
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK 1 

 
Arion Games 

 

A Tűzhegy 
Varázslója 

 
A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték rendszeréhez 

 
Brett Schofield 

 
Ez a könyv az eredeti Advanced Fighting 

Fantasy alapjaira épül, amit Marc Gascoigne 
és Pete Tamlyn köszönhetünk. 

 
A vészjóslóan magasodó Tűzhegy ad otthont 

a gonosz Varázslónak, ki a szóbeszédek 
szerint mértéktelen mennyiségű kincset 
halmozott fel. Magát pedig mindenféle 

ocsmány lénnyel veszi körbe. 
 

Szükség van pár bátor Hősre, kik 
lemerészkednek a hegy sötét gyomrába, és ott 

megküzdenek a gonosz Varázslóval. Majd 
jutalomként megszerzik a kincset. 

 
Ez a kaland a Kaland Játék Kockázat 

Szerepjáték rendszerére készült. Az eredeti 
klasszikus lapozgatós könyv alapján. Több 

órányi kalandozást biztosít. 
Kezdő Játékosoknak, Kalandmestereknek és 

haladóknak egyaránt ajánlott 
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4 A TŰZHEGY VARÁZSLÓJA 
 

 
TŰZHEGY VARÁZSLÓJA 
 
A Kaland Játék Kockázat kalandot Brett Schofield készítette. 
 
A Tűzhegy Varázslója lapozgatós könyv alapján, amit Steve Jackson és Ian Livingstone írt. 
 
BEVEZETŐ 
 
Először 1982-ben jelent meg az eredeti Tűzhegy Varázslója lapozgatós könyv. Az Fighting Fantasy 
sorozat első, és az óta klasszikussá vált kötetet. A történet a következő: Le kell győzni egy gonosz 
varázslót, és meg kell szerezni a kincsit. Ez a történetet adoptálták az új Kaland Játék Kockázat 
Szerepjáték rendszerébe az Arion Games (www.arion-games.com). A játékhoz szükség van az alap 
szabálykönyvre, annak érdekébe, hogy a kalandot vég lehessen játszani. 
 
A kaland alap esetben négy játékosra van kialakítva.(Egy mesélő, és három Hős) De minden 
találkozást át lehet írni, annak függvényében, hogy többen, vagy kevesebben játszanak. 
 
Ezt a könyvet kizárólag csak a Kalandmester olvassa el. A játékosok még véletlenül se olvassanak 
bele, mert elrontják a saját és mások játékélményét. 
 
Minden minta Hős karakter lapját le lehet tölteni PDF-ben az Arion Games honlapjáról. 
 
Köszönet 
Rengeteg köszönet Ian Livingstone és Steve Jackson amiért megalkották a lapozgatós könyveket, és 
azért, mert a mai napig le tudnak kötni. 
Köszönet továbbá Graham Bottley, Alexander Ballingall és Alessandro Viola. 
Végül, őszinte hála a menyasszonyom Jess-nek támogatásáért, és azért mert elviselt engem, és ezt 
az őrült projektet. 
 
 

  



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK 5 

TARTALOM 
 
 
Bevezetés 6 

Példa Karakterek 7 
Labirintus Térkép 12 
A Kaland Kezdete 13 
Prológus 14 
 

1. Rész: Ork Barakk 16 
A Verem / Az Őrszem 16 
Az Orkok Hálója / Kígyó a dobozban 18 
Förtelmes Lárma 19 
Grishak Törzsfőnök 21 
Patkánybendő Leves 22 
Az Öreg Fogoly 23 
Fegyverraktár / Kínzókamra 24 
A Vasrács 25 
 

2. Rész: A Barlangok 27 
Az Ogre / Szűk Folyosó / A Gödör Csapda 27 
A Játékterem 28 
A Patkány Probléma / A Könyvtár 29 
Csillagok és Kezek 30 
Az Óriás Lakomája / Gázkamra 31 
Óriás Homokhernyó 32 
„Fáradt vándor, pihend itt ki magad!” / Pók Barlang 33 
Arnor Boltja / Sikoltó Falak 34 
Az Élet Kútja / Két Sisak 35 
Őskori Kövek / Szárnyak és Víz 36 
A Vas Küklopsz 37 
Barbárok / A Képcsarnok 38 
A Kúszó Kötél / A Föld Alatti Folyó 39 
 

3. Rész: A Belső Termek 41 
A Csónakház 41 
Az Álló Holtak 43 
Vámpír! 44 
Az Alvó Wight /A Csónakos 45 
„Építési Terület” / Félelmetes Meglepetés 47 
Zagor Útvesztője 48 
Kártyázó Törpék / Minotaurusz 49 
Labirintus Felügyelő 50 
 

4. Rész: A Varázsló 53 
A Sárkány Barlangja 53 
A Tűzhegy Varázslója 54 
A Kincsesláda 55 
Epilógus 56 
 

Kiegészítések 57 
A Faluk, ahonnan a Hősök Indulhatnak 57 
Véletlen Találkozás Táblázata 58 
Véletlen Kincs Táblázat 60 
Szereplők Leírásai 62 
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Haldar Eriksson 
Ember Kalandor 

 
Haldar Eriksson Orngard talán a legszerencsésebb kalandor, 
aki valaha a Titán élt. Újra és újra furcsábbnál furcsább 
helyzetekbe keveri magát, de a végső pillanatban a sors mindig 
megmenti.  Ahelyett,  hogy  tanulna  a  hibáiból  Haldar,  mindig  
borotvaélen táncol, állandóan az élvonalban harcol. 
Folyamatosan a kincsekért, és a dicsőségért küzd. Agyafúrt és 
cseles karakter. Haldar gyanakszik rá, hogy biztonságát, nem 
csak magának köszönheti, hanem a szerencséjének is. 
 
Kor: 30 Társadalmi Helyzet: 3 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 12 
SZERENCSE: 12 
MÁGIA: 0 
 
KÉPZETTSÉGEK: Páncél (1), Észlelés (1), Fejszék (2), Alkudozás 
(1), Íjjak (1), Város Ismeret – Vynheim (1), Mászás (1), Szakma (1), 
Kitérés (3), Nyelv – Közös (4), Vallás Ismeret – Fulkra (1), Úszás (2), 
Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Szerencsés 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, bőr mellvért, flaska olaj, kard, 
lámpás, Szerencse Ital, 2D6 aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 4 5 
 
Fegyver Bőr mellvért 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 

 
 

Landov Lowan 
Ember Pap 

 
Landov Lowan,  a  legfiatalabb fia  egy Salamonis  nemesnek.  Ő 
egy vándorpap, aki Usrel Istennőt követi. Fő célkitűzése, hogy 
a békét és a szeretetet hirdesse egész Allansia területén. De ha 
a  szükség  úgy  hozza,  hogy  a  gonosztevők  nem  hallgatnak,  a  
szavára hát előveszi harci kalapácsát és azzal vág rendet. 
Landov a megtestesült nyugalom, annak ellenére, hogy évek 
óta vándoréletet él. 
 
Kor: 41 Társadalmi Helyzet: 6 
 
ÜGYESSÉG: 4 
ÉLETERŐ: 14 
SZERENCSE: 8 
MÁGIA: 6 (Papi Erő: 8) 
 
KÉPZETTSÉGEK: Lovaglás (1), Észlelés (1), Botok (2), Etikett (1), 
Gyógyítás (2), Város Ismeret – Salamonis (1), Jog (2), Nyelv – Közös 
(4), Vallás Ismeret – Usrel (3), Papai Mágia (2), Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Áldott, Sötétben Látás 
 
PAPI KÉPESSÉGEK: A Béke Köre, Gyógyítás, Elűzés, Szent 
Terület 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, Fiola olaj, Szent Szimbólum, Harci 
Kalapács, Életerő Itala, 2D6 Aranytallér, 2 adag Élelem. 
 
Fegyver Harci Kalapács 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 3 4 
 
Fegyver nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
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Dekion Storm 
Ember Zsoldos 

 
Dekoin Strom azzal keresi a kenyerét, hogy harci tudományát 
bocsájtja áruba. Általában kereskedő karavánokat kísér, és 
védelmezi. Szülőfaluja Sarbath. Egy arrogáns, de igen képzett 
harcos. Dekion mindig elsőnek száll be a harcba. Egy Zengis 
felé tartó karavánt védelmezett, mikor megtámadták őket. 
Sajnos alul maradt, és egy közeli faluban talált menedéket, 
teljesen nincstelenül. Most jelenleg a következő munkájára vár. 
 
Kor: 24 Társadalmi Helyzet: 3 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 16 
SZERENCSE: 9 
MÁGIA: 0 
 
KÉPZETTSÉGEK: Páncél (2), Észlelés (1), Verekedés (1), Város 
Ismeret – Sardath (1), Mászás (2), Ugrás (1), Nyelv – Közös (4), 
Szálfegyverek (2), Lovaglás (1), Erő (1), Úszás (2), Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Kétkezesség 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, láncing, flaska olaj, kard, lámpás, 
Életerő Ital, alabárd, 2D6 aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Alabárd 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Fegyver Láncing 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 2 2 3 

 
 

Vörösfejszés Olfin 
Törpe Katona 

 
Vörösfejszés Olfin a nagy törpe városban Fangthane-ban 
született. Nem mutatott olyan nagy érdeklődést a 
fémmegmunkálás iránt, mint ősi nemzetének fiai. Így elhagyta 
a várost, és azzal kezdte mindennapi betevőjét keresni, amihez 
igen  jól  ért.  Ez  a  harc.  Erős  és  találékony.  Olfinnak  van  egy  
természetes hajlama, hogy ellenállhatatlan vágyat érez 
földalatti barlangok, és járatok felderítésére. Különösképpen, 
ha az hegyek mélyébe vezetnek. 
 
Kor: 69 Társadalmi Helyzet: 5 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 20 
SZERENCSE: 8 
MÁGIA: 0 
 
KÉPZETTSÉGEK: Páncél (2), Csapdák Ismerete (1), Verekedés (1), 
Földalatti Ismeret (1), Szakma (2), Észlelés (1), Nyelv – Közös (3), 
Nyelv – Törpe (3), Fejszék (2), Gyógyítás (1), Erő (1), Alkudozás (2), 
Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Páncélviselés 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, láncing, flaska olaj, kard, lámpás, 
Életerő Ital, harci fejsze, 2D6 aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Harci fejsze 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 3 3 3 3 4 4 5 
 
Fegyver Láncing 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 2 2 3 
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Bíbic Laertes 
Elf Íjász 

 
A Fekete Erdő szívében született egy teliholdas éjszakán Bíbic 
Laertes. A pletykák szerint a Tündérek Népe nevelte fel. 
Halvány és sápadt bőre van, szemei beesettek. Túlvilági lény 
benyomását kelti. Mesterien bánik az íjjal, nagyon fürge, és 
halálos pontossággal céloz. Ikertestvérétől születésekor 
elválasztották. Laertes egész Allansiában őt keresi. Állítólag az 
elfet nemrég a Zöldellő Rengetegben látták, ami a Tűzhegy 
árnyékában található. 
 
Kor: 67 Társadalmi Helyzet: 4 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 14 
SZERENCSE: 8 
MÁGIA: 1 
 
KÉPZETTSÉGEK: Akrobatika (1), Páncél (1), Észlelés (2), Mászás 
(1), Kitérés (2), Erdő Ismeret (1), Nyelv – Közös (4), Kisebb Mágikus 
Praktikák (1), Vallás Ismeret – Telak (1), Mágia Érzékelés (1), Íjjak 
(3), Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Pontos Lövő 
 
KISEBB MÁGIKUS TRÜKKÖK: Melegítés, Javítás, Időjárás 
elleni védelem 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, láncing, flaska olaj, lámpás, Életerő 
Ital, bőrpáncél, hosszúíj és lövedék, 2D6 aranytallér, 2 adag 
élelem. 
 
Fegyver Hosszúíj 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 4 5 
 
Fegyver Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 

 
 

Ellion G’Arrak 
Félork Harcos Pap 

 

Ellion Feketehomok Kikötőben nőtt fel. Átlagos utcagyerek 
volt, aki az egyik helyi bandához tartozott. Egy nap 
megpróbált kirabolni egy papot, aki Glantanka híve volt. A 
pap erejét felhasználva legyőzte a fiút, de az helyett, hogy 
végzett volna vele felajánlotta neki, hogy kövesse őt, és istenét. 
Ekkor hátrahagyta a bűnözői életet, és elszegődött 
ministránsnak Glantanka templomába. Tanulmányai 
befejezése után Ellion megkapta az isteni erőt, hogy azzal 
vigyen fényt Allanisa sötét szegleteibe. 
 
Kor: 22 Társadalmi Helyzet: 3 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 14 
SZERENCSE: 9 
MÁGIA: 3 (Papi Erő 5) 
Mágia Pont 12 
 
KÉPZETTSÉGEK: Páncél (2), Észlelés (2),Város Ismeret – 
Feketehomok Kikötő (1), Mászás (2), Ugrás (1), Nyelv – Közös (4), 
Nyelv – Goblin (2), Nyelv –Ork (2),Papi Mágia (2), Vallás Ismeret – 
Galantanka (1), Lopakodás (1), Uszás (1), Buzogányok (2). 
 
KÉPESSÉG: Áldott, Sötétben látás 
 
PAPI KÉPESSÉGEK: Menedékhely, Ütés Élőholtak ellen, 
Gyógyítás, Galantanka Fénye 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, mellvért, flaska olaj, lámpás, 
Galantanka szent szimbóluma, Szerencse Ital, buzogány, 2D6 
aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Buzogány 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 3 4 
 
Fegyver Mellvért 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 2 3 4 
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Rhana Quinn 
Fél-Elf Boszorkány 

 
Rhana Quinn egy fél-elf boszorkány aki a Yore Erdőben 
születet. Fiatal korát ugyanitt töltötte, és a helyi nagy 
tekintélynek örvendő Mágia Iskolába járt. Jelenleg fiatal 
varázshasználó, aki azt a célt tűzte ki magának, hogy Allanisa 
birodalmait végigjárva felkutat minden ismert varázsló iskolát. 
Igyekszik elsajátítani, mindenféle mágiát. Rhanát utazásai 
során elkíséri kedvenc kis háziállata Milánó a patkány. 
Magányos barangolásaikor ő az egyetlen utitársa. 
 
Kor: 46 Társadalmi Helyzet: 5 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 12 
SZERENCSE: 8 
MÁGIA: 4 (Belső Energia 6) 
Mágia Pont 16 
 
KÉPZETTSÉGEK: Akrobatika (1), Észlelés (2), Mászás (1), Erdő 
Ismeret (1), Nyelv – Közös (3), Nyelv – Elf (3), Kisebb Mágikus 
Praktikák (2), Boszorkány Mágia (2), Mágia Érzékelés (1), Lopakodás 
(2), Botok (1), Úszás (1). 
 
KÉPESSÉG: Sötétben látás; Famulus (Milánó a patkány) 
 
KISEBB MÁGIKUS TRÜKKÖK: Láng, Oltás, Hiba, Zajkeltés, 
Lökés, Eltűntetés,  
 
VARÁZSLATOK: Az összes Boszorkány varázslat 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák,, flaska olaj, lámpás, Milánó a 
patkány, Életerő Ital, varázskönyv, bot, 2D6 aranytallér, 2 adag 
élelem. 
 
Fegyver Bot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 3 3 3 3 4 
 
Fegyver Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

Sarian Jax 
Ember Tolvaj 

 
Szélhámos, és szerencsejáték függő. Sarian Jax gyorsan feltört a 
csúcsra, hírhedt lett szülővárosában Zengisben. Tehetséges 
tolvaj, viszont vannak helyzetek, amiből ő sem képes kivágni 
magát. Hatalmas nagy adósságot halmozott fel egy zengisi 
alvilági főnökénél. Úgy döntött, inkább megszökik, mint hogy 
megöljék a tartozása miatt. Most azt tartja szem előtt, hogy 
minél nagyobb vagyont halmozzon fel, így visszafizetve a 
tartozását. Nagy vágya visszatérni Zengisbe szabadon. 
 
Kor: 20 Társadalmi Helyzet: 1 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 12 
SZERENCSE: 11 
MÁGIA: 0 
 
KÉPZETTSÉGEK: Akrobatika (2), Páncél (1), Észlelés (1), Város 
Ismeret – Zengis (1), Mászás (1),Kitérés (2) Becslés (1), Nyelv – 
Közös (4), Zárnyitás (1), Vallás Ismeret - Logaan (1), 
Bűvészmutatványok (1), Lopakodás (3), Csapdák Ismerete (1). 
 
KÉPESSÉG: Gyorslábú 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák,, flaska olaj, lámpás, bőrpáncél, 
zárnyitó készlet, Szerencse Ital, rövidkard, 2D6 aranytallér, 2 
adag élelem. 
 
Fegyver Rövid Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Fegyver Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
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Tűzvihar Vigor 
Ember Harcos 

 
Tűzvihar Vigor apja a világ szerte híres harcos, Magnus volt. A 
rá hagyományozott hírnevet próbálja ápolni, és a legendát 
életben tartani. Bár nem annyira tevékeny, mint a felmenője. 
Hihetetlenül bátor, és aki találkozott vele az azt állítja, hogy 
olyan erőt sugároz magából, ami nekik is magabiztosságot 
adott.  Az  a  teher,  hogy  a  hírnevet  fenn  szeretné  tartani  
állandóan a vállát nyomja, ezért Vigor folyamatosan keresi a 
kihívásokat. Mindig nagyobbat, mint az előző volt. 
 
Kor: 27 Társadalmi Helyzet: 4 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 20 
SZERENCSE: 7 
MÁGIA: 0 
 
KÉPZETTSÉGEK: Páncél (2), Verekedés (1), Város Ismeret - 
Kelyhesd (1), Mászás (1), Ugrás (1), Nyelv – Közös (4), Hadvezetés 
(2), Vallás Ismeret - Libra (1), Erő (2), Úszás (1), Kardok (2), Erdő 
Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Erős Ütés 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, bőrpáncél, pajzs, kard, flaska olaj, 
lámpás, Életerő Ital, 2D6 aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 4 5 
 
Fegyver Bőrpáncél+ Pajzs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 2 2 4 
 
 
 
 

 
 

Hewin Amisol 
Ember Varázsló 

 
Hewin Amisol egy öreg varázsló Kelyhesdből. Hosszú éveken 
át Kisebb Mágikus Praktikákat tanított fiatal céhmestereknek, 
és gazdag ficsúroknak. Az esemény, amiért elhagyta városát, 
és a tanítást már a homályba veszett. Jelenleg, mint kalandor 
utazik a világban… 
 
Kor: 62 Társadalmi Helyzet: 5 
 
ÜGYESSÉG: 4 
ÉLETERŐ: 8 
SZERENCSE: 8 
MÁGIA: 9 (Mágikus Erő 12) 
Mágia Pont: 24 
 
KÉPZETTSÉGEK: Mágia Érzékelés (1), Észlelés (3), Titkos Jelzések 
(2), Felbecslés (1) Gyógyítás (1) Város Ismeret - Kelyhesd (1), 
Varázslói Mágia (3), Nyelv – Közös (4), Kisebb Mágikus Praktikák 
(2), Világ Ismeret (1). 
 
KÉPESSÉG: Természetes Mágus 
 
KISEBB MÁGIKUS TRÜKKÖK: Látvány Javítás, 
Szórakoztatás, Pislákoló Fény, Ragasztás, Igazmondás, Hiba. 
 
VARÁZSLATOK: Sötétség (1), Illúzió (1), Acél Kész (1), Nyitás 
(1), Légzés (2), Ellenvarázslat (2), ESP (2), Energia Lövedék (2), 
Láthatatlanság (4), Villám (4). 
 
FELSZERELÉS: Hátizsák, bot, flaska olaj, lámpás, Mágia Ital, 
2D6 aranytallér, 2 adag élelem. 
 
Fegyver Bot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 3 3 3 3 4 
 
Fegyver Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
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BEVEZETŐ 
 
A Tűzhegy egy magányos hegycsúcs, ami Allansiában a 
Pagan Síkság Északkeleti csücskében magasodik az ég 
fele. Nevét arról a vörös színű növényről kapta, ami a 
hegy tetején nő. 
 
A hegyet elsőként a Vörösgyomi törpe klán vette 
birtokba. Akik ide menekültek miután lerombolták a 
régi lakhelyüket: Haelsgarth-ot. Mély 
alagútrendszereket vájtak a hegy belsejébe. Ezekben 
laktanyákat, és kaszárnyákat alakítottak ki a katonai 
egységek számára. Arra törekedtek, hogy minél 
ügyesebb harcosok legyenek. Ezek a bátor törpék voltak 
a Pagan Síkság északkeleti kapujának a védelmezői, de 
aztán egy napon megérkezett Zagor… 
 
Pokoli seregével a démoni varázsló felsorakozott a hegy 
árnyékában, amiről úgy vélte, hogy neki rendelte a 
végzet,  hogy  ott  uralkodjon.  Ostrom  alá  vette  a  
Tűzhegyet félelmetes seregével, akiket a helyi 
Trollokból, és Orkokból verbuvált. Az őslakos törpéket 
végül legyőzték. Zagor megszerezte a vörösgyomi 
törpék  temérdek  kincsét.  Így  most  már  nem  csak  
jelentős erővel, hanem gazdasággal is bírt. Az értékeket 
mind, a barlangrendszer legmélyebb pontjára vitette. 
 
Az évek során az a legenda terjedt el Zagorról, hogy 
hatalmas kincset halmozott fel. Ezt sok kalandor 
próbálta megszerezni, de mind a labirintusban végezte, 
a  hegy  mélyén.  Magát  a  labirintust  benépesíti  a  
csatlósok hada, gonosz és vérszomjas szörnyek, és 
humanoidok, nem is szólva magáról a Varászlóról. 
Akinek varázstudománya oly legendás, mint maga a 
vagyona. 
 

A KALAND KEZDETE 
 
A  kaland  onnan  kezdődik,  mikor  a  Hősök  belépnek  a  
Tűzhegy belsejébe. A teljes történet szabályrendszere a 
Titán világára a Kaland Játék Kockázat rendszerére van 
kidolgozva. Viszont, a Kalandmester szabadon a 
világban máshová is beillesztheti a Tűzhegyet, vagy 
csak a labirintusrendszert használj a saját kalandjaiba 
beépítve. 
 
A könyv elején számos előre elkészített Hős közül lehet 
választani, ha a Játékosok nem akarják a saját 
karaktereiket hozni, vagy nem szeretnének új Hőst 
készíteni. 
A következő kaland bevezetők fel lehet használni, hogy 
a Hősök felkeressék a Tűzhegyet: 
 
Hírnév és gazdagság: 
A Hősök fülébe jut a szóbeszéd a Tűzhegyről, és annak 
gonosz varázslójáról, ki állítólag mérhetetlen 
mennyiségű kincset halmozott fel. Állítólag számos 
kalandor próbálkozott már, azzal hogy megszerezze a 
kincset, de eddig mindegyik kudarcot vallott. Ez 
valójában csak egy jó ürügy arra, hogy a Hősök 

felkeressék a hegyet, annak a 
reményében, hogy híresek, és 
gazdagok legyenek! 
 
A gonosz legyőzése: 
A Pagan Síkság szélén élő emberek 
rettegésben élnek a gonosz varázsló 
miatt, aki már túl rég óta uralkodik 
a környéken. Igaz lelkű Hősökre 
van szükség, akik nem félnek 
belépni a Tűzhegy mélyébe, és 
megölni a varázslót. A falusiak 
sajnos nem képesek semmit sem 
fizetni,  de  azt  mondják,  hogy  a  
mágus felhalmozott kincse 
megfelelő fizetség lesz majd a 
csapat számára. 
 
Bányászok megmentése: 
Az egyik helyi törpe klán a 
Csatabárdok felbérlik a 
csapatot, hogy velük 
kerestessék meg az eltűnt 
bányászaikat. Ők a Tűzhegy 
szomszédságában dolgoztak, 
mikor nyomuk veszett. A 
fő feladat a törpék 
felkutatása, de nem 
mondanak nemet, ha a 
csapat végez Zagorral 
és a küldetés során egy 
füst alatt, visszafoglalják 
a Tűzhegyet is. 
 
A birodalom átvétele: Egy hegyet 
uralni, temérdek kincsek 
közepette, jól hangzik. Uri 
élet, jó lét, mi mást kívánhat 
egy nagyravágyó Hős. 
Ennek útjában csak a gonosz 
varázsló, és csatlósai állnak. 
 
