


Ez a Szabályismertető támogatásul szolgál a DungeonQuest Revised
Edition “Hogyan játsszuk” füzetéhez. Ha még sosem játszottál a 
játékkal, olvasd el először a “Hogyan játsszuk” füzetet. Egyebek 
mellett a Szabályismertető elmagyarázza, hogyan kell megoldani 
a játék során előkerülő szokatlan helyzeteket.

A Szabályismertető néhány opcionális szabályt is tartalmaz, 
akárcsak a kamrák hatásainak listáját, de a dokumentum fő része 
a szószedet, amely témák szerint csoportosítva ad részletes sza-
bálymagyarázatokat ABC sorrendben.

Opcionális szabályok
Alábbiakban azok az opcionális szabályok találhatók, melyeket 
választhatnak a játékosok a DungeonQuest során. Ha az összes 
játékos beleegyezik, akárhány szabály felhasználható a játékban.

Egyszemélyes játék
Ezzel az opcionális szabállyal a DungeonQuest egyedül is játsz-
ható.

Az összes szabály, ami a Hogyan játsszuk és a Szabályismertető 
füzetben szerepel érvényes az egyszemélyes játékban, kivéve a 
kazamata elhagyására és a szörnytalálkozóra vonatkozóak.

Az egyszemélyes játékban a játékosnak ahhoz, hogy elhagyhassa 
a kazamatát, legalább egy kincskártyájának kell lennie (nem elég 
a zsákmánykártya).

Ha szörnnyel találkozol, először húzz egy szörnykártyát, és 
anélkül, hogy megnéznéd, tedd a hőskártyád mellé képpel lefelé. 
Ezután próbálkozz a meneküléssel vagy a harccal.

Menekülési kísérlet

Csak egy esélyed van a menekülésre és az is a harc előtt.

Ha a menekülést választod, tett próbára a gyorsaságodat. Ha sike-
res a próba, dobd el a szörnykártyát, helyezz egy szörnyjelzőt a
kamrára, ahol állsz és hagyd el bármelyik szabad csarnokon át a
kamrát, figyelmen kívül hagyva az ajtókat és zuhanórácsokat.

Ha elbuksz, fedd fel a szörnykártyát, és szenvedj el annyi sebesü-
lést, amennyi a szörny menekülési büntetése. Ezután harcolj!

Harc

A harc minden fordulójának kezdetén dobj egy kockával, és nézd 
az alábbi listát:

• 1–2: Egy sebesülést szenvedsz el.

• 3–4: Te is és a szörny is egy-egy sebesülést szenvedtek el.

• 5: A szörny egy sebesülést szenved el.

• 6: A szörny két sebesülést szenved el.

A halál várhat
Ez a változat lehetővé teszi, hogy a játékos újjászülessen miután 
meghalt, és folytathassa a játékot.

Amikor a játékos meghal, visszateszi a játékterületéről az összes 
kártyáját (beleértve a zsákmány- és rúnakártyákat is) a megfelelő 
dobópaklira, valamint az összes elszántság- és sebesülésjelzőjét 
is a készletbe. Végül a tőle balra ülő játékos elhelyezi a hősfig-
uráját az általa választott toronyszobába. Az újjászületett játékos 
a következő körét úgy kezdi, mintha az első köre lenne a játék-
ban.

Fáklyafény
Ezzel a szabályvariációval a játékos előre megnézhet néhány 
kamrát, miután belépett egy kamrába.

Közvetlenül azután, hogy a játékos belépett egy kamrába (így 
egy felfedezett helyen van), vagy miután lehelyezett egy kam-
ralapkát, amikor egy felfedezetlen helyre lépett, kiválasztja egy 
olyan csarnokát annak a kamrának, ahol tartózkodik, amelyik 
felfedezetlen helyre vezet és nem állja útját ajtó. Ezután húz egy 
lapkát és lehelyezi, hogy a nyíl szomszédos legyen a választott 
csarnokkal. Ezt az elfoglalt kamra mindegyik olyan csarnokával 
megteszi, amelyiken nincs ajtó. Ezután érvényesíti az elfoglalt 
kamra hatásait.

Amikor ez a szabály van érvényben, minden játékos felrak egy 
lapkát a toronyszobája mellé az előkészületek 10. lépése során. 
Az első hős, aki belép a kincseskamrába, lerak egy-egy lapkát a 
kincseskamra minden olyan csarnokához, ahol még nincs kap-
csolódó kamra.

FÁklyafény példa

Krutzbeck belépett a folyosóra, aminek két kijárata van 
(A). Kiválaszt egy csarnokot (B), húz egy lapkát, 
lehelyezi, hogy a bejárati nyíl kapcsolódjon a választott 
csarnokhoz. Ezután ugyanezt teszi a másik csarnokkal
(C). Végül, Krutzbecknek érvényesítenie kell a folyosó 
kamra hatásait.
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Szószedet

Ajtó
Az ajtók a csarnokokban állnak, és 
megakadályozzák a játékost, hogy 
keresztülmenjenek a csarnokon. Ha a 
játákos át akar menni egy olyan 
csarnokon, amin ajtó van, húz egy ajtó-
kártyát és követi az utasításait. Csak akkor mehet keresztül a 
csarnokon, ha a kártya megengedi.

