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מהמטבח באהבה
זהו יום מדכא במיוחד בפלום .הגשם החומצי מרטיב אתכם עד לשד עצמותכם )אם יש לכם עצמות( והדרך
רצופה שלוליות ענק של זוהמה .למה לעזאזל אתם נמצאים בחוץ ביום שכזה? אני לא יודע ,אבל אני בטוח
שיש לכם סיבה טובה .מה שבטוח איזה שקשוקה מהבילה וטובה הייתה באה מה זה בטוב עכשיו...
לפתע פתאום ,תולע שחיף מופיע מסמטה חשוכה ,לבוש סחבות מלוכלכות הוא אומר לכם“ :אני בטוח
שאיזה שקשוקה מהבילה וטובה הייתה באה מה זה בטוב עכשיו ”...ומצביע לכיוון הסמטה מאחריו.
בסמטה יש בקתה מוז נחת שצבועה בצבע כתום מתקלף ומכוסה ברעפי פטריות רקובים .שלט הכניסה מעל
הדלת הצהיר פעם“ :אילוז הזוללן" אבל מישהו מחק את ה"לן" וכעת נשאר רק "הזול" .המקום קטנטן ועלוב.
עם זאת ,עדיין יבש בפנים וסלסלת עשן דק הבוקעת מארובה מאולתרת מבטיחה חום ואולי משהו נחמד
למילוי הכרס.
אילוז מגיש לכל אחד מהדמויות מחבת שקשוקה שנראית ומריחה כמו קיא.
לאחר שהוא רואה את תגובתם הוא אומר:
פעם הייתי השף הגדול ביותר בפלום ,אתם יודעים? אנשים היו באים ממרחקים רק בשביל לטעום
מהתבשילים שלי .עכשיו ,כל דבר שאני מבשל הופך לעיסה מזעזעת הזו .יאללה ,תבלעו ,זה הטוב ביותר
שיש לי להציע.
לאילוז יש כמובן הסבר לכל זה ,הכל באשמת "פינוקיו" ,הבעלים של "מלך השקשוקה" .מאז ש"מלך השקשוקה" נפתח
לפני כמה שנים ,אילוז לא מצליח לבשל שום דבר אכיל .הוא מודה שבזמנו הוא היה קצת יהיר ,וכשפינוקיו פתח את
המקום שלו ,אילוז אמר שהאוכל שלו מגעיל .הוא היה קצת קנאי ,אבל איכשהו הוא קולל מאותו רגע ,הוא איבד את
המסעדה שלו ,את כספו ,ושכח את כל המתכונים .הוא כעת מנסה להקדיש את חייו למצוא מה כל כך מיוחד בשקשוקה של
פינוקיו ,אבל לא הצליח למצוא אף רמז לכך – הוא מבקש את עזרת הדמויות .אם הן מוכנות לעזור הוא מפשפש בשק
החבוט שלו ,מוציא רשת זבובים ענקית ואחר כך שולף פיסת נייר )מפת אוצר ,מופיעה בנספח .(1
"המפה הזו" ,הוא אומר ופורש את הנייר על השולחן שלפניכם“ ,מראה את הדרך לחורשת טחב לא רחוק
י
ססודריחנ ניי .בתוך החורשה יש מערה ,ובתוך המערה יש בריכה .האגדות מספרות שאפשר
מגן האושר הי
להכין מהמים בבריכה מרק שמסוגל להשיב זכרונות אבודים .הייתי הולך בעצמי ,אבל אני בחור קטן וחלש
ואמורים להיות שם שומרים .יש לי מעט להציע לכם עבור שירותכם ,אבל אני מבטיח להחזיר לכם פי אלף
כשאחזור לגדולתי הקודמת ”.הוא מסתכל עליכם בתקווה ושואל "מה אתם אומרים? תביאו לי את המים?
בבקשששה”...
אם הדמויות יסרבו הוא יתחנן ויבכה ויתנהג בפתטיות ,אם הם יסכימו הוא יודה להם ויארוז להם קצת שקשוקה לדרך.
מלך השקשוקה
אם הדמויות הולכות לשם ,הן רואות שלא הרבה השתנה מהפעם האחרונה שהיו שם – הרבה אנשים יושבים וזוללים
שקשוקה מבחילה למראה אך ממכרת .פינוקיו עצמו הוא יצור עם ראש חסידה ,תחת של היפופוטם 2 ,זרועות תמנון וזנב
של קוף .הוא אינו זוכר את אילוז ,אבל כן זוכר תולע יהיר שצחק על החביתות שלו לפני כמה שנים .אם ישאלו אותו על
המתכון הסודי לשקשוקה המנצחת שלו ,הוא יסרב לשתף את המתכון הסודי.

