Fordította és szerkesztette: Posch Ágoston

Isten hozott A Tűzhegy Varázslója című játék-

dőket és sok minden mást ábrázoló kártyák,

ban, mely egy izgalmas fantasy táblás játék 2-6,

melyekkel a labirintus felfedezésére indított

10 év feletti játékos részére. Az átlagos játékidő

kalandozásunk során találkozhatunk.

2 óra.

 32 KINCS KÁRTYA (TREASURE CARDS)
– Arany, kulcs, fegyverek, mágia, stb. melyeket

A játék a best-seller Kaland, Játék, Kockázat

a különböző szobákban, termekben találha-

sorozatban megjelent azonos című könyv alap-

tunk, és amelyeket szörnyek őriznek.

ján készült, melyet eredetileg a Puffin Books

 15 KULCS KÁRTYA (KEY CARDS) – 6

adott ki. A játékosoknak hős kalandozóként

kártyán az ’üres’ (blank) jelzés látható; a többi

kell átjutniuk a Tűzhegy alatt található labirin-

kulcsokat ábrázol, melyek 1-től 9-ig vannak

tuskomplexumon, miközben rémisztő ször-

számozva. Ezek közül 3 kell a kincs megszer-

nyekkel kell küzdeniük, ravasz csapdákat kell

zéséhez.

kikerülniük, és mesés kincseket kell összegyűj-

 6 ÚTVESZTŐ KÁRTYA (MAZE CARDS) –

teniük. Mindezek mellett rá kell jöjjenek, mely

Lehetséges elágazásokat ábrázolnak a térkép

kulcsok titkos kombinációja nyitja a gonosz

Útvesztő (The Maze) részében.

Varázsló kincses ládáját, melyben meglelik a

 KINCSES LÁDA (TREASURE CHEST) – A

leghatalmasabb kincseket.

küldetésünk végső célja, tartalmazza a Varázsló kincsét.

Azon játékosok, akik ismerik a játék könyv

 BÁBUK ÉS KOCKÁK – 6 bábu, mely

változatát, tapasztalni fogják, hogy sok sza-

mindegyike egy-egy kalandozót jelképez, va-

bályt felhasználtunk onnan. Kifejezetten igaz

lamint 2 hat oldalú kocka.

ez a csatára, de egyáltalán nem kell ismerni a

 KARAKTERLAPOK (CHARACTER/ADV-

könyvet ahhoz, hogy ezzel a játékkal játszani

ENTURE SHEETS) – A kalandok részleteinek

tudjunk. A világos, tömör, könnyen megtanul-

feljegyzésére.

ható szabályok és a szépen kivitelezett játékelemek lehetővé teszik mindenki számára az
élvezetes és izgalmas játékot.

A szabályok olvasásáról
Vessünk egy gyors pillantást arra, hogy mit is

A játék elemei

tartalmaz ez a rövid könyvecske. Látni fogjuk,

A játék dobozában a következők találhatók:

lönülnek, mivel azokat dőlt, félkövér betűkkel

 SZABÁLYKÖNYV – Amit a kezében tart

szedtük. Csak ezen részek elolvasására van

az olvasó.

feltétlenül szükség, így hát szinte azonnal el-

 JÁTÉKTÁBLA – A Varázsló labirintusát

kezdhetjük a játékot.

hogy a szabályok legfontosabb részei jól elkü-

ábrázolja, a baljóslatú helyiségekkel és a Föld
mélyébe vezető járatokkal.

Ezen bevezető elolvasását követően, fussuk át

 33 TALÁLKOZÁS KÁRTYA (ENCOUN-

a szabályok lényegét úgy, hogy csak a fejeze-

TER CARDS) – Lényeket, csapdákat, kereske-

tek címét és a kiemelt részeket olvassuk el.

Olvassuk el a rövid Példajáték fejezetet a sza-

találni (vagy ellopni!) a kombinációhoz szük-

bálykönyv végén – aztán kezdjünk el játszani!

séges kulcsokat, miközben megpróbálják túlélni a labirintust elárasztó vérengző szörnyete-

Amikor a játékosok azt szeretnék, hogy egy

gek támadásait, valamint elkerülni a trükkösen

részt részletesen megismerjenek, akkor olvas-

elhelyezett csapdákat.

suk fel azt teljes terjedelmében, de nincs arra
szükség, hogy elolvassuk és megjegyezzük az

Most már tudjuk mit kell tenni – kezdjünk hát

összes szabályt előre.

neki a játéknak!

Látni fogjuk, hogy a kiemelt részek játék köz-

1. A játéktér felállítása

ben is segíteni fognak gyorsan megtalálni a
különböző szabályokat. Ezen felül mindegyik
szabályrészt megszámoztuk, így a keresett
szabályt

bármikor

megtalálhatjuk,

amikor

csak szükségünk van rá.

A szabálykönyv közepén megtalálhatjuk azokat a speciális oldalakat, melyek a különféle
speciális kártyák hatásait (melyek akár különleges találkozások is lehetnek) írják le. Ezeket
itt gyűjtöttük össze, így aztán mind nagyon
gyorsan megtalálható, egy helyen. Ha akarjuk,
kivehetjük a szabálykönyv közepéből, és a
kezünk ügyébe helyezhetjük a játék megkezdése előtt. (A szabályok leírása közben ezekre
az oldalakra, mint Szétnyitható Információs
Kártya (Central pull-out pages) fogunk hivatkozni.

A játék célja

Mielőtt belekezdenénk kalandunkba, a Varázsló kincsének felkutatására, helyezzük a játéktáblát egy megfelelő méretű, sima felületre, a
kártyákat válogassuk szét 4 különálló kupacba.
Alakítsuk ki a Kincs Kártya kupacot az összes
kártyából,

melynek

a

hátulján

a

Kincs

(Treasure) felirat látható; a Találkozás Kártya
kupacot a Találkozás (Encounter) feliratú kártyákból; a Kulcs Kártya kupacot a Kulcs Próba
Kártya (Key Challenge Card) feliratú kártyákból;
a maradék 6 kártyából alakítsuk ki a Biztos
Találkozás kupacot. Végül járjunk el a következők szerint:

1.1. Keverjük össze a Kincs Kártya kupacot,
majd helyezzünk egyet lefordítva a táblán
található szobák mindegyikére, kivéve a Varázsló Dolgozószobája (Warlock’s Study) és a
Kincseskamra (Treasure Room) feliratú szobákra.

A játék nyertese az, aki elsőnek éri el a Tűzhegy Varázslójának kincseskamráját, és nyitja

1.2. Vegyük

a

Biztos

Találkozás

(Fix

ki a varázsló kincsét rejtő ládát. A ládát ki-

Encounter) kártyákat és helyezzük a kártyákat

nyitni 3 kulcs titkos kombinációjának megtalá-

a táblára, a nekik megfelelő szobákra. Azok a

lásával lehet. A kalandozóknak, a labirintuson

szobák, ahova ezeket a kártyákat helyezni

átvezető útjuk során, ki kell találniuk a kinyi-

kell mind a játéktáblán, mind a szétnyitható

táshoz szükséges kombinációt, valamint meg-

összefoglaló lapon jelölve vannak.

1.7. Mindegyik játékos válasszon magának
A többi Találkozás (Encounter) kártyát kever-

egy bábut és helyezze a bejáratnál (Entrance)

jük össze, és helyezzünk egyet-egyet képpel

lévő területre, így készen álla kezdésre.

lefelé mindegyik Kincs (Treasure) kártya tetejére minden szobában, kivéve azokat, melyeken

2. Karakteralkotás

már Biztos Találkozás (Fix Encounter) kártyák
2.1. Adjunk mindegyik játékosnak egy Kaland-

vannak.

lapot (Adventure Sheet). Szükségük lesz még
1.3. Helyezzük el a Kincsesláda (Treasure
Chest) kártyát a Kincseskamrában (Treasure

ceruzára és radírra is, hogy a saját pontjaik
aktuális értékeit a Kalandlapon vezetni tudják.

