולם מחליפים זה עם זה ועם כל אדם
המוכן לשלם )בדרך זו או אחרת( במידע אותו אספו בסיוריהם.
מסבאת איכרי סטילרוק
מסבאה טובה במחירים עממים ) 50%הנחה( אך באיכות ירודה במיוחד.
מסבאת האלף הנודד
מסבאתו של לאניאס עלה סופה ,חצי אלף )גיל  ,(100הרפתקאן טרובדור בדימוס מוכשר במיוחד .סיפור
הכיסוי של בעל מסבאה משמש אותו היטב שכן הוא שליח מיומן ביותר של גילדת המרגלים )ומעטים הם
אלו בגילדה שיודעים זאת(.

37

רובע המקדשים

כבירתו של פיילור אל השמש הייתה מאז ומעולם העיר סטילרוק מוקד רוחני גדול במיוחד .פיילור מזוהה
)על פי רוב( כמוביל במלחמה ברוע יחד עם אלים נוספים .עובדה זו הפכה את סטילרוק לבירה רוחנית של
הרבה אבירי קודש וכהנים ששמו להם למטרה להשמיד את הרוע.
כתמיכה במטרה זו וכהוקרה לתמיכתם והגנתם של אבירי הקודש הללו נבנה רובע המקדשים עם מקדשים
להיירוניוס ולמוראדין .ככל שעבר הזמן וסטילרוק הפכה להיות מוקד עלייה לרגל של מגוון גזעים ומינים
הורחב הרובע למקדשים נוספים.
חנות הקדושה של משפחת תאלמין
משפחת תאלמין החלה את עסקיה עוד מימי הכפרים שקדמו לסטילרוק .חנות המשפחה כללה סמלי
קדושה ,בגדי כהנים ,מיים קדושים .עם התרחבות המעגל הרוחני פרחו עסקיהם של בני המשפחה והחנות
הפכה להיכל ענק .ניתן למצוא בחנות זו מגוון עצום של דברי קדושה ,מיים קדושים ,חפצים לטקסים
וחומרים ללחשי כהונה .החנות מצליחה במיוחד ולכן המחירים בה יקרים.
היכל היעוד
היכל זה נבנה במקורו בראשית ימיו של סטילרוק לוגאן הרביעי .זהו היכל ענק המכיל סמלי קודש של
מרבית האלים הקיימים כיום )ואפילו מעט מאלי הרוע( .ההיכל מתוחזק על ידי כוהנים נודדים ומעט
כהנים אשר בוחרים לחיות בחדרי השינה של המבנה .בהיכל ענק גדול ומלא אווירת קדושה מרוכזים
יחדיו המוני חפצי קודש וסמלי אלים )לרבות אלים שהובסו והושמדו( .הכהנים ואבירי הקודש טוענים כי
אדם המבלה שבוע בתפילות ותענית בהיכל זה יזכה להתגלות האלים ויקבל עזרה בהבנת ייעודו .השמועות
נכונות ,אך לרוב הכהנים המתגוררים שם ימנעו מכל פשוט עם לבלות שבוע בהיכל .
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מבצרו של מוראדין
לא רבים יודעים זאת אך זהו המקדש הראשון שהוקם בעיר סטילרוק .תוך כדי שהגמדים עזרו לסטילרוק
לוגאן הראשון בהקמת העיר הפנה סטילרוק לוגאן את מרבית אנשיו להקמת מקדש לאל הגמדים זאת
כהכרת תודה על פועלם ,כמו גם מתן אפשרות לתפילותיהם בזמן שהעיר מוקמת וככלל סמל לכך שהגמדים
יהיו תמיד ברוכים בבואם לעיר סטילרוק.
המקדש מתוחזק על פי רוב על ידי כהנים נודדים של מוראדין ועל ידי הנפחים הגרים בעיר .אף שאינם
עובדים את אל החישול הם מעריכים אותו ומתחזקים את מקדשו .ישנם אף כאלו שמגדילים לעשות
ומקדישים את מיטב עבודותיהם למקדש )מנהג גמדי( .מיטב עבודות החישול תלויות בהיכל פנימי במקדש.
