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УВОДНА БЕЛЕЖКА:
Идеята да комбинация между ролево приключение, настолна игра и книга-игра, се роди в съзнанието
ми още преди 7 години, когато бях 16 годишен, а книгите-игри претърпяваха небивал успех на книжния
пазар. Лично аз бях огромен фен на жанра и купувах едва ли не всичко, което излизаше всяка седмица,
независимо от автора и стила на писане – просто бях маниак. Мечтата ми бе един ден да напиша подобна
книга. И като всеки маниак, един ден седнах пред пишещата си машина (тогава нямах компютър) и започнах
да си измислям нещо, което хем да наподобява на книга, хем да има доста правила с ролеви елементи и
възможност за игра с няколко индивидуализирани Героя, хем и да прилича повече на настолна игра,
отколкото стандартните книги-игри. Тъй като бях чел доста заглавия от книгите-игри, но никога не бях
играл на класическа ролева игра, аз не знаех какво точно да правя, затова направих една голяма “каша”, в
която забърках всичко, което ми беше известно до момента. Много ми помогна серията “Кървав Меч”на
Дейв Морис и Оливър Джонсън, която се доближаваше най-близо до определението за ролева игра и от
която съм заел доста.
Като литературна творба, ако изобщо може да се нарече така, играта е доста зле и аз сам мога да си го
преценя – все пак е писана от хлапе, а сега е само леко преработена. Всеки ще познае, че стила на писане е
незрял, но все пак това не е само КНИГА, а и ИГРА, което трябва да подскаже, че литературата тук винаги е
била на по-заден план, особено в едно ролево приключение. Една от основните цели, които си бях поставил,
бе да направя такава игра, която да се играе както от 1 играч, така и от няколко, без да се изисква
присъствието на водещ. Така исках да премахна минималното изискване за брой играчи, което поставяха
класическите ролеви игри и да се съсредоточа и към тези фенове, които нямат възможност да се събират, а
играят поотделно и самостоятелно, точно както в старите книги-игри. Доколко съм, успял ще кажете Вие.
Самата игра “Лабиринтът на Вълшебния Щит” е кратка като игрово време и едва ли ще има някаква
стойност за преиграване, но това е първият ми опит в подобна сфера, а и както казах вече, я писах на 16
години. Освен това е просто един опит за игра, с който исках да проверя дали изобщо мога да пиша, а не
пълноправна книга. Сега съм я попреработил малко, добавил съм някои нови правила и общо взето съм
поправил повечето грешки (а може и да съм допуснал купища нови – особено правописни). Истината е, че
исках да разбера дали мога да направя нещо подобно и това е моят опит, който едва ли ще се нарече
успешен, но поне може да върне за момент прекрасните спомени, които старите книги-игри оставиха в
сърцето ми, а сигурно и във вашето.
Трябва да отбележа още нещо, с което предвидливо да се оневиня пред всички, които ще възроптаят,
че цялостната форма и изпълнение на играта е небалансирана – преработвах играта на компютър по време
на сесия... За държавен изпит! Така че, сами можете да си направите сметка, че нямах много време да
поизгладя нередностите в “геймплея”. Знам, че системата ми за битки, правилата и някои други аспекти от
играта са заимствани от другаде, но все пак повтарям, че аз съм абсолютен начинаещ и никога не съм играл
настолна ролева игра, така че се извинявам предварително, ако предизвикам справедливия гняв на някои
маниаци. По тази причина разпространявам играта безплатно, за да могат колкото се може повече фенове да
я изиграят и да имат възможност да се завърнат за момент в славното време на книжните игри, далеч преди
компютърните, когато властваха имената на Ейдриън Уейн & Робърт Блонд, Колин Уолъмбъри, Майкъл
Майндкрайм и Джордж М. Джордж. Лично аз ги уважавам много като автори и им благодаря за
незабравимите моменти с техните произведения.
Искам искрено да ви пожелая приятно забавление с творбата ми. Дано опитът ми в тази област да не се
окаже пълен провал и дано играта успее да ви хареса поне малко – и това ще ми бъде достатъчна награда.
Дори само един фен, ще ми бъде повече от необходим да разбера, че не съм си изгубил времето.

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ!

ПРАВИЛА НА ИГРАТА:
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I. Избор на Герой.