Room).
2.2. Mindegyik játékosnak magának kell koc1.4. Fogjuk a Kulcs Kártya kupacot, és válogassuk külön az üreseket (Blank). Adjunk minden
játékosnak egy üres Kulcs kártyát. Ha 6 játékosnál kevesebben játszanak, a megmaradt
üres Kulcs kártyákat tegyük vissza a dobozba.

kadobások segítségével létrehoznia saját karakterét, és különböző értékeket le kell jegyeznie saját Kalandlapjára. Fontos elmondani,
hogy minél magasabbak a dobott értékek, az
adott karakter annál erősebb lesz. Egy erősebb
karakternek némileg nagyobb esélye van arra,

1.5. Fogjuk a maradék 9 Kulcs kártyát és keverjük őket össze. Helyezzünk 3 Kulcs kártyát a
Kincseskamrában (Treasure Room) lévő Kincsesláda (Treasure Chest) alá úgy, hogy senki se

hogy megnyerje a játékot – hamarosan látni
fogjuk azonban, hogy a játékosoknak rengeteg
lehetősége van arra, hogy egy jól teljesítő játékossal „szövetségbe” tömörüljenek.

láthassa őket. A maradék Kulcs kártyát oszszuk szét egyenlően a játékosok között. Ha 4
vagy 5 játékos játszik a megmaradó kártyákat
annak

a

játékosnak

adjuk

majd,

akinek

ÜGYESSÉG pontja a legkevesebb lesz, a karaktereket elkészítése során. (Megjegyzés: a Kulcs
kártyák nem tévesztendők össze azokkal a
Kincs kártyákkal, melyek kulcsot ábrázolnak! –

2.3. ÜGYESSÉG (SKILL): Dobj egy kockával,
ha a dobott szám 1 vagy 2 írj a Kalandlapod
(Adventure Sheet) Ügyesség (Skill) négyzetének
Kezdeti Ügyesség (Initial Skill) feliratú részébe
9-et. Ha a dobott szám 3 vagy 4, kalandozód
Kezdeti Ügyessége 10, ha a dobott szám 5 vagy
6, akkor 11 lesz.

lásd 11.2)
2.4. ÉLETERŐ (STAMINA): Dobj két kockával.
1.6. Vegyük a 6 Labirintus (Maze) kártyát,

A dobott értékhez adj 12-t, és az így keletkezett

keverjük őket össze és helyezzük a tábla tete-

összeget írd az Életerő (Stamina) négyzet Kez-

jén található Labirintus (Maze) feliratú, 6 üre-

deti Életerő (Initial Stamina) feliratú részébe.

sen álló négyszögére.
2.5. SZERENCSE (LUCK): Dobj egy kockával,
az eredményhez adj 6-ot, és az összeget írd a

Szerencse

(Luck)

négyzetbe,

a

Kezdeti

Szerencséhez (Initial Luck).

2.9. A SZERENCSE (LUCK) pont jelzi, hogy a
karakter természeténél fogva mennyire szerencsés. A kalandozás során a játékosok többször

2.6. Függetlenül attól, hogy a játék során mi-

lesznek arra utasítva, hogy „Tedd próbára a

lyen bonuszokat szerez egy játékos, a kalando-

szerencséd!” (lásd. 3. fejezet), annak eldöntése

zója ÉLETERŐ (STAMINA) és SZERENCSE

érdekében, hogy egy esemény kellemes, vagy

(LUCK) pontjai sohasem haladhatják meg

kellemetlen fordulatot fog-e venni.

kezdeti (INITIAL) értéküket (tehát azokat az
értékeket, melyeket a fenti 2.4 és 2.5 pontokban

2.10.

az előbb meghatároztunk).

a kalandra minden kalandozó a következőkkel

A fentiekben leírt pontszámok mellett

van felszerelkezve:
2.7. Egy kalandozó ÜGYESSÉG (SKILL) pontja

 Kard (Sword): hasznos a szörnyekkel (és az

jellemzi annak kardvívásban, valamint egyéb

utunkba kerülő más kalandorokkal) szemben

harci ismeretekben szerzett szakértelmét. Az

vívott csatákban. Egyszerre legfeljebb egy kar-

ÜGYESSÉG pontok nem sokat fognak változni

dot használhat, valamint magával vinni is leg-

a kaland során, habár módosíthatja azt példá-

feljebb kettőt tud mindegyik kalandozó. A

ul, ha a kalandozó egy varázskardot talál. De

kard nem számít bele a magunkkal vihető

ne felejtsük el, hogy egyszerre mindig csak egy

tárgyak maximális számába (lásd a hátizsáknál

fegyvert lehet használni; a kalandozó nem

leírtakat alább), valamint nem is hagyhatja

szerez két ÜGYESSÉG bonuszpontot, csak

hátra a kardját egyik kalandozó sem.

mert két varázskard van a tulajdonában.

 Hátizsák (Rucksack): a hátizsákban legfeljebb 6 kincset (azaz 6 Kincs Kártyát) lehet szál-

2.8. A kalandozó ÉLETERŐ (STAMINA) pontja

lítani. Az a játékos, aki egy 7. kincset szerez

mutatja a túlélési képességét, fittségét, elhatá-

meg, annak választania kell egyet a meglévő 6

rozottságát, azaz tulajdonképpen hogy milyen

közül, melyet – képpel lefelé – le kell tennie

általános egészségi állapotban van. Az ÉLET-

oda, ahol éppen áll, vagyis hátra kell hagynia

ERŐ pont a játék során folyamatosan változni

azt. Fontos megjegyezni, hogy az Élelmiszer-

fog, köszönhetően a különböző csatáknak, a

adagok, valamint az Arany nem számítanak

sebesüléseknek és egyéb hatásoknak. Ha az

bele a szállított kincsek számába.

ÉLETERŐ pont valamikor is nullára, vagy az

 Lámpás (Lantern): A kalandozó segítségére

alá zuhan, akkor sajnos az a kalandozó meghal

van, hogy világítson a vaksötét Titkos Átjárók-

(lásd. 17. fejezet), habár lehetőség van az

ban (Secret Passage). Ha elveszik a titkos átjáró-

ÉLETERŐ pont visszaállítására Élelmiszer-

kon sokkal nehezebb átjutni.

adagok (Provisions) elfogyasztásával (lásd. 4.

 Élelmiszeradagok

fejezet).

kalandozó 3 Élelmiszeradaggal kezdi a játé-

(Provisions):

Minden

kot; lehetőség van az utazás során további
élelmiszeradagok begyűjtésére is. Az Élelmi-

szeradagok elfogyasztása segít az ÉLETERŐ

akkor dobnia kell két kockával, és a dobott

pontok visszaállításában.

értéket össze kell hasonlítania a SZERENCSE
(LUCK) pontjainak aktuális értékével.

A fenti felszerelési tárgyakat minden játékos-

 Ha a dobott érték kevesebb, vagy ugyan-

nak fel kell jegyeznie saját Kalandlapjára.

annyi, mint a jelenlegi SZERENCSE pontjainak
száma, akkor szerencséje van.

További Élelmiszeradagok és Arany.

 Ha a dobott érték nagyobb, mint jelenlegi

Mindenkinek lehetősége van magával vinni

SZERENCSE pontjainak száma, a nincs szeren-

több

cséje.

2.11.

Élelmiszeradagot

és/vagy

Aranyat,

amely mennyiségének megállapításához az

 A szerencse meglétének illetve nem meg-

adott kalandozó Kezdeti Ügyesség (Initial Skill)

létének következményei a dobást követően

pontját használjuk fel. Vonjuk ki 12-ből a Kez-

hatnak a kalandozóra (ha pl. Találkozás Kártya

deti Ügyesség pontot. A maradék mutatja meg,

miatt kellett a szerencsésséget eldönteni, akkor

hogy mennyi extra adag élelmiszert, vagy ara-

ezek a hatások a kártyán olvashatók).

nyat vehet magához a kalandozó a játék kezde3.2. Minden alkalommal, amikor valamely

tén.

játékos kalandozója szerencsepróbát hajtott
Kezdeti

végre, a próba után aktuális SZERENCSE

Ügyesség pontja 9, választhat 3 Élelmiszerada-

pontjainak számát 1-el csökkenteni kell –

got és/vagy aranyat tetszőleges elosztásban

függetlenül attól, hogy szerencsés volt vagy

(pl. 1 Élelmiszeradag és 2 Arany). Egy tipp a

sem. Ahogy sejthető, minél több SZERENCSÉT

kezdő játékosok számára: általában az Élelmi-

használtunk már el annál kockázatosabbakká

szeradagok hasznosabbnak bizonyulnak, mint

válnak az újabb szerencsepróbák! A SZEREN-

az Arany, de a kettő megfelelő kombinációja a

CSE pontok visszaállíthatóak a Fortuna Itala

legjobb.

Kincskártyával (Potion of Fortune, Treasure

2.12.

Példa:

A

játékos,

akinek

Card), valamint szörnyek legyőzésével (lásd.
2.13.

Minden játékos döntse el, hogy a ka-

raktere férfi, vagy nő és adjon nevet is neki.
Most már készen áll a kalandozó a csatára!
Mielőtt a játék elkezdődne még meg kell érte-

9.5).

4. Élelmiszeradagok
Ha egy kalandozó ÉLETERŐ (STAMINA)

nünk pár speciális szabályt a Szerencse és az

pontja 0-ra csökken, akkor a kalandozó meg-

Élelmiszeradagok használatával kapcsolatban.

hal (lásd. 17. fejezet). Fontos tehát, hogy

3. Szerencse próbára tétele

ügyeljünk arra, hogy ÉLETERŐ pontunk soha
ne legyen alacsony értéken.

3.1. Ha egy kalandozó azt az utasítást kapja
bármikor a játék során (pl. Találkozás Kár-

4.1. ÉLETERŐ pontok visszaállíthatók Élel-

tyán), hogy „Tedd próbára a szerencséd!”,

miszeradagok elfogyasztásával, melyek min-

den kalandozónak rendelkezésére állnak a

landozó egymás barátja, habár a játék során a

játék kezdetén, illetve a kaland során is talál-

„barátság” szó lassan értelmetlenné válik.

hatnak belőlük. A kalandozó bármikor meg-

6. A játék menetének össze-

állhat elfogyasztani egy adagot, feltéve ha:
 Ha a játékos épp nem vesz részt csatában,
illetve potenciálisan nem áll csata előtt (pl. épp

foglalása

belépett egy helyiségbe), és

6.1. Az első játékos dob egy kockával, majd a

 ha abban a körben nem csinál semmi mást,

bejárattól indulva a kalandozójával az ösvé-

és

nyen tetszőleges irányba haladva (lásd. 7. feje-

 az előző körben nem fogyasztott el egy

zet) annyit lép, amennyit dobott. Ha a bábuval

Élelmiszeradagot sem.

egy üres mezőre érkezik, a körének vége és a
következő játékos jön.