Kapcsolódó témák: csarnok, mozgás

Akciófázis
Az akciófázis a második a két fázis közül, amit a játékos min-
den körében végrehajt. Az akciófázisban a játékosnak mozog-
nia vagy kutatnia kell, vagy le kell mennie a katakombába (ha 
lehetséges).

Kapcsolódó témák: katakomba, zsákutca, kör, mozgás, kutatás

Állapot fázis
Az állapot fázis az első a két fázis közül, amit a játékos minden 
körében végrehajt. Ebben a fázisban a játékos használja a köre 
kezdetén a játékterületén lévő kártyák képességeit. Ha ő a 
kezdőjátékos, akkor egy mezővel lépteti a Napjelzőt a Napál-
lás mutatón.

Kapcsolódó témák: kör, Napjelző és Napállás mutató

Bejárat nyíl
Minden kamralapkán van egy bejárat nyíl. Amikor 
a kamra lapkát először lehelyezzük a játéktáblára, 
úgy kell letenni, hogy a nyíl szomszédos legyen 
azzal a kamrával, ahonnan a hős érkezett.

Kapcsolódó témák: mozgás

Csarnok
A csarnok átjáró, ami az egyik kamrából a másikba vezet. A 
kazamata lapkákon 1-4 csarnok lehet.

A kazamatalapkán lévő csarnokot lezárhatja egy szomszédos 
kamrán lévő fal, vagy a külső fal. Az eltorlaszolt csarnokon 
természetesen nem lehet keresztülmenni, és nem kapcsolódik a 
szomszédos kamrához.

Néhány csarnokon ajtó vagy zuhanórács van akadályként, de ez 
nem feltétlenül teszi lehetetlenné az áthaladást.

A csarnok nem azonos a folyosóval. A folyosó egy adott kaza-
matalapka típus.

Kapcsolódó témák: zsákutca, ajtó, zuhanórács

Egészség
Az egészség azt mutatja, mennyi sebesülés öli meg a hőst vagy 
szörnyet.

• A hős egészség értéke a hőslap jobb felső sarkába van 
nyomtatva.

• A szörny egészség értéke a szörnykártya jobb oldalára van
nyomtatva.

• Amikor egy hős vagy szörny sebesülésjelzőinek száma eléri
vagy meghaladja az egészségét, meghal.

Kapcsolódó témák: halál, gyógyulás, sebesülés

Elszántságjelző
A játékosok elszántságjelzőket kapnak az elbukott tulajdonság
próbák után. Miután a játékos dobott a kockákkal a próba során,
elkölthet bármennyi elszántságjelzőt, ha eldobja a hőslapjáról és
visszateszi a készletbe. Minden elköltött elszántságjelző eggyel
csökkenti a kockákkal dobott értéket.

Kapcsolódó témák: tulajdonság próba, kutatás jelző

Erő
Az erő a játékos négy tulajdonságának egyike. Az erő próbát többek
között a zuhanórácsoknál és a pókháló kamrában kell használni.

Kapcsolódó témák: tulajdonság próba, zuhanórács

Fal
A legtöbb kazamata kamralapkán van fal, ami gátolja a hős
mozgását. A vékony fal a játéktábla peremén a külső fal. Ha egy
csarnok összeér egy fallal, a csarnok le van zárva, és nem lehet
arra keresztülmenni.

Kapcsolódó témák: csarnok, mozgás

Fáklya ikon
A kutatható kamrákon fáklya ikon van. Ha a kamrán
nincs fáklya ikon, a játékos nem hajthat végre kutatást
abban a kamrában.

Kapcsolódó témák: kutatás

Felfedezetlen hely
A felfedezetlen hely bármelyik olyan mező a játéktáblán, amin
nincs se nyomtatott kamra (a négy toronyszoba és a kincseskam-
ra), se kamralapka.

Kapcsolódó témák: kamra, felfedezett hely, mozgás

Felfedezett hely
A felfedezett hely (nem összekeverendő az olyan kamrával, amit
már átkutattak) bármelyik olyan mező a játéktáblán, amin nyomtatott
kamra (a négy toronyszoba és a kincseskamra) vagy kamralapka
van.

Kapcsolódó témák: kamra,
felfedezetlen hely, mozgás
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Gyorsaság
A gyorsaság a játékos négy tulajdonságának egyike. A gyor-
saság próbát többek között híd vagy sziklaomlás kamrában kell
használni, ill. amikor szörny elől próbálunk elmenekülnia harc
közben.

Kapcsolódó témák: tulajdonság próba

Gyógyulás
Néhány kártyahatás és képesség gyógyítja a játékost.
Valahányszor egy játékos gyógyul, eltávolítja a meghatározott
számú sebesülésjelzőt a hőslapjáról, és visszarakja a készletbe.
Ha a megadott érték nagyobb, mint a sebesülésjelzők száma a
hőslapon, figyelmen kívül kell hagyni a további gyógyítást.

