


T
argane egy varázslatos világ, megszámlálhatatlan csodálatosabbnál csodálatosabb ott lakó élölénnyel.  

Törpék, tündérek, sárkányok, gnómok, orkok, emberek, goblinok és számos más faj fejlödött változatosan

ebben a világban, megismerve és elsajátítva különleges technológiákat, szakmai ismereteket és tudományokat.

A legbefolyásosabb karakter (és valószínüleg a leghatalmasabb) egy ember, akit a Fömágusként ismernek. 

Legendák szólnak a páratlan mágusról, hogy ö a leghatalmasabb minden varázsló között Targane-n. A Fömagus

egész életét a mágia tudományának elsajátításával való harcnak szentelte, hogy felfedezze annak legmélyebb titkait. Most, 

hogy már a mestere minden ismert varázslatnak, a kutatásai elvezették öt a végsö hatalom, a halhatatlanság felfedezéséhez.

Néhány tündérhez hasonlóan a Fömágus most 3000 éves lehet. Ez hosszú élet valakinek, aki már kiélvezte a világ minden

élvezetét, felfedezte minden titkát és elsajátította valamennyi hatalmát az idö felett.

A Fömagus vagyona arányban áll az ö hatalmával. Ahogyan közelített a létezésének ezredik évéhez, a Fömagus elhatározta, hogy létre-

hoz egy birodalmat magának: hatalmas területeket kapcsolt egybe, több régión keresztül a bolygón. Mivel már birtokolta a teleportálás varázs-

igét, így könnyedén képes volt elutazni az új területekre, amikor unalomból fütötte a vágy, hogy új tájakat látogasson meg. 

Némelyik nép barátságosan, mások gyülölettel fogadták a bökezü felajánlását, kastélyok és erödök építéséért, a személyes használatára,

a világ minden egyes táján, amit meg szeretett látogatni. Amint letelepedett egy területen, szisztematikusan és lelkiismeret furdalás nélkül bir-

tokba kellett vennie, felhasználva pénzt, diplomáciát és eröt. A Fömagus így üzte el az unalmát néhány évszázadra, utazgatva a kastélyai között.

Mégis, 3000 év nagyon hosszú idö... Találnia kellett egy jóval gyökeresebb megoldást, hogy ne haljon bele az unalomba. Egy nagyon regényes 

ötlet jutott az eszébe, még éppen idöben...

Felmelegítette a törpékkel és a gnómokkal az évszázadokon keresztül fenntartott baráti kapcsolatot. A múltban 

szépen fizetett nekik több birtokának és erödítményének a felépítéséért. Tény, hogy a törpéket az egész világon 

úgy ismerik, mint a legjobb építészeket, akik különösképpen tapasztaltak a földalatti csarnokok építésében. 

A gnómok ezzel szemben a göz hajtotta gépek, szerkezetek és minden rokon technológiájának a mesterei. 

Meg tudják valósítani a legörültebb szerkezeteket és gépezeteket is, csak a gözt használva, mint forrását az

energiának, hönek és meghajtásnak.

Szóval felbérelte a törpéket és a gnómokat, hogy ássanak és építsenek mechanikus szobákkal felszerelt labi- 

rintusokat a kastélyai katakombáiban, mindenütt a világon. Mindegyik labirintus több év alatt épült meg, ezért  

a létesítmények építését párhuzamosan kezdte el. A törpék tervezték a földalatti épületrészeket és kiásták a 

csarnokokat. A gnómok felszerelték a szobákat mechanikus szerkezetekkel, forgató rendszerrel, bevezették a

gözhajtast mindenhova és halálos csapdákat alakítottak ki. Íly módon születtek meg a földalatti labirintusok, a

vér, göz és izzadtság szagú Dungeon Twister-ek. 

Amikor a labirintusok elkészültek,a Fömágus az elöcsarnokok minden sarkába apró mágikus kristálygömböket

helyezett. A birtoka legnagyobb és leggazdagabb szobájában a falakat mágikus tükrökkel borította be.

Mindegyik tükör egy képet mutatott arról, hogy mi történik a megfelelö, hozzá csatlakoztatott elöcsarnokban. 

A Fömágus kényelmesen elhelyezkedett a szoba közepén és megfigyelhette a labirintus mindegyik szögletét. 

A mágikus energiától feszítve, felhasználta a teleportálás erejét, hogy harcosokat hozzon az arénába, tekintet 

nélkül fajra, foglalkozásra, vagy nemre . . . Az élölényeket a helyi, vagy a szomszédos régiókból szemelte ki.

A gyanútlan karakterek, teremtmények, kalandorok, vagy állatok hirtelen elszakítva találták magukat a természetes 

környezetüktöl, bedobva egy felfoghatatlan rémálomba. Csapdák elöl kell félreugraniuk, harcolni kell, feltérképezni 

a labirintust és megtalálni a kiutat. 

Mindez a Fömágus figyelö szeme elött történik. Nem tudják ezek a szerencsétlen áldozatok, hogy egy véres látványosság

színészei, amely a Fömágus szórakoztatására történik. Még ha sikerül eröszak árán, vagy meglepetés-

szerüen meg is szökniük, egyik gyöztes teremtmény sem hallhatja sohasem a Fömágus tetszésnyil-

vánító tapsát… 

500 évvel késöbb...

Targane minden táján már a Fömágus irányítja a Dungeon Twister-eket. Valamelyik sarkkörön,

a trópusi tájakon, vulkánok környezetében, vagy az erdökben mindíg rendelkezésére áll egy kastély 

hozzá kapcsolva egy földalatti labirintussal, kielégíteni a szükségleteit egy jó müsorhoz.

Öt évszázada utazgatott a különbözö birodalmai között, amíg a törpéi és a gnóm mérnökei

hiba nélkül folytattáka szórakoztató létesítményeinek az építését. Végül eljött az idö,

amikor a Fömágus megfeledkezett néhány korai Dungeon Twister-ének a létezéséröl.

A túl sok elöadás unalmassá válása miatt évszázadokig nem lépett be ezekbe a régi

labirintusokba.
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Az Allen-Ghar hegyvidéki régióban fekszik egy ezek közül az elfeledett labirintusokból, mélyen eltemetve a sziklák alá, a kastély alatt, két

évszázada elhagyatva. A Mester távollétében a törpe nép, akiknek a korábbi feladatuk három évszázadig a labirintus építése volt, elhatározta, 

hogy új felhasználási módot talál az elhagyott létesítménynek. Néhány építészeti átalakítás után a halálos labirintust egy börtönre módosították,

ahol a legveszélyesebb bünözöket és eretnekeket tarthatják elzárva.

A börtön híressé vált és addig müködött, amíg a létezése a Fömágus fülébe nem jutott. A börtön híre izgatottá tette a Fömágust, aki azonnal 

Allen-Ghar hegyeihez utazott. A törpék engedély nélkül vették hatalmukba a birtokát, ezért szigorúan meg kellett büntetnie öket. 

Megtizedelte a szomszédos törpe törzsek felét tanulságul szolgálva a túlélöknek. Ezután utasította a most már végképp leigázott

törpéket és a gnómokat, akik soha nem árulták el öt, hogy készítsenek egy új Dungeon Twister-t a börtönböl. 

A létesítmény korszerüsítésének hónapjai alatt a régió furcsa módon sokat veszített a lakosságából. Rettegésben élve, hogy

bármilyen kis okból kifolyólag, vagy akár ok nélkül is elküldik öket ezekbe a halálkamrákba, a törpék nagy tömegekben kivonulva

elhagyták a területet. Ez nem zavarta a Fömágust, aki bövében volt az ellenségeknek, akiket leküldött a katakombákba, hozzá- 

adva a sok bátor kalandozóhoz, akik biztosan elláthatták öt egy kiváló látványossággal.

Tény, hogy a Fömágus csúfosan mosolygott a csuklyája alatt, gondolva magában, hogy nem kellene-e köszönetet mon-

dania a törpéknek, hogy megújították az érdeklödését a rég elfeledett helyért. Ez az új hely vált az új játékává.

A játék elemei:
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Akció kártya Ugrás kártya Harc kártya

a szimbólumok csak az egyjátékos módban használatosak

•	 2 készlet kártya (16 kártya játékosonként)  

Minden szett tartalmaz 9 Harckártyát, 

3 Ugráskártyát és 4 Akciókártyát

•	 2 készlet jelzö (1 játékosonként)
Minden szett tartalmaz 8 karaktert

 és 6 tárgyat.

•	 8 négyszögletü szoba

•	 2 kezdö vonal
(1 játékosonként)

•	 2 paraván/játékos segédlet 
(1 játékosonként)

•	 1 szabálykönyv, oktatórésszel

•	 1 müanyag tartódoboz a jaték elemeinek és a miniatúrak

tárolásához, és megóvásához

•	 2 készlet miniatúra, két színben 

(egy készlet játékosonként) 

8 miniatúra készletenként

•	 4 jelöletlen kör alakú jelzö az elveszett

jelzök pótlására, vagy az általunk létre-

hozott karakterek és tárgyak jelöléséhez

•	 8 játekos segédlet kártya, 
1 karakterenként

•	 10 négyszög alakú jelzö az (Akció

 számlálásához.

•	 14 nyitott/törött csapórács jelzö

törött nyitott

•	 A doboz további tartalma az egyjátékos szabálykönyvben van felsorolva, 

és használatuk csak az egyjátékos módhoz szükséges.