היכלו של קורלון לארת'יאן
עם חיזוק הקשרים עם הממלכה האלפית וקבלת תלמידים אלפים באקדמייה לכישוף הוקם גן יפהפה עם
מזבחות לאל האלפים .האזור מטופח על ידי הגננים המלכותיים ועל ידי האלפים המבקרים ומתגוררים
)באופן זמני( בעיר.
מקדשו של גארל ניצוץ זהב
הננסים מאז ומעולם אהבו את העיר סטילרוק .הם אלו שעיצבו אותה ,הם המהנדסים והאדריכלים של
העיר ,וכעת סוף סוף יש בידם הכוח והאמצעים למנף את רעיונותיהם ולממשם .עובדה זו משכה לכאן
ננסים רבים המבלים מספר שנים בעיר .הקמת המקדש היתה צעד נלווה לכך.
מקדשו של פיילור
מקדש עתיק של אל השמש שהשתמר עוד מתקופת הכפרים שקדמו לממלכה .המקדש עדיין בשימוש על ידי
פשוטי העם .בימי חג וטקס המקדש ברובע המסחר עמוס עד אפס מקום ומאוכלס רק בידי האנשים
האמידים במיוחד .דווקא בימים אלו מעדיפה פלרין קרן אור להעביר את דרשותיה במקדש זה ולהגיע
ישירות לפשוטי העם אתם היא בד”כ לא נפגשת.
מקדשו של היירוניוס
מייד לאחר הקמתה של קתדרלת השמש ועלייתם לרגל של רבים מכהניו הוכתרה באופן לא רישמי
סטילרוק כבירה הרוחנית של פיילור וכמרכז למלחמתו ברוע .עלייתם של אבירי הקודש לעיר ליוותה את
ההכרזות והקמת מקדש לפטרונם הראשי אל הגבורה היירוניוס לא איחרה לבוא.
מקדשו של קאת'ברט הקדוש
האל שפרש חסות על האורוקון .מהמקדשים הראשוניים שנבנו בעיר כהוקרה לגזע האורוקון ולתרומתו
לסטילרוק לוגאן הראשון .המקדש מנוהל על ידי מספר כהנים בני אנוש של קאת'ברט הקדוש שזוכים
מדי פעם לקהל אורוקון ולכהן אורוקון המבלה עימם מספר חודשים.
חנות הנרות של באקלין תדמיר
באקלין תדמיר בן אנוש ישיש )גיל  (85שהקים חנות מצליחה לנרות ,קטורות ושמן ריחני – כל הללו
מצרכים מבוקשים ברובע המקדשים .עם השנים גדלה חנותו ומרכולתה הכוללת כיום נרות ,קטורות ושמני
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קסם וקדושה המכילים קסמי קדושה ,אשליות והקסמה רבי עוצמה .החנות מנוהלת כבר על ידי נכדיו של
באקלין.

רובע הגנים
רובע קסום זה הנו רובע המוקדש כמעט כולו לשמורת הדרואידים.

הרובע ,מבניו ואוכלוסיתו תואמו מראש עם דרואידים רבי עוצמה מרחבי העולם השולטים בשערי הקסם
והטבע אל תוך העיר.
שמורת הדרואידים
השמורה בעיר הבירה סטילרוק פתוחה לכלל האוכלוסיה אולם כוח קסום וטבעי חזק ביותר מונע מכל
גורם להתקרב למעמקי השמורה אלא אם כן הוא בעל קרבה חזקה לטבע )סייר /דרואיד  /ברברי בדרגה
גבוהה(  -ככל שהקרבה לטבע גדולה יותר כך יוכל אותו גורם להעמיק ולסייר בשמורה השמורה כוללת גנים
רבים )שעוצבו על ידי טנליאס מעצבת העצים( ועצי טבע שחלקם נשתלו בשמורה וחלקם יובאו )באי אלו
דרכים( לשמורה.
גן החיות המיסטיקלי
מיוזמותיו הרבות של פאלין ניצוץ קסם .זהו גן שאינו כולל חיות אלא השקפות קסומות המציגות חיות
ברחבי העולם .לעיתים השקפות אלו אף מאפשרות אינטראקציה )אומנם מינימלית( עם החיות עצמן.
