
Dungeon Twister - Paladinok és Sárkányok
Figyelem:
Ahhoz, hogy ezt a kiegészítőt használni tudd, szükséged lesz egy Dungeon Twister 
alapcsomagra.

Tartalom:
8 négyzet alakú szoba
2 szett token (mindkét játékosnak 1), ami 8 karaktert és 6 tárgyat tartalmaz
2 szett műanyag alapú figura
2 startvonal
1 szabálykönyv
6 „beomlott fal” jelző
2 csapdajelző (színenként egy)
2 törmelékjelző (színenként egy)

Hogyan használd a DT kiegészítést

Ezt a játékot többféleképpen játszhatod; mint egy önálló kétszemélyes DT-t ennek a doboznak 
a tartalmával, vagy összekeverheted azok elemeit egy másik szett tartalmával.
Minden játékos válasszon 2 pár szobát (összesen 8-at), 8 karaktert és 6 tárgyat (hacsak egy 
küldetés másképp nem rendelkezik)

Ha a játékosok úgy döntenek, hogy nem csak mint önálló kiegészítést használják, 3 
lehetőségük van erre:

1. Szabad választás (Titkos Erők)

Mindkét játékos választ egy színt, és magához veszi minden DT szett összes hasonló színű 
elemét.
Mindkét játékos titokban kiválasztja ezután a 8 karakterét, és 6 tárgyát, amelyet a játék 
alkalmával használni fog.
A használaton kívüli elemeket tegyétek vissza a dobozba.
Ezután mindkét játékos válasszon ki 2 pár szobát is titokban, a 8 szobát keverjétek össze, és 
képpel lefelé összekeverve helyezzétek az asztalra.
A játék felállítása, és a játék többi része az eredeti szabályoknak megfelelően történik.

2. Közös választás (Egyenlő Erők)

Mindkét játékos válasszon egy színt, és vegye maga elé minden szett hasonló színű elemét.
Véletlenszerűen válasszátok ki a kezdő játékost.
Először az első játékos kiválaszt 2 szobát, eztán a másik játékos is, és így tovább, amíg 
összesen 8-at ki nem választanak.
Keverjétek össze ezeket, és alakítsátok ki a szokásos módon a labirintust képpel lefelé.
Mindkét játékos tegye a paravánja mögé az összes karakterét és tárgyait.
Az első játékos kiválasztja egyik karakterét, és képpel felfelé maga elé teszi, úgy hogy látható 
legyen, majd a másik játékos is kiválasztja ugyanezt a karaktert. Ekkor a második játékos 
választ előbb karaktert, és teszi maga éle azt, hogy az első játékos is ekképp tehessen.
Így kell cselekedni mindaddig, amíg a 8-8 karaktert ki nem választjátok, ekkor a tárgyak 
kerülnek sorra. 



Végül ekképpen mindkét játékosnak 8-8 karakterének, és 6-6 tárgyának kell lennie.
Az összes többi elemet tegyétek vissza a dobozba. A maradék elemeket eztán tegyétek a 
paravánjaitok mögé.
A játék felállítása, és szabályai eztán az eredeti játék szabályaival egyeznek meg.

Ha hendikep módban akarjátok a játékot játszani, akkor az a játékos, aki hendikeppel indul, 
vegye ki a paravánja mögül a megfelelő számú karakterét. Ily módon az ellenfele nem tudja, 
mely karakterek kerültek ki a játékból.

3. Küldetés

A küldetések előírják, hogy milyen szobákat, csapatokat kell összeállítanotok, és új egyedi 
szabályokat is előírhatnak.

Az új karakterek leírása

Vörös Sárkány

Mozgás: 0
Harc: 6

Sárkánytűz
1 AP-ért a VS tüzet tud okádni az első útjába kerülő karakterre (pont úgy, mint a Tűzgolyó) 
távolsági limit nélkül. A hatása ugyanaz, mint a Tűzgolyóé: a karakter azonnal meghal 
anélkül, hogy sérült állapotba kerülne előzőleg. A VS annyiszor okád tüzet, ahányszor csak 
akar a játék folyamán. Másrészt viszont a VS nem tud mozogni, kivéve különleges 
objektumok használatát (pl. a Teleportáló Gyűrű). A VS ugrani sem tud.

