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הקדמה
הרפתקה זו שולחת את ההרפתקנים לתוך מבוך בן ארבע קומות עמוק בתוך "צוק החשש" .חדרי
המבוך יתעתעו בציפיותיהם ובמוחם של ההרפתקנים ,בזמן שהמנחה מוביל אותם אל השיא  -מאבק
בכוחות העלולים להשמיד את העולם כולו.
מבוך זה יכול לעמוד כמשחק שלם בפני עצמו או כחלק ממערכה ,והוא מכיל אלמנטים בהשראת
מיתוס קת'ולהו ותכני אימה קוסמית אחרים.
ההרפתקנים לא אמורים לדעת זאת ,אך בצוק ישנו מקדש לאלים אפלים שניזונים מחרדות ופחדים לא
הגיוניים ,והגאומטריה המעוותת של המבוך מייצרת ומגבירה תחושות אלו .ככל שמתקדמים במבוך,
על המנחה להגביר את תחושות החרדה ואי הנוחות מהדברים שבהם נתקלים ההרפתקנים.
שפיות
ישנם מספר מקומות בצוק החשש שבהם ההרפתקנים יכולים לאבד את שפיותם .אבדן נקודת שפיות
גורם למחסר שפיות של  2-לחכמה ותוסף טירוף של  2+לתבונה (תוספי שפיות אינם משפיעים על
יכולת הטלת לחשים של מטילי לחשים ,אלא רק על בדיקות תכונה ,בדיקות מיומנות וכו') .דמות
שמחסר השפיות שלה מגיע לערך החכמה שלה (כלומר ,החכמה שלה מגיעה ל ,)3-מאבדת את
שפיותה .השפיות האבודה הופכת לחפץ פיזי ,אותו אפשר למצוא בין הארגזים בחדר ( 9ראה
בהמשך) .דמות שמשיגה את השפיות האבודה שלה בחזרה נפתרת מכל מחסרי השפיות ותוספי
השפיות שיש לה ,ולא תקבל מחסרים או תוספים נוספים כל עוד השפיות האבודה שלה עליה; אולם,
השפיות לא מפסיקה להיות חפץ פיזי עד ליום מותה של הדמות .החפץ עצמו יכול להיות נתון
להחלטתו של המנחה או השחקן ,ויכול להיות כל דבר שהמכונה השטנית בחדר  13מייצרת ,שכן זוהי
מטרתה  -המכונה אוספת שפיות מכל מימד שאיתו היא מתממשקת ,ושולחת אותה הלאה.
גלגולים אקראיים
במספר חדרים במבוך ( )18 ,17 ,16 ,11 ,13ישנן השפעות הנקבעות לפי גלגול אקראי .כל פעם
שהמנחה מגלגל ,לפני שהוא מתאר את התוצאה של הגלגול ,עליו לתאר מעט ,בחצאי מילים ,או מהר
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מדי מכדי שאפשר יהיה להבין ,חלק מההשפעות האחרות ,עליו ליצור אצל השחקנים את התחושה
שהם כמעט מצליחים להבין מה היה יכול לפול בגורלם.
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תיאור חדרי המבוך
הגעה לצוק
ההרפתקנים נשלחים או בוחרים לחקור את הצוק בעצמם; הם יודעים שיש בתוכו מבוך בן מספר
קומות ,אם כי הם לא אמורים לדעת מה יש בתוך המבוך .ייתכן שיש להם רמזים עלומים ולא
ספציפיים מסוימים.
ההליכה אל צוק החשש עוברת דרך יער אי-הנוחות ,בהליכה על דרך ההרגשה המוזרה בשעת לילה
מאוחרת .בסוף ההליכה הנמרצת דרך היער ,יש להרפתקנים תחושה קלה של גירוד ,חוסר נעימות
כללית וחששות בקשר לעתיד בני משפחה או חברים במידה וההרפתקנים יום אחד לא יחזרו
מהרפתקאותיהם – כל אלו גורמים למחסר של  2-לבדיקות ריכוז .תחושות וחרדות אלו מגיעות משום
מקום ,וגלגול הצלה רצון נגד ד"ק  23יחשוף שמשהו אחר שותל אותן במוחם של ההרפתקנים  -זוהי
השפעה ישירה מהמקדש שנמצא בתוך הצוק ,בחדר  ,21לאל החרדה המגרדת.
-1מערת כניסה
כאשר הדמויות מגיעות למרגלות הצוק ,הן יראו את הכניסה לתוך המבוך ,פתח מערה חשוך.
מאחורי הפתח ישנו גרם מדרגות חצובות  -הן בטוחות להפליא ,אם כי גבוהות מעט מכדי שיהיה נוח
לרדת בהן ,והן כמעט-נוחות-אך-בעצם-לא לכל גזע ,לא משנה מה גובהו; בני מחצית ואלפים ימצאו
שהן מעצבנות אותם באותה מידה שגמדים וטרולים יחושו מועקה קלה בירידה בהן.
לאחר הירידה ,ההרפתקנים ימצאו את עצמם במערה גדולה ,שבקירה קבועה דלת גבוהה ,כמעט-
סגורה-אך-לא ,שאותה אפשר לפתוח בקלות .בפתיחה ,הדלת הגדולה תחרוק ,והגיבורים יחוו תחושה
עזה של חוסר נוחות וחרדה מפני דברים רבים  -למה הדלת קצת פתוחה? מישהו כנראה השאיר אותה
ככה ,אבל למה? האם הוא שמע את החריקה? האם מותר להם להיות כאן?
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-2חמישה גמדים
הכניסה לחדר הזה היא מסדרון בנוי היטב ,חצוב באבן הקשה של הצוק בכלים משובחים ,אולי
גמדיים במקורם .המסדרון גבוה ,וסידור אבני הרצפה מוזר ומבלבל ,חלקן נראות שבורות או עקומות.
בחינה לעומק של המרצפות תגרור גלגול הצלה רצון נגד ד"ק של  ,6כשבכישלון הנכשל מאבד נקודת
שפיות אחת; בהצלחה הוא מקבל כאב ראש קל.
כאשר ההרפתקנים חולפים על פני הפנייה שמאלה לעבר אזור  3ניתן להרגיש רוח קפואה ,וריח לא
נעים של עצמות ואפר.
עם הכניסה לחדר עצמו ,תחושת הגירוד ותחושות האי נוחות מאזור  1נעלמות ,מתנדפות למראה
החדר.
 3פסלי גמדים ,עורם שחור לגמרי ועיניהם בוערות בירוק ,לבושים בשיריון הדוק מדי ולא נוח,
מחזיקים בגרזנים קטנים מזמזמים במעין אנרגיה עצבנית .הגמדים אינם אורגניים ,אלא סוג של
נשמות אבן לכודות בפלדה.
הגמדים תוקפים אם מלחיצים אותם או מתעסקים איתם בצורה מאיימת .הם לא תוקפים אם מתעלמים
מהם.
גמדי פלדה (:)3
יציר כפיים בינוני
דרג"ש23 :
נק"פ8 :ק)68( 21 + 13
תה"ב13+ :
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התקפות :גרזן 1( 11+ק + 6 + 8אובדן נקודת שפיות אחת כתוצאה מהעצבים בכישלון בגלגול הצלה
רצון נגד ד"ק +23הנזק שנגרם).
הצלות :רצון – חסין .תגובה  .1+ -קשיחות – חסין.
תכונות מיוחדות :הפחתת נזק 1+/13
-3חדר זז
לחדר אין צורה מוגדרת .למעשה ,אם ההרפתקנים יעמדו בתוכו למעלה משתי שניות ,הם ישימו לב
שמשהו זז כל הזמן ,בזוית העין .סבלנות והתמדה יביאו למסקנה שצורת החדר כל הזמן משתנה.
הקירות זזים .תזוזות חדות ,מהירות שאי אפשר לצפות אותן .הקירות עלולים לזוז ולגעת בדמויות
(גלגול הצלה תגובה נגד ד"ק  21כדי לחמוק מהם) ,ובכל מקרה ההרפתקנים יכולים לגעת בקירות
מרצונם .נגיעה בקירות תגרום לשינוי צורה .הכתפיים עלולות להתרחב ,האף יתארך ,פתאום ההרפתקן
יהפוך לנמוך יותר או בעל שיער סגול .השינויים ,כמו בחדר ,יהיו חדים ופתאומיים ,בלי תבנית ברורה
וידועה מראש .אותו זמזום שנבע מהגמדים בחדר  2ילווה את המגע .מגע דרך כפפה או שיריון ישנה
את הכפפה או השיריון במקום את ההרפתקן שלובש אותם.
אם הרפתקן נוגע בקיר ומשתנה ,בין ציורי הקיר במסדרון  11תופיע דמות שלך כפי שהיית לפני
השינוי ,והוא יאבד נקודת שפיות אחת.
-4מסדרון מלא אדים
המסדרון מלא אדים שיוצאים מחורים קטנים בקירות .במקומות שונים יש שקעים קטנים ברצפה ,אם
אין להרפתקנים מקור אור ,הם יצטרכו לגלגל תגובה נגד ד"ק  13כדי להימנע מנפילה על הרצפה,
פעמיים לאורך המסדרון .נפילה יכולה לגרום 1ק 1נזק או לאבדן חפץ קטן (שיקוי ריפוי או מגילה).
בצומת בין המסדרונות יש פתח בתקרה שכל האדים נשאבים אליו; באזור זה האדים סמיכים ביותר
ולא ניתן לראות כמעט כלום.
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על הקיר הדרומי ניתן למצוא ארון ובו שלוש ידיות שונות ,אם כי קשה לראותן בבירור מבעד לאדים.
אם מושכים באחת הידיות ,מתחיל להשמע רעש מכני מעבר לקיר וכל האדים נשאבים בשניות
וחושפים את קירות המעבר המצופים בעצמות .החורים מהם יצאו האדים היו ארובות העיניים ופתחי
האף של הגולגלות .למי שבנה את המקום הזה היה חוש אסתטי מקאברי ביותר .גם הידיות מסתברות
כעצמות היד כשהכף קמוצה באגרוף.
מעל הידיות ניתן כעת להבחין בכיתוב:
"הפעלה-כיבוי"
"האכלה-הרעבה"
"אור-חושך"
לא משנה באיזו ידית משכו ההרפתקנים ,זו הייתה הידית שבין 'האכלה' ו'-הרעבה' ,ועכשיו היא
מורמת לכיוון של הרעבה .שתי הידיות האחרות מצביעות על 'כבוי' ו'-חושך'.
הזזת הידית ל'-האכלה' גורמת לקירות להתחיל להיסגר ,והלסתות בגולגולות שעל הקירות יתחילו
להיפתח ולהיסגר ולנסות לנשוך את ההרפתקנים (התקפת נשיכה עם תוסף כולל של  16+נגד כל אחד
מהשחקנים .בפגיעה ,הלסתות גורמות  1נזק  +אובדן נקודת שפיות אחת בכישלון בגלגול הצלה רצון
נגד ד"ק  .)21הידיות נפתחות ונשלחות לעבר ההרפתקנים ומנסות לאחוז בהם.
אם בזמן שהקירות מתחילים להיסגר על ההרפתקנים הם מתעסקים בידיות אחרות ,חשוב לזכור
שהידית "הפעלה – כבוי" מפעילה את המכונה הענקית מחדר  ,13והידית "אור – חושך" מפעילה את
הקסמים בחדר 10
-5החוקר הקודם
המסדרון הזה עשוי מאותה אבן חצובה ,שבורה ומבלבלת שממנה עשוי חדר  .2הזמזום המטריד
מהגמדים מהדהד בו ,אך לא בבירור – הוא נשמע כמעין לחישה שבקצה ההכרה .המסדרון עצמו
מספיק רחב כדי שכל דמות תעבור בו ,אבל הוא צר מידי ונמוך מידי בשביך שהיא תעשה את זה
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בנוחות  -וכמו המדרגות ,האפקט זהה לכל גזע ולכל גודל; התקרה מעט קרובה מידי גם לננס וגם