Rosszkór rossz helyen: 
A vihar egyre erősebb, úgy tűnik, 
hogy nem természetes eredetű. 
Amióta a Hősök elhagyták a 
Pagon Síkságot csak erősödik. 
Arra kényszerülnek, hogy 
menedéket keressenek egy 
barlang bejáratánál, a 
Tűzhegynél. Vajon 
megvárják a vihar végét, 
vagy bemerészkednek a 
sötétbe, és felderítik mi is lehet 
odabent?  
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PROLÓGUS 
 
A kalandoroknak fel kell 
készülniük a veszélyes 
küldetésre. Be kell 
szerezniük a megfelelő 
eszközöket. Ezt a közeli 
falvakban tehetik meg. 
Mindegyik kétnapi 
járóföldre találhatóak a 
Tűzhegytől. A három falu 
neve: Anvil, Kokhídfalva, 

és Haven. Mindegyik 
településen a szokásos 
szolgáltatásokat lehet 
igénybe venni. (kovács, 
bolt, kocsma, templom, 
stb.) További 
információkat, a faluk 

lakosairól, külleméről, és 
egyéb dolgairól a 
Kiegészítések Fejezetben 
található. Nyugodtan ki 
lehet belőle venni, vagy 

hozzáilleszteni az 
aktuális 

kalandnak 
megfelelően. 

 
Az árakhoz alkalmazd 
az alap szabálykönyv 
(106. oldal) listáját. 
 
Helyi Híresztelés 

 
A Hősök, ha úgy 

gondolják, 
kikérdezhetik a 

helyieket, hogy mit is 
tudnak a labirintusról, és 
a varázslóról. A legjobb 
hely erre a falu főtere, 

ahol az emberek 
többsége összegyűlik. 
Itt található a piac, a 
kocsma. Ha a Hősök 

nem kérdezősködnek, 
akkor a helybéliek keresik 
fel  őket,  és  mondják  el  az  
információt. Az alábbi 
táblázatból kell dobni. 
 

Dobj  két  kockával,  és  
nézd meg milyen 
híresztelést is tudtál 

meg.  Ha  a  Hős  
rendelkezik Etikett, vagy 

Vesztegetés Képzettséggel, 
akkor ezt az értéket 
hozzáadhatja a dobott 

számhoz. Az alábbi 
módosítók is 
befolyásolják az 

eredményt: 
 
A Hős Troll, Goblin, vagy Kentaur -2 
A Hős vásárolt valamit a faluban +1 
A Hős vett egy italt egy helybélinek +1 
Minden elköltött SZERENCSE pont után +1 
 
Az információ nem mindig igaz, amit a Hős megtud. A 
Tűzhegy Varázslójának története sok esetben csak 
hazugság, vagy egy jól hangzó mese. 
 
 

HELYI HÍRESZTELÉS 
 

1 A  helyiek  nem  hajlandóak  beszélni.  Veszít  1  
SZERENCSE pontot. 

2 A bejáratot egy Ork őrzi. (igaz) 
3 Az  utolsó  kalandor,  aki  belépett  a  hegy  

gyomrába rabszolgaként végezte a varázsló 
oldalán. (hamis) 

4 A Varázsló egy öregember. (részben igaz) 
5 A varázsló erejét a selyem kesztyűből meríti, 

amit a kezén visel. (hamis) 
6 Ahhoz hogy a  labirintus  belsejébe  bejussanak,  a  

Hősök át kell kelni egy folyón. A kompjárat 
rendszeres, a révész elfogad bármit cserébe az 
útért. (részben igaz) 

7 A labirintus belső részén élőholtak találhatóak 
(igaz) 

8 A varázsló egy fiatalember. (részben igaz) 
9 A varázsló erejét egy pakli kártyából nyeri. 

(igaz) 
10 Térképet kell rajzolni a labirintusról, mert 

különben reménytelenül elveszik benne az 
ember. (igaz) 

11 A varázsló kincstárát három kulcs nyitja. Az 
egyik a nyakában lóg. (igaz) 

12 A varázsló legnagyobb gyengéje valahol elrejtve 
rejtőzik a labirintusban. (igaz) 

 
 
Minden további kérdezősködés után dobni kell egy 
kockával. Ha a dobás eredménye 1-3, akkor a falusiak 
nem tudnak több információval szolgálni. (vagy nem 
akarnak több kérdésre válaszolni). Ha a dobás 4-6 
között van, akkor megosztanak egy új információt. A 
táblázatból kell dobni. Ha az információ már hallotta a 
Hős, akkor várnia kell a következő lehetőségre. 
 
 
UTAZÁS A TŰZHEGYHEZ 
 
Az út a Tűzhegyhez körülbelül kétnapi járóföld az 
egyes falvaktól. Ha azt szeretnéd, hogy rögvest 
elkezdjétek a játékot, akkor ugorj egyenesen az 1-es 
részhez az Ork barakkhoz. Az utazást pedig tekintsétek 
eseménytelennek. Viszont ha szeretnéd, 
eseménydúsabbá tenni az odafelé vezető utat, akkor 
érdemes használni a Véletlen Találkozás táblázatot, 
amit a Kiegészítések Fejezetben találsz meg. 
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A HEGY BELSEJE 
 
A kaland négy részből áll. Minden rész különálló 
egysége a labirintusnak. A részek helyszínekre oszlanak 
fel, ami magában foglal egy-egy helyiséget, vagy 
találkozást a Tűzhegy belsejében. A térképen, nyomon 
lehet  követni,  a  haladási  irányt,  és  hogy hol  tartanak  a  
Hősök. 
 
Amelyik szövegrész dőlt betűvel van szedve, azt 
nyugodtan fel lehet olvasni a játékosoknak. A többi írás 
kizárólag a Kalandmesterre tartozik. 
 
MEGJEGYZÉSEK A LABIRINTUSSAL 
KAPCSOLATBAN 
 

· Minden átjáró, és ajtó, ami a labirintusban 
található két és fél méter magas, és olyan széles, 
hogy két ember elfér benne egyszerre. 

· A zárt szobák ajtaja, egyszerű fa ajtó. A 
kinyitásuk szabályát lásd az alap szabálykönyv 

52. oldalán, hogy hogyan kell 
kezelni a zárt ajtókat. 

· Egy zárt ajtón hallgatódzva, 
nem lehet semmit sem 
hallani. 

· A labirintusban nincsen 
világítás. 

· Ha a Hősöknek valamikor is 
úgy kell a Képzettségüket 
használni, hogy nincsen 
semmiféle fényforrás, akkor a 
próbadobáshoz kapnak -6 
pontot. De csak akkor, ha 
szükséges, hogy lássanak a 
próba alatt. (Azoknak, akik 
rendelkeznek Sötétben Látás 
Képességgel, csak -4 
pontot kell levonniuk.) 
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1 RÉSZ AZ ORK BARAKK 
 
Kétnapi utazásotok a Pagon Síkságon át a végéhez ért. Maga 
a Tűzhegy igen fenyegetőnek magasodik előttetek. A meredek 
hegyoldal olyan, mintha egy hatalmas óriás karmai 
marcangolták volna szét. A hegy tetejét hátborzongatóan 
furcsa vörös színű valami borítja – talán egy különös növény 
–melynek színéről kapta nevét a hegy. A tisztással szemben 
egy barlang bejárata sötétlik. 
 
Megálltok egy pillanatra, majd átvágtok a tisztáson, és 
óvatosan beléptek a sötétbe. A levegő hűvös és nyirkos. 
Pókhálók súrolják az arcotokat, apró lábak surranó lépéseit 
halljátok. Rövidesen az út véget ér, és egy elágazásba 
torkollik. Merre tovább? 
 
Az orkok barakkja egykor a Vörösgyomi törpék 
elővédje volt, jelenleg Zagor mocskos lényei, orkok, és 
goblinok élnek itt. Ők ügyelnek arra, hogy ne lépjen 
hívatlan vendég a mester labirintusába. A Hősök itt 
találkozhatnak Aaron D’gar, egykori kalandorral, aki 
mára már átkozza azt a napot, mikor belépett ide. 
 
Az út alatt van rá lehetőség, hogy a következő tárgyak 
közül a csapat megszerezzen párat, vagy akár mindet. 
(Bronz kulcs, 4. Helyszín; Beste Sárkányok legyőzése 
könyv, 5. Helyszín; Örök álmot adó nyíl, 7. Helyszín.) 
 
Az  első rész  nem  túl  bonyolult.  A  Hősök  nem  
keverednek nagyon bajba. Ez egy jó bemelegítő rész a 
nagyobb kihívások előtt. 
 
Érdemes ösztönözni a Hősöket, hogy kerüljék a 
közvetlen konfrontálódást. Vannak ellenségek, akiket 
közvetlen csatában nehéz legyőzni. És vannak 
körülmények, amikor érdemes elkerülni a riasztást. 
 
Ha a Hősök túl lelkesek, akkor érdemes bevetni egy 
kóbor szörnyet (vagy kettőt!), így egy kis felfordulást 
hozva létre. Ha értik a célzást, akkor ez után már 
óvatosabbak lesznek. (a Véletlen Találkozás Táblázatot 
megtalálod a Kiegészítések Fejezetben) 
 
Az 1 rész akkor ér véget, mikor a Hősök csapata eléri a 
rácsokat, ami elválasztja a barakkot a 
barlangrendszertől. 
 

1. Helyszín – A Verem 
 
A folyosó  végén  egy  faajtó  található.  Semmit  zajt  nem lehet  
hallani mögüle. 
 
Az ajtó zárva van. A szobában egy gödör található, amit 
a Tűzhegyben lakók használtak. Ide dobálták be a 
hulladékot. A kulcs, amely az ajtót nyitotta, már régen 
elveszett. 
 
 
 
 
 

Ha egy Hős megpróbálkozik az ajtó betörésével, és 
sikerrel jár, akkor a lendülete miatt nem csak az ajtót 
töri össze, hanem belezuhan a szoba közepén lévő 
gödörbe is. A verem kevesebb, mint két méter mély. Így 
az, aki belezuhant nem fog sérülni, csak a büszkeségén 
esik csorba. (Viszont ha a Kalandmester úgy dönt, 
sérülhet a Hős 1 ÉLETERŐ pontot, de ezt elkerülheti 
egy sikeres SZERENCSE próbával) 
 
A gödör alján nincsen semmi érdekes. 
 
Ha a Hősök túl nagy zajt csapnak (valamelyikük 
belesett  a  gödörbe),  akkor  előfordulhat,  hogy  a  2.  
Helyszínen alvó Ork őr felébred. 
 

2. Helyszín – Az Őrszem 
 
A folyosó északi irányba kanyarodik. A sarokban egy falfülke 
található. Ebben a falnak támaszkodva, egy bőrpáncélos Ork 
szunyókál. Elaludt az őrposzton, és most hangosan horkol. 
Mellette egy kötelet láttok, ami a mennyezetbe fúrt lyukon át 
tűnik el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikeres Felismerés Képzettség próbával a Hősök 
észlelhetik  az  Ork  őrt  jelenlétét.  Így  ő nem  lesz  képes  
riasztani a többieket a folyosó végén. Ha a Hősök 
nincsenek tisztában az őrrel, és zajosan közelednek felé, 
akkor fel fog ébredni. Akkor is megriad, mikor a Verem 
résznél túl hangosan törik be az ajtót. Ekkor lesben áll, 
és az adott pillanatra várva riasztja a többieket! 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy csendben elosonnak az 
őr mellett, akkor mindegyikőjüknek dobnia kell 
Lopakodás Képzettséget. Ha viszont egy varázsló Altatás 
varázslatot küld rá, akkor mélyebb álomba zuhan. 
Ebben az állapotában nem ébred fel a kisebb zajokra 
sem. 
 
  

ORK ŐR 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver: Rövidkard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Rövidkard, Lándzsa, Szakadt 
Bőrpáncél, Kincs 1D6-4 
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Ha az Ork Őrt meglepetés szerűen támadják meg, akkor 
valószínűleg azonnal meg is ölik. A szabályokat lásd az 
alap szabálykönyv 64. oldalán. 
 
Ha az Ork őr megriad, akkor azonnal megpróbálja 
meghúzni a mellette lógó kötelet. A Hősöknek egy harci 
köre lesz arra, hogy ezt megakadályozzák. Vagy harcba 
bocsátkoznak az őrrel, vagy más módon próbálják 
meggátolni abban, hogy jelezni tudjon a társainak.  
 
Ha a kötelet meghúzzák, akkor hangos csengőszó 
figyelmezteti a közelben tartózkodókat az illetéktelen 
behatolók  jelenlétére.  Az  orkok  a  3,  5  és  a  6-os  
helyszínről mind az őrposzthoz fognak menni. Ezen 
kívül a Kalandmesternek dobnia kell a Véletlen 
Találkozások Táblázatból (lásd: Kiegészítések Fejezetben) 
kétszer, hogy megtudja milyen lényeket csalt oda még a 
csengő, erősítésnek az orkok mellé. Ha valamelyik Hős 
húzza meg a kötelet a hatás ugyanez lesz. 
 

3. Helyszín – Az Orkok hálója 
 
Az ajtó mögül horkolást hallotok. 
 
Amennyiben a Hősök benyitnak: 
 
A kis szoba igen csak büdös a mocskos orkoktól. Egy rozoga 
faasztal található a szoba közepén. Az asztal alatt egy kis 
fadoboz látható. 

A hátsó sarokban szalmazsákokon két bibircsókos ORK alszik 
– ők a következő váltás az őrködésben. Nagyon horkolnak, 
eszerint igen mélyen alszanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bármelyik Hős, aki be akar lépni a szobába, annak 
dobnia kell Lopakodás Képzettséget próbát. Ha nem 
sikerül a próba, akkor az Orkok felébrednek, és azonnal 
kardjuk után nyúlnak, majd támadásba lendülnek. 
 
Ha a Hősök megpróbálják az Orkokat álmukban 
megölni, akkor az egy időben kell megtenniük, 
különben a másik fel fog ébredni. 
 
Ha harcra kerül a sor, akkor az orkok segítségért fognak 
csata közben kiabálni. Remélve, hogy felhívják a 
figyelmét  a  5.  Helyszínen  lévő őröknek,  vagy  az  1.  
Helyszínen lévő őrszemnek. (ha még él) Ha az egyik 
meghal, akkor minden harci körben dobni kell egy 
kockával, és ha az eredmény 1 vagy 2 akkor 
megérkezett az segítség! 
 
Az asztal alatt lévő fadobozka nyitva van. A tartalma 
1d6 darab aranytallér, és egy kisegér. (valószínűleg az 
egyik orknak volt a háziállata) A Hősök az csinálnak a 
kisegérrel, amit karnak. A szoba ezen kívül nem 
tartalmaz semmi érdekes dolgot. 
 

4. Helyszín – Kígyó a dobozban 
 
A szoba ajtaja nyitva van. Benézve látjátok, hogy ez egy igen 
szegényesen berendezett helyiség. Egy asztal található a szoba 
közepén, rajta pedig egy égő gyertya.  Az asztal  alatt  egy kis  
fadoboz látható. A szemközti sarokban egy szalmazsák hever. 
A levegőben dohos állott szag terjeng. 
 
A  doboz  kígyóbőrből  készült.  A  teteje  egy  fém  csattal  
van lezárva. Ha megrázza valamelyik Hős, akkor 
hallani fogja, hogy csörög benne valami. 
 
Amikor a doboz tetejét kinyitják akkor abban 
pillanatban kiugrik belőle egy MÉRGES KÍGYÓ, és a 
legközelebbi áldozatot megharapja. Hogy elkerülje a 
kígyómarást dobnia kell Kitérés Képzettség próbát. 
  

ORK ŐR X2 
 
ÜGYESSÉG 7 7 
ÉLETERŐ 5 6 
 
Fegyver: Rövidkard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Rövidkard, Szakadt Bőrpáncél, Kincs 
1D6-3 
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Egyéb szabály: A kígyó méregfogakkal, és erős 
méreggel rendelkezik. Akit megharap, az veszíteni fog 
a harapás sebzésen felül 2 ÉLETERŐ pontot. 
 
 

 
 
 
A  dobozban  található  még  egy  Bronz Kulcs, amibe a 
„99”-es számot vésték. Az a Hős, aki megtalálja a 
kulcsot, az kap 1 SZERENCSE pontot, hisz ez a kulcs az 
egyike annak, ami nyitja a varázsló kincses ládáját. 
 

5. Helyszín – Förtelmes Lárma 
 
Bárki, aki megáll az ajtó előtt, bentről valami 
borzalmasan hamis éneklést fog hallani. Ha sikeres 
Felismerés Képzettség próbát tesz, akkor meg tudja 
állapítani, hogy többen tartózkodnak a helyiségben. Az 
ének pedig valamilyen azonosíthatatlan nyelven szól. 
 
A kis helyiségben egy asztal található a szoba közepén. 
Látható még négy szalmazsák a sarokba összedobálva. Az 
asztal alatt egy kis doboz figyeltek meg. Az asztalon egy 
gyertya pislákol. A halvány fénye négy orkot világít meg, akik 
az asztal körül ülnek rozoga székeiken. Valamilyen ocsmány 
grogot isznak. Mindegyik nagyon részeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MÉREGES KÍGYÓ 
 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 3 
 
Fegyver: Közepes Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Pikkelyes Bőr 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Nincs 

ORK ŐR x4 
 
ÜGYESSÉG 5 5 6 7 
ÉLETERŐ 4 6 5 6 
 
Fegyver: Rövidkard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Rövidkard, Szakadt Bőrpáncél, Kincs 
1D6-3 
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Ha a Hősök megtámadják az Orkokat, akkor azok 
maguk mellé nyúlnak, felveszik a fegyvereiket a földről. 
Mivel nagyon részegek minden támadás dobáshoz 
kapnak -2 pont büntetést. 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy nem keverednek 
harcba az Orkokkal, és csendben elhagyhatják a 
helyiséget. Az Orkok annyira be vannak rúgva, hogy a 
Hősök feltűnését alkoholos hallucinációnak fogják fel, 
és nem foglakoznak velük. 
 
A kis fadoboz durva vasalású, egy réztábla látható rajta, 
amire  a  ’Farrigo  Di  Maggio’  nevet  vésték.  Kinyitva  a  
dobozt, benne egy bőrkötéses könyvet lehet találni, 
aminek a címe: A Beste Sárkányok Legyőzésének 
Módozatai. 
 
A kézzel írt könyv Farrigo Di Maggio kutatásait 
tartalmazza, amit a Sárkányokról írt. Bárki, aki 
megfelelő időt fordít a könyv tanulmányozására (egy 
pár  hét)  képes  lesz  elsajátítani  a  Sárkányok Ismerete 
Képzettséget 1-es szinten. (vagy ha már rendelkezik a 
fenti képzettséggel, akkor hozzá adhat egy extra pontot) 
 
Egy vékonyka bőrdarab van betűzve a könyv utolsó 
oldalához. Az alábbi sorok olvashatóak: 

Bármelyik Hős felolvashatja Farrigo könyvének utolsó 
oldalon lévő Sárkánytűz varázslatot (függetlenül attól, 
hogy ért-e a mágiához, vagy sem). Amint a szavakat 
hangosan kiejti, a könyvben lévő sorok felizzanak, és 
nagy villanás közepette eltűnnek a lapról. 
 
Ha egy varázsló szeretné megtanulni a könyvben lévő 
varázslatot, akkor arra húsz tanulási napot, valamint 20 
tapasztalati pontot kell rááldoznia 
 
Sárkánytűz (4) 
Ez a varázslat felhatalmazza a varázslót arra, hogy a 
sárkányok által lehelt tüzet irányítsa. Pontosan abban a 
pillanatban kell elmondani mikor a sárkány tüzet, kezd 
fújni a szájából. Az elkövetkezendő harminc 
másodpercben a varázsló fogja irányítani a kifújt 
tűzgolyót. Bármit tehet vele, pl: hatástalanítja, vagy 
ellenségeire irányítja (vagy visszaküldi a sárkány 
torkába) stb. Ha letelt a harminc másodperc, és a 
tűzgolyó nem ért célba, akkor elszabadul, és a legutolsó 
megadott irányba halad tovább. Szem előtt kell tartani, 
hogy ez a varázslat kizárólag csak gonosz sárkányok 
esetén hatásos. Ha egy varázsló mégis egy jó sárkánnyal 
szemben alkalmazza, akkor a tüzet nem fogja tudni 
irányítani, hanem fel fogja erősíteni a hatását. A 
sárkánytűz sebzése a kétszerese lesz. 
 
További információkat találsz a Kiegészítések Fejezetben 
Farrigo Di Maggio-ról. 
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6. Helyszín – Grishak Törzsfőnök 
 
Az ajtón hallgatódzva, hallani lehet, hogy bent valaki 
dühösen kiabál. 
 
Amikor kinyitjátok az ajtót, látjátok, hogy egy nagyszobába 
jutottatok. Egy masszív asztal, és egy óriási szék a bútorzat. 
A szoba közepén egy láda található. Az egyik sarokban egy 
rangosnak tűnő Ork áll korbáccsal a kezében. A lábánál egy 
kisebb Ork nyöszörög, akinek a hátán véres hurkákat futnak 
végig. 
 
A nagy mérető Ork Grishak a Tűzhegyben élő Ork Klán 
vezére. Már elég rég óta szolgálja Zagort, megtanulta 
félni, és tisztelni a varázslót, így tartva népét életben. A 
kisebb Ork egy szerencsétlen szolga, aki hozzányúlt 
Grishak ládájához, ezért kapja a büntetést. Grishak 
azonnal támadni fog, mikor a Hősök meglátja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: Minden második támadási körben 
Grishak az ostorával fog támadni. Ha megnyeri a 
Támadási kört, akkor az ostor 1 ÉLETERŐ pont sebzést 
fog okozni. A vége rátekeredik a Hősre, majd lerántja 
vele a földre. Így az áldozat nem képes a következő 
körben cselekedni, mert fel kell állnia. Grishak képes 
még ebben a körben védekezni a karddal, de sérülést 
nem okozhat vele. 
 
A megvert szolga felvesz a földről egy nehéz fabunkót, 
és gazdája védelmére kel. Ha a Hősök nem 
tulajdonítanak neki figyelmet a harc közben, akkor neki 
lesz egy szabad támadási köre a Hősökkel szemben. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A láda erős tölgyfából, vasalással van elkészítve. Rajta 
egy lakattal. Az a Hős, aki megpróbálja kinyitni a zárat 
úgy, hogy nem ér a lakathoz (széttöri, lefeszíti, vagy 
varázslattal távolítja el) nem fog sérülni. Elkerüli a 
csapdát. Viszont ha hozzáér, akkor egy kis mérgezett tű 
fogja megszúrni a kezét. Bárki is fogja meg a lakatot, az 
sérülni fog 1d6 ÉLETERŐ pontot 
 
A láda egy nagy halom aranytallért tartalmaz (51 
darabot összesen), ezen kívül egy kis fekete üveget, és 
egy pár selyemkesztyűt. A kesztyűnek nincsen 
jelentősége a kaland alatt. Az üvegcse egy dugóval van 
lezárva. A rá ragasztott cinke szerint ez egy 
Láthatatlanság Ital (lásd alap szabálykönyv 144. oldala 
a többi szabályért.) 
  

GRISHAK 
 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 10 
 
Fegyver: Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 4 5 
 
Páncél: Láncing 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 2 2 3 
 
Felszerelés: Kard, Láncing, Korbács, Kincs 1D6 

ORK SZOLGA 
 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 3 
 
Fegyver: Bunkósbot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 1 2 2 2 3 3 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 1 1 
 
Felszerelés: Bunkósbot, Kincs 1D6-5 
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7. Helyszín – Patkánybendő Leves 
 
Az ajtón hallgatódzva bentről halk beszédet, és hangos 
edénycsörömpölést lehet hallani. 
 
Egy tágas szobába jutottatok, ami első ránézésre étkezőnek 
tűnik. Fa szekrénysor található az oldalfalon. A szoba közepén 
egy hatalmas asztal áll. A túlsó falon lévő kis ablakon át 
mérhetik az ételt. Az asztal körül hét ORK ül. Éppen a 
Patkánybendőből készült levest eszegetik, és azon vitatkoznak, 
hogy melyikük fogja, a kondérban marad patkánycsontokat 
leszopogatni. 
 
Az Orkok evés közben úgy civakodnak, hogy nem 
veszik észre azonnal a Hősöket, akik kinyitották az 
ajtót. A Hősök dönthetnek úgy, hogy gyorsan becsukják 
az ajtót maguk mögött, és harc nélkül otthagyják az 
Orkokat. (bár lehet, hogy a Kalandmester ebben az 
esetben dobat SZERENCSE próbát, vagy Lopakodás 
Képzettség próbát, hogy tényleg nem vették-e őket észre, 
miközben becsukják az ajtót a Hősök) 
 
Miután a Hősöket észrevették az Orkok azonnal 
támadásba lendülnek. Felpattannak a padról, öten 
közülük kardot rántanak, míg ketten hátramennek a 
kondérhoz, és az abban lévő patkány csontokkal kezdik 
dobálni a Hősöket. A csontok semmiféle sérülést nem 
okoznak, viszont nagyon zavaróak. Minden Hős -1 
pontbüntetést fog elszenvedni addig, míg a csontokkal 
dobálják őket. Ez le kell vonni a Támadóerőből, és 
minden más próbadobásból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szekrényben csak durván megmunkált tányérokat, 
tálakat, és kanalakat találnak. Ezen kívül egy fél méter 
hosszú bőrtok. Ebben található az Örök Álmot Adó 
Nyíl: 
 

ÖRÖK ÁLMOT ADÓ NYÍL 
 
Értéke: 100 AT 
 
Sebzés Dobás: 
1 2 3 4 5 6 7+ 
2 3 3 3 4 5 5 
 
A tok egy pompás íjat tartalmaz, és egy ezüst nyílvesszőt. A 
következő felirat található ezek mellet: 
 
„…Örök álmot nyújt még azoknak is, akik sohasem…” 
 
A rövid íj egy igen erős fegyver, élőholtakkal szemben. 
Ha ezen lények ellen használják, akkor a sebzése a 
háromszorosa lesz. 
 