4.2. Egy

Élelmiszeradag

elfogyasztása

4

ÉLETERŐ pontot állít vissza. Megjegyzendő,

6.2. Ha a játékos egy helyiségbe ér a Találko-

hogy az ÉLETERŐ pontok szám sosem halad-

zás Kártyát (Encounter Card) fel kell fedni (ha

hatja meg a kezdeti értéket (lásd. 2.6).

van ott egyáltalán) és végre kell hajtani a hozzá
tartozó tevékenység(ek)et, melyek a szétnyit-

4.3. Minden alkalommal, mikor egy adagot

ható összefoglaló lapon olvashatók. Ha a ször-

elfogyasztott a kalandozó, egy Élelmiszerada-

nyet sikerült legyőzni – néhány esetben akármi

got át kell húzni a Kalandlap (Adventure Sheet)

is történjen – a kalandozó felveheti a szörny

Élelmiszeradagok (Provisions) részében.

alatt elhelyezett Kincskártyát (Treasure Card). A
körének ekkor vége, a következő játékos jön.

5. Játék kezdete
5.1. A játék a Labirintus vészjósló, baljóslatú
bejárata előtt kezdődik. A játékot a legkevesebb ÜGYESSÉG (SKILL) ponttal rendelkező
játékos kezdi. Ha két vagy több játékosnak is
„legkevesebb” pontja van, akkor közöttük

6.3. Ha a kalandozó egy olyan mezőre vagy
helyiségbe ér, ahol egy másik kalandozó tartózkodik, ők harcolhatnak egymással, információkat cserélhetnek, vagy akár teljesen figyelmen kívül is hagyhatják egymást.

kockadobással kell dönteni. A játékosok ezt
követően az óramutató járásának megfelelően
követik egymást.

6.4. A játék során a kalandozóknak lehetőségük lesz Kulcs Próbát (Key Challange) végezni
annak érdekében, hogy kiderítsék azt a titkos

5.2. Játékosok közötti küzdelmek mindaddig
nem kezdődhetnek el, míg mindegyik játékos
legalább egy helyiségbe be nem lépett és el
nem hagyta azt. A játék kezdetén minden ka-

kombinációt, mely nyitja a Tűzhegy Varázslójának kincses ládáját, mellyel a játékot lehet
megnyerni (lásd 12. fejezet). A játékosoknak
ezen felül meg kell szerezniük a Kincskártyákon (Treasure Card) található kulcsokat, melyek

illenek a varázsló kincses ládájába. Ezeket a

azokat és továbbhaladni, mint rendesen, illetve

kulcsokat a különböző szobákban lehet megta-

meg is állhat, hogy foglalkozzon a dologgal.

lálni, illetve más játékosoktól lehet ellopni.

Felszedheti a kincset, esetleg harcolhat, vagy
kereskedhet az ott lévő másik kalandozóval.

7. Mozgás
7.1. Minden játékos egy kockával dob a kalandozója mozgatásához. A dobott szám mutatja, hogy maximum hány lépést tehet meg a
járatokban. A kalandozó léphet előre, hátra
illetve oldalirányban, de átlósan nem.

Ha a kalandozó úgy dönt, hogy megáll, akkor
a maradék lépése elveszik.

7.7. Ha a kalandozó egy szobába lépett, fel
kell vennie a Találkozás Kártyát (Encounter
Card), ha van ott ilyen, meg kell mutatnia, és
végre kell hajtania a találkozásnál előírtakat.
Ehhez szükség lehet a szétnyitható informáci-

7.2. Ha a kocka leesik az asztalról, vagy az
élén áll meg, újra kell dobni. Ez a szabály érvényes minden kockadobásra úgy, mint csata
közbeni dobások, büntetések dobást stb.

ós lapon leírtak elolvasására, mely tartalmazza a speciális szabályokat a különböző
szörnyekhez, illetve tárgyakhoz. Amint a találkozás végrehajtása befejeződött a kalandozó magához veheti a szörny alatt elhelyezett

7.3. Ha valamely játékos 1-est dob azonnal
elvégzi a Kulcs Próbát (Key Challange, lásd. 12.
fejezet).

Kincskártyát. Ha valaki más már járt ebben a
szobában, és a találkozás már lezajlott (pl. a
szörnyet már megölték) a kalandozó egyszerűen felveheti a szobában található bármely kin-

7.4. A játékos bármely irányba elindulhat,
illetve befordulhat bármely kereszteződésben,
ha akar.

7.5. A szobákba nyilvánvaló módon csak
ajtókon keresztül lehet bemenni, illetve ajtókon
keresztül lehet őket elhagyni. A kalandozónak
azonnal meg kell állnia, ha egy szobába lép –
minden a dobásból fennmaradó további lépés
elveszik. Ez azt jelenti, hogy egy szobán átha-

cset. A kincskártyához tartozó speciális szabályok szintén a szétnyitható információs kártyán találhatók.

(Az egyetlen kivétel ez alól a szabály alól a
Speciális Találkozásokat (Special Encounters)
tartalmazó

szobák

(pl.

Shylock,

Sárkány

Shylock, Dragon). Ezek a találkozások a játék
során végig aktívak, bármely játékos bármikor
is érkezzék ide.)

ladni (bemenni majd azonnal kijönni) nem
lehetséges, még akkor sem, ha az üres.

(Ha a szoba teljesen üres, akkor a kalandozó
nem tesz semmit, és a következő körében

7.6. Ha egy kalandozó a lépése során egy

hagyhatja csak el azt legközelebb.)

olyan mezőn halad át, melyen egy másik kalandozó, esetleg egy hátrahagyott kincs van,
akkor lehetősége van figyelmen kívül hagyni

7.8. Az állandóan foglalt helyiségekbe (pl. a
Zsebtolvaj - Pickpocket vagy a Shylock) egy

kalandozó mindaddig nem léphet be újra,

landozó nevében az azt irányító játékos küzd).

amíg egy másik kalandozó nem ment be és jött

Ha két kalandozó harcol, mindegyiket a saját

ki onnan.

játékosa irányítja; a 9.3 pontban a „szörny”
kifejezés ilyenkor a másik kalandozóra vonat-

7.9. Speciális szabályok vonatkoznak a követ-

kozik.

kező helyszíneken: Folyó (The River), Titkos
Átjáró (Secret Passage), Útvesztő (Maze); ezek-

9.3. A csata egymást követő Támadásokból

hez lásd a 14, 15 és 16. fejezeteket.

(Attack Round) tevődik össze. Mindegyik Támadás az alábbi, kötött sorrendű lépésekből

8. Találkozások és kincsek

áll:
(i)

8.1. A különböző helyiségekből megszerzett

kával, és hozzáadja a szörny ÜGYESSÉG

Kincskártyákat a többi játékos elől rejtve kell

(SKILL) pontját, és bejelenti az így ka-

mindaddig tartani, míg a tulajdonosa nem
kívánja felhasználni azt. Amikor egy játékos
egy Kincskártyát akar használni, meg kell azt

pott összeget.
(ii)

tyák, melyek az Aranyat (Gold) és az Élelmi-

(SKILL) pontjához és bejelenti az eredményt.
(iii)

ÉLETERŐ (STAMINA) pont levonás jár

ket felfedezi egy játékos, azonnal meg kell

a vesztesnek. Ezt fel kell jegyezni a vesz-

mutatni a többieknek. A beszerzett Arany és

tes ÉLETERŐ négyzetében, levonva az

Élelmiszeradagot be kell jelölni a Kalandlapon

előző értékből a 2 pontot.

és a kártyát el kell dobni. A továbbiakban ezek

van az, hogy ezek nem számítanak bele az egy
kalandozó által cipelhető tárgyak közé.

Akinek nagyobb érték jött ki, ő nyeri a
Támadást és megsebesíti ellenfelét. 2

szeradagot (Provisions) jelképezik. Mikor eze-

a kártyák nem vesznek részt a játékban. Ezért

A kalandozót irányító játékos dob két
kockával, hozzáadja saját ÜGYESSÉG

mutatnia a többi játékosnak.

8.2. Ez alól kivételt képeznek azok a Kincskár-

A szörnyet irányító játékos dob két koc-

(iv)

Ha a két érték megegyezik, akkor az
ellenfelek kivédték egymás támadását,
és a csata az (i) ponttól folytatódik tovább.