Kapcsolódó témák: egészség, sebesülés

Halál
A játékos számos módon meghalhat. A játékos meghal, ha:

• a sebesülésjelzőinek összértéke eléri vagy meghaladja
az egészségét;

• egy kártya utasítása azt okozza, hogy meghal;

• a nap lemegy és ő még a kazamatában van;

• zsákutcába kerül.

Amikor egy játékos meghal:

• A köre azonnal véget ér.

• Leveszi a hős figuráját a játéktábláról, visszarakja az összes
kártyát a megfelelő dobópaklira, visszateszi a jelzőit a
megfelelő készletbe és visszateszi a hőslapját a játékdoboz-
ba.

• Nincs további köre, és nem nyerheti meg a játékot.

• A továbbiakban is eljátssza a szörnyjátékos szerepét más
játékos harcában.

Kapcsolódó témák: zsákutca, Napjelző, Napállás mu-
tató, sebesülés

Harc
Ha a játékos találkozik egy szörnnyel, harc következik. A harc
alatt az aktuális játékos a hősjátékos, a tőle balra ülő játékos a
szörnyet irányítja, és ő a szörnyjátékos.

A harc fordulókon keresztül folyik, amíg a hős el nem menekül,
vagy a hős és a szörny közül az egyikük meg nem hal.

Minden forduló kezdetén:

• A hősjátékos titokban kiválaszt egy hős harckártyát a
kezéből

• A szörnyjátékos titokban kiválaszt egy szörny harc-
kártyát a kezéből

• Mindkét játékos egyszerre felfedi a harckártyáját.

• Mindkét játékos megnézi a kártyája sebesüléstábláját, és el-
szenvedi a “Wounds Suffered” részben megadott sebesülést.

» A hősjátékos a hőslapjára teszi a sebesülésjelzőket.

» A szörnyjátékos a sebesülésjelzőket maga elé teszi.

• Ha a hős meghal, a találkozás azonnal véget ér és a 
szörnyjátékos eldobja a szörnykártyáját.

• Ha a szörnyjátékos sebesülésjelzőinek száma eléri vagy 
meghaladja a szörnykártyán feltüntetett egészség  értékét, 
a szörny meghal és a találkozás azonnal véget ér; a 
szörnyjátékos eldobja a szörnykártyát és a szörnyjelzőt, 
és a hősjátékos befejezi a körét.

Ha se a hősjátékos, se a szörnyjátékos nem hal meg egy forduló 
során, a hősjátékosnak lehetősége van elmenekülni. Ha nem 
akar menekülni, vagy megpróbálja, de nem sikerül, mindkét 
játékos visszaveszi a kezébe a harckártyáját és a kezdődik 
egy újabb harcforduló.

Kapcsolódó témák: halál, találkozás szörnyekkel, menekülés

Hős képességek
Minden hősnek van egy egyedi képessége, ami a hőslapra van 
nyomtatva. Ha egy képesség a “you may” kifejezéssel kezdődik, 
a képesség opcionális.

Játékelem korlátok
A játékban nincs elméleti korlátja az elszántság/kutatásjelzőknek, 
katakomba bejárat jelölőknek, szörny és sebesülésjelzőknek. Ha 
a játékhoz adott készlet elfogy, bármivel helyettesíthetők. Min-
den más elem véges, és nem helyettesíthető.

A játék megnyerése
A játék véget ér, ha a nap lemegy vagy az összes játékos 
kijutott a kazamatából vagy meghalt.

Amikor a játéknak vége:

• Az összes túlélő játékos végrehajtja a zsákmánykár-
tyáin lévő, a játék végére vonatkozó utasítást (ha van 
ilyen)

• Minden túlélő játékos összegzi a zsákmánykártyáin lévő 
aranyak értékét.

• A legnagyobb összértékű túlélő játékos nyerte a játékot

Ha két vagy több játékosnak is azonos értékű zsákmánya 
van:

• Az a nyertes közülük, akinek a legnagyobb aranyérték
van egy zsákmánykártyáján.

• Ha továbbra is egyenlőség van, közülük a legtöbb
zsákmánykártyával rendelkező a nyertes.

• Ha így is egyenlőség áll fenn, minden egyenlő 
játékos nyertes.

Ha nincs túlélő játékos, mindenki elvesztette a játékot.

Kapcsolódó témák: halál, zsákmány, Napjelző és Napál-
lás mutató
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Kamra
A játéktáblán minden helyet ami nem felfedezetlen, kamrának 
hívunk. A négy toronyszoba, a kicseskamra és minden olyan 
mező, amin kamralapka van, kamrának tekintendő. Minden 
kamra felfedezett hely.

Kapcsolódó témák: felfedezett hely, toronyszoba, kincseskamra

Katakomba
A katakomba pincék és átjárók labirintusa, ami a kazamata alatt 
kanyarog, tele értékes zsákmánnyal és kimondhatatlan rémségekkel.