Isten hozott a Dungeon Twister Börtönben…

•	 2 kovácsolt Teleszkópos lándzsa jelzö 

(a Zsoldosok kiegészitö készlethez)

-1AP -1AP
 pontok) Action Po nt



1

Kiindulási helyzet a kék
karaktereknek.  
(példa)

1 tárgy  szo-
bánként (fehér 
szám)

Kiindulási helyzet a sár- 
ga karaktereknek.  
(példa)

Bevezetés

A Dungeon Twister-ben a Fömágus által a földalatti börtöné--
ben foglyul ejtett kalandozó csoportot irányítasz. Elteleportálta 

öket a katakombájába, önmaga szórakoztatására figyelni a szö- 

késük érdekében tett küzdelmüket az ördögi mechanikus út-

vesztöben. A túlélésért meg kell küzdeniük az ellenfeleiddel,  

akiknek szintén a labirintusból való kijutás a céljuk.

A játékosok száma

Az alapkészlet játszható egyjátékos módban és 2 játékossal

is. Mindegyik Dungeon Twister kiegészítö készlet (megjelent,

 melyek tökéletesen illeszthetök az alapkészlet tartalmához.

Némelyik kiegészítö készlettel kiegészitve az alapjáték 3, 4 és

akár 5 játékos módban is játszható. (lásd a Veteránok részben,

a második szabálykönyvben)

A szabálykönyv felépítése

A könyv, amit a kezedben tartasz, meghatározza a Dungeon

Twister minden alapszabályát, valamint a készletben található 

karakterek, tárgyak és szobák speciális képességeit.

A szabályok egy fokozatosan haladó oktatórendszerbe vannak

rendezve, végigvezetve a játékmechanizmus felfedezésében

5 oktató küldetésen keresztül. Mindegyik küldetés egy minijáték, 

melyek többször gyakorolhatók, mielött a következö gyakorló

A második szabálykönyv tartalmaz egy "Veteránok" részt, speci-

álisan a játék rajongóinak tervezve, akik a Dungeon Twister - Prison 

elemeit egyesíteni szeretnék a korábban megjelent Dungeon Twis-

ter kiegészítö készletekkel.

A második szabálykönyv tartalmaz továbbá egy részt a szóló já- 

tékra vonatkozóan. Azonban a szóló módban történö játékhoz

elöször meg kell értened az alapszabályokat.
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Járjuk körbe a Twister-t... (amíg a Fömágus nincs otthon!)

A küldetés célja

A gyöztes az elsö játékos, aki kijuttatja mindkét miniatúráját  

a labirintusból, az ellenfél kezdövonalán keresztül. 

A játék kezdeti felállítása

Vedd ki a 39 és 40 szobapárokat. Keverd meg mind a 4  szo-

bát és anélkül, hogy megnéznéd, helyezd le öket képpel lefele

fordítva, úgy hogy egy négyszöget képezzenek, ami 2 szoba szé-

les és 2 szoba magas. Mindegyik játékos választ egy színt, és elhe- 

lyezi a kezdö vonalát maga elött, a négyszög egyik oldalán.  

 (Lásd 1. kép)

Mindegyik játékos magához veszi a következö, a választott szí-

nének megfelelö karakter és tárgyjelzöket:

Minden játékos kinyitja a saját színének megfe-

lelö játékos segítö paravánt, és mögé helyezi a 

4 jelzöjét, képpel felfele.

Mindenki elvesz 4 Akció kártyát a saját szí-

néböl és 1 Ugrás kártyát, úgy hogy a többiek

ne lássák. Ezeket a kártyákat összefoglalva a játékos kezének ne-

vezzük. Amikor egy játékosnak ki kell játszania egy kártyát, a ke- 
zéböl választ egyet. A játékosok a saját kezükböl sohasem vélet- 

lenül húzzák a kártyákat.

Kiindulási helyzetek

Mindegyik játékos eldönti, hogy ho- 

va helyezi el a két karakter jelzöjét a

saját kezdö vonalán. A karakter jelzö-

ket képpel lefele kell elhelyezni, bárme- 

lyik két nagy, a saját színének 

megfelelöen világító ponton.

vagy tervezett) új szobákat, karaktereket és tárgyakat tartalmaz,

küldetésbe kezdesz.



Arany szabály: nem lehet mozogni, har- 
colni, távolsági harcot kezdeni, vagy bár- 
milyen más akciót végrehajtani átlósan!
Beleértve a rálátást is. (Line of sight.)

Arany szabály: egy akciót teljesen végre 
kell hajtani, mielött egy újba kezdesz

Amint egy "4 Akció" kártya kijátszásra kerül, bármelyik 
játékos kijátszhat bármilyen Akció kártyát a továbbiakban. 

2. Fázis: az akciók egy részének, vagy tel-
jes egészének felhasználása

Az aktív játékos annyi akciót hajthat végre, amennyi fel van

tüntetve az éppen kijátszott Akció kártyáján, de nem kötelezö 

felhasználnia mindet. A felhasználatlan akciók elvesznek, nem

tartalékolhatók a következö körre. Egy “4 Akció” kártya 4 Akció 

  ) enged felhasználni egy játéksonak. Ezek az akcióAP
pontok eloszthatók különbözö karakterek között is, vagy akár. 

Az elsö küldetésben felhasználhatsz 1AP -t:
•	 Felfedni egy szobát
•	 Elforgatni egy szobát
•	 Egy miniatúrát mozgatni

A megmaradt jelzök elhelyezése

Határozzátok meg véletlenszerüen, hogy ki kezd ebben a fá- 

zisban. Kezdve az elsö játékossal, a játékosok egymás után elhe-

lyeznek egyet a játékos segítö paravánjuk mögötti saját tárgy  

jelzöjük közül, képpel lefelel fordítva, bármelyik szobában.

Ebben a küldetésben nem lehet, csak szobánként 1 jelzö. Tilos

megnézni a korábban elhelyezett jelzöket. (a sajátokat is)

Miután minden jelzö elhelyezésre került, a játékosok egyszerre 

felfedik a kezdö csapatukat, azzal, hogy felfordítják a saját kezdö-  
vonalukon elhelyezett két karakter jelzöt. Ezt követöen a jelzök 

helyettesíthetök a megfelelö miniatúrákkal. Ezután a karakter jel-  
zök eltávolíthatók a játékból, ebben a küldetésben már nem lesz

többet szükség rájuk.

A paravánokat most már le lehet fektetni. Ezentúl a játékosok

súgóként használhatják öket. 

Újból meg kell határozni, hogy ki lép elöször. A játékosok a játék 

hátralevö részében felváltva lépnek. 

Játék sorrend

Minden játékos köre a következö három fázisból áll, ebben a 

sorrendben:

1) Egy Akció kártya kijátszása
2) Az akciók teljesen, vagy részben történö felhasználása
3) Ha nincs több Akció kártya a kezedben, vedd vissza mind 

a 4 Akció kártyát a kezedbe.
A játékost, akinek éppen a köre tart, aktív játékosnak nevezzük. 

Amikor a köre véget ért, a másik játékos válik aktív játékossá. 

1. Fázis: egy Akció kártya kijátszása

Az aktív játékos választ egy Akció kártyát a kezéböl és képpel 

felfele maga elé teszi. A játékos minden kijátszott Akció kártyá-

ját egy kupacba gyüjti, képpel felfele fordítva, így mindíg csak az 

utoljára kijátszott kártya látható. A kör végén, ha egy játékosnak

nincs több Akció kártyája, visszakapja a 4 Akció kártyáját (lásd 

3. Fázis). Ezt úgy hívjuk, hogy teljes Akció kártya ciklus.

Az elsö körben, az elsö játékos csak egy “2 Akció” kártyát

játszhat ki. Ezután, mindvégig az elsö Akció kártya ciklusban a 

játékosok csak olyan kártyát játszhatnak ki, amelynek az akció 

Példa: Miki lép elöször, ezért neki a “2 Akció” kártyáját kell kiját- 
szania. Alíz lép következönek, ö kijátszhatja a “2 Akció” vagy a 

"3 Akció" kártyáját. Úgy határoz, hogy a “3 Akció” kártyáját 
játsza ki. Miki mostmár bármelyik kártyáját kijátszhat-

ja a "4 Akció" kártyájáig. Ha Alíz a "2 Akció" kár- 
tyát játszotta volna ki az elöbb, akkor Miki 
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száma legfeljebb eggyel nagyobb, mint a játék kezdete óta ki- 

játszott legnagyobb akció számú Akció kártya. 

csak a "3 Akció" kártyát tudná kiját-
szani.

pontot (

mindet felhasználhatja egy karakter.
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padló mezö

verem csapda

forgató szerkezet

fal

csapórács

lörés

Felfedendö szoba Csúsztasd a szobát a táblától
ellenkezö irányba

Fordítsd át a szobát úgy hogy fele-
meled azt az oldalát, amivel elhúztad

Felfedett szoba

1 2

3 4

2
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Szoba felfedése

Egy szoba csak akkor lehet felfedett, (képpel felfele fordított)

ha egy miniatúrádnak közvetlen hozzáférése volt hozzá, mielött 

 felfedett lett. ( lásd: 2. Kép ) Mindegyik, a kezdö vonalon álló

miniatúrának közvetlen hozzáférése van a legközelebbi szobához,

1AP
 

így           elköltésével felfedheti. A közvetlen hozzáférésért egy  
felfedetlen szobához, a miniatúrának a szoba egyik oldalával 

szomszédos mezön kell állnia és nem lehet elválasztva attól fallal,

Vedd le a tárgy jelzöt a felfedendö szobáról. Csúsztasd a szo-

bát az oldalán, a táblától kifele és helyezd vissza a táblába, kép- 

pel felfele, ahogy a 3. Képen van bemutatva. Ha a tárgy sárga, a. 

