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A KALANDFÜZET 
HASZNÁLATA 

A Dungeon & Dragons® The Legend of Drizzt™ egy 
kooperatív társasjáték. Neked és a többi hősnek túl kell 
élnetek Mélysötét, egy mélyen a föld alatt fekvő óriási 
barlangrendszer fenyegetéseit. 

Ez a füzet 13 kalandon keresztül nyújt kihívást a 
hősöknek. Ha először és egyedül játszol, válaszd az 1. 
kalandot: Száműzetés (3. oldal) hogy megismerd a játék 
menetét, majd több játékossal próbáljátok ki a 2. kalandot: 
Mithrill Csarnok keresése (4. oldal). 

Az első 4 kalandon keresztül megismeritek a játék alapjait, 
de még rengeteg csavar vár rátok! Miután kipróbáltátok az 
alap kalandokat, készen álltok a komolyabb kihívásokra. A 
későbbi kalandokhoz már a haladó kártyákat (101-200 
sorszámú) is használnotok kell. 

A 7, 8, 10 és 12-es kalandok a D&D® Adventure System 
társasjátékok normál csoportos szabályait követik. Az 
összes hős közösen, együtt nyer vagy veszít. A 9. kaland 
versengésr  l szól.   A 6. és 11. kalandokban  a   hősök 
csapatai egymás ellen küzdenek.  Az 5. kaland: Árulá s a 
mélyben csoportos és verseny elemeket is tartalmaz. 

Ha végigküzdötted magad a füzetben található 
kalandokon, a www.DungeonsandDragons.com oldalon 
további kalandokat találhatsz ehhez és más D&D® 
Adventure System társasjátékokhoz. 

A kalandok felépítése 

Minden kaland leírása az alábbi részeket tartalmazza. 

Cél: Mit kell a hősöknek végrehajtaniuk a kaland 
teljesítéséhez. 

Hősök száma: Mennyi hősre tervezték a kalandot, 
valamint azt hogy a kaland csoportos, verseny vagy csapat 
típusú. Ez a szám általában megegyezik a játékosok 
számával (egy hőst irányít minden játékos). Bármelyik 
csoportos kalandot játszhatod egyedül is, ha nem találsz 
játékostársakat. A csapat és verseny típusú kalandok nem 
alkalmasak egy fős játékra. 

Kaland előkészítése: Ez a szakasz részletezi a kalandhoz 
szükséges   különleges   előkészületeket, beleértve a térkép 
lapkákkal, szörnyekkel, jelölőkkel és más speciális 
játékelemekkel kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Kezdő felszerelés: Ez a rész sorolja fel a gyógyítás jelzők 
(Healing Surge) számát, kezdő kincs kártyákat és más 
különleges tárgyakat, amikkel a hősök a kaland kezdetén 
rendelkeznek. 

Kaland különleges szabályai: Ez a rész tartalmazza a 
kaland során alkalmazandó új szabályokat és 
szabályváltozásokat. Továbbá itt találhatóak a kaland 
győzelmi és vereség feltételei. 

Kaland indítása: Ezt a szöveget hangosan olvasd fel, 
hogy a játékosok megismerjék a kaland körülményeit. 
Némelyik kalandban további felolvasandó szövegek is 
találhatóak a fontosabb jeleneteknél. 

Kalandok könnyítése vagy nehezítése 
Hogy egy kaland nagyobb kihívást jelentsen, a gyógyító 
jelzők (Healing Surge) számát csökkentsd 1-el. 

Egy kaland könnyítéséhez a gyógyító jelzők (Healing 
Surge) számát növeld 1-el. 

Nincs szükség az összes játékelemre minden 
játékhoz 
Rengeteg játékelemet tartalmaz a doboz. Győződj meg róla 
hogy a kiválasztott kalandhoz szükséges minden lapkát, 
jelzőt, kártyát és figurát előkészítettél. Minden kaland 
leírja, mely játékelemekre van szükség. Az összetevők 
teljes listáját megtalálod a szabálykönyv 2. oldalán. 

  Első játék 
Ha most játszol először, a hősödhöz válaszd a lentebb 
ajánlott képesség kártyákat. Miután megismerted a 
játékot, a képesség kártyákat magad is kiválaszthatod.  

Drizzt Do’Urden, sötételf vándor Icingdeath, Twinkle, 
Lone Drow, Cloud of Darkness, Dancing Serpent 

Harcpöröly Bruenor, törpe harcos: Notched Axe, 
Clan Battlehammer Shield, Legendary Knowledge, 
Lucky Hit, Power Strike 

Catti-brie, ember íjász: Khazid’hea, Taulmaril, 
Clustered Shot, Falling Hail Stance, Heartseeker 
Stance 

Regis, félszerzet tolvaj: Magic Mace, Ruby Pendant, 
Finish Off, Sudden Escape, Tumble 

Wulfgar, ember barbár: Aegis-Fang, Rampage, Bear 
Hug, Healing Herbs 

ő

: 
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1. KALAND 

Száműzött 
Az otthonából, Menzoberranzanból száműzött Drizzt 
Do’Urdennek el kell menekülnie Mélysötétből, mielőtt Lolth 
követőinek haragja lesújt rá.  

 Mélysötétből. 

Hősök száma: 1 (egyéni kaland) 

Javasolt hős: Drizzt Do’Urden 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Underground River” lapka, „Surface Hollow” 
lapka. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. A hősödet tedd a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

Az ”Undergroung River” lapkát vedd ki térkép lapkák 
közül és tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze, 
készíts belőlük egy kupacot, majd anélkül hogy 
megnéznéd a lapkákat, az „Underground River” lapkát 
tedd a többi lapka közé a 8. lapka után. 

Ha első alkalommal játszod ezt a kalandot, Drizzt-et, a 
sötételf vándort  válaszd hősödnek. Ha már megismerted a 
játékot, más hősökkel is kipróbálhatod ezt a kalandot.  

Kezdő felszerelés: 1 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 1 
véletlenszerűen választott kártya a Kincs (Treasure) pakliból.

