
 

 

 
 

Labirintusok élete 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A lakott labirintusok önmagukban 
is egy-egy élőhelyet alkotnak. Az ott élő 
lényeknek a síkságok és az erdők többi 
lakosához hasonlóan táplálkozniuk kell, 
szükségük van ivóvízre és alvóhelyre, a 
ragadozóknak pedig prédát kell 
találniuk. 

A labirintusban élő lényeknek nem 
kell feltétlenül képesnek lenniük arra, 
hogy bejárják a teljes labirintust. A 
bezárt ajtók, vagy a kezekkel nem 
rendelkező lények esetében az egyszerű 
ajtók is vissza képesek tartani a lényeket 
az élelemtől és az ivóvíztől. 

Mindig tartsd szem előtt a fentebb 
felsorolt néhány szempontot, ha olyan 
labirintust készülsz tervezni, amelynek 
létezésében a játékosaid hinni tudnak. 
Ha a környezet mögött nincs semmiféle 
logika, akkor az ottani kalandjaik során 
a játékosok nem tudnak a józan eszükre 
támaszkodva helyes döntéseket hozni. 
Ha például a karakterek egy friss vízzel 
teli medencére bukkannak, akkor okkal 
feltételezhetik, hogy az itt lakó lények 
gyakran ellátogatnak ide, tehát egy 
csapdával akár el is ejthetik az adott 
lényt. A labirintus szerkezetében 
fellelhető apróbb logikátlanságok – ha 
pl. egy zsúfolt labirintusban minden ajtó 
kulcsra van zárva – tönkre tehetik a 
hitelességet. 

 

Állatok a labirintusban 

A labirintusokban nem csak 
szörnyek élnek, hiszen a járatok más 
lényeknek is otthont adhatnak. 

Csúszómászók és rovarok 

A labirintusok sötét zugaiban 
rovarok, bogarak, pókok és férgek 
számtalan faja tenyészik. Egyetlen 
lakóra nézve sem jelentenek valós 
veszélyt – a kígyók kivételével - de 
élelemforrást biztosítanak a rovar-, és 
a dögevőknek – s ezek azok az álaltok, 
amik veszélyesek lehetnek a 
kalandozók számára. 

Patkányok 

A patkányok fontos szerepet 
játszanak  labirintusok ökológiájában, 
hiszen ezek a mindenüt ott lévő 
rágcsálók az itteni ragadozók és 
dögevők legfontosabb élelemforrásai. 
Nagyobb csapataik, falkáik még a 
kalandozókra is veszélyesek lehetnek 
(ld. bővebben a Bestiáriumban, a 24. 
oldalon).   

Denevérek 

A patkányokhoz hasonlóan a 
denevérek is megtalálhatóak minden 
olyan labirintusban, amelynek van 
kijárata  a szabadba. Egy denevérraj 
képes rontani a látási viszonyokat és 
gátolhatja a szabad cselekvést a  
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labirintusban járók számára. A varázslást is 
megzavarhatják, bár önmagukban nem jelentenek 
különösebb veszélyt, ha az emberen vagy egy kis 
vért (ld. bővebben a Bestiáriumban, a 12. oldalon). 

Egyéb állatok 

Bármilyen furcsának is hangzik, egy 
labirintusokkal teli világban más állatok is 
beköltözhetnek a föld alá. A menyétekhez és a 
borzokhoz hasonló apró ragadozóktól kezdve 
egészen a medvékhez és a majmokhoz  hasonló 
nagyméretű mindenevőkig, mindenféle állat lakhat a 
labirintusokban időnként, vagy akár véglegesen is 
leereszkedve a föld alá. A prédájuk után kutató 
kígyók illetve ragadozók – amilyenek lehetnek a 
tigris vagy a farkas – részévé válhatnak ennek az 
ökológiai rendszernek. A barlangrendszerek mélyét 
kutató utazók elhozták a hírét olyan barlangoknak, 
amelyekben egész madárrajok repkednek 
gondtalanul. A földmélyi patakokban, folyókban és 
tavakban természetesen szinte nyüzsög (het) nek a 
halak, vízi emlősök és hüllők. 

A föld alatt élő állatokban a generációk alatt a 
túlélés érdekében kifejlődött a sötétben látás 
képessége. A barlangi életmódhoz alkalmazkodott 
állatok egyre nagyobb és nagyobb teret hódítanak el 
ezekből a zárt, sötét területekből. 

Nyálkák, penész, gombák és egyéb 
növények 

A labirintusok sötét, nedves zugai kiváló 
táptalajt kínálnak a penészek és a gombák 
seregeinek. Egyes gombák és növények 
szörnyekként is viselkedhetnek (ld. Bestiáriumot a 
Növények bejegyzés alatt, a 160-169. oldalon). Bár 
a legtöbb nyálka,  gomba és penész egyszerű, 
ártalmatlan életforma, egyes változataik veszélyes 
labirintusbeli találkozók főszereplői lehetnek. A 
karakterek Tp-t is kap(hat)nak ilyen találkozásokért. 

