
GURPS דמויות פנטזיה מוכנות מראש ל12הדפס ושחק - 

  התעתדתי להדריך בחוג למשחקי תפקידים. מאחר ובאותו הזמן לא הייתי חובב2008בשנת 
 גדול של מו"ד ושל פנטזיית-מו"ד, החלטתי לנסות להריץ לזאטוטים משחק של פנטזיה

 קלילה נוסח "הנסיכה הקסומה" או "קונאן הברברי" בעולם נקי מאורקים, אלפים ושאר
  שנראתה לי כגנרית מספיקGURPSסממנים טולקינאיים. בתור שיטה, החלטתי להשתמש ב

 כדי לאפשר לי לעשות את מה שאני רוצה מבלי לשנות אותה יותר מדי, ופשוטה מספיק כדי
להסביר אותה למשתתפי החוג בתוך מספר דקות.

 היא מערכת יצירת הדמויות הסבוכה שלה. כדי לחסוך כאב-GURPSהבעיה הגדולה של 
  נק' דמות100 דמויות בתקציב של 12ראש מיותר מכל המעורבים בדבר, הכנתי מראש 

 (הכמות המומלצת לגיבור המתחיל). ניסיתי לבנות את הדמויות כך שמצד אחד יהיה להן
 שילוב מעניין של יכולות ומגבלות, ומצד שני שהמגבלות לא יהפכו את המשחק לאפל

ומדכדכך מדי עבור ילדים.

 רוב מי שאי פעם הנחה בחוגים יוכל מיד להצביע על כמה בעיות במה שעשיתי. הדבר
  מו"ד, ואוהבים פנטזיהאוהביםהראשון, והחשוב ביותר, הוא שילדים שנרשמים לחוגי מו"ד 

 קינאית, ולי כמדריך לא נותר אלא להפוך את השתיים לנסבלות יותר עבורי במקוםטול
  היא שיטה משעממת יחסית, שלאGURPSלנסות לשנות אותן מהיסוד. הבעיה השניה היא ש

 מספקת עניין למי מהשחקנים שאוהבים לגלגל צרורות של קוביות ססגוניות עם מספר
 משתנה של פאות. הבעיה השלישית היא שילדים לא כל כך מתלהבים מהרעיון של דמויות
 עם מגבלות שהוטלו עליהם בידי המנחה, ומעדיפים לשחק דמויות חופשיות יותר, גם במחיר

של היותן פחות חזקות.

 בכל זאת, מאחר והשקעתי לא מעט מאמץ ביצירת הדמויות, נראה לי הוגן לחלוק אותן עם
 שאר העולם, לטובת מי שמריץ משחק חד-פעמי בהתרעה קצרה או מי מצטרף למשחק

GURPS.בעולם פנטזיה קליל ודל-קסם, ואין לו כח לשבת ולהכין דמויות 

  כדי לאQUIRKSדפי הדמות שבקובץ זה שונים מעט מאלה שנהוגים בשיטה: התעלמתי מה-
 ליצור גימיקים לעוסים שקשורים לדמויות. במקומם, הכנסתי תיאור קצר של כל דמות. כמו

 כן, הוספתי לכל דף דמות טור ובו מספר קטוגריות של אנשים שמגיבים בצורה חיובית
  לתגובה).2 לתגובה), וקטגוריות של אנשים שמגיבים אליה בצורה שלילית (-2לדמות (+

 הדבר בעיקר נוצר כדי למנוע מצב שבו יש "דובר" קבוע לקבוצה, וגם כדי שלא כל הצד
 האחורי של דף הדמות יהיה מוקדש לסטטיסטיקות הקשורות לקרב, מה שעלול היה לשכנע

את השחקנים שקרבות הם המוקד של המשחק.
 מלבד זאת, נעשו מספר הזזות והזחות כדי לשמור על הטקסט קריא ועל הפונט לא קטן מדי.

 ,GURPSכל הכישורים, היתרונות והמגבלות שבדפי הדמויות לקוחים מתוך ספר הבסיס של 
מהדורה רביעית.

