
 

 

 
 

Csapdák 
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Minap barangolás közben akadtam 
rá erre az írásra, ami megkönnyítheti a 
kalandmesterek dolgát. Az itt felsorolt 
csapdák a legelterjedtebbek közé 
tartoznak, előszeretettel lehet oket 
alkalmazni várakban, kastélyokban vagy 
akár a szabadban is. Az általuk okozott 
sebzést kockával kell kidobni, így s 
szerencsén múlik az JK-k élete (vagy 
halála). Ha valahol 00-át dob az áldozat, 
akkor nincs sebzés, elvégre semmi sem 
működhet mindig tökéletesen :)  

Visszacsapódó szöges padló:  

Egy laza padlódarab, amelyre ha 
valaki rálép, a súlyánál fogva 
felcsapódik, a végébe álltalába szögeket 
szokta beverni, hogy minél 
fájdalmasabb legyen.  

 
K100 Sebzés 
01-10 1K3Ép + 2K6Fp 
11-40 1K6 + 2Fp 
41-99 1K6Fp 

 

Visszacsapó dróthuzal:  

Három fa, vagy rúd kell hozzá, 
kettő egymás mellet, a harmadik 
közöttük, csak kicsit előbbre. A földön 
pedig egy botlódrót, amely, ha az 
áldozat átér a két fa között, eldönti a 
harmadik fát, amely tartotta a dróthuzalt, 
mivel a két fa ki volt feszítve, a drótot, 
az áldozat felé húzza, aki ez által szép 
sebeket szenvedhet. Általában 

fejmagasságban használják, 
félhomályban, és vékony nehezen 
észrevehető huzallal.  

 
K100 Sebzés 
01-30 1K3Ép + 3K6Fp 
31-65 3K6Fp 
66-99 1K6 + 4Fp 

 

Akna karókkal:  

Általában befedve vékony 
deszkákkal, vagy növényzettel, alján 
kihelyezett karók, lehet mérgezni is.  

 
K100 Sebzés 
01-30 K6darab x 1K6Ép 
31-50 K6/2darab x 1K6Ép 
51-75 1db 1K6Ép 
76-99 K6/2darab x 2K6Fp 

Ép-nél használható a kritikus 
sebzés táblázat szúrásra.  

Kőgolyó:  

Lejtős talajon, egy rejtett 
kőgolyó indul az áldozatok után. A 
sebzés nagyban függ a kőgolyó 
méretétől én egy fél embernyi kő 
sebzését írom le kb. 350-400 kg.  

 
K100 Sebzés 

01 Halál 
02-20 2K6Ép + 2K6Fp 
21-50 1K6Ép + 4K6Fp 
51-80 3K6Fp 
81-99 2K6Fp 
76-99 K6/2darab x 2K6Fp 
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Botlódrót:  

Szűk folyosókon, két oldalon lábmagasságba a 
falra erősített acéldrót. Jól alkalmazható lehetséges 
menekülő utakon, futás közben a leghatásosabb, 
hiszen ilyenkor az áldozat nem nagyon néz a lába 
elé. A hatás fokozása érdekében a drót mögé éles 
dolgokat (szögeket, üvegszilánkokat, késeket) is 
tehetnek. A példában egy szöges megoldás sebzései 
láthatóak.  

 
K100 Sebzés 
01-10 1K6Ép + 2K6 Fp 
11-30 1K3Ép + 1K10Fp 
31-70 2K6Fp 
71-99 1K6Fp 

 

Kőeső:  

Legjobban akkor alkalmazható, ha az áldozat 
vagy áldozatok szűk helyre jutnak, vagy pl. két ajtó 
közé, ahonnan nem könnyű menekülni. Valahol a 
fejük felett megnyílik egy csapóajtó és nagyobb 
kövek, sziklák omlanak a nyakukba. Íme egy 
közepes intenzitású kőzuhatag sebzési táblázata:  

 
K100 Sebzés 

01 Halál 
02-40 1K6Ép + 3K6Fp 
41-70 1K3Ép + 2K6Fp 
71-99 3K6Fp 

 

Mérgezett zsinór:  

Hasonló a botlódróthoz, de vékonyabb és 
méreggel bekenve. Mikor belefut az ember, a zsinór 
elvágja a lábát, és a méreg beszivárog a véráramba. 
A sebzés méregtől függ, a drót sebzése 1K6-2k6Fp.  

Mérgezett tű:  

Sebzés méregtől függ. A tű sebzése 1Fp.  

Lecsapódó rács dárdákkal:  

Lásd: Akna karókkal.  
 
 

Védőrúnák:  

Rengeteg fajta lehet, sebzése rúnáktól 
függ.  

Csúszós lépcső:  

Valamilyen csúszós anyaggal kell 
bekenni a lépcsőt, esetleg vízzel leönteni, futás 
ellen a leghatásosabb. Sebzés attól is függ, 
hogy milyen magas és hány fokból áll a lépcső.  

1k6-4k6Fp  

Lecsapódó kőtömb:  

Rögzítve van a plafonhoz, ha elhaladnak 
alatta, lezuhan. Egy összefüggő kőlap, sebzése 
a méretétől függ. 3k6Fp-tôl halál-ig.  

Verem:  

Verem, karók nélkül, lehet, hogy nem is 
csapda, csak véletlenül esnek bele az áldozatok. 
Sebzése az Első Törvénykönyvben leírtak 
szerint számolható ki (lásd. Zuhanás) és attól is 
függ, hogy a verem oldala milyen, vannak-e 
kiálló sziklák, sima-e az alja, van-e a 
karakternek esésre százalékra.  

Visszacsapó faág.  

Legjobban használható erdőben, lovasok 
ellen. Akár a lovas szakítja el a kötelet, esetleg 
valaki figyeli, mikor kell elengedni, a lovas 
sikertelen ügyességpróba esetén (lehet a próbát 
nehezíteni és könnyíteni) leesik a lóról és 
kellemetlen és fájdalmas zúzódásokat 
szerezhet, nem is beszélve arról, hogy a hirtelen 
meglepetéstől esetleg kábultságtól lesből 
könnyen meg lehet támadni. A faág sebzése 
1K3Fp-től 1K6Fp-ig terjedhet..  
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