
תגי ארגון 
כנופיה: במקום בו יש אחד, יש גם אחרים. הרבה אחרים. 

קבוצה: הם מסתובבים בדרך כלל בקבוצות של 3-6 פרטים בערך. 
מתבודד: הוא חי ונלחם לבדו. 

תגי גודל 
זעיר: הוא קטן בהרבה מננס. 
קטן: הוא בערך בגודל של ננס. קטן: הוא בערך בגודל של ננס. 

גדול: הוא גדול בהרבה מאדם, בערך כמו כרכרה. 
עצום: הוא בגודל של בית קטן או אף יותר מכך. 

גולמי: מבנה הגוף שלו אינו טבעי ואבריו הפנימיים מוזרים. 
זהיר: הוא מעדיף לשרוד מאשר לפעול בתוקפנות. 

חוצן: הוא הגיע ממעבר לעולם החומרי.  
חשאי: הוא יודע להסוות את עצמו ומעדיף לתקוף עם יתרון ההפתעה. 

יציר-כפיים: הדבר הזה לא נולד, הוא הורכב. 
מאורגן: אם אחד יובס, האחרים כנראה יכעסו. הוא גם עשוי לקרוא לתגבורת. 

מבעית: עצם נוכחותו ומראהו מעוררים פחד. מבעית: עצם נוכחותו ומראהו מעוררים פחד. 
נבון: הוא פיקח מספיק כדי לפתח מיומנות. את יכולה לתת למפלצת תג תואם. 
נכלולי: הסכנה העיקרית שביצור מצויה דווקא מעבר להתנגחות פיזית גסה. 

צובר: כמעט בטוח שיש לו אוצרות. 
קסום: היצור קסום מטבעו. 

תגי מפלצות 

מה ידוע לגביה, שהיא נוהגת לעשות? 
 כתבי מהלך שמתאר מה המפלצת עושה. 

מה המפלצת רוצה, שעלול לגרום בעיות לאחרים? 
 זהו היצר של המפלצת. כתבי אותו בצורת שם פועל. 

איך המפלצת צדה או נלחמת בדרך כלל? 
 בקבוצות גדולות: כנופיה, 1ק6 נזק, 3 נק"פ. 

 בקבוצות קטנות, בערך 2-5 פרטים: קבוצה, 1ק8 נזק, 6 נק"פ.  נק"פ. 
 לגמרי לבד: מתבודד, 1ק10 נזק, 12 נק"פ. 

כמה גדולה המפלצת? 
 בערך כמו חתול בית או פחות: זעיר, מגע, -2 נזק. 

 בערך בגודל של ננס: קטן, סמוך. 
 בערך כמו אדם: סמוך. 

 בגודל של כרכרה: גדול, סמוך, הישג, +4 נק"פ, +1 נזק. 
 הרבה יותר מכרכרה: עצום, הישג, +8 נק"פ, +2 נזק.  נזק. 

מהי ההגנה העיקרית שלה? 
 עור או בגדים: 0 שריון. 

 עור עבה או שריון עור: 1 שריון. 
 קשקשים או שריון חלקי: 2 שריון. 
 עצם או שריון מלא: 3 שריון. 

 הגנה קסומה קבועה: 4 שריון, קסום. 

במה המפלצת ידועה במיוחד? (בחרי בכל מה שמתאים) במה המפלצת ידועה במיוחד? (בחרי בכל מה שמתאים) 
 כוח מתפרץ: +2 נזק, הודף. 

 מיומנות בהתקפה: מגלגלת נזק פעמיים ומשתמשת בתוצאה הגבוהה יותר. 
 מיומנות בהגנה: +1 שריון. 
 התקפות זריזות: +1 חודר. 

 סיבולת יוצאת דופן: +4 נק"פ. 
 עורמה או הטעיה: חשאי. כתבי מהלך שהוא תכסיס מלוכלך. 

 יתרון שימושי כמו יכולת מעוף או עור אבן: הוסיפי תכונה מיוחדת.  יתרון שימושי כמו יכולת מעוף או עור אבן: הוסיפי תכונה מיוחדת. 
 השגחה עליונה: קדוש, +2 לנזק או +2 לנק"פ או שניהם (לבחירתך). 

 לחשים וקסם: קסום. כתבי מהלך לגבי הלחשים שלו. 

מהי צורת ההתקפה המועדפת על המפלצת? 
צייני אותה לצד ערך הנזק של המפלצת. תשובות נפוצות כוללות: טפרים, סוג של כלי נשק, או לחש מסוים.  