Mindegyik tárgyat el kell helyezni egy üres padló mezön, vagy for-

gató szerkezeten.

Szoba forgatása

A labirintus minden szobája komplett rendszerben összeszerelt 

kerekeket és fogaskerekes szerkezeteket tartalmaz, amelyekkel

elforgathatók a középpontjuk körül. A forgató szerkezet, ami elö- 

idézi a mozgást, egy színes kör alakú nyíllal és benne egy számmal 

van ábrázolva a tábla egy mezöjén, mindegyik szobában.

1AP -ért a forgató szerkezeten álló miniatúra elforgathatja a  

szobát 1/4 körrel, a nyíl által jelzett irányban. Elkölthet 2AP  
forgatni a szobát 1/2 körrel, vagy 3AP

A szobák színpárokban müködnek (szintén felismerhetök a szá- 

mokról). Ha egy miniatúra egy szoba forgató szerkezetén áll, vá- 

laszthat, hogy elforgatja csak ezt a szobát, vagy helyette csak a 

másik szobát, amelyik ugyanezt a számot viseli a forgató szerkeze-

tén, (ezek páros szobák) vagy mindkét szobát, ugyanabban a kör-

1AP

ben, elköltve  

dulásért.  

forgathatsz el két szobát ugyanazért az 

 szükséges ahhoz, hogy elforgasd a másik szobát.

A párokban levö szobák, egymástól ellen- 

kezö irányban forognak. Mindegyik szo- 

ba a táblán látható nyíl irányába fog fo- 

rogni. Nem szükségképpen abba az 

irányba, amerre a miniatúra  

néz, a forgató szerkezeten

állva. Így egy szoba forgatási 

irányának meghatározásához 

A kék Mekanork és Naga nem fedhet fel egyetlen szobát sem. 
A sárga Mekanork és Naga fel tud fedni egy-egy szobát. 
Megjegyzés: A könyebb képi érthetöség miatt a miniatúrák a táblán 
jelzökkel vannak helyettesítve. Gyözödj meg róla, hogy az éppen  
aktuális miniatúrákat használd a tábládon.

zárt csapóráccsal, vagy löréssel.

kék játékos helyezi el a felfedett szobában, arra a mezöre, amely- 

et választ és fordítva, ha a tárgy kék.

Ezek a mezök a forgató szerkezetek.

-t, el-

 -t, elforgatni 3/4 körrel, stb.

1AP -t szobánként, minden egyes 1/4 környi elfor- 

1AP -ért csak egy szobát forgathatsz el egyidöben. Nem

1AP -ért. Egy további 



Mozgás

Arany szabály: bármilyen akció végén 
nem lehet két jelzö és/vagy miniatúra 
ugyanazon a mezön és legfeljebb mind- 
egyik tipusból egy (tárgy, sebesült*, miniatúra).

elég egy pillantást vetni a szobára nyomtatott nyíl irányára. 

Egy szoba elforgatásához csúsztasd ki azt a táblából, ahogyan a

3. Képen van bemutatva. Utána forgasd el a szobát és tedd vissza

a táblába. Amikor egy játékos forgat egy szobát, nem megengedett, 

hogy meggondolja magát, ha az új játékhelyzet nem tetszik neki. 

Egyik jelzö sem változtathatja meg a helyzetét a szoba forgatása 

közben: azok együtt mozognak a szobával. 

Miniatúra mozgatása

Költs el          -t, hogy mozgass egy miniatúrádat. A szám a minia-

túra talpán, a mozgás ikon mellett megmutatja, hogy a miniatúra 

hány mezöt tud mozogni          -ért. (Például Naga 6 mezöt tud mo-

zogni          -ért.)

Sohasem kötelezö felhasználni egy miniatúra minden mozgás- 

pontját. Kiegészítve, elkölthetsz további        -t egy adott miniatú-

rán, megengedve neki, hogy ne csak egyszer mozoghasson, azonban

a mozgását teljesen be kell fejeznie, mielött másikat kezd. (Arany

szabály)
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Azonban egy miniatúra nem:

•	 Mozoghat átlósan

•	 Mozoghat át, vagy állhat meg egy verem csapdán

•	 Mozoghat át, vagy állhat meg egy ellenséges miniatúrán 
•	 Mozoghat át egy lezárt csapórácson

•	 Mozoghat át falon, vagy lörésen

A mozgása végén (és így a végén egy akciónak és  
mielött elkezdödne egy új) a miniatúra nem:

•	 Állhat ugyanazon a mezön, amelyiken egy másik miniatúra

(tekintet nélkül a színére)

•	 Állhat egy verem csapdán

Egy tárgyat hordozó miniatúra átléphet egy másik tárgyat hor- 
dozó miniatúrán, de nem állhat meg ott.

(lásd 4. Kép)

* Sebesült: a 2. Küldetésben kerül bemutatásra.

A nyitott csapórács jelzöket nem érinti ez a szabály, mivel azok

két mezö között helyezkednek el.

Tárgyak

Mindegyik miniatúra legfeljebb egy tárgyat hordozhat. Ahhoz, 

hogy felvehessen egy tárgyat, egyszerüen át kell lépnie rajta, vagy

meg kell állnia a mezön, amelyiken a tárgy van. Ehhez nem szüksé-

ges, hogy a játékos        -t költsön, ez része a miniatúra mozgásának.

A miniatúra eldobhat egy tárgyat egy mezöre a mozgása közben.

Ehhez szintén nem kell        -t költenie. Azonban minden arany sza-

bályt be kell tartani, és tárgyat nem lehet eldobni verem csapdán,

(kivéve a Kötelet) vagy bármilyen más tiltott mezön. Sohasem lehet  

két tárgy ugyanazon a mezön egy akció végén.

rán, elveheted a hordozott tárgyát, átadhatod a hordozott tárgyat,

vagy cserélhetsz vele, ahogy akarod, a két miniatúra között. 

Ennek nincs        költsége. Azonban bármelyik akció végén, mint ren-

desen, az arany szabályokat be kell tartani. 

A kék miniatúrák hordozhatnak sárga tárgyakat és fordítva.

A tárgyakat mindíg az öket hordozó miniatúrák alá kell helyezni.

 Bármikor, bármelyik játékos megnézheti a jelzöket, bármelyik ka-

rakter alatt, legyen az barát, vagy ellenség. 

Egy tárgy használata

Néhány tárgynak állandó hatása van, így nem szükséges

elköltése a használatukhoz, míg mások müködésbe hozásához 
elköltésére van szükség. Némelyiket el kell dobni, miután

A mozgása alatt a miniatúra:

•	 Mozoghat bármely mellette fekvö szomszédos mezöre, bele-

•	 Átmozoghat tárgyakon, beleértve a megállást rajtuk

•	
•	

Átmozoghat saját színü miniatúrákon, de nem állhat meg rajtuk

•	
Átmozoghat, vagy megállhat egy forgató szerkezeten

Szomszédos mezö: két mezöre azt mondjuk, hogy szomszédos, ha 

közös oldaluk van és nincsenek elválasztva fallal, löréssel, vagy zárt

csapóráccsal.

1AP

1AP

1AP

   AP

értve a visszafele mozgást is

 Átmozoghat egy nyitott csapórácson

 Ha egy miniatúra átmozog egy másik, megegyezö színü miniatú-

   AP

   AP

   AP

   AP

   AP



nyitott
csapórács
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Helyes mozgás

Helytelen mozgás

A kék Naga egy kulcsot hordoz. A kék Mekanork egy kötelet 
hordoz. A kék játékos elkölt          -t, hogy 6 mezöt mozgassa a 
Naga-ját. A Naga átmozog a kék Mekanork-on. Ahogy keresz- 
tezi, a Naga átadja a Mekanork-nak a kulcsot és elveszi a kötelet,
anélkül, hogy további        -t költene. Ezek az akciók az ö mozgá-
sának a részei. A Naga egy verem csapdán fejezte be a mozgá-
sát, ahol megengedett, hogy megálljon, köszönhetöen a kötél-
nek, amit hordoz mostmár. 

egyszer használtuk, míg más tárgyak megtarthatók és újra és új-

ra használhatók. Ebben a küldetésben a következö tárgyak hasz-

Kulcs

A Kulcsot hordozó miniatúra          -ért kinyithat

egy szomszédos (mellette fekvö) csapórácsot. Egy

csapórácsot szomszédosnak nevezünk, ha az az egyik oldalán van

annak a mezönek, amelyiken a miniatúra áll. Helyezz egy nyitott

csapórács jelzöt a két mezö közé. A mozgása során minden mini- 

atúra áthaladhat a nyitott csapórácson. A miniatúra, amely egy 

nyitott csapórács mellett áll és Kulcsot hordoz, bezárhatja azt

         -ért. Ekkor távolítsd el a nyitott csapórács jelzöt.

Ugyanaz a Kulcs felhasználható újra és újra, 

különbözö csapórácsokon a játék során.

Kötél

Az a karakter, amely Kötelet hordoz, át tud lépni,

vagy meg tud állni a verem csapdákon. Bármelyik 

karakter át tud mozogni, vagy meg tud állni egy verem csapdán, 

amíg a Kötél azon a mezön van. Egy miniatúra áthaladva egy o- 

lyan verem csapdán, amin egy Kötél van, felveheti azt a mozgása 

során (ahogyan elhagyja a verem csapdát), többlet        költség  
nélkül. Ha egy Kötelet hordozó karaktered egy verem csapdán áll, 

bármelyik másik karaktered átmozoghat rajta, használva a  

Kötelet a keresztülhaladása során. Azonban az át- 

mozgó miniatúra, ahogy áthalad, ebben az eset-

ben nem veheti fel a Kötelet. (lásd: 5. Kép) 
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A miniatúrák speciális képességei

Mindegyik miniatúrának van egy vagy több speciális képessége. 