9. Csata

 A fenti lépések ismétlődnek mindaddig,
míg valamelyik küzdő fél ÉLETERŐ pontja 0

9.1. Ha egy találkozás során a felfedett kár-

nem lesz (halál! – lásd. 17. fejezet), vagy vala-

tyán egy szörny van, mellyel meg kell küzdeni,

melyik kalandozó úgy nem dönt, hogy elme-

vagy ha két kalandozó találkozik, és úgy dön-

nekül (lásd. 10. fejezet). A szörnyek nem tud-

tenek, hogy megküzdenek, akkor a csatát az

nak elmenekülni.

alább leírtak alapján kell végrehajtani.
9.4. Ha egy szörnyet legyőztek, el kell távolí9.2. A játékosok közül kijelölünk egyet, aki a
szörny nevében fog küzdeni (az aktuális ka-

tani azt a tábláról. Ha egy kalandozó elmene-

kül mielőtt a szörnyet legyőzte volna, a Találkozás Kártyát (Encounter Card) ismét képpel

10.2. A menekülés minden esetben sikeres, de

lefelé fordítjuk, ami így a helyén marad. A

az érte járó büntetés alkalmanként más és

szörny

ÉLETERŐ

más. Meneküléskor a kalandozónak dobnia

(STAMINA) és ÜGYESSÉG (SKILL) pontját

kell egy kockával, és megnézni az eredményt a

mire egy újabb kalandozó érkezik a szobába.

Meneküléshez tartozó táblázatban (Escape

visszanyeri

az

összes

Table), mely a játéktábla jobb alsó sarkában
9.5. Ha egy kalandozó legyőz egy szörnyet,

található.

kap 1 SZERENCSE (LUCK) pontot, melyet
hozzá kell adnia jelenlegi pontjaihoz. Ne fe-

10.3. Ha egy kalandozó egy szörny szobájából

ledjük, hogy a kalandozó SZERENCSE pontja

menekül, akkor a bábuját a szoba azon ajtaja

sohasem haladhatja meg a kezdeti értékét.

elé kell állítania, amelyen keresztül bejött a
szobába. A játékos következő körében a bábu-

9.6. Ha a szörnyet legyőzte, a kalandozó fel-

val el kell lépnie erről a helyről. (De mi törté-

veheti az abban a szobában lévő Kincskártyát

nik a szörnnyel a szobában? Lásd. 9.3)

(Treasure Card).
10.4. Ha a játékos egy másik elől menekül,
9.7. Opcionális szabály: Ha a játék elején,

akkor a bábuval 4 mezőt kell ellépnie ellenfe-

mielőtt még bárki lépett volna, mindenki bele-

létől olyan irányba, amerre csak akar. A szo-

egyezik, az alábbi szabályt is használhatjuk a

bák egy mezőnek számítanak, de ha a szoba

csata során: ha egy kalandozó vagy szörny

nem üres, akkor a játékosnak meg kell állnia,

dupla hatost dob a kockákkal és az kiszámolt

és végrehajtania a találkozáshoz tartozó tevé-

összeg elegendő arra, hogy azt a kört megnyer-

kenységeket rögtön a következő körében. Me-

je, akkor dupla sérülést okoz ellenfelének. Ez

nekülés közben a titkos átjárók (Secret Passage)

azt jelenti, hogy egy sikeresen bevitt támadás 4

nem használhatók.

ÉLETERŐ (STAMINA) pont levonást jelent a
szokásos 2 helyett.

10.5. Ha két kalandozó csatája közben az egyik
úgy dönt, hogy elmenekül, akkor a nyertes

10. Menekülés

begyűjtheti ellenfele összes olyan Kincskártyáját (Treasure Card), melyen kulcs szerepel (de

10.1. A kalandozó harc közben dönthet a mellett, hogy elmenekül, ha számára a csata kedvezőtlen fordulatot vesz. Ez a szabály vonatkozik mind a szörnyekkel, mind más kalandozókkal vívott csatára. Elmenekülni csak akkor
lehet, ha a csatának legalább 1 köre már lezajlott, és hangosan be kell jelenteni, még mielőtt
bárki elvégezte volna a kockadobását.

nem a Kulcs Kártyákat - Key Card). A nyertes
dönthet úgy is, hogy a kulcsok helyett egy
másik Kincskártyát gyűjt be. Ha tudja, hogy
milyen Kincskártyái vannak a menekülő ellenfélnek, akkor megnevezheti, hogy melyiket
akarja megszerezni, és akkor azt magához
veheti. Ha nem tudja milyen Kincskártyái
vannak a menekülőnek, akkor véletlenszerűen

választhat egyet a kártyái közül. A győztes

12. Kulcspróba

ellophatja a vesztes Lámpását is, ha akarja.
12.1.

11. Kulcsok

Ha valamely játékos 1-est dob a lépés

meghatározásakor, akkor végrehajthatja a
Kulcspróbát (Key Challange), ha akarja. Ez a

11.1.

A játék során a kalandozóknak meg

kell próbálni kitalálni, hogy mely Kulcs Kártyák (Key Cards) vannak a többi játékosnál.
Avval, hogy kiderítik melyik kártyák nincse-

lehetőség a normál lépéshez, melyet ugyanúgy
hajtunk végre, mint bármely más dobás esetén,
pluszban járul (azaz, a játékos Kulcspróbát is
végrehajthat és léphet is 1 mezőt).

nek a Kincseskamrában (Treasure Room), ki
tudják következtetni, hogy melyek vannak ott
(azaz, hogy melyekre van szükség a Kincses
Láda (Treasure Chest) kinyitásához, azaz a játék

12.2.

A játékos úgy hajtja végre a Kulcspró-

bát, hogy pl. azt mondja: „Úgy gondolom a
szükséges kulcsok között van 5-ös számú.”.

megnyeréséhez!).
12.3.
11.2.

Különböző Kincskártyákon (Treasure

Card) kulcsok találhatók. Ezeket össze kell

A többi játékos ekkor megnézi a

kulcskártyáit, függetlenül attól, hogy a kalandozója épp hol áll a táblán.

gyűjteni. A legtöbb kártyán a Kulcscsomó
(Bunch of Keys) felirat olvasható, melyek mind-

 Ha bármely játékosnál van a bejelentett

egyikén 3 számozott kulcs található. Mindezek

szám, ki kell tennie maga elé képpel lefelé for-

mellett van még 3 Csontvázkulcs (Skeleton Key)

dítva.

kártya is, melyek bármely számozott kulcsot

 Ha a játékosnak meg nincs a keresett

helyettesíthetik.

szám, akkor az üres (Blank) Kulcs Kártyát

A kalandozóknak tehát két feladatuk van:

teszi ki maga elé képpel lefelé.

 Először is, be kell gyűjtsenek annyi kul-

 A próbát végző játékos ekkor megnézi az

csot ábrázoló Kincskártyát, amennyit csak

összes kirakott Kulcs Kártyát. Ha bármelyik

lehetséges.

kirakott kártyán meglátja a keresett számot

 Másodszor, ki kell találniuk melyik három

(ebben az esetben az 5-öst), akkor tudni fogja,

kulcs szükséges a Kincsesláda kinyitásához.

hogy ez a szám nem kell a Kincsesláda kinyitásához. Anélkül, hogy bármit elárulna a többi

11.3.

A ládát nem egyetlen kulcscsomón

játékosnak arról, hogy mit látott a kártyákon, a

lévő kulcsokkal lehet csak kinyitni (sőt, kicsi

próbát végző visszaadja a képpel lefelé fordí-

annak a valószínűsége, hogy mindhárom kul-

tott kártyákat a tulajdonosaiknak.

csot ugyanazon a kulcscsomón fogjuk megtalálni). A kalandozónak csupán birtokolnia kell

12.4.

azokat a Kincskártyákat (Treasure Card), me-

résztvevők bármilyen módon megfélemlítsék,

lyeken a 3 megfelelő kulcs (vagy Csontváz-

megvesztegessék egymást, vagy tárgyalásokat

kulcs - Skeleton Key) látható.

folytassanak annak érdekében, hogy minél

A játék során megengedett, hogy a

több

információt

összegyűjtsenek

egymás

Kulcs Kártyáiról, feltéve, ha figyelembe veszik

kártyát ugyanolyan módon, mint ahogy azt
eddig tették.

a 12.5 pontban leírtakat. Ezen lehetőségek mellett vannak a játékban olyan mágikus tárgyak,

13.2.

illetve varázslatok, mely lehetővé teszi egy

Ha bármelyik kulcs rossznak bizonyult, a

játékosnak, hogy belenézzen másik játékos

próbázó játékosnak be kell jelentenie, hogy

Kulcs Kártyáiba. Ha egy játékos látta egy má-

hány hibás kulcs volt, és a kalandozója azon-

sik Kulcs Kártyáit, tudni fogja, hogy melyek

nal visszakerül a Folyó (River) déli partjára (a

nem kellenek a Kincsesláda kinyitásához.

Bejárat – Entrance oldalára), és a köre befeje-

A kulcspróba a fentiek szerint lezajlik.

ződik.
12.5.

Nem megengedett a csere, kártyák

megmutatása másik játékosnak, vagy bármifé-

13.3.

le összejátszás a kalandozók között, hacsak

megvannak azok a Kincskártyái (Treasure

nem egy mezőn állnak a bábuik. Megengedett

Card), melyeken a Varázsló ládájának kinyitá-

azonban, hogy a játékosok megbeszéljenek egy

sához szükséges kulcsok vannak. Így hát beje-

találkozót valahol, de mindaddig nem szabad

lenti: „Szerintem a helyes kulcsok az 1, 8 és 9”,

kártyákat cserélni vagy megmutatni, míg a két

közben felfedi a kártyákat, melyeken ezek a

kalandozó nem lépett ugyanarra a mezőre

kulcsok látszanak, hogy a többek láthassák.

vagy szobába. Ezen kívül rá fognak a játékosok

Jelen esetben az egyik játékos megmutatja a

arra is jönni, hogy egy erősebb kalandozó a

próbázónak a kezében lévő 8-as Kulcs Kártyát

találkozás során akár be is csaphatja őket!