Още преди началото на играта, всеки от участниците трябва да си избере по един Герой, чиито
качества ще управлява по време на приключението. Всеки от предложените герои има самостоятелни
оценки и умения, отличаващи го от останалите, съответно има своите силни и слаби страни в сравнение с
другите. От избора на героя ще зависят много важни неща – пред какви изпитания ще се изправи играча и
как ще съумее да ги преодолява. Ето възможните избори:
РИЦАР
1. Характеристика – силен и издръжлив воин от Имперските легиони на Зангория. Героят има големи
физически възможности и перфектни познания в областта на бойните техники, но за съжаление притежава
едва минимални магически свойства.
2. Оценки – ОПИТ=5 СИЛА=3 БЪРЗИНА=4 МАГИЯ=2 ЖИВОТ=30
3. Инвентар:
ПАРИ – 20 монети
ПРЕДМЕТИ – няма
ОРЪЖИЯ – обикновен къс меч (3), тежък арбалет (3)
ЕЛФ
1. Характеристика – вълшебно горско същество с хуманоидни черти, отличаващо се със средни и слаби
физически способности, но за това пък с големи магически умения и вроденото му подсилено възприятие.
2. Оценки – ОПИТ=5 СИЛА=3 БЪРЗИНА=4 МАГИЯ=4 ЖИВОТ=26
3. Инвентар:
ПАРИ – 25 монети
ПРЕДМЕТИ – няма
ОРЪЖИЯ – дълго копие (3), дървен лък (2)
ДЖУДЖЕ
1. Характеристика – ниско и силно същество, занимаващо се главно с ковачество и рудодобив в планинските
мини, където живее с народа си. Въпреки това обаче е с добри бойни умения, а любимото му оръжие е
брадвата.
2. Оценки – ОПИТ=4 СИЛА=4 БЪРЗИНА=4 МАГИЯ=4 ЖИВОТ=24
3. Инвентар:
ПАРИ – 30 монети
ПРЕДМЕТИ – малък чук
ОРЪЖИЯ – лека бойна брадва (3)
МАГЬОСНИК
1. Характеристика – героят е човек и се отличава с изключително слаби физически възможности, което биха
го направили безполезен при битка, ако не бяха мощните магически умения и талантът му на вълшебник,
които го правят труден противник.
2. Оценки – ОПИТ=3 СИЛА=2 БЪРЗИНА=4 МАГИЯ=6 ЖИВОТ=28
3. Инвентар:
ПАРИ – 20 монети
ПРЕДМЕТИ – няма
ОРЪЖИЯ – вълшебен меч (4)
ТРОЛ
1. Характеристика – невероятно силно и мощно същество, макар и доста глуповато, тролът се отличава от
останалите като верен съюзник и смъртоносен враг. Бедата е в това, че има почти нищожни магически
способности, които го правят податлив на заклинания.
2. Оценки – ОПИТ=3 СИЛА=6 БЪРЗИНА=3 МАГИЯ=1 ЖИВОТ=35
3. Инвентар:
ПАРИ – 15 монети
ПРЕДМЕТИ – няма
ОРЪЖИЯ – голи ръце (3)
След като всеки от играчите избере своя герой и запише данните му в личния си дневник, преминете на
следващата точка от правилата.
II. Видове магии и начин на използване.
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Съществуват три вида магии, които героите от Зангория могат да използват в настоящото приключение –
бойни, лечебни и странични. Всеки от героите има право да усвои определен брой магии преди играта, в
зависимост от индивидуалните си възможности.
- РИЦАР – 3 магии
- ЕЛФ – 4 магии
- ДЖУДЖЕ – 3 магии
- МАГЬОСНИК – 5 магии
- ТРОЛ – 2 магия
Ето и типовете заклинания, от които може да се избира:
1. Бойни магии
- светлинен гръм – при това заклинание героят призовава силите на гръмотевиците, които поразяват.
СИЛА=5 Действа и срещу повече от един противници.
- огнена сфера – при това заклинание пред героя се образува голямо огнено кълбо, което се изстрелва по
посока на врага и причинява пожар в малък радиус. СИЛА=5
- убийствен пламък – при това заклинание героят подпалва противника си от известно разстояние със
силата на мисълта си. СИЛА=4
- поразяваща стена – изречена правилно тази магия създава невидима стена, около противника, която го
засипва с електричество. СИЛА=3
- призрачни стрели – при това заклинание героят създава колона от призрачни стрели, които се появяват от
нищото и обстрелват всички врагове. СИЛА=5 Действа и срещу повече от един противник.