כניסה לגן החיות עולה  10מ”ז ,ומרבית הכסף נתרם לדרואידים אשר עושים בו שימוש טוב למען הטבע
והחיות באשר הם.
גילדת האדריכלים על שם בארן
בארן היה הננס הארדיכל הראשי של העיר סטילרוק .כחלק מהסכמיו עם סטילרוק לוגאן הראשון יצר
בארן מציאות שבה האדריכלים המלכותיים של ממלכת סטילרוק יהיו תמיד מגילדת האדריכלים אותה
יקים בעיר .ואכן ננסים רבים נוהרים למקום זה לחזות בעיצוביו של בארן וללמוד מספר שנים בגילדה
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על כללי אדריכלות מפי אנשי מקצוע )שחלקם אף חיו ועבדו עם בארן( .ישנם אף ננסים אשר סובלים את
המגורים בעיר בני האדם לטובת מספר שנות התנסות באדריכלות בהיקף נרחב ידיים כמו בממלכת
סטילרוק )לבוגרי הגילדה ישנה תמיד עבודה ,שכן הם מבוקשים במיוחד(.
מרבית התלמידים בגילדה הינם ננסים למרות שמספר בני אנוש מוכשרים במיוחד הצליחו גם הם לקבל
את תו בארן לבוגר גילדה מוסמך ראוי ,כשיר ,מוכשר ויצירתי )כינוי ננסי ארוך וטיפוסי בעיני בני אדם
וקצר במיוחד בעיני ננס(.
* הדרואידים מקימי השמורה בחרו את מיקום השמורה דווקא ליד הגילדה בשל בטחונם בננסים ובשל
הסימבוליות של אדריכלות אנושית לצד )ולא כנגד( היופי הטיבעי.
ציוד למסעות
חנות ציוד מסע )חבלים  ,יתדות( זולה במיוחד.
בנק הנוודים
סניף בנק פשוט למדי.
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הרובע המלכותי

ללא ספק זהו הרובע הגדול והמרשים ביותר בכל ממלכת סטילרוק .תושבי הרובע הם ברובם אנשי אצולה
)ולא סתם אנשים אמידים( ברובם ,על פי רוב צאצאים לתומכיו של סטילרוק לוגאן הראשון עוד מימיו
כחייל באמירות יאלריס.
ארמון המלוכה
ארמון מרהיב ביופיו  ,מרבית מועצת סטילרוק מתגוררת בארמון ומרבית כנסיה נערכים בארמון .קומה
אחת של הארמון מוקדשת למלך ולמשפחתו .המלך הנוכחי סטילרוק לוגאן החמישי אשר אינו מתכחש
לעברו כברברי קישט רבות את קומתו בפרוות וסמלים המקודשים לנדודים ולאל הדרכים פארלנגהן.
הארמון כולל גם את האורוות המלכותיות )המאכלסות גם גריפונים( ,את מגורי הדיפלומטים השונים ואת
משרדי מרבית נושאי התפקידים החשובים בממלכת סטילרוק ובעיר הבירה סטילרוק.
מסדר אבירות סטילרוק
מפקדת האבירות בכבודה ובעצמה .המפקדה כוללת את מתחם הגיוס ,מתחם האימונים ,מתחם שינה
ומגורים לאבירים ,מועצת האבירים ,איזור קבלת משימות ,היכל האבירים ,מטבחים ,אורוות ,נישקיות
ושרותים נוספים אשר אפשר לצפות למצוא במפקדה צבאית .מסדר האבירות מקושט רבות בסמל אבירות
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המשמר ) ,(the watchסמלה של הממלכה וסמל המסדר  -מעין שילוב של השניים הקודמים בתוספת
איור גס של סטילרוק לוגאן הראשון.
אקדמיית הכישוף
המקום המסתורי ביותר בכל עיר הבירה .האקדמייה נמצאת בתוך יער קסום ומיוחד אשר רק בוגרים
מוכשרים במיוחד של האקדמייה מסוגלים לחצותו .כל גורם אחר המנסה ללכת ביער הולך לאיבוד בין
האשליות הרבות העוטפות את היער )מעשי ידי נבין יד תעתוע( ,שוכח את מטרת בואו ליער )לחשי
הקסמה רבי עוצמה( או לחליפין מגלה כי היער הוא שמוביל אותו חזרה על העיר )עצי היער והאדמה הם
ברובם קסמים בחלקם חיים ובעלי יכולת תנועה( .כדי להכנס לאקדמייה יש צורך בליווי .לרוב קוסם
מגייס יוביל מספר מועמדיםשהוזמנו להבחן ו/או ללמוד באקדמייה.