 

 

 

A kaland különleges szabályai 

Amikor felfeded az „Underground River” lapkát, a hősöd 
megtalálta a Mélysötétből kivezető utat. A „Surface 
Hollow” lapkát helyezd az „Underground River” lapka 
legközelebbi felfedezetlen széléhez. Húzz 2 szörny kártyát 
és a hozzájuk tartozó szörny figurákat helyezd a „Surface 
Hollow” lapkára, egyet mindegyik gombás négyzetre. 

Ahhoz hogy kimeneküljön a felszínre, a hősödnek a hős 
fázisa végén a „Surface Hollow” lapka utolsó 4 
négyzetének egyikén kell állnia (a képen kékkel jelölve). 

 

Győzelem: Teljesíted a kalandot, ha a hősöd kimenekül a 
felszínre. 

Vereség: Elbuksz, ha a hősödnek 0 életpontja van a köre 
kezdetén és nincs több gyógyítás („Healing Surge”) jelződ. 

  A kaland kezdetén olvasd fel: 
Az élet normál esetben sem egyszerű Mélysötétben, de 
ha Lolth, a pókistennő a feláldozásodat követeli, szinte 
lehetetlen feladat életben maradni. Egyetlen 
választásod maradt:     át kell verekedned magad 
Mélysötéten és meg kell találnod a felszínre vezető 

 

Az „Underground River” lapka 
kijátszásakor olvasd fel: 
Örömmel üdvözlöd a rohanó víz zaját a folyosók 
némasága után. A napokon át, sötétben megtett utazás 
után a beszűrődő napfény halvány ragyogását látod 
magad előtt. Csak néhány szörny áll közted és a 
szabadság között. 

utat.

Cél: Kijutás
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2. KALAND 

Mithrill Csarnok keresése 
A Harcpöröly Klán ősi otthona elérhető közelségbe került! 

Cél: Találjátok meg a Mithrill Csarnokba vezető ajtót. 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar. 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Broken Door” lapka, „Ancient Throne” lapka, 
„Crown” jelző, Artemis Entreri kártya és figura. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A ”Broken Door” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Broken Door” lapkát. A 
többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Broken Door” és a 
3 másik lapkát tedd a kupacba a 8. lapka után. (Így  a 
„Broken Door” lapkát a 9-12. helyen fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

 

A kaland különleges szabályai 

Broken Door: Amikor egy hős felfedi a „Broken Door” 
lapkát, tedd a következőket: 

• Ahelyett hogy egy szörny lapot húznál a pakliból, az 
aktív hős játékosa megkapja Artemis Entreri kártyáját 
és Artemis Entreri figuráját tedd a „Start” mező 
bármelyik gombával jelölt négyzetére. Főellenségként 
Artemis Entreri minden játékos gonosztevők fázisának 
elején cselekszik. 

• Az „Ancient Throne” lapkát helyezd az „Broken 
Door” lapka legközelebbi felfedezetlen széléhez. 
Minden játékos húzzon 1 szörny kártyát és a 
hozzájuk tartozó szörny figurákat helyezze az 
„Ancient Throne” vagy a „Broken Door” lapka 
tetszőleges négyzetére. 

• A „Crown” jelzőt tedd az „Ancient Throne” lapkán 
található trón egyik négyzetére. Bármelyik hős 
felveheti a „Crown” jelzőt, ha fázisát a trónnal 
szomszédos 6 mező valamelyikén fejezi be. A 
„Crown” jelzőt tegyétek annak a hősnek a lapjára. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha legyőzik 
Artemis Entrerit, és valamelyik hős megszerezte a 
„Crown” jelzőt. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

  A kaland kezdetén olvasd fel: 
Ezüsthold   városa   melletti toronyban  talált  nyomot 
követve mélyen behatoltatok Mélysötétbe a 
Harcpöröly klán ősi otthonát keresve. Az utazásotok 
során elértétek az ősi alagutakat a törpe erődítmény 
bejárata közelében. Bruenor Mithrill  Csarnok utáni 
kutatása a végéhez közeledik. 

Eközben a rettegett bérgyilkos, Artemis Entreri új 
megbízást kapott. Ez a gonosztevő Regisre vadászik 
Pook pasa, a veszélyes Calimporti tolvajcéh 
vezetőjének megbízásából. Csak idő kérdése, hogy 
Entreri mikor akad Regis nyomára! 

A „Broken Door” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 

 
évek nyomai igencsak látszódnak rajta. A kapu betörve. 
Mélysötét teremtményei költöztek  az ősi termekbe. A 
bajt tetézi, hogy Artemis Entreri is rátok talált. Le kell 
győznötök a titeket körülvevő ellenségeket és az ősi 
törpe koronát is meg kell szereznetek. .

Mithrill Csarnokot megtaláltátok,  de a gazdátlanul telt
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3. KALAND 

Vadászat Shimmergloomra 
Az egyetlen dolog, ami megakadályozhatja a Harcpöröly 
Klán ősi otthonának helyreállítását az Shimmergloom, az 
árnysárkány. 

Cél: Shimmergloom megtalálása és legyőzése. 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar. 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Dark Chasm” lapka, „Rocky Lair” lapka, 
Shimmergloom kártya és figura. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

 

A „Dark Chasm” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Dark Chasm” lapkát. A 
többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Dark Chasm” és a 
3 másik lapkát tedd a kupacba a 8. lapka után.(Így a „Dark 
Chasm” lapkát a 9-12. helyen fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

 

 

A kaland különleges szabályai 

Dark Chasm: Amikor egy hős felfedi a „Dark Chasm” 
lapkát, tedd a következőket: 

• A „Rocky Lair” lapkát helyezd a „Dark Chasm” 
lapka legközelebbi felfedezetlen széléhez. 