Némelyik állandó és nem szükséges         elköltése a használatuk-

hoz, a többiekhez        elköltése szükséges. Az elsö kalandod a 

Naga-val és a Mekanork-al kezdödik:

Mekanork

Mozgás = 3  
Harc = 2

Gépész
Egy forgató szerkezeten állva a Mekanork elforgathatja a szobát, 

abban az irányban, amit ö választ,          felhasználásával, 1/4 kö-

rönként.          -ért szintén el tudja forgatni a páros szobákat (ugyan

olyan szín és szám) abban az irányban, amit ö választ. A Mekanork

csak a színt és a számot veszi figyelembe. Dönthet úgy, hogy figyel- 

men kívül hagyja a szobára nyomtatott nyíl irányát.

Naga

Mozgás = 6  
Harc = 2

Eltorzulás
A Naga áthaladhat a löréseken a moz-

gása során, akár tárgyakat hordozva is. 

Azonban nem fedhet fel szobát löré-

sen keresztül.

nálhatók:

1AP

AP

1AP

1AP

 AP

 AP

 AP

1AP
1AP
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Helyes ugrás

Helytelen ugrás

Egy miniatúra kimozgása a labirintus- 
ból

Ahogy egy miniatúrád az ellenfél kezdövonalán található 10

mezö valamelyikére lép, a Fömágus elteleportálja öt a Dungeon 

Twister-böl. Távolítsd el a játékból és helyezd magad elé. Nem 

maradhat, vagy mozoghat tovább az ellenfél kezdö vonalán.

Másfelöl a miniatúrád állhat, vagy mozoghat a saját kezdö vona- 

ladon. 

Ha egy miniatúra kijut a labirintusból, miközben egy tárgyat hor-

doz, a tárgyat el kell dobnia.

Ugrás kártyák

Játssz ki egy egy Ugrás kártyát egy miniatúrádra, amíg az egy

verem csapdával szomszédos mezön áll. A miniatúra átugorhatja 

a verem csapdát a verem csapda másik oldalán levö mezöre ér- 

kezve. (lásd 6. Kép) Egy Ugrás kártyával két mezöt

mozogsz: az elsö mezö a keresztezett szomszédos  
verem csapda, a második a verem csapdával szom- 

szédos bármelyik érvényes mezö, ahova a miniatúra

megérkezik. Érvényes mezö: bármelyik mezö, ame- 

lyiken az adott karakter befejezheti a mozgását és 

megállhat, a Dungeon Twister szabályainak betartásával.
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Egy Ugrás kártya kijátszásának költsége         . A kijátszott Ugrás1AP

kártyákat el kell távolítani a játékból. Egy karakterek által elfoglalt 

verem csapda nem átugorható.

3. Fázis: az Akció kártyák újrahasznosítása

Ha az aktív játékosnak nincs több Akció kártya a kezében, vissza- 

kapja minden Akció kártyáját. Ez a játékos végrehajtott egy teljes 

A játék befejezése

A játéknak vége, ahogy az egyik játékos kimozgatta mindkét mi- 

niatúráját a labirintusból, az ellenfél kezdö vonalán keresztül. 

Ez a játékos a gyöztes.

Akció kártya kört. 



A küldetés célja

A Colossus-t irányító játékosnak ki kell vezetnie öt a labirintus-

ból, az ellenfél kezdövonalán keresztül, mielött az ellenfél meg- 

semmisítené.

A játék kezdeti felállítása

Vedd ki a 37 és 38 számú szobapárokat és járj el a tábla fel- 

állításával úgy, ahogyan az 1. küldetésben. (lásd 1. Kép) 

Válaszd ki véletlenszerüen, hogy ki fog a Colossus csapatával 

játszani. A kiválasztott játékos vegye el a sárga Colossus és Me-

kanork jelzöket. Az ellenfele vegye el a kék Cleric, Naga és   
Backstabber jelzöket. Ezután mindegyik játékos vegye el a kö-

vetkezö tárgyjelzöket a saját színében: Teleszkópos lándzsa, 

Kötél. Mindegyik játékos szétnyitja a játékos segítö paravánját 

és a jelzöit képpel felfele mögé helyezi.

Ezt követöen minden játékos magához veszi a tel-

jes, 16 darabból álló kártya készletét, a saját szí- 

nében. (Akció + Harc + Ugrás) 

Tartsd öket képpel magad felé. Ezeket a kár- 

tyákat összefogva a játékos kezének ne- 

vezzük. Bármikor, amikor egy játékosnak ki 

kell játszania egy kártyát, a kezéböl választ egyet.

Kiindulási helyzetek

Minden játékos eldönti, hogy hova helyezi el a karakter jelzöit

a saját kezdö vonalán. A karakter jelzöket képpel lefele kell el-

helyezni, a nagy, saját szinnel kivilágított pontokon. A játékos, aki

a Cleric-et irányítja helyezi el öket elöször, utána következik a 

Colossus-t irányító játékos.

A megmaradt jelzök elhelyezése

A tárgyakat ugyanúgy kell elhelyezni, ahogyan az 1. Külde-

tésben, egy tárgyat szobánként, képpel lefele. Amikor minden

jelzö elhelyezésre került, helyettesitsd a karakter jelzöket a 

megfelelö miniatúrákkal. A karakter jelzöket ezután félre lehet

tenni. Öket a sebesült karakterek ábrázolására fogjuk használni. .
A Cleric-et irányító játékos kezd elöször.

Harc kezdeményezése

Harc          elköltésével kezdeményezhetö. Egy miniatúra meg- 1AP

támadhat bármilyen szomszédos ellenséges karaktert. (átlósan   
nem, az arany szabály szerint) Szintén tilos harcot 

kezdeményezni falon, lörésen, vagy zárt csapó-

rácson keresztül, mivel az ilyen mezöket nem

tartjuk közvetlenül szomszédosnak..

Mindegyik játékos választ egy Harc kártyát a kezéböl és kép- 

pel lefele maga elé helyezi. Ezután mindkét kártyát egyszerre

kell felfordítani. Mindegyik játékos hozzáadja a Harc kártya ér- 

tékét a saját miniatúrájának Harc értékéhez. (A miniatúra tal-

pán, a kard ikon mellett található szám.)

A magasabb végeredményü játékos nyeri a harcot, és az ellen- 

fél miniatúrája sebesültté válik. A sebesült miniatúrát el kell tá-  

volítani a tábláról, és a megfelelö karakter jelzövel kell helyette-

síteni, jelezve ezzel az ö sebesült állapotát. 

Döntetlen (egyenlöség) esetén semmi sem történik. Az aktív 

játékos elkölthet további          -t, hogy egy másik harcot kezde-1AP

ményezzen, ha akarja. A "Harc +0" kártya kivételével minden más

Harc kártyát el kell dobni a használatuk után. Helyezd öket kép-

pel lefele egy különálló kupacba. A játékosok nem nézhetik meg 

ezeket a kártyákat. A "Harc +0" kártya a használat után visszake-

rül a tulajdonosa kezébe. Az aktív játékos nem kezdeményezhet  
harcot az éppen akkor tartó körben sebesültté vált ka-
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Célpont: Colossus

 rakter ellen, akkor sem, ha azt egy másik
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Harc

sebesült

karakter sebesítette meg és tekintet nélkül arra, hogy hogyan

sérült meg.

Harc kezdeményezhetö egy olyan ellenséges karakter ellen is,  
amely a saját kezdövonalán áll, amíg a te támadó miniatúrád még  
egy szobában van és nem hagyta el a labirintust.

Sebesült karakterek

Egy sebesült karakter (a továbbiakban úgy nevezzük, hogy "egy 
sebesült") nem hajthat végre akciókat. Az ö harc értéke 0, de to- 

vábbra is ki kell játszania egy Harc kártyát, bármikor megtámadják. 

Ha egy sebesült elveszít egy harcot, megsemmisítésre kerül. Tá-

volítsd el a karakter jelzöt a játékból. Mivel egy sebesült nem

hajthat végre semmilyen akciót, ezért nem tud harcot kezdemé-  
nyezni. Csak védekezni tud, ha közvetlenül megtámadják.

Ha egy sebesült megnyer egy harcot, a támadója sebesült-

té válik. Egy sebesült elveszíti a speciális képességeit, ha  

más kikötés nincs.

Csoportos harc

A csoportos harc, 3, vagy több karakter részvételével 

Ha egy kék miniatúra harcot kezdeményez egy sárga   
karakter (akár miniatúra, akár sebesült) ellen, akkor min- 

den kék miniatúrának, amely szomszédos a célpont sár- 

ga karakterrel, részt kell vennie a harcban. Minden részt-

vevö kék karaktert támadónak nevezünk. Ekkor bárme- 

lyik és minden sárga miniatúrának, aki szomszédos az 

egyik ámadó kék miniatúrával, szintén részt kell vennie 

a harcban. Öket mindegyiküket védekezöknek nevezzük.

És így tovább. A csoportos harc íly módon egy láncreak- 

ciót okozhat, számos karakter részvételével, a résztve-

vök számának korlátozása nélkül.

A támadó összeadja minden résztvevö mini-  
atúrájának a harcértékét és a védekezö

megcsinálja ugyanezt. Mindegyik já-

tékos csak egy Harc kártyát játsz-

hat ki. A vesztes minden a harc-

ban résztvevö miniatúrája au- 

tomatikusan sebesültté válik.

