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Szabálykönyv
Oly idöket élünk, mikor nincsenek már valódi hösök. Csak fogatlan sarlatánok és lihegö, 

ostoba zsiványok kóborolnak a kies vidéken, állítólagos höstetteikröl zengö hamis mesékkel, az 
emberek nehezen megszerzett aranyaira pályázva. Midön a király hírét vette mindennek, oly 

harag kerítette hatalmába, hogy majd lepotyogtak kedvenc ünneplö koronája gyémántjai. 
Birodalmának e kínos höstelensége türhetetlen állapot volt. Evégböl úgy döntött, kiküldi hü 

felderítöit, hogy találják meg országa legveszélyesebb kazamatáit, majd megparancsolta, hogy 
hozzák elé tüstént mind az önjelölt hösöket. Ennek utána veté e csöcselék kisebb csapatait a 
föld alatti útvesztökbe. Ott aztán bizonyíthatják hösi mivoltukat, vagy lesznek az enyészeté, 
rothadó hulláikkal termékenyítve az alvilág nyálkás gombáit. Talán meglepetésként ér, de te

is egy vagy ezen hösök közül. 
Hip-hip hurrá! szóval választhatsz: harc, vagy...gombaalom.

A Dungeon Fighter az ügyesség, móka és kaland játéka, melyben minden játékos
egy Höst alakít (vagy legalábbis valami olyasmit), aki csapattársai segítségével feltárja a 
Labirintust és szembeszáll a járatait elárasztó groteszk (illetve legtöbbször agyalágyult) 

szörnyetegek hordáival. A kétségbeesés tüzében megedzödve a csapatnak csupán ügyességre és 
bátorságra lesz szüksége, hogy átverekedje magát a szobákon, és végül megmérközhessen a 

Fögonosszal.
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Tartozékok
1 négyrészes céltábla

3 színes hős dobókocka

9 fehér bónusz kocka

30 aranyérme

6 fekete életerő jelző babu (a 
hősöknek)

1 piros életerő jelző bábu (a szörnyeknek)

9 hős karakterlap

1 szörny sérülés tábla

2 dupla oldalú kazamata térkép lap

4 főszörny térkép lap (a hátlapon 
kalandtérképpel)

1 hős csapat jelző

1 csapatvezető token  
(legyőzött / győztes oldallal)

1 kincsesláda lap

5 speciális képesség jelző

14 sérülésjelző 

Elemek a 6 szintes toronyhoz

4 főszörny kártya

53 felszerelés kártya

53 szörny kártya

A játék célja
A Dungeon Fighterben egy csapat félnótás hős nekivág a 
legközelebbi földalatti járatrendszernek, mesés gazdagságot 
és legendás ereklyéket remélve. Gyermeteg lelkületüknek 
köszönhetően, naivan rávetik magukat e hely irtózatos 
teremtményeire, bízva abban, hogy legyőzhetik őket, és 
végül szembeszállhatnak a fő szörnyeteggel. Ha sikerrel 
leküzdik e szörnyűségeket, megnyerik a játékot. Nosza, 
lépjetek be bolondok...és hagyjatok fel minden reménnyel!

Az elsö játék elött
Ha először játszol a Dungeon Fighterrel, némi 
előkészületre lesz szükséged.
Először is nyomkodd ki a torony elemeit, és a jelzőket, 
ügyelve rá, hogy ne tegyél kárt bennük és magadban.
Ezután állítsd össze a TORNYOT. Az épület falainak 
összeillesztéséhez a lenti képes instrukciókat használd. 
Vigyázz, hogy játékostársad véletlenül se falazd be a 
toronyba! A különféle szintek külön kinézetet kaptak, 
melynek nincs jelentősége; bármelyik kerülhet bárhová. 
A rövid szint a torony tetejére kerül. Ha csak nem 
szenvedsz rögeszmés toronyépítési kényszerben, nem kell 
újra összeraknod az építményt.

A TORONY ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
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3. A fögonosz megidézése
A hősök nyilván csalódottak lennének ha főgonosz 
nélküli, üres kincses katakombákon kéne átszaladniuk. 
Ezért húzzatok egyet a 4 lefelé fordított és megkevert 
főgonosz kártyából. Anélkül, hogy megnéznétek 
helyezzétek a kártyát a főgonosz térkép kijárata mellé. A 
fő szörnyeteg itt várja türelmesen a csapat megérkezését.
Még szép, hogy nyugodt, hisz a legtöbb hős csapat el 
sem ér hozzá. Sokkal korábban lakaszabolja őket a 
főnök túlbuzgó csatlós hordája.

4. Hösök kiválasztása
Mindenki választ magának egy hőst (határozatlan, vagy 
civakodó játékosok húzhatnak is), és hőslapját maguk 
elé helyezik az életerő skálával felefelé. Mindenki elvehet 
egy életerő jelző bábut is, és a skála utolsó mezőjére (IX-
es) helyezheti.

5. Nezézségi szint kiválasztása
Attól függően, milyen vakmerőek vagy gyávák vagytok,
válasszátok ki a Dungeon Fighter nehézségi szintjét.
Ehhez először rendezzétek paklikba a szörny kártyákat.
Különböző szörny kombinációkat kell húznotok, attól 
függően, hogy nehezebb vagy könnyebb játékot 
szeretnétek. Az összeállított pakliból húzandó 
szörnykártyák számát az alábbi táblázat mutatja. Az 
utolsó oszlopban lévő pontokat a végső értékeléskor 
nyerhetitek meg. 

I II III IV Pont
Könnyű 4 4 4 2 5
Normál 3 3 3 5 10
Pokoli 2 2 2 8 15

Kezdő és/vagy tapasztalatlan játékosok könnyű 
fokozaton kezdjenek. Végül is a katakombák veszélyes 

Elökészületek
A Dungeon Fighter előkészületeihez a következő 
lépésekre lesz szükség. (példakép a 4. oldalon):

1. A céltábla összeállítása
Állítsátok össze a tábla négy részét egy nagy céltáblává. A 
szélükön lévő betűk segítenek a megfelelő illesztésben. 
Drámaian megnöveli az esélyetek a találatra, ha a táblát 
nem hátoldalával, hanem színével felfelé helyezitek el az 
asztalon. 
A célterület minden játékostól egyenlő távolságra legyen.