קתדרלת השמש
כנסיית פיילור העולמית .הכנסייה מנוהלת בידי הכהנים הראשיים ביותר של פיילור ובראשם פייל אדון
השמשות .אף כי כנסיותיו של פיילור אינם גדולות ומרשימות בד”כ )בניגוד לאלי סדר אחרים( ,כנסייה זו
שנבנתה בידי סטילרוק לוגאן הראשון כמעוז ללחימה ברשע הנה ענקית .הכנסייה כוללת מגורים למאות
כהנים ואבירי קודש הבאים להזדהות להעריך להוקיר )ולרוב גם לעבוד( את פיילורמוביל המלחמה ברשע.
יחד עם זאת זוהי אינה כנסייה לתושבי הממלכה  ,מרבית מאכלסי הכנסייה הם אבירי קודש ידועים
וכוהנים ראשיים לאל פיילור ולשאר אלי הטוב.
ההיכלים הצבאיים
ההיכלים הצבאים של רובע המלוכה מתמקדים באבטחת מנהיגי הממלכה והעיר  ,גורמי תיאום עם מסדר
הגלימות הלבנות ועם מסדר אבירות סטילרוק וגם לוחמי צבא השייכים למעמד גבוה במיוחד הנושאים
בתפקידים עם מעט אופי ייצוגי.
סימטת המכשפים
האזור המתורבת הקרוב ביותר לאקדמיית הכישוף  ,האיזור כולל מעט חנויות קסם ופונדק המאחסן
אורחים ו/או מועמדים ללמוד באקדמייה .הסמטה עצמה היא אתר תיירותי מרשים במיוחד בשל כמות
הפסלים שבו אשר משנים )בצורה קסומה( את צורתם מדי כמה שעות.
הספרייה המלכותית
ספרייה ענקית הכוללת ידע רב .מדי שנה רוכשת הספרייה ידע ,מרצים וספרים מכל רחבי העולם  .כניסה
לספרייה עולה כ  5מ”ז .מחקר בספרייה )ביצוע בדיקת מיומנות ידע כלשהי( מעניק תוספת ) 3גם למי
שלוקח  (20לתוצאת הבדיקה.
רחבת השוק
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מדי שבוע נערך ברובע המלכותי יום שוק )בניגוד לרובע המסחר( .המוצרים הנמכרים ברובע זה הם יקרים,
אקזוטים ומיוחדים ומיועדים בעיקר לתיירים ולאספנים .במרכז הרחבה ניצב פסל מרשים של סטילרוק
לוגאן הראשון.
בית המרחצאות של גלידול
בית מרחצאות מרהיב ביכולותיו אשר בורך ע”י כהני אלים רבים שביקרו בו .כניסה לבית המרחצאות עולה

כ  5מ”ז לחצי שעת שהייה .מחיר יקר זה הנו מרפא מיידי של  2נק”פ  2 +נק”פ לכל שעת שהייה )עד ל 10
נק”פ( בתוספת לגלגול הצלה נוסף המוענק למתרחץ מפני כל רעל ו/או מחלה טיבעית הפוקדת אותו )זאת
בתנאי שהרחצה היא לפחות כשלוש שעות(.
גילדת הסוחרים
גילדה מרשימה במיוחד של אנשי המסחר .הגילדה קובעת מחירים ,עוסקת בסחר חוץ וככלל מהווה איגוד
של סוחרים המבקשים להפגש זה עם זה על מנת לבצע מסחר זה עם זה.
