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La forgesitaj subetaĝoj
Sub kastelo, kiun vi povas nomi, estas fosaĵoj longe ne uzataj de la loĝantoj de la 
sunlumata mondo. La posedantoj de la kastelo dungis la aventuristojn por ke ili esploru la 
forgesitajn subetaĝojn kaj, se ili povas, sekurigu ilin ankaŭ. La pago estas granda, same 
kiel la danĝero. Kontrolu la helpilon por la ludantoj por la letero, kiun ricevis ĉiujn la 
ludantoj.

Ĉu vi pretas esplori kaj fari rakonton unikan kun la ludantoj? Antaŭen!

Kio estas ludestri?

La ludestro aktoras la mondon de la rakonto. Vi kaj la ludantoj kune verkas la rakonton. 
Kutime verkistoj decidas la evoluon de la intrigo. Ludestroj kaj aventurverkistoj metas la 
fundamentojn de la intrigo, kaj la ludantoj evoluigas ĝin per siaj personoj.

La ĉefaj elementoj de la mondo, krom la personoj de la ludantoj, estas

Neludantoj: aliaj personoj en la ludmondo regataj de vi

La medio: la lokoj, vetero, kaj ĉirkaŭaĵoj nevivaj en la ludmondo

Monstroj: danĝeraj neludantoj, homaj kaj ne, kiuj celas embarasi kaj eĉ mortigi la 
personojn de la ludantoj.

Ĉi tiu aventuro ne enhavas multajn neludantojn krom la monstroj. Ĝi ja enhavas multajn 
monstrojn!
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La medio
La forgesitaj subetaĝoj estas mallumaj, malvarmaj, kaj malsekaj. Ili estas malkomfortigega 
lokaro, kie raciaj homoj ne restus longe. Ĉu la personoj estas malraciaj? Ĉu ne akcepti tiom 
da mono estus malracia? 

La mapo

Ĉi tiu versio de la mapo estas por vi la ludestro. Ĉiu parto entenata de pordoj (nomata 
"ĉambro" sekve) estas etikedata de cifero. Vi trovos mapon sen etikedoj en la dosieraro. Se 
vi uzas la mapon, estas konsolata uzi “nebulon de milito” se vi ludas je retejo, aŭ kovri la 
mapon per papero se vi povas ludi je tablo por kaŝi ankoraŭ neesploratajn partojn al la 
ludantoj.
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La ĉambro

Estas malfacile memori ĉion, kio estas je la mapo samtempe. Do ekzistas delonge la 
sistemo de partigi la mapon en ĉambrojn.

Kio estas en la ĉambro?

Kiam la personoj de la ludantoj iras en ĉambron, parolu al ili pri tio, kion ili povas vidi, flari, 
aŭdi, ktp.

Gravaj detaloj estas

Lumo: Kiel klare povas vidi la personoj?

Surfacoj: Ĉu la planko estas malseka? Ĉu io pendas de la plafono? Ĉu estas ornamitaj la 
muroj?

Monstroj: Ĉu danĝera kreaĵo estas en la ĉambro?

Insidaĵoj: Ĉu estas danĝera aparato en la ĉambro?

Trezoroj: Ĉu estas io dezirinda en la ĉambro?

Pordoj: Kiel facile oni povas iri al aliaj ĉambroj de ĉi tiu?

Sekve estas tabeloj por hazarde determini la enhavojn de ĉambro. Se vi kredas ke estus pli 
amuza ne uzi ilin, bonvolu fari tiel.
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Pordoj

Eĉ se la pordo inter du ĉambroj neniam ekzistis, la ideo helpas organizi la galerion.

Tipoj de pordoj

La galerio estas malnova, vivplena loko. La tempo kaj malseko detruis iujn pordojn, kaj iuj 
ankoraŭ staras fortaj.

Malferma: La pordo ankoraŭ estas firma. Oni povas fermi ĝin, sed sen ia lubrikaĵo, la 
artikoj eble grincos laŭte.

Disrompita: Nur pecoj restas de la pordo, pli utilaj kiel brulaĵoj ol barilo.

Parte rompita: La pordo estas rompebla per taŭga ĵeto (Forteco, Movo, Energio, ktp) da 
almenaŭ 10. Fari tiel kaŭzos laŭtan sonon.

Ferma (facile malfermebla): La pordo estas malfermebla per taŭga ĵeto (Forteco, Movo, 
Energio, ktp) da almenaŭ 10.

Ferma (malfacile malfermebla): La pordo estas malfermebla per taŭga ĵeto (Forteco, 
Movo, Energio, ktp) da almenaŭ 15.

Ŝlosita (facile malŝlosebla): La pordo estas malŝlosebla per la taŭgaj iloj kaj lertecoĵeto 
da almenaŭ 15. Se malsukcesas la ĵeto, la pordo estos kvazaŭ malfacile malfermebla 
pordo.

Ŝlosita (malfacile malŝlosebla): La pordo estas malŝlosebla per la taŭgaj iloj kaj 
lertecoĵeto da almenaŭ 20. Se malsukcesas la ĵeto, la pordo estos kvazaŭ malfacile 
malfermebla pordo.

Barata de falintaj ŝtonoj: La plafono falis ĉi tie. Postulos longan tempon formovi la 
rubon. La procezo ankaŭ ne estos silenta.