2. A járatrendszer elkészítése
Ahogy köztudott, minden katakomba három szintes. A 
játékosok ezért három járat térképet húznak, melyeken 
később keresztül kell verekedniük magukat. Elsőként egy 
főgonosz térképet, majd további 2 katakomba térképet 
választanak.
Egy játékos húzzon egyet véletlenszerűen a 4 főgonosz 
térképből, majd fehér szegélyes oldalával (főgonosz oldal) 
felfelé helyezze az asztalra.
Most keverjétek meg a katakomba térképeket és a 
maradék 3 főgonosz térképet (ezek hátoldalán is 
katakomba térkép van). Az előbbi játékos húzzon 
véletlenszerűen kettőt ezekből a lapokból és helyezze az 
asztalra, de ne főgonosz felével (világos szegély) felfelé.
Ha netán elrontaná ezt a fontos utolsó lépést, csak 
fordítsátok meg a lapot.
Ezután illesszétek össze a húzott térképlapokat: az első 
térkép kijárati nyilát a második bejárati nyilához, majd 
ennek kijáratát a főgonosz lap bejáratának jelöléséhez 
húzva. Ha az utóbbi mondatot legalább háromszor 
elolvastad, nézz valami fejfájáscsillapító gyógyszer után!
A járatrendszer most már készen áll. Helyezzétek a hős 
csapat jelzőt (piros figurát) az első térképlap bejárata elé.

1. lap 2. lap 3. lap

Húzott főgonosz 
térkép lap

1. húzott
katakomba térkép

2. húzott
katakomba térkép

A játékos először a főgonosz lapot, majd két további kalandlapot 
húzott.

Az elsőnek húzott katakomba lap az 1. szint, a másodiknak húzott a 
következő szint. A főgonosz lap a 3. szint. Kicsit bonyolult, de gondolj 
bele, milyen zavarodott lehet a katakombában rekedt hős.

PÉLDA: A JÁRATOK ELKÉSZÍTÉSE
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helyek és nem tudhatja mindenki, mi a teendő egy 
ötcsillagos labirintusban. Helyezzétek az I. szintű 
szörnyek pakliját a torony felső szintjére, a II. szintű 
szörnyekét a következőre, és így tovább...

6. A további hozzávalók elökészítése
A többi hozzávalót, mint például aranyérmék, sérülés 
jelzők, kincsesláda lap, felszerelés kártyák, szörny 
sérülésjelző lap, és különleges képesség jelzők, az alábbi 
képen látható módon készítsétek ki az asztalra.
A hősök végül megkapják fegyverüket...a kockát. A 3 
színes dobókocka jelképezi a csapat alap fegyvereit. Ezeket 
hőskockáknak hívjuk. A csapat 2 aranyat és 1 fehér kockát 
is kap. Ezek a kincstárba, vagyis a kincsesláda lapra 
kerülnek. Itt gyűjthetitek a közösen megszerzett javakat.

7. Vezetö kiválasztása
Egy Vezető nélküli hős csapat csak céltalanul bolyongó 
csőcselék. Számos rituálé létezik a Dungeon Fighter 
csapatvezetőjének kiválasztásához. Választhatjátok például 
azt, aki legjobban hasonlít a hősére, vagy hagyatkozhattok a 
pankráció nagymúltú hagyományára, aztán “üsd-vágd-
nem-apád”! Ha emellett döntötök, az asztalról 
mindenképen pakoljatok el előtte. Ha minden kötél szakad, 
bízzátok a szerencsére.
A Vezetőnek időnként komoly döntéseket kell hoznia a 
játékkal kapcsolatban, de egyébként szimpla hősnek számít, 
mint a többiek. A Vezető lesz az első kör kezdő játékosa, így 
magához veszi a 3 hőskockát. Megkapja a  csapatvezető 
jelzőt is, melyet győztes oldalával (sértetlen korona) felfelé 
maga elé tesz.
Megj: A játék során a Vezető nem azonos a kezdő 
játékossal! 

Kezdőjátékos

Vezető

Hősök
kincsei

A Kazamaták

Főgonosz 

Sérülésjelzők

Torony

Szörny életerő
táblázat

Másik hős,
speciális

titulus nélkül

Vezetőjelző

Hőskockák

Bónusz kockák

Speciális
képességek jelzői

Arany

Felszerelés
kártyák

Szörnypaklik
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Játékmenet
A Dungeon Fightert több körön át játszuk, mindegyik kör 
3 fázisból áll:

A) mozgás
B) találkozás és harc
C) tisztogatás

A) Mozgás
A katakomba szobákból áll, melyeket folyosók kötnek 
össze. E fázisban a hősök eldöntik, mely folyosón 
mennek tovább, és így mely szobába érkeznek. A 
mozgásra a következő szabályok érvényesek:

• A csapat mozgásának jelöléséhez tegyétek a 
csapatjelölőt a térképlap megbeszélt következő 
szobájába.

• A csapat csak olyan szobába mozoghat, melyet 
folyosó köt össze a jelenlegi tartózkodási helyével.

• A csapat MINDIG csak a folyosón nyíllal jelzett 
mozgási irányba haladhat.

• A csapat csak egy következő szobában állhat meg, 
folyosón soha.

• Az első körben a csapat az első katakomba lap első 
szobájába mozog.

• Ha a játékosok nem tudnak megegyezni merre 
menjenek, a Vezetőjé az utolsó szó.

•   Ha a csapat elhagyta egy katakomba lap utolsó 
szobáját, a következő lap első szobájába lép, amíg 
el nem éri a főgonosz lap kijáratát.

• A mozgás befejeztével a fázis véget ér, és a 
találkozási (harc) fázis veszi kezdetét.

PÉLDA A MOZGÁSRA

B) Találkozás és harc
Új szobába lépve a csapat MINDIG kihívással találja magát 
szemben. Minden jól szervezett katakomba minden 
szobájában van egy szörny, így természetesen minden új 
szoba incselkedés a halállal.
A kezdő játékos felhúzza a torony legfelső olyan szintjén 
lévő szörnylapot, ahol még található legalább 1 kártya. A
játék kezdetén, ez egy  I. szintű szörny lesz. Ha minden I. 
szintű szörnyet legyőztetek, a torony eggyel mélyebb 
emeletén lévő II. színtű szörnyek következnek, és így 
tovább.
Fordítsátok meg a szörnykártyát és tegyétek a szörny 
sérülésjelző lap mellé. A kártyán látható mekkora az 
életereje az ellenfélnek. A sérülés lapon tegyetek erre az 
értékre egy jelzőbábut. Ha a szörnykártya aranyakat is jelez 
(ezt a korábban legyőzött csapatoktól zsákmányolta a 
kurafi), tegyétek ezeket is a kártyára. 
Most már készen álltok, hogy megküzdjetek a szörnnyel.

