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Vannak olyanok, kik nem tudnak betelni a Kaland-Játék-Kockázat 
könyvek nyújtotta egyéni kalandozás lehet ségével. Nem számít, 
hogy a Zagor.hu milyen gyorsan tesz fel új könyveket a honlapjára. 
Ezek az elszánt kalandozók már végigjátszották, az összes eddig 
megjelent könyvet, és most otthon ülnek, és fényesítik a kardjukat a 
következ  nagy összecsapáshoz. Hogy ne unatkozzanak, itt egy 
rendszer, amivel egyszer en és gyorsan lehet egy útveszt t generálni 
saját magatoknak a Kaland-Játék-Kockázat könyvek rendszerében. 
Amire szükséged lesz, hogy játszani tudj, az nem más, mint egy 
Szörnykönyv, egy karakterlap (használd valamelyik könyvben leírt 
szabályokat, és az ottani karakterlapot). Ezen kívül egy 
milliméterpapír, amire rajzolhatod a labirintus térképét. Kell még két 
kocka, ceruza és radír. Minden megvan? Akkor rendben. 
 
Miel tt belevágnál, csak néhány dolgot még had szögezzünk le. Ez a 
labirintus generáló, nem egy igazi kaland, és nem tudja pótolni, egy 
igazi lapozgatós könyv nyújtotta élményt. 
Ezzel a játékkal elvileg egy végtelen útveszt t lehet létrehozni. A 
helyszínek telis tele vannak kincsekkel, szörnyekkel, és egyéb más 
dolgokkal. Ha kedvet érzel hozzá, akkor bemehetsz az útveszt be, 
egyedül, de szórakoztatóbb, ha barátaiddal teszed azt. 
 

 
A második nagyon fontos dolog, hogy mindig rajzolj egy térképet. Igaz 
a rendszer nem követeli meg, de jól fog jön ha választanod kell több 
útirány közül, és szeretnél majd visszatérni. Ha esetleg eltévednél, 
vagy nem tudod hol tartottál, akkor egyszer en menj az ÚTVONAL 
részhez, és dobj ujjat. 
 
Végül, minden egyes szörny pontos leírását megtalálod a 
Szörnykönyvben. Fontos, hogy tudd, az ellenfeled milyen fegyverrel 
harcol ellened, mert el fordulhat, hogy el kell majd venned t le, mert a 
tiedet valahol máshol elvesztetted, vagy elvették. 
 
Nos – Készítsd el a karakteredet, és már mehetsz is labirintusba. 
Nézd meg a BEJÁRAT részt, és indulhat a kaland. 

 
 

 
 
Van néhány dolog, amit fontos meghatározni a barlang, vagy 
helyiségbe lépés el tt. 
 
Méret – Dobj egy kockával, és az értéket szorozd meg 10-zel. Ez 
lesz a szélességi méret. Dobj még egyszer és azt is szorozd meg 
10-zel, ez lesz a hosszúsági méret. A magassági mérethez a 
dobott számot 5-tel kell szorozni. A méretek lábban értend ek. 
(1láb = 0.328m) 
 
Kijáratok – Dobj egy kockával, és az értéket oszd el hárommal. 
(ha tört érték jön ki, akkor kerekítsd felfele a számot) majd vonj, ki 
bel le 1-et. Ez adja meg az adott helyr l a kiutak számát. A 
Bejáratot nem számolva bele. Így akár ha barlangban vagy, vagy 
labirintusban, mindig lesz egy kiút. Az érték 0 és 1 közé esik. 
 
Kijárat típusa – dobj egy kockával, és nézd meg a következ  
táblázatot. 

1-4 Ajtó – Ha megvizsgálod az ajtót, akkor menj az 
AJTÓK részhez. 

5-6 Folyosó – Ha erre mész tovább, akkor menj a 
ÁTJÁRÓK részhez. 

 
Kijárat helye - dobj egy kockával, és nézd meg a következ  
táblázatot. 

1-2 Szemközti fal. 
3-4 Bal oldali fal. 
5-6 Jobb oldali fal. 