La sekva tabelo helpos al vi decidi hazarde kian pordon estas inter ĉambroj. Ĵetu k8-an. La 
tipo de pordo estos laŭ la rezulto. Se vi ne ŝatas la rezulton, ignoru ĝin.
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1 – malferma 5 – ferma (malfacile malfermebla)

2 – disrompita 6 – ŝlosita (facile malŝlosebla)

3 – parte rompta 7 – ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

4 – ferma (facile malfermebla) 8 – barata de falintaj ŝtonoj



Insidaĵoj
La subetaĝoj ne nur enhavas monstrojn. Malvigla aventuristo povas facile venki monstron 
kaj tuj poste morti pro fali en truon.
Insidaĵoj devas esti surprizaj, do ili nur aperos je unu kvarono da la ĉambroj (1 je k4-a).

Tipoj de insidaĵoj

La galerio estas malnova, kaj la nura problemo ne estas la unua. La ne bone elpenisaj 
solvoj kaj krueleco de pasintaj aventuristoj ankoraŭ restas danĝeraj en ĉambroj.

Falonta kaĝo: En la ĉambro estas io valora (metu trezoron tie). Perceptoĵeto da almenaŭ 
15 montros ke la valoraĵo estas ligata al ĉeno (disligebla de taŭga ĵeto da almenaŭ 15), kiu 
malaperas en trueton en muro. Rigardi supren montros kaĝon sufiĉe grandan por unu 
homo. Se oni movas la valoraĵon sen disligi ĝin, la kaĝo tuj falos. Persono povas forsalti per 
lertecoĵeto da almenaŭ 20. Se la viktimio ne eskapas, taŭga ĵeto da almenaŭ 25 estas 
bezonata por rompi la kaĝon.

Konfuziga bildaro: Ĉi tiu insidaĵo estas rimarkinda. Personoj, kies perceptoĵeto estas 
malpli ol 15 ne rimarkas ĝin. Personoj, kiuj ĵetas pli alte naŭziĝas pro ripetanta bildaro je 
ĉiuj la surfacoj de la ĉambro, havante malavantaĝo 1 je ĉiuj agĵetoj dum ili estas en la 
ĉambro.

Martelo pendita: Inter du stangetoj etendiĝas maldikegan draton. Se oni rompas la 
draton, martelego pendolos. Personoj povas eviti la martelegon per lertecoĵeto da almenaŭ 
15. Se la martelo trafas iun aŭ ion, ĝi kaŭzos 1k8 poentojn da difekto kaj aktivigos 
Mallertigi je la trafito.

Sonorilego: Ĉi tiu insidaĵo lokiĝas super pordo. Kiam la pordo estas malfermata, frapilo 
liberiĝas, frapanta sonorilegon. Se tio okazas, ĵetu je la tabelo de monstroj (paĝo ). La 
rezultanta monstro aperos la sekvan vicaron. Perceptoĵeto da almenaŭ 20 montros ke 
ĉeneto tenas ion je la supra parto de la pordo. Malaktivigi ĝin postulas taŭgan ĵeton da 
almenaŭ 20.

Ŝnura prenilo: Kaŝita inter la rubo je la planko de la ĉambro estas nodita ŝnuro tenata de 
maldika branĉeto. Se oni rompas la branĉeton, la ŝnuro fermas ĉirkaŭ la parto de la pordo, 
kiu tuŝis la branĉeton. Persono povas eskapi per lertecoĵeto da almenaŭ 20. Tiu, kiu ne 
eskapas estos pendata de la plafono. La ŝnuro povas esti tranĉata facile, sed la falo ne 
estos komforta.

Truo kaŝita: Mense anstataŭigu unu kvadraton de la ĉambro per ĉi tiu insidaĵo. 
Perceptoĵeto da almenaŭ 15 montros ĝin. Kreaĵo, kiu falas en la truon ricevos 1k8 poentojn 
da difekto kaj bezonos helpon eskapi la truon.
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Meti insidaĵojn hazarde

Insidaĵoj estas plej amuzaj kiam ili estas neatendita. Do, estas konsolata nur meti insidaĵon 
en trionon da ĉambroj (je unu aŭ du je k6).

Kiam vi volas meti insidaĵon hazarde, uzu la sekvan tabelon per ĵeti k6-an.

Trezoro

Iri en la forgesitajn subetaĝojn ne estu tute suferado. 
La galerio entenas utilaĵojn kaj valoraĵojn kiu 
apartenos al la trovanto. Iuj trezoroj estas utila por 
batali, iuj helpos dum postaj aventuroj, kaj iuj estas 
simple interesaj. 