Különlegesség: 
az a játékos, aki megöli a VS-t 2 GYP-t kap egy helyett.

Elf Járőr

Mozgás: 7
Harc: 1

Agilitás
Az Elf Járőr át tud menni a csapdán a mozgása alatt, de nem állhat meg azon.

Szellem

Mozgás: 3
Harc: 0

Gerinctelen
A mozgása alatt a Szellem át tud menni minden típusú karakteren, vagy talajon, de nem állhat 
meg rajtuk; egy érvényes négyzeten kell megállnia, és be kell tartania a 2-ik Aranyszabályt.
A Szellem nem transzportálhat vagy használhat semmilyen tárgyat (sérült karaktert sem 
szállíthat). A mozgását egy baráti sérült karakteren, vagy tárgyon is megállhat. Aktiválni tudja 
a Forgató Karokat. Keresztül tud hatolni 3D-s akadályokon, de nem állhat meg rajtuk.



A Szellem egy Élőhalott karakter.
Gólem

Mozgás: 2
Harc: 4

Faltörő
A Gólem össze tud törni egy szomszédos falat 1 AP-ért. Helyezz egy Leomlott Fal jelzőt a 
falnak azon részére, amit a Gólem összetört. Amikor betör egy falat, a Gólem nem megy át 
automatikusan ezen a falon, erre egy AP-t kell költenie. A Leomlott Fal jelzőt abban a 
szobában kell elhelyezni, ott ahol az van. Ha a szobát elforgatják, ez a jelző is velük forog. A 
Leomlott Falak ugyanúgy működnek, mint a Nyitott Kapuk.
Az egész játék alatt a Gólem összesen 3 falat tud betörni. A jelzőt mindig a szoba azon 
részére kell elhelyezni, ahol a fal leomlott, és sosem 2 szoba közé. Emiatt ezek a jelzők csak 
az egyik szobához tartoznak.

Különleges eset: ha 2 fal választ el egymástól 2 szobát, akkor ún. Duplafalat alkotnak. Ha a 
Gólem egy ilyen falat akar betörni, erre 2 AP-t kell felhasználnia, és mindkét szobában 1-1 
Leomlott Fal jelzőt kell letennie.

Példa: 2 AP-ért a Gólem betörheti a Duplafalat tőle délre, és egy újabb AP-ért elérheti a 
Kincset egy négyzetet lépve.
3 AP-ért átmehet a Pentagramma szobába, ahol a Szellem is tartózkodik: 1 AP-ba kerül, hogy 
az Északi falhoz menjen, 1 AP-ért betörheti azt, és egy újabb AP-ért 2-t lépve beléphet a 
Szellem mellé. Innentől kezdve a Pentagramma szoba nem ad többé GYP-ot a sárga 
játékosnak addig, amíg a Gólemet meg nem gyilkolja, vagy ki nem léptetteti onnan.

Illuzionista

Mozgás: 4
Harc: 1

Illúziók
Az illuzionista csapda- és kőtörmelék jelzőket helyezhet el a táblán 1 AP-ért cserébe. Ezek a 
Csapdák, és Kőtörmelékek olyan illúziók, melyek az összes karakterre hatással vannak, de 
ezeket az Illuzionista hozta létre. Minden Illuzionista egy-egy színének megfelelő Csapdát 
és Kőtörmeléket hozhat létre olyan üres padlófelületen, ami az Illuzionista látókörében van. 
A Csapda eztán ugyanúgy viselkedik, mint egy igazi Csapda, kivéve az Illuzionista számára, 
aki létrehozta azt. A Kőtörmelék jelölővel ellátott négyzetre nem léphet senki kivéve a 
Szellemet, és megakadályozza a kilátást. Csak a saját színű Illuzionsta tud keresztülhatolni 
saját illúzióin, úgy mintha az egy normál négyzet volna, de nem állhat meg azokon. 1 AP-ért 
az Illuzionista eltávolíthatja, és akár egyből el is helyezheti máshol a saját illúzióit (vagy 
egyszerűen csak fel is veheti azt, hogy később használja fel)
Azok a Csapda-, és Kőtörmelék jelzők, amelyeket az Illuzionista hozott létre nem 
számítanak a 2-es számú aranyszabály szempontjából, miszerint egy négyzeten nem lehet 
több két elemnél.
Amikor az Illuzionistát megölik, az összes azonos színű illúziót le kell venni a tábláról.
Ha az Illuzionista elhagyja a labirintust, az illúziókat a táblán kell hagyni.
Az Illuzionista a Varázslóhoz hasonlóan egy Mágikus Személy, és használhatja a 
Tekercseket.