 כל דף דמות מופיע פעמיים, לזכר ולנקבה, מתוך הנחה שאתם אפילו עצלנים מדי מכדי
לעבור על דף הדמות המודפס עם עט ולשנות את הפרטים הרלוונטיים.

משחק נעים,
אלון
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:שם השחקן

דון בורלו: שם הדמות

אביר שירד מנכסיו: טיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
אציל: מעמד חברתי

כריזמה

מראה חיצוני מרשים

מגבלות
עני

,הגן תמיד על כבודך :כבוד של אבירים

אל תבליג על. כבוד המלך וכבוד האל

.הגן על חלשים ממך. עלבונות

שונות

תיאור חיצוני
,גובה ממוצע, אדם צעיר

לבוש, הילוך קליל

.בקפידה בבגדים יקרים

כישורים

11אסטרטגיה   

14מנהיגות   

12אקרובטיקה   

12סיף   

12שימוש בגלימה   

12דיפלומטיה   

14נימוסי חצר   

12רכיבה   

12שפת גוף   

ציוד
,גלימה, בגדי אצולה

גליונות קלף , סיף

שאר פרטי, וציוד כתיבה

.לבוש קטנים



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק          נזק       סוג נזק

שיסוף     -ק2סיף            

הלם        0גלימה          

הגנות

8:  התחמקות

9):  סיף(חסימה 

9):  גלימה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
פושעים ואויבי הממלכה

תגובות חיוביות
 איכרים, אצילים אחרים

והמלך

הערות

:  נקודות ניסיון



:שם השחקן

דונה בורלה: שם הדמות

אצילה שירדה מנכסיה: טיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
אצילה: מעמד חברתי

כריזמה

מראה חיצוני מרשים

מגבלות
עניה

,הגני תמיד על כבודך :כבוד של אבירים

אל תבליגי על. כבוד המלך וכבוד האל

.הגני על חלשים ממך. עלבונות

שונות

תיאור חיצוני
 גובה, אישה צעיר

 ,הילוך קליל,ממוצע

 לבושה בקפידה בבגדים

.יקרים

כישורים

11אסטרטגיה   

14מנהיגות   

12אקרובטיקה   

12סיף   

12שימוש בגלימה   

12דיפלומטיה   

14נימוסי חצר   

12רכיבה   

12שפת גוף   

ציוד
,גלימה, בגדי אצולה

גליונות קלף , סיף

שאר פרטי, וציוד כתיבה

.לבוש קטנים



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק          נזק       סוג נזק

שיסוף     ק-2סיף            

הלם        0גלימה          

הגנות

8:  התחמקות

9):  סיף(חסימה 

9):  גלימה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
פושעים ואויבי הממלכה

תגובות חיוביות
 איכרים, אצילים אחרים

והמלך

הערות

:  נקודות ניסיון



:שם השחקן

פאקסאוולה: שם הדמות

נזיר מתבודד: טיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
מסוגל לשוחח עם ציפורים

מתחבב בקלות על בעלי חיים

מסוגל להתקיים ממזון מועט

צדיק: מוניטין

מגבלות
לא מסוגל לשקר

ביישן

לעולם לא לצבור רכוש: נדר

שונות

תיאור חיצוני
אדם קטן ושמנמן עם

הולך. קרחת מבריקה

.עם עיניים מושפלות

כישורים

14עשבי מרפא   

14התמצאות בטבע   

12גילוי שקרים   

12שימוש במטה   

11ח   "טיפול בבע

13הסוואה   

12גילוף בעץ   

11טקסים דתיים   

12מדיטציה   

ציוד
, בגדי נזירים פשוטים

, אולר, מטה עץ מגולף

,מגוון של עשבי מרפא

 פירות יער, גרגרים

.וכדומה



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה      +ק2מטה            

הגנות

8:  התחמקות

11):  מטה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
עובדי אלילים

תגובות חיוביות
 פשוטי, אנשי דת אחרים

.העם

הערות

:  נקודות ניסיון



:שם השחקן

פרנציסקנה: שם הדמות

נזירה מתבודדת: טיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
מסוגלת לשוחח עם ציפורים

