מפלצות ממוינות לפי דרגה ותפקיד
שם

דרגה ותפקיד

צלליות זוועות
לוחם חרב מכאני
מקולל ,שמש
לואנת'ה
מאניר
מאת'מה

 1אורב
 1חייל
 1חייל
 1מתגושש
 1מתגושש
 1סכנה

סימאר
שד דיו
כבש אימים
עכברוש דם
קוף מכאני

 2אורב
 2אורב
 2בריון
 2בריון
 2רכז עלית )מ(

מקולל ,פיל
זקיף צל
שארמדיל
פה מלוכלך
סייר מאגי מלכותי
צל-מים ,פושט
רודון
כלב נחש

 3בריון
 3חייל
 3חייל
 3מתגושש
 3מתגושש
 3מתגושש
 3מתגושש
 3רכז

כרימנשון ,שומר הידע
גוראקס
חזיר מוגלתי
קרונק ,דוב צללים
לטא ,נושא כידון
אושלג ,גשש
טרוארכואיד ,רשתן
נאלאגוב

 4ארטילריה
 4בריון
 4בריון
 4בריון
 4חייל
 4מתגושש
 4מתגושש
 4מתגושש

איקודה פראית
ארקד
גוזל מוות ,כמעט-חי
עוטה ראשים צייד
קאלאהול ,צעיר
שורי ,צייד
מקולל ,עכביש
מאניר ,גבירת החיות

 5אורב
 5ארטילריה
 5בריון עלית
 5חייל
 5חייל
 5חייל
 5מתגושש עלית
 5רכז )מ(

פותח מישורים
לטא ,שומר הריק
חייל סער ממוכן
רעבתן
זעם מעמקים ,מצליף
מפצח גולגולות
שארמדיל מצור
עכברוש דם קדמון

 6אורב
 6ארטילריה
 6בריון
 6בריון
 6חייל
 6חייל
 6חייל
 6מתגושש )מ(

קרונק ,שליט בובות
שורי ,שומר השונית
נחיל לואנת'ות
טרוארכואיד ,לוחם
צל-מים ,אלוף הקלשון
רודון קיסרי
כרימנשון ,להבת הנצח
נביא הטירוף

 7אורב
 7ארטילריה
 7בריון
 7חייל
 7חייל
 7חייל )מ(
 7רכז )מ(
 7רכז )מ(

 8אורב עלית
זוחל להבות ,צעיר
 8ארטילריה
נורקי אדמה
חזיר מוגלתי ,מביא הרקבון  8בריון
 8בריון
שורי ,אדון הסרטנים
 8חייל
גוזל מוות ,המון-מתים
 8חייל
מצליף תופת
 8חייל עלית
מתמזג ירוק
 8חפ"ש
שריד שברירי
 8רכז עלית )מ(
עוג תלמיד תוהו
אושלג ,זעםלבן
יונק הנשמות

 9בריון )מ(
 9רכז )מ(

עמוד

שם

דרגה ותפקיד

דמוקרודון
גולם כספית ,מחסל
נורקי אש ,נושא-להבה

 10בריון עלית
 10חייל
 10חייל

זעם מעמקים ,נוקם
גולם אש
לוחם חשאי
קאלאהול ,בוגר
שומר המתים
איקודה מבורכת

 11אורב
 11בריון
 11חייל עלית
 11חייל
 11חייל
 11רכז )מ(

מג השידפון
נורקי אש ,משמיד
תולע ביצות
ארקד צללים ,רקדן מוות
ג'אקולי
מתמזג אפור
טרוארכואיד ,נביא

 12ארטילריה עלית
 12בריון
 12בריון עלית
 12מתגושש
 12מתגושש עלית
 12מתגושש עלית
 12רכז

גולם כספית ,מתנקש
טיפידאה
אושלג ,צופה

 13אורב
 13חייל
 13רכז עלית )מ(

פרנהוטי
גולם שלהבת שמיימית
נציב השמש
רוהארט פראי
גולם אש-גהנום

 14ארטילריה
 14חייל
 14חייל עלית
 14חייל עלית
 14מתגושש עלית

נורקי מים ,אלוף התוהו
זוחל להבות ,בוגר זכר
נסיך צללים
שליחו של ארוניוס

 15חייל
 15מתגושש
 15מתגושש
 15רכז עלית

נורקי מים ,שר-קרב
רסיסי תוהו
קאלאהול ,עתיק
רוהארט מעמקים
קוצר הנשמות הטהורות

 16ארטילריה עלית
 16בריון עלית
 16חייל עלית
 16מתגושש
 16רכז עלית

ארקד צללים ,אדון הכאב
סיאורם ,צורת אדם
סיאורם ,נחיל עורבים

 17רכז
 17רכז
 17רכז

עמוד

 18חייל עלית
מוטקאל
מהות הלילה השחור ,אציל  18רכז עלית
נורקי אוויר

 19רכז עלית )מ(

צל נוזלי
זוחל להבות ,בוגר נקבה
גאג'אסוראן ,אציל

 20אורב בכיר
 20בריון בכיר
 20חייל עלית

עכביש ירקן
זעם מעמקים קדמון

 21אורב עלית
 21רכז בכיר

נקרובוליט
קאלאהולאק

 22בריון עלית
 22רכז עלית )מ(

נורקי אפל

 23חייל בכיר

מהות הלילה השחור ,פראי  24בריון
 24חייל עלית )מ(
טרוארכואיד ,שליט
 24רכז עלית
סולאסט
גראנהוב

 25מתגושש בכיר )מ(

גאג'אסוראן ,אלוף החטים

 26בריון בכיר

המלתען האכידנאי

 32בריון בכיר

דוגמית תוכן אינדקס מפלצות – מתוך האפלה ,ספר מפלצות למה' הרביעית
כל הזכויות שמורות לפונדק הוצאה לאור