 
Ezen kívül nincsen semmi más érdekes dolog a 
szobában. (kivéve, ha a Hősök szeretnék megkóstolni a 
patkánybendőből készült levest, hogy milyen az íze!) 
 
 
 
 
 

 
 
  

ORK ŐR x7 
 
ÜGYESSÉG 7 6 7 6 6 5 7 
ÉLETERŐ 6 5 6 4 6 6 5 
 
Fegyver: Rövidkard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Rövidkard, Szakad Bőrpáncél, Kincs 
1D6-2. 
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8. Helyszín – Az Öreg Fogoly 
 
Egy sokat használt kopott fa ajtót láttok a folyosó jobb 
oldalán. Tisztán hallható, hogy bentről egy férfi segítségért 
kiabál. 
 
Az ajtó zárva van. A Hősök többféle képen kinyithatják. 
Betörhetik, felfeszíthetik, vagy varázslattal nyithatják ki 
a zárat. Ha nagy zajjal jár a művelet, akkor a 10. 
Helyszínen lévő Goblinok (vagy Véletlen Szörny) 
felfigyel  rájuk,  és  odamennek.  Miután  kinyílt  az  ajtó  a  
következőket látják: 
 
Szörnyű bűz csapja meg az orrotokat, amint beléptek a kis 
helyiségbe. A szoba padlóját mindenfelé csontok, rothadó 
növények, és nyálkás iszap fedi. Egy rongyokba burkolódzott, 
torzonborz hajó ÖREGEMBER rohan felétek sikoltozva. 
Kezében egy régi fából készült széklábat lóbál. 
 

 
A Hősöknek gyorsan kell cselekedniük. A férfi Aaron 
D'gar, egy kalandozó, aki réges-rég óta raboskodik a 
Tűzhegy fogságában. Ha úgy döntenek, hogy 
megtámadják, akkor természetesen Aaron védeni fogja 
magát de nem képes állni sokáig a sarat a tapasztalt 
harcosokkal szemben. Ha a Hősök nem tesznek semmit, 
akkor az öreg elrohan mellettük, és amilyen gyorsan 
csak vézna lábai viszik eltűnik a labirintus folyosóin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aaron D’gar-ról további leírásokat a Kiegészítések 
Fejezetben lehet olvasni. 
 
 
Ha a Hősök megpróbálnak szót érteni Aaron-nal, akkor 
abbahagyja a sikongatást. Megáll, majd zokogva a 
padlóra zuhan. Végül fokozatosan összeszedi magát, 
majd folyamatosan hálálkodni kezd a Hősöknek, hogy 
kiszabadították. 
 
 
Ha a Hősök érdeklődnek a labirintusról, akkor ő a 
következő információkat fogja elmondani: 
 
 

· Tartsátok tiszteletben a révészt 
· Az út végén lévő rácsos vaskaput a jobb oldali 

karral lehet kinyitni 
· A csónakház kulcsait egy férfi, és a kutyája 

őrzi. 
 
 
Aaron nem kíván csatlakozni a Hősökhöz, a 
legrövidebb úton el szeretné hagyni a labirintust. 
Minden Hős kap 1 SZERENCSE pontot,  de csak abban 
az esetben, ha megmentették Aaron-t. 
 
 
A szobában nincsen semmi, csak mocskos iszap, és 
szemét. A mennyezeten lévő lyuk a labirintus egy 
ismeretlen részére vezet. Nagyon magas, és a fala is 
csúszós.  Csakis  mágikus  úton  mászható  meg.  Az  hogy 
hova vezet, és mi van ott, az a Kalandmester 
képzeletére van bízva. 
 
 

 
  

AARON D’GAR 
 
ÜGYESSÉG 4 
ÉLETERŐ 3 
 
Fegyver: Székláb (buzogány) 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 1 1 1 2 2 3 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: Fa Szék Láb 
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9. Helyszín – Fegyverraktár 
 
Az ajtó zárva van. Amennyiben a Hősök úgy döntenek, 
hogy erővel nyitják ki, akkor felhívhatják magukra a 10. 
Helyszínen lévő Goblinoknak (vagy egy Véletlen 
Szörnynek) a figyelmét. 
 
Egy fáklya világít a szemközti falon, a szoba tele van 
mindenféle fegyverrel, és páncéllal. 
 
Minden fegyver és páncél átlagos minőségű (lásd az 
alap szabálykönyv 60-63 oldalán a további leírásokat). 
A pontos darabszám a következő: 3 x Bőrpáncél, 2 x 
Láncing, 2 x Buzogány, 1 x Tőr, 1 x Harci Fejsze, 1 x 
Lemezvért, 2 x Alabárd, 1 x Bot, 3 x Rövid Kard, 6 x Kis 
pajzs, 5 x Lándzsa, 4 x Fém sisak, és 1 x Kard. A fáklya 
alatt a szemközti falon egy Félhold mintázatú nagy 
pajzs lóg a falon. 
 
 
FÉLHOLD PAJZS 
 
Értéke: 15-28 AT 
 
Védelmi Dobás: 
1 2 3 4 5 6 7+ 
0 0 0 +1 +1 +1 +2 
 
Ez egy kör alakú vas pajzs, aminek a közepén arany színben 
egy félhold látható. 
 
A Félhold Paizs Nagy Pajzsnak minősül. 
 
 

 
 
 
 

10. Helyszín – Kínzókamra 
 
Egy ajtót vesztek észre a folyosó jobb oldalán. Ez az ajtó nem 
fa, hanem tömör fém. 
 
Ha hallgatódznak az ajtónál, akkor hallani fogják, hogy 
bentről sikolyok, és nyögések szűrődnek ki. 
 
A kis szoba úgy tűnik, mintha valamiféle kínzókamra lenne. 
Különböző kínzóeszközök sorakoznak a falakon. A szoba 
közepén egy csuklójánál összekötözött törpe lóg felakasztva 
egy kampóra. Négy púpos Goblin döfködi éppen a kardjával. 
A törpe még egy utolsót sikít, majd lecsukódik a szeme, és 
elernyed a teste. Fogva tartói motyognak egymás közt 
valamit, majd felétek fordulnak, mintha ti tehetnétek arról, 
hogy a fogoly meghalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Hősöknek  rövid  idő alatt  le  kell  győzniük  a  Goblin  
Kínzómestereket. Mert ha nem, akkor menekülőre 
fogják. Kirohannak a folyosóra, majd segítségért 
iramodnak. Ha bármelyik Ork még életben van a 
barakkban, akkor 1d6 kör múlva vele tér vissza. A rács 
irányába nem fog egyik sem szaladni ez a 11. Helyszín. 
Az egyik Goblinnál egy jó illatú sajtot lehet találni. Ezt a 
16. Helyszínen kell majd felhasználni. 
 
Ha  van  olyan  Hős,  aki  különösen  szadista  jellemű,  az  
megpróbálhatja elnyerni a Goblinok bizalmát, úgy, 
hogy csatlakozik a törpe kínzásához. A Goblinok 
hisznek majd neki, és arra kérik, hogy maradjon a 
kínzókamrában, míg ők elmennek egy újabb törpe 
fogolyért. A törpe már jóval előbb belehalt a 
sérüléseibe. Semmiféle felszerelési tárgy nincsen nála. A 
neve  Corin  volt,  és  tagja  annak  a  kis  bányász  
csoportnak, akik véletlenül bejutottak a labirintusba, és 
eltűntek. Elfogták a csapatot. Őt ide hurcolták vallatni. 
A többi törpét a labirintus mélyebb részében tartják 
fogva. (43.-as Helyszín) 
 
A kínzómesterek eszközei gyenge minőségűek, és 
mindegyiken ott van még az előző áldozat száradt vére. 
A szobában semmi használható nincsen. 
  

GOBLIN KINZÓMESTER X4 
 
ÜGYESSÉG 5 5 6 6 
ÉLETERŐ 5 6 5 6 
 
Fegyver: Rövidkard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Rövidkard, Szakadt Bőrpáncél, Sajt, 
Kincs 1d6-4. 
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11. Helyszín – A Vasrács 
 
A folyosót egy erős vasrács zárja el. A falon mellette a jobb 
oldalon két kar látható. 
 
A rácsot nyers erővel nem lehet szétfeszíteni. Ha két 
Hős egyszerre kezdi el emelni, akkor mindkettőjüknek 
sikeres Erő Képzettség próbát  kell  dobniuk,  és  ekkor  is  
csak lassan tudják emelni. Zúzás varázslattal könnyedén 
lehet egy lyukat ütni a rácsba. Viszont a repeszek szét 
fognak repülni! Más varázslatokat is lehet alkalmazni 
(mint pl. Levitáció, vagy Kicsinyítés) amikkel kreatívan el 
lehet hárítani az útakadályt. 
 
Sikeres Felismerés, vagy Csapda Ismeret Képzettség 
próbát dobva, rá lehet jönni, hogy a bal oldali kar egy 
csapda. Tulajdonképpen ez egy fekete viasszal bevont 
penge, amit álcáztak. 
 

A Hős aki meghúzza a bal oldali kart, annak azonnal 
elvágja a kezét. Sérülni fog 1-3 ÉLETERŐ pontot. Ezen 
kívül el kell dönteni, hogy melyik kezével is nyúlt oda. 
Dobni kell egy kockával. Ha páratlan, akkor a 
kardforgató kezével tette azt. Így minden cselekvéskor, 
ebbe beleértve a harcot is, le kell vonnia a dobott 
értékből -3 pontot. Ezt addig szenvedi el, míg a seb be 
nem  gyógyul.  Ha  a  dobott  érték  páros,  akkor  a  másik  
kezét  vágta  meg,  és  nem  fog  büntetést  kapni  a  
cselekvéseire. 
 
Ha a jobb oldali kart húzzák meg, akkor a rács lassan és 
hangosan felemelkedik, majd eltűnik a mennyezetben. 
Ha ismételten meghúzzák a kart, akkor a rácsos ajtó 
nagy dübörgés mellett zuhan alá. Bármi, ami alá kerül 
súlyos károkat fog szenvedni. A folyosó túloldalán 
szintén  van  a  falban  egy  kar,  amivel  a  kaput  lehet  
mozgatni 
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2. RÉSZ – A BARLANGOK 
 
A barlang rész egy természetes barlangrendszer, amit 
valamikor régen a Vörösgyomi törpék alakítottak át. 
Kamrákat, és alagutakat vájtak a sziklába, miközben 
keresték az aranyat. Sok szobát a varázsló szolgái 
véstek már ki. A barlangrendszer végén található egy 
földalatti gyorsfolyású folyó, ami kettévágja a 
labirintust. 
 
Az Orkok a barokkból ritkán jártak át barlangba, mert 
ott a varázsló jóval erősebb szolgái élnek. Közülük is a 
legveszedelmesebb a Vas Küklopsz aki a 30. Helyszínen 
található. Ő őrzi a varázsló kincses ládájának az egyik 
kulcsát, valamint a Küklopsz szemét. Viszont nem, 
mindenki ellenséges. Itt él Arnorban a kereskedő (24-es 
Helyszín) aki tud abban segíteni a Hősöknek, hogy 
hogyan  keljenek  át  a  mágikus  sötétségen,  a  25-ös  
Helyszínen. Rajta kívül Maracc a könyvtáros (17-es 
Helyszín) valamint a játékterem (15-ös Helyszín) 
biztosít a Hősöknek kikapcsolódást. 
 
Ismételten ne felejtsd el, hogy ha a Hősök nem tőrödnek 
azzal, hogy csendben közlekedjenek, magukra 
vonhatják pár arra járó szörny figyelmét. (lásd 
Kiegészítések Fejezetben a véletlen Szörny táblázatot) 
 

12. Helyszín – Az Ogre 
 
A folyosó szélesedni kezd és egy durva falu barlangba ér 
véget. Balra egy kis falfülkét vesztek észre. Hírtelen lépések 
zaját halljátok magatok mögül. A lépések erősen csikorognak a 
sziklás talajon. 
 
A barlang az otthona egy hatalmas nagy OGRÉNAK, 
aki történetesen éppen most ér vissza ebben a 
pillanatban. Ott áll a két méter magas lény a barlang 
bejáratánál, teljesen elzárva azt. Egy nagy fa 
bunkósbotot húz maga után. Ahogy megpillantja a 
Hősöket támadni fog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a Hősök megpróbálnak elrejtőzni, akkor azt a 
falfülkében tehetik meg a bejárat mellett. Ha az OGRE 
nem  veszi  őket  észre,  akkor  ki  tudnak  osonni  a  
folyosóra. 

(A Hősöknek dobniuk kell Lopakodás Képzettség 
próbát, vagy SZERENCSE próbát, hogy ne vegye őket 
észre). Az okosabb Hősök elvonhatják az OGRE 
figyelmét, hogy követ dobnak egy távoli sarokba. 
 
Ha kijutnak a barlangból, akkor az OGRE már nem fog 
velük foglakozni. A bunkósbotja túl nagy ahhoz, hogy 
emberi méretű Hős használja. (kivéve, ha a Hős egy 
Troll) Kicsiny zacskó lóg az OGRE nyakában, ami egy 
kis bronz kulcsot tartalmaz, amibe a 9-es számot vésték. 
A barlangban csak az OGRE szétdobált ételmaradékai 
találhatóak semmi más. 
 

13. Helyszín – Szűk Folyosó 
 
A járat egyre szűkül, ahogyan haladtok előre. Hamarosan 
görnyedt háttal tudtok csak előre jutni. Hamarosan mély, 
zengő kacagás harsan fel körülöttetek. 
 
A nevetést a Zaj nevű varázslat hozza létre, amit 
rámondtak a folyosóra. A Hősök, ha úgy döntenek, 
hogy visszafordulnak az elágazáshoz, ebben az esetben 
nem történik velük semmi. Ha továbbra is folytatják az 
útjukat,  akkor  a  folyosó  egyre  kisebb  és  kisebb  lesz.  
Klausztrofóbiás Hősöknek SZERENCSE próbát kell 
dobniuk, mert különben pánikba esnek. Nagyobb 
méretű Hősök könnyedén beszorulhatnak a járatba, 
ahonnan csak segítséggel tudnak csak kijutni. Minden 
cselekvésre -4 pont büntetés jár, míg a szűk helyen 
tartózkodnak. 
 
Végül is a folyosó annyira szűkké válik, hogy a 
Hősöknek fizikailag lehetetlenné válik a továbbjutás. 
Nem  lesz  más  választásuk,  vissza  kell  térniük  az  
elágazáshoz. Egyes elvetemült Kalandmester 
állíthatnak szörnyeket a járat elejéhez, így a Hősök csak 
libasorban küzdhetnek majd meg velük. 
 

14. Helyszín – A Gödör Csapda 
 
Két  vagy  három  lépés  után  a  folyosón  működésbe  lép  
egy  csapda.  A  Hősök  lába  alatt  beomlik  a  föld.  
Mindenkinek dobnia kell Kitérés Képzettség próbát. Ha 
sikertelen, akkor két méter zuhannak a gödör aljára. (ez 
után  dobniuk  kell  SZERENCSE  próbát,  különben  
sérülni fognak 1 ÉLETERŐ pontot) A mozgékony 
Hősöknek sikerül visszaugraniuk, mielőtt a talaj 
beszakadna. 
 
Olvasd fel a következő sorokat azoknak a Hősöknek, 
akik belestek a gödörbe: 
 
A gödör alja tele van csontokkal, a kevésbé szerencsések 
tetemei. Két kijárat látható: egy rövid folyosó déli irányba, 
ami egy ki kamrában végződik. A másik, északra van, és az út 
felfelé vezet. Mielőtt eldöntenétek merre tovább, egy ocsmány 
külsejű TROLL mászik elő a déli kamrából. Készen áll a 
harcra. 
 
A Barlangi Troll a legközelebb álló Hőst támadja meg. 
  

OGRE 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 10 
Támadás: 2 
 
Fegyver: Nagy Bunkósbot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Állati Bőr 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Nagy Bunkósbot, Kincs 2d6 
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Bármelyik Hős, aki a folyosón marad, dönthet úgy, 
hogy leugrik segíteni a társainak a gödörbe segíteni. 
 
 
A déli kamrában semmi nincsen, csak csontok. 
 
 
A gödrön átjutni, csak mágiával, vagy sikeres Ugrás 
Képzettség próbával lehet. Kimászni a gödörből csak 
Mászás Képzettség próbával  lehet.  A  büntetés  -6  pont,  a  
meredek fal miatt. 
 

 

15. Helyszín – A Játékterem 
 
A folyosó egy dupla szárnyas ajtóban ér véget. Az ajtó 
résnyire nyitva áll. Lopva bepillantotok a helyiségbe, és az 
látjátok, ez egy igen nagyszoba. A falakon fáklyák világítna. 
Több nagy asztal, és pad van szétszórva mindenfele a 
helyiségben. Mindegyik asztalnál kisebb csoportok játszanak 
éppen valamilyen szerencsejátékkal. Orkok, Goblinok, és más 
humanoid lények. 
 
Ez egy játékterem, ahol Zagor szolgái 
kikapcsolódhatnak, és közben próbára tehetik a 
szerencséjüket, különféle játékokban. A lények annyira 
lefoglalja a játék, hogy nem veszik azonnal észre a 
Hősöket. Ezt a lehetőséget kihasználva a Hősök azonnal 
el is menekülhetnek. 
 
Ha a Hősök be szeretnének menni a játékterembe, akkor 
meg  kell  mutatniuk  a  pénzüket,  hogy  tudnak  játszani.  
Mindaddig, míg játszanak, nem fogják őket zavarni. A 
szabadnapos őröket jobban érdekli az idegenek aranya, 
mint hogy életüket kockáztatva harcba bonyolódjanak. 
 
Három játékot játszanak, ezek a következőek: Rúnakő, 
Késtáncoltatás, és a Kicsi-Nagy. 
 

 
 
A Rúnakő egy kissé veszélyes játék, de a nyeremény 
magas. Minden játékos beteszi a tétjét, majd egy körbe 
állnak fel. Az egyik játékosnak a kezébe adnak egy 
követ. Ez a rúnakő, egy elvarázsolt kavics, ami 
véletlenszerűen fel fog robbanni valamelyik játékosnál. 
A követ egymásnak dobva adják át a tőle ballra 
elhelyezkedő játékosnak. Amikor a kő felrobban, súlyos 
sérüléseket okoz, és a játékos kiesik. A bennmaradtak 
kapnak egy  új  követ,  és  jön  a  következő kőr.  Ez  addig  
folytatódik, míg egyvalaki marad csak. 
 
Akihez a rúnakő kerül, annak dobnia kell egy kockával. 
Ha a dobott szám 1, akkor a kavics felrobban, 4 
ÉLETERŐ pont sérülést okozva. A sérült játékos kiesik, 
és bukja a tétet. Ha a dobott érték 2-6 akkor a rúnakő 
nem  robban  fel,  és  tovább  lehet  adni.  Az  győz,  aki  
utoljára marad, ő viszi el a betett téteket. 
 

 
 
A Késtáncoltatás, egy nagy kézügyességet igénylő 
játék. A lényege, hogy a két játékos az asztalra helyezi a 
kezét, szétfeszített ujjakkal. A másik kezébe kést fog, és 
az ujjai közé szúrja egyre gyorsabban. Az veszít, aki 
először sebesíti meg magát 
 
Miután a Hős megállapodott az ellenfelével a tétben, 
kezdetét veszi a játék. Mindkettőjüknek ÜGYESSÉG 
próbát kell végezniük. Aki elhibázza, az vesztet, és 

BARLANGI TROLL 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 8 
 
Fegyver: Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: Kincs 2d6-1 
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sérülni fog 3 ÉLETERŐ pontot. Ha mindketten elvétik a 
próbát, akkor döntetlen lesz az állás. 
 

 
 
A Kicsi-Nagy játékban minden játékosnak dobnia kell 
két kockával, de előtte meg kell jósolnia az értéket. Meg 
kell határozni, hogy a dobott szám „nagy” (8-12), vagy 
„kicsi” (2-6) lesz. Ha eltalálta a számot, akkor játékban 
maradhat,  ha  nem  akkor  kiesett,  és  elveszti  a  betett  
tétet. Ha 7-es a dob a játékos, akkor mindenképpen 
veszít. 
 
A Hősök addig maradhatnak a játékteremben, amíg van 
pénzük játszani. Ha valamelyik Hős nem hajlandó, 
vagy nem akarja megadni a tartozását, akkor kénytelen 
lesz  harcolni.  Tizennégy  Zagor  csatlós  van  jelenleg  a  
játékteremben – őket mind a véletlen találkozás 
táblázatból kell kidobni. (ha nem humanoid a dobott 
eredmény, akkor újra kell dobni). 
 

16. Helyszín – A Patkány Probléma 
 
A hosszú folyosó végül egy lépcsősornál ér véget, amit a 
sziklába vájtak. A lépcső felfelé vezet, ami egy rozsdás 
zsanéros ajtóban végződik. 
 
Ha valamelyik Hős hallgatódzik az ajtón, hallani fog 
kaparászó, karcoló hangokat. 
Az ajtó nyikorogva nyílik ki. Egy sima falú szobát 
látnak, aminek az alja tele van csontokkal. Egy ajtó 
található a szemközti falon. A csontok között jó pár, 
fejenként egy méter magas patkány ül. A bajszuk 
feltűnően rángatódzni kezd, mikor a Hősök belépnek. 
 
Hősönként három Óriás Patkány található a szobában. 
A Hősök visszavonulhatnak a gödörbe, de oda kell 
figyelniük, hogy az ajtót becsukják maguk mögött. Ha 
ezt nem teszik meg, akkor a patkányok utánuk 
iramodnak, és a legutolsó Hősre rátámadnak. Ha csata 
bontakozik ki, akkor természetesen azt támadják meg, 
aki felveszi velük a harcot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Hősök megpróbálhatják a patkányok figyelmét 
elterelni, úgy, hogy ételt dobnak nekik. Egy adag élelem 
két patkány figyelmét vonja el 2-4 körig. Ha a Hősök 
rendelkeznek sajttal, amit a 10. Helyszínen találtak, és 
azt dobják oda nekik, akkor az összes patkány ráveti 
magát. Egymást marják majd, s harapják, hogy 
megkaparintsák az ízletes sajtot. A Hősök ez idő alatt 
nyugodtan átmehetnek a szobán. Ha így szerencsésen 
átjutnak, akkor mindenki kap 2 SZERENCSE pontot, 
ezért a bölcs tettért.  
 
Semmi érdekes dolog nincsen a szobában. 
 
 

17. Helyszín – A Könyvtár 
 
A folyosó végén egy faajtó látható, ami vassal van 
szegélyezve. Különböző feliratok díszítik. 
 
 
Ha valamelyik Hős tud törpe nyelven (legalább egy 
pont értéken) akkor el tudja olvasni a szöveget, 
miszerint ez itt egy könyvtár. 
 
 
Kinyitjátok az ajtót. Egy kicsi kényelmesen berendezett 
szobába érkeztek. Egy asztal, néhány szék, és egy egész falat 
beterítő könyvespolc van benne. Az asztal mellett egy hosszú 
ősz szakállas öregember ül. Két kis apró tárgyat dobál a kezei 
között. A vállán kicsi kis SZÁRNYAS GREMLIN ücsörög. A 
férfi rátok néz, majd némán int, hogy csatlakozzatok hozzá az 
asztalhoz. 
 