המערה
אחרי הליכה של יומיים בלכלוך ,בוץ ,פטריות ,טחב ואבנים הדמויות מגיעות למערה.
טוב ,הנה זה .לפניכם ,בעמק רדוד המוקף בטחבי ענק ופטריות יש בולדר ענק מכוסה חזזיות וטחב .חריץ
צר בסלע גורם לו להראות כמו תחת של מפלצת סלע ענקית .כשאתם מתקרבים אתם שמים לב לפסל ענק
שנמצא בחזית החריץ .לא ברור של מה הפסל אבל זה די דומה לפנים ענקיות או משהו.
מפלצסלע )(Headstone
זריזות ק  ,4שכל ק  ,4רוח ק  ,8כוח ק  ,12חוסן ק .8
לחימה ק  ,6קצב ,1 :הדיפה ,5 :קשיחות.14 :
יכולות מיוחדות
גולם  :מפלצסלעים חסינים לנזק מנשקים דוקרים ,מחלות ורעלים והם אינם סופגים נזק נוסף מפגיעות מכוונות .הם
מוסיפים  +2לגלגולי התאוששות מזעזוע.
ריסוק  :מפלצסלעים תוקפים על ידי נפילה על קרבנותיהם .לאחר שהוא נופל ,על המפלצסלע לנצל פעולה כדי לקום לפני
שהוא יכול לתקוף שוב .נזק :כוח2+ק ) 4זה 1ק 2 + 12ק .(4
סלעי :מרקם הסלע של עורם של המפלצסלעים מקנה להם  +4לשריון )מחושב כבר בקשיחות(.
גודל  :+4מפלצסלעים הם בחורים גדולים וקשה לפספס אותם +2 ,לגלגולי ההתקפה נגדם.
יש סיכוי של  50%שגם הפרצופתחתים ) (8יצטרפו למסיבה.
כניסה למערה
המערה היא טבעית עם קרקע לא ישרה והרבה בלאגן ולכלוך בתוכה .עצמות וגופות של כל מיני חיות
מפוזרות במערה ,כולל השאריות של שני כוהני ג'לביס אג'וקים.
 8פרצופתחתים שוהים במערה ,אם הם לא הצטרפו למפלצסלע ,הם יתקפו את הדמויות ממארב
)סיבוב הפתעה נגד מי שנכשל בהבחנה ,בנוסף נמצאים בהמתנה – רשאים להפריע בגלגול זריזות
מנוגד מוצלח( ,לאחד מהם יש סכין משוננת העשויה מהסמל הקדוש של ג'לביס )ק +8ק  6נזק(.
פרצופתחת מבעית )(Scary Ass Mutha
יצורים מכוערים ומפחידים ,יש להם גוף קטנצ'יק ,אבל הפרצוף
המרושע שלהם הוא מבין המבעיתים בעולם.
זריזות ק  ,8שכל ק  ,4רוח ק  ,8כוח ק  ,8חוסן ק .10
לחימה ק  ,8הבחנה ק  ,10זריקה ק  .8קצב ,6 :הדיפה ,6 :קשיחות:
.7
יכולות מיוחדות
נשיכה :פרצופתחתים תוקפים בנשיכה )נזק ק +8ק  (4או שהם
זורקים דברים )נזק ק +8ק .(4
גודל  :-2הם אמנם מפחידים ,אבל לא גדולים במיוחד ,יצורים
גדולים יותר מהם סובלים ממחסר של  -2לגלגולי ההתקפה.
עקשנים :הנודניקים הקטנים האלה לא מוותרים .יש להם +2
לקשיחות ,ו  +2לגלגולי התאוששות מזעזוע.
רעל :נשיכתם הארסית של הפרצופתחתים מאלצת את קובנם לגלגל
חוסן או לסבול משלשולים והקאות ולברוח מבושה וכאבים למשך
1ק  4סיבובים ,אם הגלגול הוא  ,1המטרה מתעלפת ואי אפשר
להעיר אותה במשך 2ק  4סיבובים.
באחת מקירות המערה יש דלת אבן סודית מכוסה בטחב וחזזיות,
חזיז ברק חרוט על פניה ,היא תחליק אל תוך הרצפה אם יכניסו אל
החריטה את הסכין שעשויה מסמלו של ג'לביס )הנראה משום מה כך.(t :

בחדר יש :סופגניה מקולקלת ,עותק דהוי ומוכתם של "הספר הטוב" )ספר הקודש של דת ג'לביס( ,זורק-חרא מכושף מעץ
)כוח1+ק  6נזק +1 ,ללחימה( ,סמל קדוש של ג'לביס ממתכת ,מפתח קטן מבדולח ,כפפת עור עבה )שמאלית 3 ,אצבעות(,
שריון חזה משונן עם חזיזי ברק ו) t-שריון חזה .(+2
מנהרת האהבה )אם אתם אוהבים מלכודות(
מנהרה צרה שממשיכה למטה ,מתעקלת מאחורי הפינה ונגמרת בדלת עץ עבה – ממולכדת בדבק )שאפשר להמיס עם
אלכוהול או שתן ,למשל(.
הדלת האמתית מוסתרת ונפתחת בעזרת המפתח של ג'לביס.
חדר המאמינים
לאחר כמה מטרים ,פעורה תהום ) 10מטרים( ,אין תאורה ,אין סולמות ואין מדרגות .ניתן לטפס למטה בקלות יחסית )1+
לגלגול טיפוס( .אממה ,הרצפה ממולכדת .על הרצפה אריחים עם שמות נביאיו של ג'לביס )איור מצורף בנספח( ,כדי
לעבור בבטחה בחדר יש לנוע בהתאם לסדר הנביאים ב"ספר הטוב" )שהוא כדלקמןPetis, The Colonel, :
Ishkabibble, Nebro Dehahab, Epididymus, Latrine, Mathspew, Ishmagiggle, Jim, Judy, Prissilis,
 .(Rotundoכל צעד לא נכון ייענש בהתפרצות חשמל קדושה שמסבה נזק 2ק  ,6זעזוע נחשב כפציעה ראשונה )כאילו
הדמויות כבר מזועזעות(.
מעבר למלכודת יש שני מעברים :אחד למקדש של ג'לביס והשני לכלא של סלורג.
מקדש ג'לביס
מדרגות אבן מובילות לחדר עגול וקטן במרכזו במה ועליה חצובה עם פרוכת קטיפה ועליה ציור של ג'לביס עם האוברול
וכתר הקוצים .בחדר מאות גומחות עם נרות לבנים מכובים )הדלקת כל הנרות אורכת כשעה ,אם הדמויות ידליקו את כל
הנרות ,כל הפצועים שבחדר ירפאו(.
כלאו של סלורג
מנהרה רחבה מתפתלת ,לא ניתן לראות מה יש בהמשך למנהרה .רצפת המנהרה משתפלת באופן חד כלפי מטה וחושפת
תהום בתחתיתה קוצים משוננים .מהתקרה תלויים חבלים ,אך הם ממולכדים – כל דמות צריכה להשתמש ב 1ק 6+6
חבלים כדי לעבור לצד השני ,לכל חבל  30%סיכוי להשתחרר )2ק  5 + 6נזק נפילה ו 50%-סיכוי ליפול על קוץ משונן:
2ק  6נזק(.
מי שמחפש בעונשין  -4עשוי למצוא את נתיב בלתי נראה ובטוח למעבר בצד השמאלי של קיר המנהרה.