(Key Card), ezért a kalandozónak vissza kell

Kulcspróbához (Key Challange) nem kell min-

térnie a folyó déli oldalára, és mindent előröl

denkinek egy mezőn állnia.

kell kezdenie!

13. A Varázsló kincses lá-

13.4.

dája

Példa: A játékos úgy gondolja, hogy

Ha az összes többi játékos üres (Blank)

Kulcs Kártyát (Key Card) mutatott meg a próbázónak, akkor a kombináció helyes volt és a

Mikor egy kalandozó megérkezik a

játékos megnyerte a játékot! A helyes megol-

Kincseskamrába (Treasure Room), végrehajthat

dást igazolandó a Kincseskamrában (Treasure

egy Kulcspróbát (Key Challange) a szokásos

Room) található kártyákat felfordítjuk.

13.1.

módon egy kivétellel. Csak azokat a kulcsokat
nevezheti meg, melyek a nála lévő Kincs Kár-

13.5.

tyáin (Treasure Card) lévő kulcsok között sze-

Kártyák (Key Card) csak az álcázás miatt kel-

repelnek. Ezeket a kártyákat meg kell mutatni

lenek, így nem tudhatjuk, hogy egy játékos

a többi játékosnak, mikor kimondja a számo-

valódi, vagy üres kártyát mutat fel egy Kulcs-

kat. A többi játékos diszkréten megmutatja

próba (Key Challange) során.

neki a keresett kulcso(ka)t, vagy az üres (Blank)

Ne feledjük, hogy az üres (Blank) Kulcs

14. Titkos átjárók

14.4.

Harcolni nem lehet Titkos Átjáró

(Secret Passage) mezőn, de egyéb tevékenysé14.1.

Két helyen található Titkos Átjáró

gek, mint pl. kereskedés megengedett.

(Secret Passage) a játéktáblán: egy a folyó alatt,
egy pedig felette. A Titkos Átjárók bejáratai

15. Átkelés a folyón

számozottak és különböző színűek. Az átjáróba csak a járat azon mezőjéről lehet belépni,
mely közvetlen a bejáraton lévő vaskarika
mellett található. A Titkos Átjáróból kilépő
játékos is csak a járat azon mezőjére léphet,
mely közvetlenül vaskarika mellett található.
Azon a játékos körének, aki egy Titkos Átjáró
mezőre lép, azonnal vége szakad. A következő
körben a játékos átléphet valamelyik másik,
ugyanazon részben található (azaz ugyanolyan színnel jelölt) Titkos Átjáró mezőre,
majd dob a kockával és lép a dobott számnak
megfelelően.

15.1.

Az a kalandozó, aki át akar kelni a

folyón, 3 lehetőség közül választhat, mely
lehetőségek leírása a tábla bal oldalán találhatók.
1) Fizess 3 aranyat a komppal való átkelésért.
2) Megpróbálsz ladikkal átkelni. Tedd próbára
a szerencséd! Ha szerencséd van, biztonságosan eléred a túlsó partot. Ha nincs szerencséd, beleesel a folyóba.
3) Átmész a roskatag hídon. Dobj egy kockával. 1-4 esetén biztonságosan átérsz. 5-6
esetén beleesel a folyóba.
Ha a folyóba estél: Küzdj meg a Krokodillal

A Titkos Átjárókat a mindegyik játé-

(ÜGYESSÉG 7, ÉLETERŐ: 6). Ha nyersz, visz-

kosnál meglévő Lámpással (Lantern) lehet be-

szakerülsz a folyó déli partjára, ha nem, meg-

világítani. Ha a játékos elveszti azt, vagy ellop-

haltál.

ják tőle, csak nehezen tud közlekedni az átjá-

Ha a krokodil elpusztul, új jön helyette, azaz a

rókon. Amikor egy játékos Lámpás nélkül lép

következő kalandozónak is meg kell küzdenie

be egy Titkos Átjáróba dobnia kell egy kocká-

egyel, ha beleesik a folyóba.

14.2.

val (a következő köre elején). A dobott szám
jelzi, hogy a Titkos Átjárók hálózatának mely

15.2.

kijáratában fog kilyukadni. Ez azt is jelentheti,

legyőzte a krokodilt, visszakerül a folyó déli

hogy ugyanott fog kijönni, mint ahol belépett!

partjára (azaz amelyik a bejárathoz közelebb

Ha a kalandozó beleesett a folyóba és

van).
14.3.

Ha a lámpás elveszett (menekülés

közben, lásd. 10.5), a Kalandlapról (Adventure

15.3.

Sheet) ki kell húzni. Az egyetlen lehetőség egy

akarunk átkelni a folyón.

új beszerzésére, ha ellopjuk egy másik játékostól (lásd. 10.5 és 17.2).

Az eljárás ugyanaz bármely irányból

16. Az útvesztő (Maze)
16.1.

A Sárkányfészek (Dragon’s Lair) után

már feldereng a fény az út végén. Igazi nagy

küzdelem lesz azonban az ide vezető hosszú út

oda helyezte azokat, és ő is csak akkor, ha ka-

után átvágni még az Útvesztőn is, ráadásul a

landozójával visszatér erre a helyre (lásd. 17.3

leggyorsabb út sem ismert, mivel az játékról-

részt a játékba való visszatérésről). Fontos: a

játékra változik. Az útvesztőn átvezető utat az

Kulcskártyákat (Key Cards) nem hagyjuk hátra.

Útvesztő Kártyák (Maze Card) határozzák
meg.

17.2. Abban az esetbe, ha a halál egy másik
kalandozóval vívott csata eredménye, a győzHogy megnézhessünk egy Útvesztő

tes automatikusan megszerzi a vesztes összes

Kártyát, a kalandozónak el kell érnie előbb egy

Kincskártyáját (Treasure Card), Aranyát (Gold),

azzal szomszédos mezőre. A játékos körének

Élelmiszeradagjait (Provisions) és Lámpását

ekkor vége, és a maradék lépései elvesznek. A

(Lantern). A szükségtelen kincseket ott is

következő körében az Útvesztő Kártyát fel kell

hagyhatja. Ha úgy dönt, hogy otthagy néhány

fordítani, és kiderül, hogy át lehet-e rajta men-

Kincskártyát, akkor azokat más játékos, aki

ni, vagy zsákutcába jutottunk (az Útvesztő

erre a mezőre lép, felveheti. Senkinek nem

Kártyák csak egyféleképp illeszthetők a jára-

szabad elfelejtkeznie arról, hogy legfeljebb 6

tokhoz, lásd a Varázsló Útvesztője – Warlock’s

Kincskártyát vihetünk magunkkal.

16.2.

Maze diagramot a szabálykönyv végén).
17.3. Az a játékos, akinek a kalandozója meg Ha át lehet kelni az Útvesztő Kártyán,

hal a játékban, létrehozhat egy új karaktert, és

akkor a játékos úgy lép, mint normál esetben.

újra kezdheti a játékot a bejárattól (Entrance)

 Ha zsákutcába jutott, kimarad egy körből,

indulva. Minden kulcskártya, mely az elhunyt

mielőtt egy másik irányba megy tovább.

kalandozónál volt, átkerül a „reinkarnációjához”.

16.3.

Miután megnéztük a kártyát, és ha

lehetséges volt és a kalandozó átment rajta,
akkor azt újra lefordítjuk. A többi játékosnak
emlékezetében kell tartani, hogy melyik Útvesztő Kártyán lehet áthaladni és melyiken
nem.

17. Halál

Példajáték
 Kalandozó Alan 9 ÜGYESSÉG és 20
ÉLETERŐ ponttal rendelkezik. Mivel övé a
legkisebb ÜGYESSÉG pont így ő kezd. 6-ot
dob, és 6 mezőt lép a bal oldali járatban. A
lépései végén egy elágazáshoz jut. A körének
vége.

17.1. Ha egy kalandozó ÉLETERŐ pontja
(STAMINA) 0-ra csökken, a kalandozó meg-

 A következő körében 4-et dob. Ezzel a

hal. Az összes Kincskártyáját (Treasure Card)

dobással 2 mezőt lép északi irányba, ahol is

arra a mezőre kell helyeznie, amelyiken épp

belép egy szobába, a bal oldali falon lévő ajtón

állt. Ezeket a kincseket rejtettnek tekintjük.

keresztül. Bár a kalandozó csak 3 mezőt lépett,

Csak az a játékos szerezheti azokat vissza, aki

bement egy szobába, így tovább már nem lép-

(összesen 15); Alan is 6-ot dob (összesen 15).

het.

Az eredmények megegyeznek – elkerülik
egymás csapását, így hát semmi sem történik.

Mivel egy szobába lépett, fel kell vennie a Találkozás Kártyát. A lapot felfordítva szembe

5. Támadó Kör: A Vérpatkány 6-ot dob (össze-

találja magát egy rettegett Vérpatkánnyal, egy

sen 14); Alan 9-et dob (összesen 18). Alan nyer,

félig ember-félig patkány lénnyel (ÜGYESSÉG

és a Vérpatkány ÉLETEREJE 3-ra csökken.