  

ÓRIÁS PATKÁNY x3 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 1d6+2 
ÉLETERŐ 1d6+1 
 
Fegyver: Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: Nincs 
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Az öreget Maracc-nak hívják, de a Tűzhegy lakói csak 
úgy  emlegetik,  hogy  a  Könyvtáros.  Ha  a  Hősök  
csatlakoznak hozzá az asztalánál, akkor ő felajánlja, 
hogy fogadjanak egyet. A tétet 1-30 aranytallér között 
lehet  megtenni.  Az  öreg  átad  két  dobókockát,  majd  
megkéri  a  Hőst,  hogy  dobjon,  ez  után  Maracc  is  dob.  
Aki nagyobbat dobott, az nyeri a betett tétet. Abban az 
esetben, ha döntetlen az állás, akkor a következő dobás 
dönt. Maracc nagyon szívesen játszik azokkal a 
Hősökkel, akik szeretnének fogadni. (ez addig tart, míg 
a Hősök megunják a játékot, vagy elveszíti az öreg az 
összes pénzét, ami 30 aranytallért jelent) 
 
A  könyvtáros  nem  hajlandó  elárulni  semmit  a  
labirintusról, és a gazdájáról. Ha fenyegetik, akkor 
megpróbál  elmenekülni  egy  titkos  átjárón  át,  ami  a  
könyvespolc mögött található. Eközben a kis szárnyas 
jószág megtámadja a Hősöket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: A SZÁRNYAS GREMLIN -2 pont 
büntetést kap a sebzés dobásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titkos ajtót úgy lehet kinyitni, hogy egy bizonyos 
könyvet meg kell húzni a könyvespolcon. A Hősöknek 
Felismerés, vagy Csapda Ismeret Képzettség próbát  kell  
dobniuk  -4  pont  büntetéssel,  hogy  megtalálják  a  
nyitószerkezetet,  mert  rendkívül  jól  el  van  rejtve,  a  
könyvek között. 

Ha Maracc meglóg az átjárón keresztül, akkor bezárja 
maga után az ajtót, és így a Hősök azt nem fogják tudni 
kinyitni. Ha mégis sikerül nekik bejutni, akkor egy 
hosszú kivilágítatlan folyosót találnak, ami össze-vissza 
kanyarog, majd egy másik titkos ajtóban végződik a 
Játékteremnél. (15. Helyiség) 
 
Az asztal fiókjában 5 aranytallért lapul. A könyvespolc 
tele van könyvekkel, mindenféle témában vannak 
kötetek. A legtöbb valamiféle idegen nyelven íródott. 
Egyik sem varázskönyv. 
 
 

 
 
 
 

18. Helyszín – Csillagok és Kezek 
 
Az ajtót kinyitva, egy nagy üres szobába juttok. A padlót 
csempékből kirakott mozaik fedi. Két minta, a kéz, és a csillag 
alku kimagaslik a padlóból. A szemközti falon található egy 
másik ajtó. 
 
Mindkét csempe minta elég nagy ahhoz, hogy 
rálépjenek. Közelebbi vizsgálat esetén (Felismerés 
Képzettség próba)  azonban észre lehet venni,  hogy a kéz 
mintákon itt-ott vérfoltok találhatóak. 
 
Az egyetlen biztos módja, hogy a szobán átmenjen 
valaki, az az, ha a csillag alku csempére lép rá. Feltéve, 
ha képes megtartani az egyensúlyát! Ha a Hőst bármi 
kizökkenti átkelés közben a szobában (ha támadják a 
Hőst)  akkor  dobnia  kell  SZERENCSE  próbát.  Ha  nem  
sikerül a dobás, akkor sajnos rálép egy kéz alakú 
csempére. 
  

SZÁRNYAS GREMLIN 
 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 7 
 
Fegyver: Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: Nincs 

MARACC a KÖNYVTÁROS 
 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
 
Fegyver: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 1 1 1 1 1 2 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés:  30 aranytallér, Kincs 2d6+1 
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Bármelyik Hős, ha csak úgy vakon át akar sétálni a 
szobán, akkor egymás után dobnia kell háromszor 
SZERENCSE próbát. Ha nem volt szerencsés, akkor 
rálépett egy kéz alakú csempére. 
 
Ha valaki rálép egy kéz alakú csempére, akkor abban a 
pillanatban a padlóból kiemelkedik egy SZELLEMKÉZ, 
és megmarkolja az áldozat bokáját. Mint egy satu úgy 
fogja szorítani. Az egyetlen módja, hogy kiszabaduljon 
belőle, az, ha megöli a kezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SZELLEMKÉZ egy mágikus lény, de a normál 
fegyverek is sebzi. Miután a kezet megölték, a mozaik el 
fog tűnni a helyéről. 
 
 
 

19. Helyszín – Az Óriás Lakomája 
 
A folyosó kiszélesedik, és egy nagy barlangban ér véget, ami 
közel száz méter átmérőjű. Egy túlméretes asztal, és két szék 
áll az egyik fal mellett. A sarokban tűz ég, a füst egy 
természetes szellőzőn át távozik a plafonon. Úgy tűnik, hogy 
nincsen másik kijárat. 
 
Az  asztalnál  egy  ÓRIÁS  ül.  Állva  akár  elérheti  a  három  
métert is. Az öltözéke bőrökből készült tunika. Jelen 
pillanatban teljesen leköti a malacsült. 
 
A BARLANGI ÓRIÁS Roark. Annyira elmerült az 
étkezésben, hogy nem veszi észre a barlangjába érkező 
Hősöket. Ha viszont úgy döntenek, hogy 
bemerészkednek a barlangba, akkor az ÓRIÁS egy 
mélyet szippant a levegőbe, majd a sertéssültet 
véletlenszerűen hozzávágja az egyik Hőshöz. 
SZERENCSE próbát kell dobnia, különben telibe találja 
a malac, és sérülni fog 2 ÉLETERŐ pontot. (ezen felül a 
következő körben azzal lesz elfoglalva, hogy 
feltápászkodjon a földről) Ez után az ÓRIÁS a hatalmas 
nagy kőkalapácsáért nyúl, és támadásba lendül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  kőkalapács  túl  nehéz  ahhoz,  hogy  egy  Hős  is  
használni tudja. A barlangban nincsen semmi érdekes, 
kivéve egy szalmazsákot, és egy nagy szőrős bundát, 
amit az ÓRIÁS használt takaróként. 
 
 

20. Helyszín – Gázkamra 
 
A folyosó végét egy erős ajtó zárja le. Egy bőrpántot 
erősítettek az ajtó aljához. 
 
 
Az ajtó nyitva van. Bentről semmit sem lehet hallani. 
 
 
Csupasz sziklafallal körülkerített szobába léptek be. A 
szemközti falon egy aranykulcs függ. Úgy tűnik nincsen más 
kijárat. 
  

SZELLEMKÉZ 
 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 4 
 
Fegyver: Szorítás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 2 2 2 2 2 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Nincs 

ROARK (BARLANGI ÓRIÁS) 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 12 
 
Fegyver: Kőkalapács 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Szakadt Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Kőkalapács, 8 aranytallér, Kincs: 2d6+2 
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Amint  az  utolsó  Hős  is  belép  a  szobába,  az  ajtó  
becsukódik mögöttük. Ugyanebben a pillanatban 
gázsugár csap ki a mennyezeten lévő nyílásból. A szoba 
hamar megteli fojtogató gázzal. 
 
Az ajtó nyitva van, így a Hősök könnyedén kijuthatnak, 
hogy ne a gázt lélegezzék be a szobában. Bármelyik Hős 
aki úgy dönt, hogy elmegy a kulcsért, annak dobnia kell 
ÜGYESSÉG próbát, hogy vissza tudja-e tartani a 
lélegzetét. Ha sikertelen, akkor sajnos levegőt kell 
vennie, és belélegzi a mérges gázt. (veszít 1-2 
ÜGYESSÉG, és 2-7 ÉLETERŐ pontot) 
 
Ha az ajtó nyitva hagyják, akkor a gáz elkezd a folyosón 
terjedni. Aki közvetlen közelében áll, azok a fenti 
sérüléseket fogják elszenvedni, ha nem dobják meg az 
ÜGYESSÉGÜKET. 
 
Az arany kulcsra a 125 számot vésték. Ez nem az egyik 
értékes kulcs, ami nyitja a varázsló kincses ládáját, de a 
Hősöknek ezt nem kell tudniuk! 
 
 

21. Helyszín – Óriás Homokhernyó 
 
 
Elértek egy széles földalatti folyónak a partjára. A levegő 
hűvös, és frissítő. A víz igen gyorsan folyik. Úgy tűnik, hogy 
semmiképpen nem lehet átjutni a túlpartra innen. Keletre a 
folyó egy sziklabarlangon keresztül folyik tovább. 
 

Valójában semmi módja nincsen annak, hogy 
átjussanak a folyón. Az egyik lehetőség, ha a Hősök 
visszafordulnak, vagy belevetik magukat a folyó vízébe, 
és úsznak az árral. Ha a Hősök sokáig időznek a parton, 
akkor két ÓRIÁS HOMOKHERNYÓ tőr ki a földből, és 
támad rájuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha a Hősök beugranak az erős sodrású vízbe, akkor egy 
keskeny nyíláson át eljutnak a barlang egy másik 
pontjára. Ez a 29. Helyszín. Ha valamelyik Hős nehéz 
páncélt hord, vagy nehéz tárgyat visel magánál, akkor 
fenn  áll  a  veszélye  annak,  hogy  a  folyó  fenekére  fog  
süllyedni. (lásd az alap szabálykönyv 50. oldalán lévő 
ide vonatkozó szabályokat) 
 
  

ÓRIÁS HOMOKHERNYÓ x2 
 
ÜGYESSÉG 7  8 
ÉLETERŐ 8  7 
3 Támadás 
 
Fegyver: Nagy Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncélzat 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 1 1 1 2 2 2 3 
 
Felszerelés: Nincs 
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22. Helyszín – ’Fáradt vándor, pihend itt 
ki magad!’ 
 
A folyosó keletre tart egy rövid ideig, miután élesen északra 
kanyarodik. A fordulónál egy fatörzsből készült ülőke áll. 
 
Felette egy tábla ezzel a felirattal: „Fáradt vándor, pihend itt 
ki magad!”, és egy égő fáklya. 
 
Ez a pihenőhely elvarázsolt. Bárki, aki leül a farönkre, 
az érezni fogja, hogy ellazul, kipihenté válik, és a 
fájdalmai elmúlnak. Visszakap 2 ÉLETERŐ, és 1 
ÜGYESSÉG pontot. Egy időben, csak egyvalaki ülhet az 
ülőkén. Aki már ült a farönkön, arra még egyszer nem 
lesz hatással. 
 

 
 

 
 
 

22. Helyszín – Pók Barlang 
 
A folyosó kiszélesedik, míg végül azon kapjátok magatokat, 
hogy egy természet alkotta barlangban álltok. Rengeteg 
cseppkő található itt. Az egyetlen hang, ami megtöri a 
csendet, az a víz állandó csepegése. 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy körbenéznek, akkor az 
egyik falnyílásban találni fognak egy pár csizmát: 
 
 
 

A MOZDULATLANSÁG CSIZMÁJA 
 
Értéke: 32 at 
 
A csizma első ránézésre, igen jó állapotban van, szinte újnak 
tűnik. Mélyvörös bőrből készült, finoman hímzett, állatok 
képei díszítik a külső felén. 
 
Amint a csizmát felhúzza valaki, azt fogja érezni, 
mintha erősen szorítaná, a lábát majd a földbe 
gyökerezik. Nem bír elmozdulni. Az egyetlen módja, 
hogy megszabaduljon a csizmától, hogy ha leveszi. Ha 
benne ragad a csizmába, akkor -2 pont büntetést fog 
kapni minden fizikai cselekvésre, ebbe bele tartozik a 
harc is. Ez addig tart, míg meg nem szabadul tőle. 
 
Ha a Hősök túl sokáig időznek a barlangban, akkor 
felkeltik a visszaérkező ÓRIÁS PÓKOK figyelmét. A 
pókok megpróbálják becserkészni a Hősöket, a 
plafonról lelógva támadják meg őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÓRIÁS PÓK 1 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 7 8 8 7 
ÉLETERŐ 8 7 8 7 
2 Támadás 
 
Fegyver: Nagy Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncélzat 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 1 1 1 2 2 2 3 
 
Felszerelés: Kincs 2d6-4 
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24. Helyszín – Arnor Boltja 
 
Ha valaki hallgatódzik az ajtón, az hallani fog bentről 
halk motyogást. Ha kopogtatnak az ajtón, akkor bentről 
egy vidám hang szól ki, hogy: „Gyere be!” 
 
Egy kis szobába léptek be. Egy kopott asztal, és egy szék a 
berendezési tárgy. A falakon plafonig érő polcok vannak, ami 
roskadásig meg vannak rakva tányérokkal, tálakkal, 
csészékkel, és öreg könyvek százaival. Az egész rendetlenség 
közepén egy öregember üldögél, piszkos hálóköntösben, előre 
hátra hintázik egy hintaszékben. Közben vidáman dünnyög 
magában 
 
Az öregembert Arnor-nak hívják. Ő egy kereskedő, aki 
üzletét a Tűzhegy belsejében nyitotta meg. Védő mágia 
tartja távol a varázsló gonosz lényeit. Ha bármelyik Hős 
megpróbálja megtámadni, akkor Arnor egyszerűen 
felemeli a kezét, ezzel egy láthatatlan erőfalat aktivál, 
ami ellenáll minden fizikai és mágikus támadásnak. 
 
„Szegény bolondok. Valóban azt hiszitek, hogy védtelenül 
állok itt a gonoszság birodalmában? Megfizettek 
ostobaságotokért!” 
 
A  Hősökkel  ezek  után  már  nem  foglalkozik,  és  nem  
tehetnek mást, mint, hogy elhagyják a boltot. 
 
Ha a Hősök udvariasan viselkednek, akkor Arnor 
izgatottan felugrik a székéből. 
 
 
 
 

 
„Ó  te  jó  isten,  idegenek!  –  kezdi.  –  Gyertek,  gyertek,  csak  
beljebb, a bolt nyitva van. Mit adhatok nektek? Mit 
szeretnétek vásárolni? Mihez lenne kedvetek? Merre 
tartotok? Észak? Nos?” 
 
Feltehetően a Hősök elárulják küldetésük célját, hogy 
megöljék  a  varázslót.  Ebben  az  esetben  így  szól  a  
kalandozó csapathoz: 
 
„Ó igen ebben az estben kétségtelenül szükségetek lesz a Kék 
Gyertyáim egyikére. 20 aranytallér az ára, de ha nem 
haragszotok, csak kézpénzt fogadok el. Persze tudom, hogy 
drága, de mi nem az manapság? Nemrég még ezeknek a 
gyertyáknak 5 aranytallér volt darabja, de ti is tudjátok, hogy 
felment a gyertyaviasz ára, a Hosszú Sötét Éjszaka után, ó 
persze, ti valószínűleg nem is tudtok róla, nem idevalósiak 
vagytok. Ne is törődjetek vele, még mindig megéri az árát. 
Lehet, hogy hamarabb lesz rá szükségetek, mint 
gondolnátok…” 
 
 
KÉK GYERTYA 
 
Értéke: 20 at 
 
A gyertya kék viaszból készült, mikor meggyújtják, akkor kék 
lánggal ég. 
 
További információt, az alap szabájkönyv 146. oldalán 
olvashatsz a Kék Gyertyáról. 
 
A  Kék  Gyertya  majd  később  jól  fog  jönni  a  25.  
Helyszíne. Arnor határozottan kiáll az mellett, hogy a 
Hősöknek eladja termékét. A többi portéka a boltban 
teljesen értéktelen (kopott edények, és poros könyvek) 
nem sok hasznát veheti a Hősök. Az öreg szinte nem 
tud semmi a labirintusról, csak a szobájában él, ritkán 
hagyja el, viszont a gyertyája felbecsülhetetlen segítség 
lesz. 
 

 
 

25. Helyszín – Sikoltó Falak 
 
Ez  egy  nagy  négyszög  alapú  szoba.  A  lámpa  fényét  
körbevillantjátok. Egy pár freskót láttok a falon, majd kialszik 
a fénye. A sötétben félelmetes hangok szólalnak meg: sikolyok, 
kiáltások, jajgatások. A hangok egyre erősebbek, míg végül 
nem bírjátok, a fületekre kall tennetek a kezeteket. 
 
A sötétséget a gonosz szellemek okozzák, akiket 
bebörtönöztek ide a labirintusba. A fáklyák, gyertyák és 
a lámpások fényei hatástalanok lesznek. A Fény 
varázslat sem fog működni. Ha van Hős, aki 
rendelkezik a Sötétben Látás Képességgel, azt 
tapasztalja,  hogy  vaksötét  van,  és  ő sem  lát  semmit.  
Minden cselekvésre -6 pont büntetés járul, mert nem 
látnak semmit. 
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Az egyetlen módja, a mágikus sötétség eloszlatásának, a 
Kék Gyertya fénye. (ezt Arnor-nál lehet megvenni a 24. 
Helyszínen) 
 
Az üvöltés megszűnik abban a pillanatban, hogy a gyertya 
lángja fellobban. A hűvös kék fény mellett láthatóvá válnak a 
freskók, amik mozognak. Eltorzult alakok némán sikongatnak. 
Mintha csapdába estek volna a falban. A szemközti falon egy 
ajtót pillantotok meg. 
 
1  SZERENCSE pontot  kap,  az  a  Hős  aki  előrelátó  volt,  
hogy megvegye a gyertyát. A Hősök addig nyugodtan 
maradhatnak a szobában, míg a gyertya ég. Bármelyik 
ajtón elhagyhatják a szobát. Mikor elalszik, akkor 
viszont  visszatér  a  sötétség,  és  megint  hallható  lesz  a  
sikongatás. 
 
Ha a Hősök közül egyikük sem vásárolt a Kék 
Gyertyából, vagy ha kialudt, akkor mindenki veszíteni 
fog 1 ÜGYESSÉG pontot a sikongatás miatt.  Ezen felül 
minden  egyes  körben,  míg  bent  tartózkodnak,  a  
szobában le kell vonniuk 1 ÜGYESSÉG pontot. Ne szólj 
nekik a szemközti falon lévő ajtóról, ne lássák, mielőtt 
kialszik  a  fény.  Időbe  fog  telni,  míg  megtalálják  a  
kijáratot. Egy falon egy körig keresgél egy Hős, míg 
kiderül, hogy hol az ajtó. Aki kimegy a szobából, az 
félóránként visszakap 1 ÜGYESSÉG pontot, míg vissza 
nem áll az eredeti étékre. 
 

 
 

26. Helyszín – Az Élet Kútja 
 
Újabb kicsiny kamrába léptek be, amelynek közepén egy 
szökőkút van. A szökőkút maga nem túl különleges, egy kis 
kőből faragott hal, melynek a szájából vízsugár spriccel. Fából 
készült lapocska lóg rajta, egy üzenettel, amit Goblin nyelven 
írtak. 
 
Az a Hős aki rendelkezi Goblin nyelv Képzettséggel, el 
tudja olvasni a szöveget, ami így szól: „A VÍZBŐL NEM 
SZABAD INNI!” 
 
A  kút  vize  a  Goblinokra,  és  más  kaotikus  lényekre  
végzetes  lesz.  Bármely  Goblin,  Ork,  vagy  Troll  Hős  
óvatlan,  és  iszik  a  kút  vizéből,  sérülni  fog  6  ÉLTERŐ 
pontot. Bárki más iszik belőle, az érezni fogja, mintha 
valamilyen erő áramlana a testén végig. Visszakap 4 
ÉLETERŐ pontot, és a kezdeti értékre visszaállíthatja az 
ÜGYESSÉG, és a SZERENCSE pontjait. 
 

27. Helyszín – Két Sisak 
 
A folyosó fordul, majd egy erős vasajtónál ér véget. 
 
Az ajtó nyitva van. A szoba viszont túlságosan is 
csendes. 
 

A szoba lakatlan és úgy tűnik nincsen, más kijáratat. A padló 
közepén egy asztal áll, rajta két sisak hever. Az egyik bronzból 
van, a másik vasból. 
 
Ha valamelyik Hős rendelkezik Mágia Érzékelés 
Képzettséggel, vagy  a Ráhangolódás Képességgel, akkor 
képes lesz megállapítani a sisakok hatását. Egyébként, 
meg csak akkor fog kiderülni, ha felveszi valaki. 
 
 

 
 
 
Semmi más érdekes dolog nincsen a szobában. 
 
 
FEJFÁJÁS SISAKJA 
 
Értéke: 18 at 
 
Ez a sisak bronzból készült. Szépen megmunkált. Egy nagy 
orrvédővel rendelkezik. 
 
A bronz sisak el van átkozva. Bárki aki felteszi a fejére 
annak azonnal égető fájdalmai lesznek a homlokánál, és 
el fog veszíteni 1 ÜGYESSÉG pontot. A fájdalom 
hamarosan alábbhagy, viszont a sisakot nem lesz képes 
levenni a fejéről. Kizárólag mágiával lehet eltávolítani 
(Ellenvarázslat, vagy VAR) 
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HŐSÖK SISAKJA 
 
Értéke: 35 at 
 
Ez a sisak nem olyan szépem megmunkált. Vasból készült, és 
egy fém tüske van a tetején. 
 
Aki felveszi ezt a sisakot, az feltelik teljesen 
önbizalommal, és erővel. Minden Támadás dobáshoz 
hozzáadhat +1 pontot, Mindaddig, míg viseli. 
 
 
 

28. Helyszín – Őskori Kövek 
 
A folyosó kiszélesedik, és egy nagy barlangba ér véget. Tűz 
parázslik a helyiség közepén, a gyér fénye megvilágít egy pár 
szőrős humanoid lényt. Öltözetük állatok bőréből készült. 
Hangosan morognak, és agresszívan felétek mutogatnak. 
 
A barlang otthona a primitív Neander-völgyi 
Ősembereknek. Ha a Hősök azonnal nem vonulnak 
vissza,  akkor  felveszik  a  földről  a  kő fegyvereiket,  és  
támadnak. 
A barlangban egyébként nincsen semmi érdekes dolog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Helyszín – Szárnyak és a Víz 
 
 
Csobogó víz hangját halljátok a távolból. A talaj lassan 
kavicsossá válik, és egy földalatti folyó partjára értek. 
 
 
Mielőtt a Hősök körbenézhetnének, a távolból 
szárnysuhogást fognak hallani, és egy csapat ÓRIÁS 
DENEVÉR repül feléjük. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikeres Felismerés Képzettség próba után észre lehet 
venni, a parttól nem messze, egy kardot a vízben 
 
ÖRÖKÉLES PENGE 
 
Értéke: 65 at 
 
Ez a rövidkard könnyű, és igen kecses. Csillog a pengéje a 
fényben, ami soha nem csorbul ki. 
 
További információt erről a fegyverről az alap 
szabálykönyv 148. oldalán találsz, az ÜGYESSÉG 
KARDJA címszó alatt. 
 
  

NEANDER VÖLGYI ŐSEMBER   1 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 7 6 6 5 
ÉLETERŐ 6 4 5 5 
 
Fegyver: Kőbalta 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 2 2 3 3 4 
 
Páncél: Állati Bőr 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Kőbalta, Kincs 2d6-3 

ÓRIÁS DENEVÉR x3 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 2 
ÉLETERŐ 2 
 
Fegyver: Közepes Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Nincs 
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A  folyó  túlpartján  nem  folytatódik  az  út.  A  Hősök  
mehetnek vissza ahonnan jöttek, vagy úszhatnak a 
folyóban. Ekkor a 34 Helyszínen fognak felbukkanni. 
Ha valamelyik Hős nehéz páncélt hord, vagy nehéz 
tárgyat visel magánál, akkor fenn áll a veszélye annak, 
hogy  a  folyó  fenekére  fog  süllyedni.  (lásd  az  alap  
szabálykönyv 50. oldalán lévő ide vonatkozó 
szabályokat) 
 

30. Helyszín – A Vas Küklopsz 
 
A szoba falait gondosan megmunkált kőfaragványok borítják. 
Mozaikok, és márványberakású intarziák szépséget 
kölcsönöznek a szobába. Egy távoli sarokban áll egy vas 
szobor, ami egy humanoidot formáz. Keze, és patás lába van. 
Villás nyelve kiáll a szájából, arca démonian groteszk. 
Egyetlen szeme helyén egy csillogó drágakő található. 
 
A drágakő szilárdan van rögzítve a foglalatában. 
Bármilyen kísérlet, ami arra irányul, hogy eltávolítsák, a 
helyéről az ékkövet aktiválni fogja a föld szellemet, 
amely a szoborban van megkötve. A szobor nyikorogva 
életre kel, és azonnal támadásba lendül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A VAS KÜKLOPSZ minden figyelmét arra a személyre 
fogja összpontosítani, aki megpróbálta a szemét 
eltávolítani. Miután őt legyőzte következnek a többiek, 
aki a legközelebb áll hozzá. Egyenként küzd meg 
mindenkivel. Aki távozik a szobából, azt nem fogja 
követni. 
 
Miután a szobrot legyőzték, akkor egyszerűen egy 
késsel, vagy más pengével ki lehet a foglalatból 
pattintani a drágakövet. 
 
A drágakő valójában Zagor Átka, és drasztikusan 
legyengíti, ha valaki felmutatja a jelenlétében. További 
információ róla a 48. Helyszínen olvasható. 
 
A Szem drágakőnek nincsen mágikus hatalma, de mint 
ékszer maga nagyon szépen néz ki. Bármely vevő 
tisztességes árat adna érte. 
 

A KÜKLOPSZ SZEME 
 
Értéke: 15 at 
 
Ezt a csodálatos ékszert bizonyosan Zagor nagyra tartja, 
hogy a legerősebb szolgájára bízta. 
 