לחצי-ענק ,והקירות גורמים לתחושה עזה של קלאסטרופוביה גם לאלף האפל ביותר .הקירות עצמם
נראים לחים ,ורוח קרירה נושאת ריחות ריקבוןואת הזמזום המטריד מחדר  2נעה בה; ריחות רקב
מגיעים הרחק מעומק המבוך ,מחדר  ,10דרך סדקים בקירות .הריח מזכיר להרפתקנים בשר נרקב
ושאריות צואה.
במרכז החדר ניתן למצוא תיק מעוות ,שככל הנראה נגע בקירות של חדר  0וקיבל מעין חיים משל
עצמו .כשההרפתקנים יכנסו לחדר הוא ינסה לזחול לכיוונם בחוסר הצלחה ולתקוף אותם עם האבזמים
שלו .הוא עושה נזק שולי ( 1ק )0- 1אבל לא מוותר ,וימשיך לתקוף את ההרפתקנים באימפוטנטיות
עד שהם ירצחו אותו; קל להבין מדוע בעליו נטש אותו במסדרון הזה.
בתוך התיק יש יומן מלא סימונים וקשקושים ,טקסטים ארוכים והסברים פסאודו-מדעיים על טבעו
של המבוך.
זהו יומן של חוקר שכותב על המבוך בצוק שבו ההרפתקנים נמצאים כרגע ,הוא חש את אותם רגשות
מטרידים ,ומכיל את התיאוריה שלו לגבי מקורו של אל החרדה המגרדת .הכותב ,שמהולמסקי ,חושד
שאל החרדה המגרדת הוא שם שניתן לתופעה המקומית שאותה ההרפתקנים חווים בעוברם דרך
המבוך  -תחושת חוסר הנוחות הקבועה שנובעת מהארכיטקטורה הבלתי-אפשרית של החללים
הטבעיים באזור ,שעליהן בנו אנשי כת מסתורית את המקדש המוזר והמטריד הזה .הוא מעלה
השערה ,שלפיה המקום הוא צומת בין ממדי ,כיווץ מסויים של החלל המקומי ,או אפילו סדק מטאפיזי
שמאפשר למשהו מהצד השני לטפטף בעדינות לתוך הקיום התלת-מימדי; ההשערות שלו פרועות
ובלתי-אפשריות ,וקשה להתייחס אליהן ברצינות  -על המנחה לתאר אותן בצורה המטורפת ביותר,
להוסיף תיאורים לא הגיוניים בעליל ("ארנבי חלל בין מימדיים מנסים להיכנס ליקום דרך חדר 0
ולהשתלט על האצולה כדי להפוך את כולם לצימחונים!" וכו') ולהבהיר שהכותב לא לחלוטין שפוי,
אם כי יתכן שהוא עלה על משהו הפעם.
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-6כוך קטן
החדר הוא כוך קטן וחסר אוויר ,מריח מטחב וזכרונות לא נעימים .על הקירות ,סימנים שחוזרים על
עצמם שוב ושוב בשפה לא מובנת או בקוד כלשהו -מי שיתעמק ויפענח את המילים (ידע ד"ק )23
יגלה שהמילים "שש ביצים ,חלב ולחם שחור" חוזרות על עצמן ברשימת מכולת פתלתלה ואינסופית,
אבל יאלץ לגלגל הגנה רצון נגד ד"ק ששווה לגלגול הידע שלו ,או לאבד נקודת שפיות.
עם הכניסה לחדר ,יזכרו הדמויות מייד במשהו ששכחו לעשות -לכבות את האש באח ,לשלם חשבון,
לארוז מברשת שיניים ,שיכחה יומיומית וטורדנית שתרד לחייהן .בארונית הנעולה שבחדר יש מאות
ואולי אלפי רשימות משימות בשפות שונות ,ובאף רשימה לא הושלמו כל המשימות .הזכרון המהדהד
של משימות שלא מולאו ודברים שדרשו ביצוע ולא בוצעו יעיק על הדמויות עד שיגיעו לחדר  ,9בו
יישכחו את כל המשימות שלא מילאו ,כמו גם מטרה אחת שעומדת לנגד עיניהן במסע הנוכחי למבוך.
מעל הארונית יש פיר ובו סולם המוביל לחדר 7.
-7מסדרון מבחיל
מלמטה ,מחדר  ,6הסולם המוביל למסדרון הזה נראה קצר ופשוט ,אבל הטיפוס בו קשה ,ותלול כל כך
שהוא גורם לסחרחורת .יש  23שלבים בסולם; כל  3שלבים (ז"א  0פעמים לפני הסוף) יש להתמודד
עם הסחרחורת (גלגול הצלה קשיחות נגד ד"ק  16בפעם הראשונה 18 ,בפעם השנייה ו 23 -בפעם
השלישית); כשלון יגרום לדמות לאבד שיווי משקל ולפול .הדמות חוטפת נזק בהתאם למספר
השלבים שהיא נופלת; 1ק 6מזק על כל  3שלבים .בהגעה לסוף הסולם נעלמת הסחרחורת .דמות יכולה
ליפול רק פעם אחת בסולם זה.
אם הדמות מחזיקה דברים בידיים בזמן שהיא מטפסת ,היא תפיל אותם בפעם הראשונה שהיא תחטוף
סחרחורת ,גם אם היא לא נכשלת בהתמודדות איתה.
אחרי הטיפוס בסולם ,מסדרון קצר וטחוב מוביל אל מדרגות ,המובילות בתורן מטה לעבר הפנייה
לחדר  ;9לאחר מכן המדרגות ממשיכות עוד לעומק המבוך ,עד לפנייה לכיוון חדר  .8המדרגות
תלולות וקשות לירידה או טיפוס; גם על המדרגות ,כל מספר צעדים על ההרפתקנים להצליח
להתמודד עם הסחרחורת (ד"ק  .)16קירות המסדרון מבהיקים משומן באור ,והרפתקנים שנשענים על
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הקירות כדי להתמודד עם הסחרחורת יגלו שהמגע בקירות מעורר קבס ,כמו לגעת בבשר מרקיב של
גופה .מדי פעם אפשר לראות גומחות בקירות; אם ההרפתקנים נוגעים בגומחות או מחפשים בהן ,הם
יכולים למצוא בתוכן אברי אדם שונים כגון עין ,אצבע או אוזן .אם ההרפתקנים לא מחזירים את
האיבר למקום ,כאשר הם עוברים ליד הגומחה הבאה ,היא תתקוף ,התקפה אחת ויחידה עם תוסף
התקפה כולל של  ;16+אם ההתקפה מצליחה ,הגומחה מצליחה לעקור עין ,אצבע או אוזן ,בהתאם
למה שההרפתקן לא החזיר .אז הגומחה מיד נסגרת והאיבר אבוד לתמיד (מחסר  1-לפעולות
רלוונטיות ואובדן נקודת שפיות אחת).
ככל שמתרחקים מהסולם ,כך גובר קור על טבעי במסדרון.
כאשר ההרפתקנים מגיעים לפנייה לחדר  9הם יכולים לראות דלת בקיר המסדרון .הדלת נעולה (ד"ק
 03לפתיחת מנעולים).
כאשר ההרפתקנים מגיעים לפנייה במסדרון ,הם יכולים לראות שמעבר לפינה זורח אור רפאים חלבי
ומהפנט .בנקודה הזו הקור הגיע לטמפרטורה גופנית קיצונית; אם ההרפתקנים ממשיכים במסדרון
לכיוון חדר  8מעבר לפנייה ,הם יספגו 1ק 6נזק קור כל סיבוב (הצלחה בגלגול קשיחות נגד ד"ק 23
מונעת את הנזק).
אחרי הפניה ,ההרפתקנים יוכלו לראות בינם ובין הדלת בקצה המסדרון ,ממלא את המסדרון ,כוכב עם
 7קודקודים ,בוער באש קפואה ,בטמפרטורה של האפס המוחלט .תקועים ברצפה ,בקירות ובתקרה,
ישנם  7בוהים ,קפואים לגמרי ,עין אחת של כל אחד פקוחה ותקועה מול אחד הקודקודים.
אם ההרפתקנים יעברו דרך הכוכב הבוער ,הם יספגו נזק קור קטלני (13ק 6לסיבוב ,ללא גלגול
הצלה) .תקיעת משהו חד בעין של אחד הבוהים תפוצץ את העין הזו ,ותכבה את הכוכב .הדלת לחדר 8
סגורה אך אינה נעולה.
-8חבורת הרפתקנים
הקיר הצפוני ,בין חדר זה וחדר  ,13עשוי זכוכית משורינת ובלתי שבירה ,אטומה מהצד הזה ,אך
שקופה מהצד של חדר  .13רצפת החדר עצמו רטובה מעט ,כמו אחרי שטיפה .בתוך החדר ישנה
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חבורת הרפתקנים (חלקה מגזעים מוכרים לחבורה ,וחלקה מגזעים זרים לגמרי); הם ערומים למחצה,
חסרי ציוד ,ונראים חולניים .מסביבם ישנן צלחות אוכל רבות ,ריקות-למחצה .על ידו של אחד
ההרפתקנים כתוב "שש ביצים ,חלב ולחם שחור" ,באותו כתב רועד והיסטרי כמו הקשקושים בחדר .6
האסירים חסרי מרץ או אכפתיות ,וההרפתקנים יתקשו מאוד להוציא אותם מכאן .בתשאול ,האסירים
יספרו שהם מקבלים אוכל שונה ומוזר כל יום ,והמאכלים גורמים להשפעות שונות – הקאות ,שינה,
הזיות ,נשירת שיער ,אובדן שליטה בגפיים ,וכן הלאה .האסירים במצב גופני קשה מאוד ,ולא יכולים
ללכת רצוף יותר מכמה דקות לפני שהם צריכים לשבת ולנוח .דמויות טובות וניטראליות יאלצו לאבד
נקודת שפיות אם ברצונן לעזוב את האסירים מאחור.
-9חדר עבודה
כאשר ההרפתקנים נכנסים לחדר  ,9מייד ברור להם שמשהו השתנה .הארכיטקטורה בקומה הזאת
שונה ,ויש תחושה חזקה של מטרה זדונית במקום .חוסר הנוחות הכללי שלהם מתעצם.
חדר  9הוא חדר עבודה ,שאליו מגיעים התוצרים של המכונה השטנית מחדר  .13החדר מואר
באמצעים קסומים באור חזק ,לבן ומעוור ונראה שבעבר הוא היה מתחוזק היטב .לאורכו יש שולחנות
רבים ,ועל הקירות ישנה רשת של צינורות שקופים שמיועדים להעביר תיבות אליפטיות קטנות .מעל
כל שולחן יש כלי עבודה רבים ,שכוללים זכוכית מגדלת המחוברת ברגל נעה אל השולחן ,כלי כתיבה,
כלי עבודה וחריטה רבים ועוד ציוד רב ואקראי .מידי פעם ,אחד הגלמים נכנס אל החדר ,מניח ארגז
מלא :בכל ארגז ישנם חפצים שונים כגון טקסטים מוזרים ,פרחי אבן ,צעצועים קטנים ,נשקים ועוד.
הארגזים נערמים עוד ועוד ,ויש כמות אינסופית שלהם בפינת החדר ,במרחב שלא יכול להכיל יותר
מעשרה.
מלבד הגלמים ,החדר ריק .חיפוש מדוקדק יגלה טיפות דם על הרצפה ,שמובילות לחדר  13והלאה
ממנו ,עד חדר  .22אם ההרפתקנים מחזיקים את התיק ממסדרון  3ויש להם את היכולת לגלות דברים
כאלו ,הם יגלו התאמה בין טיפות הדם לבין דם קרוש על אבזמיו של התיק ,דבר שירמוז להם
ששמהולמסקי עבר בחדר.
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מלבד טיפות הדם ,חיפוש בערמת הארגזים יאפשר לגיבורים למצוא מספר מגילות קסם ,נשקים
קסומים ,רובים ,חלקי רובוטים ,ציורים המתארים את העבר והעתיד ועוד דברים שונים ומשונים לפי
רצונותיו וצרכיו של המנחה .בין הארגזים אפשר למצוא שפיות אבודה של ההרפתקנים ,ואולי גם של
הרפתקנים אחרים (כולל של האסירים מחדר .)8
