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КАРТА 3 
 

Въведение в играта „Подземия & Дракони” v. 4.0  
(Демонстрационно приключение за герои от 1во ниво) 

Дамян „Yann Gamgee” Христов © 2012 
 

Това приключение ползва три специални цветни терена за 
изследване и е предвидено за група от Водещ с 4 до 6 персонажа. За 
всякакви въпроси, коментари, или забележки, пишете смело на адрес: 
damyann@gmail.com  
 

ПРОЛОГ: Кръстопътят на изоставената кула 
 
 Героите са скитници, които се срещат случайно на мястото, още 
известно като Кръстопътя на изоставената кула (Карта 1). Тук героите 
могат да си отдъхнат от дългия път и междувременно да се представят 
един на друг. Те могат да разкажат на другите за себе си, за това защо са 
тръгнали на приключения, и като се опознаят, вероятно, да решат да 
поемат заедно напред по пътя. Със сигурност опасностите напред няма да 
са малко и ако всички те вървят заедно, ще могат да си помагат един друг. 
От този момент нататък започва тяхното първо приключение! 
 

СИТУАЦИЯ 1: На кръстопътя 
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 Героите започват да се питат каква е тази странна кула и кой ли я е 
построил. Играчите с най-много магически умения веднага ще разберат, че 
тя е вълшебна, а тези с най-много познания по история могат да разкрият 
нейната легенда (за всичката тази информация е нужно да се хвърли зар 
според правилата на играта): 
 

В миналото група благородни минотаври решили да построят кула, в 
която да скрият важен исторически артефакт – магически том, който 
съдържал цялата история на техния род и който трябвало да бъде пазен и 
предаден на поколенията. Самата кула на била голяма като постройка и 
имала всичко на всичко два етажа, но магическата книга била скрита в 
подземието на кулата, което било пълно с капани, чудовища и съкровища. 
За пазач на кулата бил избран един гном, за който се говори, че вече бил 
навършил повече от 300 години, но продължавал все така да бди и да пази 
завета на клана на минотаврите. Дали обаче кулата е все още обитавана, 
дали магическият том се намира все още в подземието, дали гномът е все 
още жив и пази реликвите – това вече никой не може да каже... 
 
 Сега на героите не остава нищо друго освен да отидат и да проучат 
кулата. Какво ще се случи тогава ще разберат от следващата ситуация ☺ 
 

СИТУАЦИЯ 2: Нападението! 
 

 В този момент иззад 
кулата и съседните камънаци се 
чува вой на вълци и героите са 
нападнати от 2 гоблина и 2 
вълка. Те очевидно пазят кулата 
и ще се сражават до смърт с 
героите. Ако героите победят, те 
могат да започнат да изследват 
кулата!  
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СИТУАЦИЯ 3: Изследване на кулата 
 

 Сега героите могат да изследват кулата на спокойствие. Вратата на 
кулата е затворена с магия и не може да бъде отворена по никакъв начин 
отвън. Кулата има един малък прозорец на втория етаж. Той внезапно се 
отваря и от там се подава един стар гном, който казва на героите следното: 
 

„Живи да сте, смели герои, че ме отървахте от тези мародери 
гоблините и техните вълци! Те бяха поставили тази кула под обсада и аз не 
можех да излизам, за да бера билки и да пия вода от близкото поточе. Вече 
храната ми беше на привършване, ако не бяхте ме спасили, щях да се 
предам на гоблините и вероятно да напусна кулата. Сега съм ви задължен, 
но дали няма да бъде нахално, ако ви помоля още нещо, което виждам, че 
сте способни да свършите. Близо до онзи хълм има пещера, в която живеят 
гоблините. Сега, когато вие убихте техните събратя, те може би ще се 
ядосат и ще дойдат на тълпи, за да разрушат кулата. Смели герои, аз ви 
умолявам, вървете в тяхната пещера и ги избийте до крак! За това 
геройство, аз ще ви позволя да слезете в подземието на кулата и да 
намерите каквито съкровища са скрити там. Ще ви дам допълнителни 
инструкции, когато се върнете от пещерата. Сега вървете и не щадете 
никой от ония изчадия на два крака! Успех!” 
 