Estas konsolata meti unu trezoraĵon en ĉiu ĉambro. La 
ludantoj devos diskuti pri kiu persono ricevos ĝin. 
Kiam vi volas meti trezoraĵon en ĉambron, ĵetu k20-an 
kaj kontrolu je la jena tabelo.
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Nombro Rezulto

1 Falonta kaĝo

2 Konfuziga bildaro

3 Martelo pendita

4 Sonorilego

5 Ŝnura prenilo

6 Truo kaŝita

Nombro Rezulto Nombro Rezulto

1 Glavo en glavingo 11 Ŝildo cirkla

2 Simbolo de antikva familio 12 Blua juvelo

3 Kubetoj el osto 13 Sfereto de speguloj

4 1k6 fajfantaj pafaĵoj por 
stonĵetilo

14 Saniga trinkaĵo

5 Drato kun sonoriletoj 15 Klakŝtonoj

6 Stana tambureto 16 Lanterno kun naftujo

7 Fajrogrenado 17 Kretpecoj koloritaj

8 Telepatia libro 18 Bastono

9 Libro pri gigantaj artikuloj 19 Fumujo

10 Taglibro de familio 20 Etendebla barilo



Priskriboj de trezoraĵoj
Bastono: Batalilo uzebla per Forteco. Uzanto havas avantaĝon je aktivigi Faligi kaj 
Mallertigi.

Blua juvelo estas juvelo tiel granda kiel pugno kun nigra enmetaĵo je la supro. Se oni 
premas la enmetaĵon, la juvelo fariĝas dek kubaj metroj da akvo. Se oni levas la enmetaĵon 
super la akvo, la juvelo rekunmetiĝos, malaperigante la akvon.

Drato kun sonoriletoj estas du metroj da maldikega drato kun sonoriloj tiel grandaj kiel 
faboj. Movi la draton kaŭzas sonoradon aŭdeblan je 8 metroj de kie estas. Kun la drato 
estas saketo el peza ŝotofo, kiu neaŭdebligas la sonoradon.

Etendebla barilo estas krucforma metalaĵo kun dratok inter la branĉoj. Oni povas etendi 
ĝin ĝis du metroj por du metroj. Tute etendita ĝi aspektas kiel metala araneaĵo. Trairi tute 
metitan barilon postulas fortecoĵeton da almenaŭ 15. Fari tiel neniel silentas.

Fajfanta pafaĵo por ŝtonĵetilo: Ĉi tiuj pafaĵoj laŭte fajfas dum oni turnas ilin kaj en la 
aero dum ili movas tra ĝi.

Fajrogrenado: Persono povas ĵeti ĉi tiun ujon. Kiam ĝi trafas ion malmolan, ĝi eksplodas 
en areon de 6 metroj por 6 metroj. La atako estas egala al atako per Energio je nivelo 5 
(20+2k6). La fajro daŭras 1k4 vicarojn. Kreaĵo, kiu komencas sian vicon en la kovrata areo 
tuj influiĝas de la malhelpo Persiste difekti per fajro.

Fumujo: Ĉi tiu ujeto ellasas densan fumon kiam oni malfermas ĝin. La fumo plenigas 
spacon da dek metroj kubaj. Kreaĵo, kiu estas en la nubo de fumo tuj komencas tusi forte, 
do havante malavantaĝo 1 je ĉiuj agĵetoj. 1 metro da fumo kaŭzas malavantaĝon 2 je ĉiuj 
perceptoĵetoj, kiuj uzas vidpovon. 2 metroj da fumo tute baras lumon. Forta vento tuj 
dispelas la fumon. Kiam la fumujo estas refermata, la fumo tuj malaperas.

Glavo en glavingo: Ĵetu 1k4-an kaj kontrolu je la sekva tabelo por scii, kian glavon la aventuristoj 
trovas. Ankaŭ ĵetu 1k4-an kaj kontrolu je la alia tabelo por scii ĉu la glavo estas iel soraĉta.
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Nombro Rezulto

1 Mallonga glavo (potenca, unumana, 
avantaĝo 1 je aktivigi persiste dikfekti kaj 
malrapidigi)

2 Rapiro (preciza, unumana, avantaĝo 1 je 
aktivigi persiste difekti kaj mallertigi)

3 Longa glavo (potenca aŭ preciza, unumana 
aŭ dumana, avantaĝo 1 je aktivigi persiste 
difekti kaj stultigi)

4 Dumana glavo (potenca, dumana, avantaĝo 
1 je aktivigi faligi kaj movigi)

Nombro Rezulto

1 La glavo estas tute kutima

2 Fajro: Kiam oni atakas per ĉi tiu glavo, 
ĵetu aldonan 1k4-an. Aldonu la 
rezulton al la tuta ĵeto kiel fajra atako.

3 Lumo: Levi la glavon super la koro de 
la uzanto aktivigos la helpon Lumo, 
kiu daŭras 1k4 minutojn.

4 Malbeno: La sorĉado je la glavo 
kaŭzas malavantaĝon 1 je ĉiuj 
atakĵetoj farataj per ĝi.



Klakŝtonoj estas du ŝtonoj kun aliaj malgrandaj ŝtonoj kaptitaj. Kiam oni skuas unu 
ŝtonon, la ŝtonetoj en la aliaj movas same. Se ambaŭ ŝtonoj estas skuataj samtempe, 
nenio okazas.

Kretpecoj koloritaj estas ses pecoj da kreto. La koloroj estas
Blanka
Nigra
Ruĝa
Blua
Flava
kaj ŝajne nevidebla sur surfaco, tuj videbla al tiuj, kiuj uzas Vere vidi.

Kubetoj el osto: Kubetaro sama al tiu, kiun vi uzas en la realeco, el osto de nekonata 
kreaĵo.

Lanterno kaj naftujo: ŝaltita, la lanterno ellasas sufiĉan lumon por legi de 10 metroj for. 