• Ahelyett hogy szörny lapot húznál a pakliból, az aktív 
hős játékosa megkapja Shimmergloom kártyáját és 
Shimmergloom figuráját tedd a „Rocky Lair” mezőn 
található nagy sziklára. Főellenségként Shimmergloom 
minden játékos gonosztevők fázisának elején 
cselekszik. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha legyőzik 
Shimmergloom-ot. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
Egy egész seregnyi törpe esett el amikor 
Shimmergloom először jött Mithrill Csarnokba. Az 
azóta eltelt években a sárkány álomba merült – de ez a 
szendergés most véget ért. Ha elestek Mithrill 
Csarnokban, a csarnokba vezető út örökre feledésbe 
merül. Az egyetlen esélyetek, ha megtaláljátok a 
Garumn-szurdokhoz vezető utat és sikerül 
elmenekülnötök. 

A „Dark Chasm” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 
A szurdok hídja itt van előttetek, de elkéstetek – a 
sárkány   is    itt    van   már! Le kell győznötök 
Shimmergloom-ot ha át akartok jutni. Csak  így  juthat 
hozzá Bruenor az örökségéhez  és foglalhatja el jogos 
helyét Mithrill Csarnok nyolcadik királyaként. 
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4. KALAND 

A drow öröksége 
Néhány rejtélyes eltűnés és a fokozódó goblin aktivitás 
arra késztetett, hogy átvizsgáljátok a Mithrill  Csarnok 
körüli alagutakat. 

Cél: A Mithrill Csarnokot fenyegető ellenség megtalálása 
és legyőzése. 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar. 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Drow Glyph” lapka, Artemis Entreri kártya és 
figura, Jarlaxle Baenre kártya és figura, Methil El-
Viddenvelp kártya és figura, Yvonnel Baenre kártya és 
figura, Yochlol kártya és figura, és az ezekhez tartozó 
főellenség jelzők. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

 

A „Drow Glyph” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Drow Glyph” lapkát. A 
többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Drow Glyph” és a 
3 másik lapkát tedd a kupacba a 8. lapka után.  (Így a 
„Drow Glyph” lapkát a 9-12. helyen fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

A kaland különleges szabályai 

Drow Glyph: Amikor egy hős felfedi a „Drow Glyph” 
lapkát, tedd a következőket: 

• A térkép lapkák kupacából a legfelső lapokat sorban 
tedd a „Drow Glyph” lapka felfedezetlen széleihez. 
Ne tegyél fel új szörnyeket és ne húzz találkozás 
kártyákat ezekért a térképlapokért. 

• Keverd meg a főellenség jelzőket és húzz egyet 
közülük. Az aktív hős játékosa megkapja a kiválasztott 
főellenség kártyáját, a figuráját pedig tedd a „Drow 
Glyph” mező gombával jelölt négyzetére. Ez a 
főellenség minden játékos gonosztevők fázisának 
elején cselekszik. A többi főellenség jelzőjét tedd 
vissza a dobozba, a kaland hátralevő részében nem lesz 
rájuk szükségetek. 

• Az aktív hőssel kezdve minden játékos húz egy szörny 
kártyát és a szörny figurát a főellenségtől 1 lapkán 
belül bármelyik lapkára elhelyezheti. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha legyőzik a 
főellenséget. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
Mithrill Csarnokot visszafoglaltátok, de még rengeteg 
munka van hátra. Shimmergloom legyőzése óta előszőr 
a környező lények nyugtalansága fokozódott, és 
néhány törpének is nyoma veszett. Milyen új 
ellenséggel kell a Csarnok Vándorainak 

 

A „Drow Glyph” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 
A drow város, Menzoberranzan felé vezető alagútból 
kiszűrödö zajok felfedik az eltűnések titkát: A sötét-
elfek visszatértek! Az új ellenség testőrei gyűrűjében 
megérkezett. Le kell győznötök ezt a fenyegetést hogy 
Mithrill Csarnok megmeneküljö n.

szembenézniük?



7 
 

5. KALAND 

Árulás az alagútban 
Egyikőtök nem az, akinek látszik. 

Cél: Éljétek túl az orgyilkos támadását. 

Hősök száma: 2-5 (csapat/verseny kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, 
Wulfgar. 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, Artemis Entreri kártya és figura, 5 hős jelző 
(Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar). 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

Keverd meg a térkép lapkákat és képezz belőlük egy 
kupacot. 

Keverd meg az 5 hős jelzőt. Egyet tegyél képpel lefelé 
Artemis Entreri kártyájára, a többi 4 jelzőt képpel lefelé 
tedd úgy az asztalra, hogy mindegyik játékos elérhesse. 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

A kaland különleges szabályai 
Amikor egy hős a felfedezés fázisában fekete háromszöges 
térkép lapkát fed fel, a 4 képpel lefelé fordított hős 
jelzőből egyet képpel lefelé tegyen az új lapkára. A lefelé 
fordított jelző lapkáján álló hős a jelzőt megfordíthatja és a 
többi játékosnak megmutathatja. 

Amikor az ötödik fekete háromszöges lapka felkerült az 
asztalra vagy a táblán lévő mind a 4 hős jelző felfordításra 
került, fordítsd meg az Artemis Entreri kártyáján lévő 
jelzőt is. Az a hős tulajdonképpen az álruhás Artemis 
Entreri! Cseréld ki azt a hőst Artemis Entreri figurájára. A 
hős játékosa eldobja hős kártyáját és képesség kártyáit, 
megkapja Artemis Entreri hős kártyáját és új bérgyilkos 
képességeket választ. 

Amikor Artemis Entreri lelepleződik, kap egy gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőt, amit azonnal fel kell használnia 
ha életpontja 0-ra csökken. 

• A térkép lapkák kupacából a legfelső lapokat sorban 
tedd a „Drow Glyph” lapka felfedezetlen széleihez. 

Ellenséges hős: Artemis Entreri a többi hős ellen harcol. 
Mint ellenséges hős, úgy kezeli a többi hőst mintha 
szörnyek lennének. A szabálykönyv 15. oldalán további 
részleteket találsz az ellenséges hősökről. 