A különbözö szobák és hatásaik:
Bolt
A boltban bevásárolhattok (még szép). Ezekben a 
szobákban a hősök új felszerelést vehetnek a 
tisztogatás fázisban, vagyis a talákozás fázis után. 

A bolt árukészletének meghatározásához húzzatok a torony 
felszerelés paklijából 3 kártyát, plusz minden játékos után 
1-1-et, majd színükkel felfelé tegyétek ki az asztalra. A csapat 
ezután bármennyit megvehet belőlük, ha kifizeti az értéküket.
Az összes is megvehető, még akkor is, ha csak egy hős tudja 
őket használni (lásd 8-9 oldal). A kártyákon kívül a csapat 
bónusz kockát is vehet. 1 fehér kocka 2 aranyba kerül.
Vásárolhattok életerőt is: 1 aranyért minden hős 1 pontot 
gyógyulhat. Ha a csapat nem ért egyet mit vegyen, a Vezető 
dönt. 

Gyógyforrás
A találkozás fázis utáni tisztogatás fázisban minden 
hős max. életerő szintre gyógyulhat.

Kincseskamra
A találkozás fázis után a csapat megkapja a szoba 
mellett jelölt jutalmat. Ha a jutalom felszerelés, 

húzzatok egy kártyát a felszerelés pakliból. A Vezető dönti 
el kihez kerül.

Veszélyes szoba
Ezekben a szobákban az itt látható ikonon jelölt 
hátránnyal kell megküzdeni a szörnnyel. Az ikonok 
részletezése a 11. oldalon.
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HARC A SZÖRNNYEL
A szörnyet legyűrni szándékozó hősök küzdelme az 
óramutató járása szerint, a kezdőjátékossal indul (aki 
maga elé veszi a 3 hőskockát).
A kezdőjátékos végzi az első csapást a szörnyre...persze 
kockával, mi mással? 
Három színes hőskockát kaptok, mely minden csata elején 
adott a csapat számára. A színek megegyeznek a 
hőslapokon jelölt különleges képességek színeivel.

A kezdőjátékos kiválaszt egy kockát a három közül, 
megszabva azt a különleges képességét is, amit aktiválni 
szeretne. A hős számára legjobb kocka kiválasztása döntő 
fontosságú lehet, ezért megbeszélhető a többiekkel is. 
Most már csak el kell találni a szörnyet. A játékos 
kézbeveszi a választott kockát, és a céltáblára dobja
(figyelembe véve a dobásra vonatkozó szabályokat). 
Miután a kocka megállt (a céltáblán, vagy valahol 
másutt), ebben a harci körben már nem használható fel 
újra. A hős annyival sebzi a szörnyet, amilyen értékű 
célkörben kockája megállt (plusz a fegyverekből stb. 
származó bónuszok, ha vannak ilyenek). Vonjátok le ezt a 
sebzés értéket a szörny életerő tábláján.

Megj: A céltábla középső mezője 10-es sérülést jelent. Ha 
eltalálod a középmezőt, és még hős szimbólumot is dobtál, 
a szörny azonnal meghal. Ez a főgonoszra is érvényes!

Minden dobásnál, ha a hős elhibázza a céltáblát, annyi 
sérülést szenved, amennyi az adott szörny sebzése. Ennyi 
mezővel mozgatja lejjebb karakter lapja sérülés jelzőjét.
Ha a játékosnak kevesebb mint 1 életereje marad, elájul és 
a tetszhalál állapotába kerül, azaz ebben a harcban már 
nem vehet részt semmilyen módon. Ezután az óramutató 
szerinti következő játékos választ kockát és dob. Őt 
követve szintén az óramutató járása szerinti játékos dob a 
maradék harmadik kockával.
Ha a hősök elég sebzést értek el és a szörny életereje 0-ra 
csökkent, a szörny feje porba hullik. A hőseinknek már 
kell tovább kockát dobálniuk szegényre.

Kockadobás szabályai:

• A kockának legalább egyszer pattania kell az asztalon 
mielőtt eléri a céltáblát!

• Ha nem pattan a tábla előtt, a dobás elhibázottnak számít.
• Ha a kocka a céltáblán lévő valamelyik lyukban landol, a 

dobás szintén elhibázott. Ha a kocka- mégha alig is - érinti 
az asztallapot, elvétett dobásnak számít.

• Szintén elhibázott a dobás, ha a kocka a tábla bármelyik 
szélső csontján áll meg.

• Nyilvánvalóan elhibázott dobás, ha a kocka a táblán kívülre 
kerül. A hibás dobás után a szörny megtámadja a hőst. A 
hibázott hős a szörnykártyán lévő sebzés pontnak 
megfelelő sérülést szenved.

• A kocka többször is pattanhat a céltábla előtt.
• A dobó játékos állhat és ülhet is, a többieknek viszont 

elegendő helyet kell adniuk neki. A dobó az asztalon kívül 
bárhonnan dobhat, kivéve ha valamely különleges szabály 
(szoba ikon, vagy kártya) másra nem utasítja. A többiek 
drukkolhatnak a dobó játékosnak, de vegyék figyelembe 
melyik oldalon állnak mielőtt szükségtelen rikoltozással 
próbálják elterelni a figyelmét.

• Ha a kocka a céltáblán áll meg (és legalább egyet pattant is
előtte) a szörny annyi sérülést szenved, amennyi az 
eltalált mező értéke. Ha a kocka két mező határán áll, az 
mező számít, ahová a kocka nagyobb fele átlóg. Ha így 
sem eldönthető, a kisebb értékű mező számít.

• Ha a kocka hős szimbólumot mutat, a kocka színének 
megfelelő speciális hős képesség is aktiválódik.