A Küklopsz Szeme egy igen szép drágakő, ami 
egyébként teljesen hétköznapinak tűnik. Azok a Hősök, 
akik tudnak varázsolni, vagy rendelkeznek Mágia 
Észlelés Képzettséggel, vagy Ráhangolódás 
Képességgel, azok érezni fogják, hogy a drágakövet, 
valami aura lengi körbe. 
 
 

 
 
Minden Hőst 1 SZERRENCSE ponttal jutalmazd, ha 
megszerzik az ékkövet. 
 
 
Ha átnézik a VAS KÜKLOPSZ testét (vagy Felismerés 
Képzettség próbát dobnak) észre lehet venni a vért alatt 
egy laza rész. Benyúlva, egy kulcsot találhatnak a 
Hősök, amire 111-es számot vésték. Ez az egyike a 
három kulcsnak, ami a varázsló kincses ládáját nyitja. 
Adj  további  2  SZERENCSE  pontot  a  Hősöknek,  ha  
megtalálták a kulcsot. 
 
  

VAS KÜKLOPSZ 
 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 15 
2 Támadás 
 
Fegyver: Nagy karmolás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Nehéz Szörny Páncélzat 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 1 2 2 3 3 4 
 
Felszerelés: A Küklopsz Szeme, Kulcs a Páncélban (lásd 
alább), Kincs 2d6+3 
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31. Helyszín – Barbárok 
 
Az ajtót kinyitjátok, bent egy nagyrészt üres szobát találtok. 
Hirtelen hangos kiáltást hallotok magatok mögül! 
 
Mielőtt a Hősök belépnének a szobába, rájuk támad két 
BARBÁR. A két nomád már a Pagon-Síkság óta követi a 
csapatot, és itt a hegy mélyén végül utolérte őket. 
 
Sikeres Felismerés Képzettség próbával a Hősök 
észreveheti a BARBÁROK, mielőtt azok meglepnék 
őket.  Ha  nem  sikerül  a  próba,  akkor  a  két  legutolsó  
Hőst meglepik. (további szabályokat a meglepetésről az 
alap szabályköve 64. oldalán találsz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy régi dobozt találna a sarokban, ami tartalmaz egy 
fa kalapácsot,  és öt rövid karót.  Ezen kívül semmi más 
értékes dolog nincs a szobában. 
 
 

32. Helyszín – A Képcsarnok 
 
Egy az előbbihez hasonló méretű helyiségbe léptek be. Ez a 
szoba gyönyörűen fel van díszítve, márvány padlója ragyog, 
az érdes falakat fehérre festették. Mindegyik oldalt egy kép 
lóg. A szemközt található egy ajtó is. 
 
A festmények mind portrék, amik híres varázslókat 
ábrázolnak. Minden kép mellett áll egy kis tábla, hogy 
kit ábrázol a festmény. Grand a Kalmár, Juradain a 
varázsló, Suzania a boszorkány, és végül maga Zagor. 
Ha valaki megvizsgálja a képet, akkor az alábbi 
szöveget olvasd fel: 
 
A portré a Tűzhegy Varázslóját ábrázolja, mint díszes 
ruhában ül egy szépen faragott trónon. A jobb kezében egy 
csillogó ékkövet tart. Átható fekete szeme, úgy tűnik, hogy 
követ benneteket az egész szobában. Ahogy így nézegetitek a 
portrét, egyre jobban átvillan az agyatokon, hogy milyen 
hatalmas nagy ellenféllel áltok is szemben. 
 
 
 
 

A Hősök irracionális félelmet, és önbizalom hiányt 
fognak érezni, és veszítenek 1 ÜGYESSÉG pontot. Ha 
sokáig tartózkodnak a helyiségben, és a képet tovább 
bámulják, akkor ismételten elszenvedik az előbbi 
veszteséget. Ha a Hősök valamelyike felmutatja a 
Küklopsz Szemét, akkor a hatás elmúlik, és Zagor 
képmása elfehéredik, félelmetes tekintetet 
elhalványodik, helyét a fájdalom veszi át alig 
észrevehetően. 
 
Ha tovább tartja Zagor portréja előtt a Küklopsz 
Szemét, akkor az arca egyre szenvedőbbé válik. A 
festmény már nem képes kárt okozni. Minden hős 
visszakap 2 ÜGYESSÉG, és 2 SZERENCSE pontot. 
 
Meg lehet kísérelni mágikus úton a portré ellen 
fordulni, de ez nem vezet célra. Minden varázslat, amit 
a képre mondanak rá rosszul sül el. (A Hoppá! 
táblázatot kell alkalmazni az alap szabálykönyv 68. 
oldalán található). Ha fegyverrel támadják meg, akkor a 
fegyver kirepül a Hős kezéből, és megsebzi őt, vagy egy 
másik tárást. Ez történik, minden tárgyal, amivel a 
képet akarják tönkretenni. Ez után felhangzik egy távoli 
vízhangzó nevetés, és minden Hős elveszít 1 
ÜGYESSÉG pontot. 
 
Az ajtón kilépve egy kanyargó folyosón haladhatnak 
tovább. Az egyik ilyen fordulóban van egy kis falfülke, 
amely jó pihenőhely lehet a Hősök számára. 
 
 

  

BARBÁROK x2 
 
ÜGYESSÉG 7 6 
ÉLETERŐ 6 7 
 
Fegyver: Harci Fejsze 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 3 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Bőrvért 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Harci Fejsze, Kincs 2d6-1 
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33. Helyszín – A Kúszó Kötél 
 
A folyosó végén egy fából készült ajtó található, egy szépen 
faragott csont kilinccsel. 
 
Az ajtó nyitva van. Bentről semmiféle zaj nem szűrődik 
ki. 
 
Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy körte alakú helyiségbe értek. A 
padló egyenetlen. A szoba üres kivéve egy halom törmeléket 
az egyik sarokban. Egy másik ajtó található a szemközti falon. 
 
A törmelékkupac alatt a laza köveket elmozdítva két 
tárgyat lehet találni. Egy furcsa alakú botot,  és  egy  
kötelet. A fadarab sima felületű, és egy „Y”-t formáz. 
Gyakorlatilag semmi hasznát nem lehet venni – de ezt 
ne mond el a Hősöknek! 
 
FULLADÁS KÖTELE 
 
Értéke: 8at 
 
A kötél el van varázsolva, és amikor hozzáér valaki 
életre kel. Kígyó módjára kezd tekeregni, és azonnal az 
áldozat nyaka köré fonódik, majd fojtogatni kezdi. 
Kiszabadulni a kötél fogságából sikeres SZERENCSE 
próbával lehet. Ha a próbát elbukja, akkor sérülni fog 1 
ÉLETERŐ pontot. A kötél elveszti erejét, ha elszakad, 
vagy nincsen kapcsolatban élő szervezettel. 
 
 
 

 
 
 
 

34. Helyszín – A Földalatti Folyó 
 
Beléptek egy nagy barlangba, amelyet keresztülszel egy 
földalatti gyors folyású folyó. A talaj durva hordalékos homok. 
 
Egy föld alatti folyó déli partján álltok. Tőletek balra egy 
uszadék fa oszlopon, egy rozsdás harang ló, rajta felirattal: 
„Kompszolgálat két arany. Kérjük Csengetni.” A parton egy 
kis tutaj, mellette egy hosszú farúd pihen. Jobbra egy roskatag 
öreg híd ível át a háborgó vízen. 
 
A Révész 
 
Csengetésre, megjelenik a révész. Ő egy öreg ráncos 
ember, aki igen ingerlékeny. Burgess-nek hívják, 
nagyon régóta teljesít szolgálatot itt a folyón. Bemászik, 
egy evezős csónakba a túlparton, majd szép lassan 
átevez. Amikor eléri a Hősöket 3 aranytallért fog kérni 
fejenként a szolgáltatásáért. Ha valaki drágállja az árat, 
akkor a Révász motyog majd valamit az inflációról. 
 
 

Ha veszélyben érzi magát, vagy felbőszítik, akkor 
elkezd átváltozni. Szürke szőr jelenik meg a kezén, és az 
arcán fogai élessé, és hegyessé válnak. Testi mivoltában 
elkezd nőni. Ha a Hősök gyorsan megnyugtatják, úgy 
hogy felajánlanak neki több pénzt (akár varázslat 
segítségével) akkor Burgess nem fog átváltozni 
Vérpatkánnyá. Ellenkező esetben igen, és azonnal 
támadni fog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a Hősök végeznek Burgess-vel, akkor használhatják 
a csónakját. Fontos megjegyezni, hogy egyszerre csak 
két ember fér el a kicsinyke ladikban. 
 
Ha kifizetik a viteldíjat Burgess-nek, akkor ő egyenként 
átviszi a Hősöket a túlpartra. Majd a folyó túlpartjára 
evez, és elhagyja a labirintust. 
 
Ha a Hősök nem kérnek a szolgáltatásból, akkor fogja 
magát, és visszaevez a túlpartra, majd elmegy. Nem fog 
visszatérni, még akkor sem, ha újra csengetnek. 
 
A Tutaj 
 
A tutajon elfér akár négy fő is. Ezek közül egynek 
kezelnie kell a kormányrudat. Amikor eljutnak a folyó 
feléig akkor a tutaj olyan, mintha életre kelne. Hevesen 
hánykolódni  kezd  a  vízen,  olyan  mintha  a  Hősökkel  
együtt fel akarna fordulni, őket pedig a vízbe akarná, 
vetné. A Hősnek, aki a kormányrudat kezeli dobni, kell 
kétszer SZERENCSE próbát, ezen kívül kétszer 
ÉLETERŐ pont próbát. (Ha rendelkezik Tenger Ismeret 
Képzettséggel, akkor annak az értékét levonhatja a 
dobásból). Ha mindkét próba sikeres volt, akkor 
kordában tudja tartani a tutajt, és biztonságosan a 
túlpartra evickél vele. Ha elbukja akár az egyik próbát 
is, akkor a tutaj leveti magáról mindenkit a fagyos 
hideg vízbe. Miután nem maradt rajta senki, magától 
szép lassan visszaúszik a partra, ahol felszálltak rá. 
 

 
  

BURGESS A VÉRPATKÁNY 
 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver: Közepes Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: 2 aranytallér, Kincs 2d6-4 
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A Híd 
 
A  rozoga  híd  jobb  napokat  is  látott  már.  Minden  Hős  
aki rálép a hídra dobnia kell egy kockával. Ha a dobás 
értéke 6, akkor rálép egy korhadt deszkára, vagy egy 
kapaszkodó  eltörik  a  kezében  és  belesik  a  folyóba.  Ki  
kell úszni a Hősnek a partra. Ha a dobás értéke 1-5, 
akkor megáll a lábán, és nem történik semmi baj. 
Mindenkinek, aki át akar kelni a hídon háromszor, kell 
dobnia. Ha mind a három dobás sikeres, akkor átjut. 
 
A Víz 
 
Bármelyik Hős aki belesik a vízbe, vagy úgy dönt, hogy 
úszva teszi meg a távot, magára vonhatja valamilyen 
vízi lény figyelmét. Dobni kell egy kockával. Ha a dobás 
értéke 1-4, akkor nem háborgatja senki. Ha 5, akkor a 
víz elkezd bugyborékolni az úszó körül. Körbeveszik a 
piranhák. A piranhák úgy kell megküzdeni mintha egy 
ellenfél lenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a dobás értéke 6, akkor egy KROKODIL jelenik meg 
és támad rá az úszóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a KROKODILLAL elhúzódik a csata a vízben, 
tovább tart, mint két kőr, akkor megjelennek a 
PIRANHÁK,  és  rátámadnak  a  vízben  lévőkre.  A  
KROKODILRA, és a Hősre is. Ez addig tart, míg valaki 
meg nem hal. A PIRANHÁK ekkor azzal kezdenek el 
foglakozni, aki meghalt, azt tépik cafatokra. Ez alatt az 
idő alatt a többiek elmenekülhetnek. 
 
A folyó túl gyorsan árad, ha a Hősök úgy gondolják, 
hogy továbbúsznak lefelé az alagútba, akkor egyre 
lejjebb  és  lejjebb  kerülnek.  Míg  már  olyan  szűk  lesz  a  
hely, hogy alig tudnak lélegezni. Valami módon, ha 
tudnak, visszatérnek, különben megfulladnak. 
 
Minden  Hős  kap  1  SZERENCSE  pontot,  amikor  
sikeresen átér a folyón 
 
 

 
  

PIRANHA RAJ 
 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 / Hősönként 
 
Fegyver: KisHarapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 2 2 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 1 
 
Felszerelés: Nincs 

KROKODIL 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver: Nagy Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Közepes Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 1 1 2 2 3 
 
Felszerelés: Nincs 
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3. RÉSZ A BELSŐ TERMEK 
 
A labirintus északi részét, ami a földalatti folyón túl 
helyezkedik el a, Belső Termeknek nevezik. Kamrák és 
alagút rendszerekből áll, amit a sziklába vájtak még 
réges-régen. A legtöbb lény, ami ezen a részen található, 
alvilági szörny. Zagor ezen labirintusrendszere 
kanyargó és nagyon kusza, tele zsákutcákkal, és titkos 
átjárókkal. 
 
Jó pár évvel ezelőtt egy különös nagy havazás után a 
tavaszi olvadás megárasztotta a földalatti folyót. Ami 
annyira megduzzadt, hogy a Belső Termekben lévő 
szolgákat teljesen elvágta a külvilágtól. Zagor 
felismerte, hogy bajban van. Szolgák nélkül maradhat, 
ezért a halottakat mind átalakított élőholttá. Neki nem 
kell se étel, se ital. Továbbra is őrzik a Belső Termekben 
lévő helyiségeket. (a zombik a 36. Helyszínen, a 
vámpírok a 37. Helyszínen, vagy a Ghoulok a 41. 
Helyszínen) 
 
A Labirintus Mestere a 45. Helyszínen található. Zagor 
rá bízta az egész labirintus felügyeletét. Segíthet a 
Hősöknek,  vagy  akadályozhatja  is  őket.  Ez  csak  attól  
függ, hogy viszonyulnak hozzá. A kazamaták közepén 
és egy félelmetes Minutaurusz él. Ő őrzi az utolsó 
kulcsot, amivel ki lehet nyitni a kincses ládát. Szintén 
ezen a részen található a Csatabárd klán elrabolt törpéi 
(43. Helyszín). Nem szabad megfeledkezni arról sem, 
ha a Hősök nagyon magabiztossá válnának, akkor 
érdemes bevetni ellenük pár véletlen szörnyet. (a 
véletlen szörnyek táblázatát megtalálod Kiegészítések 
Fejezetben ) 
 

35. Helyszín – A Csónakház 
 
A folyosó egy erős tölgyfaajtóban végződik. Felette egy tábla 
lóg, amire az van írva: „Csónakház”. Egy kis rácsos ablakon 
át be lehet pillantani a szobába. Bent éppen csontvázak 
dolgoznak egy hajón. 
 
Az ajtó jól be van zárva. Kinyitni, csak kulccsal lehet, 
amire a Csónakház felirat van írva. Ez a 39. Helyszínen 
van. Minden Hős aki megpróbálja betörni az ajtót, az 
12cm vastag tömör tölgyfával találja magát szemben. Ez 
csak akkor sikerül, ha megdobja a Hős az Erő 
Képzettségét -4 ponttal. 
 
A csontvázak a Csónakházban nem fognak reagálni 
semmiféle bekiabálásra. Ha viszont a Hősök valamilyen 
módon a kis ablakon keresztül károsítják őket, akkor 
kinyitják bentről az ajtót, és támadásba lendülnek. 
 
Különböző fajtájú hajók találhatóak a szobába, a kis evezős 
csónaktól a egy hatalmas nagy gályáig. Egyesek már 
majdnem készen vannak, míg másoknak még csak a váza áll. 
Munkaasztalok, és mindenféle szerszámok találhatóak a fal 
mellett. Amikor beléptek a csontvázak abbahagyják a munkát. 
Némelyik felvesz egy szerszámot, míg mások deszkát fognak a 
kezükbe. Ahogy közelednek felétek, észrevesztek egy ajtót a 
szemközti falon. 
 

Négy CSONTVÁZ MUNKÁS jut egy Hősre. Mikor 
belépnek, a Csónakházba a munkát abbahagyják. A 
Hősök blöffölhetnek, hogy meggyőzzék a 
CSONTVÁZAKAT, hogy ne támadják meg őket. Ekkor 
dobni a kell Meggyőzés Képzettség próbát. A módosító 
attól  függ,  hogy  milyen  hihető a  történet.  (ne  feledd  a  
csontvázak nem észlények!). Ha nem sikerül a próba, 
akkor két csontváz megindul a szemközti ajtóhoz, hogy 
meggyőződjön az állítás igazáról. A Hősök ekkor 
jobban  teszik,  ha  eltűnnek,  és  nem  várják  meg  mivel  
térnek  vissza.  Ha  viszont  bejött  a  blöff,  akkor  minden  
Hős  kaphat  1  vagy  2  SZERENCSE  pontot.  A  
CSONTVÁZAK visszatérnek a munkájukhoz. 
 

 
 
A CSONTVÁZAK párban fognak a Hősökre támadni. 
Ha egyikük elesik, egy másik lép a helyébe, addig, míg 
el nem fogynak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CSONTVÁZ MUNKÁS 4 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 7 6 6 5 
ÉLETERŐ 5 5 6 5 
 
Fegyver: Deszka vagy Kalapács 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 1 1 2 2 3 3 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Deszka vagy kalapács 
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Ha körbenéznek a Csónakházban, és keresgélnek a 
szerszámok között, akkor találnak vésőket, 
kalapácsokat, szögeket, és hasonló dolgokat. Megbújva 
a rendes eszközök között lehet találni egy keményfejű 
kalapácsot, és egy ezüst vésőt. Mindkettő jól jön majd a 
vámpíroknál a 37. Helyszínen. Az egyik fiókban lapul 
még egy bronz kulcs,  amibe a 66-os számot vésték. (ez 
nem egyike azoknak a kulcsoknak, amik nyitják a 
kincses ládát) 
 
Ha a Hősök túl sok időt töltenek a Csónakházban (vagy 
a CSONTVÁZAK elmentek a mesterért) akkor egy 
csapat felfegyverzett CSONTVÁZ KATONA – 
Hősönként  kettő –  jön  át  az  északi  folyosón,  és  támad  
azonnal (meg a két CSONTVÁZ, aki a Csónakházban 
dolgozott) A CSONTVÁZAK kettesével támadnak rá a 
Hősökre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Helyszín – Az Álló Holtak 
 
Az ajtó nyikorog, miközben kinyílik. Odabenn teljes a 
sötétség. 
 
A szoba el van varázsolva. Sötétség varázslat uralkodik 
benne. A koromsötéten nem világít át semmi se lámpa, 
se fáklya. Aki rendelkezik Sötétben Látás Képességgel, 
az sem fog semmit sem látni. A szobában tíz ZOMBI áll 
mozdulatlanul, és figyelnek. Amint a Hősök a szobába 
lépnek a ZOMBIK lassan megpróbálják bekeríteni őket. 
Majd meglepetés szerűen leütni őket. (alap 
szabálykönyv 64. oldalán található az ide vonatkozó 
szabály) Ha a meglepetés támadás sikeres volt, és a Hős 
nem dobta meg a SZERENCSE próbát, akkor elveszti az 
eszméletét 2-12 körig. 
 
Miután a Hősök tisztában vannak a ZOMBIK 
jelenlétével felvehetik velük a harcot, de csak -6 pont 
büntetéssel, mert nem látnak semmit. A sötétséget Fény 
varázslattal, vagy Ellenvarázslattal lehet semlegesíteni. 
Egyébként nem szűnik meg, csak abban az esetben, ha 
minden  ZOMBIT  megöltek,  vagy  az  összes  Hőst  
leütötték. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha minden Hős eszméletét vesztette, akkor egy 
kupacba húzzák őket össze a dél-nyugati sarokba. 
Fegyvereiket egy másik távoli sarokba dobálják. A 
ZOMBIK visszaállnak eredeti helyükre, és továbbra is 
figyelnek. Amint a Hősök mozgolódni kezdenek, a 
ZOMBIK ismételten megtámadják őket. Ha úgy 
döntenek, hogy nem mozdulnak, és egyhelyben 
maradnak. (ez nem egy okos döntés!) Akkor a Varázsló 
küld néhány szolgát, hogy kivégezze őket. (a lényeket 
véletlenszerűen kell kidobni a véletlen szörny 
táblázatból, ami a Kiegészítések Fejezetben található) 
 
 

 
  

CSONTVÁZ KATONA 2 Hősönként 
 
ÜGYESSÉG 7 6 
ÉLETERŐ 6 7 
 
Fegyver: Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 3 4 5 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Kard 

ZOMBI x10 
 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver: Földműves eszközök 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 1 1 2 2 2 3 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Nincs 
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A falakat, és a mennyezetet ebben a helyiségben gerendákkal 
erősítették meg. Mindenféle fegyverek és pajzsok hevernek, a 
földön szanaszét. Az egyik sarokba bár hordót láttok. Egy 
ember holteste fekszik az északkeleti sarokban. Egy másik 
kijárat található az északi falon. 
 
A fegyverek – vasvillák, fejszék, bunkósbotok, 
kihegyezett botok, és hasonlók – mindegyik gyenge 
minőségű. (érdemes alkalmazni a rögtönzött fegyverek 
sebzés táblázatát)  A hordókban rum található – ha 
isznak belőle a Hősök, akkor visszakapnak 6 ÉLETERŐ, 
és 1 SZERENCSE pontot. További iszogatással nem 
lehet  több  pontot  gyógyulni,  sőt  ha  túlzásba  viszi  
valaki, akkor ittassá válik! 
 
A  holtesten  bőr  páncél  van,  a  kezeiben  kardot,  és  
pajzsot tart. Ő volt Harrod a harcos, Sindla követője. A 
koponyáját, az egyik zombinak a bunkósbotja törte be. 
A zsebében 8 aranytallért rejt, a nyakában pedig egy 
szent szimbólumot lóg, ami Sindlának van szentelve. 
(az értéke 4 aranytallér) Sikeres Felismerés Képzettség 
próba esetén, még 2 aranytallért lehet lelni a halott 
csizmájában. A kardja elvarázsolt, ha valamelyik Hős 
harcban forgatja, akkor növelheti a Kezdeti, és a 
Jelenlegi ÜGYESSÉG pontját 2-vel. 
 
Ha a Hősök túl sok időt töltenek a szobában, akkor 
észak felől hátborzongató dübörgést, és sikolyokat 
fognak hallani. 
 

 
 

37. Helyszín – Vámpír! 
 
Valami sötét kriptaféle szobába léptek be, a mennyezetet 
oszlopok tartják, Viseletes drapéria lóg a falakon. A földön 
összevissza koporsók fekszenek. A helyiség közepén egy 
díszesen faragott oltár található, mögötte a nyugati falon 
pedig egy ajtó. Az szoba nagyon hideg, és néma, mint egy sír. 
 
Ha a Hősök sok időt töltenek a szobában, akkor fel 
fogják  kelte  az  itt  lakó  VÁMPÍRT,  aki  a  legnagyobb  
koporsóban  feküdt.  Kilép  a  fekhelyéről  és  arra  kéri  a  
Hősöket, hogy jöjjenek hozzá közelebb. A sikeres 
Felismerés Képzetség próba esetén észre lehet venni a 
lény sápadt bőrét, és hegyes szemfogait. 
 
A Hősök sértetlenül el tudják hagyni a helyiséget, ha 
sietnek. Ha viszont késlekednek, akkor a Vámpír 
mindent el fog követni, hogy maradjanak, és az 
egyiküket tőrbe csalja. Hipnotikus tekintetével (ez a 
legveszélyesebb fegyvere) képes irányítani bárkit. Ha a 
Hős akire ránéz, és elbukja a SZERENCSE próbát, akkor 
a VÁMPÍR hatalmába kerül. A hipnózis alá került Hős 
kénytelen lesz az élőholt parancsait követni, még akkor 
is ha azt parancsolja neki, hogy támadja meg a társait. A 
hatás  addig  tart,  míg  a  VÁMPÍRT  el  nem  pusztítják,  
vagy az áldozat meg nem dobja a SZERENCSE 
próbáját. Minden körben próbálkozhat, hogy 
megszakítsa a kapcsolatot. 

Ha nem sikerül az első Hőst hipnotizálnia, akkor keres 
gyorsan egy másikat a VÁMPÍR. Ha közvetlenül 
megtámadják, akkor védenie kell magát, ezért nem lesz 
képes használni a hipnotikus tekintetét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

VÁMPIR 
 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 15 
3 Támadás 
 
Fegyver: Kis Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Kard 
 
Speciális: +1 a sebzés dobáshoz 
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A VÁMPÍRT kizárólag csak mágikus fegyver, vagy 
ezüstből készült fegyver sebesíti meg. Normál 
fegyverek sebzései megjelennek rajta, de azok azonnal 
be is gyógyulnak, és eltűnnek. 
 