 
Lakók – El fordulhat, hogy a helynek van valamiféle lakója. Dobj 
két kockával, és ha az eredmény 8 vagy annál kisebb, akkor a 
helyiség üres. Nincsen lakója. Viszont ha a dobott érték 9 vagy 
több, akkor bizony van lakó, (lakók). Megtudd mik azok, dobj egy 
kockával. 1-3, használd a Szörnykönyv Labirintusok I véletlen 
szörny táblázatát. 4-6-ig viszont a Labirintusok II táblázatot. Az itt 
él  lények reakciója a leírásukban található, hogy megtudd 
pontosan mi is fog veled történni, nézd meg az ENCOUNTER 
REAKCIÓJA táblázatot. Harc után (ha túlélted) dobd ki a kincs 
táblázatból, hogy mit találtál az ellenfeldnél. 
 
Különleges tulajdonságok – Dobj két kockával. Ha az érték 9 
vagy annál kisebb, akkor a helynek nincsen semmiféle speciális 
tulajdonsága. 10 és az feletti értéknél használd a JELLEMZ K 
táblázatot. 
 
 
 

 
 
Éppen most lépsz egy új területre, dobj egy kockával, és az 
értéket nézd meg a táblázatból. 

1 Barlang; folytasd a BARLANGOK / SZOBÁK 
résznél. 

2-3 Szoba; folytasd a BARLANGOK / SZOBÁK résznél. 
4-5 Átjáró; folytasd a ÁTJÁRÓK résznél. 
6 Dobj ujjat, és ha az eredmény 1 és 5 között van, 

akkor használd a táblázatot. Ha ismét 6-ot dobsz, 
akkor menj a JELLEMZ K részhez. 

 
 

  

 
 
Az els  dolog, amit tudnod kell egy útveszt vel kapcsolatban, 
hogy milyen a bejárata. 
Dobj D6-ot, és nézd meg az eredményt. 
 

1-2 Ez egy barlang szája, folytasd a labirintust a 
BARLANGOK / SZOBÁK résznél! 

3-4 Ez egy épített alagút, folytasd a labirintust a 
ÁTJÁRÓK résznél! 

5 Ajtó, folytasd az AJTÓK résznél! 
6 Dobj ujjat, és ha az eredmény 1 és 5 között van, 

akkor használd a táblázatot. Ha ismét 6-ot dobsz, 
akkor menj a JELLEMZ K részhez. 

 
A térkép rajzolásánál, feltételezzük, hogy a labirintus bejárata 
mindig Északi irányba van. 
 



 
 
Elindítottál valamilyen csapdát, hogy megtudd milyet, dobj egy 
kockával: 
1 Egy csapórás esik le fentr l. Dobnod kell ÜGYESSÉG 
próbát. Ha sikerül, akkor elkerülted a lezuhanó rácsokat. 
Ellenkez  esetben sérültél 3 ÉLETER  pontot. Ha még életben 
vagy, akkor meg kell határoznod, hogy hova esett le a rács. 
 1-3 a rács mögötted zuhant le, nem mehetsz vissza. 
 4-6 a rács el tted zuhant le, nem mehetsz tovább. 
Sikeres SZERENCSE próbával meg lehet találni az ajtónyitó 
mechanizmust. Sikertelenség esetén megmozdíthatatlan a rács. 
2-3 Ez egy lövedék csapda, hogy megtudd mi repül feléd 

a titkos helyr l, nézd meg a LÖVEDÉKEK részt. 
4 Beleestél egy gödörbe. Dobj D6, hogy megtudd mi is 

történt veled. 
1-4 A földet éréskor, sérülsz 2 ÉLETER  pontot, 

ahhoz hogy kimássz, sikeres ÜGYESSÉG 
próbát kell tenned kétszer egymás után. Ha 
nem sikerül, akkor visszazuhansz, és sérülsz 1 
ÉLETER  pontot. 

5 A gödör alján tüskék vannak, így földet éréskor 
4 ÉLETER  pontot sebeznek rajtad. Ahhoz 
hogy kimássz, sikeres ÜGYESSÉG próbát kell 
tenned kétszer egymás után. Ha nem sikerült, 
akkor visszazuhansz, és sérülsz 1 ÉLETER  
pontot. 