לבסוף ,על אחד השולחנות מונח טקסט ארוך שנקרא "מאכלי עמים :מחקר על הצרכים הדיאטריים
של שוכני מישורים שונים" ובו מפורט המחקר האכזרי שנעשה על שוכני חדר  8המורעבים .הטקסט
נטול שעה או תאריך ,ואין בו הסבר על העלמותם המפתיעה של שוכני החדר הנוכחי.
בחדר הזה יש מספר רב של יצורים בלתי מוחשיים; ההרפתקנים לא יכולים לראות אותם באופן טבעי
ולא בעזרת אף אמצעי קסום ,חזק ככל שיהיה .כשההרפתקנים לא מסתכלים ,החפצים על השולחנות
ינועו ,ארגזים יפתחו וטקסטים יכתבו; אבל אף הרפתקן שפוי לא יוכל לזהות את היצורים העובדים
בחדר או לראות את החפצים נעים במו עיניו  -כל מה שההרפתקנים מסוגלים לזהות הם השינויים
שהיצורים הנ"ל עושים בעודם עובדים ,ורק בדיעבד .הרפתקנים שאיבדו את שפיותם יראו את
היצורים הבלתי מוחשיים  -מדובר ביצורים גבוהים וחיוורים ,לבושים בחליפות כהות ,מהוהות
ורישמיות למראה .היצורים ממלאים טפסים מסובכים ומקטלגים את היצירות שמגיעות מהמכונה.
אחרי קיטלוג ובדיקה של חפץ כלשהו הם אורזים אותו בתיבת אליפטית המכילה אותו במדויק בלי
קשר לגודלו וצורתו ומשלחים אותו הלאה בצינוריות שצמודות לקיר .בפעם הראשונה שהרפתקן
כלשהו יראה אותם ,היצורים ינסו לשכנע אותו שתורו להתחיל לקטלג ,ויפנו אותו לשולחנות
מתאימים .הרפתקן שיסכים ,או שלא יצליח לסרב ,יבלה אלפי שנים כהרף עין בקיטלוג אינספור
חפצים אקראיים .הקורבן יאבד את שפיותו אבל יזכה בחליפה ,פנסיה ,שעון זהב ואולקוס ,כמו גם
בתוספת מרשימה לתבונה ,ובונוס קבוע של  13+לכישרונות ההערכה והכתיבה שלו .בנוסף ,הקורבן
יזכה במספר חפצים קסומים שהוא החליט לשמור מהארגזים .אחרי אלפי שנים של קטלוג ,ההרפתקן
יחזור לחבריו ,חיוור וזקן בצורה שלא תאמן ,אך משוחרר ממטלת הקטלוג .גלגל שני חפצי קסם
אקראיים מרשימת החפצים בעוצמה בינונית וקדם את הדמות לדרגת הגיל הגבוהה ביותר עבור הגזע
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שלה .הדמות מקבלת מדי חודש  3333מ"ז באופן פלאי ,ותוסף השפיות לתבונה שלה הופך לערך
קבוע .החכמה שלה הופכת ל 1-באופן קבוע.
-11המכונה השטנית
על המשקוף בכניסה לחדר זה מחדר  ,9אפשר לראות ציור של אותן שלוש ידיות מאזור  ,1כשהן
מכוונת ל"הפעלה"" ,הרעבה"" ,חשוך".
במרכז החדר עומדת מכונה ענקית שנראית כאילו היא מחברת בין הרצפה והתקרה .בלב המכונה יש
יורה שחורה ,מלאה חומר שחור .אם הידית של המכונה באזור מסדרון  1נשארה על מצב "כבוי",
הנוזל צמיגי ,והעין לא מופיעה .אם ההרפתקנים העבירו אותו למצב "הפעלה" ,הנוזל ביורה לוהט
ומבעבע .סביב היורה עומדים ארבעה כבשנים ומעליהם דודי קיטור שצינורות מחברים אותם לתקרה.
בכל רחבי המכונה עובדים גלמים וחלקם עושים פעולות שנראות חסרות משמעות כאילו הם מפעילים
חלקים מהמכונה שלא נמצאים בחדר .אם המכונה מופעלת ,מדי פעם יוצאת מתוך היורה המבעבעת
עין ענקית שנראה כאילו היא מחפשת משהו ,ממצמצת שלוש פעמים ומטילה קרן על מה שנראה כמו
זכוכית מעושנת .לאחר עשרים שניות יוצא מפתח נסתר באזור אחר של החדר חפץ אקראי כגון דף עם
שיר ,מפה ,ציור נוף או פסלון קטן – כזה קורה העין נמסה חזרה לתוך היורה ,וחוזרת שוב לאחר
כדקה ,ממשיכה את המעגל הזה.
בפינה הצפון מערבית יש שולחנות וארונות שנראים כאילו נלקחו ממקומות ותקופות שונים .באחד
הארונות ניתן למצוא עוד אלפי רשימות משימות ,בדומה לאלו שנמצאו בכוך  ,6אף אחת מהן לא
הושלמה ,אם כי הן מסודרות יותר מאשר בכוך .בנוסף ,יש כאן ספרי בישול ,עם מתכונים רבים ,ועל
חלקם מדבקות ,סימונים והערות ,לאחר שניתנו להרפתקנים הכלואים בחדר .8
סמוך לאזור זה ממזרח ניתן לראות מה שנראה כמשקופים ומסגרות נטולי דלתות ומראות או תמונות,
חלקן גדולות כדלת של טירה ואחרות אפשר להכניס לתליון.
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אם מתקרבים לאזורים אלה והמכונה כבויה ,יצאו גלמים מתוך האדמה וינסו למנוע מההרפתקנים
להגיע .אם המכונה מופעלת ,במקום למנוע מההרפתקנים להתקרב הגלמים ינסו לעזור להרפתקנים
למצוא את דרכם.
מטרת המכונה השטנית היא לגרום לאובדן שפיות ,ולאסוף את השפיות האבודה .המכונה מתממשקת
עם ממדים רבים .אם ההרפתקנים יחליטו להרוס אותה ,כמות מסויימת של אנשים שהיו אמורים לאבד
את שפיותם ברחבי המימדים יזכו לשמור עליה  -אמהות לבנים יחייכו ולא ינסו לרצוח אותם ,מלכים
ינהלו את ממלכותיהם בהצלחה ,פרות לא ידבקו במחלת הפרה המשוגעת וכו' .לצערנו ,זוהי אינה
המכונה היחידה מסוגה ,ולכן בתי המשוגעים ימשיכו להתמלא ,אבל בקצב נמוך יותר .במקרה הזה,
יתכן ששוכני המישור שאליו השפיות נשלחת יבואו לרדוף את הגיבורים ,אבל זהו כבר נושא לסיפור
אחר.
אירוע אופציונלי
אם המנחה חפץ בכך ,האירוע הבא יכול להתרחש :מספר דקות לאחר כניסת ההרפתקנים לחדר יוצאת
העין מהיורה והקרן משוגרת על אחת המסגרות .המסגרת בוהקת לרגע באור וכשהעין נעלמת מופיעה
דלת בתוך המסגרת ,ממנה יוצא קשיש צולע בשם ארמוניאליס .הקשיש רץ לחדר  9ומתחיל לחפש בין
הארגזים עד שהוא מוצא מגילה .לאחר מכן הוא צועק באושר' :חה חה חה השגתי אותך זונדמניאס'.
רק לאחר מציאת המגילה הוא מבחין בהרפתקנים .הוא ממהר לנסות לחזור דרך התמונה שממנה הגיע,
אולם ממש אז העין מופיעה שוב ,יורה קרן נוספת על מסגרת אחרת ,ממנה מופיע זונדמניאס  -גם
הוא קשיש להפליא ,אך במקום צליעה חסרה לו עין .זונדמניאס מיד יתקוף את ארמוניאליס בניסיון
להשיג את המגילה .שניהם מכשפים בדרגה .17
אם ההרפתקנים לא יתערבו בקרב ,זרוק מטבע כדי להחליט מי מבין שני המכשפים ינצח בקרב
ביניהם .בנוסף ,על ההרפתקנים יהיה להתחמק מהתקפות קסומות מתפרעות לפחות  0פעמים (שני
המכשפים מחבבים את הלחשים תרסיס פריזמטי ,כדור אש מושהה וענן-הרג) .המנצח יהרוג את
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המפסיד ,ייקח את המגילה ,ויעזוב דרך הדלת שנשארה פתוחה .הגלמים בשום אופן לא יתערבו בקרב,
גם אם המכונה ניזוקה.
אם ההרפתקנים מתערבים ,הזקן שלו הם עזרו ינצח ויטיל עליהם לחש אחד בסוף הקרב; הלחש לא
אמור לעזור להרפתקנים .במקום זאת ,בכל סיטואציה מלחיצה (קרב או מלכודת או דברים דומים),
יש לגלגל ק 1פעם אחת .בתוצאה של  ,1כל ההרפתקן נדחפים  2מטר לכיוון רנדומלי כלשהי; אם הם
נדחפים לעבר קיר או משהו קשיח אחר ,הם חוטפים נזק מחיצה 1ק .6אחד ההרפתקנים יזכה לפעול
בתחילת סבב הקרב ,אבל כל ההרפתקנים אחרים יפעלו בסופו ,אחרי כל המפלצות ,כשהשפעה זו
מחליפה את גלגול היוזמה; בתוצאה של  ,2כל ההרפתקנים מתחשמלים מזרם חשמל חזק וחוטפים 0ק6
נזק ,אבל זוכים בהשפעה של לחש "האצה" למשך שלושה סיבובים; בתוצאה של  ,0אחד ההרפתקנים
יהפוך למטרה של הרפתקן אחר – בחר אקראית את שני ההרפקתנים ,התוקפן והקורבן ,כאשר שניהם
יכולים להיות אותו אדם .שכהתוקפף תוקף ,משתמש ביכולת מיוחדת או מטיל לחש ,המטרה תמיד
תהיה הקורבן ,גם אם התוקפן חושב שהוא תוקף מטרה אחרת; בתוצאה של  ,1ההרפתקן הבא שסופג
נזק יספוג כמות משולשת של נזק ,אבל כל שאר ההרפתקנים מתרפאים בכמות שווה .ההשפעות הללו
ימשיכו להתרחש בתחילתה של כל סיטואציה מלחיצה ,עד שההרפתקנים יצאו מהמבוך לגמרי.
-11מטבחון
בתוך אחת מן הגומחות לצד מסדרון זה ,ישנו שולחן חלק וארוך ,עשוי מתכת מבהיקה .המתכת נקייה
באופן קסום ,ותמיד תשאר נקייה .אין עליה אבק או לכלוך או נוזלים ,וכל מה שישפכו עלייה ייספג
לאט לאט במתכת (אפקט זה לא יגרום נזק להרפתקנים או לציודם; רק לכלוך נספג בשולחן) .בגומחה
השנייה ישנן שתי שידות גדולות ,פתוחות ,ובהן כלי בישול רבים הכוללים סכיני קצבים חדים מאוד,
מזלגות בשר ארוכים ,קרסי בשר ,וכן הלאה .מול שתי הגומחות ישנם ציורי קיר מפורטים ,המראים
ארוחה מפוארת ,ומה משתתפים יצורים רבים ,בני אדם ,גמדים ,גזעים אחרים ,מוזרים יותר .בין ציורי
הקיר יש גם ציור הדמויות לפני השינוי בחדר  ,0ואת חבורת ההרפתקנים מחדר .8
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כאשר בוחנים את ציורי הקיר ,מתחילה השפעה היפנוטית על הדמויות .עליהן להתמודד עם ההשפעה
ההיפנוטית (גלגול הצלה רצון נגד ד"ק  ;)23כל דמות שנכשלת ,מיד פונה לשידות הגדולות ,שולפת
סכין ומזלג ,ומנסה לתקוע אותם בדמויות האחרות ולחתוך אותן לנתחי בשר.
אם גורמים לחוסר הכרה אצל דמות שהושפעה מההשפעה ההיפנוטית היא תסבול מסיוטים במשך
מספר שעות (לפחות  )1לפני שתוכל להתעורר ותאבד נקודת שפיות .לחשי ריפוי מדרג  3ומעלה
והשפעות דומות יכולים לעזור עם ההתאוששות ,וגם הפטריות באזור .18