• A többiek felállhatnak, hogy helyet biztosítsanak a 
dobáshoz. Az egyéb akadályokat, például söröskorsókat is 
eltávolíthatjátok (mondjuk a torkon át történő gyors 
beöntéssel).

Fehér bónusz kocka
A fehér kocka ugyanúgy használható mint a színesek (a játékos 
a dobás után döntheti el, hogy melyik színt jelképezte). Bár a 
fehér kockák csak egyszer használatosak, ha felhasználták 
az összes hőskockát ezek maradnak a játékosok egyetlen 
reménye a szörny legyűrésére.

Életereje

SZÖRNYKÁRTYA MAGYARÁZATA:

Sebzése

Nála lévő arany

Különleges képessége  
(hátrány a harc 

során)

Neve

Szörny típusa

KOCKASZÍNEK ÉS HŐSLAPOK
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Ha mindhárom kockát elhasználtátok, de a szörny még 
mindig él, az órajárás szerinti következő hős a 
következőkről dönthet:

A) Elveszi a fehér bónusz kockát a kincsesládáról 
és felhasználja,

vagy
B) MINDEN hős a szörny sebzésének megfelelő 
sérülést szenved, melyért újra felszabadul a három 
színes hőskocka. Az aktív játékos kiválaszt egyet 
közülük és megkezdi a támadást. A Vezető jelzőt át 
kell fordítani legyőzött oldalára.

Döntésétől függetlenül (A vagy B), az órajárás szerint 
utána következő hős folytaja a garcot. Ha újra elfogynak a 
hőskockák a következő játékos megint dönthet, hogy az A 
vagy B lehetőséget választja...és így tovább, amíg a 
szörnyet le nem győzik.

Példa: Torm, Randolph és Goldfinga küzdelme a Közgoblin ellen 
folytatódik. Miután Torm és Randolph sikereset dobott és 
összesen 5-tel sebezte a goblint Goldfinga dob de mindössze egy 1-
est ér el. Most újra Tornon a sor. Minden hőskockát elhasználtak, 
ezért választhat a fehér kocka és a mindenki sebződése között. A 
fehér kockát választja. Barbár veszedelemként dobja el kockáját, 
amely a 4-es körben landol. A goblin életerő pontjai így 1 alá 
csökkentek, vagyis elpusztul. Újra a hősöké a győzelem.

Megj: a legyőzött státuszra vonatkozó sebesülés elszenvedése 
semmilyen módon nem váltható ki. Ilyenkor a sérülés 
elkerülő képességek sem hatnak.

HARC VÉGE
A csatározás kétféle véget érhet:
- A hősök legyőzik a szörnyet
- A szörny kiüti az összes hőst

A szörny legyőzetett
Ha a hősök együttesen 0 alá csökkentik a szörny 
életerejét, a szörny megsemmisül és a csapaté lesz a 
szoba. A kör a tisztogatás fázissal folytatódik.

Minden hős eszméletlen
Ha egy túlbuzgó szörny minden hőst eszméletlenre 
pofoz, a csapat elveszi a játékot. Maradványaikat felfalják, 
vagy - ha emészthetetlenek a katakomba lakói számára -a 
helyi növényzet trágyázására szolgálnak majd. Rendkívül 
sajnálatos, de megesik. Legközelebb a csapat játszon 
alacsonyabb nehézségi szinten, ha növelni akarja nyerési 
esélyeit.

HŐSÖK SPECIÁLIS KÉPESSÉGEI
A hős speciális képességei akkor aktiválódnak, ha 
kidobott kockája hős szimbólumot mutat. Némely 
képességhez szükség lesz találat elérésére is. Az általános 
szabály az, hogy a céltábla jelet tartalmazó ikonok által 
jelzett képességek kidobásához kell a találat. A kocka, ha 
sikerül vele szimbólumot dobni, mindig a színével egyező 
színű képességet aktiválja. A hős képességek részletes 
leírása a  10. oldalon olvasható.
Megj: A speciális hős képességek a főgonosszal való harc 
során is használhatók.

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK (FEGYVEREK, 
SZÖRNYEK ÉS SZOBÁK) A HARC SORÁN
A fegyverek által a hős tovább növelheti kidobott sebzés 
értékét, ha a dobást a fegyvernek megfelelően hajtja 
végre. A hős kiválaszthatja, hogy mely dobásnál mely 
fegyver(eke)t akarja használni. A fegyvereket nem kell 
edobni harc után, többször is felhasználhatók. Fegyverek 
használatánál is az a fő szabály, hogy a kockának legalább 
egyet pattania kell a táblán kívül is, mielőtt célba talál.
A játékos több fegyvert is használhat egyszerre, így azok 
előnyei összeadódnak, bár ebben az esetben a szükséges 
speciális dobásfajtáikat is kombinálni kell.

Példa Tormnál van a Bátorság sisakja (vak dobás) és a Sárkány 
lehelete (csavart dobás) és úgy dönt, hogy mindkettőt beveti. 

1.

2.

3.

Példa: Torm, Randolph és Goldfinga verekszi át magát a 
labirintuson. Épp egy Közgoblin állja útjukat. Életereje 7-es, 
sebzése pedig 1, és van nála 1 arany is.
Torm az első, vérszomjas barbárként a piros kockát választja. 
Eldobja a kockát, amely egyet pattan az asztalon majd a 2-es 
célémezőben áll meg de nem mutat hős szimbólumot. Torn így 2-őt 
sebez. Semmi különös, de legalább eltalálta a goblint. Randolph a 
következő, akinek kék kockája a 3-as mezőt találja el, de ezen sincs 
hős szimbólum. Sebzése így 3-as. Most Goldfinganak kell végeznie a 
goblinnal...elveszi a maradék zöld kockát, és dob.

PÉLDA A HARCRA
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Kombinált használatukhoz be kell csuknia a szemét és megpörgetve 
dobni a kockát a cél felé. Ha sikerül találatot elérnie +5-öt 
adhat a táblán elért eredményhez.

Hasonló speciális dobásikonok találhatók némely szörny 
kártyáján, vagy szobák rajza mellett is. Ha egy szoba 
vagy szörny ilyen dobást kíván, a hősöknek kötelezően 
figyelembe kell venniük az adott harc során (ez általában 
további nehézséget jelent a hősök számára, kivéve, ha 
ennél sokkal bonyolultabb kockadobó szituációkban is 
kamatoztatták már képességeiket). A szörnyre és szobára 
való speciális dobásokat is kombinálni kell, ha egyszerre 
kerülnek elő. 