Zöld nyálka (optimális Tp) 

A csillogó szerves iszap szinte mindent 
beborít, ami elég hosszú ideig van sötét és nedves 
helyen, de a zöld nyálka a szokványos nyálkák egy 
igen veszedelmes fajtája. Ez a faj felfalja a vele 
érintkezésbe lépő húst és szerves anyagokat, és még 
a fémeket is képes feltoldani. Ez a világoszöld, 

nedves és ragadós nyálka foltokban tapad a 
falakra, a menyezetre és a padlóra, és azonnal 
szaporodni kezd, amint elfogyasztott némi 
szerves anyagot. Mozgás (és potenciális 
ételem) hatására lepottyan a falakról és a 
menyezetről (Té-je 40+meglepetés és egyéb 
módosítók). 

A húst faló zöld nyálkafolt körönként 1k6 
pontnyi időleges állóképességvesztést okoz. Az 
érintkezés első körében a nyálka még 
lekaparható a szerencsétlenül járt lényről – a 
kaparószerszám ellenben valószínű elvész – de 
ezután már meg kell fagyasztani, le kell égetni, 
vagy le kell vágni az áldozatról (mindegyik 
sérülést okoz az áldozatnak is; a nyálka Vé-je 
megegyezik az áldozatéval, akire rányomta 
magát és az 50 alatti támadódobások 
automatikusan a szerencsétlent találják el 
fegyveres eltávolításánál). A zöld nyálka foltot 
szélsőséges hideg vagy meleg, a napfény vagy 
a gyógyítás (3 Ép+6 Fp) varázslat távolítja el. A 
nyálka 2d6 pontnyi STP sebzést okoz a fának 
és a fémnek. A kő ellenáll a nyálkának. 

 A törpék véleménye szerint a zöld 
nyálka a bányászat és a föld alatti építkezés 
legádázabb ellensége. Saját módszereik vannak 
a fertőzött területek megtisztítására, és ha hinni 
lehet a szavaiknak, akkor ezek a módszerek 
nagyon alaposak. „Ez a vacak azonnal 
visszanő, ha rosszul csinálod” – vallják. 

Penész és gomba 

A penészek, gombák a sötét, nedves, 
hűvös helyeket kedvelik. Bár a legtöbbjük a 
szokványos labirintusbeli nyálkákhoz 
hasonlóan teljesen ártalmatlan, akadnak köztük 
meglehetősen veszedelmesek is. A legtöbb 
labirintusbn megtalálhatóak a kalapos gombák, 
a pöffetegek és az élesztőgombák, az üszög, és 
egyéb gömbölyű, szálas vagy telepes 
gombafélék. Ezek általában ártalmatlanok, sőt, 
néhányuk még ehető is (bár a legtöbbjük 
gusztustalan kinézetű és/vagy fura ízű). 

Sárga penész 

Ezekből a gombákból mérgező spórafelhő 
lövell ki, ha megbolygatják őket (pl. rálépnek 
vagy ráfekszenek a kalandozók). A gomba 3 
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méteren belül mindenkit Állóképesség-
próbára késztet, máskülönben az illetők 
elvesztenek 1k6 Fp-t időlegesen a 
maximálisból. Egy perc elteltével újabb 
Állóképesség-próbát kell tenni – még akkor 
is, ha az előző sikeres volt. Sikertelen próba 
esetén a gomba 2k6 Fp-nyi maximális 
sebzést okoz időlegesen. A tűz elpusztítja a 
sárga-penészt, míg a napfény elejét veszi a 
robbanásnak, ami a spórát a levegőbe 
juttatja. Ezeket Af-ú herbalizmussal 
ismerheti a karakter (UT szerint 3. fok). Az 
időleges Fp-k egy óra múlva térnek vissza, 
óránként 1 pontnyi mértékben (pl.: 3 óra 
alatt 3) 

Barna penész 

A barna penész a környezetéből 
elvont hővel táplálkozik. Általában 1-1.5 
méter átmérőjű foltokban tenyészik. A 
környezetében mindig hűvös vagy hideg 
van (10-15ºC kevesebb, mint az amúgy 
normális). A penész 2 láb sugarú 
körzetében minden élőlény 3k6 pontnyi Fp 
sebzést veszít el, ha több, mint fél órát 
töltenek itt. Ha tűz kerül a közelébe, az 

azonnal megduplázza a méretét, míg a hideg alapú 
sebzések (jégcsóva) azonnal elpuszítják, ha több, 
mint 2 körön keresztül hatnak rá (tehát a jégnyíl 
vagy a jégkitörés nem alklmas az elpusztítására). 

Világító gomba 

Ez a furcsa, csoportosan tenyésző föld alatti 
gomba szinte megtévesztésig hasonlít valamiféle 
elsatnyult cserjére. Az általa kisugárzott halványlila 
derengés megvilágítja a termeket és a folyosókat. A 
föld alatti népek (mint a törpök és az aquirok) 
világításként és néha még élelemként is 
felhasználják. 

 
Jó játékot, 
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Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  


	Csúszómászók és rovarok
	Patkányok
	Denevérek
	Egyéb állatok
	Zöld nyálka (optimális Tp)
	Penész és gomba
	Sárga penész
	Barna penész
	Világító gomba