-12חדרון מעבר
מי ששורד את המעבר במסדרון הארוך והצר שמוביל לחדר הזה יגלה בסופו חדרון שעל קירותיו
תלויים בצפיפות ,אפילו אחד על השני ,כל התמונות ,המראות והמפות שהמסגרות שלהן נמצאות
בחדר  -16כולן ללא מסגרות ,כמובן .בחדר יש תחושה חזקה של קסם .חיפוש דלתות סודיות יגלה
שמאחורי הציור הגדול ביותר ,ועשרת הציורים שתלויים עליו ,יש מעבר צר כלפי מטה ,לחדר 10
(הרפתקנים שיתהו איך הם יורדים לקומה אחרת אם הם עלו לקומה הזו ,יישארו תוהים) .כל נגיעה
בציורים ובמפות שעל הקירות תגרום לתולעי ספרים מורעבות לתקוף את ההרפתקנים .קסמי השימור
החזקים שעל התמונות והמפות מונעים מהתולעים לאכול ,אבל גם לא מאפשרים להן לעזוב את החדר
או למות ,ולכן התולעים ישמידו כל חפץ עשוי נייר של החבורה ,כולל מגילות קסומות ,מפות ,וספרי
לחשים .חיפוש מדוקדק בחדר יגלה שבין המפות שעל הקיר יש גם מפה של המבוך שבחדר .21
שמהולמסקי ,החוקר הקודם של המבוך ,חתום על המפה ,ויהיו עליה כתמי דם קרוש.
-13מערת כניסה
המעבר הצר מחדר  12מוביל לסולם .אם מטפסים עליו ומסתכלים למטה ,אפשר לראות את חדר  ,6ומי
שירד בסולם ימצא עצמו חזרה בחדר  ,6לא בחדר  .12הרפתקנים שינסו לטפס בסולם שוב בנקודה זו,
יתקשו שוב בטיפוס למסדרון  ,7כמו לראשונה .אולם ,הפעם ,הסחרחורת גם יכולה לגרום לאובדן
שפיות של ההרפתקנים (נקודה אחת לכל דמות שנופלת מהסולם) .על כל נקודת שפיות שאבדה,
הפעולות של היצורים בחדר  9נהיות ברורות יותר ,ויותר חלקים של המכונה בחלק  13נהיים גלויים.
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אם ההרפתקנים ימצאו את עצמם שוב במדרגות שבמסדרון  ,7הם יראו את עצמם כמה מטרים
לפניהם ,אך דקה אחרי הפעם הראשונה שבה הם נכנסו לחדר  .7ההרפתקנים מהעבר לא יוכלו לראות
או לתקשר עם ההרפתקנים מההווה אלא אם הם איבדו את שפיותם ,וסיבוב נוסף שכזה יגרום לאפקט
זהה ,אבל כפול ,שבו ההרפתקנים יראו את עצמם מהעבר בפעם הראשונה ,ואת עצמם מהעבר בפעם
השניה ,ושוב לא יוכלו לתקשר עם אף גירסאה שפויה של עצמם מהעבר .הרפתקנים שיאבדו את
שפיותם מהנפילות והסיבובים יוכלו לתקשר עם היצורים שבחדר  ,9שיגיבו אליהם בלי קשר לכמות
הפעמים שהם עשו את הסיבוב.
מבוך הצינרות בחדר  11יכול לגרום להרפתקנים להגיע למסדרון  1או לחדר  0חזרה; במקרה כזה יש
להתייחס לכך כאילו ירדו בסולם חזרה לחדר  6מבחינת מספר הפעמים שהם עולים לקומה הזו.
אלו שיוותרו על סיבובים נצחיים במעבדות המחקר של המכונה וימשיכו הלאה ימצאו
שהארכיטקטורה בחדר  10זהה לארכיטקטורה בחדרים  ;1-6אבנים שחורות חצובות אל תוך הקיר,
ונראה שהן כולן מושלמות אך לא מתאימות אחת לשנייה .גם כאן ,כשלון בגלגול הגנה רצון ד"ק 6
יגרום לאובדן נקודת שפיות אם הרפתקן יתעמק במרצפות.
מכאן ועד חדר  ,22התנועה דרך המבוך הופכת למשונה .ההליכה באותו מסדרון תיקח שעה לכיוון
אחד אבל שניה לכיוון ההופכי ,אזורים מסויימים באותו החדר יהיו ארוכים או קצרים יותר מהאחרים
שלצידם וכו' .החלל מעוות ושבור ,והדבר עובד לרעת ולטובת ההרפתקנים באקראי.
חדר  10עצמו הוא חדר רחב ידיים ,מואר ע"י מקור אור יחיד במרכזו ,המופעל ע"י גמדי האבן
המזמזמים מחדר  .2אם הגמדים הושמדו ,החדר חשוך לגמרי .מחדר  ,10היציאה הנראית היחידה היא
לחדר  - 11המעבר לחדר  19נראה מהצד הזה כמו סדק בלתי מובחן בקיר ,וכל פעם שההרפתקנים
ישתמשו בו כדי לחזור לחדר  10מחדר  19הוא יעלם מאחוריהם ויהיה בלתי נגיש לחלוטין  -כדי לחזור
לחדר  ,19הם יאלצו לחצות את כל הקומה שוב.
ליד מקור האור יושב הבוחן ,יצור חיוור ,גבוה מאוד ( 0מטרים כשהוא זקוף) ,ונראה כאילו הוא עטוף
חליפת עור לבקני .הבוחן נח ואוכל כריך שנראה עשוי מפרוסות לחם שחורות וביניהן חתיכות בשר
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אדום ומדמם .ברגע שההרפתקנים נכנסים לחדר הוא ינסה להימלט לחדר  ,11ואם ייכנס למבוך
הצינורות בחדר  11הוא ייעלם .הוא לא יכול להילחם בהרפתקנים ,רק לברוח .אם הוא נתפס ,הוא יענה
בג'יבריש מוחלט; כל סיבוב שבו ההרפתקנים מדברים איתו ,עלול לגרום לאובדן שפיות (גלגול הצלה
אקראי [הטל 1ק ]0בד"ק .)18
מקור האור בחדר מייצר אור רק כלפי מטה  -התקרה חבויה בחושך .אפשר לכבות ולהדליק אותו
באמצעות הידית "אור-חושך" שבחדר  .1שלוש ידיות זהות לידיות שבחדר  1נמצאות על הקיר
הרחוק .החדר מריח כמו בשר רקוב ,ויש בצדדיו מחילות בגודל של כלב גדול ,שמהן בוקע הריח .מי
שיאיר למעלה בכל דרך שהיא יגלה שהתקרה מכוסה בזחלים\תולעים גדולות ,חסרות עיניים ורגישות
לאור ,בערך בגודל של כלב ,שמחכות ליפול על הגיבורים ולתקוף אותם .אם האור כבוי ,התולעים
יפלו על הגיבורים כשהם נכנסים לתוך החדר ,ואם לא הן יחכו שהאור יכבה ,או שיאירו עליהן.
התולעים פועלות באור בחיסרון ,ותוקפות את הגיבורים .הדם שלהן חומצי ,ומשפריץ בפראות
כשתוקפים אותן עם כל נשק ,דבר שגורם לגיבורים נזק אם הדם פוגע בהם (1ק 6נזק ,ללא גלגול
הצלה) .כשתולעת מתה והדם שלה מפסיק לזרום ,היא הופכת לנפיצה; אחרי 1ק 6סיבובים היא
תתפוצץ ,תשפריץ דם חומצי לכל מקום ,ותעשה נזק לכולם .התולעים נעות מאוד לאט ,אבל מנצלות
באקראי את טבעו השבור של החלל במקום ,ולכן לעיתים הן יכולות להגיע במהירות חזרה אל התקרה
ולקפוץ על ההרפתקנים שוב.
כשאין קרב ,ושקט ,הגיבורים מתחילים לשמוע את ציחקוק מטורף  -ככל שהם מתקרבים אל חדר ,19
הציחקוק ישמע חזק יותר ,ואיתו צלילי "ת'אד! ת'אד!" בקצב קבוע ,הנשמעים כמו בשר רטוב המכה
על אבן קרה .לו לא היו הם הרפתקנים ,הם היו מבינים את הרמז ועוזבים.
-14צינורות
בחדר עוברים צינורות בין הרצפה לתקרה שכנראה מחוברים למכונה בחדר  .13אם המכונה עובדת
הצינורות לוהטים מחום ,וכאשר המכונה כבויה הם קרירים ומתכתיים למגע .הצינורות צפופים,
ממלאים את כל החדר ומעמעמים את הקולות בו .הצינורות יוצרים מעין קירות ,כך שנוצר מבוך סבוך
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של מסדרונות צפופים ופניות חדות בין הצינורות בכל רחבי החדר; רוב הזמן אין להרפתקנים בחירה
והם נאלצים לצעוד בשביל המתפתל שהצינורות יוצרים .כל כמה זמן השביל מתפצל והגיבורים יכולים
לפנות ימינה או שמאלה.
הבחירות שההרפתקנים מבצעים לא משנות ולא מסייעות להם להתקדם .המעבר במבוך בהצלחה תלוי
לגמרי בגלגול ק 1ובטבלה הבאה; יש לגלגל החל מהפעם השלישית שבה השחקנים פונים במבוך
הצינורות; שים לב באיזו עמודה אתה נמצא ,ולתוצאת הגלגול כדי לראות לאן ההרפתקנים מגיעים:
תוצאה עמודה  1
1