  Сега героите имат нова мисия и те трябва да прочистят пещерата на 
гоблините. Ако имат някакви въпроси, старият гном им отговаря надве-
натри и се прибира зад капандурата. Време е да потегли към пещерата! 
 

СИТУАЦИЯ 4: Влизане в пещерата 
 

 За да стигнат до пещерата, героите първо трябва да успеят да 
прекосят поточето, което се води труден терен. Необходимо е успех със 
Атлетика да се преплува или Акробатика, за да се прескочи. Който не 
успее, трябва или да остане отвън, или да загуби 3д6 кръв от водата. 
 
 Когато героите стигнат до пещерата, те ще видят, че има 3 входа, 
през които те могат да минат: 
 
 1/ През северния проход може да се мине, ако се приложи успешна 
Атлетика върху камъка, който затрупва входа. Върху камъка има капан и 
който го отмести, върху него се спуска въже, което го отнася във 
вътрешността на пещерата. Зад камъка героите директно се сбиват с шефа 
на пещерата, един планински трол (виж нататък). 
 2/ През централния вход няма капани, но там гъмжи от гоблини (5). 
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 3/ През южния вход може да се мине, ако се направи проверка за 
природа, тъй като там гъмжи от гъста растителност. Който не успее в 
проверката, не може да се провре из гъсталаците. Тука живеят вълците на 
гоблините и е много опасно да се преминава. Слава богу, в момента 
вълците са заспали, но ще се събудят, ако един или повече герои тръгнат 
да прекосяват пещерата. 
 
 Така или иначе, ако героите успеят да влязат в пещерата, вътре се 
разиграва следващата ситуация! 
 

СИТУАЦИЯ 5: Вътре в пещерата на гоблините 
 

 Когато героите влизат в 
пещерата, ги нападат смукачи (5). 
След като ги убият, героите могат да 
претърсят и ще намерят заспалия трол 
(ако не са го събудили преди това) и 
коболди-миниони на брой колкото са 
играчите в момента. Те пазят сандъче 
със съкровище (2д20 жълтици, 
случайно магическо оръжие и отвара).  
Нищо интересно няма повече тук и 
героите трябва да се върнат обратно 

при гнома. 
 

СИТУАЦИЯ 6: Обратно в кулата 
 

 Героите се връщат обратно в 
кулата и извикват гнома. Той им 
задава въпрос: „Кой е шефът на 
гоблините в пещерата?” Отговорът е 
„Тролът”. След като отговорят гномът 
им казва, че ще ги пусне в подземието 
на кулата, за да намерят тома на 
минотаврите, който вече трябва да 
бъде почистен и реставриран, преди 
отново да бъде върнат в подземието. 
 

 
ОТ ТОЗИ МОМЕНТ НАТАТЪК СИТУАЦИИТЕ ПРИКЛЮЧВАТ! 

СЛЕДВАТ НОМЕРА НА СТАИ В ПОДЗЕМИЕТО (КАРТА 3). ПРОСТО 
ВИЖ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ ПРИКЛЮЧЕНЦИТЕ И ЧЕТИ ТАЗИ ГЛАВА! 
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СТАЯ 1: Вход на подземието 
 

Героите са предупредени от гнома, че гоблините може би вече са 
проникнали и в подземието. Ето защо той дълги години не е стъпвал там и 
сега със сигурност да се опита да си върне магическия том би било опасно. 
Ето защо героите влизат в подземието под кулата и ще се опитат да спасят 
книгата на минотаврите от лапите на чудовищата! 