La naftujo enhavas sufiĉe por bruli tri horojn.

Libro pri gigantaj artikuloj: Foliumi je la libro ebligos al la leganto havi avantaĝon 1 je 
atakoj kontraŭ skaraboj, araneoj kaj similaj kreaĵoj.

Saniga trinkaĵo: Trinki ĉion en la ujeto tuj sanigas 1k8 poentojn da difekto. La gusto ne 

estas plezuriga.

Sfereto de speguloj: Sur ĉiom da ĉi tiu sfero estas speguletoj kvazaŭ mozaiko. Hoketo je 
la supro ebligas pendigi ĝin.

Simbolo de antikva familio: Je ŝildeto estas blazono. La detaloj estas kovrataj de koto, 

sed iu eble volos ĉi tion.

Stana tambureto: Kiam oni frapas ĉi tion, ĝi faras klaran kaj laŭtan sonon.
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Ŝildo cirkla: Estas ŝildo (potenca, unumana, protekta 1, avantaĝo 1 je Movigi kaj Malrapidigi)
Ĵetu 1k4-an kaj kontrolu je la sekva tabelo por scii kiel sorĉiĝas la ŝildo.

Taglibro de familio: Foliumi je ĉi tiu libro montros ke multaj familioj posedis ĉi tiun domon 
antaŭe. Ĉiuj malaperis mistere.

Telepatia libro: Tio, kio estas skribita en ĉi tiu libro tuj estos mense aŭdebla de la plej 
proksima kreaĵo, kiu ne estas la skribanto. Se la skribaĵo estas specife adresata al alia, la 
adresito aŭdos la skribaĵon anstataŭe.
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Nombro Rezulto

1 La ŝildo estas tute kutima

2 Fajrorezista: La defendoj de la uzanto 
estas pliigataj de 3 kontraŭ fajro

3 Timiga: Bati la ŝildon kaŭzos laŭtan 
sonon, neavertitaj kreaĵoj estos kvazaŭ 
malhelpatakataj de Timigi je nivelo 5 
(1k20+2k6)

4 Ponardanta: la ŝildo havas dagon je la 
fronto, do donante avantaĝon 1 je 
aktivigi Persiste difekti



Monstroj

Monstroj en la ludo

Galerio sen monstroj jam estus posedata de tiuj, kiuj ne akceptas riski la vivon. Monstroj 
estas samtempe la ĉefa kialo por ke la aventuristoj estas en la galerio, kaj la plej ebla 
kaŭzo ke ili malsukcesu. Via devo kiel ludestro estas regi la monstrojn inteligente, sed 
nature. Blato tiel granda kiel hundo ankoraŭ estas blato. Samtempe, generalo kiu gajnis 
sian rangon per venki multajn kontraŭulojn estu defiega malamiko!

Ĉu mi devas uzi monstrojn?

Vi ne devas uzi monstrojn en la galerio. Se vi decidas fari tiel, metu pli da insidaĵoj en la 
ĉambrojn. Flanke al tio, estas konsilata refari la mapon por ke ĝi estu pli laberinteca.

Rilatoj inter monstroj

Multaj el la realaj formoj de la monstroj en la galerio ne estas amikoj inter si. Se vi volas 
aldoni kuntekston, malpliigu la vivpoentojn de kelkaj monstroj en ĉambro kiam vi plenigas 
ĝin.

Meti monstrojn hazarde

Kiam la aventuristoj kontrolas ĉambron, ĵetu k6-an.
Se ĝi haltiĝas je 3 aŭ pli, la ĉambro enhavas monstrojn. 
Se la ĉambro enhavas monstrojn, ĵetu nombron 
da k6-aj egale al la nombro da aventuristoj kaj kontrolu 
je la sekva tabelo. Metu tiujn monstrojn en la ĉambron. 
Rezulto de 6 ja malfaciligos la batalon!
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Nombro Rezulto

1 Araneego juna

2 Blatego

3 Lacertego

4 Larvego

5 Limakego

6 Reĵetu dufoje



Informilo pri monstro

Nomo (nivelo)

Grandeco: Kiel granda estas la monstro 
(mezgranda, malgranda, granda, grandega, ktp)

Rapideco: Kiom da metroj povas movi la monstro 
per unu mova ago (la plej ofta rapideco 
de persono estas 12 metroj)

Vivpoentoj: La daŭropovo de monstro malgraŭ atakoj

Defendoj: Firmeco:
        Gardo:
        Rezisto:

Ĉefa atributo:  La plej alta kaj plej ofte uzata atributo

Aliaj atributoj: La aliaj atributoj malofte uzataj

Talento: La talento aŭ talentoj de la monstro

Agoj: La plej oftaj agoj de la monstro

Taktikoj: Kiel la monstro agos dum batalo

Rimarkinda ekipaĵo: Rimarkindaj aĵoj portataj aŭ proksime al la monsto, povas esti nenio

Priskribo de la monstro, ĝia aspekto, informo, ktp.
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Grandecoj
La atingopovo de kreaĵo 
estas tiel granda, kiel la 
spaco regata de la 
kreaĵo. Unu kvadrato je 
la mapo reprezentas 
kvadrato da du metroj 
por du metroj en la 
ludmondo
Malgranda: alteco de 
proksimume 1 metro, 
regas 1 kvadraton.
Mezgranda: alteco de 
pli oftaj homoj, regas 1 
kvadraton.
Granda: alteco de tre 
altaj homoj, regas 
spacon de du kvatratoj 
por du kvadratoj.
Grandega: alteco de 
kutima etaĝo de domo, 
regas spacon de tri 
kvadratoj por tri 
kvadratoj.