Példa: A hősök egy Dagi Maci (A) ellen küzdenek (íjpuska dobás)
egy dupla pattanást kívánó Veszélyes szobában (B) és az adott hős 
a Bátorság Sisakját (C) szeretné használni (vak dobás). Ezúttal 
mind a 3 feltételt kombinálni kell. Tehát a hősnek íjpuska dobást 
kell végrehajtania csukott szemmel úgy, hogy a kocka legalább 
kettőt pattanjon a cél előtt. Nehéz lesz, de nem lehetetlen!

Ha két dobási feltétel azonos, például a szörnykártyán és a 
szobán is ugyanaz az ikon található, a feltételt nem kell 
megduplázni, vagy kombinálni. A hősnek a normál 
szabályok szerint kell dobnia.

Fontos: Sebzési bónuszok kombinálásánál (különböző 
fegyverekből és/vagy más hatásokból) is az ésszerű
szabályok irányadóak.
Azoknak, akik még járatlanok a felső szintű 
matematikában, ez azt jelenti: előbb szorozz, 
majd összeadj vagy kivonj.

Példa: Torm a Barbár a piros kockát használja 
(hősszimbólummal: 2x-es szorzó) és a Bátorság sisakját (+3-as 
vak dobás) egy Közdémon legyalázásához. Dobása a céltábla 3-
as körében áll meg és hős szimbulómut mutat, pedig csukott 
szemmel dobta. Sebzése így 3 x 2 +3, azaz 9! A tökéletes dobás 
legyalulta a szerencsétlen Goblint.

C) Tisztogatás
Ha a csapat elfoglalja a szobát, sütkérezhetnek egy kicsit a 
dicsfényben, de azonmód rendet is kell tenniük maguk 
után. Végezzétek el a következő lépéseket, tetszőleges 
sorrendben:
• A 3 hőskocka a sorban következő hőshöz kerül. Ő lesz 

az új kezdőjátékos.
• A hősök elvehetik a szörny lapján jelzett aranyérméket 

a pénztárból és kincsesládájukra heylezhetik.
• Az eszméletlen, kiütütt hősök magukhoz, térnek és 

a következő szobában már harcolhatnak. Hibájuk 
azonban nem marad nyomtalan, mivel a szörnnyel

vívott balsikerű csata emlékére egy sérülés jelzőt kell
tenniük karakterlapjukra, ezzel letakarva egyik 
speciális képességüket. Hogy melyik legen ez, a hős 
szabadon döntheti el, de ez a képesség a továbbiakban 
már nem lesz használható, ÉS 3 életerő pontja is 
elveszik. Ha egy hőst harmadszor is kiütnek, már nem 
ébredhet fel. Karakterlapját meg kell fordítani, 
szegény pára pedig a “mennyei seregek” harcosává 
válik, azaz elhalálozik, és kiesik a játékból.

• A harc során aktivált minden speciális képességet (pl. 
Csábítást) törölni kell a tisztogatás fázisban. Ezek 
jelzője visszakerül a készletbe.

• A Vezető jelzőt győztes oldalára kell forgatni.
• Az előző körben használt fehér kocká(ka)t tegyük 

vissza a többi közé (de ne a játékosok 
kincsesládájára!) 

• Ha a játékosok mindhárom színes hőskocka 
elhasználása nélkül győzték le a szörnyet, minden 
megmaradt hőskocka után egy plusz fehér kockát 
kapnak ajándékba. Nem jár ingyen kocka, ha a 
Vezető jelző “legyőzött” állapotba került, vagyis 
egyszer vagy többször újrahasználták a színes 
kockákat a harcban.

•     A legyőzött szörnyet tegyük a dobott paklira, kivéve, 
ha egy speciális képesség (pl. Csábítás) másként nem 
rendelkezik.

• A hősök most cserélhetik el a maguknál tartott 
felszerelési tárgyaikat. 

• Ha a hősök épp egy speciális szobában (pl. egy 
boltban) tartózkodnak, most érvényesíthetik a szoba 
által nyújtott előnyöket (pl. a vásárlást, vagy ingyen 
pénz és felszerelés húzását.)

• Ezzel véget ér az adott kör és kezdetét veszi 
az újabb, mely ismét a mozgási fázissal
indul.

TÁRGYAK, VÉRTEZET ÉS PERSZE A FEGYVE-
REK
Ahogy a 6. oldalon írtuk mindenféle csecsebecsét vá-
sárolhattok a boltokban (de vannak más módjai is, hogy 
felszerelési tárgyakat szerezzünk). Három fajta felszerelés 
létezik:

Fegyverek

Vértezet

Tárgyak

A B C

Példa a felhelyezett 
sérülésjelzőre
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Minden karakterlapon fel van tüntetve, hogy a hős 
mennyi és milyen felszerelést cipelhet és használhat.
Ennél több felszerelést semmilyen esetben sem tarthat magánál 
(bizonyos esetekben ez a szám 0). Ha egy hőshöz több 
felszerelési tárgy kerül, a felesleget el kell dobnia (a 
tisztogatás fázisban), vagy át kell adnia egy másik 
játékosnak.

Példa: Goldfinga egyszerre 
2 fegyvert és 1 tárgyat 
használhat.

Némely felszerelés kártya 
bal alsó sarkában ‘1x’ jelzés 
láthat. Ez azt jelenti, hogy 
az adott tárgy, csak egyszer 
használható, viszont 
bármikor, amikor csak 
akarod.

Küzdelem a fögonosszal, és 
annak legyözése...vagy nem
Ha a hősök sikeresen átverekedték magukat a járatokon, 
és legyőzték a főgonosz térképlap utolsó szobájának 
szörnyét is, megmérkőzhetnek a főgonosszal. 

Fordítsátok meg az előkészületeknél húzott és kitett 
főgonosz kártyát, felfedve az utolsó kincses termet őrző 
rettenetes teremtményt. Helyezzétek a kártyát a szörnyek
életerő jelző lapja mellé, az életerő bábut pedig a kártyája 
szerinti értékre. A hősök most az életükért küzdenek. Ha 
sikerül legyőzniük a főgonoszt, megnyerik a játékot.
A főnökkel való küzdelem megegyezik a más szörnyeknél 
alkalmazottakkal, kivéve az alábbi néhány különbséget:
Ha minden hőskockát elhasználtak, a soron lévő játékos 
nem választhatja a “főgonosz mindenkit sebez” opciót és 
nem veheti vissza a kockákat. Csak fehér bónusz kockát 
használhat. Ha kifogynak a bónusz kockákból, mielőtt 
legyőzik a főgonoszt, a hősök elvesztik a játékot.