6 A gödör alján egy szörny tanyázik. A földet 
éréskor sérülsz 2 ÉLETER  pontot. A szörnyet 
a Szörnykönyv Labirintusok I véletlen szörny 
táblázatából dobd ki. Ahhoz hogy kimássz, 
sikeres ÜGYESSÉG próbát kell tenned kétszer 
egymás után. Ha nem sikerül, akkor 
visszazuhansz, és sérülsz 1 ÉLETER  pontot. 

5 A mennyezetr l k tömbök zuhannak egyenesen rád. 
Dobjál ÜGYESSÉG próbát. Ha sikerül, akkor 
elkerülted a csapdát, ha nem, akkor sérültél 4 
ÉLETER  pontot. Ha még mindig életben vagy, dobj 
egy kockával, hogy hova estek a kövek. 
1-3 A k tömbök mögötted értek földet és nem tudsz 

visszamenni. 
4-6 A k tömbök eléd zuhantak, és nem tudsz 

továbbmenni. 
6 Ez egy mágikus csapda, menj a MÁGIA részhez. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 A szobában egy szobor létsz, hogy megtudd milyen, 

dobj egy kockával. 
1-5 Nincsen semmi szokatlan a szoborban. 
6 A szobor különleges, dobj egy kockával. 

1-3 A szobor szeme drágak l van, ami 20 
aranytallér ért. Ha megpróbálod kiszedni, 
akkor dobjon SZERENCSE próbát. Siker 
esetén megszerezted a drágakövet. Ha 
nem akkor aktivált egy csapdát. Menj a 
CSAPDÁK részhez. 

4 Ez egy mágikus szobor, hogy megtudd, mi 
történik, menj a MÁGIA részhez. 

5 A szobor egy Vízköp , és azonnal 
megtámad, mikor a szobába lépsz. 

6 A szobor egy K  gólem, és azonnal 
megtámad, mikor helyiségbe lépsz. 

2 Egy kutatat veszel észre, dobj egy kockával, hogy 
megtudd milyen is a kút. 
1-5 Nincsen semmi szokatlan a kútban. 
6 Ez egy különleges kút, dobj egy kockával. 

1-2 A kút alján kincs található. Dobj kétszer a 
szörnykönyv kincs táblázatából, a 
humanoid részb l hogy, megtudd mit is 
rejt a kút. 

3-4 A kút mágikus, hogy megtudd milyen 
hatása van, menj a MÁGIA részhez. 

5-6 A kútban egy szörny lakik, aki azonnal 
támadásba lendül, mikor belenézel. Dobj 
egy kockával. 
1 Marsh Wraith 
2 Macalytc 
3 Slime Eater 
4 Giant Slug 
5 Tentacled Thing 
6 Giant Toad 

3 Egy szakadék keresztezi a barlangot, vagy a szobát. 
Dobj egy kockával. 
1-4 Egy rozoga kötélhíd található a szakadék felett. 

Ha úgy döntesz, hogy átmész, rajta dobj 
SZERENCSE próbát. Ha sikerül, akkor gond 
nélkül átmentél a hídon. De ha nem, abban az 
estben lezuhansz, és szörnyet halsz. Még van 
esélyed elkapni egy kiállást az oldalfalon, de 
ehhez sikeres ÜGYESSÉG próbát, kell tenned. 
Ha sikerül megmenekültél, ha nem, meghaltál. 

5-6 A szakadék felett nincsen semmi. Ha át akarsz 
jutni rajta akkor ugranod, kell. Dobj ÜGYESSÉG 
próbát. Siker esetén átugrottad. Ellenkez  
esetben nem, és lezuhansz. De csak akkor, ha 
ismételten elvéted az ÜGYESSÉG próbát. HA 
sikerült megdobnod, akkor egy párkányban 
megkapaszkodtál, és átértél. Ellenkez  esetben 
lezuhansz, és szörnyethalsz. 

4-5 A helyiség mennyezetér l cseppkövek lógnak le. Dobj 
egy kockával 
1-5 Semmi szokatlan nem történik. 
6 Ahogy átmész, a helyiségen a cseppkövek 

meglazulnak, és rád zuhannak. Dobnod kell 
ÜGYESSÉG próbát. Siker esetén csak 2 
ÉLETER  pontot sérülsz, viszont ha nem, akkor 
1 ÜGYESSÉGET, és 3 ÉLETERÓ pontot kell 
levonnod. 