Araneego juna (nivelo 1)
Grandeco: Mezgranda

Rapideco: 10 metroj

Vivpoentoj: 15

Defendoj: Firmeco: 12

         Gardo: 15
         Rezisto: 17

Ĉefa atributo:  Forteco 4 (1k20 + 1k10)

Aliaj atributoj: 3 (1k20 + 1k8)

Talento: Malhelpfokuso (Malkapabligi)

Agoj: Preni celon (Haltigi – Forteco kontraŭ Gardo): La araneego penas preni la plej 

proksiman kreaĵon.

Venenigi kaj envolvi (Malkapabligi – Entropio kontraŭ Rezisto): 
La araneego penas injekti venenon en la celon. La malhelpo 
aktiviĝos per ĵeto de 5 pli ol la Rezisto de la celo. Se nenio 
interrompas, la araneo komencos envolvi la celon per aranea 
silko. Se la celo sukcesas rezisti la venenon post la araneo 
komencas envolvi ĝin, la defio por eskapi pligrandiĝas ĉiun 
vicon, post la araneo ekenvolvis.

Dentegoj: Vundiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La araneo penas mordi unu celon.

Taktikoj: La araneo penos fari ambaŭ de siaj kutimaj agoj al la plej proksima aventuristo. 

Se la aliaj aventuristoj interrompas, ĝi uzos siajn dentegojn por defendi sin. Se la 
aventuristoj malpliigas la vivpoentojn de la araneego al duono da la maksimumo aŭ malpli, 
ĝi forfuĝos al alia ĉambro.

Rimarkinda ekipaĵo: Aranea silko (tre gluema, tre brulema).

La granda araneo estas la pintapredanto de la unua nivelo de la galerio. Aventuristoj 
nesingardaj facile povas fariĝi viktimoj envolvitaj kaj fordrenitaj.

Vicaro Defio

1 10

2 15

3 kaj plu 20
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Blatego (nivelo 1)

Grandeco: Mezgranda

Rapideco: 14 metroj

Vivpoentoj: 16

Defendoj: Firmeco: 12
        Gardo: 14
        Rezisto: 18

Ĉefa atributo: Lerteco 4 (1k20 + 1k10)

Aliaj atributoj: 3 (1k20 + 1k8)

Talento: Elturniĝa movado (La blatego ne
povas esti la celo de oportunaj atakoj)

Agoj: Mordi: Vundiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La blatego penas mordi unu celon.

Taktikoj: Blatego penos forkuri se estas pli da 
aventuristoj ol ĝi en la ĉambro. Sed se estas pli da blatoj ol aventuristoj, ili atakos ĝis 
morto.

Rimarkinda ekipaĵo: Nenio

Grandegaj blatoj agas en la galerio same kiel ili agas en la kutima kuirejo, manĝante 
lasaĵojn kaj nutrigantaj pli terurigajn kreaĵojn. Tio ne signifas ke la blatego estas 
maldanĝera. Negardata manĝaĵo aŭ aventuristo, kiu ne povas defendi sin rapide allogos 
aregon da blategoj.
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Oportuna atako: Kiam 
malamiko eliras el la 
atingebla spaco de 
batalanto, la batalanto 
povas tuj ataki. La talento 
Elturniĝa movado 
malebligas tion je tiuj, kiuj 
havas ĉi tiun talenton.



Lacertego (nivelo 1)

Grandeco: Mezgranda

Rapideco: 14 metroj

Vivpoentoj: 15

Defendoj: Firmeco: 11 (14 kontraŭ Entropio)
        Gardo: 16 (19 kontraŭ Entropio)
        Rezisto: 16 (19 kontraŭ Entropio)

Ĉefa atributo: Lerteco 4 (1k20 + 1k10)

Aliaj atributoj: 3 (1k20 + 1k8)

Talento: Energirezisto (Entropio)

Agoj: Mordi: Vudiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La lacertego penas mordi unu celon.

Taktikoj: Lacertegoj penos soligi unu aventuriston kaj ataki ŝin aŭ lin grupe.

Rimarkinda ekipaĵo: Brilaj skvamoj (tri lacertoj provizas sufiĉajn por unu kirasaĵo 
(Bezonata Fortikeco 1, kirasaĵnombro +1, avantaĝo 1 je rezistoĵetoj okazigitaj de Entropio).

La lacertegoj sub la kastelo estas ŝanĝitaj de generacioj en malhela lumo kaj senĉesa 
magio. Iliaj skamoj protektas ilin de malsaniga magio. Forpreni tiujn skamojn ne estos 
facile.
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Larvego (nivelo 1)

Grandeco: Granda

Rapideco: 2 metroj

Vivpoentoj: 11

Defendoj: Firmeco: 13

      Gardo: 12

      Rezisto: 12

Ĉefa atributo: Energio (acido) 4 (1k20 + 1k10)

Aliaj atributoj: 3 (1k20 + 1k8)

Talento: Atakspecialisto 1 (acido)

Agoj: Kraĉi acidon: Vundiga atako – Energio kontraŭ Gardo. La larvego kraĉas konuson de 

acido de kvar metroj. La atako estas je avantaĝo 1.