Ha viszont sikerül a főgonosz életerejét 0-ra csökkenteniük, 
nyertek és kezdődhet a győzelmi buli. A túljátszott és 
nevetséges győzelmi pózok nem csak megengedettek, de 
egyenesen kötelezőek ebben a szituációban.
Hogy a hősök teljesítményét számértékben is kifejezzük, 
használhatjuk a következő pontozási táblázatot:

+ X a játék keztetén lévő táblázat nehézségi szinte szerinti 
pontszám
+ 1 pont játékosonként
+ 2 pont minden kincsesládán maradt fehér bónusz kockáért
+ 1 pont 2 aranyanként, melyet nem költöttetek el
+ 5 pont, ha a játék során nem volt egyetlen ájulás sem
(vagyis nincs senki hőslapján sérülés jelző)
- 1 pont a csapat által begyűjtött minden egyes sérülésjelző 
után
- 5 pont minden egyes elhalálozott (lefordított karakterlapú ) 
csapattag után.

Ha összeadtátok a fenti pontokat, meghatározhatjátok 
csapatotok ranglétrán elfoglalt helyét:

0 vagy kevesebb: Béna kacsák
1 - 5: Buta naivák
6 - 10: Komisz csíntevők
11 - 15: Zöldfülű kalandozók
16 - 20: Hőskezdemények
21 - 25: Hétköznapi hősök
26 - 30: 20-as szintű hősök
31 - 35: Hős-celebek
36 - 39: Hősköltemények
40 vagy több: Az emberi felfogóképesség határát megha-
ladó, hősies hatalmasságok.

Lehetetlen szituációk
Elképzelhető, hogy a hősök olyan helyzetben találják 
magukat, hogy a dobás végrehajtását lehetetlennek 
találják, ezért közösen úgy döntenek, hogy 
megfutamodnak. Ha például úgy találják, hogy lehetetlen 
az egyik láb alatt az asztalnak háttal elbobni a kockát, 
mindannyian 1 életerő pontot veszítenek, a szörny pedig 
visszakerül paklija aljára. Ezután új szörnyet húznak az 
adott szobához (ha ez volt az utolsó szörnylap a pakliban, 
húzzanak a másik pakliból). 
Ez nem része a hivatalos szabályoknak
így csak extrém esetekben használható, 
hisz végül is a Dungeon Fighter arról 
szól, hogy nevetséges kihívásokat
oldunk meg.
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Speciális képességek
Hösök

Többszörös találat: Ha aktiválódik, azonnal duplázza a 
hős támadási sebességét. A játékos rögtön visszaveheti a 
dobott kockát és a normál szabályok szerint újra dobhat.

A két dobás összeadott értéke számít. Csak találat esetén aktiválódik,
és kétszer egymás után nem használható.

+ x

Extra sebzés: Ha aktiválódik a jelölt plusz sebzés a dobás 
eredményéhez adódik. Csak akkor használható ha 
eltaláljátok a célt.

= 5

Összpontosítás: Ha aktiválódik, 5-ös értékű találatnak 
számít, függetlenül a “normál” találattól. Más bónuszok is 
hozzáadhatók, ha életbe lépnek ilyenek. Csak akkor 
aktiválódik, ha eltaláljuk a célt.

Isteni segítség: Ha aktiválódik, e képesség Istene fegyverévé 
teszi a hőst. Ahányat sebez a Szörnyegeten, annyi 
kiválasztott hős gyógyulhat 1-1 pontot. Aktiválásához a 

hősnek mohón és fennhangon kell imádkoznia Isten(ei)hez. Csak 
akkor használható fel, ha eltalálta a céltáblát.

Vak düh: Ha aktiválódik e képesség harci gépezetté 
változtatja a hőst, aki így többet sebez. Ha hajlandó eldobni 
egy életerő pontot (csak egy fülcimpa nyisszantás), dobása
duplán számít. Csak akkor aktiválódik, ha  eltalálja a célt. 

+x

Mindenki gyógyul: Ha aktiválódik, minden hős felgyógyul a 
jelzett életerő értékkel. Akkor is felhasználható, ha a játékos 
elvéti a célt.

Célkövető: Ha aktiválódik, a Szörnyet mindenki jobban látja 
a sötétben. Helyezzétek a célkövető jelzőt a szörny lapjára.
Minden játékos +1-et sebez a Szörnyön a csata végéig. A
tisztogatás fázisban vegyétek vissza a jelzőt.

Akkor is felhasználható, ha a játékos elvéti a célt.

Lopás: Ha aktiválódik, karaktered egy hihetetlen lopási
menővert hajt végre a Szörnnyel szemben. Minden egyes 
aktiválásakor a csapat egy tárgy lapot húzhat a Felszerelés 
pakliból. Erre a tisztogatás fázisban kerülhet sor. 

Akkor is felhasználható, ha a játékos elvéti a célt.

Átváltozás: Ha aktiválódik, a szörny azonnal 
varangyosbékává változik. Tegyétek a béka jelzőt a szörny 
kártyájára. A Szörny által okozott sebzés így 2-vel csökken a 
csata végéig. (Nem számít abban az esetben, ha a Szörny 

mindenkit sebez, mikor újra játékba kerül a 3 hőskocka). A tisztogatás 
fázis során vegyétek le a jelzőt. Akkor is felhasználható, ha a játékos 
elvéti a célt.

Bizonyos szörny: Ha aktiválódik, e képesség bónusz ad 
bizonyos típusú szörnyek ellen (a hős lapján jelölt ellen).
Minden alkalommal a hős felhasználja ezt a képességet egy 
ilyen (a lapján jelölt) szörnnyel szemben, 

dobása többet sebez majd (általában +4-et). Akkor is felhasználható, ha 
a játékos elvéti a célt.