הקרב הסופי
החדר רחב ידיים ,חשוך ומלא בכוכים ,באמצעו בולט סלע קטן ,עליו כלוב מתכת קטן שמכיל איזו חיה וורודה פלאפית.
ליד הסלע יושב תפלצפפון ירוק וענק ,מנסה לגרש מעליו זבובי זמן .התפלצפפון יתקוף את הדמויות ,זבובי הזמן יתקפו את
כולם – לא לשכוח לכתוב כל סיבוב מה כל אחד עשה )כולל נזק שנגרם לו!(.
תפלצפפון )(Umbercuke
תפלצפפונים הם מפלצות תת-קרקעיות השורצות בעולם-התחתונים ושאר
מקומות מפוקפקים .הם משוטטים בקבוצות ,צדים טרף וקורעים לכולם
ת'צורה .הם מחבבים בעיקר בשר קרמבונאים וזוללים אותו כאילו הוא אשכרה
טעים ,הם אפילו עולים מדי פעם אל פני השטח בחיפוש אחר טרף עסיסי.
זריזות ק  ,8שכל ק  ,6רוח ק  ,10כוח ק  ,2 + 12חוסן ק .10
לחימה ק  ,10הבחנה ק  ,8גישוש ק  ,8הטלה ק  ,10חמיקה ק .8
קצב ,6 :הדיפה ,7 :קשיחות.9 :
יכולות מיוחדות
בלבול :באור עמום או בחשיכה ,תפלצפפונים מנסים לבלבל ,לסחרר ולהגעיל
את אויביהם על ידי כך שהם מגלגלים את עיניהם הזוהרות ומצחקקים כמו
מוקיונים משוגעים .על כל מי שחווה תצוגה ביזארית זו לגלגל שכל בעונשין
 -2בכל סיבוב או להיות מזועזע .חבוב שדאג לכסות את עיניו ואוזניו אינו
מושפע מהמופע האור-קולי.
נשיכה :תפלצפפונים נהנים לתת ביסים ,הם חסינים לטעם המזוויע של
קרמבונאים .נזק כוח+ק ) 10זה ק  + 10ק .(2 + 12
בוקס :תפלצפפונים נהנים להכות באויביהם .הם יכולים לתקוף בשתי ידיים
בכל סיבוב ללא מחסר .נזק :כוח+ק ) 10ק  + 10ק .(2 + 12
שיסוע :אם התפלצפפון גורם לזעזוע או פציעה בשתי התקפות בוקסים ,על
המטרה לבצע מבחן כוח מנוגד ואם היא מפסידה היא סופגת נזק נוסף של
2ק  .10אם גלגול הכוח או קובית המזל שווה ל ,1-המטרה נקרעת לגזרים
ומתה באופן מיידי )אלא אם כן היא הצליחה איכשהו לשרוד את שיסועה
לגזרים(.
טאטוא משופר :במקום בוקסים רגילים ,התפלצפפון יכול לתקוף את כל האויבים הסמוכים אליו ללא מחסר.
קליפה :הקליפה העבה של התפלצפפון מעניקה לו שריון .+2
תת-קרקעי :למרות שהם צמחים והם צריכים להתחרדן באור השמש כל עשרה ימים או משהו כזה ,תפלצפפונים חיים
בדרך כלל מתחת לקרקע ויכולים לראות בחשכה מוחלטת.
ירק :תפלצפפונים מושפעים רק ממחלות ורעלים שמשפיעים על צמחים.
זבובי זמן )(Time Flies
אלו יצורים קטנים ומשונים .קשה לתאר זבובי-זמן ,נראה שהם אף פעם לא מסונכרנים עם שאר העולם ,נמצאים שבריר
שניה לפני או אחרי מי שתוהה על קנקנם .בדרך כלל מתארים אותם כזוג עיניים מעוותות ומפותלות המרחפות באופן
משונה ובלתי מוסבר ,עם מין זנב-גוף-חזה-משהו כזה שמשתלשל ומתפתל מאחורה ומסביב ,מתעוות ומתכווץ כשמסתכלים
עליו .לפעמ ים הם נעלמים לחלוטין ולפעמים הם מופיעים בלא התרעה ישר בתוך הגריל שלך .חכמולוגים משערים
שזבובי-זמן ,עם כל חוסר-הקיום הקיומי ההזוי שלהם ,קשורים איכשהו ל"דבר שיכול לא להיות" ,אבל אף אחד לא באמת
יודע .מה שברור זה שזבובי-הזמן מחרבשים את רצף האירועים :תוצאות מתרחשות לפני סיבות ,דברים מאטים ומאיצים
סתם ככה .זה מבלבל ,מעייף ומטמטם.
זריזות ק  ,12שכל ק ) 4חייתי( ,רוח ק  ,12כוח ק  ,4חוסן ק .4
לחימה ק  ,8הבחנה ק  ,12חמיקה ק .12
קצב ,0 :הדיפה ,6 :קשיחות.1 :
יכולות מיוחדות
תעופה :זבובי זמן יכולים לעוף .קצב תעופה ,12 :טיפוס.3 :
טורפי זמן :זבובי זמן אוכלים את הזמן .מוזר ,אבל אין מה לעשות .בכל פעם שיצור חוטף פציעה או זעזוע מהתקפה של
זבוב זמן )נזק ק  ,( 4כל הפעולות שהיצור ביצע או שביצעו עליו בסיבוב האחרון לא התרחשו ,כולל פציעות שהוא הסב או
חטף ,מפלצות שחוסלו ,כשפים שהוטלו ,לאפות שנאכלו ,כל דבר.