Mordi: Vundiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La larvego penas mordi unu celon.

Taktikoj: La larvego tuj atakos ĉion, kio movas tie, kie ĝi povas ataki kraĉi. Ĝi nur mordos 

tiujn, kiuj alproksimiĝas vole aŭ jam estas faligitaj.

Rimarkinda ekipaĵo: Acido (mortigita larvego ellasos sufiĉan acidon por fari du atakojn de 

Energio 4).

Ĉi tiuj grandegaj palaj raŭpaĵoj estas la juna formo de la skarabegoj ofte trovataj pli 
profunde en la galerio. Ilia nura volo estas manĝi. Minacata larvego povas kraĉi fortan 
acidon kaj uzi siajn mandibulojn.
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Limakego (nivelo 1)

Grandeco: Mezgranda

Rapideco: 6 metroj

Vivpoentoj: 15

Defendoj: Firmeco: 15
        Gardo: 16
        Rezisto: 10

Ĉefa atributo: Forteco 3 (1k20 + 1k10)

Aliaj atributoj: 3 (1k20 + 1k8)

Talento: Difektrezisto 1 (Potencaj bataliloj: +3 defendo kontraŭ potencaj bataliloj)

Agoj: Mordi: Vundiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La limako penas mordi unu celon.
Fiodoro (Naŭzigi - Entropio kontraŭ Rezisto): La limako ellasas naŭzigan odoron.

Taktikoj: Limakegoj ellalos fian odoron por forigi minacantojn. Malgraŭ ĝia malrapideco, 
malsata limakego penos manĝi eĉ aventuriston.

Rimarkinda ekipaĵo: Ŝlimo (Avantaĝo 1 por eskapi de lukto se persono kovras sin, kreaĵo 
kiu eniras kvadraton kun ŝlimo (rimarkebla de perceptoĵeto de almenaŭ 12) devas fari 
lertecoĵeton de almenaŭ 15. Kreaĵoj, kiuj malsukcesas tuj falas.)

Oni povas kuri, sed ne povos dormi se limakegoj malsatas. Atakataj limakegoj ofte ellasas 
fiegan odoron. Aventuristoj malrapide ĉasataj de limakegoj estas konsilataj porti sakojn da 
salo.
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Potencaj kaj precizaj 
bataliloj: Ĉiu armilo estas 
uzebla de Forteco, Lerteco, 
aŭ ambaŭ. Bataliloj uzeblaj 
de Fortecoj estas potencaj, 
kaj bataliloj uzeblaj de 
Lerteco estas precizaj.



Imitanto (ĉefulo je nivelo 1)

Grandeco: Granda

Rapideco: 8 metroj

Vivpoentoj: 40

Defendoj: Firmeco: 14
        Gardo: 14
        Rezisto: 16

Ĉefa atributo: Ŝanĝado 6 (1k20 + 2k8)

Aliaj atributoj: 4 (1k20 + 1k10)

Talento: Helpfokuso (Formŝanĝi)

Agoj: Mordi: Vundiga atako – Forteco kontraŭ Gardo. La imitanto penas mordi unu celon.
Konfuziga sono: Tromp kontraŭ Firmeco – la imitanto uzas la voĉon de aventuristo por 
misgvidi alian.

Taktikoj: La imitanto atendos imitante aĵon ĝis almenaŭ unu aventuristo alproksimiĝas al 
ĝi. Kiam tio okazas, la imitanto tuj atakos.

Ĵetu k6-an kaj kontrolu je la sekva tabelo por scii kian 
formon la imitanto uzas kiam la aventuristoj venas 
en la ĉambron.

Rimarkinda ekipaĵo: Unu trezoro glutita 
(ĵetu je la tabelo de trezoroj).

Imitanto estas kreaĵo, kiu ĉasas per imiti ion 
en la medio. Nescianta viktimo iras proksime, 
aŭ eĉ alproksimiĝas scivole. Subite, la imitanto 
prenas kaj manĝas sian viktimon. 
Ĝi poste serĉas ion novan imiti.
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Nombro Rezulto

1 Statuo

2 Skatolego

3 Ŝtonego

4 Morta araneego

5 Pordego

6 Trono
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Plenigi ĉambron
Tiel la verkisto faris la ĉambrojn por la ekzempla aventuro. Post fari kelkajn ĉambrojn, vi 
eble kreos vian propran sistemon. 

1: Funkcio – Decidi se la ĉambro estas uzita por io, ekzemple kiel dormejo. Tio helpas 
decidi kion enmeti.

2: Pordoj – Kontroli ĉu ĉiuj la pordoj de la ĉambro estas elektataj. Ĵeti je la tabelo de pordoj 
por tiuj, kiuj restas.

3: Insidaĵo – Ĵeti k6-an. Se ĝi haltiĝas je 1 aŭ 2, ĵeti k6-an denove kaj kontroli je la tabelo 
de insidaĵoj. Meti la insidaĵon inside.