Egy szent szimbólum, vagy fokhagyma felmutatásával 
sarokba lehet szorítani 1-6 körig. Így a Hősöknek 
elegendő idejük lesz, hogy kimeneküljenek (a VÁMPÍR 
nem fogja őket követni, ha kiléptek a kriptából). 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, harc közben szeretnének 
elmenekülni, akkor azt csak kizárólag 6 egymás utáni 
megnyert forduló után tehetik meg, és még egy sikeres 
SZERENCSE próba is szükséges hozzá. Ha nem volt 
szerencséjük, akkor kénytelenek lesznek tovább 
harcolni még 6 körig. Ha a Hős a SZERENCSE próbáját, 
nem csak elbukja, hanem balszerencsés is lesz. A dobott 
szám 12. Akkor a VÁMPÍR hipnózisa alá kerül, és társai 
ellen fordul. 
 
Ha a Hősök rendelkeznek karóval, amit a 31. 
Helyszínen találtak, akkor megpróbálhatják a VÁMPÍR 
szívébe szórni. Ehhez meg kell nyerni egy támadási 
kört,  és  sikeres  SZERENCSE  próbát  kell  dobni.  Ha  
szerencséje van, akkor a karó átszúrja a VÁMPÍR szívét. 
 
Miután a VÁMPÍRT legyőzték, akkor a teste azonnal 
elkezd öregedni, majd porrá válik. Egy kis fekete 
denevér  –  ez  a  VÁMPÍR  gonosz  szelleme  –  száll  fel  a  
porból, és megpróbál minél előbb elrepülni. A Hősök 
elpusztíthatják a kis szárnyas lényt egy sikeres 
ÜGYESSÉG próbával, vagy egy támadó varázslattal. 
Különben elrepül bele a sötétbe, és nem látják többé. 
Minden Hőst jutalmazd meg 3 SZERENCSE ponttal, ha 
sikeresen legyőzték a VÁMPÍRT. 
 
Amikor átkutatják a kriptát, akkor találni fognak 30 
aranytallért, egy könyvet (Vámpírok Vére, amely leírja 
a vér számos felhasználásának formáját) és egy „Y” 
alakú botot. A Kőoltáron látható még 6 drágakő, amit ki 
lehet feszegetni a helyéből. (egyenként 10 aranytallért 
érnek)  A  két  kisebb  koporsóban  még  két  VÁMPÍR  
alszik. – élőholt rabszolgák, akik a mester szolgálják. 
Nem fognak felébredni, csak akkor ha kinyitják a 
koporsókat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Helyszín – Az Alvó Wight 
 
Egy szobába léptek, ami tele van fa törmelékkel. Az egyik 
sarokban egy durva fa asztal látható, rajta egy kis dobozzal. 
Az ellenkező sarokban egy mozdulatlan alak hever. Bestiális 
kinézetű, szemölcsös bőr, karmos kéz. Egy ajtó található még 
az északi falon.  
 
A lény a sarokban egy WIGHT, egy nagyhatalmú 
élőholt. A Hősök ellopakodhatnak az északi ajtóhoz, ha 
úgy gondolják. Ekkor dobniuk kell Lopakodás Képzettség 
próbát. Ha a dobozt akarják megvizsgálni, akkor -4 
pontot le kell vonnia a próbadobásból. Ha bármelyik 
Hős elbukja a dobást, akkor a WIGHT fel fog ébredni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: A WIGHTET csak mágikus fegyverrel 
lehet megsebesíteni, vagy színezüstből készült tárggyal. 
Más  normál  fegyver  nem  képes  neki  sérülést  okozni.  
Minden harmadik sebzéskor, amit egy ellenfélen okoz, 
le kell vonni 1 ÜGYESÉG pontot a sebzés mellé. 
 
A doboz 4d6 aranytallért tartalmaz. 
 
Az északi falon lévő ajtót csak a kamrából lehet kinyitni. 
A déli oldalán nincsen kilincs. Az ajtó erősen meg van 
vasalva. Ha átmennek rajta, és bezáródik, akkor nincsen 
visszaút. Csak mágikus úton nyitható ki újra. 
 
 

39. Helyszín – A Csónakos 
 
Egy kicsi, büdös szobában vagytok. Két ajtót láttok, az egyik 
nyugatra vezet, a másik, amin beléptetek, délre. A helyiségben 
szétszórva bútorok, legtöbbjüket régi csónakok deszkáiból 
tákolták össze. A szobában semmi értékes nincs, kivéve egy a 
falon függő kulcscsomót. Egy evezős csónak feléből készített 
padon egy öreg, rongyos ruházatú ember fekszik hanyatt, és 
hangosan hortyog. Mellette rosszindulatúnak látszó, barna 
kutya hever. A szemei vörösek, fogai feketék. Belépésetekkel 
felriasztottátok, most gyanakodva méreget benneteket. 
Mélyről jövő morgás hallatszik torkából 
 
  

VÁMPIR x2 
 
ÜGYESSÉG 8  9 
ÉLETERŐ 9  8 
3 Támadás 
 
Fegyver: Kis Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Kincs 3d6-4 

WIGHT 
 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 9 
 
Fegyver: Kis Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Kincs 3d6 
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Egy sikeres Felismerés próbával a Hősök észrevehetnek 
egy  kulcscsomót,  ami  a  falon  egy  szögre  van  
felakasztva., pont a nyugati falon, a kutya felett. A 
Hősök elhagyhatják a szobát, ha akarják, úgy ahogy 
jöttek. 
 
A férfit Travis-nek hívják, ő felügyeli a munkálatokat a 
Csónakházban (35. Helyiség). Ha a Hősök felébresztik, 
akkor  gyorsan  felkap  egy  evezőlapátot,  de  nem  fog  
azonnal támadni, kivéve akkor, ha kiprovokálják. 
Travis  válaszolni  fog  a  Hősök  kérdésire,  de  semmi  
fontosat nem árul el magáról, vagy a gazdájáról. Ha 
elmondják  neki,  hogy  csak  a  varázsló  kincséért  jöttek,  
akkor azonnal távozásra szólítja fel őket. 
 
Ha tisztelettel bánnak vele, akkor Travis sokkalta 
beszédesebb lesz. Sokkal többet fog elmondani magáról, 
és a varázslóról. Ismeri ennek a területnek a történetét. 
Elmondja, hogy csak egyetlen út vezet át a Belső 
Termeken. Azt is elmondja, hogy Zagor változtatta át 
élőholttá a már halott szolgáit a folyó áradásakor. Ez 
akkor történt, mikor tavasszal megáradt a folyó, és 
elvágta a belső teremben lévőket a külvilágtól több 
hétig. Ekkor rengetegen éhen haltak. 
 
 

Ha a Hősök úgy akarnak Travis közelébe kerülni, hogy 
még  nem  ébredt  fel,  akkor  a  kutya  –  valójában  ez  egy  
POKOLKUTYA – nem fogja engedni,  és megtámadja a 
betolakodókat. Travis fel fog ijedni (főleg ha még 
alszik), de nem fog a harcba beavatkozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden támadási körben a POKOLKUTYA tüzet fog 
fújni a szájából. Minden ellenfelének dobnia kell egy 
kockával  –  ha  a  dobott  érték  1  vagy  2  akkor  eltalálta  a  
tűzcsóva  és  sérülni  fog  1  ÉLETERŐ pontot.  A  Hős  
dobhat SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a sérülést. 
 
Ha  a  Hősök  végeznek  a  kutyával,  vagy  más  módon  
dühítik fel Travist, akkor elkezd átalakulni. Fekete haja 
megnő, szőr jelenik meg a testén. Orra megnyúlik, az 
arca kutyaszerűvé változik át. Fogai tűhegyesek, karmai 
pedig borotvaélesek lesznek. – Travis egy 
FARKASEMBER! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POKOLKUTYA 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
2 Támadás 
 
Fegyver: Közepes Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 1 1 1 2 
 
Felszerelés: Nincs 
 
Speciális: +1 a sebzés dobáshoz 

FARKASEMBER 
 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 9 
2 Támadás 
 
Fegyver: Kis Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Kincs 3d6-3 
 
Speciális: +1 a sebzés dobáshoz 
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Ezüstből készült fegyverek dupla sebzést okoznak a 
FARKASEMBEREN. 
 
Az  egyetlen  értékes  dolog  a  helyiségben  a  falon  lógó  
kulcscsomó. Ezek közül mind számozatlan, de az 
egyikre a „Csónakház” felirat van vésve (ez nyitja a 35. 
Helyszín ajtaját). A többi kulcsnak nincsen jelentősége 
ebben a kalandban. 
 
A nyugati falon lévő ajtó Travis „éléskamrája”. A szoba 
tele van csontokkal, és romlott hússal. Ha a Hősök 
kibírják az orrfacsaró bűzt, akkor találni fognak egy 
korsót, ebben ecetben elrakott tojások vannak. Egy 
főnek, egy étkezésre való élelem. 
 
 

40. Helyszín – „Építési Terület” 
 
Követitek a folyosót nyugat felé, amikor az egy kanyarral 
hirtelen dél felé fordul. Közvetlenül a forduló előtt 
megpillantotok egy útjelző táblát, melyen ez áll: „Építési 
terület”. Előttetek egy lépcső vezet lefelé. Eddig még csak 
három lépcsőfok készült el. Egy csomó lapát, csákány és egyéb 
szerszám hever szanaszét a lépcsők mellett, de amint 
befordultok a saroknál, hirtelen mozgásba lendülnek, és 
lázasan dolgoznak a lépcsőkön. Nézitek, hogy a különféle 
szerszámok hogyan ásnak és kalapálnak, mintha láthatatlan 
munkások dolgoznának velük. Zümmögő énekszót hallotok, 
amely egyre erősödik, és felismeritek a Törpék indulóját: 
„Hej-hó, hej-hó, hej dalolni jó...“ 
 
 

 

A szerszámokat még valamikor régen a vörösgyomi 
Törpék varázsolták el. A cél az volt, hogy munkás 
nélkül dolgozzanak a járatokon. Még mindig tart a 
varázslat, így sok év távlatában is, pedig már kiűzték a 
törpéket a Tűzhegyből. A szerszámok csak akkor 
dolgoznak, ha valaki felügyeli őket. Amint a Hősök 
elhagyják, a helyiséget csökkeni fog a munkazaj, majd 
teljesen elül. A szerszámok pedig élettelenül fognak a 
földön heverni, míg valaki meg nem zavarja őket. 
 
A szerszámok csekélyke szinten, de képesek 
kommunikálni. De semmiféle hasznos információval 
nem tudnak szolgálni a labirintusról, vagy a 
varázslóról. Ha a Hősök magukkal visznek bármilyen 
eszközt, az el fogja veszíteni varázserejét, és csak egy 
hétköznapi szerszám lesz. 
 
A Hősök nyugodtan itt maradhatnak, nem fogják őket 
zaklatni a Tűzhegy lakói. Ők már ráuntak a szerszámok 
dolgoztatására. 
 

41. Helyszín – Félelmetes Meglepetés 
 
A szűk lépcsősort a sziklába vájták, vagy húsz lépcsőfok vezet 
lefele.  Aljában  az  út  egy  hatalmas  nyitott  terembe  vezet.  A  
helyiség rothadó hús szagától bűzlik. Négy test fekszik a 
földön arccal lefelé. 
 
A négy test közül kettő tényleg halott. A másik kettő 
viszont élőholt GHOULOK, akik lesben várják 
áldozataikat. Sikeres Felismerés Képzettség próbával észre 
lehet venni, hogy a testek mindegyike halott, de nem 
tudja megállapítani melyik az élőholt. Mindegyik test a 
bomlás előrehaladott státuszában van, rohadnak, és 
nyüzsögnek rajtuk a nyüvek. 
 
Ha a Hősök bármilyen formában megzavarják 
valamelyik GHOULT, akkor az meglepetésből támadni 
fog. Miután az egyik támadott, akkor a következő 
körben (ha még észrevétlen) a másik is támadásba 
lendül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: Ha a GHOUL négyszer sebzi meg 
ugyanazt a Hőst, akkor az le fog bénulni 1d6 órára 
 

GHOUL x2 
 
ÜGYESSÉG 8  8 
ÉLETERŐ 7  8 
2 Támadás 
 
Fegyver: Közepes Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Felszerelés: Kincs 3d6-3 
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Az  egyik  GHOUL  egy  fülbevalót  visel,  ami  1  
aranytallért ér. Az egyik holtest zsebében 5 aranytallér 
található, míg a másiknál 8 aranytallér, egy üvegcse, 
amiben valamilyen folyadék van, és egy 
pergamendarabot. A pergamen meglehetősen 
töredezett, az a cím áll rajta, hogy: „Zagor Útvesztője”. 
Sikeres Felismerés Képzettség próbával ki lehet venni pár 
dolgot rajta. Az egyik északra nyíló szobánál ezt 
olvashatják „.ESZ.LY” egy keleti tájolásúnál pedig azt, 
hogy  „K.S  ..  BE  ..  K”.  A  palackban  Szentelt Víz 
található, amit Kaynlesh-Ma főpap áldott meg. 
 
 
SZENTELT VÍZ 
 
Érték: 25gp 
 
Ez a kis üvegcse egy áttetsző folyadékot tartalmaz. Ez sima 
víz, amit megáldott egy pap, így feltöltötte istene erejével azt. 
 
Ha valaki megissza, akkor visszaállítja az ÉLETERŐ 
pontjait a kezdeti érték alá 2-vel. Ezen felül az 
ÜGYESSÉGET pontjait is visszaadja a kezdeti érték alá 
1-vel.  Ha élőholtak, vagy démonok ellen használják, 
akkor a víz savként fog rájuk hatni. Sebezni fog 1-6 
ÉLETERŐ pontot. 
 
 
 
 

42. Helyszín – Zagor Útvesztője 
 
Elhagyjátok a helyiséget, egy lépcsősoron felfelé kapaszkodtok 
a folyosón. Egy pár métert haladtok előre, majd élesen keleti 
irányba kanyarodik a járat, és folytatódik egyenesen tovább. 
 
Sikeres Felismerés Képzettség próbával a Hősök 
észrevehetik, hogy a mennyezetben a kanyar után egy 
erős vasrács van elhelyezve. A rácsot nem lehet 
fizikailag kioldani. Sikeres Csapda Ismeret Képzettség 
próba dobással meg lehet állapítani, hogy akkor fog 
működésbe lépni, mikor az utolsó Hős is áthalad alatta. 
 
Függetlenül attól, hogy a Hősök tisztában vannak-e a 
ráccsal, vagy sem, amikor aktiválják, fülsiketítő robajjal 
fog lecsapódni. Elzárja a visszafelé vezető utat. A rács 
ugyanolyan típusú, mint amivel a 11. Helyszínen 
találkoztak már a Hősök. Ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak rá mint az ott leírtakban olvasható, ha a 
Hősök át akarnak rajta jutni. 
 
A rácstól keleti irányba található Zagor Útvesztője. Ez 
egy komplex labirintus tele kanyargó folyosókkal, 
zsákutcákkal, csapdákkal, és vérszomjas szörnyekkel. A 
Hősöknek  sikeresen  át  kell  jutniuk  a  labirintuson,  ha  
szeretnének a varázslóval megküzdeni. 
 
Nézd  meg  a  labirintus  térképét,  és  vizsgáld  meg  az  
elrendezését. A Hősöknek ne legyen egyszerű 
megtalálni a megfelelő utat. Állj meg minden 
kanyarnál, kereszteződésnél, zsákutcánál, és ajtónál. 
Kérdezz  rá,  hogy  most  mit  szeretnének  csinálni,  mi  
legyen  a  következő lépés?  Írd  le  a  labirintust,  de  csak  
egyszerűen. A Hősök nem hagynak lábnyomokat. 
(Tehát ha visszakeverednek a rácshoz, akkor ne 
derüljön ki róla, hogy itt már jártak egyszer. Egyszerűen 
mond nekik, hogy egy rács zárja el az utatokat, és várd, 
meg  míg  a  Hősök  eldöntik,  hogy  mit  tesznek.)  Ha  a  
Játékosok nem készítnek az elejétől fogva térképet, 
akkor gyorsan el fognak tévedni! 
 
Észre fogod venni, hogy bizonyos falakon, és 
zsákutcákban fel vannak tüntetve bizonyos jelek. Ezek 
(S),  és (TT).  Az (S) azt jelenti,  hogy titkos ajtó található 
azon a helyen, itt a Hősök átjuthatnak a labirintus egy 
másik pontjára. Megtalálni az ajtót sikeres Felismerés 
Képzettség próbával lehet. De csak akkor képesek 
megtalálni, ha keresik. A (TT) jelöli a Teleport Csapdát. 
Ezek  is  olyan  csapdák,  amiket  ha  a  Hősök  ha  nem  
keresnek, akkor nem fognak észrevenni, egyszerűen 
csak keresztülsétálnak rajta. Sikeres Felismerés Képzettség 
próbával rá lehet jönni hogy teleportáltak. Amikor 
aktiválódik, akkor az egész csapatot egy véletlen helyre 
viszi a labirintusban. Sikeres Csapda Ismeret Képzettség 
próbával meg lehet találni a Teleport Csapdákat, de azt 
nem lehet megmondani, hogy hova fog vinni. 
 
Ha a Hősök a labirintos olyan pontján keresgélnek, ahol 
nincsen titkos ajtó, vagy teleport csapda, akkor 
magukra vonhatják valamilyen szörny figyelmét. Egy 
kockával kell dobni, ha az érték 6-os, akkor a Véletlen 
Találkozások táblázatból kell kidobni, hogy mivel is 
futottak össze. 
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43. Helyszín – Kártyázó Törpék 
 
Az ajtó kinyitjátok, és beléptek egy kicsi, füstös szobába. Bent 
egy faasztal mellett négy apró emberke üldögél. Talán egy 
méter magasak, de szemmel láthatóan mindnyájan felnőttek. 
Bőrük cserzett, szakálluk hosszú és bozontos. Szitkozódnak, 
nevetgélnek és tréfálkoznak kártyázás közben. Hanyatt dőlnek 
apró székükben, és hosszú agyagpipából eregetik a füstöt. Az 
asztalon maréknyi rézpénz és négy korsó sör. Ahogy beléptek, 
mulatságuk félbeszakad. Résen vannak, de nem látszanak túl 
veszélyesnek. Egyikük feláll, és megjegyzést tesz hiányos 
neveltetésetekkel kapcsolatban, miszerint még csak nem is 
kopogtatok az ajtón belépés előtt. A többiek egyetértően 
bólogatnak. 
 
 

 
 
 
A négy humanoid törpe, a Csatabárd klán tagjai. Ők 
azok, akik eltűntek. A vezérük Ragan beszél a 
Hősökkel.  Véletlenül  jutottak  csak  be  a  Tűzhegy  
labirintusába, mikor egy új bányajáraton át 
idekeveredtek. Sajnos elvágták a menekülési útjukat, 
ezért menedéket kerestek Zagor labirintusába, míg ki 
nem találnak valamit. 
 
Ha a Hősök barátságosan bánnak a törpékkel, akkor ők 
elmesélik nekik a történetüket, hogy hogyan kerültek 
ide. Ha a Hősök beszélnek a halott törpéről, akivel a 10. 
Helyszínen találkoztak, akkor mindegyikük lehajtott 
fejjel csendben marad. Majd a következőket mondja 
Ragan: 
 
 
 

„Mily szomorú hír, Corin az elveszett társunk volt” mondja 
Ragan „Amikor visszatérünk a klánhoz, tájékoztatni fogjuk 
őket a veszteségről.” 
 
Ha a Hősök segítséget kérnek, hogy merre is menjenek 
tovább a labirintusban, akkor Ragan a következőt fogja 
mondani: 
 
„Az  egyetlen  kiút,  ha  továbbmentek,  egyre  mélyebbre  a  
labirintusban.  A  legbiztosabb  út,  ha  elhagyod  a  szobát,  és  
jobbra fordultok, azután megint jobbra, balra, azután 
egyenesen, azután... talán jobbra?” És itt egy kicsit 
elbizonytalanodva bevallják, hogy nem teljesen biztosa 
dologban. 
 
A Hősök csatlakozhatnak a törpékhez, ha szeretnének 
kártyázni. Minden résztvevőnek dobnia kell két 
kockával: ha a dobott érték páros, akkor annyi 
aranytallért vesztett. Viszont ha páratlan, akkor annyi 
aranytallért nyert. A Hős, ha akarja, SZERENCSE 
próbával befolyásolhatja a játék kimenetelét. 
 
Ha a törpéket megtámadják, vagy kiderül, hogy a 
Hősök csalnak a kártyázás közben, akkor lenyúlnak 
maguk mellé, és felveszik a fejszéjüket. Azonnal 
támadni fognak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az asztalon lévő aranytallérok száma 3D6. Ha a Hősök 
már jártak ebben a szobában, akkor ha visszatérnek ide, 
üresen találják. 
 

44. Helyszín – Minotaurusz 
 
Egy hatalmas, négyszög alakú terembe jutottatok A földön 
szanaszéjjel törött cserépdarabok hevernek. Egy nagyméretű 
agyagedény azonban érintetlen és tiszta, átlátszó folyadék van 
benne. Egy teli tál aranypénz van mellette. Egy különös, félig 
ember, félig bika alakú teremtményt pillantotok meg, a 
hátatok mögött. Egy Minotaurusz közeledik felétek! Lehajtja 
fejét, szarvaival célba veszi benneteket. 
 
  

TÖRPE x4 
 
ÜGYESSÉG 7 6 7 7 
ÉLETERŐ 4 6 7 5 
 
Fegyver: Fejsze 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 2 3 3 3 4 
 
Páncél: Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Bőrpáncél, Fejsze, Kincs 3d6-5 



50 A TŰZHEGY VARÁZSLÓJA KALANDMODUL 

A  lény  egy  MINOTAURUSZ,  aki  éppen  akkor  ér  oda  
mikor  a  Hősök  belépnek  a  szobába.  Az  ajtóban  áll,  és  
nagy lendülettel a Hősök közé veti magát lehajtott fejjel. 
Megpróbálja őket felöklelni. Meglepetésből támad, 
mindenki sérülni fog 1-6 ÉLETERŐ pontot. Elkerülni 
kizárólag csak Kitérés Képzettség, vagy SZERENCSE 
próbával lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A  MINOTAURUSZ  követni  fogja  a  Hősöket,  ha  azok  
úgy döntenek, hogy visszamenekülnek a labirintusba. 
Az agyagedény friss vizet tartalmaz. Az edény dupla 
fenékkel rendelkezik, ahol el van rejtve egy vörös kulcs, 
amibe a 111-es számot vésték. Ha a vizet elkezdik 
kiönteni, akkor hallani lehet, hogy csörög az 
agyagedény alján valami. Ez az utolsó kulcs, ami 
szükséges ahhoz, hogy ki lehessen nyitni a varázsló 
kincses ládáját a 48. Helyszínen. A tál csak 8 valódi 
aranytallért tartalmaz, a többi „érme” hamis, festett 
agyagkorongok. 
 
Minden Hős kap 1 SZERENCSE pontot, ha legyőzték a 
MINOTAURUSZT,  és  még  egyet,  ha  megtalálták  a  
kulcsot. 
 
Ha a Hősök visszajutottak ehhez a szobához, akkor egy 
véletlen találkozást kell dobni a Véletlen Találkozások 
táblázatból. (ez megtalálható a Kiegészítések Fejezetben) 
 

 
 
 

45. Helyszín – A Labirintus Felügyelő 
 
Egy négyzet alapú szobába értek. Minden fal, a padlótól a 
mennyezetig telis tele van könyvekkel. A helyiség közepén egy 
asztal található, ami tele van papírlapokkal, és pergamenekkel. 
Az asztalnál egy ősz hajú öregember ül. Kezében lúdtollal, 
éppen írt valamit. Felpillant, és csak bámul rátok. 
 
A labirintus felügyelőjét maga Zagor bízta meg, hogy 
rendezze az útvesztő dolgait. Ő itt él, könyveivel 
körülvéve. Nem gonosz, de rendkívül udvariatlan, és 
arrogáns. A Hősöket megvetéssel kezeli, míg el nem 
hagyják a szobáját. Ha barátságosan viszonyulnak 
hozzá akkor ő Teleport varázslatot fog rájuk mondani, 
és a labirintus egyik zsákutcájába küldi őket. 
 
Ha azonnal fenyegetve lépnek fel ellene, akkor 
nyüszítve bújik az asztala alá, addig, míg a Hősök nem 
biztosítják arról, hogy nem esik bántódása. Arrogáns 
hozzáállása gyorsan visszatér, de készségesen válaszol 
egy két kérdésekre. Semmit sem fog elárulni a 
varázslóról, és a kincséről. Ha a kulcsok felől 
érdeklődnek, akkor csak annyit fog megjegyezni, hogy 
„munka után biztos szomjasak”. Majd kuncog egyet 
magában, a jó tréfáján. Ha a kiút felől érdeklődnek a 
Hősök,  akkor  elmondja  nekik,  hogy  a  déli  ajtón  át  
távozzanak, aztán a folyosón az első kereszteződésnél 
forduljanak balra. Haladjanak tovább, és ismételten 
balra kell fordulni. 
 
