
ואנור: מהלכי מנחה 

• לתאר עולם מופלא. 
• למלא את חיי הדמויות בהרפתקאות. 

• לשחק כדי לגלות מה קורה. 

מטרות 

• ציירי מפות, השאירי חללים ריקים. 
כשמתואר מיקום חדש, הוסיפי אותו למפה. תני למפות להתפתח ולהשתנות. 

• פני אל הדמויות, לא לשחקנים. 
למקד את המשחק בסיפור, לחשוב על המצב מנקודת מבטן של הדמויות. 

• הוסיפי פנטזיה. 
העולם מלא במסתורין וקסם.  

• בצעי מהלך הנובע מהסיפור. • בצעי מהלך הנובע מהסיפור. 
להתמקד בפרט אחד מהמצב הנוכחי ולעשות איתו משהו מעניין. 

• אל תגידי את שם המהלך. 
הציגי אותם לשחקנים כתוצר ישיר של פעולותיהם, מאחר וזה באמת המצב. 

• הפיחי חיים בכל מפלצת. 
מפלצות הן יצורים מופלאים עם מניעים משל עצמם. ריחות, מראות, צלילים.  

• תני שם לכל אדם. 
סביר להניח שיש לו גם אישיות, מטרות או דעות, אבל אפשר לפתחם בהמשך.  סביר להניח שיש לו גם אישיות, מטרות או דעות, אבל אפשר לפתחם בהמשך.  

• שאלי שאלות, השתמשי בתשובות. 
אם אין לך רעיון, שאלי את השחקנים והשתמשי במה שהם אומרים. 

• העריצי את הדמויות. 
עודדי אותן בניצחונותיהן והתאבלי על תבוסתן.  

• חשבי מסוכן. 
חשבי כיצד ניתן להציב כל דבר בסכנה, לפרקו ולהשמידו. העולם משתנה.  

• התחילי וסיימי עם הסיפור. • התחילי וסיימי עם הסיפור. 
כל דבר שעושים במשחק נובע מהאירועים בסיפור ומוביל בחזרה אליהם.  

• פעלי גם מאחורי הקלעים. 
לפעמים המהלך הכי טוב שלך מחכה בחדר הבא, או בקומה אחרת של המבוך.  

עקרונות 

• כאשר הקבוצה פונה אליך כדי לגלות מה קורה. 
• כאשר השחקנים מציגים בפניך הזדמנות פז. 

• כאשר הם מגלגלים 6 ומטה. 
צרי תגובות שרשרת. השתמשי בהצלחות ובכשלונות של מהלכי הדמויות  
ובמהלכיך הקודמים, ובני עליהן. לאחר כל מהלך, שאלי "מה אתה עושה?" 

רך או קשה? מתי לבצע מהלך? 

• להשתמש במהלך של מפלצת, איום או מיקום. 
מהלך של מפלצת או מיקום הוא פשוט תיאור של מה שהמפלצת או המיקום  
עושים. השתמשי במהלכים אלו כדי להביא את האיום לידי ביטוי במשחק. 

• לחשוף פרט בלתי רצוי. 
עובדה שהשחקנים היו רוצים שלא תהיה נכונה: חשפי את עומק הצרה. 

• להציג סימנים לסכנה מתקרבת. 
"סכנה" הוא כל דבר רע שעתיד להופיע. הראי שמשהו עומד לקרות, אלא אם "סכנה" הוא כל דבר רע שעתיד להופיע. הראי שמשהו עומד לקרות, אלא אם 

השחקנים יעשו משהו למנוע זאת. 

• לגרום נזק. 
בחרי מתוך הסיפור מקור אחד לנזק שמאיים על הדמויות והשתמשי בו.  

• לנצל חלק ממשאביהם. 
כלי נשק, שריון, ריפוי, לחשים מתמשכים. לאו דווקא באופן קבוע.  

• להפנות את המהלך שלהם כנגדם. 
חשבי על הדרך בה מהלך מיטיב עם הדמות והשתמשי בו דווקא לרעתה.  חשבי על הדרך בה מהלך מיטיב עם הדמות והשתמשי בו דווקא לרעתה.  

לחילופין, העניקי את היתרון שמציע המהלך גם למישהו שפועל נגד הדמויות.  

• להפריד ביניהם. 
לא משנה כיצד, זה בהחלט יגרום לבעיות. 