ВАЖНО!!! За да си изрече дадената магия и тя да има ефект, играчът, който ще я използва трябва да
събере точките си за МАГИЯ+ОПИТ и от сбора им да извади СИЛАТА на дадената магия+ЗАРЧЕ. Ако
полученото число е положително или нула, магията е изречена успешно. В противен случай, опитът е
неуспешен.
Ако магията е направена, тя причинява щети на противника, които се изчисляват като се съберат СИЛА НА
МАГИЯТА+МАГИЯ-ЗАРЧЕ. Извади това число от точките за живот на противника си. Ако противниците
ти са повече от един и ти направиш магиите „светлинен гръм” или „призрачни стрели”, ефектът действа
върху всички противници и гореспоменатия сбор ще се извади от здравето им, колкото и да е броят им.
2. Странични магии
- богатство – при тази магия героят има възможност да удвои парите си, но за всяка монета, която удвоява,
трябва да изважда по 1 т. от ЖИВОТ. Например, ако сега имаш 10 монети и искаш да ги удвоиш, просто
записваш в дневника си, че парите ти са се увеличили с 10 монети, а ЖИВОТ-ът ти е намалял с 10 т. Магията
е коварна, така че преценявай внимателно колко пари искаш да имаш, за да не те погуби собствената ти
алчност.
- могъщество – при тази магия героят има право да увеличи с 1 т. оценката на оръжието си и да разпредели
3 т. между СИЛА и БЪРЗИНА. Магията действа в рамките на 3 хода на картата и изисква загуба на 5 т.
ЖИВОТ.
- невидимост – с това заклинание пък героят се превръща в невидима сянка за очите на врага и има
възможност да избяга безпрепятствено или да продължи да се бие, но като намали оценката за ОПИТ на
противника с 1 т.
- идентификация – това е магия, с която герой от който и да е вид да разпознава безпроблемно предмети и
оръжия, които са по-специфични от останалите. Например, ако по време на пътешествието си из Лабиринта,
попаднеш на момент, в който се изискват познанията на друг герой, ти можеш да отидеш на съответният
епизод дори и без да си този герой, но това ще ти коства по 5т. ЖИВОТ всеки път, когато решиш да ползваш
магията. Например, ако попаднеш на странен предмет и в епизода който четеш пише нещо от рода на „ако в
групата има ЕЛФ, на който предметът би помогнал с нещо, мини на...” то тогава просто премини на
съответният епизод и без да си ЕЛФ, защото владееш магията „идентификация”, но извади 5 т. от ЖИВОТ-а
си.
3. Лечебни магии
- целебно биле – магията възстановява ЖИВОТ, равна на ЗАРЧЕ+1, но може да се прави само от РИЦАРЯ и
ТРОЛА. Има право да се ползва до 4 пъти.
- райска отвара – с това заклинание играчът си възстановява ЖИВОТ, равен на сбора от ЗАРЧЕ+3, но може
да се използва само от ЕЛФА и ДЖУДЖЕТО. Има право да се ползва до 3 пъти.
- сок на боговете – това е специфична магия, която може да се прави само от МАГЬОСНИК, тъй като е
прекалено сложна. Тя възстановява ЖИВОТ, равен на ЗАРЧЕ+5 и може да се ползва само два пъти в играта.
Както се вижда всеки от видовете магии имат своите уникални изисквания: бойните се изчисляват по
определен метод, страничните отнемат по определен брой от точките ти ЖИВОТ, а лечебните се
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употребяват само ограничен брой пъти и то от определени герой. Трябва да се знае, че веднъж научена
магията остава с героя до края – магиите не могат да се разменят, продават или забравят, така че
когато избираш магиите си, помисли добре за плюсовете и минусите им.
III.Правила за провеждането на битките
Битките с обикновено оръжие се определят по следния начин:
- хвърляш зарчето два пъти. Първото число прибавяш към собственият си сбор от
СИЛА+ОПИТ+ОЦЕНКА НА ОРЪЖИЕТО, а показанията на второто зарче прибавяш към противниковия
сбор от СИЛА+ОПИТ+БЪРЗИНА
- ако получиш по-голям резултат от вражеския, то противникът ти е ударен. Извади от точките му за
ЖИВОТ оценката на оръжието, с което си го ударил.