A játékos több módon is beléphet a katakombába:

• Az akciófázisában dönthet úgy, hogy belép a katakombába
» Csak akkor választhatja ezt az opciót, ha van katakomba 
bejárat az adott kamrán

• kártya hatás miatt

• kamra hatás kényszere miatt (mint pl. a híd)

Amikor egy játékos belép a katakombába:

• Lerakja az utazásjelzőjét arra a kamrára, ahol a
hősfigurája éppen áll és a választott útirányba
állítja a jelzőt.

• Eltávolítja a hős figuráját a játéktábláról, a hőslapjára
teszi és ezel vége a körének.

• Az utazásjelzője addig a kamrán marad, amíg el nem
hagyja a katakombát.

Amíg a játékos a katakombában van:

• Nem mozoghat vagy kutathat az akciófázisában.

• Húz egy katakombakártyát, végrehajtja az utasításait,
majd képpel felfelé a hőslapja mellé teszi egy sorba.

• Nem hagyhatja el a katakombát, amíg olyan kártyát nem
húz, ami lehetővé teszi ezt.

Kapcsolódó témák: akciófázis, katakomba bejárat, 
katakomba elhagyása, utazásjelző

Katakomba bejárat
Néhány kamrán olyan lépcső van, ami levezet a katakombába.
Bizonyos kártyahatások is létrehozhatnak katakombabejáratot a
kamrában, és megjelölik a kamrát a katakomba bejárat jelölővel.

Katakomba elhagyása
Néhány kártya lehetőséget nyújt a katakomba elhagyására. 
Amikor a játékos ilyen kártyát húz, azonnal el kell döntenie, 
hogy kilép a katakombából vagy marad. Ha úgy dönt, hogy 
marad, későbbi lépése során nem hagyhatja el a katakombát, 
csak ha újra olyan kártyát húz, amin szerepel ez a lehetőség.

Amikor egy játékos elhagyja a katakombát:

• Megszámolja hány katakombakártyája van a hőslapja mel-
lett (beleértve a most húzott, a kilépést lehetővé tevő kár-
tyát is) és mozog ennyi helyet az utajásjelzővel, a jelző ál-
tal mutatott irányban. 

» Ha a mozgása túlmenne a kazamata külső falán, a jelzőt 
csak a falig mozgatja, figyelmen kívül hagyva a többi 
lépést.

• Elfordítja az utazásjelzőjét 90°-kal tetszés szerinti irányban, 
dob egy kockával és az utazásjelzőt annyi hellyel mozgat-
ja ebbe az új irányba, amennyit a kocka mutat.

» Ha a mozgása túlmenne a kazamata külső falán, a jelzőt 
csak a falig mozgatja, és elszenved annyi sérülést, 
amennyi lépése lett volna még.

• Az összes Zsákmány (Loot) katakombakártyát elhelyezi a 
többi zsákmánykártyája mellé és eldobja a többi katakom-
bakártyát.

• Végül felbukkan a kazamatában, visszacserélve az utazás-
jelzőjét a hős figurára.

» Ha egy felfedezett helyen bukkan fel, érvényesíti a kam-
ra hatásait (vagy találkozik egy szörnnyel, ha van ott).

› A játékos felbukkanhat olyan kamrában is, ahol már 
áll egy vagy több hős.

» Ha egy felfedezetlen helyen bukkan fel, azonnal húz egy 
kamralapkát és lehelyezi arra a helyre ahol  felbukkant, 
tetszés szerinti irányba fordítva. Ezután érvényesíti a 
kamra hatásait.

» Ne helyezzetek katakomba bejárat jelzőt a kamrára, ahol 
kijöttetek a katakombából.

Kapcsolódó témák: Katakomba, utazásjelző

Kazamata elhagyása
A játék megnyeréséhez a játékosnak el kell hagynia a kazatamát, 
mielőtt Nap lemegy.

A kazamata elhagyásához a játékosnak:

• legalább egy zsákmánykártyája (Loot) legyen;

• toronyszobában kell lennie az akciófázisa kezdetén;

• ki kell jelentenie, hogy elhagyja a kazamatát és le kell 
vennie a hősfiguráját a játéktábláról.

Miután egy játékos elhagyta a kazamatát:

• Nincs több köre.

• Nem léphet vissza a kazamatába.

Kapcsolódó témák: zsákmány, Napjelző és Napállás mutató, 
toronyszoba, a játék megnyerése
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Katakombabejárat
jelölő

Nyomtatott katakombabejárat 
példák

Ha a játékos az akciófázisát olyan kamrában kezdi, amelyiken 
valamelyik fajta katakombabejárat van, dönthet úgy, hogy lemegy a 
katakombába a mozgás vagy kutatás helyett.

Kapcsolódó témák: katakomba, utazásjelző

Katakomba 
kártya



Kazamatakártya és -ikon
Sok kamra miatt a játékosnak húznia kell 
a kazamatakártya pakli tetejéről, és végre-
hajtania az utasításait, valahányszor belép 
a kamrába. Ezek a kamrák meg vannak 
jelölve egy kazamata ikonnal emlékeztetőül.

Kapcsolódó témák: mozgás

Kártyák
• Minden kártyafajtának megvan a saját paklija. A 

kártyák felismerhetők a hátlapon lévő képről.