עמודה  2

עמודה 0

פנייה רגילה ,הם עדיין

בפעם הראשונה שזה קורה ,ההרתפתקנים

פנייה ,והם מוצאים

במבוך הצינורות

פונים במבוך ומוצאים עצמם חזרה בחדרון .12

עצמם במסדרון לחדר 13

בפעם השניה שזה קורה ,עבור לעמודה .0
2

פנייה להמשך מבוך

פנייה להמשך מבוך הצינורות ,השפעה

הצינורות ,השפעה

פנייה ,והם מוצאים
עצמם יוצאים דרך אחת
הדלתות בחדר 16

0

פנייה להמשך מבוך

פנייה להמשך מבוך הצינורות ,השפעה

הצינורות ,השפעה
1

פנייה להמשך מבוך
הצינורות ,השפעה

פונים לתוך מסדרון

פונים לתוך מסדרון נוסף במבוך הצינורות;

נוסף במבוך הצינורות;

עבור לעמודה 0

פונים למרכז המבוך

עבור לעמודה 2

שים לב שהשפעה תלויה במצב של המכונה בחדר  ;13אם המכונה פועלת והצינורות לוהטים ,אז כל
פעם שיש השפעה נורה סילון אדים רותחים על ההרפתקנים ,ויש להתחמק ממנו (גלגול הצלה תגובה
נגד ד"ק  )23או לסבול נזק (3ק 6נזק חום) .אם המכונה כבויה והצינורות קרים ,אז כל פעם שרשום
השפעה ההרפתקנים שומעים קולות דיבור מתוך הצינור שכמעט מובנים; הם יוכלו לשמוע שיחות
שהם ניהלו בעבר במבוך ,או מחוץ לו ,אנשים שהם מכירים ,תמיד בטון גבוה ופעמוני וכל השיחות
מתנהלות בגוון אפלולי ואלים שגורם להם אי נוחות .שמיעת שיחה כזו גורמת להם לאבד משפיות
דעתם (הצלה מרצון ד"ק  23או אובדן נקודה אחת על כל השפעה).
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אם התוצאה בגלגול בעמודה הראשונה הוא  ,1ההרפתקנים פונים ואז בפנייה הבאה ,אתה מגלגל
ופועל לפי התוצאה בעמודה השנייה ,וכן הלאה .אם ההרפתקנים יחזרו לחדר הזה ,הם יצטרכו לעבור
בטבלה מן ההתחלה.
דמויות שאינן שפויות יוכלו למצוא את דרכן במבוך בקלות הצינורות יספרו להן לאן להתקדם – כל
גלגול של השפעה יאפשר להן להתקדם לעמודה הבאה ,ובעמודה השלישית השפעה תוביל אותן לכל
מקום שאליו הן מנסות להגיע – בין אם זאת היציאה לחדר  13 ,16או  .10בנוסף ,הצינורות יספרו להם
על האפשרויות הנ"ל כשהם מגיעים לעמודה .2
במרכז מבוך הצינורות ישנם עשרות ידיות ,חוגות וברזים ,אולי מאות או אלפים .כל נסיון לספור
מביא להבנה שפספסת קבוצה אחת ואולי צריך להתחיל מההתחחלה .מהתקרה תלויות הוראות הפעלה
משונות מעל כל ידית ,למשוך לשנה אחת ,לסובב לעשר שניות ,להוריד לשנתיים .אם אחד
ההרפתקנים יבצע את הפעולה מעל ידית או חוגה שרשומה שם ,הוא יחווה "פלאשבק" לאירוע חשוב
שקרה מוקדם יותר בחייו.
-15חדר הגולם הבונה
המעבר לתוך החדר צר מאוד ,ואפשר לעבור בו רק אם הדמויות הולכות ביחד; הרפתקן שינסה לעבור
בו לבד יתקע כאשר המעבר ייהפוך ליותר ויותר צר .ככל שההרפתקן דוחף את עצמו יותר קדימה ,כך
הוא ירגיש יותר לחץ ,עד וכולל נזק מחיצה .אם ההרפתקן מתעקש ,הוא ימצא את עצמו תקוע ,ויצטרך
להצליח בגלגול כוח נגד ד"ק  18כדי להיחלץ.
לעומת זאת ,לשני הרפתקנים ההולכים במקביל או יותר לא תהיה בעיה ,והמעבר ירחיב את עצמו ויתן
להם לעבור.
בתוך החדר לאורך שניים מהקירות ניתן לראות ארגזים ושקים רבים; יש בהם חתיכות מתכת וחרס,
גלגלי שיניים ,מנופים ,חבלים כרוכים סביב עצמם ,גידי עור ,ערימות של מסמרים וברגים ,ועוד מיני
חלקי חילוף וחלקים של מכונות.

הרפתקה זו מוגשת לכם באדיבות קהילת שחקני התפקידים בישראל וניתן להשתמש בה בהתאם לרישיון  Creative Commonsייחוס-שיתוף זהה .0.3
פרטים נוספיםhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode :

29
בקיר המערבי ,תלוי מתקרת המערה גולם גדול ,ברוחב הוא כמעט כפול מאדם רגיל ,ומתנשא לגובה
שניים וחצי מטרים .הוא תלוי מהתקרה ברשת של שרשראות ,חבלים ומוטות טלסקופיים .ברגע
שהדמויות מתקרבות אליו ,הוא ינסה לתפוס דמות אחת (גלגול היאבקות עם תוסף  ;)18+אם הוא
מצליח לתפוס אותה ,חלקים מתוך השקים והארגזים יתחילו לעוף אליו ,כאילו נמשכים בכוחות
מגנטיים ,והיא יתחיל לנסות לפרק את הגיבור ולהחליף חלקים מהגוף שלה בחלקי מכונה וחלקים
מלאכותיים אחרים .ייקח לגולם בערך  2דקות להחליף לחלוטין גוף אורגני לגוף מכני-מלאכותי (23
סיבובים שבמהלכם הוא שומר על ההיאבקות עם תוסף  .)22+דמות שהופכת למכנית-מלאכותית
שומרת על הזכרונות והמיומנויות שלה ,אבל מאבדת לחלוטין רגשות וחלק מהחושים שלה (כמו חוש
הריח והטעם).
אם מצליחים לחמוק מהגולם ,אפשר להצליח לדבר איתו; הגולם נמצא כאן זמן רב ,והוא זוכר זמן
שהצוק היה בכלל בעולם אחר ,מלא בגלמים אחרים ,דומים לו .מתוך השיחה הדמויות יכולות להבין
שהגולם רוצה עזרה להגיע לחדר  ,0כדי לשנות את צורתו ולהצליח לצאת מהצוק ולחזור לעולם שלו.
אם יעזרו לו הוא יעזור לדמויות ,ויתן להן מתנה :שלוש שפיריות מכניות .השפיריות בלתי הריסות
לחלוטין ,ויתעוררו לחיים אל מול חסר העיניים בחדר 19.
-16חדר דלתות
ישנם בחדר זה אינספור משקופים ומסגרות שבורים ,חרוכים ,מותכים ,וצורות הרס שאי אפשר להבין
לגמרי .חיפוש בין השברים דורש גלגול של קוביית :6
תוצאה מה נמצא?

תוצאה מה נמצא?

1

משקוף דלת

1

דלת בלי משקוף

2

מסגרת מראה

3

קופסה שבורה

0

מסגרת תמונה

6

חתיכה בלתי מזוהה

וגלגול ק 23כדי להבין את מידת הנזק שנגרם למה שנמצא:
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גלגול

מידת נזק

מידת נזק

תוצאה

1

שבר קטן (1ק)6

11

עקומה לחלוטין

2

שבר בינוני (0ק)6

12

מפותלת לצורה בלתי מזוהה

0

שבר גדול (3ק)6

10

תקועה

1

מרוסקת לחתיכות קטנות (7ק)6

11

ממוסמרת עם קרשים

3

חריכה קלה (2ק 6אש)

13

נעולה

6

חריכה בינונית (1ק 6אש)

16

נעולה בקסם

7

מפוחמת (6ק 6אש)

17

מחושמלת (6ק 6נזק)

8

שרופה לפחם (8ק 6אש)

18

צרובה בחומצה (6ק 6נזק)

9

מעוקמת מעט

19

רקובה/חלודה (8ק 6נזק)

13

מכופפת סביב עצמה

23

תקינה לחלוטין

מגע עם דלת שנגרם לזה נזק ,יכריח את ההרפתקן לגלגל גלגול תגובה נגד ד"ק  23או לספוג נזק
מקביל לנזק שנגרם לדלת ,כולל שבירת עצמות ,נזק אש ,נזק חומצה ,עיקום הגוף ,וכן הלאה.
מעבר דרך דלת תקינה ,תקינה או נעולה (פריצת מנעולים ד"ק  ,)23יעביר את ההרפתקן לחדר 13
והוא יצא דרך משקוף או דלת זהה לזו שהוא עבר בה.
מגע עם מסגרת מראה תקינה יעביר את השחקן לחדר שלוש ויקפיא אותו בזמן עד שמישהו יחלץ
אותו.
מגע עם מסגרת תמונה תקינה יעביר אותו לחדר  ,8ויגרום לאובדן שפיות .ההרפתקן לא יוכל לצאת
מחדר  8אלא אם חבריו יוציאו אותו משם.
מגע עם דלת חסרת משקוף תקינה יאפשר להרפתקן לעבור לכל חדר שהוא כבר היה בו במבוך.
מגע עם קופסה תקינה יאפשר להרפתקן לשלוף מתוכה חפץ שאבד במבוך.
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-17חדר עצום
החדר העצום הזה מכיל בתוכו מה שנראה כמו עיירה שלמה מלאה בהרפתקנים מגזעים שונים ,בתים,
ומעיין שבו יש דגים ,מדי פעם נשמעת אזעקה של שלוש שופרות ומשמר העיירה רץ לעבר אחד
הפונדקים כאילו העיירה כולה עולה באש .אך מלבד זאת נראה שהחיים בעיירה שלווים וחסרי עניין.
אם ההרפתקנים הולכים באחד הרחובות או אחת השדרות של העיירה לכיוון היציאה ,הם ירגישו שהם
חצו מחסום קסום כלשהו ,ומיד ירדמו .ההרפתקנים יתעוררו באחד הפונדקים.
כשהם מתעוררים ,העיירה מקבלת גוון אפל יותר; האור מעומעם ,ואנשי העיירה לובשים גלימות
כהות ,חלקם עם ברדסים שמסתירים את פניהם ,אחרים עם מסכות על הפנים ,או מעין צל כזה
שמסתיר את תווי הפנים שלהם.
אם הם מנסים לצאת מהעיירה שוב ,המחסום הקסום מרדים אותם שוב ,והם יתעוררו שוב באחד
הפונדקים.
הפעם ,העיירה כולה מאוכסלת בשדים אוכלי אדם ,וגם ההרפתקנים עצמם מקבלים תכונות של שדים;
גלגל ק 6והיעזר בטבלה:
השפעה

תוצאה

תוצאה

ההרפתקן מכוסה קשקשים; מקבל חסינות
1

לסוג נזק אחד לבחירתו :אש ,חומצה,

השפעה
צומחות להרפתקן זוג כנפיים; הוא עכשיו יכול

1

לעוף במהירות חצי ממהירות ההליכה שלו.

כפור ,או חשמל
צומחת לו עין שלישית; הוא יכול לראות
2

0

מושלם בחושך ,ורואה דברים בלתי נראים

צומח לו פה נוסף על הצוואר; פעמיים ביום
3

הפה בולע קסם שהוטל על ההרפתקן ויכול

(עדיין לא רואה את היצורים בחדר )9

להטיל אותו חזרה.

צומחות זוג ידיים נוספות ,המסתיימות

ההרפתקן נהייה כחול; הוא מאבד את חוש

בצבתות סרטן; מקבל  2התקפות צבת
נוספות בסיבוב

6

הריח והטעם ,ובמקום ,יכול לחוש במשני
צורה ,ולחוש מלכודות קסומות או חפצים
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מקוללים.