A kék játékos elkölt           -t1AP
és bejelenti, hogy a Naga-ja
megtámadja a Colossus-t.
Mivel a kék Backstabber 
szintén szomszédos a Co- 
lossus-al, neki szintén részt 
kell vennie a harcban. Mivel 
ez egy csoportos harc, egy 
barát karakter részvételével,
a Backstabber speciális ké- 
pessége ad neki +2-t a harci 
értékéhez. A kék játékos
összeadja a Naga-ja és a  
Backstabbere harci értékét 
(2+4=6). A kék Cleric nem tud 
részt venni a harcban, mert ö 
nem szomszédos egyik sárga  
karakterrel sem. Csak a sárga  
játékos Colossus-a tud részt venni, mivel az ö Mekanork-ja sebesült. 
A sárga játékos harcértéke =5. A kék játékos bízik a gyözelmében, e-
zért kijátszik egy "Harc +3" kártyát. A sárga játékos kijátszik egy 
"Harc +5" kártyát. A sárga játékos nyer 10 ponttal a 9 ellen. A kék já- 
játékos Naga és Backstabber karakterei sebesültek, és helyettesítésre   
kerülnek a megfelelö karakter jelzökkel.  
Ha a kék Naga ehelyett a sárga sebesült Mekanorkot támadja meg, a  

 csoportos harcba mindkét sárga karaktert be kellene vonni, azzal, 
hogy a sebesült a 0 harc értékével érkezik. 
Ebben a helyzetben inkább érdekelné a kék játékost, hogy harcot 
kezdeményezzen a sebesült Mekanork ellen. Ha a kék játékos lesz 
a harc gyöztese, a sárga Colossus sebesültté válna és a sárga 
Mekanork megsemmisítésre kerülne. 

 

Sebesült karakterek a csoportos harcban

  Sebesült karakterek csak olyan csoportos harcban vehetnek

részt, amelyekben ök a kezdeti célpontok. Nem vehetnek részt  

másként csoportos harcban. Azonban ha egy sebesült miniatúrá-

val barátságos (csapattárs) miniatúrák szomszédosak a sebesültet 

támadó miniatúrával, akkor ök segítenek megvédeni a sebesültet,

és részt vesznek a csoportos harcban az elöbb vázolt alapszabá-

lyokat követve.

Ha egy sebesült elveszít egy csoportos harcot, megsemmisül, a 

jelzöjét el kell távolítani a játékból és minden védekezö miniatúra

A sebesült karakterek és a mozgás

A mozgása közben bármelyik miniatúra átmozoghat egy sebe-

sült karakteren, legyen az akár barát, akár ellenség. Egy miniatúra- 
befejezheti a mozgását azon a mezön, amit egy barátságos sebe- 

sült (azaz saját színü) foglal el, feltéve hogy az arany szabályok tel- 
jesülnek, különösen az: hogy az akció végén egy miniatúra nem áll-

hat rajta egy tárgyon és egy sebesültön. Egy miniatúra nem állhat 

meg egy ellenséges sebesültön.  
Amikor egy miniatúra sebesültté válik, bármilyen általa szállított

tárgyat a mezön kell hagynia, a sebesült jelzö alatt. Amikor egy mi- 

niatúra átmozog egy sebesültön, akár barát, akár ellenség, elveheti 

a sebesült által hordozott tárgyat, vagy kicserélhet tárgyakat vele  
a tulajdonosa engedélye nélkül!

  Egy miniatúra kiléphet a labirintusból egy ellen-

séges, a saját kezdö vonalán álló sebesültön

keresztül.  
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történö harc.

sebesültté válik. Ha gyöz, minden támadó sebesültté válik.



törött
csapórács

Egy sebesült szállítása (hordozása)

 A sebesült karakterek úgy szállíthatók, mint a tárgyak az azo- 

nos színü miniatúrákkal. Minden a tárgyakra alkalmazandó sza-  
bály, szintén alkalmazandó a sebesültekre is. Ha egy sebesültet 

szállító miniatúra elveszít egy harcot, a sebesült megsemmisül

és az öt szállító sebesültté válik. 

Verem csapdák és sebesült karakterek

Egy Kötelet hordozó miniatúra megállhat egy verem csapdán.

Ha sebesültté válik, túléli a Kötélen csüngve, addig, amíg valaki

el nem ér hozzá, hogy megölje, vagy amíg egy barátságos mini-  

atúra éri el, hogy felvegye öt. Azonban, ha egy ellenséges mini-  

atúra átmozog rajta és elveszi a Kötelet, a szegény fickó meg- 

tapasztalja a szörnyü halált a verem csapda alján, a Kötél el- 

vesztése után elveszítve az életét is. 

Megjegyzés: nem engedélyezett átugrani egy verem csapda fe- 

lett, amit egy karakter elfoglal, legyen az sebesült, vagy nem.

Ugrás kártyák

Ebben és a következö küldetésekben mind a 3 Ugrás kártya 

a rendelkezésedre áll a játék idötartama alatt.

Különleges szabályok ehhez a küldetéshez

Ebben a küldetésben a Cleric csapatába tartozó miniatúrák  

mozoghatnak, támadhatnak és megállhatnak az ellenfél kezdö 

vonalán. Ebben az esetben nem teleportálják el öket a labirintus-
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Miniatúra és tárgy képességek

Cleric

Mozgás = 4  
Harc = 2

Gyógyítás
A Cleric meg tud gyógyítani egy szomszédos mezön álló sebe-

1APsültet,          -ért. Helyettesítsd a sebesült jelzöt a megfelelö mini-

atúrával. A meggyógyított karakter nem tud semmit sem csinálni 
ebben a körben. A Cleric nem gyógyíthatja meg saját magát. Szin-

tén nem tudja meggyógyítani az általa szállított sebesültet: elöször

le kell dobnia egy szomszédos mezöre, mielött nekikezd a gyógyí-

tásnak. A Cleric nem tud sebesültet gyógyítani zárt csapórácson,

vagy lörésen keresztül.

Backstabber

Mozgás = 4  
Harc = 2

Szúrás
A Backstabber-nek +2 bónusza van a harc értékéhez támadás-

nál vagy védekezésnél, ha csoportos közelharcban van, legalább

egy másik barátságos miniatúra részvételével.  

Zár feltörés
A Backstabber ki tud nyitni, vagy be tud zárni egy szomszédos

1APcsapórácsot,         -ért úgy, mintha Kulcsot hordozna. (lásd a Kul-

Colossus

Mozgás = 2  
Harc = 5 

Csapórács törés
A Colossus egy zárt csapórács elött állva be tudja törni azt

1AP  -ért. Helyezz egy törött csapórács jelzöt a két mezö közé.

Ezek a mezök most már szomszédosak, csakúgy mint egy nyitott 

csapórács esetén.

Egy törött csapórácsot soha nem lehet megjavítani. Mindegyik

miniatúra átmehet a törött csapórácson a saját mozgása alatt. 

Óriás
Az 1, vagy az 1-nél kevesebb harc értékü miniatúrák (az érték a 

miniatúra talpán van feltüntetve, mielött bármilyen módosítót hoz- 

záadnánk) átmehetnek a saját mozgásuk alatt az ellenséges Colo-

ssus lábai között, így átmozogva az ö által elfoglalt mezön. 

ból. csot az 1. Küldetésben)
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A kék Colossus Teleszkópos lándzsát használ. Ö meg- 
támadhatja akár a sárga Naga-t, akár a sárga Backstab- 
ber-t, de nem mindkettöt egyszerre. A sárga Cleric  
szintén egy Teleszkópos lándzsát hordoz. Amíg ö  
is szomszédos a löréssel, közelharcot kezdeményezhet 
a kék Mekanork-al, aki közvetlenül a lörés másik oldalán 
helyezkedik el. Ez nem lett volna lehetséges, ha a sárga 
Cleric a forgató szerkezeten állna például. 

A kék Mekanork-nak nincs Teleszkópos lándzsája és 
így nem tudja megtámadni a sárga Cleric-et a lörésen  
keresztül.

Teleszkópos lándzsa

A Teleszkópos lándzsát hordozó karakter kö-

zelharcot tud kezdeményezni, egyenes vonalban 
2 mezö távolságból.

A harc történhet egy normál mezö felett, vagy egy akadály -

mint egy verem csapda - felett, ha azt a mezöt nem foglalja el

egy karakter, vagy egy lörésen keresztül, ha mindkét karakter 

szomszédos a löréssel. (lásd 8. Kép) 

A Teleszkópos lándzsát használó miniatúra nem érintett a harc 

kimenetelében. Azonban vereség esetén a Teleszkópos lándzsa 

eltörik és el kell dobni a játékból. 

Gyözelem esetén a Teleszkópos lándzsa ép marad és az ellen- 

ség miniatúrából sebesültté válik, vagy sebesültböl megsemmisí-

tetté, úgy mint egy normál harcban. 

A Teleszkópos lándzsa csoportos harcban is használható. Szin- 

tén eltörik vereség esetén. A Teleszkópos lándzsát nem lehet 

közelharc kezdeményezésére használni, szomszédos karakter el-  
len, vagy védekezésnél. Ha egy karakter már szomszédos egy el- 

 lenséges miniatúrával, nem használhatja a Teleszkópos lándzsáját,

hogy megtámadjon egy másik, 2 mezövel távolabb elhelyezkedö

A játék befejezése

A játéknak vége, akár ha a Colossus kijut az ellenfél kezdö vo-

nalán keresztül, amely esetben a Colossus csapata gyöz, vagy ha 

a Colossust megsemmisítik, ebben az esetben a Cleric csapata 

gyöz. Bármilyen más szituáció eredménye döntetlen. A Colossus 

-nak miniatúra alakban kell elhagynia a labirintust, tehát sértet- 
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Mindhalálig...