• Egy kártyanév több pakliban is előfordulhat. 
Ez szándékos, nem hiba.

• Ha egy játékosnak lapot kell húznia, felhúzza a megfelelő 
pakli legfelső lapját, végrahajtja az utasításokat, majd ál-
talában eldobja azt.

• Van néhány kártya, amit nem kell eldobni a húzás után. A 
zsákmánykártyákat és azokat, amik arra utasítják a játékost, 
hogy tartsák meg, képpel felfelé a hőslapja mellé kell tenni 
az eldobás helyett.

• Minden pakli mellett ott van a dobópaklija is.

• A kártyákat mindig képpel felfelé kell eldobni.

• Ha egy pakli elfogy, össze kell keverni a dobópak-
liját és képpel lefelé húzópaklit kell képezni belőle.

Kapcsolódó témák: kártyák és jelzők eldobása, zsákmány

Kezdőjátékos
A játék elején véletlenszerűen kiválasztódik 
egy játékos, aki a kezdőjátékos lesz az egész 

játék során. Ez a játékos kapja a kezdőjátékos 
jelölőt. Valahányszor a kezdőjátékos elkezdi a 
körét, mozgatja egy hellyel a Napjelzőt a Napál-
lás mutatón. 

Kapcsolódó témák: Napjelző és Napállás mu-
tató

Kincseskamra
Lásd a 11. oldalon

Körök a játékban
A DungeonQuest körökből áll, amiben először a kezdőjátékos 
lép, majd órajárás szerint a többiek. Minden játékos teljesen vé-
grehajtja a körét mielőtt a következő játékosra kerülne sor.

Egy kör két fázisból áll, amiket a játékos az alábbi sor-
rendben hajt végre:

1. Állapot fázis: A játékos használja a köre kezdetén a játék-
területén lévő kártyák képességeit. A kezdőjátékos emellett 
egy mezővel lépteti a Nap jelzőt.

2. Akciófázis: A játékos végrehajtja az alábbi akciók egyi-
két:

» Mozgás: Mozgatja a hősét egy szomszédos mezőre.

» Kutatás: Átkutatja azt a kamrát, ahol a hőse éppen áll (ha 
lehetséges).

» Belépés a katakombába: Követi a katakombába 
lépésre vonatkozó utasításokat (ha lehetséges).

Miután a játékos mindkét fázist végrehajtotta, befejezte 
a körét, és a következő játékos lép.

Kapcsolódó témák: katakomba, kezdőjátékos, Napjelző 
és Napállás mutató

Kutatás
A kutatás egyike a három akciónak, amit választhat a játékos az 
akció fázisa során. A kamra átkutatásával a játékos zsákmányt, 
titkos ajtókat, szörnyeket és a Tűzsárkány kazamata egyéb el-
emeit fedezheti fel.

Ahhoz, hogy a kamra kutatható legyen, az alábbi 
három feltételnek egyszerre kell megfelelnie:

• Legyen rajta fáklya ikon.

• Nem lehet rajta szörnyjelző.

• Nem lehet rajta kutatásjelző.

Ha a játékos a kutatást választja, felhúz egy lapot a kutatás 
pakliból és rátesz egy kutatásjelzőt a kamrára. Ha egy kamrán 
kutatásjelző van, azt jelenti, hogy a kamrát már átkutatták, és 
egy játékos sem kutathatja át újra.

Kapcsolódó témák: akciófázis, kutatásjelző, fáklya ikon

Kutatásjelző
Amikor egy játékos kutatás akciót hajt végre 
egy kamrában, amin fáklya ikon van, lerak egy 
kutatásjelzőt erre a kamrára. A kutatásjelző azt je-
lenti, hogy a kamát már átkutatták, és egy játékos 
sem kutathatja át újra.
A kutatásjelző túloldala elszántságjelzőként használható.

Kapcsolódó témák: elszántságjelző, kutatásjelző

Lapok és jelzők eldobása
Minden paklinak megvan a dobópaklija. Amikor a játékos eldob 
egy lapot, képpel felfelé a dobópaklijára rakja. Amikor a játékos 
jelzőt dob el, a készletbe rakja vissza.

Menekülés a harcból
A harc minden fordulója végén, a hősjátékos megpróbálhat 
elmenekülni.

Ha a hősjátékos a menekülést választja, próbára teszi a gyorsaságát.

• Ha sikeres, a találkozás véget ér.

» A szörnyjátékos felfedi a szörnykártyáját, és a hős elszenvedi a 
szörny menekülési büntetés értékének megfefelő sebesülést.

» Ezután a hős mozog egy szomszédos kamrába figyelmen 
kívül hagyva az ajtókat és zuhanórácsokat.

• Ha elbukik, tovább kell harcolnia a szörnnyel.

Ha nincs szomszédos felfedezett kamra, a hős nem próbálhat 
elmenekülni.

Kapcsolódó témák: harc, menekülési büntetés

Kezdőjátékos 
jelölő

Kazamata 
ikon

Kazamata
kártya
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Menekülési büntetés
A szörny menekülési büntetése az a sebesülés, amit az a 
játékos szenved el, aki sikeresen menekült el egy harcból.