כעת ,כל הרחובות והשדרות של העיירה מובילים פנימה ,אל כיכר השוק ,אף אחד מהם לא מוביל
החוצה .בכיכר השוק יש בריכה ,שעכשיו מלאה בדם .אם הרפתקן נוגע בדם ,הוא נשאב פנימה
לבריכה .הרפתקן שקופץ לבריכה או עובר דרכה ,ימצא עצמו חזרה בכיכר השוק של העיירה הראשונה
שבה היו ,אלא שהפעם נשמעות  0שופרות ,ומשמר העיירה מוזעק לתקוף את ההרפתקנים – השדים
שתוקפים את העירה!
בין אם ההרפתקנים מצליחים להביס את משמר העיירה או לברוח מהעיירה ,הם יצליחו לצאת מהחדר
לעבר חדר .18
משמר העיירה (:)23
דמוי אנוש בינוני
דרג"ש19 :
נק"פ6 :ק)09( 12 + 8
תה"ב6+ :
התקפות :חנית 1( 11+ק 0 + 8נזק).
הצלות :רצון –  1+תגובה  1+ -קשיחות – )6+
תכונות מיוחדות :כל שומר מהמשמר שנהרג ,גורם לאובדן של נקודה אחת של שפיות למי שהרג אותו.
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מסדרון לחדר 18
המסדרון רחב ידיים ומואר באור רפאים שמקורו בלתי ידוע .כאשר ההרפתקנים מתקדמים לאורך
המסדרון האור מתחיל להיות בלתי סדיר  -לרגע אחד הוא בוהק ומסנוור ובצעד הבא האור נעלם
וחשכה אופפת את ההרפתקנים .כל אזור תאורה קבוע ולא משתנה ,והאור משתנה ע"פ המיקום של
הדמויות .במרכז המסדרון ישנו חלל בגודל  2X2מטרים ,שבו האור בוהק כל כך שהוא יכול לסנוור
ולעוור את כל ההרפתקנים למשך 1ק 6שעות ,אם הם לא מצליחים בגלגול הצלה קשיחות נגד ד"ק .18
-18חדר גולגלות
רצפתו של החדר מלאה בגולגלות של גזעים שונים ,בני אדם ,גמדים ,לטאות ,דרקונים ,בוהים ,וכו'.
תחושת זרות מוחלטת אופפת את ההרפתקנים ,כאילו בכל צעד החדר משנה את צורתו.
במרכז החדר יש ערימה ענקית של גולגלות ואבני חן .נסיון לקחת אחת מאבני החן יביא לחדר דרקון
מעמקים זעיר מימדים שינפיש את הגולגלות כגלמי עצמות.
אם ההרפתקנים יעשו חיפוש בחדר במקום לנסות לקחת את אבני החן הם ימצאו את הדרקון מנמנם
בכוך שלו ויוכלו לדבר איתו; הוא יספר להם שהגיע לצוק הזה בעקבות המכונה השטנית ,אבל העיוות
הממדי בצוק נעים לו והוא מעדיף לא לעזוב .הוא יהיה ידידותי יחסית להרפתקנים ,אלא אם יבין
מדבריהם שהם מנסים לעצור את המכונה ,שהם כבר הרסו אותה או שהם מנסים להפסיק את מה
שקורה בצוק .אז הוא מיד ינפיש את הגולגלות וינסה להרוג את ההרפתקנים ,כשהוא מכריז שעבר זמן
רב מאז שראה גולגלות נאות כל כך כמו שלהן ,והן יהוו תוספת נפלאה לאוצר שלו.
גלמי גולגלות (:)23
אל-מת קטן
דרג"ש22 :
נק"פ0 :ק)10( 8
תה"ב0+ :
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התקפות :נשיכה  1( 13+נזק ואובדן נקודת שפיות אחת בכישלון בגלגול הצלה רצון נגד ד"ק .)21
הצלות :רצון – +חסין .תגובה  .8+ -קשיחות – חסין).
תכונות מיוחדות :גלמי הגולגולת חסינים לגירוש אל-מתים .דמות שמאבדת את שפיותה סופית
לגולגלות (מחסר שפיות לחכמה שווה לערך החכמה) מתחילה לצחוק בצחוק מטורף והפנים שלה
מתחילות להתקלף מגולגלתה .אחרי כמה דקות ,אם חבריה של הדמות לא מצאו דרך להעלות את ערך
החכמה שלה ,רק גולגולת עירומה נשארת על הגוף .לבסוף הגולגולת בורחת מהגוף ,שמתמוטט בצליל
חבטה על הרצפה.
-19חסר העיניים
כשההרפתקנים נכנסים לחדר  ,19הם מייד מזהים את מקור קול טפיחת הבשר על אבן שליווה אותם
לאורך כל הקומה.
החדר עצמו רחב ידיים וחצוב מאותה אבן שחורה שהקומה הראשונה נחצבה ממנו .הרצפה עצמה
מרוצפת במרצפות שחורות ,כולן מרובעות וישרות ,אך נראה שהן לא מתאימות זו לזו .בקצה הצפוני
של החדר יש מדרגות שמובילות מטה ,לכאורה אל תוך חדר מס'  1או במקביל לו ,אך למעשה הן
מבילות לחדר  .23מהמדרגות עולה קול חזק של רוח ,ואיתה צליל של קריעת בד .במרחק אפשר
לשמוע צליל של צחקוק עצבני ,שדומה אבל לא זהה לקול הצחקוק של האדם הישוב בפינה ,נשען על
הקיר ומחזיק את גלגלי עינייו בכפות ידיו ,מגואלות בדמו שלו.
חסר העיניים יושב בצד החדר ,ליד המדרגות ,וצליל החבטה הקצבי והמחליא נובע מהקצב המדוייק
בו הוא חובט את ראשו בקיר .אחורי ראשו סדוקים והוא משאיר סימני דם ושבבי מוח על הקיר בעודו
מנסה להתאבד .פניו מכוסות בדם ,ארובות עיניו ריקות והוא מחזיק זוג גלגלי עין בידייו  -עושה
רושם שאך לא מזמן הוא חפר החוצה את גלגלי עייניו החוצה מראשו באמצעות ידיו החשופות .הוא
מצחקק ללא הפסקה ,וגיבורים שפויים לא יצליחו לדבר איתו.
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חסר העיניים נמצא באזור בו הזמן והמרחב עקומים ,ולכן בעוד שהוא מדמם למוות ואמור למות בכל
רגע ,הוא למעשה ישאר בחיים וימשיך לחבוט את ראשו בקיר בקצביות במשך  768השנים הבאות.
המיקום שלו גם מונע מקסמי ריפוי להשפיע עליו.