מתחבבת בקלות על בעלי חיים

מסוגלת להתקיים ממזון מועט

צדקת: מוניטין

מגבלות
לא מסוגלת לשקר

ביישנית

לעולם לא לצבור רכוש: נדר

שונות

תיאור חיצוני
עם, אשה קטנה ושמנמנה

 עינים מבריקות וראש

 המכוסה כמעט תמיד

.במטפחת בד חומה

כישורים

14עשבי מרפא   

14התמצאות בטבע   

12גילוי שקרים   

12שימוש במטה   

11ח   "טיפול בבע

13הסוואה   

12גילוף בעץ   

11טקסים דתיים   

12מדיטציה   

ציוד
, בגדי נזירות פשוטים

, אולר, מטה עץ מגולף

,מגוון של עשבי מרפא

 פירות יער, גרגרים

.וכדומה



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה      +ק2מטה            

הגנות

8:  התחמקות

11):  מטה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
עובדי אלילים

תגובות חיוביות
 פשוטי, אנשי דת אחרים

.בעלי חיים, העם

הערות

:  נקודות ניסיון



:שם השחקן

: אנרישם הדמות

: חייל במשמר המלכותיטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 12:    חיים  12:      כח

  [  ]10: כח רצון  12:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
כושר גופני מעולה

דרגה צבאית

מגבלות
חסר מזל

סובל ממחלת-ים

להגן על האצולה ועל משפחת חובה: 

המלוכה

שונות

תיאור חיצוני
אדם גבוה וזקוף-קומה,

מתהלך תמיד בשריון

מצוחצח.

כישורים

15חנית   

14חרב   

13קשת   

13מגן   

12רכיבה   

11טיפוס   

12ריצה   

10מעקב   

11רכילות   

ציוד
 מדי המשמר המלכותי,

 שריון נחושת מבריק,

 קסדה רחבה, חנית

 ארוכה, פגיון ושאר

כלי-נשק קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה     +ק1חנית           

שיסוף    ק2+1חרב            

חרב             ק       דקירה

דקירה      קשת             ק

הגנות

8:  התחמקות

10):  חנית(חסימה 

10):  חרב(חסימה 

9):  מגן(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
מורדים ופורעי חוק

תגובות חיוביות
 אזרחים מהוגנים, משפחת

המלוכה.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: איזולידהשם הדמות

: חיילת במשמר המלכותיטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 12:    חיים  12:      כח

  [  ]10: כח רצון  12:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
כושר גופני מעולה

דרגה צבאית

מגבלות
חסרת מזל

סובלת ממחלת-ים

להגן על האצולה ועל משפחת חובה: 

המלוכה

שונות

תיאור חיצוני
אישה גבוה וזקופת-

 מתהלכת תמידקומה,

בשריון מצוחצח.

כישורים

15חנית   

14חרב   

13קשת   

13מגן   

12רכיבה   

11טיפוס   

12ריצה   

10מעקב   

11רכילות   

ציוד
 מדי המשמר המלכותי,

 שריון נחושת מבריק,

 קסדה רחבה, חנית

 ארוכה, פגיון ושאר

כלי-נשק קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה     +ק1חנית           

שיסוף    ק2+1חרב            

חרב             ק       דקירה

דקירה      קשת             ק

הגנות

8:  התחמקות

10):  חנית(חסימה 

10):  חרב(חסימה 

9):  מגן(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
מורדים ופורעי חוק

תגובות חיוביות
 אזרחים מהוגנים, משפחת

המלוכה.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פראציוס מאגנוסשם הדמות

: מכשף מתלמדטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]14: כח רצון  09:  זריזות

  [  ]14:   חושים  14:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
כשרון טבעי לכישוף

עמידות לכאב

מגבלות
רגל שמאל כרותה למעלה מהברך

שונות

תיאור חיצוני
גבר צעיר עם שיער

 פרוע, מדדה על רגל

 מעץ, נסמך על קב עץ

פשוט.

כישורים

12אלכימיה   

15מחקר   

11אלה   

14אסטרונומיה   

13כתב הקוסמים   

16כישוף:הצתת אש   

16כישוף:שליטה באש   

15כישוף:שליטה בחום  

15כישוף:הגנה מאש   

ציוד
 רגל מעץ, קב מעץ, בגדי

 מסע פשוטים, מגוון של

 שיקויים ואביזרי קסם

קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה       אלה             ק

 

 

 

הגנות

8:  התחמקות

8):  אלה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 אנשים מאמינים, אנשים

בעלי אמונות טפלות.