  

MINOTAURUSZ 
 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 12 
2 Támadás 
 
Fegyver: Nagy Ütés 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 2 2 2 3 4 5 
 
Páncél: Könnyű Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 2 
 
Felszerelés: Kincs 3d6 
 
Speciális: +2 a sebzés dobáshoz 
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Egyéb Szabály: A Védelem gyűrűje a LABIRINTUS 
FELÜGYELŐT meg fogja védeni minden fizikai 
támadástól. Mágia által továbbra is sebezhető lesz. A 
gyűrű, csak a varázsló kezén működik, ha leveszik 
róla,akkor elveszíti a varázserejét. 
 
A LABIRINTUS FELÜGYELŐ megpróbálja a harcot 
elkerülni. Elsőre Altatás varázslatot alkalmaz, és ha ez 
sikerült, akkor teleportálja a csapatot. Ha nem jön össze 
neki, akkor saját magát teleportálja el. 
 
Több ezer könyv található a polcokon. Ezek között 
színte bármi megtalálható, minden témában. Ha a 
LABIRINTUS FELÜGYELŐ jelen van, akkor nem fogja 
engedni, még azt se, hogy valaki rá pillantson szeretett 
könyveire. Ekkor azonnal elteleportálja a csapatot, a 
labirintus egy véletlen pontjára. Ha a Hős keres valami 
konkrét címet, akkor 1 a 6-hoz az esélye, hogy 
megtalálja. 
Ha a Hősök visszatérnek a szobába, a LABIRINTUS 
FELÜGYELŐ (ha  még  él)  az  asztalánál  ül,  és  
ugyanolyan arrogánsan fogja őket fogadni. 
 

 
  

LABIRINTUS FELÜGYELŐ 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 6 
MÁGIA 12 
Mágia Pont 20 
2 Támadás 
 
Fegyver: Kis Ütés 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 1 2 3 3 3 3 4 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 
Varázslat: Összezavarás, Félelem, Ellenvarázs, 

Altatás, Fal, Teleport 
Felszerelés: Bot Védelem gyűrűje, Kincs 3d6-3 
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4. RÉSZ A VARÁZSLÓ 
 
Most már csak két ellenfél áll a Hősök és a mérhetetlen 
gazdagság útjában. Az egyik egy hatalmas tűzokádó 
vörös sárkány. A másik maga Zagor a Tűzhegy 
tejhatalmú ura. Mindegyike külön-külön is 
veszedelmes ellenfél. De mindegyikőjük rendelkezik 
gyenge ponttal. Ha erre rájönnek a Hősök, és ki tudják 
használni, akkor könnyedén tudnak felettük 
győzedelmeskedni. 
 

46. Helyszín – A Sárkány Barlangja 
 
Az  út  nyugatra  kanyarodik  és  szűkülni  kezd.  Egy  kis  
sziklaboltívhez értek, le kell görnyednetek, hogy átférjetek 
alatta. A boltív másik oldalán megálltok, és körülnéztek. 
Hatalmas barlangba jutottatok, a vége a távoli homályba vész. 
A barlang egy részét természetes fény világítja meg, mely 
egy, a tetején lévő lyukon sugárzik be. Semerre sem látok 
kijáratot. Amint körülnéztek, morajlást hallotok. Fakó fény 
parázslik fel  a  sötétségben. Hirtelen egy lángcsóva csap fel  a  
barlang mélyéből. 
 
Minden Hősnek dobnia kell Kitérés Képzettség próbát, 
hogy elkerülje a tűzgolyót, ami 1-6 ÉLETERŐ pont 
sebzést okoz. (SZERENCSE próbával felezhető a sérülés 
mértéke.)  Hatalmas  VÖRÖS  SÁRKÁNY  jelenik  meg  a  
következő pillanatban a sötétségből. 
 
Zagor  mióta  a  Tűzhegy  ura  két  különböző VÖRÖS  
SÁRKÁNYT bérelt fel, a személyes védelmére: 
Grithanix és Slythergach. Az csak a Kalandmesteren 
múlik, hogy melyikükkel küzdenek majd meg a Hősök. 
Slythergach az öregebb, és nagyobb veszélyt jelent a 
Hősökre, de Grithanix sem szabad alábecsülni, ő se 
könnyű eset! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: Grithanix képes minden második 
körben tűzet fújni. A Hősök csak sikeres Kitérés 
Képzettség próbával tudják elkerülni. Ha ez nem 
sikerül, akkor sérülni fognak 2-12 ÉLETERŐ pontot. 
(SZERENCSE próbával felezhető a sebzés) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb Szabály: Slythergach képes minden körben tűzet 
fújni. A Hősök csak sikeres Kitérés Képzettség próbával 
tudják elkerülni. Ha ez nem sikerül, akkor sérülni 
fognak 3-18 ÉLETERŐ pontot. (SZERENCSE próbával 
felezhető a sebzés) 
 
További információkat a két sárkányról a Kiegészítések 
Fejezetben találhatsz! 
 
 
 

 
  

GRITHANIX 
 
ÜGYESSÉG 11 
ÉLETERŐ 14 
2 Támadás 
 
Fegyver: Nagy Karmok/Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 3 4 4 4 5 5 6 
 
Páncél: Közepes Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 1 1 2 2 3 
 
Felszerelés: Kincs 4d6 

SLYTHERGACH 
 
ÜGYESSÉG 14 
ÉLETERŐ 23 
3 Támadás 
 
Fegyver: Nagyon Nagy Karmok/Harapás 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 6 6 8 8 10 12 14 
 
Páncél: Nehéz Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 1 1 2 2 3 4 
 
Felszerelés: Kincs 4d6+3 
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Ha a Hősök felfedezték a Sárkánytűz varázslatot az 5. 
Helyszínen, akkor remélhetőleg most alkalmazni 
fogják. Az elmondott sikeres varázslat után a Sárkány 
szájában formálódó tűzgolyó, visszafordul a torkába. 
Hatalmas kínokat okozva ezzel. Ez után a szörny 
felemelkedik a levegőbe, és mennyezetben lévő lyukon 
át elrepül. 
 
Ha a Hősök legyőzték a SÁRKÁNYT, akkor jutalmazd 
meg őket 3 SZERENCSE ponttal. A barlangban nincsen 
semmiféle kincs. Ellenben itt nyugodtan tudnak pihenni 
(nem lesz véletlen szörny, nem olyan ostobák, hogy egy 
Sárkány fészkébe sétáljanak). A Hősök gyaníthatják, 
hogy már nagyon közel járhatnak a varázslóhoz, ezért 
ha szükséges, most felkészülhetnek a véső 
összecsapásra. 
 
 

 
 
 

47. Helyszín – A Tűzhegy Varázslója 
 
Egy hatalmas, fából készült ajtóhoz értek, amely egy kissé 
nyitva van. Jobban kinyitjátok és belestek, hogy megtudjátok 
mi is van benn a szobában. Egy apró öregember üldögél egy 
asztalnál, és egy csomag kártyával játszadozik. Teljesen 
ártalmatlan, jótét léleknek tűnik, ősz szakállával és hajával. 
Egy ajtót láttok még a szemközti falon. 
 
 

 

Az öregember maga Zagor a Tűzhegy Varázslója. 
Jelenleg mágiával álcázza magát. Teljesen tisztában van 
a Hősök szándékával, és várt rájuk. 
 
Ha a Hősök barátságosan viszonyulnak az 
öregemberhez, akkor ő meginvitál mindenkit az 
asztalához. Majd merően elkezdi bámulni a őket. A 
Hősök úgy fogják érezni, hogy hipnotizálni akarják 
mindegyikőjüket. A Hősöknek dobniuk kell sikeres 
SZERENCSE próbát, hogy elkerüljék a befolyásolást. A 
hipnotizált Hős 2-12 körig lesz a varázsló akarata alatt, 
vagy addig, amíg él. 
 
Amint a Hősök támadnak, Zagor hírtelen eltűnik, és az 
ellenkező sarokban megjelenik, nevet, és gyenge 
próbálkozásnak minősíti a próbálkozást. Ezt többször is 
megcsinálja  a  Hősökkel.  Végül  megunja  a  játékot,  és  
felveszi az eredeti alakját: 
 
Az erőtlen öregember egyszer csak átalakul. Termete megnő, 
cafatokká szakadt rongyai aranyból és bársonyból készült 
palásttá válnak. Ráncai eltűnnek, a bőre kisimul, egy fiatal 
erős férfi áll veletek szembe. 
 
„Üdvözöllek benneteket kalandorok!” mondja szórakozottan 
„Már vártam rátok.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További leírásokat találsz a Tűzhegy varázslójáról a 
Kiegészítések Fejezeben. 
 
Zagor ismeri szinte az összes varázslatot, de ezek közül 
is elő szeretettel fogja a kedvenceit használni a 
Hősökkel szemben (például Tűzlövedék, Gyengítés, 
Energia Lövedék, és Villám). Ezek mellett 
védővarázslatokat is aktivál, ha szükséges (Sötétség, 
Félelem Keltés, Villanás!, Illúzió, és Ellenvarázslat). Ha a 
küzdelem rossz irányba fordul számára, akkor a 
Láthatatlanság, vagy a Teleportálás varázslatot fogja 
használni, hogy egy lélegzetvételnyi időhöz jusson, 
hogy  elmondjon  egy  nagyobb  varázslatot,  mint  a  

OLDORAN ZAGOR 
A Tűzhegy Varázslója 
 
ÜGYESSÉG 12 
ÉLETERŐ 18 
MÁGIA 16 
Mágia Pont 40 
2 Támadás 
 
Fegyver: Fegyvertelen 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 4 4 4 4 6 8 10 
 
Páncél: Közepes Szörny Páncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 1 1 2 2 3 
 
Varázslat: Szinte mindegyik! 
Felszerelés:  Kincs 4d6+6 
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Csótány, Kővé választás, vagy a Halálvarázs a legerősebb 
ellenfelére! 
 
Ha a Hősök hallották a hírt,  hogy a varázsló erejét egy 
pakli kártyából nyeri. Megpróbálhatják elpusztítani a 
lapokat, ami az asztalon van. Amit Zagor rájön, hogy a 
kártyáit akarják tönkretenni, mindent feltesz egy lapra, 
mert égtelen haragra gerjed. Minden lap 
megsemmisülése után (égetés, eltépés, kettévágás, stb) a 
varázsló elveszti mágikus erejének egy részét. Időbe fog 
telni, míg az egész paklit megsemmisítik, pontosan 
négy  körbe.  Minden  körben  Zagor  veszíteni  fog  1  
ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ és MÁGIA tulajdonság pontot, 
ezen felül 10 Mágia Pontot is. A varázsló természetesen 
minden  be  fog  vetni,  hogy  hatalma  ne  csökkenjen.  Ha  
minden lapot elpusztítottak, akkor Zagor a szemközti 
ajtón át menekülni fog. Bezárja maga után az ajtót és 
előveszi a varázskönyvét. Ebből képes regenerálni a 
Mágia Pontjait. Körönként 5 pontot fog visszakapni. 
 
Ha a Hősök megszerezték a Küklopsz Szemét a kaland 
során, és úgy vélik, hogy most használják a varázsló 
ellen. Zagor azonnal felismeri a veszélyt, és minden 
erejét arra Hősre fogja összpontosítani, akinél a drágakő 
van. Ha nem tudja megölni, vagy ártalmatlanná tenni a 
Hőst egy kör alatt, akkor a Küklopsz Szeme erős 
fegyvernek bizonyul ellen. A következő fog történni: 
 
Felmutatod a Küklopsz Szemét, s a drágakő tompán izzani 
kezd. Rámutatsz a kővel, mire a varázsló sikoltozni kezd. Egy 
sarokba hátrál, mikor az ékkő egy fénysugarat lövell ki. Ahogy 
a fény rávetődik, az a földre hanyatlik, és figyelemre méltó 
változáson megy keresztül. Zsugorodni kezd, és a szemetek 
láttára öregszik meg. Bőre ráncossá válik, majd megrepedezik, 
hamarosan csak egy alaktalan kupac marad a testéből. 
Néhány perc múlva a drágakő izzása abbamarad. Egy 
élettelen köpeny ennyi maradt belőle a padlón. 
 
A szemközti falon lévő ajtót két zár nyitja. A zárak 
nyitására jó bármilyen két fajta kulcs, amit a 
labirintusban találtak a Hősök. Másik módja a 
bejutásnak, az az ha betörik az ajtót. Ez csakis sikeres 
Erő Képzettség próbával lehet. (-5 pont büntetéssel) 
 

 
 

48. Helyszín – A Kincsesláda 
 
Egy kicsi, homályos kamra tárul a szemetek elé. A falakon 
arany- és ezüstcsipkékkel gondosan díszített függönyök 
lógnak. Az egyik sarokban magányos fáklya lobog, fényét a 
középen álló alacsony asztalra veti, amin hatalmas láda 
fekszik. Odaléptek, hogy megvizsgáljátok, de váratlanul, 
körös-körül, mindenfelől (de mégsem meghatározható helyről) 
titokzatos hang csap fel, és betölti a szobát. Olyan, mint a 
gyülekező viharfelhők között felharsanó mennydörgés. Ahogy 
közeledtek a láda fele a zaj egyre erősödik. 
 
 

 
 
A ládát csakis kizárólag három kulccsal lehet kinyitni. 
Ezeket a Tűzhegy belsejében lehet megtalálni. A Kis 
Kulcs a 30. Helyszínen található. (ennek a száma 111) A 
Vörös Kulcs a 44. Helyszínen van elrejtve. (ennek a 
száma 111). Az utolsót pedig a Bronz Kulcsot a 4. 
Helyszínen lehet megtalálni. (ennek a száma 99) 
 
Ha rossz kulcskombinációt használnak, akkor veszélyes 
csapdákat fognak vele aktiválni. Ha az egyik kulcs nem 
megfelelő, akkor savat fog kilövellni a láda. (az a Hős 
aki a kulcsokat forgatja, sérülni fog 5 ÉLETERŐ pontot, 
míg a többiek a szobában a gőzöktől 2 ÉLETERŐ pontot 
fognak veszíteni). Ha két kulcsot rontanak el, akkor 
mérgezett nyilat fog kilőni a láda. Három hibás kulcs 
esetén, három nyilat lő ki. Ezek a lövedékek a Fekete 
Rózsa nevű méregbe vannak mártva. 6 ÉLETERŐ 
sebzést okoznak. A csapdákat el lehet kerülni, sikeres 
Kitérés Képzetstég, vagy SZERENCSE próbával. 
 
Minden más próbálkozás, ami a láda felnyitására 
irányul (felfeszítés, mágia, zárnyitás, stb) szörnyű 
büntetést fog magával vonni. Fülsiketítő mennydörgés 
fog a kis szobában hallatszani, vízhangozva körbe, 
körbe. Majd a levegőből, egy villám csap bele abba, a 
Hősbe, aki megpróbálta felnyitni a ládát. Sikeres 
SZERENCSE próbával elkerülhető a sérülés, különben a 
Hős veszíteni fog 3 ÜGYESSÉG, és 8 ÉLETERŐ pontot. 
Minden olyan tárgy, amit a feltöréshez használt 
semmivé fog foszlani (fegyver, zárnyitó készlet, stb.) 
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Olvasd  fel  az  alábbi  sorokat,  ha  mind  a  három  kulcs  
passzol a zárba: 
 
Amint az utolsó kulcs is megfordul, engedni kezd a láda 
fedele, és felemelheted. Hogy meglássátok, mi van benne, amit 
láttok, az a legvadabb álmaitokat is felülmúlja – ékszerek, 
gyémántok, rubintok, gyöngyök, és számtalan aranytallér. 
Ahogy mélyebbre ástok a kincses ládában, kezetekbe akad a 
varázsló saját könyve. Ez a könyv sokkal értékesebb, mint az 
egész kincsesláda együttvéve. Sikerült legyőznötök a Tűzhegy 
Varázslóját, az összeharácsolt kincsei most már a tiétek. Most 
már rajtatok múlik mire is használjátok fel, ez az utolsó nagy 
kérdés! 
 
A láda a következő dolgokat tartalmazza: 
 
· Érmék összértéke 3D6 x 100 aranytallér 
· Ékkövek, ékszerek, drágakövek, 5D6 x 10 

aranytallér összértékben 
· 2D6 darab varázstárgyat 
· Zagor saját varázskönyve (választható) 
 
Az alap szabálykönyv 10. Fejezetében további 
információkat lehet találni, hogy milyen varázstárgyak 
is voltak a ládában. 
 
ZAGOR VARÁZSKÖNYVE 
 
Értéke: 2500 at* 
 
Ez egy nagyon vastag pikkelyes bőrből készült könyv. 
Nagyon réginek tűnik. Tapintása hideg, és valamiféle gonosz 
aura leng körbe. 
 
Ez a könyv Zagor saját varázskönyve, a következő 
varázslatokat tartalmazza: Sötétség, Félelem keltés, 
Parázsló szemek, Gyengítés, Parancs, Méreg, Csótány, Kővé 
választás, Élőholt Teremtés, Gyilkos Tőr, és a Halálvarázslat. 
Mindegyik  varázslat  démoni  nyelven  íródott.  Így  az  a  
Hős aki meg akarja tanulni varázslatokat, el kell 
sajátítania a nyelvet, vagy keresnie kell valaki, aki képes 
elolvasni a könyvet! 
 
A könyv ezen kívül tartalmazza a Tűzhegy lakóinak a 
leírását, és az utasításokat, hogy kivel hogyan kell 
bánni. Ezen felül Zagor labirintusának teljes és részletes 
térképét, azon bejelölve az összes létező csapdát. 
 
Naponta egyszer egy gonosz varázsló képes a könyvvel 
visszaállítani a Mágia Pontjait a kezdeti értékre. Ezt a 
képességét a könyvnek, kizárólag csak gonosz 
varázslók képesek igénybe venni, a jók nem. 
 
* A varázskönyv valódi értéke, csak gonosz varázslók körében 
értendő. Más mágiahasználók, vagy kereskedők, ennél az 
árnál jóval alacsonyabbat fognak kínálni érte. Ez lehet azért, 
hogy busás haszon fejében tovább adják, de lehet azért is, mert 
el akarják pusztítani ezt a gonosz ereklyét! 
 
 
 
 
 

Teljes mértékben előfordulhat, hogy a Hősök nem 
találták meg az összes kulcsot a kaland folyamán. Ha ez 
a helyzet, akkor vissza kell menniük a labirintusba, és 
tovább  kell  keresniük.  Az,  hogy  mennyire  lesz  nehéz  
megtalálni a kulcsokat, már csak rajtad a 
Kalandmesteren áll. Egyszerűen dobathatsz, a 
játékosokkal SZERENCSE próbát hátha gyorsan 
felkutatják a hiányzó kulcsot. De dönthetsz úgy is, hogy 
pontosan végigjátsszátok a kutatást. Így újra járhatják a 
Hősök a már felfedezett szobákat, és újakat deríthetnek 
fel. Használd a Véletlen Szörny táblázatot, a már ismert 
helyiségeknél.. Az okos játékosok kihallgathatják a 
túlélőket (Labirintus Felügyelő, Törpék, Arnor, Travis, 
stb.), hogy megtudják a kulcsok helyét. Varázslattal 
rendelkező Hős bevetheti a Keresés varázslatot. Ezzel 
tudni fogja majd a pontos irányt. 
 
Előfordulhat, hogy egy vagy több Hőst Zagor, vagy a 
Sárkány megöl. A játékosok ilyenkor csalódottak 
lesznek, mert a cél előtt buktak el, igaz egy 
nagyhatalmú ellenfél által. Ha úgy véled, hogy igen 
nagyvonalú akarsz lenni, akkor a végzetes csapás nem 
öli  meg a  Hőst,  hanem csak  eszméletét  veszti  tőle,  egy  
átmeneti ideig. 
 

EPILÓGUS 
 
Minden játékos, aki végigvitte a kalandot kapni fog 150 
Tapasztalati Pontot. Ezen felül lehet még nekik adni 10-
15 pont között, a jó szerepjátékért. 
 
Ami ezek után történik, az kizárólag a Kalandmesteren 
múlik. Zagor könyvével a Hősök biztonságosan 
kijuthatnak a labirintusból, akár harc nélkül is. Egy 
gonosz Hős dönthet úgy, hogy magának akarja a 
könyvet,  elmenekül  vele,  és  átveszi  a  hatalmat  a  
Tűzhegy belsejében. 
 
A három közeli falu, miután értesül a varázsló haláláról, 
nagyon hálásak lesznek a Hősöknek. Elhalmozzák őket 
mindenféle jóval. A törpék klánja a Vörösgyomiak is 
hálásak lesznek, hogy ismét birtokba vehetik rég 
elrabolt településüket. 
 
Béke tér vissza a Pagan Síkságra, de ki tudja, hogy ez 
meddig is fog tartani? A varázsló halálával a környező 
támadások mértéke jócskán visszaesik az utakon. 
Kevesebben esnek áldozatul rablótámadásnak. 
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KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
A FALUK, AHONNAN A HŐSÖK 
INDULHATNAK 
 
Mint a Bevezetőben is már említve volt a Tűzhegyet 
három kis faluból lehet megközelíteni. Az alábbi 
leírásokban további részleteket találsz a falvakról, mint 
kiemelkedő épületek, és helyi hírességek. 
 
ANVIL 
Népesség: 498 fő 
 
Anvil  lakói  már  sok  sok  éve  élnek  a  Tűzhegy  
árnyékában. Mikor a termés elkezdett a környéken 
romlani, tudták, hogy a Tűzhegyből származó 
gonoszság áll ennek a hátterében. A legbátrabb férfiak 
vették kezükbe az ügyet, és bemerészkedtek a Tűzhegy 
belsejébe, hogy végezzenek a varázslóval. Senki sem 
tért vissza. Kivéve egyvalakit, aki csak árnyéka volt 
önmagának. Most reményvesztetten éldegélnek, és 
várják a varázsló megtorlását. 
 
· Anvilban két nagy ivó található Hullgrim Sörözője 
és a Két Hold fogadó. Mindegyikben kapni ételt, és 
italt, valamint szállást, az ellátás tisztességes, az ágyak 
tiszták. A falubeliek apraja, nagyja majdnem napi 
rendszerességgel megfordul, valamelyik ivóban. 
 
· Filious Graveltoe Anvil egyetlen varázslója. 
Kötekedő alak, és nagyon szenilis. Filious még ebben az 
évben nem mondott el egyetlen varázslatot sem. 
Készletei nagyok, nála be lehet szerezni bármelyik 
varázslat komponenst. 
 
· Solamin a helyi fegyverkovács. Láncingeket, és 
különböző páncélokat vásárol Zengisből, kifejezetten 
abból a célból, hogy eladja a kalandoroknak, akik a 
Tűzhegyhez tartanak. 
 
· Chorster Ironhope a helyi pap, aki Telak-ot követi.  
A  lovagból  lett  pap,  már  régen  letette  fegyvereit,  és  
mostanában Anvil kis szentélyében teljesít szolgálatot. 
Adomány fejében megáldja a Hősök fegyverét, ami a 
következő csatában  +1  pontot  fog  sebezni.  Ezt  a  
dobáshoz kell hozzáadni. 
 
KOKHÍDFALVA 
Népesség: 330 fő 
 
Kokhídfalva egy álmos kis falu, a Kok folyó partján. 
Félúton áll Zengis, és Fang között. A lakosság nagy 
része ember, akik halászatból és vadászatból élnek. Fő 
vadászterületük a Jégujj hegység alsóbb területei. 
 
· Sindla a Szerencse istennőjének templomában a 
Szerencse, és Kegyelem házába szinte minden lakó 
napjában egyszer megjelenik a leróni kegyeletét, és 
áldásért  folyamodni.  A  főpap  Jaymar.  Ha  felkeresik  a  
Hősök, akkor ő egy kis segítséget nyújt a számukra. 
Megáldj a csapatot Sindla kegyelméből. (a kaland során 
egy kocka dobást újra dobhatnak) 

· Tölgyfapajzsos Droin a helyi 
kovács.  A  Törpe  régen  katona  volt.  
Kiválóan ért a pengék 
kovácsolásához (tőrök, kardok, és 
egyéb vívófegyverek) Ezen felül 
meg  tudja  javítani  a  páncélokat  is,  
az alap kovácsszolgáltatásokon 
kívül.  
 
· Darrious egy kereskedő, aki 
Fangban  él,  de  itt  is  fenntart  egy  
boltot. Ebben mindenféle bőrből 
készült dolgokat lehet vásárolni, 
mint bőrpáncél, és a helyi állatvilág 
prémjei. 
 
· A Futó Unikornis 
Kokhídfalva egyetlen fogadója. 
A tulajdonos Viharfelsős Ottó. 
Ő egy kiöregedett kalandozó. 
Lánya Aileen mindenáron 
csatlakozni akar a 
kalandozókhoz. 
 