ישנן שלושה דרכים לדבר עם חסר העיניים:
ראשית ,הרפתקנים שאינם שפויים אך מחזיקים בשפויות כחפץ יכולים להשאיל לחסר העיניים את
השפיות שלהם ,דבר שיאפשר לו לספר להם את סיפורו ,תוך כדי שהוא מחרחר למוות .הסיפור שלו
יהיה בקושי-קוהרנטי ,והוא ימות בסופו.
אם הרפתקנים מחזיקים בשפיריות הקסומות מחדר  ,13הן ישתחררו ומיד שתיים מהן יעופו ,יתחפרו
עמוק בתוך ארובות עינייו ,יחליפו אותן ויאפשרו לו לחזור לחיים .הוא יספר לגיבורים את סיפורו
בצורה מכנית ,ולאחר מכן יברח מהמבוך ,יגיע לעיר הקרובה וינסה להקים כת סודית שתאמין
בהחלפת הבשר בחלקים מכניים ,ושתנסה לפתוח שער למישור שממנו הגיעו הגלמים  -אבל זהו
סיפור להרפתקאה אחרת.
לבסוף ,ניתן לגרור את חסר העיניים לחדר  10דרך המעבר הצר המוביל החוצה מהחדר ,להטיל עליו
קסמי ריפוי שם ,ולהחיות אותו .הוא יספר לגיבורים את סיפורו מתוך הכרת תודה ,ויחכה להם שילוו
אותו לעיר הקרובה בשובם .אם הם יעבור בחדר  0בדרכם החוצה הוא יגע בקיר ועינייו יחזרו .את
שאריות חייו הוא יבלה במנזר ,מודה לאלים על נדיבותם ומתעורר בלילות מסיוטים נוראיים שבהם
הוא עוקר את עינייו במו ידיו שוב .שלוש שנים מאוחר יותר ,הוא לא יוכל לשאת זאת עוד ויתאבד,
לא לפני שהוא משאיר תיאור ארוך של קורותיו המזהיר את הדורות הבאים של הרפתקנים לא להתקרב
לצוקי החשש  -לו לא היו הם הרפתקנים ,יתכן שהיו מקשיבים.
הסיפור שיספר חסר העיניים זהה ,לא משנה מה הסגנון שבו הוא יסופר .חסר העיניים נקרא בוריס,
והוא היה חלק מהמשלחת של ולאדימיר שמהולמסקי אל צוקי-החשש .שמהולמסקי שמע על הצוקים,
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ושמע שכת סודית של גמדים בנתה בהם מקדש סביב מקור כוח אדיר ונורא ,ואז נעלמה בנסיבות
מסתוריות .הוא גייס חמישה הרפתקנים ,ויצא לחקור את הצוקים .המשלחת עברה את רוב הדברים
הנוראיים שעברו כבר ההרפתקנים ,מלבד כמה חריגים :הקבוצה שלהם לא גילתה את לולאת הטירוף
של חדרים  ,7-12לא מצאה את החדר הסודי  ,8לא נתקלה בגולם שבחדר  13ולא העירה את הדרקון
שבחדר  .18הוא יספר שכשהם הגיעו לחדר  22הם דרכו בטירוף ובאימה ,ולאחר הזוועות שעברו
נשברו לחלוטין .הוא ברח ,והסיוטים שהוא חווה גרמו לו לעקור את עינייו בניסיון לשכוח אותם .הוא
ממליץ להם לברוח ולהציל את עצמם; אחרים ,סבירים יותר ,לא היו זוכים לשמוע את סיפורו ממילא,
ולכן הם ימשיכו הלאה .ברקע ,ישמע ציחקוק נוראי.
-21חלל ריק
ההרפתקנים יורדים לחדר ומוצאים שהחדר עצמו הוא חלל ריק אינסופי ,שבמרכזו גשר אבן טבעי,
רחב ידיים ונוח להליכה .משני צידי הגשר ,כמו גם מעליו ומתחתיו ,ישנם אינסוף גשרים אחרים,
שעליהם עולות ומהם יורדות חבורות זהות לחבורת ההרפתקנים הנ"ל ,אבל מעולמות אחרים.
הדמויות בחבורות האחרות זהות בסגנונן ,אישיותן ,גובהן ורוחבן לדמויות השחקנים ,אבל שונות בכל
מאפיין אחר ומתאימות לעולם שממנו באו .דמויות שמגיעות מהעולם של ממלכות נשכחות ,למשל,
יתקלו בדמויות דומות ממרוצללים ,אקזלטד ,קריאתו של קת'ולהו ,עולם החשיכה ועוד .שחקן
שמשחק לוחם חצי-אורק יתקל בגגנסטר קשוח מקריאתו של קת'ולהו ,סמוראי רחוב ממרוצללים,
לוחם חצי-אורק אחר מאברון וכו'; חלקם יהיו ממין שונה ,בצבע עור שונה ומגזע שונה ,אבל
האישיות ,סגנון הלחימה והמראה הכללי ישארו דומים מספיק כדי שההרפתקנים יוכלו לזהות את
בבואתיהם מהעולמות האחרים.
על המנחה להתאים את סגנון החבורות האחרות לסגנון הרגיל של חבורתו .חבורות שנוטות לחשדנות
ואלימות יזכו ליחס דומה .חבורות שנוטות לפתיחות יוצאת דופן יפגשו חבורות אחרות שמגיבות
בצורה דומה .הגשרים מספיק קרובים כדי שהחבורות יוכלו להחליף מילים ,מידע וציוד באופן די
חופשי בגלגולי זריקה פשוטים .חפץ שיפול יתפס ע"י חבורה זהה בגשר נמוך יותר ,וימסר בחזרה
להרפתקנים אם זה משהו שסביר שהההרפתקנים היו עושים בעצמם.
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הבבואות יחקרו את ההרפתקנים על ההרפתקאות שלהם ,וימלאו חורים בסיפור לפי הצורך  -אם
ההרפתקנים לא גילו את מעגל הטירוף של חדרים  ,7-12למשל ,בבואות שונות יתארו אותו.
הרפתקנים שלא הצליחו לשמוע את סיפורו של חסר העיניים ישמעו מאחרים על השימוש בשפריריות,
ויוכלו לקבל שפרירית אחת מכל חבורה אחרת  -הרפתקנים שהשתמשו בשפריריות על חסר העיניים
יגלו שנשארה להן אחת נוספת ,והן יוכלו להחליף אותה תמורת ציוד שונה מהרפתקנים אחרים -
בבואות ממרוצללים ,למשל ,ישמחו לתת רימון הלם תמורת שפרירית ,ובבואות אחרת ישמחו לתת או
לקבל חפצים בעלי ערך דומה .לו השחקנים יסכימו לתת חפץ קסום בעל ערך גבוה ,חבורות אחרות
יסכימו גם לתת חפצי קסם בעלי ערך גבוה תמורת כל דבר אחר .מי שינסה לקבל גרסאה אחרת של
היומן של שמהולמסקי מעולם אחר יגלה שהוא כתוב בשפה לא קריאה ,ולעיתים במדיום לא הגיוני
(טאבלט? קלף?) להרפתקנים .הזהות הבינממדית מאפשרת לגיבורים להתגבר על מחסום השפה
בינהם ,אבל לא מלמד אותם לקרוא שפות זרות.
בסיום הסחר הבינממדי הזה ,כל חבורה מחליטה להמשיך הלאה .ההרפתקנים יכולים להמשיך הלאה,
או להשאר ולהסתכל על הבבואות עוברות ,ולחכות שחבורה אחרת של בבואות תופיע .אם למנחה
נגמרו הרעיונות ,חבורות בבואות אחרת תצהיר שהיא בעצמה מחכה לחבורה אחרת ,ותישאר עד
שהשחקנים יעזבו.
שחקנים הרפתקניים במיוחד ישקלו לזנק לגשר אחר ולנסות לחצות אותו .אם הם חוצים עם חבורה
אחרת ,הם עוברים למימד שלה; זה הזמן להחליף שיטת משחק ,עולם ,קמפיין וכו' .שחקנים שיעבורו
לבד ישארו במימד שלהם ,אבל עלולים לתקוע חבורות ממימדים אחרים במימד שלהם .מה יעשה
קוסם רמה  8מפיירון בקריאתו של קת'ולהו? איך סמוראי רחוב בעל יד ביונית יסתדר באברון? למנחה
הפתרונים.
מכל המימדים ,מכל הדלתות ,נשמע צחקוק סדיר וקבוע ,צליל קריעה עז ,וצליל של רוח גועשת,
המגיע מחדר .22
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-21המבוך
כשההרפתקנים נכנסים לחדר  ,21הם יגלו שעל הרצפה חרוט סרטוט גדול של מבוך .כשהם ינסו
לצעוק קדימה ,הקירות יגבהו והמבוך יהפוך לעצום ורחב ידיים .אם הם יצעדו אחורה ,המבוך שוב
יהפוך לסרטוט על הרצפה.
המבוך עגול וסיפרלי במהותו ,ובמרכזו חלל ריק .בתוך המבוך מסתובב ה"-מינוטאור"; אחד מחברי
המשלחת של שמהולמסקי שאיבד את שפיותו (איליה ,שמו) .מדובר בבחור עצום מימדים ,גדול
בצורה לא טבעית שכנראה בא במגע עם הקירות של חדר  0או הפך לשד בחדר  - 17את שפיותו הוא
איבד בחדר  ,22בדיוק כמו חסר העיניים.
חלק גופו העליון של ה"-מינוטאור" עירום לחלוטין ,והוא לובש מכנסי עור וקסדה כבדה המכסה את
פניו לחלוטין .מלבד גודלו העצום ,שריריו המשתרגים והמבט מלא הטירוף שעל פניו (שנסתר מעיני
ההרפתקנים) ,עוצמתו העיקרית מגיע מזוג אצבעותיו המורות אשר הפכו לטופרים ענקיים .כשהוא
רואה את הגיבורים ,הוא מצמיג אותן לרקותיו ,צווח "מווו!" ומסתער על הדמויות .אם הוא פוגע
במישהו ,הוא ידחף אותו עד הקיר ,ינסה לשפד אותו על ה"-קרניים" שלו ,ואז יסוג להתסערות
נוספת .יש להתייחס לאיליה כ"מלכודת" ,ואי אפשר להביסו .אם ההרפתקנים יהרגו אותו ויבתרו את
גופתו ,חלקיו יגררו את עצמן בכוח למרכז המבוח ,יתחברו מחדש והוא יוולד מההתחלה .ניסיון
להחזיק את החלקים בכוח או במיכלים שונים יגרום להן להימעך על קצה המיכל ,להתפורר ולחזור
למרכז המבוך ,שם הוא יוולד מחדש .כל התקפה של איליה גוררת גלגול הצלה תגובה בד"ק ,18
וגורמת 3ק 6נזק .אם הוא מפספס הוא יסתער עד הקיר שמאחורי השחקן וירסק אותו ,פוער חורים
במבוך שיכולים לסייע לגיבורים למצוא את דרכם החוצה.
ניתן לחצות את המבוך בלפחות אחת מחמש בדרכים הבאות  -הרפתקנים חכמים יכולים למצוא דרכים
נוספות:
 חיפוש בחדר  6יעלה מפה של המבוך ,ואפשר להשתמש בה כדי לחצות אותו. מי שיצא החוצה מהמבוך יזהה אותו כשרטוט על הרצפה ,ויוכל להכין מפה משלו.הרפתקה זו מוגשת לכם באדיבות קהילת שחקני התפקידים בישראל וניתן להשתמש בה בהתאם לרישיון  Creative Commonsייחוס-שיתוף זהה .0.3
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 המינוטאור יכול לשבור את הקירות בחדר ,ואפשר להוביל אותו להתנגח בקירות שמתאימיםלשחקנים .המינוטאור מגיב לתיאורים לא מחמיאים על מיניותה של אימו ,כמו גם לצבע
האדום ,כמו גם לעצם קיומם של ההרפתקנים ,בהסתערות.
 הרפתקנים שאינם שפויים לא יצעדו אל תוך המבוך ,ויגלו שהוא רק סרטוט על הרצפה .הםיכולים לתת יד להרפתקנים אחרים ולהוביל אותם בביטחה מעל הרצפה .הרפתקן שאיבד את
שפיותו אבל מצא אותו בצורת חפץ יוכל להשאיר את החפץ בחוץ או לזרוק אותו לצידו השני
של החדר ,אבל לא יוכל לתת אותו לחבר .אם הרפתקן ושפיותו נמצאים מעל המבוך בו זמנית,
הם יכנסו למבוך .מי שזרק את שפיותו על המבוך ואז צעד עליו יאלץ לחפש במבוך את
שפיותו ,או למצוא דרך אחרת להביאה אליו.
 כל שימוש בקסמי או יכולות טיפוס כדי לחצות את החדר על התקרה או על הקירות יאפשרלשחקנים לחצות את החדר בלי להיכנס למבוך.
הרפתקנים שימצאו דרכים אחרות לחצות את המבוך יבורכו .המנחה יכול לצייר מבוך אמיתי ולתת
לגיבורים לטעות בו במשך מספר מפגשים ששווה לדירוג החכמה או הסבלנות של המנחה.
לכל אורך המבוך ,צליל הקריעה והצחקוק המטרידים ,נשמעים בקול רם ומהדהד מחדר 22.
-22המקדש
חדר  22הוא מקדש רחב ידיים וריק .התקרות הגבוהות נראות כאילו הן נמשכות לנצח ,ולאורך החדר
מוצבים ספסלים הפונים אל במה יחידה ,מוגבהת ,במרכז החדר .במרכז הבמה יש חור בקיום,
ושלושה גברתנים גדולים (יורי ,דימה ,ולאדיסלאב) אוחזים בצידיו ומנסים להרחיב אותו .על הרצפה
מול הבמה ,במרכז אחד המעברים ,כורע על ברכיו שמהולמסקי ,מצחקק בפראות ריר ניגר מפיו.
עושה רושם שהוא לא מצמץ זה אלפי שנים.
לאורך החדר חצובות תעלות קטנות ,שנראות כמו מערכת ניקוז מסובכת המובילה אל חורים קטנים
בקירות ,שבתורם מנקזים את החדר עמוק אל תוך ההרים .מהחור נובע פחד טהור ,וממלא את החדר.
הפחד נראה כמו אוויר חם מעל מדורה ,והוא מעוות את החלל שנראה דרכו .הוא אמור היה להתנקז
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דרך התעלות אל תוך ההר ,אבל הוא ממלא את החדר במהירות גבוהה בגלל הגברתנים המרחיבים את
החור .כרגע ,הפחד הטהור מגיע עד הקרסוליים של הגיבורים.
כשהגיבורים צועדים אל תוך הפחד הטהור ,הם צריכים לגלגל הגנה מרצון ד"ק  23או להיתקף באימה
 ההשפעות משתנות בין שחקנים שונים וע"פ הצלחת הגלגול  -הצלחה תחסן את הגיבורים ,כישלוןקרוב יגרום לגיבורים לפעול במחסר ,כישלון קריטי יגרום להם להיתקף באימה מוחלטת ולהתכרבל
בתנוחה עוברית.
אלו שאיבדו את שפיותם חסינים להשפעות הנ"ל ,גם אם שפיותם הפכה לחפץ .אם חפץ השפיות קעור
או מיכלי במהותו (כוס ,צלחת ,תיבת נגינה וכו') ההרפתקנים יכולים למלא אותה בפחד טהור; מיכלים
שאינם עשויים משפיות לא יחזיקו את החומר והוא יתפוגג.
מי שישתה את הפחד מתוך השפיות יחווה את פחד ואימות בלתי ניתנות לתיאור למשך עשר שניות.
אנשים שנכשלים בגלגול בצורה קריטית ,או ששותים פחד טהור ,יצרחו באימה ללא הפסקה במשך
עשר שניות .לאחר מכן ,שפיותם תישבר והם יהפכו לחסינים לפחד בצורה מוחלטת .הם מאבדים,
לצמיתות ,לפחות נקודה אחת בתכונה מנטלית כלשהי לפי בחירת המנחה ,אבל הופכים לחסינים לפחד
מכל סוגיו  -לא ניתן לאיים עליהם ,אימת דרקונים לא משפיעה עליהם ,וכו' .בנוסף ,הם מייצרים
סביבהם הילה של פחד ,יכולים לשתק אנשים במבט ,והם תמיד מצליחים בגלגולי הפחדה  -במיוחד
אם הם יכולים להתקרב אל הקורבן וללחוש לו מספר מילים; הקורבן תמיד יחוויר ויכנע להם.
הגברתנים המצחקקים מנסים להרחיב את החור באמצעות כוחם הפיזי העצום ,ואימות חסרות שם
וצורה מהצד השני מסייעות להם בכך שהן מגבירות את כוחם ואת טירופם .הגברתנים נושאים נשק,
ויעזבו את החור אם ההרפתקנים יתקפו אותם.
ולאדיסלאב יתקוף באמצעות חרב דו-ידנית (או רובה סער ,או נשק הולם יקום אחר ,במקרה
שההרפתקנים הגיעו ליקום אחר באמצעות אחד הגשרים בחדר  ,)23וינסה לרסק את הגיבורים .הוא
תמיד מתקיף בו זמנית שני אנשים לפחות ,והחרב שלו תמיד נמצאת ביותר ממקום אחד כל פעם .אם
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מישהו מתקיף אותו ,יש סיכוי של  33%שהוא מיד יגיב בהתקפה ,ואם מתקיפים אותו מטווח הוא מיד
משתגר ליד מי שתקף אותו.
דימה נושא זוג גרזנים ידניים (או אקדחים ,או נשק הולם יקום אחר)  -דימה לא צועד ,אלא מופיע
במקומות שונים בחדר .כל פעם שהוא סופג נזק הוא נעלם לממד אחר ואי אפשר לתקוף אותו יותר,
ואז מופיע כאשר תורו לתקוף .הוא יכול לספוג מעט מאוד נזק.
יורי נושא חנית (או שוטגאן ,או נשק הולם יקום אחר) .כשהוא דוקר אוייב ,הוא מייד הופך לתמונת
המראה של עצמו ומופיע מאחורי אחד השחקנים האחרים .כל פעם שהוא סופג נזק ,הוא מחליף מקום
עם אחד השחקנים ,והתקפות כפולות יפגעו בשחקן החדש .אם הוא מחליף מקום עם שחקן
שולאדיסלאב או דימה תכננו לתקוף ,הם מתקיפים אותו והוא מתחלף איתם.