מה שבע? מה כמה? ממש קשה להגיד כמה זבובי זמן מתעופפים מסביבך .בכל סיבוב בקרב ,בתור של זבובי הזמן ,הבוס
מגלגל 2-2ק  ,4זהו מספר הזבובים שכרגע נמצאים .אם התוצאה היא  ,0הזבובים עזבו את אזור הזמן והחיוג הנוכחי ולא
ישובו עד ההתקלות הבאה .הבוס יכול לגלגל קוביות אחרות כל עוד תוצאה של  0אפשרית )1-1ק 3-3 ,6ק  8וכך הלאה(.
הזדמנות זמנית :זבובי זמן מחרבשים את זרימת הזמן .אם הם שולפים ביוזמה קלף אדום ,הם נעים ממש מהר ,מקבלים
 + 4להדיפה ותוקפים פעמיים בסיבוב ללא עונשין .אם קלף היוזמה שלהם הוא שחור ,הם נעים בהילוך איטי בעונשין של
 - 2להדיפה ותוקפים רק פעם אחת בסיבוב .אם הם שולפים ג'וקר ,הזמן קופא עבור כולם מלבד זבובי-הזמן שמבזבזים את
הסיבוב בציור שפמים ואיברי מין על הפרצופים של כל הנוכחים.
הזמן עף כשנהנים :כשאתה פוגע בזבוב-זמן ,אתה מקבל מיידית פעולה זהה נוספת – עד שכל הזבובים מתים או עד
שאתה מפספס....
הכלוב נפתח באמצעות מפתח הבדולח שהדמויות מצאו בכניסה למערה.
זמזום חזק נשמע כאשר הכלוב רוטט קדימה ואחורה ומתחיל להסתובב .דלת הכלוב נפתחת ויצור ורוד
נופל החוצה בחבטה .הוא מסתכל עליכם בעיני עגל ענקיות ומחייך חיוך רחב“ :הו ,תודה תודה תודה
תודה!” הוא מתגלגל במורד הסלע ,מכשכש בזנבו ומחייך אליכם שוב .הקול שלו גבוה וחמוד להחליא,
“הצלתם אותי מהשבי ,ובתמורה אני אעניק לכם איזה טובה או שתיים .כל אחד מקבל משאלה אחת
ושאלה אחת .סלורג משלם את חובותיו”.

המתכון הסודי )או – מה הולך פה בכלל?(
סלורג הוא אלוהה ,לאחר שהוא השתחרר מכלאו הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו .הוא לא נוטר טינה לכוהני ג'לביס
על כך שהם כלאו אותו ובכנות מצטער על הפישולים שלו עם פינוקיו ואילוז )ראו בהמשך( .הוא יודע כמעט הכל ,אבל
יענה רק על שאלה אחת לכל אחד .משאלה יכולה להעניק לדמות התקדמות אחת ,אם הדמויות חמדניות מדי למשאלה
עלולות להיות תוצאות שליליות.
הסיבה שפינוקיו מסרב לגלות את המתכון הסודי של השקשוקה שלו היא שאין לו מושג מהו .בדומה לאילוז ,הוא מסוגל
להכין אך ורק שקשוקה .לא משנה באילו מצרכים הוא משתמש או איך הוא מבשל אותם ,התוצאה תמיד תהיה שקשוקה
מבחילה וממכרת .העניין הוא כזה :לפני כמה שנים אלוהה זוטר ולא ממש ידוע בשם סלורג הגיע לפלום בחיפוש אחר
נביאים משיחיים שיגייסו מאמינים ויבנו את הכנסייה שלו ,ואיזו דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר עם אוכל? בעזרת
כוחותיו האדירים ,סלורג העניק מתנה אדירה לאילוז הזוללן – היכולת לבשל לעד רק את השקשוקה השמימית של
סלורג ,מצרך כה טעים שמאמינים מכל העולם יתקהלו רק בשביל לזכות בטעימה ממנו .למרבה הצער ,סלורג ,בהיותו
אלוהה זוטר ובלתי ידוע ללא שום מושג בהעדפותיהם הקולינריות של בני-תמותה ,פישל .הוא ניסה שוב עם פינוקיו,
והפעם הוא הוסיף קצת התמכרות קסומה למתכון ,והופ – הצלחה! השקשוקה הייתה להיט וסלורג היה בדרכו להפוך
לאלוהה לא-כל-כך-זוטר .ואז התרחש האסון :כת קנאית של מאמיני ג'לביס איכשהו הבינה מה מתרחש .הם התפללו
לג'לביס לסיים את חילול הקודש של סלורג .תפילותיהם נענו והם קיבלו כלוב קסום בו הם כלאו את סלורג .מאמיני
ג'לביס בנו כלא במערה קרובה ,ומלאו אותה במלכודות ומפלצות לשמור על האלוהה הלכוד .אילוז הצליח ללמוד מעט על
העניין אבל הוא לא מכיר את הסיפור המלא ,הוא רק יודע שבמערה יש את התשובות לשאלותיו.

