
1# דוגמית תוכן -מתוך האפלה   

 כל הזכויות שמורות להפונדק הוצאה לאור, מתוך האפלה, 1וכן דוגמית ת

 מפלצות ממוינות על פי דירוג אתגר
 

 9 נבחר האלים האפלים לדוגמא 4 חזיר מוגלתי 1/4 ה'לואנת
 9  השמשנציב 4 לוחם כבד  

   4 מפצח הגולגולות 1/2 מאניר
 10 שאמאן, טרוארכואיד 4 נביא הטירוף 1/2  ראשיםעוטה

 10 מג השידפון 4 רעבתן  
 10 דגול, להב צללים   1 אימת הטבע לדוגמא

 10 רוהארט 5 גוזל מוות 1 מקולל
 10  רסיסי תוהו 5 זעם מעמקים 1 סימאר

   5 טיפידאה 1 עכברוש דם
 11 נורקי אוויר 5 טרוארכואיד  1 צללית זוועות

   5 נורקי אש 1 קוף מכני
 12 זעם מעמקים קדמון 5 פרנהוטי  

 12 עכביש הירקן   2 גוראקס
 12 וזליצל נ 6 גולם כספית 2 לוחם מכני
   6  צעירזוחל להבות 2 נורקי אדמה
 13  בוגרזוחל להבות 6 יונק הנשמות 2 פה מלוכלך 

 13 הולאק'קאלא 6  מצליף תופת 2 רודון
   6 מתמזג ירוק  2 שארמדיל

 14 סיאורם 6 תולע ביצות 2 דיו-שד
 14 אסוראן'גאג, רקשאסה    

   7 גולם אש 3 אושלג
 15 רובוליטנק 7 דמוקרודון 3 ארקד

   7 לוחם חשאי 3 כלב נחש
 16 השחורמהות הלילה  7 בוגר, הול'קאלא 3 כרימנשון
 16 נורקי אפל   3 נאלאגוב

   8 נורקי מים 3 פחות, להב צללים
 17 גראנהוב 8 מתמזג אפור 3 קרונק

   8 תלמיד תוהו לדוגמא 3 מים-צל
 18 טרוארכואיד שליט 8 שומר המתים 3 צעיר, הול'קאלא
 18 סולאסט   3 שורי 

   9 צופה, אושלג  
 24 המלתען האכידנאי 9 ארקד צללים 4 איקודה

      

 )סוג-ותת(פי סוג -עלממוינות מפלצות 
 

 .שארמדיל, נורקי אדמה): אדמה(
 .נורקי אוויר): אוויר(

צללית , צל נוזלי, מג השידפון, גוזל מוות, איקודה: מת-אל
 .שומר המתים, זוועות

 .נורקי אש, גולם אש): אש(
 .איקודה): מוחשי-בלתי(
 .נאלאגוב): גובלונואיד(

,  ראשיםעוטה, נביא הטירוף, מקולל :אדם מפלצתי-דמוי
 .שורי, מים-צל

 .רוהארט, הולאק'קאלא, הול'קאלא, דרקון שמש:דרקון
 רקשאסה, כרימנשון, המלתען האכידנאי): מקומי (חוצן
 .אסוראן'גאג
להב צללים , להב צללים פחות, ארקד צללים): נכרי (חוצן
 .פרנהוטי, דגול
 .דיו-שד): סדר (חוצן
 .סולאסט, נאלאגוב ):רשע (חוצן
 .קרונק, השחורמהות הלילה ): תוהו (חוצן
 . פה מלוכלך, מה'מאת, כבשת אימים, גוראקס: חיה

 , בוגרזוחל להבות, דמוקרודון, ארקד: חיית פרא קסומה
, מתמזג אפור, כלב נחש, ואיד שליטטרוארכ, טרוארכואיד
, רסיסי תוהו, רודון, עכברוש דם, ה'לואנת, מתמזג ירוק

 .תולע ביצות, שארמדיל, רעבתן

 .מאניר): אוויר (יסודן
 .מצליף תופת, טיפידאה): אש (יסודן
 .זעם מעמקים קדמון, זעם מעמקים): מים (יסודן
יש עכב, לוחם מכני, גולם כספית, גולם אש: כפיים-יציר
 .קוף מכני, הירקן

 . נורקי מים): מים(
 .דיו-שד, סיאורם): צורה-משנה(
 .רסיסי תוהו, סיאורם): נחיל(

 .אושלג: ענק
 .סיאורם,  השמשנציב, יונק הנשמות : פיה
 .סימאר: צמח

 .פרנהוטי, אושלג): קור(
נבחר האלים , יונק הנשמות, זעם מעמקים קדמון): רשע(

  .סיאורם, נורקי אפל, האפלים
 . צעירזוחל להבות: רפש

 .שורי, מים-צל, המלתען האכידנאי): מים-שוכן(
, נורקי אפל, נורקי אוויר, נבחר האלים האפלים): תוהו(

 .תלמיד תוהו, רסיסי תוהו
כל (נורקי , מפצח הגולגולות, גראנהוב, אוכל הגופות: תפלץ

 .חזיר מוגלתי, )הסוגים