לכל אורך הקרב ,שמהולמסקי לא יגיב ,ולא יזוז .גם לאחריו ,הוא ישאר במקומו וימשיך לצחקק .אי
אפשר לרפא אותו או לתקשר איתו ,והוא ימשיך לצחקק לנצח .אם יוציאו אותו מהמבוך ,הוא יגווע
מרעב בעיר הקרובה אחרי שבוע .שחקנים שיבחרו לחפש עליו ימצאו בחפציו האישים את טבעת
החותם האישית שלו ,שתאשפר להם להזדהות כנציגיו בכל מקום ,ולקבל בעלות על הרכוש הרב
שהשאיר אחריו .הוא היה הנצר האחרון למשפחת שמהולמסקי ,והשאיר אחריו טירה די גדולה ,הון לא
קטן ומספר חובות חברתיים.
לאחר הקרב ,על החבורה לסגור את החור.
-22החור במרכז הבמה
במרכז הבמה ,חור פעור ביקום .הוא מציף את היקום של ההרפתקנים בפחד טהור ,באימה מוחלטת
וטירוף .אם החור לא יסגר ,המבוך כולו יתמלא בתוך חודש ,ופחד יתחיל לזלוג החוצה מההרים ,למלא
את המישורים ולהשמיד את העולם .אנשים יהפכו לאלימים ,מסוגרים ומלאי שנאה יותר ויותר,
מלחמות יהפכו לנפוצות יותר ויותר ,ואחרי כעשר שנים כל תושבי העולם יאבדו את שפיותם וילחמו
זה בזו ללא הפסקה .העולם כולו יהפוך לאוד מעשן ,ואימות חסרות שם יזללו אותו בתיאבון.
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כדי למנוע את הגורל האומלל הזה ,על השחקנים לסגור את החור .אם הם יסתכלו פנימה ,הם יראו
חלל ריק ובלתי אפשרי .משהו גדול ,עצום ורירי יסתובב בו ,אבל הם לא יוכלו להבין או לתפוס אותו
עם המוחות התלת-מימדיים הפשוטים שלהם .לכל אורך החלל הזה הם יוכלו לראות חורים אחרים,
ואת בבואותיהם מהמימדים האחרים מנסות לסגור את החורים או נלחמות בגברתנים .הרפתקנים
שירצו בכך יוכלו לנסות להגיש סיוע לבבואותיהם דרך החורים ,בין אם באמצעות נשק לטווח רחוק,
קסם או אמצעים אחרים .מנחה שחושד שההרפתקנים שלו ינסו לסייע לאחרים יכול לתת להרפתקניו
סיוע דרך החור בקרב שלהם נגד הגברתנים.
בכל מקרה ,הבבואות האחרות יצעקו להרפתקנים לסגור את החור ולא להתמהמה .הדרך הכי טובה
לעשות את זה תהיה פשוט לדחוף את שולי החור אחד על השניה ,ולנסות לתפור אותם ביד  -למרות
שיש צורך בחומר שפיות הולם בצורה של חוט ומחט מחדרים  .9-13בערמות הארגזים האינסופיות
שבחדר  9ניתן למצוא חוט ומחט שכאלו ,אבל הרפתקנים שילכו אחורה יתקלו בלולאת הטירוף,
ובעצמם מהפעם הקודמת שבה הם חצו את הלולאה.
ההרפתקנים מעודדים לחשוב על דרכים יצירתיות אחרות לסגור את החור ,אבל אם לא יהיו להם
רעיונות אחרים ,ההרפתקנים ממימדים אחרים יציעו להם לעשות זאת עם החוט והמחט.
כאשר החור נסגר ,הפחד הטהור נקווה אל תוך ההר .לולאת הטירוף נעלמת ,וחדר  6מוביל רק אל חדר
 .10הקירות מפסיקים לזוז; המבוך בחדר  21נשאר סרטוט על הרצפה; הגולם לא זז בחדר  ;13העיר
שבחדר  17נעלמת; אין דרקון או עצמות בחדר  ;18חסר העיניים מת מדימום אם לא הצילו אותו; חדר
 1מכיל ידיות שלא עושות דבר ואין בו אדים; חדר  0חסר השפעה לחלוטין; הגמדים שבחדר 2
מפסיקים לזמזם והופכים ללא יותר מפסלי אבן.
ההרפתקנים יוצאים ,שבורים ברוחם ונפשם ,אבל העולם שרד .לו לא היו הם הרפתקנים ,הם היו
מבינים את הרמז מוקדם יותר ,וכל העולם היה עולה באש ,מושמד לחלוטין והופך לאוכל לאימות
חסרות שם ממימדים אחרים .מה טוב שהרפתקנים הם.
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המרה לעולם המבוך
ניתן להשתמש בנתונים המצורפים כדי להריץ את ההרפתקה באמצעות שיטת "עולם המבוך" .שיטת
עולם המבוך תורגמה לעברית בידי אביב מנוח וחגי גומפרט.
חדר 2

שומר שחור

כנופיה ,קסום

גרזן-יד מזמזם (ק 6נזק)  0נק"פ  0שריון
סמוך
היצורים המוזרים הללו עשויים ברזל שחור שעוצב בדמות גמד ועיניהם בוערות בירוק .הם שומרים
על הקומה הראשונה של המבוך בצוק החשש באמצעות גרזנים המזמזמים באנרגיה עצבנית.
יצר :לשמור


לחשוף יתרון הטמון בגוף שאינו אורגני



לחדול מפעולה למראה יריב נסוג ,אך להכות באכזריות בפולשים עקשנים



לזמזם בקול מרגיז ומטריד

חדר 3
מהלך חדש :השתנות
במידה ואתה מקבל בברכה את השינוי של חדר  ,3גלגל +חוכמה .בתוצאה  13ומעלה,
השינוי שנעשה בך מלווה גם בשינוי חיובי .הסר חולשה אחת או רפא  3נק"פ ,או תקן חפץ
פגום שנגע בקיר החדר .בתוצאה של  ,7-9השינוי אינו מועיל אך גם לא מזיק :שינוי בצבע
העור או השיער או בעיצוב החפץ .בתוצאה של  6ומטה ,השינוי חזק ומשמעותי משצפית.
חפץ שנגע בקיר הופך לחפץ אחר ,ואם אתה נגעת בקיר אתה מקבל חולשה שתבחר המנחה.
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חדר 7
כאשר דמות מתגרה בגורל אך אינה מצליחה להתמודד עם הסחרחורת ,נזק הנפילה מהסולם הוא ק1
על חמשת השלבים הראשונים ,ק 6על עשרה שלבים או ק 8על חמישה עשר שלבים.
מהלך חדש :להתריס בפני האפס המוחלט
כאשר אתה מתקרב בעוז וללא הגנה קסומה אל כוכב שבעת הקדקודים ,גלגל +חוסן וקבל
 +1לבדיקה אם אתה עוטה לבוש מחמם .בתוצאה  13ומעלה ,אתה מצליח להגיע אל הבוהים
ולספוג רק ק 1נזק ,מתעלם משריון .בתוצאה של  ,7-9אתה מצליח להגיע אך סופג ק 8נזק,
או נסוג וסופג רק 1ק 1נזק .בתוצאה של  6ומטה ,אתה יכול לבחור בין לסגת ולספוג ק ,8או
להגיע אל הבוהים ולספוג ג[2ק.]12
שאר הסכנות שהחדר מציב מצריכות התגרות בגורל .מעבר בתוך הכוכב הוא מוות כמעט בטוח ומביא
את הדמות לערש דווי.
חדר 11

גולם ברזל

קבוצה ,גדול ,יציר כפיים

אגרופי מתכת (ק 3+8נזק)  13נק"פ  0שריון
סמוך ,הישג ,הודף
תכונות מיוחדות :מתכתי
גולם הברזל נוצר כדי לשרת ,והוא ימלא פקודות לנצח :שומר שלא נח לעולם.
יצר :לשרת


למלא פקודות כלשונן



להשתמש בחפץ או בשדרוג שמובנה בו
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מכשף רב עוצמה (ארמוניאליס ,זנדמוניאס)

מתבודד ,נבון ,קסום

התקפה קסומה (ג[2ק ]13נזק ,מתעלם משריון)  11נק"פ  3שריון (קסום)
קרוב ,רחוק ,הרסני
שני המכשפים המטורפים ארמוניאליס וזנדמוניאס מנסים להשמיד איש את רעהו .אולי עדיף לא
להתקרב.
יצר :לחסל את המכשף השני ולהסתלק עם המגילה


לגרום הרס "יצירתי" כמו קללות או שינוי צורה שהן גרועות מתלישת איברים



לדרוש מההרפתקנים שיעזרו לו כנגד המכשף האחר

חדר 13

תולעי

חושך כנופיה

כרסום (ק 6נזק)  0נק"פ  3שריון
מגע
תכונות מיוחדות :דם חומצי ,גופה נפיצה
תולעי החושך אורבות על תקרת חדר  10וממתינות שמישהו יכבה בעבורן את האור.
יצר :לטרוף


להתפוצץ ולהתיז חומצה מעט לאחר המוות



לצנוח מהתקרה על ראשו של טרף



להתנפל ביתרון מספרי
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חדר 15

הגולם הבונה

מתבודד ,גדול ,יציר כפיים ,קסום

אגרופי מתכת (ק 3+13נזק)  23נק"פ  0שריון
סמוך ,הישג ,הרסני
הגולם הבונה הוא קורבן של המבוך ,אבל זה לא עושה אותו פחות מסוכן.
יצר :לחזור הביתה


לתלוש איבר ולהחליפו באיבר מכאני



להשליך ארגזים וחלקי-חילוף



להפעיל נשק מובנה

חדר 17

איש משמר העיירה

כנופיה ,מאורגן ,נבון

חרב או חנית (ק 6נזק)  0נק"פ  1שריון
סמוך
הוא בסך הכל מעוניין להגן על העיירה מפלישת השדים!
יצר :להגן על הבית בכל מחיר!


לקרוא לתגבורת



להקיף את השדים ולצור על המבנה בו הם מסתתרים

חדר 18

גולם עצמות

כנופיה ,גדול ,יציר כפיים

טפרים ,עוקצים ושיניים (ק 6נזק)  7נק"פ  2שריון
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סמוך ,הישג
גולם העצמות מורכב מחלקים של שלדים שונים.
יצר :לשרת


למלא פקודות כלשונן



להתפרק כאמצעי התקפה או בתגובה לפגיעה

הדרקון הזעיר

מתבודד ,נבון ,קטנטן ,קסום

נשיפה ארסית (ק 13נזק ,מתעלם משריון)  13נק"פ  2שריון
קרוב ,רחוק
אל תתנו לגודל להטעות אתכם .גם דרקון מעמקים זעיר הוא דרקון מסוכן.
יצר :לצבור ולאגור


לחמוק אל מחוץ להישג התקפה



להנפיש גלמי עצמות



לגרום לחולשה באמצעות ארס מסוכן

חדר 21

מינוטאור

מתבודד ,גדול

נגיחה (ק 1+13נזק)  16נק"פ  1שריון
סמוך
תכונות מיוחדות :חוש כיוון עילאי
הוא אולי לא מינוטאור אמיתי ,אבל הוא חושב שהוא מינוטאור וזה כבר גרוע מספיק.
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יצר :למנוע בריחה


לבלבל אחרים



לגרום למישהו לאבד את דרכו.

חדר 22

ולאדיסלאב

מתבודד

חרב דו ידנית (ג[2ק ]13נזק)  16נק"פ  2שריון
סמוך
תכונות מיוחדות :מעקם את המרחב
ולאדיסלאב לא תמיד נמצא ,אבל החרב שלו תמיד נמצאת בשני מקומות בו זמנית.
יצר :לשבור את הגבול בין העולמות


להשתגר ממקום למקום



לתקוף שני יצורים בו זמנית



להכות ממקום שבו הוא לא נמצא

דימה מתבודד ,חשאי

גרזן-יד (ק 13נזק)  13נק"פ  1שריון
סמוך
תכונות מיוחדות :מעקם את הזמן
דימה צעד בעבר .היום הוא פשוט חוזר למקום שבו עמד קודם לכן.
יצר :לשבור את הגבול בין העולמות
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להשתגר ממקום למקום



לסגת לזמן אחר ולשוב במתקפת פתע

יורי

מתבודד

חנית (ק 13נזק)  12נק"פ  2שריון
סמוך ,הישג
תכונות מיוחדות :משקף את עצמו.
יורי משקף את עצמו לדמות ראי .לא ברור מה שמאל האמיתי שלו ומה ימין.
יצר :לשבור את הגבול בין העולמות


להופיע מאחוריך!



להחליף מקום עם מישהו אחר



לגרום למישהו להיפגע במקומו ,או להיפגע במקום מישהו
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