
ואנור: מהלכי שחקן  כשאתה בהרפתקה... 

ערש דווי 

עומס יתר 

עליית דרגה 

סיום מפגש 

מסע בדרך חתחתים 

הקמת מחנה 

עמידה על המשמר 

התגרות בגורל 
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בחינה 

משא ומתן 

סיוע או סיכול 



כשאתה בעיר... 

התהוללות 

הצטיידות 

התאוששות 

כאשר אתה מבלה את זמנך הפנוי בתרגול, מדיטציה או למידה, אתה צובר הכנות  
לפעולה. קבל הכנה אחת אם התאמנת במשך שבוע או שניים. קבל 3 הכנות אם 
התאמנת במשך חודש או יותר. כאשר אתה נמצא במצב בו האימונים יועילו,  
נצל הכנה אחת כדי לקבל 1+ לגלגול. ניתן לנצל הכנה אחת בלבד בכל גלגול.  

אימונים 

ידוע לשמצה 

גיוס 

ציוד למבוכים 

+תוסף: הפריט משפיע על יעילות פעולותיה של הדמות במצבים מסוימים. הוא  
עשוי לתת "1+ להפגנת הידע הבאה", "1- מתמשך לללכת מכות" וכדומה. 

איטי: השימוש בפריט לוקח כמה דקות. 

בליעה: חומר בליעה משפיע רק על מי שבלע אותו, באופן ישיר או לאחר שהחומר  
נוסף למזון או למשקה. 

דו-ידני: דרושות שתי הידיים כדי להשתמש בחפץ ביעילות. 

דורש: רק אנשים מסוימים יכולים להשתמש בפריט. אם אינך עונה על הדרישות,  דורש: רק אנשים מסוימים יכולים להשתמש בפריט. אם אינך עונה על הדרישות,  
לא תוכל להפיק מהפריט את המיטב, אם תוכל להשתמש בו בכלל. 

לבוש: צריך ללבוש או לעטות את הפריט כדי להשתמש בו. 

מטבעות: זהו מחיר השוק הרגיל של הפריט. אם המחיר כולל "פחות כריזמה",  
פירוש הדבר שדמות יכולה להפחית את ערך תכונת הכריזמה שלה (לא המתאם)  

מהמחיר המלא, בתנאי שהיא מתמקחת קצת. בואנור, המטבע הנפוץ נקרא טאריוס. 

מסוכן: קל להזיק לעצמך באמצעות חפץ זה. אם אתה מתעסק בחפץ מסוכן מבלי  
לנקוט באמצעי זהירות נאותים, המנחה מוזמנת לקבוע השלכות בלתי נעימות. לנקוט באמצעי זהירות נאותים, המנחה מוזמנת לקבוע השלכות בלתי נעימות. 

מסורבל: לא קל להניף או לאחוז בחפץ זה, וקשה לתפעל אותו. 

משקל: משקל הפריט נספר כנגד המעמסה שלך. חפץ ללא ערך משקל הוא חפץ  
שלא נועד להינשא. משקלם של 100 מטבעות הוא 1, אבל אבני חן או פריטי  

אומנות בשווי זהה עשויים לשקול יותר או פחות. 

נגיעה: החומר משפיע במגע בעור. 

צידה: זה אכיל. פחות או יותר. 

שימושים: אפשר להשתמש בפריט מספר מוגבל של פעמים. שימושים: אפשר להשתמש בפריט מספר מוגבל של פעמים. 

תגי ציוד 

+נזק: הנשק הזה קטלני במיוחד. כאשר אתה גורם נזק עם כלי הנשק, הוסף את תוסף  
הנזק המצויין. 

הודף: כלי הנשק הזה מסוגל לדחוף מישהו אחורה, ואולי אף להפיל אותו מרגליו. 

הלם: הנשק לא מסב נזק קטלני, אלא נזק הלם. 

הרסני: הנשק מסב פגיעות מכוערות במיוחד, קורע בשר ואיברים. 

חודר: הנשק חודר מבעד לשריון. כאשר אתה גורם נזק, הפחת את המספר המצויין  
מהשריון של היריב לצורך חישוב הנזק של ההתקפה. מהשריון של היריב לצורך חישוב הנזק של ההתקפה. 

טעינה: אחרי שאתה תוקף באמצעות הנשק, נדרשים כמה רגעים לדרוך אותו מחדש. 

מדויק: הנשק שימושי כשמתקיפים איתו בזהירות, לא בכוח. כאשר אתה הולך מכות  
באמצעות נשק זה, גלגל +זריזות במקום +כוח. 

מוטל: אפשר להטיל את הנשק למרחק. אם מבצעים צליפה עם הנשק, אי אפשר לבחור  
להפחית תחמושת בתוצאה של 7-9. אחרי שהוטל, הוא לא זמין עד שיקחו אותו בחזרה. 

מתעלם משריון: לא מפחיתים את ערך השריון מהנזק שנגרם. 

תחמושת: החפץ הזה הוא תחמושת של נשקי טווח מסויימים. המספר המצויין לא  תחמושת: החפץ הזה הוא תחמושת של נשקי טווח מסויימים. המספר המצויין לא  
מייצג כמות מדויקת של חיצים או אבני קלע, אלא מייצג כמה נותר לך באופן כללי. 

תגי כלי נשק 

מגע: הנשק יעיל רק בטווח נגיעה, אך לא מעבר לכך. 

סמוך: הנשק מסוגל לפגוע במישהו במרחק עד חצי מטר, בערך. 

הישג: אפשר לתקוף באמצעותו יריב במרחק של 2-3 מטרים. 

קרוב: אם אפשר לראות לו את הלבן בעיניים, אפשר להתקיף אותו. 

רחוק: אם אפשר לשמוע אותו צועק, אפשר להתקיף אותו. 

תגי טווח 
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