- ако получиш по-малко число, то противникът ти успешно е блокирал атаката ти и не причиняваш
никакви щети.
Следва удар на врага, който се изчислява като събереш показанията на 1 ЗАРЧЕ с оценките му за
СИЛА+ОПИТ+БЪРЗИНА. Защитата на героят ти пък ще се изчисли със сбор от
ОПИТ+БЪРЗИНА+ОЦЕНКА НА БРОНЯТА(ако имаш такава естествено). Ако противникът ти има по-голям
резултат, вадиш разликата от точките си ЖИВОТ.
Битката продължава с редуване на атаките на всички противници и приключва единствено със
смърт на врага или с твоето бягство.
Запомни още няколко неща.
Първо, ако противниците ти са повече от един, всеки от тях напада последователно, а не
едновременно.
Второ, първи атакува този от биещите се, който има по-голяма оценка за ОПИТ, а ако точките са
еднакви, пръв удря героят ти, а ако се сражаваш срещу друг Герой, пръв удря този който е дошъл първи на
съответната позиция.
И трето, ако решиш да избягаш от дадена битка, първо трябва да събереш ЗАРЧЕ+БЪРЗИНА+ОПИТ и
полученото число да е по-голямо от ЖИВОТ-а на противника ти, такъв какъвто е в момента, в който
решаваш да побегнеш. Ако го направиш, успяваш да избягаш невредим на което и да е свободно съседно
квадратче от картата. Ако не успееш обаче, схватката продължава, а ти пропускаш една атака за сметка на
противника ти.
IV. Игра на няколко Героя в Отбор
Играта може да се играе самостоятелно от един играч или колективно с двама или повече участника,
които ще играят в екип. В първия случай, няма нищо специално за обяснение – играчът взема решенията си
индивидуално и участва в битките самостоятелно. Ако попадне на ситуация, в която се изисква
присъствието на определен тип Герой, той ще може да продължи, само ако е точно този тип Герой. Всички
точки АКТИВ, които спечели, ще отиват директно и само за него.
При игра на повече играчи в екип обаче, има някои по-особени правила, които са следните:
- Героите в групата трябва да бъдат единни и да помагат при нужда на съотборниците си
- При вземане на избор, играчите трябва да обсъдят заедно възможностите и да стигнат до общо
решение
- В отбора всички са равноправни – никой няма право да поема ролята на лидер, освен ако останалите
не са съгласни с това
- Всички важни решения трябва да се вземат колективно.
- Ако някой от групата умре по време на приключението, оцелелите могат да вземат от инвентара му
това, което искат. Мъртвият Герой вече не участва във вземането на изборите.
V. Предмети
Предметите в играта ще имат важна роля, тъй като много често от тях ще зависят и премеждията на
героя ти, а вероятно и изхода от доста неприятни ситуации. Всеки от героите ще може да носи определен
брой предмети, в зависимост от силата си. РИЦАРЯТ и ЕЛФЪТ ще могат да носят по 6 предмета,
ДЖУДЖЕТО и МАГЬОСНИКЪТ ще могат да поберат по пет предмета в инвентара си, докато ТРОЛЪТ ще
можа да помъква със себе си по 7 предмета. Бъди внимателен и спазвай следните ограничения:
- оръжията се считат за предмет от товара ти
- имаш право да носиш два вида оръжия, като в битка използваш само един от тях
- колчанът на лъка се брои за предмет от товара, колкото и стрели да има в него
- по време на приключението можеш да се натъкнеш на няколко бронзови перли.
Всяка от тях се брои за отделен предмет от инвентара ти.
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- ако играеш в група, имате право да разпределяте предмети помежду си, за да си
освобождавате място
- в случай, че вече имаш максимален брой предмети, а искаш да си вземеш нещо
друго, ще се наложи да изхвърлиш някои от старите си вещи.
VI. Стрелба с лък/арбалет
Преди всяка битка, герой с лък/арбалет ще има възможност да го използва срещу врага преди онзи да е
атакувал. За да стане това, трябва да се спазят следните правила:
- лъкът/арбалетът има 7 стрели в колчана си, отбелязвай броят им в дневника
- преди всяка битка ще можеш да стреляш по веднъж по противника, преди
първата атака, независимо чия е тя.