6 A helyiségben található egy kandalló kéménnyel. Dobj 
egy kockával, hogy megtudd milyen is a kandalló. 
1-5 Semmi különleges sincs a kandallóban. Viszont a 

kéményen át egy másik helyre lehet eljutni. 
Ebben az esetben menj az ÚTVONAL részhez. 

6 Ez a kémény egy különleges kémény. Tedd 
próbára a SZERENCSÉDET, és ha sikerült, 
akkor találtál valamit a kéményben. Dobj a kincs 
táblázat humanoid részéb l egyszer. Viszont ha 
sikertelen, akkor ez egy Óriás kígyó lakhelye. 
Azonnal támad a lény. Ha sikerült megölni, akkor 
felmászhatsz a kéménybe. Menj az ÚTVONAL 
részhez. 

 
 

 
  



 
 
A csapda lövedék típusát úgy állapíthatod meg, hogy dobsz egy 
kockával. 
 
1 Tüskecsapda. Ez a csapda egyszerre több tüskét 

képes kil ni. A kis nyilacskák csak úgy záporoznak. 
Ahhoz hogy elkerüld, a tüskéket dobnod kell 
ÜGYESSÉG próbát. Sikertelenség esetén 2D6 talál el, 
siker esetén viszont csak 1D6. Végezned kell még 
SZERENCSE próbát is, hogy megnézd mérgezettek-e 
a tüskék. A sima nyilacska, 1 ÉLETER  pontot, míg a 
mérgezett 2 ÉLETER  pontot sebez rajtad. 

2 Lándzsacsapda. Dobj két kockával, ha az érték 
kevesebb, vagy egyenl  az ÜGYESSÉG pontjaiddal, 
akkor a lándzsa célt tévesztett. Ellenkez  esetben 2 
ÉLETER  pontot sebez rajtad. 

3 Savpermet. A csapda szemközt spriccel. ÜGYESSÉG 
próbát kell végezned, hogy el tudta-e kerülni a 
permetet. Ha sikertelen, akkor SZERENCSE próba 
után meg lehet állapítani a sebzés mértékét. Ha nem 
voltál szerencsés, akkor pontosan szemen találta, és 
veszít 1 ÜGYESSÉG, és 2 ÉLETER  pontot. Ha 
szerencsés voltál, akkor csak 1 ÉLETER  pontot kell 
levonnod. 

4 Olaj csapda. A csapda mikor m ködésbe lép, olajt 
spriccel rád. Dobj ÜGYESÉG próbát, hogy elkerüld a 
permetet. Ha sikertelen volt a próba kimenetele, és 
éppen fáklyával, vagy lámpával a kezedben ért az olaj, 
akkor SZERENCSE próbát is végezned kell. Ha 
sikerült akkor nem gyulladtál meg, de ha nem akkor 
lángra kapsz, és sérülsz 1D6 ÉLETER  pontot. 

5 Gáztámadás. A csapda egy gázfelh t lövel ki. Dobnod 
kell SZERENCSE próbát, hogy elkerüld a gázfelh t. 
Ha ez nem sikerül, akkor dobj egy kockával, hogy 
megtudd mi is volt a gáz, amit belélegeztél. 
1-3 Altatógáz. Összeesel, és mély álomba 

merülsz. Nézd meg a KIÜTÉS résznél, hogy mi 
történt vele. 

4-5 Könnygáz. A gáz irritálja a nyálkahártyádat, és 
a tüd det. a következ  harc erejéig -1 
ÜGYESSÉG. 

6 Mérges gáz. Azonnali halál! Kalandod itt véget 
ér! 

6 Mágikus csapda. Nézd meg a MÁGIA részt, hogy 
megtudd mi is történt veled. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Egy ajtó el tt állsz! 
 
Zárva van-e? Dobj egy kockával. 
1-3 Az ajtó zárva van, er vel kell kinyitnod. Nézd meg 

alább a következ  táblázatot. 
4-6 Az ajtó nyitva van, hogy megtudd, mi van mögötte 

menj az ÚTVONAL részhez. 
 