4: Monstroj – Ĵeti k6-an. Se ĝi haltiĝas je 3, 4, 5, aŭ 6, kontroli je la tabelo de monstroj kaj 
meti monstrojn laŭ ĝi tiom, kiom estas personoj.

5: Trezoraĵo – Ĵeti k20-an kaj kontroli je la tabelo de trezoraĵoj.

6: Priskribo – Laŭ via laboro, skribi ion atentigan pri la ĉambro, kiun vi legos al la ludantoj 
kiam iliaj personoj iras en la ĉambron.

Vi ofte uzos la rezultojn de tiu listo de la fino al la komenco. La personoj iras en ĉambron, vi 
legas la priskribon, se estas monstroj, ili aŭ la personoj reagos batale, iun trafas insidaĵon, 
la personoj venkas la monstrojn, la personoj serĉas en la ĉambro kaj trovas ion interesan, 
kaj finfine la personoj penas malfermi pordon al alia ĉambro.
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Ĉambropaĝo
Kopiu ĉi tiun paĝon per presilo aŭ permane. 

Nombro de la ĉambro: 

Nomo de la ĉambro:

Priskribo: 

Iras al: 

Insidaĵo: 

Monstroj: 

Trezoraĵo:

20



Tabeloj
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Nombro Rezulto

1 Falonta kaĝo

2 Konfuziga bildaro

3 Martelo pendita

4 Sonorilego

5 Ŝnura prenilo

6 Truo kaŝita

Nombro Rezulto Nombro Rezulto

1 Glavo en glavingo 11 Ŝildo cirkla

2 Simbolo de antikva familio 12 Blua juvelo

3 Kubetoj el osto 13 Sfereto de speguloj

4 1k6 fajfantaj pafaĵoj por 
stonĵetilo

14 Saniga trinkaĵo

5 Drato kun sonoriletoj 15 Klakŝtonoj

6 Stana tambureto 16 Lanterno kun naftujo

7 Fajrogrenado 17 Kretpecoj koloritaj

8 Telepatia libro 18 Bastono

9 Libro pri gigantaj artikuloj 19 Fumujo

10 Taglibro de familio 20 Etendebla barilo

Nombro Rezulto

1 Araneego juna

2 Blatego

3 Lacertego

4 Larvego

5 Limakego

6 Reĵetu dufoje

1 – malferma 5 – ferma (malfacile malfermebla)

2 – disrompita 6 – ŝlosita (facile malŝlosebla)

3 – parte rompta 7 – ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

4 – ferma (facile malfermebla) 8 – barata de falintaj ŝtonoj

Pordoj

Insidaĵoj Monstroj

Trezoraĵoj



Ekzempla aventuro
Sekvi la procezon de hazarde plenigi ĉambrojn postulas longan tempon, do sekve estas 
jam farita galerio.

La mapo
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Malferma Ferma (malfacile malfermebla)

Disrompita Ŝlosita (facile malŝlosebla)

Parte rompta Ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

Ferma (facile malfermebla) Barata de falintaj ŝtonoj



Ĉambro

1
Nomo de la ĉambro: La enirejo

Priskribo: 

“Vi alvenas al la fundo de la ŝtuparo. ‘Frapu trifoje kiam vi pretas eliri!’ Vi aŭdas de la 
fermanta pordo malantaŭ vi. Torĉo brulanta lumigas barelojn da manĝaĵo kaj akvo kaj 
torĉarojn antaŭ vi. La odoro de fungo batas viajn nazojn. Per la torĉo vi povas vidi ke la 
planko estas tajlita ŝtono, kaj ke la plafono estas hakita el ŝtono. La ĉambro etendiĝas 
norden kaj orienten.”

Iras al: 

2 – ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

3 – barata de falintaj ŝtonoj

4 (sude) – barata de falintaj ŝtonoj

4 (oriente) – disrompita

12 – ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Glavo en glavingo - Mallonga glavo nesorĉita (potenca, unumana, avantaĝo 1 
je aktivigi Persiste Dikfekti kaj Malrapidigi)
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Ĉambro

2
Nomo de la ĉambro: La gardejo

Priskribo: “Vi vidas la restaĵojn de litoj en ĉi tiu ĉambro. Je la centro de la planko, malnova 
tapiŝo restas plata inter la ruberoj.”

Iras al: 

1 – ŝlosita (malfacile malŝlosebla)

3 – malferma

Insidaĵo: Truo kaŝita

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Saniga trinkaĵo

Ĉambro

3
Nomo de la ĉambro: La batalilejo

Priskribo: “Vi vidas bretojn malplenajn, ŝajne iam por bataliloj.”

Iras al: 

1 – barata de falintaj ŝtonoj

2 – malferma

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Klakŝtonoj
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Ĉambro

4
Nomo de la ĉambro: La manĝejo

Priskribo: “Vi vidas rompitajn tablojn kaj seĝojn sur la planko. Io kvazaŭ blanka ŝnuro 
kovras la plafonon. Vi ekrimarkas okulojn kaj dentojn! Ĵetu batalordon!”