8, ÉLETERŐ 7). A harc a következők szerint
zajlik le:

6. és 7. Támadó Kör: Alan mindkét kört megnyeri. A 6. körben a Vérpatkány ÉLETEREJE 1-re

1. Támadó Kör: Charlie, egy másik játékos, aki

csökken, és a 7. körben megöli a szörnyet.

úgy döntött, hogy ő dob a Vérpatkánynak, 6-ot
gurít a két kockával. Alan 10-et dob. Mindket-

Alan végül legyőzi a teremtményt, miközben ő

ten hozzáadják a dobott értékhez az ÜGYES-

maga is veszített 4 ÉLETERŐ pontot. Alan

SÉG pontokat, és a Támadó Kört az nyeri, aki-

most magához veheti a helyiségben lévő

nek a nagyobb érték jött ki. Ebben az esetben

Kincskártyát.

Alan nyer összesen 19 (10 + 9) ponttal, a Vérpatkány 14 (6 + 8) pontjának ellenében. Két

A Kincskártyán 5 Aranypénz látható. Alan ezt

ÉLETERŐ pont levonásra kerül a Vérpatkány

azonnal bejelenti, beadja a kártyát és 5 Arany-

pontjaiból, azaz az új ÉLETERŐ pontja 5 (7 – 2)

pénzzel növeli a Kalandlapon látható aranyak

lesz.

értékét. A második körének ezzel vége.

2. Támadó Kör: A Vérpatkány 11-et dob, hozzá-

 A harmadik körében Alan 1-et dob. Vég-

ad 8-at (az ÜGYESSÉG pontja), így összesen

rehajthat egy Kulcspróbát, ami segítheti őt

19-e van. Alan 4-et dob, hozzáad 9-et (a saját

abban, hogy kiderítse mely kulcsok nyitják a

ÜGYESSÉG pontja), összesen 13 pontja van. A

Kincses Ládát. Hangosan azt mondja: „A 3-as

Vérpatkány nyeri a kört, Alan 2 pontot sebe-

kulcsot választom.” A többi játékos kiválasztja,

sül, csökkentve ÉLETERŐ pontjait 18-ra.

hogy mely Kulcskártyákat mutassa meg. Alan
egyesével felvéve azokat, három üres kártyát

3. Támadó Kör: A vérpatkány 9-et dob (összesen

talál, és egy 3-ast. Most már tudja, hogy a 3-as

17), ; Alan 6-ot dob (összesen 15). A Vérpat-

nem nyitja a Kincses Ládát. Visszaadja a

kány nyeri a kört, és Alannak csökkentenie kell

Kulcskártyákat, aztán lép egy mezőt, átmegy

ÉLETERŐ pontját 2-vel. Alan aggódni kezd, és

az ajtón ki a folyosóra. Körének vége.

fontolóra veszi a menekülés lehetőségét.
 Alan következő körében 4-et dob. A folyo4. Támadó Kör: Alan úgy dönt, hogy nem me-

són továbbhaladva balra fordul és belép egy

nekül el a csatából. A Vérpatkány 7-et dob

szobába. Felveszi a Találkozás Kártyát, melyen

az Éhes Koldust találja. Megnézi a Kivehető

hogy megszerezze a kincseit. Alannak sikerül

Információs Kártyát, hogy megtudja, mi törté-

meggyőznie Billt arról, hogy ez nem valami jó

nik ilyenkor, és azt látja, hogy az Éhes Koldus

ötlet, és kiegyeznek abban, hogy megmutatják

odaadja a nála lévő Kincskártyát egy Arany-

egymásnak Kulcs Kártyáikat. Titokban meg-

pénzért. Alan elfogadja, áthúz egy Aranyat a

mutatják egymásnak a kártyákat, és Alan így

Kalandlapján.

megtudja, hogy Billnél van egy 9-es Kulcs Kártya. Most már tudja, hogy sem a 3-as, sem a 9-

A Kincskártyán a Láthatatlanság Itala szerepel.

es nem kell a Varázsló Kincses Ládájának ki-

Megnézi ismét az információs kártyát, és azt

nyitásához.

látja ott, hogy az ital segítségével el tud lopni
egy Kincskártyát anélkül, hogy a helységben

 Következő alkalommal Alan úgy dönt,

lévő Találkozás Kártyát fel kellene fordítania.

hogy nem dob, hanem ellopja a szobában lévő

Hasznos holmi. Körének vége.

Kincskártyát a Láthatatlanság Italának felhasználásával. Felfordítja a Kincskártyáját,

 Következő körében 5-öt dob. A déli ajtón

hogy megmutassa az italt, és magához veszi a

keresztül elhagyja a helyiséget. Négy mezőt

Kincskártyát. Egy Kulcscsomót talál, melyeken

lép, mellyel a 2-es Titkos Átjáróhoz jut. Köré-

a 2, 7 és 9-es kulcsok vannak. A 9 már biztos,

nek vége.

hogy teljesen felesleges, mivel Billtől megtudta, hogy nem kell a láda kinyitásához, de lehet

 Újra az ő köre következik. Alan úgy dönt,

hogy a másik kettő épp az, amire szüksége

hogy használja a Titkos Átjárót, és átmegy a

lesz. A körének vége. A játék tovább folytató-

táblán az 5-ös Titkos Átjáróhoz. Így tesz hát

dik…

(megteheti, mivel van Lámpása), dob egy koc-
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kával, 2-est gurított; lép 2-t, továbbhaladva a
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 Mielőtt újra ő következne egy másik játé-

Jelölők/kártyák: Russ Nicholson

kos – Bill – arra a mezőre lép, ahol Alan kalan-

Játéktábla: Dave Superstar Andrews

dozója áll. Bill meg akar küzdeni Alannal,

A Varázsló útvesztője

A fenti diagramon a láthatók, hogy az Útvesztő Kártyák (Maze Cards) miként kapcsolódnak az útvesztő járataihoz. Amikor egy Útvesztő Kártyát felfordítunk, látni fogjuk, hogy csak egyféle módon helyezhető el az útvesztőben úgy, hogy a kártya illeszkedjen járatokhoz, melyeket az összeköt. Az illeszkedés helyeit az ábrán a narancssárga háromszögek jelölik (lásd. 16-os szabály).

Titkos átjárók

Helyiségek

Ahogy a bal oldali ábrán

Ahogy a bal oldali ábrán

látszik, egy játékos csak

látszik, a szobába csak

az „A”-val jelölt mező-

az „A”-val jelölt mezőről

ről léphet a Titkos Átjá-

léphetünk

róba. Az árjáróba egyik

egyik „X”-el jelölt mező-

„X”-el jelölt mezőről sem lehet belépni.

be.

Belépni

ről sem lehet. Ne felejtsük el, hogy átlósan
lépni nem lehet.

jobb alsó sarkában található. Azok a szörnyek,

sarkában, míg ÉLETERŐ (STAMINA) pontja a

ÜGYESSÉG (SKILL) pontja a kártya bal alsó

Minden szörnynek saját neve van; a szörny

Szörnyek

Sleep)

csak akkor lehet rajta ejteni, ha a támadónál van valamilyen varázs fegy-

találatot is bevitte ellenfelének.

ver.

fegyver). A lidérccel ugyanúgy kell megküzdeni, mint rendesen, de sebet

megbénítja és megöli áldozatát, miután a 4.

a

úgy sebzi meg a Lidércet, mint egy normál

valamilyen mágikus fegyverrel lehet megsebezni

Ezt az ijesztő és veszélyes teremtményt csak

Lidérc (Wight)

kalandozó nem szerencsés, akkor a vámpír szolgájává válik és meghal.

megszokott módon folytatódik tovább. Ha a próba eredménye az, hogy a

tekintetével a szolgájává tegye. Ha a kalandozó szerencsés, akkor a játék a

sikerül-e elkerülnie, hogy a vámpír hipnotikus

Ghoul,

a

kincskártya

dob,

Ez

teremtmény,

of

támadódobást

(beleértve az Álomhozót – Giver of Sleep – is, mely

visszataszító

(Giver

amikor

próbára kell tennie a szerencséjét, hogy megtudja,

kalandozónak,

Ha a vámpír duplát dob (mint pl. 5 és 5), a

Vámpír (Vampire)

további 1 ÉLETERŐ (STAMINA) pontot.

eltalált, tűzsebzést szenvedsz el, le kell vonnod

rád; ha 1 vagy 2 lett a dobás eredménye, akkor

teremtmény még életben van). A lény tüzet okád

Dobj 1 kockával minden támadókör után (ha a

Ghoul

Speciális szörnyek

használatával.