תגובות חיוביות
 מכשפים אחרים, יצורים

על-טבעיים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פילומנה שם הדמות

: קוסמת מתלמדתטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]14: כח רצון  09:  זריזות

  [  ]14:   חושים  14:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
כשרון טבעי לכישוף

עמידות לכאב

מגבלות
רגל שמאל כרותה למעלה מהברך

שונות

תיאור חיצוני
בחורה צעירה עם שיער

 פרוע, מדדה על רגל מעץ

ונסמכת על קב עץ פשוט.

כישורים

12אלכימיה   

15מחקר   

11אלה   

14אסטרונומיה   

13כתב הקוסמים   

16כישוף:הצתת אש   

16כישוף:שליטה באש   

15כישוף:שליטה בחום  

15כישוף:הגנה מאש   

ציוד
 רגל מעץ, קב מעץ, בגדי

 מסע פשוטים, מגוון של

 שיקויים ואביזרי קסם

קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה       אלה             ק

 

 

 

הגנות

8:  התחמקות

8):  אלה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 אנשים מאמינים, אנשים

בעלי אמונות טפלות.

תגובות חיוביות
 קוסמים אחרים, יצורים

על-טבעיים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פורטונאטיושם הדמות

: מחפש אוצרותטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]11: כח רצון  12:  זריזות

  [  ]11:   חושים  11:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
בעל חוש-כיוון

בר-מזל

מגבלות
תאב בצע

חברותי מדי, מעדיף לעבוד בקבוצה

שונות

תיאור חיצוני
 גבר מבוגר עם זקן עבה

ופרוע, מתהלך תמיד

בבגדי מסע, לא רחוץ

ולא מגולח.

כישורים

13הישרדות   

12גיאולוגיה   

13גרזן   

14דיג וציד   

12עזרה ראשונה   

11הימורים   

12לוגיסטיקה   

12מלכודות  

ציוד
 בגדי מסע עבים

 ועמידים, מכוש ברזל,

 גרזן יד קטן, מגוון של

ציוד מחנאות.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף       גרזן יד         ק

 

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  גרזן(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 ישויות על-טבעיות,

מחפשי אוצרות אחרים.

תגובות חיוביות
שודדים ומתבודדים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פורטונהשם הדמות

: מחפשת אוצרותטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]11: כח רצון  12:  זריזות

  [  ]11:   חושים  11:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
בעלת חוש-כיוון

בת-מזל

מגבלות
תאבת בצע

חברותית מדי, מעדיפה לעבוד בקבוצה

שונות

תיאור חיצוני
 אישה מבוגרת עם שיער

 בהיר מתולתל ופרוע,

 בבגדימתהלכת תמיד 

מסע, לא רחוצה

ולא מטופחת.

כישורים

13הישרדות   

12גיאולוגיה   

13גרזן   

14דיג וציד   

12עזרה ראשונה   

11הימורים   

12לוגיסטיקה   

12מלכודות  

ציוד
 בגדי מסע עבים

 ועמידים, מכוש ברזל,

 גרזן יד קטן, מגוון של

ציוד מחנאות.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף       גרזן יד         ק

 

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  גרזן(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 ישויות על-טבעיות,

מחפשי אוצרות אחרים.

תגובות חיוביות
שודדים ומתבודדים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: ארדלוקשם הדמות

: בדרן נודדטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
חופש ביטוי

כשרון מוזיקלי

זכרון טוב

מגבלות
חוכמולוג

אנאלפאבית

שונות

תיאור חיצוני
בחור צעיר, נמוך ומלא-

 מרץ, מתהלך תמיד

 בבגדים צבעוניים

ונוצצים.