Iras al:

1 (sude) – barata de falintaj ŝtonoj

1 (oriente) – disrompita

5 – ferma (facile malfermebla)

7 – barata de falintaj ŝtonoj

Insidaĵoo: Neniu

Monstroj: 

Lacertego

Lacertego

Blatego

Araneego juna

Trezoraĵo: Libro pri gigantaj artikuloj
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Ĉambro

5
Nomo de la ĉambro: La kuirejo

Priskribo: “Inter la rustantaj kaldronoj en ĉi tiu ĉambro vi aŭdas ion movi. Ĝi 
alproksimiĝas!”

Iras al: 

4 – ferma (facile malfermebla)

6 – ferma (malfacile malfermebla)

7 – ferma (facile malfermebla)

Insidaĵo: Neniu

Monstroj:

Araneego juna

Blatego

Blatego

Larvego

Trezoraĵo: Kubetoj el osto
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Ĉambro

6
Nomo de la ĉambro: La konservejo

Priskribo: “Vi vidas rompitajn barelojn kaj malplenajn bretojn. Iam oni konservis manĝaĵon 
ĉi tie.” 

Iras al: 

5 – ferma (malfacile malfermebla)

7 – ferma (facile malfermebla)

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Bastono
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Ĉambro

7
Nomo de la ĉambro: La ŝtontajlejo

Priskribo: “Ŝtoneroj kovras la plankon en ĉi tiu ĉambro. Parte tajlitaj blokoj grizaj staras, 
lasitaj antaŭ multaj jaroj. Vi ne estas solaj.”

Iras al: 

4 – barata de falintaj ŝtonoj

5 – ferma (facile malfermebla)

6 – ferma (facile malfermebla)

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: 

Araneego juna

Blatego

Blatego

Blatego

Lacertego

Trezoraĵo: Etendebla barilo
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Ĉambro

8
Nomo de la ĉambro: La okcidenta tunelo

Priskribo: “La muroj ĉi tie estas rondaj, kvazaŭ faritaj de vermego aŭ serpentego.”

Iras al: 

7 – disrompita 

9 – neniu pordo

10 – neniu pordo

Insidaĵo: Martelo pendita

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Blua juvelo

Ĉambro

9
Nomo de la ĉambro: La suda tunelo

Priskribo: “Sur la parte tajlitaj muroj, vi vidas mesaĝetojn kiel 'Gabo 'stis ĉi tie'.”

Iras al: 

8 – neniu pordo

10 – neniu pordo

11 – malferma

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Fumujo
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Ĉambro

10
Nomo de la ĉambro: La truo

Priskribo: “La planko en ĉi tiu ĉambro mankas la rubujojn, kiuj preskaŭ kovras la plankon 
je la aliaj ĉambroj de la galerio. Vi vidas pordegon. Subite, okuloj ekaperas je la pordego kaj 
lango tiom granda, kiom ĉevalo elvipas malsate. Bonŝancon.”

Iras al: 

8 – neniu pordo

9 – neniu pordo

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: la imitanto

Trezoraĵo: tri fajfantaj ĵetaĵoj por ŝtonĵetilo

Ĉambro

11
Nomo de la ĉambro: La ordigejo

Priskribo: “Metitaj hazarde sur la planko kaj tabloj estas multaj aferoj.”

Iras al: 

9 – malferma

12 – ferma (malfacile malfermebla)

14 – ferma (facile malfermebla)

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Telepatia libro
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Ĉambro

12
Nomo de la ĉambro: La sekurejo

Priskribo: “Iu jam forrabis ĉi tiun ĉambron, sed estis tro da valoraĵoj por ke ili ŝtelu ĉion.”

Iras al: 

1 – ŝlosita (malfacile malŝlosita)

11 – ferma (malfacile malfermebla)

13 – malferma

Insidaĵo: Neniu

Monstroj: Neniu

Trezoraĵo: Fajrogrenado
         Simbolo de antikva familio
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Ĉambro

13
Nomo de la ĉambro: La kaĝejo

Priskribo: “Je la muroj kaj la plafono de ĉi tiu planko estas multaj kaĝoj. Iuj estas 
malfermaj, iuj entenas restaĵoj, kaj iuj estas elrompitaj. Vi ne estas solaj.”

Iras al: 

12 – malferma

Insidaĵo: Falonta kaĝo

Monstroj: Araneego juna

    Blatego

    Lacertego

    Lacertego

    Larvego

Trezoraĵo: Stana tambureto
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Ĉambro

14
Nomo de la ĉambro: La rubujo

Priskribo: “Sur la planko kaj rompitaj tabloj en ĉi tiu ĉambro estas rompitaj aferoj kaj rubo. 
Nur io – pentraĵo – estas interesa.”

Iras al: 

9 – malferma

12 – ferma (malfacile malfermebla)

14 – ferma (facile malfermebla)

Insidaĵo: Konfuziga bilaro

Monstroj: Blatego

        Blatego

        Blatego

        Blatego

        Blatego

Trezoraĵo: Ŝildo cirkla (fajrorezista (+3 al defendoj kontraŭ fajro)
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Post la aventuro
La unua etaĝo estas sekura, sed la galerio estas pli profunda. Pli da danĝero kaj aventuro 
atendas vin je la venontaj etaĝoj.

Ĉiuj la aventuristoj nun estas je la dua nivelo. Ili povas reiri al la domo se ili volas por ripozi 
kaj saniĝi. La posedantoj de la domo estos scivolemaj pri kio okazis.
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