Újradobás: A játékos rögtön visszaveheti a dobott kockát,
és megismételheti a dobást. Az első dobás eredménye nem 
számít. Akkor is (nyilván csak akkor) felhasználható, ha a 
játékos elvéti a célt.

Sértetlenség: Ha aktiválódik, a hős nem szenved 
sérülést, amennyiben nem találja el a céltáblát.

Kizsebelés: A játékos 2 aranyat lop a szörnytől és a kincstárba 
helyezi. Akkor is felhasználható, ha a játékos elvéti a célt.

Csábítás: Ha aktiválódik, helyezzétek a csábítás jelzőt a
szörny kártyájára. A csata végén, ha a szörnyet legyőzték 
a gonosz őrült szerelembe esik elcsábítójával. A csábító 
elveheti a szörny kártyáját és felszerelése közé teheti. 

(Nem számít bele a hős által birtokolt felszerelési tárgyak számába). 
Bármikor, ha dobott egy kockával, a játékos eldobhat egy elcsábított 
szörny lapot és hozzáadhatja annak sebzés értékét a sajátjához. A 
tisztogatás fázisban vissza kell adni ezt a kártyát. Akkor is 
felhasználható, ha a játékos elvéti a célt. Egy játékos több szörnyet is 
elcsábíthat.

Sör: Ha aktiválódik, helyezzétek a sör jelzőt bármelyik hős 
lapjára. A jelzővel támogatott hős nem szenved sérülést a 
csata végéig. Ha újra aktiválják a sör jelző másik hőshöz 
kerülhet. Ezután már ez a hős lesz sérthetetlen. 

(Nem számít abban az esetben, ha a Szörny mindenkit sebez, mikor 
újra játékba kerül a 3 hőskocka). A tisztogatás fázis során a jelzőt 
vissza kell adni. Akkor is felhasználható, ha a játékos elvéti a célt.

Harci ének: Ha aktiválódik, a szörny elveszti speciális 
képességét a csata végéig, de ehhez a csapatnak be kell 
fizetnie 1 aranyat (egy bárd sem énekel ingyen). Akkor is 
felhasználható, ha a játékos elvéti a célt.

Páncélzat és tárgyak
Ha a játékos egy páncélt vagy egy tárgyat használ, megkapja annak 
előnyeit is. Minden tárgyat el kell dobni a használata után. Erre a 
kártyája bal alsó sarkában lévő ikon is figyelmeztet. A páncélt csak 
néha kell eldobni, nem minden esetben.

+x
Egy hős gyógyul: A játékos bármely társának (vagy 
magának) adhatja a jelzett plusz életerő pontot.

+x
Mindenki gyógyul: A játékos mindenkit meggyógyít a 
jelzett értékű életerő ponttal.

Újradobás: A játékos rögtön visszaveheti a dobott kockát,
és megismételheti a dobást. Az első dobás eredménye nem 
számít. Akkor is (nyilván csak akkor) felhasználható, ha a 
játékos elvéti a célt.

+ x
Extra sebzés: Ha a játékos célba talál, sebzése az itt jelzett 
értékkel növekszik.

Sértetlenség: Ha a hős nem találja el a célt visszaadhatja 
ezt a kártyát. Ha így tesz, nem szenved sérülést.  Nem 
számít abban az esetben ha a szörny mindenkit sebez, 
mikor újra játékba kerül a 3 hőskocka (legyőzés).

Ellencsapás: Ha a hős sebződik ugyanannyi sérülést 
okoz a szörnynek. (Nem használható, ha a csapat 
legyőzött állapotban van).

-x
Csökkentett sérülés: Ha a játékos elvéti a a jelölt sérülés 
pontot levonhatja a szörny által okozott sebzésből. (Nem 
használható, ha a csapat legyőzött állapotban van). Nem 
számít abban az esetben ha a szörny mindenkit sebez, 
mikor újra játékba kerül a 3 hőskocka.
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Fegyverek (...na meg szobák és szörnyek)
Köztes dobás: A játékos lehelyezi bárhová az asztalra a játék 
dobozát, vagy egy használaton kívüli hőslapot. Ezután dob 
a kockával. A kockának érintenie kell ezt a tárgyat mielőtt 
eléri a céltáblát. 

Megj: A kockának ettől még legalább egyszer pattania kell a 
céltáblán kívül is; ez a tárgy elérése előtt vagy után is megtörténhet.  

Íjpuska lövés: A játékos kézfejére helyezi a kockát, és másik 
kezének egyik ujjával a céltábla felé pöcköli.

Fújás: A játékos tenyerébe helyezi a kockát, majd a céltábla 
felé fújja.

Láb alatt: A játékos dobó kezével egyik lába alatt 
hajítja el a kockát.

Vaklövés: A játékos csukott szemmel dobja el a kockát.

Dupla pattanás: A kockának legalább kétszer kell 
pattania mielőtt eléri a céltáblát.

Könyökölés: A játékos a könyökére helyezi a kockát, majd 
a céltábla felé gurítja.

Imádkozó: A játékos két tenye közé veszi a kockát, mintha 
imádkozna. Ezután szétnyitja két kezét és a cél felé ejti a 
kockát. 

Balog kéz: A játékosnak gyengébb kezével (amelyikkel 
nem ír) kell eldobnia a kockát.

Kölcsön kéz visszajár: A játékos balján ülő társa tenyerébe 
teszi a kockát. Ezután a társa kezét megfogva dobja el.

Kártyaugrató: A játékos elővesz egy használaton kívüli 
kártyát és hosszabb élével az asztalon tartja. Másik kezével 
úgy dobja el a kockát, hogy az közte és a kártya között 
pattanjon. A kockának át kell pattannia a kártyán mielőtt 
eléri a célt.

Katapult: A játékos helyezzen egy kártyát az asztalra úgy, 
hogy egyik vége lelógjon róla. Tegye a kockát a lelógó végre, és 
alulról a kártyára pöckölve lője a céltábla felé.

Fejelés: A játékos feldobja a kockát a levegőbe, majd repülté-
ben belefejel, mielőtt az az asztalhoz érne.

Csavart kocka: A játékos dobás közben megpörgeti a 
kockát, mielőtt az elérné a céltáblát.

Megorrolás: A játékos orrára helyezi a kockát majd innen 
ejti a cél felé.

Hátrafelé: A játékos háttal áll a céltáblának és úgy hajítja el a 
kockát (csípőjét elfordítva hátranézhet a céltábla irányába).