Az ajtó betörése – Dobj egy kockával, és nézd meg az alábbi 
táblázatot, hogy milyen is az ajtó er ssége. 
 
1-2 Ez egy gyenge ajtó, hogy betörjed, kapsz egy pontot 

az ÜGYESSÉGEDHEZ. Ez alá kell dobnod ebben az 
esetben a ÜGYESSÉG próbát. Ha betörted, folytasd 
az utadat az ÚTVONAL résznél. Ha sikertelen volt, az 
ajtó nem enged, és vesztesz 1 ÉLETER  pontot. 12 
dobás esetén az ajtó magától kinyílik, Te bezuhansz 
rajta, és m ködésbe hozol egy csapdát. Menj a 
CSAPDÁK részhez. 

3-4 Ez egy átlagos ajtó, hogy betörjed, ÜGYESSÉG 
próbát kell végezned. Ha sikerült, folytasd az utadat az 
ÚTVONAL résznél. Ha sikertelen volt, az ajtó nem 
enged, és vesztesz 1 ÉLETER  pontot. 12 dobás 
esetén az ajtó magától kinyílik, Te bezuhansz rajta, és 

ködésbe hozol egy csapdát. Menj a CSAPDÁK 
részhez. 

5-6 Ez egy er s ajtó, hogy betörjed, le kell vonnod egy 
pontot az ÜGYESSÉGEDB L. Ez alá kell dobnod 
ebben az esetben az ÜGYESSÉG próbát. Ha 
betörted, folytasd az utadat az ÚTVONAL résznél. Ha 
sikertelen volt, az ajtó nem enged, és veszítsz 1 
ÉLETER  pontot. 12 dobás esetén az ajtó magától 
kinyílik, Te bezuhan rajta, és m ködésbe hozol egy 
csapdát. Menj a CSAPDÁK részhez. 

 
 

 
 

 
 
Sikerült megtalálnod egy titkos ajtót, hogy megtudd, mi van 
mögötte, dobj egy kockával, és nézd meg a táblázatot. 
 
1-5 Az ajtó egy másik helyiségbe vezet. Menj az 

ÚTVONAL részhez. 
6 Ismét dobj egy kockával 

1-4 Egy rejtekhelyet találtál, ami tele van 
kincsekkel. Dobj két véletlen kincset a 
táblázatból, humanoid típusnak. 

5-6 Ez az ajtó egy csapda, menj a CSAPDÁK 
részhez. 

 
 

 
 

 
 
Van valami érdekes a helyiségbe. Dobj egy kockával, hogy 
megtudd mi az. 
 
1 Titkos ajtó; dobj két kockával, ha az eredmény 

egyenl , vagy kisebb, mint az ÜGYESSÉGED, akkor 
megtaláltad a titkos ajtót. (nincsen csalás!). Menj a 
TITKOS AJTÓK részhez Ellenkez  esetben nem.. 

2 Csapda; dobj két kockával, ha az eredmény egyenl , 
vagy kisebb, mint az ÜGYESSÉGED, akkor megtalálta 
a csapdát. Észreveszed, és hatástalanítod. Most már 
haladhatsz tovább. Ellenkez  esetben nem sikerült. 
Menj a CSAPDÁK részhez. 

3 Kincs. Találtál egy kincskupacot. Ez 2D6 aranyat, és 
valami mást tartalmaz, amit a Szörnykönyv kincs 
táblázatából dobj ki. Onnan is a Varázstárgyak közül. 

4-6 A helyen van valamilyen építési különlegessége. Menj 
tovább az ÉPÍTÉSI JELLEMZ KHÖZ. 

 
 

 



 

 
 
Ha összefutsz egy lénnyel, bármi történhet. Lehet hogy 
barátságos lesz, de az is el fordulhat, hogy egy szó nélkül 
azonnal neked támad. Hogy megtudd mi lesz a reakciója, nézd 
meg a Szörnykönyvben a szörny leírásánál a REAKCIÓJÁT, majd 
dobj egy kockával. Az eredményt az alábbi táblázat mutatja meg. 
 