Álomhozó

azonnal meg lehet ölni – csata nélkül – az

mely Élőhalott (Undead) jelzéssel van ellátva,

A lidérctől (Wight) eltekintve minden olyan lényt,

Az élőholtak (The Undead)

ik vannak, melyeket alább részletezünk.

melyek egy kis csillaggal () vannak jelölve, azoknak speciális képessége-

Szörnyek

Pokolkutya (Hell Hound)

tennie a szerencséjét. Ha nem szerencsés nem talál
kincset, és a Talált tárgy kártya a helyén marad,
készen arra, hogy egy másik kalandozó megtalálja (az előző kalandozónak
előbb el kell onnan mennie). Minden kalandozó csak egyszer léphet be

ad a kalandozónak, amennyit az őt irányító

játékos 1 kockával kidob. Egyetlen kalandozó sem látogathatja meg a Bo-

londot egynél több alkalommal. A Bolond az egész játék idején ugyanab-

ban a szobában tanyázik.

nincs megátkozva, feltéve, hogy ennek a kalando-

megátkoz egy tetszés szerinti kalandozót, aki még

A boszorkánymester 2 Arany fizetség fejében

Boszorkánymester (Hexmaster)

belebotoljon egy értékes tárgyba, próbára kell

szerencsésen

Ha nincs nála Kincskártya, akkor annyi aranyat

nek megfelelő számú Aranyat is talál a kincs mellé.

veheti a Kincskártyát). Ekkor dobhat megint 1 kockával és a dobott érték-

szerencsepróbán szerencsésnek bizonyul, megtalálja a kincset (és magához

abba a helységbe, ahol a Talált tárgy kártya van. Az első kalandozó, aki a

egy

Ahhoz,

odaadja az első kalandozónak, aki találkozik vele.

hogy

Talált tárgy (Lucky Find)
kalandozó

Élelmiszeradag

Ha a Bolondnál van Kincskártya, akkor azt

Bolond (Fool)

amin az egyezség létrejött.

1

(Provision) fejében. A koldus kikerül a játékból,

vagy

abban a körben.

Arany,

bárkinek

5-öt vagy 6-ot dobni. Ha sikerül kiszabadulnia, továbbmehet még ugyan1

A koldus odaadja a nála lévő Kincskártyát

Éhes koldus (Hungry Beggar)

mester a játék teljes ideje alatt ugyanabban a helyiségben marad.

olyan kalandozóé lesz, aki igénybe veszi a szolgáltatását. A Boszorkány-

(STAMINA) pontot. A Boszorkánymesternél lévő Kincskártya az első

így meg lett átkozva veszít 1 ÜGYESSÉG (SKILL) és 4 ÉLETERŐ

zónak az ÉLETERŐ (STAMINA) pontja több, mint 6. Az a kalandozó, aki

teszi a szerencséjét (kiszabadul, ha szerencsés), vagy megpróbál 1 kockával

próbálnia kiszabadulni a ketrecből; vagy Próbára

körből kimarad. A következő köreiben meg kell

megszerezheti az ott található kincset, de egy

Az első kalandozó, aki belép a Ketreccsapdába,

Ketreccsapda (Cage Trap)

Különleges találkozások

amennyit

vásárolni

szándékozó

tyákat össze kell keverni, és a megvásárolandót véletlenszerűen kell kiválasztani. Ha az ár nagyobb, mint amennyit a játékos ki tud fizetni, elveszti
az összes Aranyát, és nem kapja meg a Kincskártyát.

Az a kalandozó, aki belép abba a helyiségbe, ahol

a Karócsapda van, azonnal veszít 1 ÜGYESSÉG

(SKILL) ÉS 3 ÉLETERŐ (STAMINA) pontot (nem

Ez a furcsa ember egy igazi mókamester. Magá-

vábbmehet.

kalandozót az útvesztő aktuális részének elejére

nak követel 2 Aranyat, különben visszaküldi a

Szélhámos (Trickster)

kincset magához veheti, és a következő körben a gödörből kimászva to-

lehet szerencsét használni). Ettől függetlenül a

vásárolnia mindenképpen el kell adnia valamit. Ebben az esetben a kár-

Karócsapda (Spike Trap)

kalandozó 1 kockával kidob. A kalandozó vehet is és el is adhat, de mielőtt

Aranyért,

a

(melyet nem szabad előre megnézni) annyi

meglátogatta a Bölcs szobáját, elvégezhet egy

Kulcspróbát. A Bölcs a játék végéig a saját szobájában marad.

megvásárolja 3 Aranyért, és elad egy Kincskártyát

Kincskártyát

kincsét arra, melyet a Bölcs őriz. Az a látogató, aki

bármelyik

A

ellopja tőle, de bármely látogató elcserélheti egyik

Kereskedő

Kereskedő (Trader)

A Bölcs nem hagyja, hogy a nála lévő kincset bárki

Bölcs (Sage)

Tolvaj mindvégig ugyanabban a helyiségben marad.

kalandozó véletlenszerűen választva elvehet egyet magának közülük. A

szerzi. Következő körében kimászik a veremből és továbbmehet.

kell

kiválasztani melyiket) tőle. Ha a Tolvajnál több Kincskártya is van, akkor a

(véletlenszerűen

szerencsés 4 ÉLETERŐ (STAMINA) pontot veszít, de a kincset azért meg-

Kincskártyát

egy

nem

magához

Ha

kalandozó elhagyja a helyiséget, a Tolvaj ellop

szerencséjét. Ha szerencsés, nem sérült meg, és
Kincskártyát.

1 Aranyért a nála lévő Kincskártyát. Miközben a

alatti csapdába, azonnal próbára kell tennie a

a

Bárki, aki meglátogatja a Tolvajt, megvásárolhatja

Annak a kalandozónak, aki belezuhan a csapóajtó

veheti

Tolvaj (Thief)

Csapóajtó (Pitfall Trap)

barlangjába,

így

lehetővé

válik,

hogy

használja a forrást.

kincskártya

azé

a

kalandozóé,

aki

először

ÉLETERŐ (STAMINA) pontot a kezdeti értékre. A

A 3 Aranyért használható forrás visszaállítja az

útvesztőben

Az Életvíz Forrása (Fountain of Life) – az

ÜGYESSÉGE (SKILL) újra az eredeti értékre áll vissza.

bújik, hogy várja a következő kalandozót; ÉLETEREJE (STAMINA) és

továbbhaladjon és megszerezze a Kincskártyát. A sárkány aztán újra elő-

a

aki „legyőzi” a sárkányt csupán visszakergeti azt

A sárkányt nem lehet megölni. Az a kalandozó,

szobában

Sárkány (Dragon) - az útvesztő előtti utolsó

A Biztos Találkozás helységei

(Runestones)

helyiségében marad a játék végéig.

táblán lévő Kincskártyák közül!

karaktert. A győztes 10 Aranyat nyer, valamint választhat egyet bármely a

dig folytatódik, míg csak 1 játékos marad, nem számítva a nem-játékos

ÉLETERŐ (STAMINA) pontot. Ezután a játék előröl kezdődik, és mindad-

sikertelen játékos kiszáll a játékból és veszít 1 ÜGYESSÉG (SKILL) és 3

Rúnakő annak a kezében robban, aki a kelleténél nagyobbat dobott. A

kával. A következőnek 11-nél; a rákövetkezőnek 10-nél és így tovább. A

„áll” a körben). Az első játékosnak 12-nél kevesebbet kell dobnia két koc-

a nem-játékos karakter helyett (ha lehetséges valaki olyan legyen, aki nem

kezdi a játékot, és állapodjunk meg, hogy ki hol áll a körben. Bárki játszhat

és bárki tartja is épp a kezében, megsérül. Kockadobással döntsük el, ki

ban. A kő „varázsereje” abban áll, hogy bármely pillanatban felrobbanhat,

zsolt Rúnakövet dobálnak körbe az óramutató járásának megfelelő irány-

Képzeljük el, hogy minden játékban résztvevő egy kört alkot. Egy elvará-

még egy „nem játékos karakter”.

ni). A játékot annyian játsszák, ahányan részt akarnak venni benne, plusz

játszani akarnak, ide helyezik a bábujukat (itt nem lehet egymással csatáz-

többi játékost, hogy csatlakozzon hozzá egy játékra. Azok a játékosok, akik

játékos ebbe a helyiségbe ér, azonnal meghívja a

Amint a

Bármely kalandozó itt játszhat „Rúnakövek”

akkor megengedi, hogy magunkhoz vegyük a kártyát. A Szélhámos a saját
szerencsejátékot.

részén

ban). Ha van még a Szélhámosnál Kincskártya, és kifizettük a 2 Aranyat,

nevű

Szerencsebarlang (Gambling Halls) – a tábla felső

(azaz a bejárathoz az első részben, a folyó távolabbi oldalára a második-

itt,

labirintusban

9

kulcscsomó

található.

használható bármelyik számozott kulcs helyettesítésére, mikor megpróbál-

kölcsön összegét és 3 Arany kamatot) kell majd

Az aranyak jelölve vannak értékük szerint 2 és 10

kölcsön visszafizetéséhez nem kell ismét meglátogatni Shylock-ot.

A kártya ezután kikerül a játékból, az értékét pedig
a játékosnak fel kell jegyeznie a Kalandlapjára (Adventure Sheet). Az Aranyak mennyisége nem számít bele a maximálisan szállítható kincsek szá-

Ő maga a Tűzhegy Varázslója! A Küklopsz

Szemével (Eye of the Cyclops) harc nélkül lehet

legyőzni és megölni.

mába.

találunk, azt azonnal be kell jelenteni a többieknek.

Zagor – a Kincseskamra előtt

között. Amikor egy Aranyat tartalmazó kártyát

Arany (Gold Pieces)

kalandozónak adja a Kincskártyáját, aki először vesz fel tőle kölcsönt. A

ÜGYESSÉG (SKILL) és 5 ÉLETERŐ (STAMINA) pontot. Shylock annak a

juk kinyitni a kincses ládát.