HAVEN 
Népesség: 148 fő 
 
A legkisebb, és a 
legszegényebb falu a 
három közül. Haven a 
Zöldelő Rengeteg  
peremén fekszik, az 
erdőtől nyugatra, közel 
a Tűzhegyhez. Az 
emberek abból élnek, 
amit az erdőben találnak. 
 
· A falu polgármestere 
Helvtoad, egy dekadens 
vezető. Gyorsan üdvözli a 
Hősöket  a  falujában,  és  
minden jó tanács, amivel ellátja 
őket  nem igaz.  A többi  falusi  nem 
mer vele vitatkozni, mert nemesi 
családból származik, és félnek 
tőle. 
 
· Fakérges Nessa a  helyi  
asztalos, aki a faanyagot a helyi 
erdőből termeli ki. Elegendő 
ráfordított idővel és 
pénzzel bármit képes 
fából előállítani. Ez lehet 
fegyver is akár (bunkósbot, 
lándzsa, buzogány stb.) 
 
· A Spriggan Domb egy 
hagyományos találkahely a 
Haveni emberek számára. A füves 
domb közepén egy fehér szikla áll, 
ami titokzatosan világít 
holdfényben. 
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· Lady Janaga valaha 
tagja volt a hírhedt 
Feketehomok Kikötő béli 
Orvgyilkos Céhnek. 
Kénytelen volt 
elmenekülni, mert az egyik 
megbízása kudarcba 
fulladt. Haven falucskát 
választotta a letelepedésre. 
Felismeri a tolvajokat, és 
szívesen felajánlja nekik 
segítségét, eladó mérgek 
formájában. 

 
VÉLETLEN 
TALÁLKOZÁS 
TÁBLÁZAT 
 
A következő táblázat 
tartalmazza azokat a 

lényeket, és eseményeket, 
amikkel a Hősök 
összefuthatnak a 
labirintusban. Ha 
bármelyik játékos jól 

ismeri az eredeti 
lapozgatós 

könyvet, akkor 
érdemes a különböző 
helyszíneken a véletlen 

találkozások 
táblázatból dobni 
ellenfelet. Ha a 
Hősök nagyon 
zajonganak, vagy 

igen hangos 
tevékenységet 

végeznek, akkor is ezt a 
táblázatot kell használni. 

Három kockával kell 
dobni, és az is fontos, 
hogy  a  Hősök  éppen  a  
kaland melyik részén 

tartózkodnak. A 
csapdákat észlelni 
lehet Csapda Ismeret 
Képzettség próbával, 

mielőtt aktiválódna. 
 
Bevezető – Pagan Síkság 
3d6 Lény 
3 WYRM 
4 FARKASEMBER 
5 KENTAUR (1-6) 

6 ZSEBTOLVAJ 
7 HOBGOBLIN (1-

6) 
8 ÓRIÁS VÉRSAS (1-

2) 
9 VADKAN (1-3) 
10 KERESKEDŐ 
11 OGRE (1-3) 
12 BARBÁR (1-3) 

13 FARKAS (1-6) 
14 ALTATÚFŰ 

15 SÖTÉT ELF (1-3) 
16 HÁRPIA (1-3) 
17 GRIFFIN 
18 BAZILISZKUSZ 
 
1 Rész –Ork Barakk 
3d6 Lény 
3 SHYLOK AZ UZSORÁS 
4 GYÍKEMBER 
5 VÁMPÍR DENEVÉR (1-3) 
6 ÓRIÁS PATKÁNY (2-7) 
7 KETREC CSAPDA 
8 ÓRIÁS SZÁZLÁBÚ (1-2) 
9 ÓRIÁS PÓK 
10 GREMLIN (1-3) 
11 ORK (1-6) 
12 GOBLIN (1-6) 
13 BARLANGI EMBER (1-3) 
14 BARBÁR 
15 ÉHES KOLDUS 
16 BARLANGI TROLL (1-2) 
17 TOLVAJ 
18 VALAMI KINCS 
 
2 Rész –A Barlangok 
3d6 Lény 
3 BARLANGI ÓRIÁS (1-2) 
4 KÜKLOPSZ 
5 VÉRPATKÁNY 
6 FÜVES EMBER 
7 NEANDERVÖLGYI 
8 GOBLIN (1-6) 
9 ÓRIÁS PATKÁNY (2-7) 
10 ORK (1-6) 
11 GREMLIN (1-3) 
12 HOBGOBLIN (1-6) 
13 BOTLÓ CSAPDA 
14 BOLOND 
15 GRANNITUSZ (1-6) 
16 VASZABÁLÓ 
17 EGY KOSÁR ÉTEL 
18 POKOLKUTYA 
 
3 Rész –A Belső Termek 
3d6 Lény 
3 VÁMPIR 
4 SORVASZTÓ 
5 GHOUL (1-3) 
6 KOCKAMESTER 
7 ÓRISÁ PATKÁNY (2-7) 
8 GREMLIN (1-6) 
9 GOBLIN (1-3) 
10 ORK (1-6) 
11 CSONTVÁZ (1-6) 
12 TŰCSAPDA 
13 ZOMBI (1-6) 
14 SZÉLHÁMOS 
15 AZ ÉLET VIZE 
16 WIGHT 
17 MINOTAURUSZ 
18 VÉRFARKAS 
 
A szörnyek leírásait megtalálod a Kaland Játék 
Kockázat Szörnykönyvében. A teremtmények nagy 
részének a leírása az előző fejezetekben már olvasható 
volt. A dőlt betűvel szedett lények leírása a következő 
oldalon található: 
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BARBÁROK szívós ember. A pusztákban élnek távol a 
civilizációtól. A BARBÁR férfiak hosszú hajat 
növesztenek, öltözetük gyakran csak egy ágyékkötő, 
hidegebb helyeken állatbőrök. Általában nagy és 
ormótlan fegyverekkel harcolnak, amikkel jól oda 
tudnak sózni. Híres a kitartásuk, és az állandó 
éberségük. Ez olyan tulajdonság, amivel könnyebben 
túl tudnak élni a vadonban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezeknek a hatalmas lényeknek az ÓRIÁS 
VÉRSASOKNAK a szárnyfesztávolsága elérheti akár a 
négy métert is. A szeleket lovagolják meg, így 
sodródnak a síkságok felett áldozatot keresve. Majd ha 
meglelték, akkor gyorsan lecsapnak. Csőrükkel, és 
karmaikkal azonnal darabokra szaggatják a 
szerencsétlent. 

Egy Kosár Étel: 
Egy púpos nyomorult tol egy 
kiskocsit, ami tele van még talán 
ehető étellel. Lehet tőle vásárolni. 
Egy adag élelem 4 aranytallérba 
kerül. 
 
Bolond 
Egy különösen tarka ruhába öltözött 
ember ő. Ha a Hősök udvariasak 
vele, akkor minden vagyonát átadja 
nekik. (2d6 véletlen kincs táblázat) 
majd vidáman továbbáll. 
 
Az Élet Vize 
9 aranytallért kell bedobni, hogy a 
szökőkút működésbe lépjen. 
Egy Hősnek egyszeri 
alkalommal képes 
visszaállítani az ÉLETERŐ 
pontjait a kezdeti értékre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A GRIFFINEK hatalmas szárnyas 
szörnyek. A fejük, és a szárnyuk 
sasra hasonlít, a testük 
nagymacskáéra. A barbár törzsek 
sokukat befogta, és háziasította. 
Intelligens, de gonosz 
lények. Kizárólag a 
gazdájukhoz, és a 
családjukhoz hűségesek. 
 
Ketrec Csapda 
A Hősök valami érdekes tárgyat 
vesznek észre az földön. Amint 
hozzáérnek, működésbe lép a 
csapda. Egy erős vas ketrec esik le 
rájuk fentről. Elkerülni sikeres 
SZERENCSE próbával lehet. 
Felemelni sikeres Erő Képzettség 
próbával lehet. 

BARBÁR 
 
ÜGYESSÉG 7-10 
ÉLETERŐ 7-10 
 
ÉLŐHELY: Pusztaság, Síkság, Hegyek, Jeges 

vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TIPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges – Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
 
Fegyver: Harci Fejsze 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 3 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Nincs 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 0 0 0 
 

ÓRIÁS VÉRSAS 
 
ÜGYESSÉG 7 2 Támadás 
ÉLETERŐ 12 
 
ÉLŐHELY: Pusztaság, Síkság, Hegyek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TIPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan– Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
 
Fegyver: Nagy Karom / Csőr 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Tollak 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 1 
 
Varázslat: Összezavarás, Félelem, Ellenvarázs, 

GRIFFIN 
 
ÜGYESSÉG 8-12 2 Támadás 
ÉLETERŐ 10-15 
 
ÉLŐHELY: Hegyek,Dombok, 

Síkság 
TK. SZÁMA: 1-3 
TIPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Semleges – 

Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Közepes 
 
Fegyver: Nagy Karom / Csőr 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Sebzés 2 3 3 3 4 4 5 
 
Páncél: Tollak 
Dobás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Védelem 0 0 0 0 1 1 1 
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Kockamester 
Ő egy titokzatos öreg 
mágus. 20 aranytallér 
fejében elátkoz bárkit a 
Tűzhegyben (kivétel ez 
alól maga varázsló). Az 
átok 1 ÜGYESSÉG, és 4 
ÉLETERŐ pont 
veszteséget okoz. Egy 
lényt csak egyszer lehet 
elátkozni.  
 
Éhes Koldus 

Egy nyomorult lélek aki 
betévedt a labirintusban 

élelmet keresve. Nála 
lévő dolgok közül (1d6 
kincs táblázat) bármit 
felajánl, egy kis ételért 
cserébe. 
 

Valami Kincs 
A Hősök találnak az útjuk 
alatt, valami hasznos 
dolgot.  Dobj  a  kincs  

táblázatból 2d6, hogy 
megtudd mi az. 

 
Zsebtolvaj 

Ez a sunyi karakter a 
Hősök után 
lopakodik. Óránként 
10 aranytallért, vagy 
annak megfelelő 
értékű tárgyat csen 
el. Csatába nem 

bonyolódik, de 
kiválóan ért a 

zárnyitáshoz, és a 
csapdák kereséséhez. 

Főképpen akkor lép 
akcióba, ha valami 
értékesre lel a csapat. 

 
Botló Csapda 
Az a Hős aki belesétál 
ebbe a csapdába, 
sikeres SZERENCSE 

próbával kerülheti el az 
esést. Ha ez nem sikerül 
neki, akkor sérülni fog 4 
ÉLETERŐ pontot. Egyedűl 
képes kimászni a 
csapdából. 

 
Füves ember 

Ő látszólag  egy  öreg  és  
bölcs ember. Eladásra kínál 
egzotikus füveket, amiknek 
semmiféle hatásuk nincsen. 
Az áruk 5 aranytallér. (ezen 
kívül van nála eladó 1-3 

véletlen Boszorkány 
varázslat komponens / 

mágikus tárgy 1d6+3. A kincs táblázatból kell dobni) 
 
Shylock a Uzsorás 
Shylock egy uzsorás, aki bármelyik Hősnek kölcsönad 
akár 30 aranytallért is. 20% kamatra, és azzal a 
kikötéssel, hogy mielőtt kilépne, a Tűzhegyből vissza 
kell neki fizetni. Az, aki nem fizet abból kivágnak egy 
darabot. (veszíteni fog 1 ÜGYESSÉG, és 5 ÉLETERŐ 
pontot) 
 
Tűcsapda 
Amikor a csapda aktiválódik, akkor egy kis hegyes 
tüske lövődik ki a fal egy apró nyílásából. Amelyik 
Hőst eltalálja, ez a mérgezet tű az sérülni fog 1 
ÜGYESSÉG, és 3 ÉLETERŐ pontot. 
 
Tolvaj 
Ez egy fekete csuklyát gazember, aki mindennel üzletel, 
ami nála van (véletlen fegyver, ruházat, vagy bármilyen 
hétköznapi tárgy) Városi árat szab meg, plusz 2 
aranytallér. Közben megpróbálja a Hősöket 
megszabadítani az értékeiktől. 
 
Kereskedő 
Egyedül tolja a kis kocsiját, ami roskadásig van rakva 
áruval. Minden eladó nála, az árakat városi áron szabja 
meg. (1-6 véletlen fegyver, páncél, ruházat, egyéb tárgy, 
és  varázslat  komponensek,  vagy  három  kincs  a  
táblázatból 1d6) Ha valami felkelti az érdeklődését, 
akkor arra ajánlatot tesz. 
 
Szélhámos 
Ez egy furcsa ember. Logaan papja, gyakorlatilag egy 
Joker. Minden Hősnek fizetnie kell neki 20 aranytallért, 
különben visszaküldi őket a labirintus bejáratához. Ha 
viszont megtámadják, akkor varázsütésre el fog tűnni a 
semmibe! 
 

VÉLETLEN KINCS TÁBLÁZAT 
 

A következő táblázat segítségével lehet megtudni, hogy 
milyen értékes dolog volt a megölt ellenfélnél. Minden 
ellenségnél fel van tüntetve a felszerelésnél, egy kincs 
dobás (1d6, 2d6, 3d6) amely azt mutatja, hány kockával 
is kell dobni, a kincs táblázatból. E mellett lehetnek még 
módosítók (például 1d6-1, vagy 2d6+3), amik 
megváltoztathatják a dobott számot. 
 

Például, ha a Hős legyőz egy Orkot, akkor a kincs dobás 
1d6-2. Ebben az esetben egy kockával kell dobni, majd a 
számból  levonni  2-t.  Ez  után  meg  kell  nézni  a  
táblázatban, hogy mit is mutat az érték. 
 

Akkor is lehet alkalmazni a táblázatot, mikor az adott 
helyiségben a szöveg szerint nincsen semmi. Ha a 
Hősök keresnek, akkor az adott részhez kapcsolódóan 
találhatnak valamit. Első rész 1d6, második rész 2d6, 
harmadik rész 3d6, míg a negyedik rész esetén 4d6 a 
dobás. 
 

A dobás eredménye 0, vagy kisebb, akkor a Hősök nem 
találnak semmit. Ha viszont 25, vagy nagyobb az 
eredmény, akkor már az alap szabálykönyv 10. 
Fejezetében található mágikus tárgyak közül lehet 
választani. Érdemes olyat, ami nem borítja fel a játék 
menetét. 
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Dobás Kincs 
1 Sajt 
2 Semmi 
3 1d6 db aranytallér 
4 Egy tál húsleves 
5 Semmi 
6 Kék Gyertya 
7 Méreg 
8 Semmi 
9 Ork Sör 
10 Mágia itala 
11 2d6 db aranytallér 
12 Varázskard 
13 Szentelt víz 
14 Aard Farkas Hús 
15 Ezüst nyíl 
16 Életerő Itala 
17 Álom Furulya 
18 Elvarázsolt Pallos 
19 3d6 db aranytallér 
20 Láthatatlanság itala 
21 Csont Kulcs 
22 Elf Csizma 
23 Labirintus Térkép 
24 Hipnotikus Szem 

 
Aard Farkas Hús 
3 étkezésre való élelem. 
 
Kék Gyertya 
További információt lásd az alap szabálykönyv 146. 
oldalán. 
 
Egy tál húsleves 
Egy étkezésnek számít, de a Hős nem tudja magával 
vinni, helyszínen kell megennie. 
 
Sajt 
Hétköznapi ék alakú büdös sajt. 
 
Elf Csizma 
Az a Hős, aki ezt a rugalmas bőrből készült csizmát 
viseli, az alap mozgásának a kétszeresére képes. 
 
Elvarázsolt Pallos 
Mint  egy  normál  pallos,  annyi  különbséggel,  hogy  a  
sebzés dobáshoz hozzá lehet adni 2 pontot. A fegyver 
mágikusnak számít. 
 
Szentelt Víz 
A pontos leírását lásd a 45. Helyszínen. 
 
Hipnotikus Szem 
Ez egy díszesen kialakított ékszer. A viselőjének át kell 
néznie rajta, és így képes naponta egyszer a Parancs 
varázslatot alkalmazni. 
 
Varázskard 
Mint egy normális kard, de a sebzés dobáshoz hozzá 
lehet adni +1 pontot. Mágikus fegyvernek számít. 
 
 
 
 

Labirintus Térkép 
A 3 Rész teljes térképét tartalmazza. 
 
Ork Sör 
Ha a Hős megissza, akkor veszíteni 
fog 1 ÜGYESSÉG pontot harminc 
percig. De kap 2 ÉLETERŐ pontot. 
 
Méreg 
Ez egy kis üveg, ami valamilyen 
mérget tartalmaz. (az alap 
szabálykönyv 53. oldalán található a 
többi információ) 
 
SZERENCSE Ital 
Visszaállítja a Hős SZERENCSE 
pontszámát, a kezdeti értékre. 
 
Láthatatlanság Ital 
A Hős, és a teljes felszerelése 
láthatatlanná válik. (további 
leírást az alap szabálykönyv 
144. oldalán találsz) 
 
Mágia Ital 
Visszaállítja a Hős Mágia 
Pontjait a kezdeti értékre. 
 
Életerő Ital 
Visszaállítja a Hős 
ÉLETERŐ pontjait a 
kezdeti értékre. 
 
Ezüst nyíl 
A leírást megtalálod a 7. 
Helyszínnél, az Örök Álmot 
Adó Nyílnál. 
 
Csont Kulcs 
Képes kinyitni minden zárat 
a Labirintusban, kivéve a 
varázsló ládáját. 
 
Álom Furulya 
Ha ezen a furulyán játszik valaki, 
akkor képes lesz egy személyt 
elaltatni. Ez olyan lesz, mintha 
Altatás varázslatot mondanának 
az áldozatra. Naponta csak 
egyszer lehet ezt a képességét 
használni. Élőholtakra, 
démonokra, vagy 
mágikus lényekre nem 
hatásos. 
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SZEREPLŐK LEÍRÁSAI 
 
Ez a rész a labirintusban 
felbukkanó szereplőkről 
ad bővebb leírást. Értékes 
információkat tartalmaz, 
amivel érdekesebbé, és 
személyesebbé tudod 
tenni a nem játékos 
karaktereket. Ha úgy véled 
a további kalandokban is 
felhasználhatod őket. 
 

 
 
Aaron D’gar 
Aaron D’gar egy 
kalandozó volt, aki 

megpróbálta 
megszerezni a Tűzhegy 
Varázslójának a kincsét. 
De az Ork Barakknál 
Grihak elkapta (leütötte). 
Ez után bezárták egy 

mocskos zárkába. 
Sok-sok éven át itt 

élt rabként, mint az 
Orkok háziállata. 

Ételmaradékon 
tartották, és vele 
mulatták az időt, az 
unalmas időkben. 
Aaron ép elméjét 
lassan elveszítette 

az évek alatt. Bármire 
hajlandó, hogy 

kiszabaduljon. Akár 
meg is hal, de nem 

marad tovább a 
cellájában! 

 

 
 
Farrigo Di Maggio 
Farrigo Di Maggio 

tanítványa volt a nagy 
varázslónak Zanzilának. 
Zanzilával Zagor végzett 
egy varázspárbajban. 
Farrigo ekkor bosszút 
esküdött, de tudta, hogy 

semmi esélye sincsen 
megközelítenie Zagort, 

akit egy hatalmas sárkány 
védelmez. Ezért életét 

annak szentelte, hogy a 
sárkányokat 

tanulmányozza. Az évek 
alatt e lények szakértőjévé 

vált. 
 
Farrigo munkásságának 

csúcspontja a Sárkánytűz varázslat  volt.  Ezzel  képessé  
vált arra, hogy megsemmisítse Zagor leghatalmasabb 
védelmezőjét. Sajnos mire elkészült, és beléphetett 
volna a Tűzhegybe, nagyon megöregedett. Így a 
bosszút már nem tudja beváltani. A kutatásainak 
gyűjteményét elrejtette egy ládában azt pedig a 
labirintusban, hogy majd talán egyszer egy fiatal 
varázsló képes lesz felhasználni Zagor ellen. 
 
A varázsló Orkjai sajnos elkapták, és megölték, mielőtt 
elhagyta volna a labirintust. Megtalálták a ládát, és 
benne a könyvet. Szerencsére nem tudtak olvasni, ezért 
számukra értéktelennek számított a könyv. Eltették, és 
egy idő után el is feledkeztek róla. 
 

 
 
Grithanix 
Grithanix egy fiatal nőstény sárkány, már majdnem 
száz éves. A szárnyfesztávolsága tizenöt méter. 
Állandóan Zagor közelében tartózkodik. Fiatal kora óta 
neveli. Varázslattal magához kötötte, és állandóan 
követi bárhova is meg a mester. 
 

 
 
Slythergach 
Slythergach egy felnőtt hím sárkány, amely már 
évszázadok óta a Tűzhegy belsejében él. Amikor a 
Vörösgyomi Törpék megérkeztek a hegyhez, 
elhatározták, hogy kifüstölik onnan. Ezen tervüket 
Zagor derékba törte, mikor megérkezett, és elbánt a 
törpékkel. Slythergach lekötelezettje lett a varázslónak, 
és megengedte neki, hogy a barlang legbelsőbb részébe 
költözzön. A sárkány rendszeresen portyázik a 
környező területen,  nem  kímélve  az  állatokat,  és  a  
kisebb településeket sem. 
 

 
 
Zagor 
Oldoran Zagor a hírhedt Tűzhegy Varázslója. Egy 
szentségtelen frigy szentségtelen gyermeke. Apja 
Gerlekus Zagor egy kereskedő, anyja Ka-shenneth 
viszont egy démon. Akit apja idézett meg a démoni 
síkról. Zagor Zengisben nevelkedett, gazdagságban, és 
nagy luxusban. Nyolc évesen apja elküldte Feketevihar 
Volgerához, hogy tőle tanuljon fekete mágiát. Mikor 
tizenhét éves lett diáktársai megölték a mesterüket, 
majd szétszéledtek Allansiában, hogy a gonoszt 
szolgálják. Egyesek szerint Zagor mélységesen megveti 
másik két diáktársát, amiért galád mód végeztek a 
tanítójukkal.  Mások  azt  mondják,  hogy  ő vezette  a  
lázadást. 
 
Zagor északi irányba indul el Kaypong felé, majd 
letelepedett a Holdkő Domboknál, és ott él mint egy 
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remete évekig. Majd felkeresi apját, de a látogatása igen 
rövid, mert egy ezüstőrrel végez vele. Így örökölve 
gyorsan tekintélyes vagyonát. RI 249 rábukkan a 
Tűzhegyre, amit a démonok mutattak meg neki 
álmaiban. A varázsló szövetségre lépett a helyi 
Orkokkal, és Trollokkal, és megtámadják a hegyben élő 
törpéket. RI 254-re teljesen belakja a Tűzhegyet. Ellopta 
a törpék kincseit, így még gazdagabbá vált (összevonta 
az örökségével). Majd azon kezd töprengeni, mi lenne 
ha egész Allansián uralkodna. 
 
Zagor magát egy öregembernek álcázza, de egy 
szempillantás alatt képes felvenni az eredeti alakját. 
Egyesek azt mondják erejét a kezén lévő selyem 
kesztyűből nyeri. Mások szerint egy pakli kártyából 
meríti hatalmát. Ezen kártyák hátoldalán egy furcsa 
elliptikus jel van. Egy piros kígyó, amint éppen a 
farkába harap, a háttere fekete. A másik oldalukon 
látható  egy  ezüst  tőr,  egy  óriás,  egy  démon,  és  egy  
vigyorgó őrült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A varázsló legendás vagyonát egy 
ládában őrzi, amit három lakat véd. 
Két  kulcscsomó  létezik,  ami  a  
zárakat nyitja. Az egyiket áruló 
szolgák ellopták, de soha nem 
jutottak  ki  vele  a  Tűzhegyből.  A  
kulcsok odavesztek az útvesztő 
számtalan kamrái között. A láda 
tele van arannyal, ékszerrel, és 
gazdagon díszített tárgyakkal. A 
kincsek főképpen Zagor családi 
öröksége, ami még a déd-dédapja 
hagyományozott a családra, Gallan 
Zagor. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tűzhegy Gyomrában található egy Labirintus. Egy nagyon különleges Labirintus 

Itt lakik egy gonosz varázsló, aki rettegésben tartja a környéket. Magát mindenféle 
ocsmány lényekkel veszi körbe, és félelmetes csapdákkal. Egy csapat bátor Hősre van 

szükség, hogy végezzenek a varázslóval, és felszabadítsák a hegy körüli vidéket a 
gonosz befolyása alól. 

A játék alapja a klasszikus lapozgatós könyv. Az eredeti illusztrációk mellet 
megtalálhatók újjak, és bővebb játékleírások. Kellemes kikapcsolódást biztosíthat 

régi, és új játékosoknak egyaránt. 

 

Szükséges a Kaland Játék Kockázat alap szabálykönyv 
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