לאחר מכן מצאי אלו מהתיאורים הבאים מתאימים לצורת ההתקפה הזו: 
 היא חמושה באופן אכזרי ובולט: +2 לנזק. 

 התקפתה של המפלצת מאפשר לה לשמור על מרחק בטוח מאחרים: הישג. 
 החימוש שברשותה קטן וחלש: הקטיני את קוביית הנזק באחד. 

 אמצעי ההתקפה מסוגל לחתוך או לחדור דרך מתכת: הרסני, +1 חודר או +3 חודר אם ההתקפה מפלחת דרך מתכת בקלות.  חודר אם ההתקפה מפלחת דרך מתכת בקלות. 
 שריון אינו מועיל בפני נזק זה (עקב קסם, גודל, וכו'): מתעלם משריון. 

 היא לרוב מתקיפה ממרחק (באמצעות קסם, חיצים או קליעים אחרים): קרוב או רחוק או שניהם (להחלטתך). 

אלו מהמשפטים הבאים מתאר את המפלצת? (בחרי בכל מה שמתאים) 
 היא מסוכנת לא בגלל הפצעים שהיא גורמת, אלא מסיבות אחרות: נכלולי, הפחיתי את קוביית הנזק, כתבי מהלך שמראה כיצד היא מסוכנת. 

 היא מתאגדת בקבוצות גדולות ומסוגלת לקרוא לתגבורת: מאורגן, כתבי מהלך של זימון בני ברית לעזרה. 
 היא חכמה בערך כמו אדם: נבון. 

 היא מגנה על עצמה תוך שימוש במגן או כלי דומה: זהיר, +1 שריון.  שריון. 
 היא אוספת מציאות שאנשים יחשיבו לבעלות ערך (זהב, אבני חן, סודות): צובר. 

 היא לא מהעולם הזה: חוצן, כתבי מהלך בו המפלצת משתמשת בידע או בכוחות החוצניים שלה. 
 מה שמחזיק אותה בחיים אינו תהליך ביולוגי רגיל: +4 נק"פ. 

 מישהו בנה אותה: יציר-כפיים, כתבי תכונה מיוחדת או שתיים שקשורות למבנה שלה או למטרה לשמה נוצרה. 
 יש לה חזות מטרידה, מפחידה או מזעזעת: מבעית, כתבי תכונה מיוחדת לגבי מה שמבעית במפלצת. 

 מבנה הגוף שלה מוזר או שחסרים בו איברים פנימיים: גולמי, +1 שריון, +3 נק"פ. 
 המפלצת (או הגזע שלה כולו) עתיקה בהרבה מבני התמותה השונים: הגדילי את קוביית הנזק שלה באחד.  המפלצת (או הגזע שלה כולו) עתיקה בהרבה מבני התמותה השונים: הגדילי את קוביית הנזק שלה באחד. 

 היא נרתעת מאלימות: מגלגלת נזק פעמיים ומשתמשת בתוצאה הנמוכה יותר. 

ואנור: יצירת מפלצת 
התחילי בלתאר את המפלצת לשחקנים. התיאור מתחיל עוד לפני שההרפתקנים רואים בכלל את המפלצת עצמה: תארי היכן היא חיה ואלו סימנים השאירה בסביבתה.  

מהתיאורים שלך תצמח המפלצת. 

אם עולה הצורך בנתונים, שאלי את עצמך את השאלות הבאות ועני עליהן תוך הסתמכות על העובדות שכבר נקבעו או דומיינו לגבי המפלצת.  
אם שתי תשובות נותנות לך את אותו התג, תוכלי לשפר את הנק"פ של המפלצת או את הנזק שלה ב-1 או 2 עבור כל תג שהתקבל פעמיים, אם תרצי. אם מסתבר שסך הנק"פ של המפלצת אמור לרדת ל-0 ומטה, הוא נשאר 1. 

בסיום התהליך, ייתכן שלמפלצת יהיה רק מהלך אחד. אם את מתכננת להשתמש במפלצת יותר מפעם אחת, כדאי להמציא עבורה עוד מהלך או שניים. המהלכים הנוספים יכולים לתאר צורות התקפה משניות, שימושים משניים  
ליכולת עיקרית, או קשר מיוחד למקום מסויים בעולם. ליכולת עיקרית, או קשר מיוחד למקום מסויים בעולם. 

תני למפלצת שם הולם. חשבי על משהו שישמע זר, או דווקא מוכר, שיעלה בדמיונם של השחקנים תמונה מסוימת. 

כשאת רוצה ליצור מפלצת תוך כדי משחק... 
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