נספח  - 1מפות
מפת האוצר של אילוז

מפת המערה

רצפת חדר המאמינים

נספח  – 2דמויות שחקן

ברלין בנסון
גזע :אג'וק
תכונות:
זריזות ק4
שכל ק10
ק4
כוח
ק8
רוח
חוסן ק4

כריזמה 0
6
קצב
הדיפה 4
קשיחות 5

כשרונות:
ק10
שירה מוזרה
ק4
הימורים
ידע (מוזיקולוגיה) ק6
ידע (אנטומיה) ק6
ק8
תיקון
ק4
חכמת רחוב
ק( 4נזק עם הגיטרה = ק+4ק.)6
לחימה
ק4
הבחנה
מגרעות:
אנמי :רגיש למחלות ,שינויי אקלים וכו' -2 ,לכל בדיקות התשישות.
בטחון עצמי מופרז :אין שום דבר שהדמות לא יכולה להביס ,לעולם לא נסוג מאתגר.
ארכנופוביה :אבות אבותיך כנראה הורישו לך את הפחד מהעכבישים –  -2לכל גלגולי מאפיין בנוכחות עכבישים.
יתרונות:
מחושים :אג'וקים יכולים להסתייע במחושים כדי להסתדר בחושך ,העונשין על תאורה גרועה מופחתים בחצי.
מעטפת פריכה :השריון של האג'וקים מעניק להם  +1לקשיחות – הם נמסים בפה ,לא בידיים.
גפיים מרובות :לרוב האג'וקים יש ארבע ידיים ,מה שמאפשר להם להחזיק יותר נשקים .אחרים ,כמו ברלין בנסון ,נולדו
רק עם שתי ידיים אך הם מפצים על כך עם יתרונות אחרים.
קיבת ברזל :אג'וקים מסוגלים לאכול כל דבר טבעי.
שירה מוזרה (רקע על טבעי) :מתישהו גילית עתק אנישנושי קדום – גיטרה חמשלית .אתה מסוגל לנגן בה ולהפיק צלילים
מכושפים.
שפניסט :שפן הוא אדון הרמאות ,הסטייה והתאווה .חסידיו שפלים ,אכזריים וגסים .יצורים מרושעים מכבדים שפניסטים
ולא יתעסקו איתם ללא התגרות.
שירים:
ברלין בנסון יכול לשיר כל אחד מהשירים הבאים  5פעמים ביום בסה"כ ,מלבד ריפוי אותו הוא יכול לשיר רק  3פעמים.
 :Fear of the Barkמשפיע על  2-12אויבים ,מבצעים בדיקת אימה ( -2בהעלאה).
 :U Can't Touch Thisעונשין  4-( -2בהעלאה) לכל ההתקפות נגדך.
 :Needles and Pinגלגול מנוגד לזריזות :הצלחה משמעה  -2לקצב ולכישורי זריזות וכוח של הקורבן ,העלאה משמעה
שהקורבן מרוסן לחלוטין ,לא יכול לזוז או להשתמש בכישורי זריזות וכוח.
 :Let The Music Heal Your Soulמרפא פצע לכל הצלחה והעלאה בגלגול ,עונשין שווה לעונשין הפציעות.
רקע:
אג'וקים – צאצאיהם של אחד היצורים הדוחים והשנואים על פני האדמה – הפכו להיות נציגי הגזע המשגשג והמכובד
ביותר ,הנמצאים בכל שכבות האוכלוסייה .ברלין בנסון ,אמן צעיר ושנוי במחלוקת מצא עתק אנישנושי קדום בו הוא
משתמש על מנת להתפרנס ,להשחית את הנוער ולעבודת השפן.

נינה מרגרינה
גזע :קרמבונאית
תכונות:
זריזות ק8
שכל ק4
ק6
כוח
ק6
רוח
חוסן ק8
כשרונות:
לחימה
הימורים
איום
פריצת מנעולים
זיהומונות