אורוותו של באריאר
באריאר הנו בן אדם )גיל  ,(55חבר ותיק של אלווין האפור מסלין  ,מאלף סוסים שבכפר קורוויל .באריאר
מוכשר במיוחד ביכולותיו  .באורוותו הוא מאלף סוסים ,גריפונים וכל חיית רכיבה שהיא )לרבות לטאות
ענק ,זאבי וורג וחיות אקזוטיות נוספות( .הוא מדי פעם מבקר ועוזר בפונדק אדון הסוסים לפי הזמנה .ידיו
מלאות בעבודה והוא מועסק גם באורווה המלכותית.
טנליאס מעצבת העצים
טנליאס הנה אלפית ישישה )גיל  (520מהכפר קורוויל אשר התמחתה באמנות עצים ).(tree maiden
טנליאס שרדה את המלחמה השחורה בכפר קורוויל תוך שהיא רואה כיצד העצים אליהם נקשרה גדלה
וטיפלה נשרפים .מאותו יום החלה לנדוד בעולם תוך שהיא בוכיה ומבלה את זמנה בצער.
פאלין ניצוץ קסם מצא את טנליאס לפני כ  150שנה ושכנע אותה שיש עוד עצים רבים הזקוקים לעזרתה
ומיומנותה .טאנליאס הסכימה לבוא איתו לממלכת סטילרוק להתגורר שם ולטפל בגנים ובעצים .היא
מוכשרת במיוחד ומעצבת ביכולותיה את מרבית הגנים והעצים בעיר הבירה .היא ממשיכה להתגורר בעיר
ומסרבת לחזור ליער שלטענתה מעלה בה כאב וזכרונות הרסניים.
גילדת בעלי המלאכה
גילדה של כלל בעלי המלאכה ,יוצרי וצורכי חומרי הגלם השונים .הגלדה מכילה ננסים רבים המוכשרים
במלאכה ובאים להתנסות בה בהיקפים משמעותיים .הגילדה מנוהלת על ידי חבר מועצת סטילרוק
תאלמין בלדר .
בית המשפט העליון
איזור המשפט העליון  ,המקום בו מרבית המשפטים החשובים ביותר נערכים .המלך רשאי להתערב בגזר
דין של משפט חשוב ולקבוע את פסיקת וגזר הדין .על החלטת המלך יכולים לערער רק מועצת הממלכה של
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סטילרוק .שופטי בית המשפט הינם לרוב גורמים ראשיים בצבא ,בכנסיית פיילורהמקומית וכמובן
אבירים ראשיים ממסדר אבירות סטילרוק.
מסבאת כדור הבדולח
המסבאה היחידה של סימטת המכשפים מאכסנת לרוב אורחים של אקדמיית הכישוף .מועמדים
המעוניינים ללמוד באקדמייה מגיעים למסבאה ומחפשים אחר מגייס מטעם האקדמייה ומנסים להרשים
אותו ביכולותיהם על מנת שהוא יקח אותם איתו לבחינות באקדמייה לכישוף.
ככלל המסבאה תמיד כוללת מספר קוסמים מעניינים שיש לא מעט ללמוד מהם.
מסבאת הסיגר
מסבאה מיוחדת במינה בכל רחבי העיר .המסבאה מוכרת שיכר משובח במיוחד וסיגרים מיוחדים במינם
ומהווה אטרקציה ייחודית.
מסבאת העגל המעושן
המסעדה הטובה ביותר בכל רחבי סטילרוק.
מסבאת המשמר
מסבאה מיוחדת זו מקושטת רבות בסמלי אבירות המשמר .אבירי המשמר ומסדר אבירות סטילרוק
מגיעים לכאן רבות לחגוג את סיום משימותיהם המוצלחות ,להשקיע בשיכר את כשלונותיהם או לאגור
כוחות לקראת המשימה שלפניהם .מבילוי של כרבע שעה במסבאה אפשר ללמוד המון על משימותיהם
הנוכחיות של אבירי המשמר וישנם מעט מאנשי גילדת המרגלים אשר עושים זאת.
המסבאת הקדושה
מסבאה הדומה מאוד למסבאת המשמר אך היא מיועדת לאבירי הקודש הפוקדים את העיר ואת קתדרלת
השמש.
מסעדת הסוחרים
מסעדה מאיכות מעולה הקרובה מאוד גם לגילדת בעלי המלאכה וגם לגילדת הסוחרים .מרבית העסקאות
הגדולות בממלכה נסגרות כחלק מארוחה במסעדה זו ועל כן שם המסעדה.