A küldetés célja

Semmisíts meg két ellenséges karaktert. .

A játék kezdeti felállítása

Vedd ki a 38 és 40 számú szoba párokat és járj el a tábla fel- 

állításával úgy, ahogyan az 1. Küldetésben. (lásd 1. Kép) 

Mindegyik játékos választ egy színt, és magához veszi a színnek-
megfelelö következö jelzöket: Wizard, Mekanork, Naga, Banshee, 

Kulcs és Teleszkópos lándzsa. Mindegyik játékos szétnyitja a já- 

tékos segítö paravánját, és a jelzöit képpel felfele mögé helyezi.

Végül minden játékos magához veszi a teljes, 16 darabból

álló kártya készletét, a saját színében.

Kiindulási helyzetek

Mindegyik játékos egyszerre elhelyezi a 4 karakter jelzöjét, kép- 

pel lefele, a kezdö vonalán a 4 világító pontra. 

Jól gondold át, hogy melyik a legjobb elhelyezés, melyik karakter- 

nek, melyik kezdö mezö.

A fennmaradó jelzök elhelyezése

A tárgyakat ugyanúgy kell elhelyezni, ahogyan az 1. és 2. Külde- 

tésben, egy tárgyat szobánként, képpel lefele. Amikor minden jelzö

elhelyezésre került, helyettesítsd a karakter jelzöket a megfelelö  

miniatúrákkal. A karakter jelzöket mostmár félre lehet tenni. Öket  

a sebesült karakterek ábrázolására fogjuk használni. Határozzátok

meg véletlenszerüen, hogy ki kezd.

karaktert. 

len kell hogy legyen. 



Rálátási vonal

Nincs rálátási vonal

9

Rálátás (Line of sight)

A rálátás egy egyenes (nem átlós) vonal a karakter és a cél-

pont között.

A rálátási vonal nem haladhat át falakon, karaktereken (mi- 

niatúrákon, vagy sebesülteken), vagy zárt csapórácson. A rálá-

tási vonal áthaladhat tárgyakon, forgató szerkezeteken és ve-

rem csapdákon. Ha egy karakter egy löréssel szomszédos, a  
rálátási vonala meghosszabbodik a lörésen túl. 

Speciális szabályok ehhez a küldetéshez

Ebben a küldetésben, amikor a miniatúrák elérik ez ellenfél

kezdö vonalát, nem teleportálódnak el a Dungeon Twister-böl. 

Továbá, a miniatúrák szabadon mozoghatnak mindegyik kezdö

vonalon, beleértve az ellenfélét is.

Miniatúra képességek

Wizard

Mozgás = 4
Harc = 1

Lebegés
A Wizard állandó speciális képessége a lebegés, ami megenge-

di neki, hogy átmozogjon ellenséges miniatúrák, vagy verem  
csapdák felett, a mozgása során (többlet költség nélkül). Ennek 

ellenére, bármely akció végén nem állhat egy ellenséges miniatú-  
rán, vagy verem csapdán. Neki egy érvényes mezön kell megáll-

nia, és teljesíteni az arany szabályokat. Ez a mágikus tulajdonság

Banshee

Mozgás = 4
Harc = 1

Taszító sikoltás
2AP -ért a Banshee létrehozhat egy büzös hang hullámot,

amely a rálátási vonalába esö bármilyen karaktert képes elta-

szítani. A célpont ellöködik, a Banshee irányától ellenkezö irány-

ba, egy mezövel (lásd 9. Kép).

A Banshee nem taszíthat el egy célpontot falon, zárt csapó- 

rácson, lörésen, barátságos miniatúrán, vagy ellenséges karakte-   

ren keresztül.  
 Azonban, egy eltaszított miniatúra megállhat egy tárgyon, vagy 

vagy barátságos sebesültön, a taszitó akció végén, amíg az a-

rany szabályok lehetövé teszik. Hasonlóan, egy sebesült ráta- 
szítható egy barátságos miniatúrára, amíg az arany

szabályok teljesülnek. Az eltaszított karak- 
ter megtarthat bármilyen tárgyat amit hor-
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Ha az eltaszított karakter egy verem csapdába lép, meg- 
semmisül (kivéve, hogyha Kötelet hordoz).

Ha egy eltaszított karakter megsemmisítettként végzi, 
bármilyen tárgyat amit hordozott el kell hagynia azon a me-

zön, ahol a taszítás elött tartózkodott. .
Nem taszíthatsz le egy karaktert a tábláról és nem taszít-

hatsz le egy, a saját kezdö vonalán álló karaktert sem. 

A sárga Banshee-nak rálátása van a kék Wizard-ra és a kék Na-
ga-ra. 2AP
megsemmisítve öt. Nem taszíthatja el a kék Naga-t, mivel a Naga
mögötti mezö nem érvényes mezö. Nem taszíthatja el a kék Meka- 
norkot sem, mivel a Mekanork nem esik a rálátási vonalába, amit 
elzár a kék Naga.

A kék Wizard nem lát senkit, még a sárga Banshee-t sem, mert 
azért, hogy átláss egy lörésen, szomszédosnak kell lenned vele. 

A sárga Naga sem lát senkit. A zárt csapórács akadályozza a rálá-
tási vonalát a kék Mekanork felé. A kék Banshee látja a sárga
Mekanork-ot, és elkölthet kétszer            -t, hogy eltaszítsa egymás2AP
után és beküldje a verem csapdába.

A játék befejezése

A játéknak vége, ahogyan az egyik játékos megsemmisít két 

 ellenséges karaktert. Ez a játékos a

gyöztes.

egy repülö karakterré teszi.

doz.

-ért rátaszíthatja a Wizard-ot a verem csapdára, így 
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A sárga 2 szám megmutatja,
hogy minden egyes szobá- 
nak pontosan 2 jelzöt kell 
tartalmaznia a felállítás vé-
gén, a szoba legnagyobb  
befogadóképességének 

A Dungeon Twister küldeté- 
sekben a következö jelölése-
ket határozzuk meg:

Fehér szám = a szoba csak 
tárgyakat tartalmazhat
(lásd 1. Kép)

Sárga szám = a szoba tár-
gyakat és karaktereket is
tartalmazhat

Piros szám = a szoba csak 
karakterket tartalmazhat 

A küldetés célja

Gyüjts össze                                  -ot.          (Gyözelmi pontot.)4 (VP)

A játék felállítása

Vedd ki a 37, 38 és 40 szobapárokat, és járj el a játék felállí-

tásával, ahogy a 10. Képen van bemutatva. 

Mindegyik játékos választ egy színt és magához veszi a színnek

megfelelö következö 6 karakter jelzöt: Telepath, Wizard, Colos-

Mindegyik játékos szintén magához veszi a következö 4 tárgy

jelzöt, a saját színében: Íj, Nagy pajzs, Kötél, Tüzlabda pálca

Mindegyik játékos szétnyitja a játékos segítö paravánját, és a 

jelzöit képpel felfele mögé helyezi.

Végül minden játékos magához veszi a teljes, 16 darabból álló 

kártya készletét a saját színében.
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A fennmaradó jelzök elhelyezése

Véletlenszerüen határozzátok meg, hogy ki kezdi az elhelyezést.

Kezdve az elsö játékossal, egymás után minden játékos elhelyez 

egyet a játékos segítö paraván mögül a fennmaradó jelzöi köz-

zül, képpel lefele fordítva, a 6 szoba egyikére. Mindegyik szoba

maximum két képpel lefele fordított jelzöt tartalmazhat, tekintet

nélkül tipusra, vagy színre. Amikor minden szoba már két képpel

lefele fordított jelzöt tartalmaz, a játék felállítása befejezödött.

Egy szoba felfedése

Amikor az aktív játékos felfed egy szobát, az ugyanakkor tar- 

talmazhat karakter, valamint tárgy jelzöket. Amikor egy szoba

felfedésre kerül, az aktív játékos dönt mindegyik jelzö elhelyezé- 

  
tartozó tárgyakat az ellenfele helyezi el, miután minden más 

jelzö elhelyezésre került. Mindegyik jelzö elhelyezhetö egy üres 

padló mezön, vagy forgató szerkezeten, legfeljebb egy jelzö me- 

zönként. Miután a karakter jelzök elhelyezésre kerültek, azonnal 

helyettesítsd öket a megfelelö miniatúrákkal.

Victory Points (       ) (Gyözelmi Pontok)VP

Egy miniatúra kimozgatása a labirintusból
Valahányszor egy a miniatúráid közül elteleportál a labirintus- 

ból, a Fömágus          -al jutalmaz. Helyezd a karakter jelzöt, vagy1VP
a miniatúrát a kezdö vonalad elé, hogy jelképezze ezt a        -t.

Ha egy miniatúra kilép az ellenfél kezdö vonalán keresztül, mi-

 VP

közben egy sebesültet hordoz, a sebesült kiszabadul (távolítsd el

a játékból), de nem kap érte a játékos        -t. VP

Egy ellenséges karakter megsemmisítése
Ha egy sebesült elveszít egy harcot, akkor megsemmisül. Az el-

lenfél, aki megsemmisítette öt, keres           -t, vedd el a meg-1VP

 semmisített karakter jelzöjét, és helyezd az ellenfél elé, hogy jel-
 Victory Point

Távolsági harc

Egy Íjat hordozó karakter távolsági harcot kezdeményezhet.
 Költs el egy          -t a harc kezdeményezéséhez, ahogyan a nor-1AP

 mál harcnál. A támadó miniatúrát lövésznek nevezzük. A lövész

választ egy irányt, amerre löni szeretne, és meg kell céloznia az 

elsö rendelkezésre álló célpontot a rálátási vonalán belül, bármi-

távolsági korlát nélkül. A harc a megszokott szabályok szerint

történik, mindegyik játékos kijátszik a kezéböl egy Harc kártyát,

képpel lefele, kivéve hogy ha veszít, a lövész nem válhat sebe-

sültté ennek a harcnak az eredménye képpen.