 
Когато героите слизат по стълбите на кулата към подземието, те се 

натъкват на висок параден вход, от двете страни на който има две съдчета 
със застояла вода. В момента, в който влизат, от тях пие вода един дрейк, 
но щом вижда героите, той пристъпва навътре в подземието. Героите могат 
да влязат необезпокоявани. Ето какво има вътре: 

 
1/ Две съдчета със застояла вода – водата странно има някакви 

лечебни свойства и който пие си възстановява всичката изгубена кръв 
(еднократно). 

2/ Две поставки с горящи факли до стените – могат да се вземат от 
приключенците и да осветяват какво има навътре. Факлите се пазят от 2 
гоблина! 

3/ Магически басейн – той разкрива (чрез Магическо познание) какво 
има в съседните стаи (хвърля се 1д6+1). Той показва една-единствена 
картина, после водата се размътва и басейна става непотребен. Басейнът се 
пази от дрейка.  

4/ Стая с червен знак на пода – тук живее един невидим прокълнат 
гоблин. 
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СТАЯ 2: Помещение с магически плочки и олтари 
 

 Това помещение се пази от 8 коболда-
миниони, които обслужват и пазят различните 
олтари, вкл. осигуряват храна на дракона и джина в 
двете специални стаи. Ако героите ги победят, те 
могат да разгледат специалните маркери по картата: 
 
 1/ Олтар на запад – статуя на голям минотавър 
с крила. Ако някой герой използва Религия на нея, ще 
научи, че това е статуя на минотавъра-баща, който е 
създател на подземието. Ако някои герои използва 
Магия, ще разкрие, че статуята е магическа и тя 
позволява на даден герой да научи 1 магически 
ритуал, който да ползва 1/ ден.  
 
 2/ Олтар на север – не голямо светилище, 
което не е ясно на какво е, но ако даден герой 
използва Религия, то той ще научи, че тук е храма на 
добрия бог Пелор на слънцето. В него гори вечен 
огън, ако се използва Магия, героят ще може да се 
научи да носи в себе си въглен, който се запалва със 
стискане в шепа. 
 

3/ Два олтара в юг – фалшиви олтари капани, 
които предизвикват да се стъпи на магическите 
плочки. 
 

4/ Магическите плочки – капани, които 
телепортират героя, който е стъпил, на две специални 
полета – едната плочка при дракона в стаята с кръга 
(долу), а другата при джина в стаята с килимчето 
(Стая 3).  
 
 5/ Стая с магически кръг (заключена стая) – 
тук живее един леден дракон, който обича да похапва 
приключенци. С 
дракона може да се 
говори, но той по 
принцип е зъл и 
вечно гладен, ето 
защо едва ли ще 
бъде добър 
събеседник. 
Драконът не знае 
нищо за никаква 
книга на 
минотаврите и ще 
се опита да изяде 
този, който влезе. 
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СТАЯ 3: Стая с джин, предверие с плъхове и тайник на гоблини 

 
 В тези стаи има няколко интересни места за разглеждане: 
 
 1/ На килима стои един джин. Той не е нито добър, нито лош, но ще предизвика 
всеки играч, който влезе в неговата одая на една игра с 16 зара. Печели този, който 
вземе последния зар от всички. Ако джинът спечели, той ще телепортира героите при 
дракона, ако джинът изгуби, той ще им позволи да изпълни едно тяхно желание (едно 
желание за всички играчи) и може да откаже, ако желанието не му хареса. След това 
изчезва, а килимът се нагъва под него. Ако играчите не го оправят както си беше, 
килимът полудява и тръгва да лети из стаята. Необходимо е атлетика или познание на 
магии, за да се спре килимът, ако това не стане, килимът връща всички при гнома на 
върха на кулата, който ги наказва с отнемане на 100 точки опит и те трябва да загубят 
време, за да слязат обратно ☺ 
 
 2/ В малката одая има 2 диви плъха, те пазят следващата стая. 
 