Fegyvermester

Mozgás: 3
Harc: 3

Harci képzettség
Amikor a Fegyvermester harcban vesz részt, a tulajdonosa megnézheti az ellenfél Harci 
Kártyáit mielőtt kiválasztaná a saját Harci Kártyáját. Ez akkor is érvényes, amikor a 
Fegyvermester csoportos harcban vesz részt, viszont Távolsági Harcban nem.
Ha ugyanabban a Harcban 2 Fegyvermester is részt vesz, akkor ez a tudás elvész, és a harc a 
hagyományos módon történik.

Paladin

Mozgás: 4
Harc: 3

Erő
A Paladin egyszerre 2 tárgyat is képes hordozni. (lásd a példát) Ő az egyedüli kivétel a 2-es 
számú Aranyszabály alól. Hordozhat pl. 1 tárgyat, és egy sérült karaktert, vagy 2 tárgyat, vagy 
2 sérült karaktert. Ha egy Paladint megölnek miközben ő tárgyat hordoz, azok ott maradnak 
egészen addig, amíg valaki nem jön értük. Egyetlen karakter sem állhat meg azon a 
négyzeten, ahol ez a két tárgy van (ez nem felelne meg a 2-es számú Aranyszabálynak). A 
Paladin, aki két egyedi tárgyat is hordoz, kombinálhatja ezek hatásait. A Paladin nem veszti el 
a speciális képességét, ha megsérülne.

Példa:
A Paladin megsérült. Hordozott egy Kardot, és egy Gyorsító Ital-t. Mivel az Elf Járőr nem 
állhat meg a Paladinnál, ezért 1 AP-ért keresztülhalad rajta, és útközben magához veszi a 
Gyorsító Italt, és végül a Forgató Karoknál áll meg.

Zsebtolvaj

Mozgás: 6
Harc: 2

Üzleti tolvaj
A Zsebtolvaj el tud lopni egy szomszédos (átlósan nem!) ellenséges karaktertől egy tárgyat 1 
AP-ért, és elteheti azt a zsebébe. Azonban nem tud lopni, ha már van nála valami. Mivel egy 
sérült karakter nem tárgy, így a Zsebtolvaj őt nem lophatja el.



Az új tárgyak leírásai

Teleport Gyűrű
Egy karakter 1 AP-ért cserébe teleportálhatja magát a Teleport Gyűrű segítségével egy üres 
négyzetre egy szomszédos szobában. (Ugyanabba a szobába nem lehet, ahol tartózkodik). 
Használat után a Teleport Gyűrűt el kell dobni.

Példa: a Vörös Sárkány használni szeretné a Teleport Gyűrűt. 1 AP-ért teheti ezt meg 
azokra a helyekre, melyek Fehér Sárkány jellel vannak ellátva. A Teleport Gyűrűt eztán el 
kell dobnia.

Tűzpajzs
Az a karakter, aki a Tűzpajzsot hordozza magával, nem sérül meg a Vörös Sárkány, és a 
Tűzgolyó által. A Tűzpajzs egyaránt használható arra is, hogy az illető biztonságosan át 
tudjon haladni Zuhanó Sziklák alatt.

Kulcs
Az a karakter, aki a Kulcsot hordozza, kinyithat egy szomszédos kaput (akárcsak a Tolvaj).
Helyezz, vagy távolíts el egy Nyitott Kapu jelzőt az adott helyre. A Kulcs egy általános tárgy, 
akár több kulcsot is választhatsz a játék elején csapatod számára. Ugyanaz a Kulcs több Kapu 
kinyitására is alkalmas a játék folyamán.