חנות הקסם של מאגילאר
מאגילאר הנו שרלטן  ,עושה להטים חובבן )אף גורם בעל ידע לא יעז לקרוא לו קוסם( אשר מוכר חפצי
קסם “פשוטים” )יחסית( במחיר מופקע ) .(150%את מרבית הסחורה שלו הוא קונה מאנד גרמהייל
)מרובע שכירי החרב ( .הוא מפרסם את חנותו בפרסומים מטעים שלכאורה מקשרים אותו לאקדמיית
הכישוף אך עדיין לא פוגעים בחוק להגנת הצרכן )"מוכר כקסם באקדמיית הכישוף”( ועל כן עושה הון עתק
ממועמדים לאקדמייה המחפשים להביא חפץ קסם מרשים לקראת בחינותיהם .מועמדים מסכנים אלו
מבזבזים את כספם שכן אף חפץ שהובא או אי פעם יובא מהחנות לא יוכר בעיני האקדמייה כחפץ מרשים.
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בית השיקוי של תארדף
חנות מוזרה והזויה .תארדף  ,חברת מועצת הגלימות הלבנות  ,רצתה לפרוש מחיי ההרפתקנות בכל דרך
שהיא ועל כן ניסתה כמה שפחות להתבלט .יכולת רקיחת השיקויים שלה הנם עצומים ,והיא פתחה חנות
לשיקויים ובה היא מוכרת שיקויים “ישנים ולא מוצלחים” שלה .כאשר היא מחליטה שהיא עשתה די כסף
ליום אחד )דבר שקורה לאחר כשעה שהחנות פתוחה( היא סוגרת את החנות.
לאחר שכל כך הרבה משיקויי הקסם שלה העבירו מועמדים את מבחני האקדמייה הבחין פאלין בכשרונה
ולבסוף שכנע אותה ללמד באקדמייה באופן חלקי ביותר שעתיים לא רצופות בשבוע מעבירה תארדף
שיעורים לתלמידי האקדמייה אך גם שעתיים אלו הינם בגדר נכס של ממש.
השמועה מספרת כי טרם התמודד פאלין עם הדרקון האדום מאלטיוס הוא הצטייד במספר שיקויי קסם
רבי עוצמה שנרקחו בידי תארדף.
מעבדת המטות והשרביטים של קראגלין לאנגר
חנות זו נוהלה עד לא מזמן בידי חצי אלף בשם קראגלין לאנגר .קראגלין נפטר לא מזמן וחנותו נותרה
סגורה )השמועה מספרת כי תארדף מבקרת בחנותו מדי פעם( .קראגלין עסק במשך השנים האחרונות
בחישול מטות קסם ומספר מיצירותיו נחשבות ליצירה של מופת.
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"דבריך במועצה נשמעו  ,אלפר חרב חדה  ,הצבא יערך למתכונת קרב ,
מסדר הגלימות הלבנות יגויס ומסדר האבירות יקרא לדגל"...

סטילרוק  ,ממלכת בני האדם הצעירה מהווה עולם מערכה מפתיע ומיוחד
חוברת זו סוקרת את עולם מערכה זה תוך הצגת כלל עולם המערכה
עם מתן דגש על ממלכת סטילרוק.
בחוברת ניתן למצוא פרטים על ההיסטוריה של ממלכת סטילרוק ,
פרטים על קשריה של ממלכת סטילרוק עם שאר הממלכות השכנות ,
פרטים על המסדרים והארגונים בממלכת סטילרוק )החל בגילדת המרגלים ,
מסדר האבירות  ,הצבא וכמובן אקדמיית הכישוף(.
פרטים על מנהיגי סטילרוק בהווה )המלך סטילרוק החמישי  ,פאלין ניצוץ קסם ,
פלרין קרן אור  ,אלפר חרב חדה ועוד ועוד(
בנוסף כוללת חוברת זו תיאור מפורט למדי של עיר הבירה בממלכה הלא היא
העיר סטילרוק עם פירוט על הרובע המלכותי  ,רובע שכירי החרב ,
מגורי האורקים הננסים והגמדים  ,המקדשים השונים בעיר ועוד...
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