כישורים

13תוף   

15חליל   

14שירה   

14זריזות ידיים   

13תחפושות   

13תחמנות   

11היפנוזה מוזיקלית  

12חרב  

12פריצת מנעולים  

ציוד
 חרב קצרה, חליל רועים,

 בגדים ססגוניים, גלימת

 צמר גסה, מגוון של

 חפצים קטנים שנגנבו

ממקומות שונים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף       חרב קצרה        ק

-ק     דקירה2חרב קצרה        

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  חרב(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
משפחת המלוכה, 

אצילים.

תגובות חיוביות
פשוטי העם, נוודים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: לאורטהשם הדמות

: בדרנית נודדתטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
חופש ביטוי

כשרון מוזיקלי

זכרון טוב

מגבלות
חוכמולוגית

אנאלפאביתית

שונות

תיאור חיצוני
 בחורה צעירה, נמוכה

 ונמרצת, מתהלכת תמיד

 בבגדים צבעוניים

ונוצצים.

כישורים

13תוף   

15חליל   

14שירה   

14זריזות ידיים   

13תחפושות   

13תחמנות   

11היפנוזה מוזיקלית  

12חרב  

12פריצת מנעולים  

ציוד
 חרב קצרה, חליל רועים,

 בגדים ססגוניים, גלימת

 צמר גסה, מגוון של

 חפצים קטנים שנגנבו

ממקומות שונים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף       חרב קצרה        ק

-ק     דקירה2חרב קצרה        

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  חרב(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
משפחת המלוכה, 

אצילים.

תגובות חיוביות
פשוטי העם, נוודים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: יאןשם הדמות

: רועה צאן, עבד משוחררטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 14:    חיים  14:      כח

  [  ]09: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]09:   חושים  09:   תבונה

 [  ] 14:  סיבולת  14:    כושר

יתרונות
עמידות לרעל

התאוששות מהירה

עמידות לכשפים

מגבלות
סטיגמה: עבד משוחרר

תיאבון גדול

שונות

תיאור חיצוני
 אדם גדול ושרירי, גבוה

ושתקן. קעקוע על המצח

מסביר לכולם שהוא עבד

משוחרר.

כישורים

10מקלעת   

12התגוששות   

11אלה   

9חקלאות   

15הרמת משאות   

10איומים   

8בישול  

15שחיה  

14שירה  

8ימאות  

10פריצה  

ציוד
 בגדי איכר פשוטים,

 מקלעת עור, אלה גדולה

 מעץ, בקבוקון שמן,

 מחבת ומגוון חומרים

לבישול.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה      ק2+3אלה           

ק        חבטה2מקלעת          

-ק       חבטה1אגרוף          

התגוששות      משתנה      לפיתה

הגנות

9:  התחמקות

8):  אלה(חסימה 

9):  התגוששות(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
רוב אזרחי המדינה.

תגובות חיוביות
 עבדים ועבדים

משוחררים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: יאנהשם הדמות

: רועת צאןטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 14:    חיים  14:      כח

  [  ]09: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]09:   חושים  09:   תבונה

 [  ] 14:  סיבולת  14:    כושר

יתרונות
עמידות לרעל

התאוששות מהירה

עמידות לכשפים

מגבלות
סטיגמה: שפחה משוחררת

תיאבון גדול

שונות

תיאור חיצוני
 אשה גדולה ושרירית,

 גבוהה ושתקנית. קעקוע

 על המצח מסביר לכולם

שהיא שפחה משוחררת.

כישורים

10מקלעת   

12התגוששות   

11אלה   

9חקלאות   

15הרמת משאות   

10איומים   

8בישול  

15שחיה  

14שירה  

8ימאות  

10פריצה  

ציוד
 בגדי איכרה פשוטים,

 מקלעת עור, אלה גדולה

 מעץ, בקבוקון שמן,

 מחבת ומגוון חומרים

לבישול.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

חבטה      ק2+3אלה           

ק        חבטה2מקלעת          

-ק       חבטה1אגרוף          

התגוששות      משתנה      לפיתה

הגנות

9:  התחמקות

8):  אלה(חסימה 

9):  התגוששות(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
רוב אזרחי המדינה.

תגובות חיוביות
 עבדים ועבדים

משוחררים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: רפאלשם הדמות

: אקרובט מוכשרטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]10: כח רצון  14:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
שיווי משקל מושלם

גמישות

 

מגבלות
בטחון עצמי מופרז

 חייב לקחת סיכונים,: קוד התנהגות

חייב תמיד להענות לאתגר.