Lecsapás: A játékos a levegőbe dobja a kockát, majd kezével 
lecsapja a cél irányába.

Ülő dobás: A játékos leül a földre és úgy dob. Nem számít 
milyen magasan van, de szemeinek vonala az asztal síkja 
alatt legyen.

Ugra-bugra: A játékos felugrik a levegőbe és mielőtt újra 
földet érne eldobja a kockát.

Asztal alá söpörve: A játékos úgy dob, hogy hajító 
kezét az asztallap szintje alatt tartja.

Piruett: A játékos háttal áll a célnak, majd felugrik és a 
levegőben 180 fokot pördül úgy, hogy szemben álljon meg a 
céllal. Landolás közben kell dobnia.

Távdobás: A játékos feláll és egy lépést hátralép az asztaltól. 
Ezután normál módon dobhat.

Szörny
Némely szörnyeteget csak speciális dobásfajtával sebezhettek meg 
(kártyáik alján ikon jelzi a dobás fajtáját). Más szörnyetegeknek 
egyéb különleges képességeik vannak:

Felszerelés elpusztítása: Ha a játékos elhibázza 
a célt, egy tetszése szerinti felszerelés kártyát el 
kell dobnia, de semmi más nem történik.

x
Gyógyulás: Ha a játékos elvéti a célt, a 
szörny “X” pontot gyógyul.

1
Kisebb cél: Az 1-es célterületen landolt
kockák még elhibázott dobásnak számítanak.

-1
Aranyveszteség: Ha játékos elhibázza a céltáblát 
vissza kell adnia 1 aranyat a kincsesládából. Ha 
nincs arany a ládalapon, semmi sem történik.

A zöld, piros vagy kék kocka nem használható a 
harc közben. Ezt már a csata előtt tisztázni kell.

Kritikus hiba: Ha a játékos elhibázza a célt 
minden játékos elszenvedi a szörny sebzését.



12

Szörnyek: 
Dubioser Typ – Kétes alak
Dreckiges Schwein – Szutykos malac
Fiese Ratte – Randa patkány
Gemeiner Goblin – Közgoblin
Goblin held – Goblin hős
Goblin Rotkäppchen – Goblin Piroska
Hungriger Wolf – Éhenkórász farkas
Kopfloser Ritter – Fejnélküli lovag
Nerbiger Säufer – Kapatos gondnok
Nutzloser Affe – Illetlen majom
Putziger Bär – Dagi Maci
Skeletor – Csontvár
Veteran im Ruhestand – Nyugalmazott pribék

Affenkönig – Majomkirály
Babydrache – Kölyöksárkány
Böser Barbar – Morcos barbár
Dubioser König – Kétes király
Fremdartiger Wesen – Fura idegen
Froschmann – Békaember
Gebildeter Ork – Kiművelt ork
Gelangweilte Gargoyle – Unatkozó vízköpő
Gemeiner Untoter – Népszerűtlen élőhalott
Goblinkönig – Goblinkirály
Schwatzer Ritter – Fekete lovag
Werwolf – Farkasember
Wolfskönig – Farkaskirály

Baumtyp – Fa-izé
Hydra – Hidra
Lovecraft Geschöpf – Lovecraft teremtménye
Kopfloser König – Fejetlen király
Medusa – Medúza
Minotaurus – Minotaurusz
Mummie – Múmia
Orkkönig – Orkkirály
Satyr – Szatír
Schwarzer König – Fekete király
Sirenen – Szirének
Troll – Troll
Verrückte Katzenlady – Dilis macskás néni

Böser Magier – Durcás mágus
Erdelemental – Föld elementál
Fetter Dämon – Hájas démon
Feuerelemental – Tűz elementál
Incubus – Inkubusz
Luftelemental – Levegő elementál
Monsterange – Szörnyféleség
Mumienkönig- Múmiakirály
Nerviger Dämon – Idegesítő démon
Succubus – Szukubusz
Teenager Drache – Tinisárkány
Vampir Promi – Vámpír celeb
Wasserelemental – Víz elementál

Fögonoszok:
10 Goblins und 1 Schwert – 10 goblin 1 bökővel
Destinatio Finalis – Végső megoldás
Dungeon der Drache – Kazamata sárkány
Pussydämon – Cica-démon

Felszerelési tárgyak:
Angeber Ring – Leértékelt gyűrű
Aufgemotzter Schild – Csicsás pajzs
Beschämende Klinge – Haszontalan bökő
Cooler Ring – Fagyasztó gyűrű
Drachennieser – Sárkánytüsszentés
Eau de Napalm – Napalm parfüm
Ekliger Heiltrank – Büdös lötty
Exorzistenmedaillon – Ördögűző medál
Fury Stab – Szilaj rúd
Glücksmedaillon – Szerencse medál
Guter Schild – Jobb pajzs
Helm der Tapferkeit – A vakmerőség sisakja
Hermes Air Max – Hermész Air Max
Katzapult – Macskatapult
Klinge der goldenen Freundschaft – Az igaz barátság pallosa
Kopfstecher – Egyszarvú sisak
Mana No. 5 – Mana No. 5
Modischer Ring – Divatos gyűrű
Nicht verlierbarer Stab – Nem helyhezkötött bot
Ninjazeng – Ninja akármi
Normales Schwert +2 – Normál kard +2
Parabolbogen – Parabolikus ív
Pfeffermühle – Borsszóró
Porzelankiller – Étkészletgyilkos
Rambo Überlebenmesser – Rambo túlélőkés
Rüstung – Vért
Sabberstab – Köpőcső
Scharschützenarmbrust – Távcsöves számszeríj
Schild – Pajzs
Schild der Antwort – Válaszadó pajzs
Spiegelrüstung – Tükrös vállas
Schriftrolle der Erholung – Fitnesz bérlet
Schriftrolle des Schwungs – Fogászati zárójelentés
Schriftrolle der Zuneigung - Életbiztosítás
Schwert dee Freundschaft – A barátság kardja
Spitzer ellbogen – Hegyes könyök
Tanzende Axt – Báli harcibalta
Unsichtbarer Umhang – Láthatatlan köpeny
Vernichter – Kivégzőeszköz
Voodoo Puppe – Voodoo-baba

Fordítás: Acetate 2011.