Ha bármelyik hősnek 0 életpontja van a köre kezdetén és 
nincs több gyógyítás („Healing Surge”) jelző, az a hős 
kiesik a játékból. Távolítsátok el a hős figuráját a tábláról; 
az a hős semmiképpen nem kerülhet vissza a játékba. 
Játékosa a gonosztevők fázis végén minden szörny és 
csapda kártyáját átadja a jobbján ülő játékosnak és kiszáll 
a játékból. 

Hősök győznek: A hősök nyerik a kalandot, ha legyőzik 
Artemis Entrerit. 

Ellenség győz: Artemis Entreri nyeri a kalandot, ha 
minden hős elesett. 

3 vagy 4 játékos szabályok 

Ha 5-nél kevesebb játékos játszik,  előfordulhat, hogy 
Artemis Entreri nincs a játékosok között. Ha az utolsónak 
felfedett hős nincs játékban, Artemis Entreri figuráját 
tegyétek a „Start” mezőre. Ekkor nem egy játékos irányítja 
Artemis Entrerit, hanem mindegyik játékos gonosztevők 
fázisában aktiválódik. 

Ha a felfedett hős játékban van, azt a hőst cseréljétek ki 
Artemis Entrerire mint a normál kalandban, azzal a 
különbséggel, hogy Artemis Entreri nem kap gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőt. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha legyőzik 
Artemis Entrerit. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

 

  

Ha először játszol Artemis Entrerivel, az alább javasolt 
képességeket használd. Miután megismerted a játékot, 
a képesség kártyákat magad is kiválaszthatod.  

Artemis Entreri, ember bérgyilkos: „Saber of 
Wounding”, „Vampiric Dagger”, „Executioner’s 
Blade”, „Cloak of the Bat”, „Fast Learner” 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
A társaság Mithrill   Csarnokba tart  Cattie-brie és 
Wulfgar közelgő esküvőjére, de nem mindenki az, 
akinek látszik. Egyikőtök valójában a rettegett 
bérgyilkos, az álruhás Artemis Entreri! 

Artemis Entreri játékba kerülésekor 
olvasd fel: 
A mágikus álca lehullott. Artemis előrántotta 
fegyvereit és támadásba lendült! 
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6. KALAND 

Csillagtalan éj 
Miután Drizzt-et és Catti-brie-t elfogták a drow-k 
városában Menzoberranzanban, rákényszerültek, hogy  
bizonytalan szövetségre lépjenek a rettegett Artemis 
Entrerivel. 

Cél: Menekülés Mélysötétből 

Hősök száma: 3 (csapat kaland) 

Javasolt hősök: Catti-brie, Drizzt, Artemis Entreri 

Kaland előkészítése 

Ez egy csapat kaland. Drizzt és Catti-brie alkotja az egyik 
csapatot, Artemis Entreri a másikat. 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Drow Glyph” lapka, „Surface Hollow” lapka. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A „Drow Glyph” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Drow Glyph” lapkát. A 
többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Drow Glyph” és a 
3 másik lapkát tedd a kupacba a 8. lapka után.  (Így a 
„Drow Glyph” lapkát a 9-12. helyen fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: Drizzt és Catti-brie csapata 2 gyógyítás 
(Healing Surge) jelzővel indul és mindketten kapnak 1 
véletlenszerűen választott tárgyat a kincs pakliból. Artemis 
Entreri gyógyítás („Healing Surge”) jelző nélkül indul, de 
ő is kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

A kaland különleges szabályai 

Amikor egy hős felfedi a „Drow Glyph” lapkát, a 
„Surface Hollow” lapkát tedd a „Drow Glyph” lapka 
legközelebbi felfedezetlen széléhez. Ezután minden 
játékos húzzon egy szörny kártyát és a megfelelő szörny 
figurát tegye fel a „Drow Glyph” vagy a „Surface Hollow” 
lapka tetszőleges négyzetére. 

Ahhoz hogy kimeneküljön a felszínre, a hősnek a csapata 
bármelyik tagjának hős fázisa végén a „Surface Hollow” 
lapka utolsó 4 négyzetének egyikén kell állnia (a képen 
kékkel jelölve). A hős figuráját vegyétek le a tábláról. Az a 
hős elhagyta az alagutakat. 

Az alagutakat nem kötelező elhagyni, de ha egy hős 
elhagyta, többé nem térhet vissza. 

Ha egy hősnek a köre kezdetén 0 életpontja van és 
csapatának nincs több gyógyítás („Healing Surge”) jelzője, 
azt a hőst legyőzték. 

Ha egy hős elhagyta az alagutakat vagy legyőzték, a 
játékosa befejezi a körét, majd az összes szörny és csapda 
kártyáját átadja a jobb oldalán ülő játékosnak és kiszáll a 
játékból. 

A játék vége: a játék csak akkor ér véget, ha mindegyik 
csapat nyert vagy veszített. Lehetséges, hogy mindkét 
csapat nyer vagy veszít. 

A csapat győz: egy csapat megnyeri a kalandot, ha a 
csapat minden tagja elhagyta az alagutakat. Ha mindkét 
csapat kimenekült, mindannyian győztek. 

A csapat veszít: egy csapat veszít, ha akár egy tagját is 
legyőzték. Ha mindkét csapatnak van legyőzött tagja, 
mindenki veszített. 

  A kaland kezdetén olvasd fel: 
Épphogy kimenekültek Menzoberranzanból, Drizzt és 
Catti-brie rákényszerült egy kényelmetlen szövetségre. 
Drow csapatokkal és más ellenségekkel a nyomukban 
összefogtak Artemis Entrerivel, a bérgyilkossal, aki 
évek óta üldözte őket. Együtt kell működniük, hogy 
elérjék a felszínt, de megbízhatnak-e egy 
bérgyilkosban? 

A „Drow Glyph” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 
A szabadulás már csak néhány lépésre van – de vajon 
Artemis Entreri a szövetségesei ellen fordul, mielőtt 
megmenekülnének? 
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7. KALAND 

A sötétség ostroma 
Lolth seregei rátaláltak Mithrill  Csarnokra! Fel kell 
tartóztatnod a támadásukat! 