Az Íj harc értéke 1. A miniatúra normális harc

értékét figyelmen kívül kell hagyni. Nem lehet

módosítókat alkalmazni ehhez a harc érték-

Dávid Góliát ellen (Telepath vs. Colossus)

Kiindulási helyzetek

 Mindegyik játékos kiválaszt, és egy-

szerre elhelyez 4-et a karakter jel- 

zöi közül, képpel lefele, a kezdö 

vonalán a 4 világító pontra. 

Victory Point

sus, Cleric, Mekanork, Backstabber.

séröl a szobában, a saját színü tárgyak kivételével. Az ö szinéhez 

megfelelöen.

Döntsétek el véletlenszerüen, hogy ki kezdi a játékot.

képezze a Gyözelmi Pontot. (                             )

hez, mint egy karakter speciális képessége,
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Távolsági harc lehetséges

Távolsági harc nem lehetséges

A kék játékos köre alatt:

A kék Cleric egy Íjat hordoz. Ö határozhat úgy, hogy rálö a sár- 
Mekanork-ra, ami csoportos harcot idéz elö a kék Backstabber-t 
bevonva (kék harc érték = 1+2+2=5, sárga harc érték = 2). A sár-
ga Wizárd, aki szintén hordoz egy Íjat, nem vehet részt a cso-
portos harcban, mivel ö a védekezö oldalon áll. 

A kék Cleric szintén dönthet úgy, hogy rálö a sárga Telepath-ra, 
mivel szomszédos azzal. De nem célozhatja meg a sárga Cle- 
ric-et, mivel a Telepath miatt nem lát rá.

A sárga játékos köre alatt:

A sárga Wizard rálöhet a kék Backstabber-re, így csoportos har- 
cot elöidézve, bevonva a Mekanork-ot, közelharcban. (sárga harc
érték = 3 a 2 harc érték ellen a kék Backstabber miatt) Ezúttal a
kék Cleric, aki az Íjat hordozza, nem vehet részt a csoportos harc- 
ban, mivel ö a védekezö oldalon áll. 

A sárga Mekanork nem célozhatja meg a kék Mekanork-ot, mivel 
a zárt csapórács miatt nem lát rá. 

tárgy, vagy padló elem. A közelharcnál alkalmazható speciá-

lis képességek nem alkalmazhatók távolsági harc esetén. (pél- 

dául, a Telepath képessége nem használható) 

Egy miniatúra nem használhatja az Íjat, ha szomszédos az ö

célpontjával, vagy bármilyen más ellenséges miniatúrával.

 A lövész részt tud venni csoportos harcban, ha a támadó ol-

dalán van. A csoportos harc költsége még mindig          össze-1AP
sen, magában foglalva a lövész részvételét, akit a csoportos 

harc egyik tagjaként veszünk figyelembe. Add össze minden

támadó karakter harc értékét, a lövész esetében az Íj harc ér-

tékét használva, azután játssz ki egy Harc kártyát.

A lövész nem vehet részt távolról a csoportos harcban, ha

ö a védekezö oldalon van.
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A távolsági harcot máskülönben ugyanazok a szabályok sza- 

bályozzák, mint a közelharcot. Különösen az, hogy nem löhetsz

rá egy karakterre, amelyik sebesültté vált ugyanabban a körben,

akár egy másik távolsági harcban, akár közelharcban.

Távolsági harc esetén, bevonva egy vagy több lövésszel, a cso-

portos harc részeként közelharcban bevont miniatúrák használ-

hatják a speciális képességeiket például, a Backstabber megkapja 

az ö +2 harci bónuszát, ha ö közelharcba kerül, egy csoportos

harc részeként, bevonva egy vagy több lövészt.

Miniatúra- és tárgy képességek

Telepath

Mozgás = 3
Harc = 0

Agykontroll
Amikor harcban áll egy egy-az-egy elleni közelharcban, a Tele- 

path bejelenthet egy +0-tól különbözö Harc kártyát, és rákény-

szerítheti az ellenfelét, hogy kijátssza azt, ha van a kezében olyan.

Ha nincs az ellenfél kezében olyan kártya, meg kell mutatnia a 

a megmaradt Harc kártyákat a Telepath-ot irányító játékosnak. 

Azután, ö szabadon és titkosan kijátszhatja azt a Harc kártyát,  

amelyiket választja, megakadályozva a Telepath kísérletét az el-

 méje irányítására.

Az egy-az-egy elleni harc, az egy harc, csak a támadó miniatúra és 
egy egyedül álló ellenséges karakter között, ellentétben a csopor- 

tos harccal, amelyben legalább három karakter vesz részt.  

A Telepath speciális képessége nem alkalmazható csoportos

harcban, vagy távolsági harcban. 

Ha két Telepath harcban találkozik, az egyik speciális képessége

semlegesíti a másikét. Mindegyik játékos kijátssza az ö Harc kártyá-

Íj

Egy Íjat hordozó miniatúra távolsági harcot kez- 
deményezhet a fentebb leírtak szerint (lásd Távol- 

sági harc). Az Íj körönként többször is használható. Az Íjjal távolsá-

gi harcot kezdeményezhetsz            -ért, ami ugyanakkora költség, 1AP
mint bármilyen más közelharc költsége. 

Az Íj harc értéke 1. A miniatúra rendes harc értékét figyelmen kí- 

Nagy pajzs

Egy Nagy pajzsot hordozó karakter nem lehet tá-

volsági harc célpontja.

ját, a rendes szabályokat használva.

hagyni. 

vül kell hagyni. 
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Az elhelyezés alatt a maximum jelzö darab szám 
szobánként

Tüzlabda pálca

Csak a Wizard használhatja a Tüzlabda pálcát 

(          -ért). Dobd el a jelzöt, egy használat után.1AP
A Tüzlabda pálca közvetlenül megsemmisíti az elsö karaktert,  

miniatúrát, vagy sebesültet, barátságost, vagy ellenséget, a rá-

látás vonalában, a pálcát használó Wizard irányából. A Wizard

választja ki, hogy melyik irányban süti el a pálcát. Egy Wizard-tól 

eltérö karakter hordozhatja a Tüzlabda pálcát, de nem használ- 

hatja azt. A Tüzlabda pálca hatástalan tárgyak ellen. Ha elsütik  
egy sebesültet hordozó miniatúrára, mindketten megsemmisül- 
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a Tüzlabda pálca nem süthetö el falakon, zárt csapórácsokon, 

vagy falakon keresztül. A Tüzlabda pálca egy varázstárgy, 

amit egy mágikus rúna         jelez a jelzöjén. q 

A játék befejezése

A játéknak vége, amint az egyik játékos összegyüjt 4, vagy több

-ot. Ez a játékos a gyöztes.

Dungeon Twister Prison - Önállóan

Bevezetés

Az 5. küldetésben a Dungeon Twister Prison 2 játékos módjá- 

nak teljes tartalmával fogsz játszani, beleértve mind a 8 szobát, 

valamint mind a 8 karaktert és 6 tárgyat játékosonként. Ezt a já-

tékmódot "Önálló"-nak nevezzük, a játékosok a Dungeon Twister 

kezdetei óta ezt gyakorolják.

A játék célja

Gyüjts össze                                  -ot.(       ) (Gyözelmi Pont-ot)5

A játék felállítása

Vedd ki a dobozból a 4 szo-

ba párt (összesen 8 szoba), 

keverd meg öket, és anélkül,

hogy megnéznéd, helyezd öket

képpel lefele fordítva, úgy hogy 

egy 4 szoba hosszú és 2 szo-

ba széles négyszög alakú táb- 

lát képezzenek (lásd 12. Kép) 

Mindegyik játékos választ 

egy színt, és elveszi a színnek

megfelelö 8 karakter jelzöt,

6 tárgy jelzöt és a teljes, 16 

darabból álló kártya készletet. 

Minden játékos szétnyitja a já-

tékos segítö paravánját, és

elhelyezi mögé a jelzöit, 

képpel felfele

Kiindulási helyzetek

Mindkét játékos kiválaszt, és egyszerre elhelyez 4-et a karakter 

jelzöi közül, képpel lefele, a kezdövonalán a 4 világító pontra.

A fennmaradó jelzök elhelyezése

Véletlenszerüen határozzátok meg, hogy ki kezdi az elhelyezést.

van jelölve. Amikor mindegyik szoba elérte a befogadó képességé-

nek a maximumát, az elhelyezés elkészült. Véletlenszerüen hatá-

Gyözelmi Pontok(       ) (Victory Points)VP

-ok (Gyözelmi Pontok) hasonló módon gyüjthe- .

A játék befejezése

A játéknak vége, amint az egyik játékos összegyüjt          -ot. Az5VP
aktív játékos befejezheti az éppen tartó körét, ha szeretné, felhasz- 

nálva a fennmaradó akcióit. Eközben folytathatja a          -k gyüjté--
sét, amíg befejezi a körét. A gyöztes az a játékos, aki a legtöbb

-t gyüjtötte ennek a körnek a végéig.

 VP

nek. Emlékeztetö: a rálátási vonal megszorítás azt jelenti, hogy

Victory Point

Victory Point  VP

fordítva.