Kapcsolódó témák: menekülés a harcból

Mozgás
A mozgás egyike a három akciónak, amit választhat a játékos az 
akciófázisa során. A mozgás teszi lehetővé, hogy a hős haladjon 
a kazamatában.

Amikor a játékos mozog:

• Áthelyezi a  hősfiguráját egy szomszédos kamrára, amelyik 
csarnokkal kapcsolódik ahhoz a kamrához, amin éppen áll.

» Ha a hely felfedezett, belép a kamrába és érvényesíti annak 
hatásait

» Ha a hely felfedezetlen:

› Húz egy kamralapkát bármelyik pakliból és lehelyezi kép-
pel felfelé a táblán úgy, hogy a bejárati nyíl szomszédos 
legyen azzal a kamrával, ahonnan érkezett.

› Ezután áthelyezi a hősfiguráját a kamrába és érvényesíti 
annak hatásait.

• A hős  nem léphet olyan kamrába, amin már áll egy hős, 
kivéve a kincseskamrát.

• Ha ajtó vagy zuhanórács van abban a csarnokban, ami a hős 
és az a hely között van, ahova menni szeretne, le kell győznie 
az akadályokat,  mielőtt mozoghatna.

» Ha több ajtó/zuhanórács van a csarnok(ok)ban, a hősnek 
sorrendben mindegyiket egyesével le kell győznie.

• Ha a játékos a katakombában van, nem mozoghat, helyette 
kazamatakártyát kell húznia a körében.

Kapcsolódó témák: katakomba, ajtó, zuhanórács, kincseskamra

Napjelző és Napállás mutató
A kezdőjátékosnak minden körének állapot fázisában előre 
(jobbra) kell mozgatnia a Napjelzőt a Napállás mutatón.

Valahányszor a Napjelző a sáv egy számozott mezőjére kerül a 
mutatósáv vége felé, a kezdőjátékos azonnal dob egy kockával. 
Ha a dobott szám nagyobb, mint a mezőn látható szám, a játék 
folytatódik. Ha a szám kisebb vagy egyenlő a mezőn látható 
számmal, a Nap lement, a kazamata kapui bezárultak és a játék 
azonnal véget ér. 

Minden olyan játékos, aki nem jutott ki a kazamatából, mielőtt a 
nap lement, azonnal meghal.

Páncél
A páncél a játékos négy tulajdonságának egyike. A páncél próbát 
többek között bizonyos különösen halálos csapdák ellen használjuk.

Kapcsolódó témák: tulajdonság próba

Rúnakártya
Minden rúnakártyát csak egyszer lehet használni a játék során. 
Minden rúnakártyának egyedi feltételei és hatásai vannak. Amikor 
a játékos használni szeretné a rúnát, követnie kell a rúnakártya 
utasításait. Ezután a rúnakártya visszakerül a dobozba.

Sebesülés
A játékosok többféle szabály és kártyahatás 
miatt szenvedhetnek el sebesülést. Helyezzetek 
sebesülésjelzőt a hőslapra, a sebesülés 
mértékének nyomonkövetésére. Ha a sebesülés-
jelzők összértéke eléri vagy meghaladja a hős-
lapon látható egészség értéket, a hős meghal.

A szörnyek szintén elszenvedhetnek sebesülést a harc során.

Kapcsolódó témák: harc, halál, gyógyulás, egészség

Sorrend ütközések
Abban az esetben, ha ütközés van két játékos között, amikor a 
képességeiket egyszerre akarják használni, az éppen aktuális 
körét teljesítő játékos dönti el a sorrendet. 

Szerencse
A szerencse a játékos négy tulajdonságának egyike. A szerencse 
próbát többek között a feneketlen verem kamrában kell használni.

Kapcsolódó témák: tulajdonság próba
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Napjelző és Napállás mutató

Ha a játék azután is folytatódik, amikor a Napjelző elérte a Napállás 
mutató végét, a kezdőjátékos a továbbiakban nem mozgatja, de 
továbbra is dobnia kell a fent leírtaknak megfelelően.

Kapcsolódó témák: halál, állapot fázis, a játék megnyerése

Sebesülés 
jelző



Szörny
Valahányszor a játékos szörnnyel találkozik a tőle 
balra ülő játékos (szörnyjátékos) felhúz egy lapot a 
szörny pakli tetejéről, titokban megnézi és meg-
mondja a szörny nevét. Ezután lerak egy szörny-
jelzőt arra a kamrára, ahol a hős áll (ha még nincs 
ott szörnyjelző). Ha a szörnyet megölik, a szörny-
jelzőt el kell távolítani.

Kapcsolódó témák: találkozás a szörnyekkel

Találkozás szörnyekkel
A játékos a következők miatt találkozhat szörnyekkel:

• Különböző kártyák utasíthatják a találkozásra szörnnyel;

• Belép egy olyan kamrába, ahol szörnyjelző van. Amikor a 
játékos ilyen kamrába lép, nem érvényesítheti a kamra 
hatásait.