 3/ В долната стая има ново светилище и 4 гоблина стрелици, които го пазят. Ако 
героите ги победят и го претърсят, с Религия ще разберат, че тук са се правили някакви 
тъмни ритуали от гоблините. Олтарът обаче не е магически. В тайник под него героите 
ще намерят магически щит, един скъпоценен камък и кесия с 1з100 жълтици. Нищо 
друго интересно няма повече тук. 

 
СТАЯ 4: Помещение с шахматни фигури 

 
 Тук големи шахматни фигури пазят 
входа към следващото подземие. Героите 
трябва да се сражават с фигурите, които се 
движат по правилата на една шахматна партия. 
Героите обаче разбират, че самите те са 
ограничени от зловеща магия и могат да се 

движат само с 1-2 полета и едно действие по време на хода си. Целта е битката да 
прилича на шахматно сражение. По-долу са дадени силите на отделните шахматни 
единици в битката. Царят не участва в боя, но той трябва да бъде покосен, за да се 
премине през стаята. Той ще се защитава, местейки се с едно-единствено поле. 
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СТАЯ 5: Тайното светилище 
 
Тук отново има статуя на минотавър, този път с огромни размери и демоничен вид. 

Изглежда тези древни минотаври са били някакъв вид демонична секта, тъй като са развивали 
и окултна дейност. Не е много ясно дали са били добри или зли, но със сигурност в тази стая 
няма нищо хубаво. Още щом влизат героите към тях се запътват 3 стража с бандитски вид, 
които нападат без предупреждение героите, а изкривените им ухилени лица подсказват, че на 
тях някой явно им плаща добре, за да пазят този демоничен олтар (всъщност на тях им плаща 
магьосникът, който се крие в лабораторията (Стая 7) и който временно е поел контрол над 
подземието). Към стражите се присъединява и зъл допелангер, който ще се опита да обземе 
формите на приключенците. Ако героите победят тези противници, те могат да разгледат на 
спокойствие помещението, в което има следните важни сектори: 

 
1/  Статуя на демоничен минотавър – тя трябва да бъде разрушена и ако се сетят, 

героите ще получат бонус от 50 точки опит за всеки. Изисква проверка за Атлетика обаче. 
2/ Тайно светилище – в него явно се правят някакви жертвоприношения, тъй като 

цялото е изцапано с кръв (не е ясно каква кръв обаче). При проверка за Религия, героите ще 
разберат, че олтарът все още се използва, а при проверка за Магия, героите ще открият един 
невидим магически кинжал, оставен върху олтара. 

3/ Сандък с инструменти, монашески роби, чукове и кирки – те се използват, за да се 
счупи статията. При проверка за Предчувствие или Крадене, под сандъка има кесия с 2з100 ж. 
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СТАЯ 6: Междинно помещение 

 
Това помещение съдържа общо 4 различни помещения, всяко едно от които е изброено 

по-долу. Във всяко помещение има различни чудовища, разбира се! 
 
1/ Стая след леговището на ледения дракон – тук живеят 3 гоблина, които нападат 

приключенците. Нищо интересно няма в тях. 
2/ Стая с огнен котел. Тук живее личния телохранител на магьосника от лабораторията, 

един зъл мечкобръмбар на име Къраш, той ще се сражава с героите, а огненият котел ще му 
помага като мята огнени пръски към играчите. Котелът може да се обезвреди с Познание за 
магия повече от +25. Нищо друго интересно няма тук, но чудовището крие магическа 
брадва! 

3/ Стая с вехтории, ако приключенците претърсят, те могат да открият: въже 20 метра, 
храна за 3 дена (за 6 играча), свещи, дълга верига, буренце с прясна вода, мазнина и фенер. 
Хвърля се за всеки предмет по отделно като първи хвърля играчът с най-високо 
Предчувствие. 

4/ Коридор към долните стаи: тук живеят 2 диви плъха. Нищо интересно няма тук. 
 
(За статистиките на чудовищата виж следващата страница!) 
 