Cél: Zárd le a Mélysötétbe vezető hasadékokat és győzd le 
az összes szörnyet. 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, 
Wulfgar 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, 22 folyosó szél lapka (közte a 4 hasadék („fissure”) 
lapka), 3 beomlott folyosó jelző, Yvonnel Baenre kártyája 
és figurája. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

Ehhez a kalandhoz előre megépített folyosórendszert kell 
használnotok. A megépítéséhez kövesd a szabálykönyv 14. 
oldalán leírtakat. Ha elkészült, tegyél a játékosok számával 
megegyező életpont jelzőt minden hasadék („fissure”) 
lapkára. 

A folyosórendszernek mind a négy hasadék („fissure”) 
lapkát tartalmaznia kell. Ha nem, építsd fel újra! 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból.  

A kaland különleges szabályai 

Hasadékok bezárása: Egy hasadék bezárásához a hősnek 
a hasadék melletti lapka hasadék felőli szélén kell állnia. A 
hős mozgás helyett 1 sebzést okozhat a hasadéknak (tehát 
ha a hős fázisban semmi mást nem csinál, 2 sebzést okoz a 
hasadéknak). Minden sebzés után vegyél le egy életpont 
jelzőt a hasadékról.  

Amikor minden életpont lekerült egy hasadék lapkáról, az 
a hasadék beomlott. Emlékeztetőül tegyél egy beomlott 
folyosó jelzőt a lapkára. 

 

 

 

Növekvő fenyegetés: Minden hős felfedezés fázisa elején 
tedd a következőket: 

• Dobj egy kockával majd az eredményt hasonlítsd 
össze a hasadék lapkákon lévő számokkal. Ha a 
számot tartalmazó hasadék még nincs beomlasztva, 
húzz egy szörny kártyát és a figuráját tedd a 
megfelelő hasadék melletti lapkára. Ha a hasadék már 
be van omlasztva, nem kerül fel új szörny – a hősök 
már elzárták az útját. 

• A második hasadék beomlasztásakor, az aktív hős 
játékosa megkapja Yvonnel Baenre kártyáját. 
Yvonnel Baenre figuráját tedd a több életponttal 
rendelkező hasadék melletti lapkára. (Egyenlőség 
esetén az aktív játékos választ.) 

• A kaland további részében a gonosztevők fázisában 
ne húzzatok találkozás kártyát, hacsak Yvonnel 
taktikája másként nem rendelkezik. 

 

Győzelem: A hősök győznek, ha mind a 4 hasadékot 
beomlasztják, legyőzik Yvonnel Baenrét és az összes 
szörnyet. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

  
A kaland kezdetén olvasd fel: 
A törpe felderítők jelentették, hogy a drow-k szolgái 
gyülekeznek a Mithrill Csarnok körüli alagutakban és 
hamarosan támadást indítanak a törpe erőd ellen. Te és 
a társaid felderítettétek Mélysötét azon részeit, ahol a 
drow seregnek át kell haladnia ha el akarják érni 
Mithrill Csarnokot. Ha be tudjátok omlasztani azokat 
az alagutakat, meggátolhatjátok a drow inváziót. 

A második hasadék beomlasztása után 
olvasd fel: 
Megkönnyebbülten sóhajtasz fel amint az újabb 
hasadék beomlott, de aztán egy hűvös hang hallatszott 
a sötétből. „ ljétek meg a száműzöttet és a barátait és 
a  Pókkirályn   örvendezni  fog!”   A   Baenre   ház 
Nagyasszonya megérkezett! 

Ö
ő
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8. KALAND 

A hajnal ösvénye 
Az egyik társatok lelkének sorsa a ti kezetekben van. 

Cél: Szabadítsátok ki Wulfgart és győzzétek le Errtu-t. 

Hősök száma: 2-4 (csoportos kaland) 

Javasolt hős: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka,   „Crystal Shard” lapka, „Crystal Prison” jelző, 
Wulfgar (szövetséges) kártya és figura, Errtu kártya és 
figura. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A „Crystal Shard” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Crystal Shard” lapkát. 
A többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Crystal Shard” és a 
3 másik lapkát tedd a kupacba a 8. lapka után.  (Így a 
„Crystal Shard” lapkát a 9-12. helyen fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

A kaland különleges szabályai 

Crystal Shard: Amikor egy hős felfedi a „Crystal Shard” 
lapkát, tedd a következőket: 

• Szörny kártya húzása helyett az aktív játékos megkapja 
Errtu kártyáját. Az Errtu figurát tedd a „Crystal Shard” 
lapkára. Főellenségként Errtu minden játékos 
gonosztevő fázisának elején cselekszik. 

• Tedd a „Rocky Lair” lapkát a „Crystal Shard” lapka 
legközelebbi felfedezetlen széléhez. A „Crystal 
Prison” jelzőt tedd a „Rocky Lair” lapkán található 
nagy kőtömbre. 

• A hősök a „Crystal Prison”-t is támadhatják. Ha a 
„Crystal Prison” megsemmisül, távolítsd el a jelzőjét a 
lapkáról és Wulfgar figuráját tedd a helyére. Az aktív 
játékos megkapja Wulfgar (ally) kártyáját. Wulfgar 
annak a játékosnak a gonosztevők fázisának elején 
cselekszik. Szörny taktikák, találkozás kártyák, és hős 
képességek szempontjából Wulfgar hősnek minősül. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha legyőzik 
Errtu-t és kiszabadítják Wulfgart a „Crystal Prison”-ból. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
Nincs idő Wulfgar elestén szomorkodni. Te és a 
Csarnok Vándorainak megmaradt tagjai 
visszautaztatok a Jeges Szelek Völgyébe, ahol a 
Kristályszilánk új hordozót talált magának. Beléptetek 
a fagyott alagutakba hogy megtaláljátok a szilánkot, 
nem számít, milyen veszélyekkel kell szembenéznetek. 