Barátságos Semleges Barátságtalan Ellenséges Eredmény 

1-2 - - - Segít kész 
3-4 1-2 - - Talán segít 
5-6 3-4 1-2 - Nem segít 
- 5-6 3-4 1-3 Talán támad 
- - 5-6 4-6 Támad 

 
Segít kész – Dobj egy kockával. 
1-3 A lény ad valamit. Dobj a Kincs táblázatból humanoid 

típusnak egyszer. 
4-6 A lény valamilyen fontos információt mond neked. Ezért 

kapsz 1 SZERENCSE pontot. A kezdeti érték fölé nem 
mehetsz. 

 
Talán segít – Végezz SZERENCSE próbát, ha siker , akkor 
Segít kész lesz a lény, ha nem akkor Nem segít. 
 
Nem segít – A lény nem tesz semmit. Ha megtámadod, akkor 
természetesen védekezik. Egyébként teljesen közömbös irántad, 
tudomást sem vesz rólad, egyszer en tovább áll. 
 
Talán támad - Végezz SZERENCSE próbát, ha siker , akkor 
Nem segít a lény, ha nem akkor azonnal Támad. 
 
Támad – A lény támad. Mikor belépsz a helyiségbe, azonnal 
támadásba lendül, meglepve ezzel téged. Az els  támadási 
fordulót a szokásos mód kell dobni, de csak az ellenfél sebesíthet 
meg a téged a meglepetés miatt. A további csata a szokásos harc 
szabályai szerint zajlik. A lény halála után dobj a kincstáblázatból. 

 
 

 
 
Sajog a fejed, mikor magadhoz térsz – vonj le 1 pontot az 
ÜGYESSÉGB L – a következ  harc erejéig. Dobj egy kockával. 
 
1-2 Kiraboltak. Minden értéktárgyadat elvették, s t a 

fegyveredet is. (amíg nem találsz másik fegyvert, 
addig vonj le 2 pontot az ÜGYESSÉGEDB L). Az 
egyetlen vigaszod, hogy a tolvaj halottnak hitt, mert 
megölt volna. 

3-4 Valaki rátalált, és megtámad. Dobj egy kockával. 
1 Óriás Patkány 
2 Óriás K rágó Bogár 
3 Óriás Pók 
4 Óriás Százlábú 
5 rák, ketten vannak, és egyszerre 

támadnak. 
6 Vaszabáló. Tegyél SZERENCSE próbát ha 

sikertelen, akkor míg ájult voltál a lény 
megette a fegyveredet, és míg nem találsz 
másikat, addig 2 pontot le kell vonnod az 
ÜGYESSÉGEDB L. Siker esetén nem 
történt semmi 

5 Eltévedtél. Nem tudod hogyan kerültél ide, nem 
ismered fel a környezetedet sem. Kezd egy új részt a 
térképen, és menj az ÚTVONAL részhez. 

6 Elfogtak. Egy cellában ébredsz. Minden felszerelési 
tárgyad, és a fegyveredet is levették. Egy r áll a 
rácsos ajtód el tt, hogy megtudd ki az, dobj egy 
kockával. 
1 Ork 4 Ogre 
2 Hobbgoblin 5 Gark 
3 Goblin 6 Doragar 
Van egy szék a celládban, ezt használod fegyverként 
az rrel szemben, amikor bejön. Végezz SZERENCSE 
próbát. Ha sikerül, akkor leütötted az rt, és 
kimenekülsz a cellából. Menj az ÚTVONAL részhez. 
Ha sikertelen volt a SZERENCSE próba, akkor az r 
nem ájul el, veszít 2 ÉLETER  pontot, és meg kell 
vele küzdened. A harc erejéig mivel egy székkel 
harcolsz, le kell vonnod 1 pontot az 
ÜGYESSÉGEDB L. Ha gy ztél, menj az ÚTVONAL 
részhez. Felszerelésed megtalálod az rhely mellett. 

 

 

 
 
Elindítottál egy mágikus hatást, hogy megtudd mi az dobj egy 
kockával. 
 
1 zlabda. A mágia 1D6 ÉLETER  pont sebez. 