שונות

תיאור חיצוני
 אדם גבוה, רזה וגמיש.

 לובש בגדים פשוטים

 ולא-בולטים. מביט תמיד

 כלפי מעלה, בחיפוש

אחרי האתגר הבא.

כישורים

16אקרובטיקה   

16טיפוס   

15קפיצה   

16פגיון   

16זריקת סכינים   

13מטה   

15התגנבות  

10הופעה  

10ריצה  

14להטוטנות  

 

ציוד
 בגדים קלים, מקל ארוך

 לשמירה על שיווי משקל,

 פגיון קטן ומעוטר,

 מספר חפצים קטנים

ללהטוטים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3פגיון          

-ק      דקירה3זריקת סכין     

+ק      חבטה2מטה            

 

הגנות

9:  התחמקות (רגילה)

11:  התחמקות (אקרובטית)

10):  פגיון(חסימה 

11):  מטה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 אנשים מכובדים.

תגובות חיוביות
 פשוטי העם, אנשי קרקס

אחרים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: רפאליטהשם הדמות

: אקרובטית מוכשרתטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 09:    חיים  09:      כח

  [  ]10: כח רצון  14:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
שיווי משקל מושלם

גמישות

 

מגבלות
בטחון עצמי מופרז

 חייבת לקחת סיכונים,: קוד התנהגות

חייבת תמיד להענות לאתגר.

שונות

תיאור חיצוני
 אישה גבוהה, רזה

 וגמישה. לובשת בגדים

 פשוטים ולא-בולטים.

 מביטה תמיד כלפי מעלה,

 בחיפוש אחרי האתגר

הבא.

כישורים

16אקרובטיקה   

16טיפוס   

15קפיצה   

16פגיון   

16זריקת סכינים   

13מטה   

15התגנבות  

10הופעה  

10ריצה  

14להטוטנות  

 

ציוד
 בגדים קלים, מקל ארוך

 לשמירה על שיווי משקל,

 פגיון קטן ומעוטר,

 מספר חפצים קטנים

ללהטוטים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3פגיון          

-ק      דקירה3זריקת סכין     

+ק       חבטה2מטה            

 

הגנות

9:  התחמקות (רגילה)

11:  התחמקות (אקרובטית)

10):  פגיון(חסימה 

11):  מטה(חסימה 

מפגשים

תגובות שליליות
 אנשים מכובדים.

תגובות חיוביות
 פשוטי העם, אנשי קרקס

אחרים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פרציפלשם הדמות

: ממציא מחונןטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]13: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]13:   חושים  13:   תבונה

 [  ] 09:  סיבולת  09:    כושר

יתרונות
כשרון טכני

 

 

מגבלות
סקרן

לא בכושר

מכור לעבודה

שונות

תיאור חיצוני
 אדם לא-בולט בגובה

 ממוצע, מסתכל תמיד

 לצדדים בפיזור נפש.

 לבוש בבגדי עבודה

 פשוטים, תמיד עם עפרון

בהישג יד.

כישורים

17הנדסה   

14פיזיקה   

14כימיה   

13נגרות   

15נפחות   

15בניה באבן   

16מנעולנות  

13רפואה  

10סכין  

10יידוי אבנים  

 

ציוד
 בגדי עבודה, סכין

 גילוף, כלי כתיבה,

 קורנס, שלל כלי עבודה

והמצאות גמורות למחצה.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3סכין           

-ק      חבטה3יידוי אבנים    

 

 

הגנות

7:  התחמקות

10):  סכין(חסימה 
 

מפגשים

תגובות שליליות
 מכשפים, אנשים עם

 אמונות טפלות, ישויות

על-טבעיות

תגובות חיוביות
ממציאים ומלומדים

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: תיאודורהשם הדמות

: ממציאה מחוננתטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]13: כח רצון  10:  זריזות

  [  ]13:   חושים  13:   תבונה

 [  ] 09:  סיבולת  09:    כושר

יתרונות
כשרון טכני

 

 

מגבלות
סקרנית

לא בכושר

מכורה לעבודה

שונות

תיאור חיצוני
 אשה לא-בולטת בגובה

 ממוצע, מסתכלת תמיד

 לצדדים בפיזור נפש.