СТАЯ 7: Магьосническа лаборатория 
 

Това е последната стая в подземието и тук обитава настоящият собственик на 
тъмницата, един зловещ магьосник на име Маларет. Той е завзел подземието от гнома и 
пуснал гоблините вътре. С повече История героите могат да научат, че този човек пази 
магическия том и дори го използва за своите тъмни рутуали. Маларет е могъщ магьосник и 
приключенците трябва да се сражават с него. Ето защо няма време за приказки! 
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Чудовищата от миналата страница ☺ 
 
Но какви възможности имат героите, когато влязат в стаята на злия магьосник? 

По-долу са изброени техните опции: 
 
1/ Веднага щом героите влязат в залата, нека най-проницателният от тях да метне за 

Предчувствие и ако успее, той ще разбере, че разтворената книга на масата, е магическият 
том, който гнома на кулата издирва. Но той се пази от Маларет! 

2/ На малка табличка до голяма маса се намират виали, шишенца и странни растения и 
отвари, които магьосникът използва за своите експерименти. Ако някой герои приложи 
Атлетика +20, то той може да ги събори на пода, за да ги счупи, в този момент Маларет ще 
изгуби 1 рунд, за да се опита да ги спаси от счупване и потрошаване! 

3/ В стаята има библиотечки с книги на окултна тематика, засега героите няма как да 
разгледат там, но с Предчувствие +20 даден герой може да види, че в тях има много 
хартиени свитъци, които могат да бъдат запалени. С Атлетика +25 и мазнина, или с 
магически въглен, библиотеката може да бъде запалена и така злият магьосник ще остане с 
намалена -2 Воля. 

 
А какво прави магьосникът, когато героите влизат в лабораторията? 
 
Магьосникът проклина своя телохранител и се подсмива на приключенците като им 

казва: „Успяхте да стигнете до тук, но само, за да станете част от моята армия от немъртви 
слуги! Защитавайте се от съществата от мрака, които сега ще призова за ВАС!” В този 
момент Маларет прави странен жест с ръка и до него се материализират огромно зомби и 3 
тракащи с кости скелета. Те мълниеносно се насочват към приключенците и изглежда, че 
предстои люта битка. Битка за това, кой ще владее подземието следващите 200 години! 

 
 (За статистиките на чудовищата виж следващата страница!) 
 
Ако героите победят тази армия от некромантско зло, те ще излязат победители в 

играта и могат да вземат магическият том от масата на магьосника. След това могат да се 
завърнат в кулата на гнома, за да му го върнат. Следва ЕПИЛОГ! 
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ЕПИЛОГ: Завръщане в кулата 

 
Героите се завръщат в кулата на гнома 

като победители! Гнома ги посреща 
изключително щастлив и взема от тях 
магическия том като внимателно избърсва 
прахта му по магическите му страници. 
След това той казва на героите следното: 

 
„Скъпи герои, благодаря ви! Без 

вашата неоценима помощ тази магическа 
книга щеше да бъде изгубена завинаги в 
недрата на това подземие. Сега тя отново е 
спасена и аз ще се погрижа този път да 
остане в добри ръце. А сега си вървете, 
герои, и дано късметът на боговете ви 
съпътства!” 

Чудовищата от миналата страница! ☺ 
 
Разбира се, гномът не остава героите с празни ръце! Той води приключенците в 

неговата стая на тавана на кулата и отваря един голям сандък. Всеки един герой може да си 
запише +50 жълтици и 1 случаен вълшебен предмет за неговото ниво по негов избор. Този 
предмет гномът му дава от своята лична съкровищница. След това гномът изпраща 
приключенците по живо и по здраво! Това е и краят на това приключение! 

 
Какво се случва после? Къде отиват приключенците и кого срещат? Дали влизат в нови 

битки и дали успяват да спечелят? Всичко това ще разберете, ако „Подземия & Дракони” 
стане ТВОЯТА любима настолна игра! Безброй приключение те очакват, ако пожелаеш... !☺ 