• לתת הזדמנות שמתאימה ליכולות מקצוע. 
הציגי הזדמנות שבה יש מקום למקצוע אחד לבלוט 

• להציג צד שלילי למקצוע, הגזע או הציוד שלהם. 
בדיוק כפי שכל מאפיין יכול להתבלט, לכל אחד מהם יש גם את חסרונותיו בדיוק כפי שכל מאפיין יכול להתבלט, לכל אחד מהם יש גם את חסרונותיו 

• להציע הזדמנות, עם או בלי מחיר. 
הראי להם משהו בו הם חושקים: עושר, כוח, תהילה. אם תרצי, הציגי גם  

מחיר שיש לשלם עבורו. 

• לדחוק מישהו לפינה. 
הפינה היא המקום בו הדמות צריכה לבצע בחירה קשה, כשהשחקן חש אי  
נוחות ומתח. שימי את הדמות, או מישהו חשוב לה, בדרכה של סכנה. 

• לספר להם מה הדרישות או ההשלכות ולשאול. • לספר להם מה הדרישות או ההשלכות ולשאול. 
כאשר השחקן רוצה לעשות משהו שאין עבורו מהלך, או כאשר הוא מגלגל  
6 ומטה במהלך. תוכל לעשות את מה שרצית, בטח, אבל תצטרך לשלם את  

המחיר. או שאולי אתה משיג את שרצית, אבל יהיו לכך השלכות.  

מהלכים 
• לשנות את הסביבה. 

הסביבה היא התחושה הכללית מהאזור בו נמצאות הדמויות.זוהי ההזדמנות  
להציג סביבה חדשה. השתמשי במהלך זה כדי לגוון בסוגי האזורים והיצורים. 

• להצביע לעבר סכנה מתקרבת. 
אם את יודעת שמשהו אורב ומחכה לדמויות שיתקלו בו, המהלך מציג  

בפניהם סימנים ורמזים לנוכחותו.  

• להציג סיעה או סוג יצור חדשים. • להציג סיעה או סוג יצור חדשים. 
סוג היצור הוא קבוצה רחבה,סיעה היא קבוצה של יצורים המאוחדת במטרה 
משותפת. "הצגה" משמעה לתת ראיות ברורות או מידע ממשי. שימוש קשה  

במהלך זה יתפתח ישר לכדי סצינת קרב או מארב. 

• להשתמש בסכנה של סיעה או סוג יצור קיימים. 
לאחר שהדמויות נחשפו לנוכחותה של סיעה או סוג יצור, את יכולה לבצע  
מהלכים של מפלצות מסוג זה. השתמשי בסיעות ובסוגים במובנם הרחב.  

• לגרום להם לחזור לאחור. • לגרום להם לחזור לאחור. 
האם נשאר משהו שימושי שעוד לא התגלה? כאשר חוזרים לאחור, הראי  
את השפעת הזמן על האזורים שנותרו מאחור. השתמשי במהלך זה כדי  
להפוך את המבוך למקום חי ונושם, שמתפתח בעקבות מעשי הדמויות. 

• להציג אוצרות במחיר כלשהו. 
מה השחקנים רוצים? מה הם מוכנים להקריב בשביל זה? 

מצאי משהו שחסר להם: זמן, נק"פ, ציוד. מצאי דרך לשים בידיהם את מה  
שירצו, אם יהיו מוכנים לוותר על מה שיש להם עכשיו. שירצו, אם יהיו מוכנים לוותר על מה שיש להם עכשיו. 

• להציב אתגר לאחת הדמויות. 
בחני את הדברים בהם הדמות טובה, ומצאי במה כדאי לאתגר אותה.  
לחילופין, אתגרי את הדמות דווקא דרך החולשות שלה או עם דברים  

שהשאירה בלתי פתורים. המהלך יכול להציב דמות באור הזרקורים. נסי  
לתת לכולם הזדמנות להיות במוקד על ידי שימוש במהלך זה מדי פעם. 

מהלכי מבוך 

• צפויות כמה חבלות ושריטות לכל היותר: 1ק4 נזק. 
• כנראה שישפך קצת דם, אבל לא במידה מסוכנת: 1ק6 נזק. 

• עצמות עלולות להישבר: 1ק8 נזק. 
• אדם פשוט היה עלול להיהרג: 1ק10 נזק. 

הוסיפי מתעלם משריון אם מקור הנזק גדול במיוחד, קסום או רעיל.  
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