 לבושה בבגדי עבודה

 פשוטים, תמיד עם עפרון

בהישג יד.

כישורים

17הנדסה   

14פיזיקה   

14כימיה   

13נגרות   

15נפחות   

15בניה באבן   

16מנעולנות  

13רפואה  

10סכין  

10יידוי אבנים  

 

ציוד
 בגדי עבודה, סכין

 גילוף, כלי כתיבה,

 קורנס, שלל כלי עבודה

והמצאות גמורות למחצה.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3סכין           

-ק      חבטה3יידוי אבנים    

 

 

הגנות

7:  התחמקות

10):  סכין(חסימה 
 

מפגשים

תגובות שליליות
 מכשפים, אנשים עם

 אמונות טפלות, ישויות

על-טבעיות

תגובות חיוביות
ממציאים ומלומדים

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פילוסטראטושם הדמות

: משביע-שדיםטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
כשרון טבעי לכישוף

שקדנות

 

מגבלות
ראיה לקויה

: אשמדאי, שליט השדיםאויב

שונות

תיאור חיצוני
 גבר עם תווי-פנים של

 אדם צעיר, אבל עם

 שיער לבן ארוך וחלק.

 לבוש בגלימה ארוכה

עם עיטורים מוזרים.

כישורים

13טקס:זימון שד   

12טקס:השבעת שד   

12טקס:שד לחפץ   

13משא ומתן   

12התחבאות   

12הכרת כשפים   

14לחש:גילוי כשפים 

11לחש:שפת האל-מתים

12פגיון  

 

 

ציוד
 פגיון טקסי קטן,

 מגילות קלף להשבעה,

 טבעות ואביזרי קסם

קטנים ושונים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3פגיון          

 

 

 

הגנות

7:  התחמקות

9):  פגיון(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
 מכשפים אחרים, שדים,

.אנשים מאמינים

תגובות חיוביות
 רוחות, עובדי

אלילים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: פילוסטראטהשם הדמות

: משביעת-שדיםטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 10:  סיבולת  10:    כושר

יתרונות
כשרון טבעי לכישוף

שקדנות

 

מגבלות
ראיה לקויה

: אשמדאי מלך השדיםאויב

שונות

תיאור חיצוני
 אישה עם תווי-פנים

 של נערה צעירה, אבל

 עם שיער לבן ארוך

 וחלק. לבושה בגלימה

 ארוכה עם עיטורים

מוזרים.

כישורים

13טקס:זימון שד   

12טקס:השבעת שד   

12טקס:שד לחפץ   

13משא ומתן   

12התחבאות   

12הכרת כשפים   

14לחש:גילוי כשפים 

11לחש:שפת האל-מתים

12פגיון  

 

 

ציוד
 פגיון טקסי קטן,

 מגילות קלף להשבעה,

 טבעות ואביזרי קסם

קטנים ושונים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

דקירה    -ק  3פגיון          

 

 

 

הגנות

7:  התחמקות

9):  פגיון(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
 מכשפים אחרים, שדים,

.אנשים מאמינים

תגובות חיוביות
 רוחות, עובדי

אלילים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: יאסוןשם הדמות

: מלח בספינת-סוחרטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
חושים חדים

דרגה: רב-חובל

 

מגבלות
נדודי שינה על היבשה

 אל תרמה אנשים זרים,: כבוד של מלחים

אל תפגע ביריב שנכנע, אל תסרב למשא-

ומתן.

שונות

תיאור חיצוני
 גבר שזוף, עם עור

 בגוון חום כהה. פנים

 צרובים ממסעות

 ארוכים על הים.

הליכה מתנדנדת מעט.

כישורים

14ימאות   

13ניווט   

13ניהול ספינה   

14קשירת חבלים   

12חרב   

12מסחר   

14טיפוס  

13תצפית  

12פגיון  

 

 

ציוד
 חרב מעוקלת, מדי

 קצין ימי, אביזרי

 ניווט, טלסקופ,

 חרוזים נוצצים

למסחר, חבלים חזקים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף    +ק  1חרב מעוקלת     

חרב מעוקלת    פירוק היריב מנשקו

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  חרב(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
אנשי ההרים.