Amikor a játékos szörnnyel találkozik:

• A játékos hősjátékossá válik

• A tőle balra ülő játékos szörnyjátékossá válik.

• A szörnyjátékos felhúz egy lapot a szörnypakliból, csak a 
nevét árulja el, és elhelyez egy szörnyjelzőt a hősjátékos 
kamrájára (ha még nincs rajta).

• A hősjátékos elvesz egy hős harckártyát.

• A szörnyjátékos elvesz egy szörny harckártyát.

• Mindkét játékos belép a harcba.

Kapcsolódó témák: harc

Toronyszoba
Lásd a 11. oldalon

Tulajdonság próba

Négy különböző tulajdonság van felsorolva a hőslapon: erő, gyor-
saság, páncél és szerencse
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Szörnykártya

Szörnyjelző

Erő
(Strength)

Szerencse
(Luck)

Gyorsaság Páncél
  (Agility)     (Armor)

A tulajdonság próbához:

• Dobj két kockával és add össze az eredményeket

• Ha az összes egyenlő vagy kisebb a próbára tett tulaj-
donságnál, a próba sikeres

• Ha az összeg nagyobb a próbára tett tulajdonságnál, a pró-
ba sikertelen

Valahányszor egy próba sikertelen, egy elszántságjelzőt kell 
tenni a hőslapra

Kapcsolódó témák: elszántságjelző, erő, gyorsaság, páncél, 
szerencse

Utazásjelző
Minden hősnek megvan a maga utazásjelzője. 
Az utazásjelző először azt a kamrát a jelöli meg, 
ahol a hős lement a katakombába, később pedig 
meghatározza, hol bukkan fel ismét amikor kijön 
a katakombából.

Kapcsolódó témák: katakomba, katakomba elhagyása

Zuhanórács
A zuhanórács olyan akadály a csarnokban, ami esetleg megakadá-
lyozza a játékost a keresztülhaladásban. Ha a játékos át szeretne 
jutni egy vagy több zuhanórácson, próbára kell tennie az erejét. 
Ha sikeres, folytathatja a mozgását a csarnokon keresztül. Ha 
elbukik, a körének vége.

Zsákmány (Loot)
Valahányszor a játékos olyan kártyát húz, amin a “Loot” 
(zsákmány) kulcsszó van, lerakja a játékterületére képpel felfelé.

A zsákmánykártyáknak gyakran van aranyértékük. A játék 
végén, az a túlélő játékos nyer, akinek a legtöbb aranya van.

Az aranyérték nélküli zsákmánykártyák nulla aranyat érnek, 
hacsak a zsákmánykártya utasításai másként nem szólnak.

Kapcsolódó témák: a játék megnyerése

Zsákutca
Ha a körében egy játékos, aki nem a katakombában van, nem 
tud se mozogni, se kutatni, se lemenni a katakombába az ak-
ciófázisában, zsákutcába került. Ha a játékos zsákutcába kerül, 
azonnal meghal.

Kapcsolódó témák: akció fázis, katakomba bejárat, halál,
mozgás, kutatás

Utazásjelző
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Kamrahatások
A alábbiakban a kamrahatások összefoglaló listája található.

Ha egy kamra leírásánál a “Belépéskor” található: a hatást minden 
esetben érvényesíteni kell, amikor a hős belép a kamrába, függetlenül 
attól, hogy önként lépett be, egy kártya hatása miatt kellett belép-
nie vagy a katakombából való felbukkanáskor lépett be. Néhány
kamrahatás kicsit eltérő attól függéen, hogy a hős hogyan került a 
kamrába. Ezek a különbségek megtalálhatók a kamra leírásoknál.

Kazamata szobák

Nagyon sokféle kazamata szoba van. A legtöbbükön egy vagy 
több plusz jellemző van, mint pl. a katakomba lejárat, ajtók és 
zuhanórácsok.

Belépéskor: Húzz egy kazamata kártyát

Ha itt kezded a köröd: Ha nincs kutatásjelző ezen a kamrán, vé-
grehajthatsz egy kutatás akciót (ha van a kamrán fáklya ikon ford.)

Híd
Belépéskor - csarnokból: Kelj át a hídon
(lásd lent), vagy vége a körödnek

Belépéskor - katakombából: Válaszd ki a
híd melyik oldalára érkezel. Utána kelj át a
hídon, vagy a körödnek vége.

Kilépéskor: Vagy azt a csarnokot választod a távozáshoz, ame-
lyiken bejöttél, vagy kelj át a hídon.

Átkelés a hídon: Tedd próbára a gyorsaságodat és adj a dobá-
sodhoz annyit, amennyi zsákmánykártyád van. A próba kezdete
előtt bármennyi zsákmánykártyát eldobhatsz.

• Sikeres próba: Lépj ki a kamrából a híd túloldalán
lévő csarnokon keresztül

• Sikertelen próba: Lezuhantál a hídról. Dobj egy kockával, és
szenvedj el annyi sérülést, amennyit a kocka mutat. Ezután
lépj be a katakombába.

Feneketlen verem
Belépéskor: Tedd próbára a szerencsédet.

• Sikeres próba: A körödnek vége.