כריזמה 0
6
קצב
הדיפה 6
קשיחות 7

ק( 8נזק עם גרזן2 :ק)6
ק4
ק6
ק6
ק)3+(12

מגרעות:
פה גדול :נינה לא יודעת לסתום ת'פה שלה ,ובטח שלא לשמור סוד.
נקבה :לא ממש פחדנית ,רק קצת ,נינה מפחיתה  -1מכל גלגולי האומץ (או האימה).
התמכרות :נינה מרגרינה מכורה לשקשוקה המזעזעת של “מלך השקשוקה” .אם היא לא מקבלת את המנה הקבועה שלה
ביום ,היא סובלת ממחסר של  -1לכל גלגולי המאפיין.
יתרונות:
טעם מגעיל :הרעלנים והזיהום שנספגים בבשרם הספוגי
של הקרמבונאים הופכים אותם לבלתי אכילים בעליל .על
כל יצור (מלבד אג'וקים ,הם יכולים לאכול כל דבר)
שנושך קרמבונאי לגלגל זריקת חוסן בעונשין השווה
למספר הפציעות שהנשיכה מסבה או להזדעזע.
טווינקי :קרמבונאים יכולים לסחוב עד פי  8ממשקל גופם
(במקום פי  )5ולהתעלם מהגבלות כוח מינימלי לכל נשקי
היד.
בשר ספוגי :לקרמבונאים נקודת שריון טבעי  ,1ועמידות
לכל סוגי הקרינה הרדיואקטיבית והרעלים הטבעיים.
זיהומן(רקע על טבעי) :את מסוגלת לרתום את הפסולת
והקרינה הגרעינית ,הביולוגית והכימית כדי ליצור
אשליות מרהיבות ,מחלות קטלניות ואפילו ליצור עבדים
קסומים .לקרמבונאים עמידות מיוחדת בפני הזוהמה
הקסומה והם מקבלים בונוס  +1לכל גלגולי הזיהומונות.
מוקרן :יש קרבמונאים מוקרמים ,ויש כאלו מוקרנים –
מתישהו אכלת חומר רדיואקטיבי כל כך חזק שאת זוהרת
בחשיכה ( +2להתקפות נגדך בחושך) ,מצד שני ,יש לך
 +2לכל גלגולי הזיהומונות.
קטנצ'יקית :כנראה שהגוף שלך לא ייצר מספיק אבקת
אפייה ,או שמוצא אבותייך מפס ייצור כשר לפסח ,אבל
בכל מקרה לא תפחת למימדים טבעיים (עד כמה
שלקרמבונאים יש מימדים טבעיים) .החסרון הוא
שהכוח שלך לעולם לא יעלה על ק ,8מצד שני את
מתחילה עם זריזות ק 6ונחשבת לקטנה כך שיצורים
גדולים ממך סובלים ממחסר של  -2להתקפות נגדך.

כוחות הזיהומן ( 10נקודות כוח):
פצצת סירחון ( 1נקודת כוח עבור כל אויב) :נינה מטילה פצצת
סרחון ממוקדת על אויביה .על כל אויב לבצע גלגול שכל
בעונשין  -2או להיות מזועזע ,אם נינה הצליחה בהעלאה אז
הגלגול של האויב נעשה בעונשין .-4
פרץ טרטאזין ( 2נקודות כוח) :נינה משפריצה טרטאזין על 2-8
אויבים ,אלו שנכשלים בגלגול זריזות סופגים 2ק 10נזק.
תוספי מזון מזינים ( 2נקודות כוח לשלושה סיבובים,
/1לסיבוב) :בהצלחה מאפיין אחד עולה בקובייה ,בהעלאה הוא
עולה בשתי קוביות.
רקע:
נינה מרגרינה היא בת לגזע הקרמבונאי הגאה; אבות אבותיהם
של הקרמבונאים שועבדו על ידי המיננושי כדי לספק את
דחפיהם התזונתיים .הקרמבונאים הקדמונים נוצרו וגדלו
במפעלים ענקיים של פלדה ואבן ,חשופים להשפלות ויגון,
לגופם הוזרקו רעלים אכזריים והם נעטפו באופן הרמטי עד
שנמכרו ונאכלו.
המלחמות הגרעיניות שהשתוללו בעולם הביאו עמם ענני קרינה
רדיואקטיבית והרעילו את האדמה ,האוויר והים – תנאים אלו
הובילו להכחדת המיננושי ולעלייתם של הקרמבונאים –
ששגשגו על הרעלים ,הקרינות והזוהמה.
הקרמבונאים מצטיינים בזיהומונות – ניצול הרעלים ,הזיהום
והקרינות הרדיואקטיביות על מנת לבצע מעשים על טבעיים.
בעוד שרוב הקרמבונאים נראים כמו חטיף סניקרס ,נינה נראית
כמו סוכריית עדשים עם פה ענק במרכז ,ידיים ורגליים.

סנלף שקט (אך קטלני)
גזע :סנלף
תכונות:
זריזות ק6
שכל ק8
ק4
כוח
ק6
רוח
חוסן ק8
כשרונות:
ירי
הישרדות
גישוש
רחרחנות
הבחנה