A „Crystal Shard” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 
A barlang mélyén Errtu, a balor lángoló alakja tűnik fel 
előttetek. „Micsoda gyötrelem vár rád, Drizzt 
Do’Urden!” bömbölte a démon. A távolban egy 
kristályfal mögött észreveszed elesett barátodat, 
Wulfgart. Errtu hosszú évekre bebörtönözte a lelkét, és 
te vagy az egyetlen reménye a szabadulásra. 
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9. KALAND 

A nagy trófea vadászat 
Mennyi szörnyet tudsz legyőzni? 

Cél: Győzz le több szörnyet mint a többi hős. 

Hősök száma: 2-5 (verseny kaland) 

Javasolt hősök: bármelyik 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, 22 folyosó szél lapka (közte a 4 hasadék („fissure”) 
lapka. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

 

Ehhez a kalandhoz előre megépített folyosórendszert kell 
használnotok. A megépítéséhez kövesd a szabálykönyv 14. 
oldalán leírtakat. 

A folyosórendszernek mind a négy hasadék („fissure”) 
lapkát tartalmaznia kell. Ha nem, építsd fel újra! 

A találkozás kártyákat tegyétek vissza a dobozba; ehhez a 
kalandhoz nem lesz rá szükségetek. 

A szörny kártyákat keverd össze és minden játékos után 
számolj le belőle 5-öt. Ezek alkotják majd a szörny paklit. 
(5 játékos esetén 25 szörny kártya alkotja a szörny paklit.) 
A többit tedd vissza a dobozba, ehhez a kalandhoz nem 
lesz rá szükségetek. 

Kezdő felszerelés: Minden hős 1 gyógyítás (Healing 
Surge) jelzőt kap, amit csak ő használhat fel. 

 

 

A kaland különleges szabályai 

Ebben a kalandban nem húztok találkozás kártyákat. 
Ehelyett minden hős felfedezés fázisa elején húz egy 
szörny kártyát, a figuráját tegyétek egy véletlenszerűen 
kiválasztott hasadék („fissure”) lapkára. (Ha „Hunting 
Party” kártyát húzol, minden szörnyet külön helyezzetek 
fel.) 

Minden hősnek saját legyőzött szörny paklija van. Ha a 
hősöd szintet lép, az 5 tapasztalati pontot a normál módon 
kell elköltened, de a szörny kártyákat ne dobd el. 

Ha egy hősnek a köre kezdetén 0 életpontja van és nincs 
több gyógyítás („Healing Surge”) jelzője, azt a hőst 
legyőzték. A játékosa befejezi a körét, majd az összes, 
általa irányított szörny és csapda kártyáját átadja a jobb 
oldalán ülő játékosnak és kiszáll a játékból. 

A kaland véget ér, ha az összes hőst vagy az összes 
szörnyet legyőzték. Ha a kaland véget ér, minden életben 
maradt hős 1 pontot kap a legyőzött szörny paklijában lévő 
minden „Experience” pont után, és plusz 5 pontot kap, ha a 
gyógyítás („Healing Surge”) jelzőjét nem használta fel. A 
legtöbb pontot szerzett túlélő hős a győztes! 

Győzelem: A kaland győztese a legtöbb ponttal 
rendelkező, életben maradt hős. 

Vereség: A hős veszít, ha 0 életpontja van a köre kezdetén 
és nincs több gyógyítás („Healing Surge”) jelzője. 

  A kaland kezdetén olvasd fel: 
A gyakorlott  szörnyvadászok  néha,  ha végtelen 
hordával néznek szembe, versenyeznek egymással 
hogy ki tud több szörnyet legyőzni. Vajon több 
szörnnyel tudsz végezni, mint a társaid és te nyered a 
versenyt? 
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10. KALAND 

Menekülés Neverneath-ből 
A Never kastély alatti katakombák folyamatosan 
változnak; ki kell jutnod vagy örökre csapdába esel a föld 
alatt. 

Cél: Kimenekülni Neverneath-ből 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hős: bármelyik 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Broken Door” lapka, 22 folyosó szél lapka, 
„Surface Hollow” lapka. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A „Broken Door” lapkát vedd ki térkép lapkák közül és 
tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze. Vegyél ki 3 
térkép lapkát és keverd közéjük a „Broken Door” lapkát. A 
többi lapkából készíts egy kupacot, majd anélkül, hogy 
megnéznéd a lapkákat, az összekevert „Broken Door” 
lapkát a 3 másik lapkával együtt tedd a kupacba a 8. lapka 
után. (Így a „Broken Door” lapkát a 9-12. helyen fogjátok 
felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: 1 gyógyítás (Healing Surge) jelz ,  és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból 

A kaland különleges szabályai 

Folyosó szél lapkák: Amikor bármilyen okból találkozás 
lapkát kellene húznod, helyette bármelyik lapka 
felfedezetlen szélét zárd le egy folyosó szél lapkával. 5 
tapasztalati pont elköltésével kiválthatod a szél lapka 
lehelyezését. Ha bármilyen hatás felmentene a találkozás 
kártya húzása alól (pl. „Secret Cave” lapka), az mentesít a 
szél lapka lehelyezése alól is. 

Nem tehetsz le térkép lapkát olyan felfedezetlen szélhez, 
ahol a folyosó szél lapka fizikailag akadályozza ezt. (lásd a 
szabálykönyv 15. oldalán) 

Miután a „Broken Door” lapka felfedésre került, ne 
rakjatok le több folyosó szél lapkát, hanem a normál 
szabályok szerint ismét találkozás kártyákat húzzatok. 

Broken Door: Amikor egy hős felfedi a „Broken Door” 
lapkát, tedd a „Surface Hollow” lapkát a „Broken Door” 
lapka legközelebbi felfedezetlen széléhez. Ezután minden 
hős húzzon egy szörny kártyát, és a szörny figuráját tegye 
a „Broken Door” vagy a „Surface Hollow” lapka 
tetszőleges négyzetére. 