תגובות חיוביות
מלחים, אנשי החוף.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: איפיגניהשם הדמות

: מלחית בספינת-סוחרטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]12: כח רצון  11:  זריזות

  [  ]12:   חושים  12:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
חושים חדים

דרגה: רב-חובל

 

מגבלות
נדודי שינה על היבשה

 אל תרמי אנשים זרים,: כבוד של מלחים

אל תפגעי ביריב שנכנע, אל תסרבי למשא-

ומתן.

שונות

תיאור חיצוני
 אישה שזופה, עם עור

 בגוון חום כהה. פנים

 צרובות ממסעות

 ארוכים על הים.

הליכה מתנדנדת מעט.

כישורים

14ימאות   

13ניווט   

13ניהול ספינה   

14קשירת חבלים   

12חרב   

12מסחר   

14טיפוס  

13תצפית  

12פגיון  

 

 

ציוד
 חרב מעוקלת, מדי

 קצין ימי, אביזרי

 ניווט, טלסקופ,

 חרוזים נוצצים

למסחר, חבלים חזקים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף    +ק  1חרב מעוקלת     

חרב מעוקלת    פירוק היריב מנשקו

 

 

הגנות

8:  התחמקות

9):  חרב(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
אנשי ההרים.

תגובות חיוביות
מלחים, אנשי החוף.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: אמתיסטשם הדמות

: רקדן מיומןטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]10: כח רצון  13:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
כשרון תנועה

 

 

מגבלות
פחד גבהים

קיבה רגישה

שונות

תיאור חיצוני
 אדם נמוך מהממוצע

ושעיר מעט, מהיר-

תנועה וקל איברים.

כישורים

16ריקוד   

14הליכת חתול   

15קפיצה   

15זחילה   

13זריזות ידיים  

12עזרה ראשונה   

13חרב  

14מחול חרבות  

11ציור  

 

 

ציוד
 בגדים פשוטים

 ורחבים, מכנסיים עם

 קצוות ארוכים

 ומתנפנפים, זוג

 חרבות, פעמונים וכלי

הקשה קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף    +ק  1חרב            

-ק       שיסוף2מחול חרבות     

 

 

הגנות

9:  התחמקות

11:  התחמקות (בזמן ריקוד)

9):  חרב(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
 כל החיות מלבד

חתולים.

תגובות חיוביות
פשוטי העם, חתולים.

הערות

נקודות ניסיון:  



:שם השחקן

: אמתיסטשם הדמות

: רקדנית מיומנתטיפוס

דף דמות

    מקסימום    נוכחי                   

 [  ] 10:    חיים  10:      כח

  [  ]10: כח רצון  13:  זריזות

  [  ]10:   חושים  10:   תבונה

 [  ] 11:  סיבולת  11:    כושר

יתרונות
כשרון תנועה

 

 

מגבלות
פחד גבהים

קיבה רגישה

שונות

תיאור חיצוני
 אשה נמוכה מעט

 מהממוצע, קופצנית,

 מהירת-תנועה וקלת

איברים.

כישורים

16ריקוד   

14הליכת חתול   

15קפיצה   

15זחילה   

13זריזות ידיים  

12עזרה ראשונה   

13חרב  

14מחול חרבות  

11ציור  

 

 

ציוד
 שמלה פשוטה עם קצוות

 ארוכים ומתנפנפים,

 זוג חרבות, פעמונים

וכלי הקשה קטנים.



קרבות

כלי נשק
 סוג נשק           נזק       סוג נזק

שיסוף      1חרב            ק+

-ק      שיסוף2מחול חרבות     

 

 

הגנות

9:  התחמקות

11:  התחמקות (בזמן ריקוד)

9):  חרב(חסימה 

 

מפגשים

תגובות שליליות
 כל החיות מלבד

חתולים.

תגובות חיוביות
פשוטי העם, חתולים.

הערות

נקודות ניסיון:  