Varázstekercs
Ez a tárgy csak Mágikus Személyek által használható (pl. az Illuzionista, vagy a Varázsló).
1 AP-ért cserébe az a karakter, aki a Varázstekercset birtokolja, átveheti az irányítást egy 
ugyanabban a szobában lévő ellenséges karakter felett. A Varázstekercset ezután el kell 
dobni. Az irányított karakter ezután 3 érvényes akciót hajthat végre a fordulója befejezése 
előtt. (érvényesnek akkor kell tekinteni egy akciót, ha az mindenben megfelel a DT 
szabályainak). Ezeket az akciókat jól el kell különíteni. Váltogathatod ugyan az akciókat a Te 
karaktered akciója, és az irányított karakter akciója között, de egy akciót teljesen be kell 
fejezni, mielőtt másikat kezdenél. (1-es Aranyszabály). Az irányított karaktert nem lehet 
harcba küldeni az ő saját színű karakterei ellen. Ha az irányított karakter harcba kerül, akkor 
az a játékos választja ki a harci kártyát hozzá, aki egyébként birtokolja őt. Másrészt, ha egy 
Irányított karakter ugrik, az irányító játékos az, akinek fel kell hozzá használnia az Ugrás 
kártyát. Ha az Irányított karakter megöl egy másik karaktert, azé a játékosé a GYP, aki 
egyébként birtokolja azt. Annak a Mágikus Személynek, aki irányítani szándékozik egy 
karaktert, nem szükséges, hogy egyenes rálátása legyen arra, elég, ha ugyanabban a szobában 
tartózkodik. (4-es példa). Ha órát használsz a játékhoz, 1 plusz percet kapsz a Varázstekercs 
használatakor.

Sárkánygyilkos
Aki a Sárkánygyilkos kardot hordozza, +4 pontot kap a Sárkány elleni harc során. Az a 
sárkány, amelyik Sárkánygyilkos kard által sebesül meg, azonnal elpusztul, és ki kell tenni az 
elé a játékos elé, aki megölte azt.



Az új tereptípusok leírásai

Homály
Az a karakter, aki a Homályban áll, nem lehet célpont: sem Tűzgolyó, sem Sárkánytűz, sem 
Varázstekercs nem hat rá. A Homály megszakítja a rálátást bármire. A karakternek, aki a 
Homályban áll, lehet tiszta rálátása bármire, ami a Homályon kívül van, de ezt a rálátást egy 
másik Homály már megszakítja. Egy Homályban lévő karaktert a hagyományos módon lehet 
Harcba küldeni. A karaktereket keresztül lehet küldeni a Homályon, hogy ha azok általános 
négyzetek (4-es példa). A Homály négyzetek nem számítanak hagyományos négyzeteknek, 
így pl. a szoba felfedésekor ezekbe nem lehet karaktert állítani.

Példa: A Varázsló meg tudja ölni a Vörös Sárkányt a Tűzgolyóval, de nem tudja megölni a 
Paladint, mert az egy Homályban áll. Az  Illuzionista egy Varázstekercset hordoz. Nem 
tudja megcélozni a Varázslót a homály miatt, de át tudja venni a Mekanork irányítását. A 3 
irányítás akcióval a Mekanork megforgatja azt a szobát, ahol a Vörös Sárkány áll, hogy 
megmentse őt a Varázsló Tűzgolyójától, majd mozog kétszer, hogy öngyilkosságot kövessen 
el a Zuhanó Szikláknál, a sárga játékost ezzel egy GYP-hez juttatva.

Zuhanó Sziklák
A Zuhanó Sziklák akkor aktiválódik, amint egy nem-repülő karakter belép erre a négyzetre 
(ennek a négyzetnek a talaja egy csapdát tartalmaz, ami akkor aktiválódik, ha valaki rálép). 
Az a karakter, aki ide belép, azonnal meghal (agyonütik a sziklák), hacsak nem rendelkezik 
egy Pajzzsal. A Pajzs megvédi a karaktert a rázúduló kövektől, amikor az áthalad ezen a 
négyzeten. Ennélfogva, az a karakter, akinél Pajzs van, áthaladhat a négyzeten, de abban a 
pillanatban meghal, ha itt megáll. A Repülő karakterek, és a Szellem nem aktiválja a 
Zuhanó Sziklákat, amint itt átrepülnek.
Felhasználható Ugrás kártya is, hogy keresztülhaladj ezen a négyzeten anélkül, hogy a 
mechanizmust aktiválnád.
A Pajzs segítsége az egyetlen lehetőség arra, hogy a Zuhanó Szikláknál lévő tárgyat 
felvegyél: dobd rá a Pajzsot a Zuhanó Sziklákra, hagyd ott, és vidd el a szükséges tárgyat.
A Repülő Karakterek fel tudják venni az ott hagyott tárgyakat repülés közben. Ugrás 
közben nem lehet tárgyat felvenni onnan. Ha egy Pajzs van a Zuhanó Sziklákon, akkor a 
karakterek szabadon mozoghatnak a Zuhanó Sziklák négyzetén keresztül. Tárgyak nem 
aktiválják a Zuhanó Sziklákat. Repülő karakterek tárgyakat dobhatnak bele, amikor 
keresztül haladnak. A Zuhanó Sziklák nem akadályozzák meg a közvetlen kilátást, és nem 
lehet rajtuk Kötéllel keresztülhaladni.