Ahhoz hogy kimeneküljön a felszínre, a hősnek a hős 
fázisa végén a „Surface Hollow” lapka utolsó 4 
négyzetének egyikén kell állnia (a képen kékkel jelölve). A 
hős figuráját vegyétek le a tábláról. Az a hős elhagyta az 
alagutakat. 

 

Az alagutakat nem kötelező elhagyni, de ha egy hős 
elhagyta, többé nem térhet vissza. A játékosa befejezi a 
körét, majd az összes szörny és csapda kártyáját átadja a 
jobb oldalán ülő játékosnak és kiszáll a játékból. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha mindegyikük 
kijut a felszínre. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. A hősök szintén veszítenek, ha 
a térképnek nincs több felfedezetlen széle mielőtt    a 

Surface Hollow” lapka játékba kerülne. 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
A Never kastély alatti alagutakat valaha erős mágia 
védte, de a mágiavész miatt halálos csapdává változott. 
A megbűvölt alagutak elnyelik a betolakodókat, örökre 
foglyul ejtik az elhagyatatott termekben. Alászálltál a 
kastély alatti alagutakba, és ha nem igyekszel, örökre a 
föld alatt rekedsz! 

A „Broken Door” lapka kijátszásakor 
olvasd fel: 
A szétzúzott ajtó jelenti az egyetlen menekülési 
lehetőséget ezekből az elátkozott alagutakból. 
Megtaláltad a kijáratot, de vajon kijutsz élve? 

„

ő
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11. KALAND 

Versenyfutás Gauntlgrym-be 
Két csapat is keresi a törpék elveszett városát, 
Gauntlgrym-et. Melyik találja meg előbb? 

Cél: A másik csoport előtt megtalálni Gauntlgrym-et. 

Hősök száma: 4 (csapat kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Drizzt, Athrogate, Jarlaxle. 

Kaland előkészítése 

Ez egy csapat kaland. Bruenor és Drizzt alkotja az egyik 
csapatot, Athrogate és Jarlaxle a másikat. Az asztalhoz úgy 
üljetek le, hogy a csapattársak ne egymás mellé kerüljenek. 
(Így a játék során a két csapat köreire felváltva kerül sor.) 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, 2 „Narrow Passage” lapka, „Broken Door” lapka, 
„Drow Glyph” lapka, 2 „Dwarven Statue” lapka, 
Gauntlgrym ajtó jelző. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. A „Start” lapka minkét 
végéhez tegyetek egy „Narrow Passage” lapkát, majd 
ezekhez tegyétek a „Broken Door” és „Drow Glyph” 
lapkákat, ahogy a lenti ábrán látszik. Bruenor és Drizzt 
figuráját tegyétek a „Broken Door” lapka bármelyik 
négyzetére, Athrogate és Jarlaxle figuráját pedig a „Drow 
Glyph” lapka bármelyik négyzetére. 

A 2 „Dwarven Statue” lapkát vedd ki a térkép lapkák 
közül és tedd félre. A többi térkép lapkát keverd össze, majd 
képezz két egyforma kupacot. Tedd a  „Dwarven Statue” 
lapkát mindkét kupacba az 5. lapka után. (Így a ’Dwarven 
Statue” lapkát mindkét kupacból 6.-nak fogjátok felhúzni.) 

Kezdő felszerelés: Mindkét csapat 1 gyógyítás (Healing 
Surge) jelzőt kap, amit csak az a csapat használhat fel, és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

 

 

 

 

A kaland különleges szabályai 

Mindkét csapat a saját térkép kupacából húz, versenyezve 
hogy ki találja meg előbb a bejáratot. 

Dwarven Statues: Amikor egy hős felfedi az egyik 
„Dwarven Statue” lapkát, tedd a Gauntlgrym ajtó jelzőt 
arra a lapkára. Ezután minden hős húzzon egy szörny 
kártyát, és a szörny figuráját tegye erre a lapkára. 

Ha egy hősnek a köre kezdetén 0 életpontja van, és 
csapatának nincs több gyógyítás („Healing Surge”) jelzője, 
azt a hőst legyőzték. A játékosa befejezi a körét, majd az 
összes, általa irányított szörny és csapda kártyáját átadja a 
jobb oldalán ülő játékosnak és kiszáll a játékból. 

Játék vége: A játék addig nem ér véget, amíg mindkét 
csapatot le nem győzik, vagy az egyik csapat meg nem 
nyeri a játékot. 

Csapat győzelem: A  csapat  megnyeri  a  kalandot,   ha 
törpe tagja (Bruenor vagy Athrogate) a körét a Gauntlgrym 
ajtó jelzővel azonos lapkán kezdi, és 1 lapka távolságon 
belül nincs szörny. (Ha mindkét törpe hős a lapkán van 
bármelyikük körének elején, mindkét csapat nyert.) 

Csapat vereség: A csapat elbukott, ha törpe tagját 
(Bruenor vagy Athrogate) legyőzték. (Előfordulhat, hogy 
mindkét csapat veszít.) 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
Bruenor és Drizzt végül megtalálta Bruenor életcélját, 
a Delzoun törpék legendás otthonát, de nem csak ők. 
Jarlaxle és Delzoun törpe társa, Athrogate ugyanazt 
keresik – az elveszett törpe városba vezető hatalmas 
ajtót. Ki találja meg előbb? 

Az első „Dwarven Statue” lapka 
kijátszásakor olvasd fel: 
A törpe szobrok jelzik Gauntlgrym titkos bejáratát. Az 
őrök legyőzése után szabad az út az elveszett városba! 
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12. KALAND 

A Mélység 
A törpe város, Gauntlgrym alatt húzódnak Mélysötét 
végtelen járatai. Milyen messzire jutsz el mielőtt meg 
kellene hátrálnod? 

Cél: Éld túl minél tovább! 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hős: bármelyik 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A térkép lapkákat keverd össze és alkoss belőlük egy 
kupacot. 