כריזמה -1
6
קצב
הדיפה 2
קשיחות 7

ק( 8רוגטקה2 :ק 8נזק)
ק8
ק8
ק)2+( 8
ק6

מגרעות:
סקרנות :היא הרגה את החתול ,והיא
עלולה להרוג גם אותך .הדמות שלך
נגררת לכל הרפתקה ,חייבת לבדוק כל
דבר ולחשוף כל תעלומה.
שתי ידיים שמאליות -2 :לכל גלגולי התיקון ,נוטה לשבור מכשירים (גלגול של  1בקובייה).
בעיית שמיעה :כנראה כל הנזלת מפריעה לך לשמוע– אתה סובל ממחסר של  -2לכל גלגולי ההבחנה שקשורים בשמיעה.
אףסנאי :אתה ממש מגעיל – בדר"כ סנפות מאוכסנות בבקבוקונים,
יתרונות:
כוונת אף :השנוז הסנלפי הוא אחלה כוונת  +2צנצנות או משהו כזה – אתה למדת לאכסן אותן מתחת לבית השחי.
חשבת שזה ממש מתוחכם לאכסן סנפת ריפוי לשעת חירום מתחת ליד...
לכל גלגולי הזריקה והירי.
ממזר קטן וזריז :מתחיל עם זריזות ק 6במקום ממזר מזוהם :אתה בחור מגעיל! זוהמה ולכלוך נוטפים ממך ,אתה יותר
מסריח מצואיש ,אמא שלך הולידה אותך בלידה מוקדמת כי היא לא
ק ,4אבל עם כוח שלא עולה על ק.8
ניפוחוטם :אתה מסוגל לנפח את אפך למימדי יכלה לסבול אותך ברחם שלה .יש צד חיובי בכל הסיפור :שכבת הזוהמה
ענק ולרחף כ 10-יורטים מעל פני האדמה .אין מעניקה לך שריון  +1והריח המזעזע שלך מעניק לך  +1לכל גלגולי
הרחרחנות ,מצד שני הכריזמה שלך יורדת ב.1-
לך שליטה על תנועה לצדדים ויש צורך
לאטום את הנחיריים.
אף שיש להתחשב בו :האף הסנלפי הוא
סנפות ( 2סנפות מכל סוג):
ריפוי (סנפה אחת מתחת לבית שחי) :מרפא פצע לכל הצלחה והעלאה
בולבוסי וחלקלק +2 ,שריון נגד התקפות
בגלגול רחרחנות ,עונשין שווה לעונשין הפציעות.
לראש .כמו כן +4 ,בונוס לכל גלגולי הבחנה
הליכת קירות :לאחר הסנפה ,גדלות שלפוחיות מוזרות על הידיים,
הנעשים על ידי ריח.
מאפשר לטפס על קירות בחצי קצב (או קצב מלא בהעלאה) למשך 3
סיבובים.
בעל אוף (רקע על טבעי) :היסֹודָ ניחֹוחים הם
בלבול :ענני עשן מבלבלים את האויב :מגלגל שכל ב( -2או  -4בהעלאה)
הישויות הרוחניות והריחניות שעומדות
ואם הוא נכשל הוא מזועזע.
בבסיס הריחות ,הבשמים והסרחונות ביקום
כולו .ללא היסודניחוחים לא היינו צריכים
אפים (מלבד בשביל לנשום ולהראות
רקע:
סקסיים) כי לא היה לנו מה להריח .בדר"כ הם סנלף שקט (אך קטלני) הוא בן לגזע הסנלפים :יצורים קטנים עם אפים
מתעסקים בענייניהם שזה בעיקר לשבת ,בלתי בולבוסיים וענקיים שברחו לעולם מתוך הארצות המסתוריות של "הארץ
נראים ובלתי מוחשיים ,ולהסריח .בעלי האוף התיכונה" שם הם היו נתונים לשעבוד והתעמרויות מצד היורקים .לרוע
מזלם ,היורקים פשוט עקבו אחריהם לפה ,אבל מה כבר אפשר לעשות?
למדו לנצל את היסודניחוחים למטרותיהם
הסנלפים גאים באפם שמשמש אותם ומעניק להם כישורים רבים – החל
ולרקוח סנפות מכושפות ורבות עוצמה בעלי
השפעה כבירה על מי ששואף אותן .לסנלפים מרחרחנות משופרת ועד לניפוחוטם .חוץ מזה ,הוא הופך אותם לגזע
הנאה ביותר בעולם.
יש  +1לכל גלגולי הרחרחנות.

מאקינטור הזרקן
גזע :צואיש
תכונות:
זריזות ק8
שכל ק6
ק6
כוח
ק6
רוח
חוסן ק6
כשרונות:
לחימה
זריקה
הבחנה
טיפוס
חכמת רחוב
התגנבות