A kulcscsomókon kívül van még 3 Csontvázkulcs is. Ezek mindegyike

játékosnak. Összesen 13 Aranyat (azaz a teljes

visszafizetnie még mielőtt az Útvesztőbe (Maze) lépne, egyébként veszít 1

és 12 fejezeteket további részletekért.

Varázsló Kincses ládájának kinyitásához. Lásd 11

első rész elején

Shylock 10 Arany kölcsönt tud adni bármelyik

(„11”, „444” stb.). A kulcsok külön használhatók a

Mindegyiken 3 kulcs lóg, melyek számozottak

A

Shylock az uzsorás (Shylock the Moneylender) – az

kalandozó viheti a Kincskártyát.

darabonként 2 Aranyért. Az első ide belépő
Kulcsok (Keys)

Pieces), Élelmiszeradagok (Provisions) és Különleges Kincsek (Specials).

vásárolható

Élelmiszeradagok

(Provision)

Ezek a kártyák 4 kategóriába sorolhatók: Kulcsok (Keys), Arany (Gold

Kincskártyák

Éléskamra (Larder) – a második részben

be ide, és játszik Rúnaköveket, akkor is, ha nem nyer.

A Szerencsebarlangban lévő Kincskártya azé a kalandozóé, aki először lép

lépésszámának meghatározásához 2 kockával dob.
A csizmát bármikor le lehet venni, amit úgy
jelölünk, hogy a Kincskártyát, mely a csizmát ábrázolja, képpel lefelé fordítunk. Kulcspróbát nem lehet végezni, míg a csizmát viseljük, hiszen nem lehet 1-et dobni két kockával.

„Ork Sör – 2 Élelmiszeradag” (Orc Ale – 2

Provisions). Amikor Élelmiszeradagot találunk,

azonnal jelezni kell. A kártya kikerül a játékból, és

a talált Élelmiszeradagok számát a játékos rávezeti a Kalandlapjára

(Adventure Sheet). Az Élelmiszeradagok nem számítanak a maximálisan

A Sajtot a

azon a mezőn állniuk.

valamikor. A kalandozóknak, akik között a csere folyik, nem kell ugyan-

saját körében. A Sajtot nem lehet olyannak visszaadni, akinél már volt

kalandozó, akihez a sajt kerül, ugyanilyen módon felhasználhatja azt a

megtalálás után azonnal, vagy bármikor később is fel lehet használni. Az a

sajt tulajdonosa vakon választ ki.

másik kalandozónál lévő Kincskártyára, melyet a

másik kalandozót, hogy elcserélje vele azt egy, a

A Sajt tulajdonosa arra kényszerítheti valamely

Sajt (Cheese)

Különleges Tárgyak

harc nélkül elpusztítja Zagort a Varázslót.

Ez az ékszer egy hatalmas erejű mágikus tárgy, ami

A Küklopsz Szeme (Eye of the Cyclops)

ellopják, az ÜGYESSÉG érték visszaáll az eredeti értékére.

jelenlegi pontjaihoz. Ha a kard elvszik, vagy

kalandozó 2 ÜGYESSÉG (SKILL) pontot adhat a

(Wight) ellen. Amíg ezt a fegyvert viseli egy

Ez egy mágikus fegyver, mely használható a Lidérc

Bűvös Pallos (Enchanted Broadsword)

Amíg egy kalandozó az Elf csizmát viseli,

Ezek a következőképp vannak jelölve a kártyán:

szállítható tárgyak mennyiségébe.

Elf csizma (Elven Boots)

Élelmiszeradag (Provison)

meglesheti az Útvesztő Kártyákat (Maze Cards)

bármilyen Élőholt lényt anélkül, hogy meg kellene

van

a

másik kalandozót, akitől a tolvaj lopni fog. A kijelölt játékosnak hagynia
kell, hogy a tolvajt felbérlő játékos válasszon egyet véletlenszerűen a
kincskártyái közül. A Zsebtolvaj abban a helyiségben marad, ahol felfedezték. Minden játékos csak egyszer használhatja.

egymással harcba, és a hipnózis segítségével arra kényszerítheti a másikat,

hogy megmutassa a Kincskártyáit, vagy a Kulcs Kártyáit. Amint a szem

tulajdonosa elhagyja ezt a mezőt, a másik kalandozó felszabadul a hipnó-

zis hatása alól.

meg tud mérgezni egy másik kalandozót. Ehhez
először is mindkét kalandozónak ugyanazon a
mezőn kell állnia, legyen az akár egy járat, akár egy

növelheti 1-el, míg nála van a kard. Ha a kard

elveszik vagy ellopják, a bonusz is elveszik. Ez a

kard is varázsfegyvernek számít, így segít a

helyiség, a Szerencsebarlang (Gambling Hall), vagy a Gyülekezőhely (As-

Amíg a Méreg valamelyik kalandozónál van, addig

A kard hordozója ÜGYESSÉG (SKILL) pontjait

rettegett Lidérc (Wight) legyőzésében.

Méreg (Poison)

Varázskard (Magic Sword)

tudja

kalandozó, ha megteheti, és úgy dönt, hogy felbéreli a tolvajt, kijelöl egy

meg

ellenfelét. Ha így tesz, akkor nem bonyolódhatnak

akkor

Zsebtolvaj kártyát tartalmazó helyiségbe belépő

másik

hipnotizálni

valamelyik

kalandozóval,

Kincskártyát

kalandozótól és odaadja azt a megbízójának. A

egy

Hipnotikus Szem, és egy mezőn áll egy másik

birtokában
ellop

kalandozó

Ha

valamely

A zsebtolvajt fel lehet bérelni. 1 Arany fejében

Zsebtolvaj (Pickpocket)

Hipnotikus szem (Hypnotic Eye)

is, de úgy viselkedik, mint egy bármilyen más normál fegyver.

velük küzdeni – egyetlen kivétellel: Lidérc (Wight). Hatásos a Lidérc ellen

anélkül, hogy előtte a mellette lévő mezőre kelljen lépnie.

lépcsőkkel kezdődik) és nála van a Térkép, titkon

megöl

(Undead)

Automatikusan

területére, (az Útvesztő a Sárkány Barlangja utáni

sosem alszanak.”), különösen hatékony Élőholt
ellen.

Bármelyik kalandozó, aki belép az Útvesztő (Maze)

Elvarázsolt íj és nyilak („Álomhozó azoknak, akik

lények

Térkép (Map)

Álomhozó (Giver of Sleep)

zás (Fixed Encounter) kártyával sem. Ha egy helyiségből több ajtó is vezet
kifelé, akkor a szobán láthatatlanul áthaladó kalandozó választhat, hogy
melyik kijáraton át akar távozni. Csak egyszer használható a játék során, és
ezt követően haszontalanná válik bárki számára, aki megtalálja valahol,
vagy ellopja mástól.

Élelmiszeradagot (Provision), a méregkeverő bejelentheti, hogy az ételt

megmérgezte, így áldozata veszít 4 ÉLETERŐ (STAMINA) pontot. A ka-

landozó a mérget csak egyszer használhatja, azaz ha egyszer már meg-

mérgezett valakit, akkor mást már nem mérgezhet meg. Ha a megmérge-

zett kalandozó meghal, akkor a mérgezésért felelős játékosnak emlékeznie

ezt

az

italt

megisszuk,

kalandozó

vissza.

A

játék

során

csak

egyszer

ra kell tennie a szerencséjét. Ha szerencsés, a szörny elalszik, és a Kincskártyát megszerezheti. Az alvó szörny felébred azon nyomban, miután a kalandozó elhagyja a helyiséget.

miközben egy helyiség ajtaja előtt áll, ellophatja a

helyiségben lévő Kincskártyát anélkül, hogy a

Találkozás Kártyával (Encounter Card) foglalkoznia

kelljen. Arra is használható, hogy egy szobán észrevétlenül átmenjen; nem

szörnyen (miután megnézte a Találkozás Kártyát – Encounter Card), próbá-

belépve a kalandozó használni akarja az ott lévő

működik más kalandozón. Amikor egy szobába

lényt (kivéve az Élőhalottakat – Undead). Nem

A furulyával el lehet altatni bármilyen nem emberi

Altató furulya (Slumber Pipes)

aki megtalálja valahol, vagy ellopja mástól.

Ezt követően haszontalanná válik bárki számára,

Ez az ital lehetővé teszi a tulajdonosának, hogy

Láthatatlanság Itala (Potion of Invisibility)

eldobott Szerencse Italt (vagy ellopta mástól) nem használhatja azt.

használható ez az ital. Ha egy kalandozó talál egy

állnak

SZERENCSE (LUCK) pontjai a kiinduló értékre

Ha

a

(STAMINA) pontjai visszaállnak a kezdeti értékre.

következik be.

Szerencse Itala (Potion of Fortune)

Ezt az italt elfogyasztva a kalandozó ÉLETERŐ

tést szenvedi el. Ha a mérgezett kalandozó nem hal meg, akkor ez nem

A játék során csak egy alkalommal használható.

Erő Itala (Potion of Strength)

aki a mérgezett ételt felveszi, és valamikor eszik belőle, ugyanezt a bünte-

kell arra, hogy az Élelmiszeradagok mérgezettek. Bármelyik kalandozó,

kell foglalkozni az ott lévő Találkozás Kártyával, de még a Biztos Találko-

sembly Hall). A következő alkalommal, amikor az áldozat elfogyaszt egy