Rés
Karakterek nem léphetnek be a Résbe. Repülő karakterek, és a Szellem keresztül 
haladhatnak rajtuk, de meg nem állhatnak azokon. A karakterek normál Ugrással tudnak 
keresztüljutni a Résen. A Tolvaj nem haladhat keresztül, és nem állhat meg Résen. Kötél 
segítségével át lehet menni 1 Résen. (lásd a Példa 5-öt, és a Kötél szabályának a tisztázását a 
következő oldalon)

Példa: a Kötél segítségével csak egy Résen lehet áthaladni egyszerre. A Zsebtolvajnál van a 
Kötél. 1 AP-ért léphet 6 négyzetet, követve pl. a sárga és kék utat, de nem teheti meg a piros 
utat.



A Fiatalság Szökőkútja
Az a sérült karakter, aki a Fiatalság Szökőkútjával szomszédos helyen tartózkodik, 1 AP-ért 
ihat belőle. Ekkor a sérült karakter meggyógyul (vissza kell fordítani az ikonját). A fiatalság 
Szökőkútjából való ivás után feltétlen tiszteletben kell tartani az 2-es Aranyszabályt. A 
meggyógyult karakter ezután már ebben a körben is cselekedhet. A Fiatalság Szökőkútja egy 
3D akadály.

Pentagramma Szoba
A Pentagramma szoba egy végcél. A Pentagramma egy 4 négyzetből készült hely. Az a 
játékos, akinek a karaktere (nem lehet sérült) itt tartózkodik, automatikusan 1 GYP-t kap 
ezért. Ha már egyetlen ellenséges (akár sérült, akár élő) karakter is tartózkodik itt, már nem 
jár érte GYP. A Pentagramma négyzetei nem számítanak hagyományos négyzetnek.
(Kezdéskor nem lehet ideállítani karaktert)

Összefoglalás

Mágikus Személy: az a karakter, aki képes használni a Tekercseket. Egyedül a Varázsló, és 
az Illuzionista tartozik ezek közé.

Élőhalott: olyan karakterek, tárgyak, és talajok, amik majd a későbbi kiegészítésekben 
fognak szerepelni.

3D akadály: a 3D akadályok akadályozzák a közvetlen kilátást és mozgást. A karakterek nem 
haladhatnak keresztül a 3D akadályokon, és nem állhatnak meg azokon. (Repülő karakterek, 
és a Szellem keresztül tudnak haladni rajta, de megállni nem tudnak ott.)

Általános tárgy: a csapat kiépítésekor egyes tárgyakat többször is fel lehet venni, ha a 
tulajdonosnak több ilyen tokenje is van belőle. A Kötél és a Kulcs ilyen tárgyak.

Tisztázás

Kötél
A Kötél egyszerre csak egy akadály négyzeten való keresztülhaladásra alkalmas eszköz. (Pl. a 
Csapdán, vagy a Résen) Ez azt jelenti, hogy a karakternek egy valós négyzetről kell indulnia, 
hogy egy szomszédos valós négyzetre jusson (ahol egy Csapda, vagy egy Rés van a két 
négyzet között). Ezek a mozgások lehetnek egyenes vonalú mozgások, vagy „L” alakúak. 
Úgy kell elképzelni a Kötelet, mintha mindkét vége oda lenne kötözve egy fix ponthoz. 
(előző oldal, 5-ös példa)

Fordította:
ZZ