SZERENCSE próbával felezheted a sebzést. 
2 Gyengít  sugár. Egy er s zöld fény vetül rád, és 

érzed, hogy er d lassan elszáll, egyre gyengébb 
leszel. Vesztesz 2 ÜGYESSÉG pontot végleg. 
SZERENCSE próbával felezhet  a hatás. 

3 Átok. Egyszer csak lángoló bet k jelennek meg az 
egyik falon, és a végzet szót formálják meg. Vesztesz 
2 SZERENCSE pontot. SZERENCSE próbával 
felezhet  a hatás. 

4 Teleport. A helyszín hírtelen megváltozik. Egy másik 
helyre érkezel mágikus úton. Menj az ÚTVONAL 
részhez. 

5 Lopás. A felszerelési tárgyaid azonnal elt nnek. Vonj 
le mindent tárgyat a karakterlapról. 

6 Hervasztás. A kardod hírtelen olyan lesz, mint egy 
kötél. Hasznavehetetlenné válik. Vonj le 3 pontot az 
ÜGYESSÉGEDB L, míg nem találsz másik fegyvert. 

 
 

 
 
Ez egy folyosó 
 
Méretek – Dobj két kockával, és adj az értékhez 3-at. Ez a 
folyosó szélessége. A magasság megállapításához dobj két 
kockával, és adj hozzá 1-et. A számok lábban vannak megadva 
(1láb = 0,328m). Az áthaladáshoz nézd meg az alábbi táblázatot. 
 
Ha a folyosó magassága 3 láb vagy az alatti, akkor, ha csata 
alakul ki le kell vonnod 3 pontot a harc erejéig az 
ÜGYESSÉGEDB L. Ez vonatkozik az ellenfeleidre is. Ha azok 
magasabbak, mint 3 láb. 
 
Ha az átjáró 4-5 láb magas, akkor meg kell görnyedned az 
áthaladáshoz. Amíg a folyosón tartózkodsz, le kell vonnod 2 
pontot az ÜGYESSÉGEDB L. Minden szörnyre vonatkozik ez a 
szabály, akivel összefutsz az átjáróban. Kivétel, ha kisebb 4 láb. 
 
Ha az átjáró magassága 6-7 láb között van, akkor már képes 
vagy felegyenesedve járni, de a hatékony harchoz, még kevés a 
hely. Vonj le 1 pontot az ÜGYESSÉGEDB L, míg a folyosón 
vagy. Ez vonatkozik az ellenfeleire is, de csak abban az esetben, 
ha k 5 lábnál kisebbek. 
 
7 és az feletti méretnél nincsen semmiféle megkötés. 
 
A folyosó hosszúsága – Dobj egy kockával, és szorozd meg az 
értéket 10-zel. Ez lesz az átjáró hosszúsága. A méret lábban van 
megadva. (1láb=0.328m) 
 
Útvonal – Dobj egy kockával, és nézd meg az alábbi táblázatot. 
1 A folyosó egyenes, minden tulajdonsága megegyezik, 

dobj még egyszer hosszúságot, és jöjj vissza ehhez a 
táblázathoz. 

2 Forduló. Dobj egy kockával, hogy merre tart. 
1-3 Bal 
4-6 Jobb 

Ismételd meg a fenti sorokat a következ  folyosóhoz. 
3 Oldalsó folyosó. Dobj egy kockával, hogy melyik 

oldalon is van. 
1-3 Bal 
4-6 Jobb 

Ha bemész, kezd az átjáró részt elölr l. 
4 Csomóbont. Dobj egy kockával, hogy megtudd milyen 

is a csomópont. 
1-2 Ez egy „T” elágazás 
3-4 Keresztút 
5-6 Villás elágazás 

Ha valamelyik úton továbbmész, kezd újra az átjáró részt. 
5 Ajtó. Dobj egy kockával. 

1-2 Az ajtó a bal oldali falon van 
3-4 Az ajtó a jobb oldali falon van 
5-6 Az ajtó a folyosó végén van. 

Ha megnézed az ajtót, menj az AJTÓK részhez. 
6 Dobj egy kockával, ha az eredmény 1-5, akkor dobj 

újra a táblázatból. 6-os esetén menj a 
JELLEMZ KHÖZ. 