• Sikertelen próba: Meghaltál.

Sziklaomlás
Belépéskor - csarnokból: Húzz egy kaza-
matakártyát.

Belépéskor - katakombából: Válaszd ki, a 
sziklaomlás melyik oldalára érkezel, majd 
húzz egy kazamatakártyát.

Kilépéskor: Ha másik csarnokon akarsz kimenni, amin bejöttél, 
tedd próbára a gyorsaságodat.

• Sikeres próba: Hagyd el a kamrát a szokásos módon.

• Sikertelen próba: A körödnek vége.

A sötétség kamrája
Belépéskor: Azonnal mozogj még egy-
szer, figyelmen kívül hagyva az ajtókat és 
zuhanórácsokat.
Kilépéskor: Dobj egy kockával. Azon a 
csarnokon keresztül kell távoznod, ami 
megfelel a dobásnak. Ha az a csarnok, 
amelyiken távoznod kellene el van zárva, 
dobj újra!
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Szakadék
A kamra közepén húzódó szakadékon nem 
lehet átjutni.

Belépéskor - csarnokból: Húzz egy kaza-
matakártyát

Belépéskor - katakombából: Válaszd ki a 
szakadék melyik oldalára érkezel, majd húzz egy kazamatakártyát.

Kilépéskor: A kamrát csak azon a csarnokon keresztül hagyha-
tod el, ami a szakadéknak ugyanazon az oldalán van, mint az a 
csarnok, amelyiken bejöttél.

Folyosó
Különféle folyosók 
vannak, de mind 
ugyanúgy működik.

Belépéskor: Mozogj 
azonnal még egyszer, 
figyelmen kívül hagy-
va az ajtókat és 
zuhanórácsokat.

Kilépéskor: Nem me-
hetsz  vissza ugyanarra, 
amerről jöttél, csak ha 
az összes többi csarnok 
blokkolva van.

Elforduló kamra
Ez a kamra zsákutcát képezhet, és csapdá-
ba ejtheti a hőst. Lásd “Zsákutca” a 8. 
oldalon.

Belépéskor: Forgasd el a kamrát 180°-
kal, és a körödnek vége.

Pókháló
Belépéskor - csarnokból: Mozogj azon-
nal még egyszer, figyelmen kívül hagyva
az ajtókat és zuhanórácsokat. Ha másik
csarnokon akarsz kimenni, mint amelyiken
bejöttél, át kell küzdened magad a pókhálón
(lásd lent).

Belépéskor - katakombából: Válaszd ki a pókháló melyik
oldalára érkezel. Ezután mozogj azonnal még egyszer, figyelmen
kívül hagyva az ajtókat és zuhanórácsokat. Ha másik csarnokon
akarsz kimenni, mint amelyik mellett állsz, át kell küzdened ma-
gad a pókhálón (lásd lent).

Ha itt kezded a köröd: Mielőtt mozognál, át kell küzdened ma-
gad a pókhálón.

Átjutás a pókhálón: Tedd próbára az erőd.

• Sikeres próba: Hagyd el a kamrát a szokásos módon.

• Sikertelen próba: A körödnek vége.

Csapda
Belépéskor: Húzz egy csapdakártyát!

Toronyszoba
Mind a négy toronyszoba felfedezett 
hely

Belépéskor: Hajtsd végre az alábbiak 
egyikét:

• Ha van legalább egy zsákmánykár-
tyád, elhagyhatod a kazamatát.

• Mozogj azonnal még egyszer egy szomszédos kamrába vagy 
felfedezetlen helyre.

• Átmozoghatsz közvetlenül egy másik toronyszobába, amiben 
nincs másik hős, és folytathatod a körödet.

Kincseskamra
Bármennyi hős lehet egy-
szerre a kincseskamrá-
ban. Annak ellenére,
hogy a kincseskamra két
helyet foglal el a játék-
táblán, egy kamrának
számít. A kincseskamra
felfedezett hely.

Belépéskor: Húzz egy sárkánykártyát

Ha itt kezded a köröd: Válassz az alábbiak közül:

• Húzz egy sárkánykártyát

• Hagyd el a kincseskamrát bármelyik csarnokon keresztül, ame-
lyiket nem torlaszolja el fal vagy másik hős.
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Harckártya eredmény táblázat

A szám a fehér négyzetben mutatja a 
hősjátékos által elszenvedett sebesülés 
mértékét.

A szám a szürke négyzetben mutatja a
szörnyjátékos által elszenvedett sebesülés
mértékét.

A kettéosztott négyzetek mutatják a hős és
a szörnyjátékos által elszenvedett sebesülés
mértékét.

Az alábbi táblázat megmutatja, melyik játékos szenved el sebesülést az össze-
csapásban, a hős- vagy a szörnyjátékos, és mekkora a sebesülés mértéke.

Gyors áttekintő

Bejárat nyíl

Kamra ikonokTulajdonságok

Erő Gyorsaság

Páncél Szerencse

Kamra jellemzők

Katakomba 
bejárat jelölő

Katakomba bejáratok a 
kamralapokon

AjtóZuhanórács
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