כריזמה 0
6
קצב
הדיפה 7
קשיחות 8

ק2( 8ק 6נזק עם "הקבונגר הגדול")
ק8
ק8
ק6
ק6
ק4

מגרעות:
יהיר :מאקינטור לא חושב שהוא הטוב ביותר ,הוא יודע
זאת – הוא תמיד להוט להוכיח את עצמו ,בקרבות תמיד
מחפש את הבוס ,ובקרב הוא משפיל את יריביו ומלהטט
בהם.
עיוור צבעים :מאקינטור רואה הכל בחמישים גוונים של אפור.
עקשן :דברים חייבים להעשות בדרך שלך ,ואתה אף פעם לא טועה.
יתרונות:
מוצק וגמיש :שכבת הלכלוך של הצואיש מעניקה לו  +1לקשיחות.
השלכת בוץ :אתה מסוגל לזרוק חתיכות ג'יפה מהגוף שלך על אויביך :גלגול זריקה לטווח של מטר לקוביית כוח (כלומר 6
מטרים) ,על המטרה לגלגל חוסן או להתעוור לסיבוב עבור כל הצלחה או העלאה בגלגול הזריקה.
חומר ביד היוצר :אתה מכוסה בג'יפה עבה וקלה לעיצוב ,כתוצאה מכך אתה לא ממש צריך כיסים ,תיקים וכיוצא בזה – אתה
פשוט תוקע את הנשק או החפץ בתוך הגוף ומניח לפצע הזניח להתרפא ,ניתן לאכסן עד  3קילו לקוביית חוסן (כלומר 18
קילוגרם).
בחור חסון :אתה מתחיל עם כוח ק 6במקום ק ,4כי אתה גבר גבר.
חושים מחודדים +2 :לכל גלגולי ההבחנה.
מהיר :מתעלם מקלפי יוזמה של  5ומטה.
מגנט תופעות מוזרות :מאוד מוזר .כל הזמן קורים לך דברים משונים – לפעמים זה טוב ,לפעמים זה רע .בכל פעם שאתה
מגלגל אותו מספר בקוביות (אפילו כשלון קריטי) משהו משונה קורה – גלגל שוב את הקוביות ,אבל הפעם גלגל גם ק20
לראות מה תוצאות התופעה – 1-2 :הוסף  +1לגלגול;  – 3-4החסר  -1מהגלגול;  – 5-6תוסף  +1לגלגול הבא של היריב; 7-
 – 8מחסר  -1לגלגול הבא של היריב;  – 9-10הוסף  +2לגלגול;  – 11-12החסר  -2מהגלגול;  – 13-14תוסף  +2לגלגול
הבא של היריב;  – 15מחסר  -2לגלגול הבא של היריב;  – 16הוסף  +3לגלגול;  – 17החסר  -3מהגלגול;  – 18אתה מזועזע
(או סופג פציעה אם אתה כבר מזועזע);  – 19היריב שלך מזועזע (או סופג פציעה אם הוא כבר מזועזע);  – 20הוסף  +1לכל
הגלגולים שלך במשך היום.
רקע:
מאקינטור הוא צואיש – ערימה חיה של פסולת וצואה ,גזע שנוצר מזיהומונות בלתי מרוסנת .למרות שהם נראים חרא ,יש
להם בדרך כלל אופי לא רע.
מאקינטור הוא בורגולזאריניסט נלהב – הוא מאמין בחיפושית הזבל הקוסמית בורגולזאר ובנביאּה שימיזאר .בורגולזאר הוא
גם זכר וגם נקבה ,נזיר וזונה ,אכזרי ורחמן ,עצום וזעיר .הדיכוטומיה של בורגולזאר מאפשרת למאמיניו לפעול כפי רצונם
ולטעון שהם עוקבים אחר רצונו ואופיו של בורגולזאר .מאקינטור משתייך לכת הבלתי החלטיים שמשתמשים בקוביית
ההחלטה המקודשת כדי לקבוע את מעשיהם ,גלגל ק – 1 :12ידידותי – 2 ,אדיש – 3 ,שקט – 4 ,פחדן – 5 ,שמח– 6 ,
מתנזר – 7 ,נבזי – 8 ,רגיש – 9 ,נתעב – 10 ,גיבור – 11 ,קודר – 12 ,חרמן.

דּוב הקשוח
גזע :יורק
תכונות:
זריזות ק6
שכל ק4
ק10
כוח
ק6
רוח
חוסן ק6
כשרונות:
לחימה
איום
הבחנה
ירי
התגרות

כריזמה -1
6
קצב
הדיפה 8
קשיחות ( 9מגן ושריון)

ק( 1+10מברשת שיניים גדולה2 :ק 10נזק)
ק8
ק6
ק4
ק4

מגרעות:
בעיית שמיעה :כנראה כל הסמוכטה מפריעה לך לשמוע – -2
לכל גלגולי ההבחנה שקשורים בשמיעה.
סקרנות :היא הרגה את החתול ,והיא עלולה להרוג גם אותך.
הדמות שלך נגררת לכל הרפתקה ,חייבת לבדוק כל דבר
ולחשוף כל תעלומה.
טעות בזיהוי :אתה דומה למישהו ,לא ,לא למישהו אהוב ונחמד.
כל הזמן אנשים מתבלבלים בינך ובין “עוטוש האיום” ,עבריין
קטן מפלום-תחתית.
יתרונות:
כסחן +1 :כשאתה נלחם בעזרת מברשת השיניים הגדולה.
גרגרן :יורק יכול לבלוע חפצים ולשמור אותם שם לשימוש
עתידי.
ממזר חלקלק :יורקים מכוסים בריר מגעיל שמעניק להם  -1לכריזמה .בנוסף כל חפץ קטן שפוגע בך ,כמו נשקים ,אגרופים
או עלי שלכת ,יידבק אליו אלא אם כן מי שמחזיק אותו יצליח בגלגול כוח.
ממזר קשוח :כיוון שיורקים הם כאלה קשוחים ועצבניים הם מתחילים לשחק עם חוסן ק.6
מפצה על משהו :מסיבה כלשהי ,בכל פעם שאתה מחזיק נשק גדול אתה מקבל  +2לכל גלגולי הרוח.
ערס :אתה בריון שנהנה להתעסק עם קטנים ממנו +2 ,להתקפות נגד יצורים קטנים ממך (מבטל את העונשין  -2הרגיל)+1 ,
להתקפה נגד בנות.
חבטה רחבה :במכה אחת ,אתה פוגע בכל מי שמסביבך (כולל חברים) :גלגל גלגול לחימה אחד בעונשין  ,-2גלגל נזק בנפרד
לכל מטרה.
רקע:
יורקים הם חלאות מכוערות ומרושעות שהגיעו לפה מהארץ התיכונה ,הם מצטיינים באלימות ,ביזה ובכלל בלהיות נבזיים.
יורקים מכוסים בריר מגעיל ,ומראשם המוארך בוקעים שתי קרניים מעוקלות.
דוב הוא יורק לא רגיל – מוקדם בחייו הוא נחשף לכתבי הדת האנישנושית (וכנראה גם לכמה חומרים משני תודעה) והושפע
מהטּוב והחסד הבלתי נגמרים של המיננושי .הוא החליט לאמץ את ערכיהם המכובדים ,להיות אזרח שומר חוק וסדר ,ולכסח
את החבר'ה הרעים באשר הם.