Kezdve az elsö játékossal, egymás után minden játékos elhelyez 

egyet a játékos segítö paraván mögül a fennmaradó jelzöi köz-

zül (karakter vagy tárgy), képpel lefele fordítva, a 8 szoba egyikére.

Mindegyik szoba legnagyobb jelzö befogadó képessége a 12. Képen

rozzátok meg, hogy ki kezdi a játékot.

Victory Point
tök, mint a 4. Küldetésben.

 VP



Játékos Szintek
Karakte-
rek szá -
ma

Eltávolítan-
dó Harc kár-

tyák

Nagyon tapasztalt játékos ellen:

tapasztalt játékos 6 __
jó játékos 5 __

kezdö 6  5 és 6

újonc 5  5 és 6

Tapasztalt játékos ellen:

jó játékos 6 __
kezdö 5 6
újonc 4 6

Jó játékos ellen:

kezdö 6 __
újonc 6 6
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Játék homokórával

Mindegyik játék a Dungeon Twister-rel végtelen kombináció-

ban kínál döntéseket és lehetöségeket. A szerencsének gyakor-

latilag nincs szerepe. Ezért néhány játékos nagyon sok idöt sze- 

ret eltölteni a stratégiájának alapos átgondolásával és javításá-

val. Néhány játék után határozottan ajánljuk, hogy korlátozzá- 

tok a játékidöt 2 percre körönként. A hivatalos játékban, a Dun-

geon Twister bajnokságokon általánosan használják ezt az idö-

korlátozást. Amikor az idö lejár, a felhasználatlan akciók elvesz-

nek. Amikor felfedsz egy szobát és elhelyezel minden jelzöt, a-

mit el kell helyezni a szobában, az ellenfelednek maximum 5 

másodperce van, hogy elhelyezze a tárgyaidat. Az 5 másodperc

elteltével, ha az ellenfél addig nem tette meg, elhelyezheted 

magad a tárgyaidat.

Harc közben, amikor képpel lefele kijátszottad a Harc kár-

tyádat, az ellenfelednek maximum 5 másodperce van, hogy  

kijátssza a saját kártyáját. Ha az 5 másodperc alatt nem ját- 

szik ki egy kártyát, a harc számításánál úgy kell venni, mintha

Játék magasabb gyözelmi pontokért

Ha hosszabb játékokat szeretnél játszani, javasoljuk, hogy 

módosítsd a gyözelemhez szükséges        számot    -röl,    -ra, VP 5 6
7söt     -re. A hosszabb játékok különbözö, gyakran izgalmasabb

szemléletet hoznak a játékba, valamint lehetövé teszi, hogy ki-  

5VPhasználd a több karaktert és tárgyat. Egy          -s játék bizo-

nyára gyorsabb, de néha nem ad elég lehetöséget, hogy hasz- 

Játék hátránnyal

Mivel a Dungeon Twister nem a szerencsén alapszik, a kez-

döknek nagyon nehéz legyözniük egy tapasztaltabb játékost. 

Erösen ajánljuk, hogy a jóval tapasztaltabb játékos hátránnyal in-

duljon, ahogyan gyakran tesszük más játékokban is. (lásd a Hát-

rány táblát a jobb oldalon).

A jóval tapasztaltabb játékos hátránya állhat, kevesebb ka-

rakterrel történö játékkal, mely függ a megbecsült tapasztalat 

különbségtöl a két játékos között.

Ebben az esetben a játék felállítása még megköveteli a 4 ka- 

rakter elhelyezését a kezdö vonalon. Ennek ellenére elöfordul-

hat, hogy néhány szoba nem éri el a maximális jelzö kapacitását.

A nagyobb hátrányhoz szükséged lehet rá, hogy eltávolítsd 

néhány magasabb értékü Harc kártyádat a jóval tapasztaltabb 

játékos kezdö kezéböl.

Például, ha egy nagyon tapasztalt felnött játékos játszik egy 

kezdö gyerek játékossal, kezdödhet a játék csak 5 karakterrel 

és a "Harc +5" és "Harc +6" kártyákat el kell távolítania a ke-

zéböl.

A szükségletet nem kell megváltoztatni 

a hátránnyal induló játékban. Az továbbra is 5VP .

a "Harc +0" kártyáját játszotta volna ki.

náld minden karakteredet. 

Victory Point



Szójegyzék

Aktív játékos:  a játékos akinek a köre tart. 

Szomszédos mezök:      két mezöre azt mondjuk, hogy 

szomszédos, ha közös oldaluk van és nincsenek elválasztva fal-

lal, löréssel, vagy zárt csapóráccsal.

Karakter: általánosságban egy karakternek nevezzük, akár

a miniatúra, akár a jelzö formát (sebesült).

Üres padló mezö: egy padló mezö, ami nem tartalmaz

semmilyen miniatúrát, karakter jelzöt, vagy tárgy jelzöt. Azonban,

egy üres padló mezö tartalmazhat “hatoldalú jelzöket” két mezö 

között elhelyezve, mint például nyitott/törött csapórács jelzök.

Padló mezö:egy mezö a játéktáblán, amely nem tartalmaz

valamilyen a játékra ható terepelemet (mint például egy verem 

csapda, forgató szerkezet, kezdö vonal, stb.).

padló mezö

Hatoldalú jelzö:       Hat oldalú jelzö, amely egy adott szoba 

két mezöje közé van helyezve (például: nyitott/törött csapórács

jelzök). Nem vonatkoznak rá az arany szabályok. Nem kell figye-

lembe venni az üres padló mezö meghatározásánál.

Rálátási vonal:    egy egyenes (nem átlós) vonal egy karakter 

és az ö célpontja között. A rálátási vonal nem halad át falakon,  

karaktereken (miniatúrákon, vagy sebesülteken), vagy zárt csapó-

rácson. A rálátási vonal áthaladhat tárgyakon, forgató szerkezete- 

ken és verem csapdákon. Ha egy karakter szomszédos egy lörés- 

sel, a rálátási vonala folytatódik a lörésen túl. (lásd 9 .Kép)

Miniatúra: egy karakter miniatúraként van ábrázolva, ezért

sértetlen (nem sebesült), aki tud cselekedni, mozogni és támadni.

Akadály: bármilyen padló elem, amin áthaladni Ugrás kártyá-

val, vagy Kötéllel lehet. A verem csapda egy akadály. További aka--
dályok a különbözö Dungeon Twister kiegészítök részei. Az akadá-

lyok nem akadályozzák a rálátást.

Jelzök: A játék felállítása alatt, képpel lefele, a tárgyak és ka-

rakterek jelölésére használjuk öket a táblán. A játék alatt a tárgyak

és a sebesült karakterek jelölésére szolgálnak.

Kör: egy játékos körét jelenti, amely 1, 2 és 3 , egymást kö- 

vetö fázisokból áll. Egy teljes Akció kártya ciklus két játékosnál 

ezért 8 körböl áll (4 kör a kék játékosnak és 4 kör a sárga já- 

tékosnak). 

Érvényes mezö: bármilyen mezö, amelyen

az adott játékos befejezheti a mozgását

és megállhat, betartva a Dungeon Twister 

minden szabályát.

19

Sebesült:  egy karakter, amely sebesült, és ezért már nem 

cselekedhet. Ha megtámadják megvédheti magát. A sebesültet

a szövetségesei hordozhatják, akár a tárgyakat. A sebesülteket

a megfelelö karakter jelzök jelképezik.
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Arany szabály: nem lehet mozogni, har- 
colni, távolsági harcot kezdeni, vagy bár- 
milyen más akciót végrehajtani átlósan! 

Arany szabály: egy akciót teljesen végre
kell hajtani, mielött egy újba kezdesz.

Arany szabály: bármilyen akció végén
nem lehet két jelzö és/vagy miniatúra 
ugyanazon a mezön és legfeljebb mind- 
egyik tipusból egy (tárgy, sebesült, mi- 
niatúra).

A játék célja

A rendes játékban, aki elöször eléri az          -t, az5VP 
nyeri a játékot:
•	Kapsz 1VP-t minden egyes ellenséges karakter meg-

•	Kapsz 1VP-t minden egyes miniatúráért, amit kimoz-

gatsz a labirintusból.

Játék sorrend

Minden játékos köre a következö 3 fázisból áll, ebben 
a sorrendben:
1. Egy Akció kártya kijátszása

2. Az akciók teljesen, vagy részben történö felhasználása

3. Ha nincs több Akció kártya a kezedben, vedd vissza mind a 4  

Akció kártyát a kezedbe.

Költs el          -t, hogy:1AP
•	Felfedj egy szobát

•	Elforgass egy szobát

•	Mozgass egy miniatúrát

•	Harcot kezdeményezz

Néhány speciális képességhez és az Ugrás kártyákhoz 
szintén         elköltése szükséges.AP

Dobd el miután egyszer használtad
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Dungeon Twister as a video game? Yes, it's true!...
Dungeon Twister - The Video Game is coming early 2010 to the XBox 360 Live Arcade. The video 

game is a faithful adaptation of the original Dungeon Twister board game, complete with mind-blowing 
3D graphics, and features both single-player and multi-player modes. In single-player mode, learn the 
game and play the 20 missions to develop your strategic skills against the formidable AI. In multi-player 
mode, face up against players around the world. Thanks to the Live Arcade, you will be able to find 
opponents matching your level at any hour of the day and night. And with Dungeon Twister - The Video 
Game's global scoring system, you will finally know for sure whether you are indeed the best player of 
them all...

Dungeon Twister - The Video Game: take on the challenge! To find out more, visit:

www.playtilldawn.com
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