Kezdő felszerelés: 1 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kaland különleges szabályai 

A kaland véget ér, ha bármelyik hősnek a köre kezdetén 0 
életpontja van, és nincs több gyógyítás („Healing Surge”) 
jelzőtök. A kaland végén számoljátok meg a lehelyezett 
térkép lapkákat (a „Start” lapkát ne számoljátok bele). Ez a 
végső pontszámotok. 

Győzelem: Ha 15 vagy több pontotok van, megnyertétek a 
kalandot. 

Vereség: A hősök elbuktak, ha 15-nél kevesebb pontotok 
van. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a kalandot több alkalommal is lejátszhatjátok; minden 
alkalommal jegyezzétek fel a pontotokat. Nézzétek meg mi 
a legmagasabb pontszám, amit el tudtatok érni! 

A kaland kezdetén olvasd fel: 
Mélysötét teremtményei folyton mozgásban vannak, 
ezért Gauntlgrym lakóinak mindig résen kell lenniük. 
Időnként a hősök alászállnak a Mélybe, hogy 
visszaszorítsák a szörnyeket. Milyen messzire tudjátok 
űzni őket? 

A kaland teljesítésekor olvasd fel: 
A szörnyek túlereje végül visszakényszerített 
benneteket Gauntlgrym védett csarnokaiba. Mindig 
lesz legyőzendő szörny, de meg kell várniuk a 
következő alkalmat. 

Dátum Játékosok Hősök Pontszám 
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13. KALAND 

Az ősfenevad felébred! 
A pokol ősi fenevadja, Maegera ébredezik és meg kell 
fékezni. 

Cél: Találjátok meg az ősi tróntermet ahol az ősfenevad 
lakozik és akadályozzátok meg Maegera ébredését. 

Hősök száma: 2-5 (csoportos kaland) 

Javasolt hősök: Bruenor, Drizzt, Athrogate,  Jarlaxle és 
bármelyik másik hős, ha öten játszotok. 

Kaland előkészítése 

Kalandhoz szükséges speciális játékelemek: ”Start” 
lapka, „Broken Door” lapka, „Ancient Throne” lapka, 2 
„Dwarven Statue” lapka, Errtu kártyája és figurája, 2 
„Water Elemental” szörny kártya és figura, 2 „Filled 
Bowl” jelző. 

Tedd a ”Start” lapkát az asztalra. Minden hőst tegyetek a 
„Start” lapka tetszőleges négyzetére. 

A „Broken Door” lapkát és a 2 „Dwarven Statue” lapkát 
vedd ki térkép lapkák közül és tedd félre. A többi térkép 
lapkát keverd össze, majd vegyél ki 6 lapkát és keverd 
közéjük a 2 „Dwarven Statue” lapkát. Vegyél ki 3 újabb 
lapkát, és a „Broken Door” lapkát keverd közéjük. Ezután 
a „Broken Door” lapkát tartalmazó négy lapkát tedd a 
maradék térkép lapkák tetejére és erre tedd rá a két 
„Dwarven Statue” lapkát tartalmazó 8 lapkát a lenti ábra 
szerint. 

Kezdő felszerelés: 2 gyógyítás (Healing Surge) jelző és 
minden hős kap 1 véletlenszerűen választott tárgyat a kincs 
pakliból. 

A. Lapkák 1-8: 2 „Dwarven 
Statue” lapka és 6 véletlenszerű 
folyosó lapka, összekeverve. 
 
B. Lapkák 9-12: „Broken Door” 
lapka és 3 véletlenszerű 
folyosó lapka összekeverve. 
 
C. Lapkák 13-32: Összes többi 
térkép lapka. 

 

A kaland különleges szabályai 

Broken Door: Amikor egy hős felfedi a „Broken Door” 
lapkát, tedd a következőket: 

• Tedd az „Ancient Throne” lapkát a „Broken Door” 
lapka legközelebbi felfedezetlen széléhez. 

• Szörny kártya húzása helyett az aktív játékos 
megkapja Errtu kártyáját, a figuráját pedig tegyétek
az „Ancient Throne” lapkára. Főellenségként Errtu 
minden játékos gonosztevő fázisának elején 
cselekszik. 

• Helyezz 1-1 „Water Elemental” figurát mindkét 
„Dwarven Statue” lapka gombával jelölt négyzetére. 
Ha egy hős legyőz egy „Water Elemental-t”, kap egy 
„Filled Bowl” jelzőt. A jelzőt tegyétek a hős 
kártyájára. 

• A hősnek a „Filled Bowl” jelzőt az „Ancient Throne” 
lapkán látható trón egyik mezőjére kell helyeznie. 
Ehhez a hősnek a körét a trón körüli 6 négyzet 
valamelyikén kell befejeznie. Amikor mind a 2 
„Filled Bowl” jelző a trónon van, Errtu 5-öt sérül. 

Győzelem: A hősök megnyerik a kalandot, ha mindkét 
„Filled Bowl” jelzőt a trónra helyezték és legyőzték Errtut. 

Vereség: A hősök elbuknak, ha bármelyik hősnek 0 
életpontja van a köre kezdetén és nincs több gyógyítás 
(„Healing Surge”) jelzőtök. 

 
A kaland kezdetén olvasd fel: 
Az éjszaka közepén Bruenort egy régóta halott, 
gauntlgrym-i törpe szellem ébresztette. ”Ments meg 
minket!” szólt egy hang a fejében. „A fenevad 
felébred…Gauntlgrym ostrom alatt áll!” 
Maegera, az ősfenevad elszabadult a város alatt. Ha 
nem csendesítitek le a két áldozati edény  trónra 
helyezésével, a vulkán kitör és elpusztítja Neverwinter 
városát! 

A „Broken Door”  lapka  kijátszásakor 
olvasd fel: 
A föld megremegett és az ősfenevad elementál szolgái 
megjelentek. A vízelemtálokat el kell kapnotok a 
szertartási tálakkal hogy lecsendesítsétek a pokoli 
Maegera-t. Az ősfenevad sem védtelen, és egy szörnyű 
démon jelent meg, hogy megállítson benneteket! 

 