- за да разбереш дали си уцелил, трябва да видиш резултата получен от
ЗАРЧЕ+ОПИТ+БЪРЗИНА+ОЦЕНКА НА ЛЪКА/АРБАЛЕТА. Ако той е по-голям или равен на оценката за
ОПИТ на врага, но умножена по 4, то изстрелът е успешен. В противен случай, не си улучил и стрелата е
изхабена напразно.
- всяка улучила стрела дава поражения равни на ЗАРЧЕ+ОЦЕНКА НА ЛЪКА/АРБАЛЕТА, които
изваждаш от ЖИВОТ-а на противника.
- всяка стрела се използва само по веднъж, след което я губиш безвъзвратно,
независимо дали си увеличил с нея или не
- ако останеш без стрели, не можеш повече да използваш лъка/арбалета, а ще
трябва да продължиш играта с второто си оръжие.
VII. Среща с други Герои
Попаднеш ли в подобна ситуация, в която си се засякъл с друг от търсачите на Вълшебния щит, ще
трябва да действаш в зависимост от ситуацията, защото Героят, на който си попаднал може да е приятелски
настроен, но по.вероятно е да е вече обладан от силите на злото в Лабиринта или да е полудял от ужаса на
подземията, което ще го накара да те нападне. В този случай ще трябва да го считаш за противник.
Важното в случая е, че Героите, за разлика от останалите същества, с които ще се срещнеш по време на
пътешествието си, са доста по-силни и опитни и съответно имат по-добри оръжия с повече щети. Това
трябва да те прави много внимателен, защото един Герой би бил много по-труден противник за теб,
отколкото например 2 гнома, което говори достатъчно. Добрата новина за теб в случай на атака от такъв
Герой, е че ако победиш ще можеш да прибереш предметите му, които в повечето случаи ще са магически и
с по-силно действие от твоите.
Естествено, ако Героят е приятелски настроен, няма изобщо да се наложи да се притесняваш за това.
Евентуалните нормални изходи от подобна среща са две: битка или бартер. За да разбереш какво ще се
случи всеки път, когато се натъкнеш на друг Герой, ще се наложи да хвърлиш 2 зарчета и да видиш
резултата.

-

2 – срещаш ДЖУДЖЕ, което те напада! – иди на 120
3 - виждаш млад ЕЛФ, който те подминава с презрение преди да имаш време да кажеш нещо.
4 – озоваваш се пред строен и силен РИЦАР, който ти предлага да търгувате. Аки си съгласен – мини на
121
5 – засичаш се с висок ТРОЛ, който ще те нападне, ако не си ТРОЛ или ако нямаш камъка „Тролит” –
иди на 120. В противен случай, той предлага да търгувате – мини на 121, ако искаш или продължи по
картата, ако не искаш.
6 – натъкваш се на възрастен МАГЬОСНИК, който се е засилил нанякъде и минава покрай теб, само
колкото да ти каже „Здравей” и подминава в неизвестна посока.
7 – срещаш РИЦАР и преди да усетиш, вече си атакуван от него – иди на 120
8 – виждаш ЕЛФ да се задава пред теб, но с вдигнато оръжие, а това означава битка – иди на 120
9 – МАГЬОСНИК-ът, който си намерил иска да търгувате. Ако и ти искаш – иди на 121
10 – Героят, който си мислел, че виждаш в далечината, се оказва просто игра но сенките от стената до
теб. Всъщност коридорът е празен и мъртвешки тих.
11 – Нападнат си от ЕЛФ! Иди на 120!
12 – Едно ДЖУДЖЕ се е насочило към теб! Хвърли още веднъж зарчето. Ако резултатът е положителен,
то те напада – иди на 120. Ако е отрицателен – предлага да търгувате – мини на 121.
Следвай инструкциите на епизода, на който си изпратен, за да разбереш последиците от срещата си.
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VIII. Точки „Актив”
Героят ти, независимо от какъв вид е, ще има възможност да се усъвършенства, докато обикаля из
коридорите на Лабиринта. Това ще става чрез постепенното му покачване на уменията и качествата му след
всяко успешно преминато препятствие, посредством специфични точки, наречени АКТИВИ. В определени
моменти от приключението, когато играчът е победил противник или се е справил с коварен капан, той ще
получава определен брой АКТИВИ. С тези точки, той ще може да увеличава оценките на което и да е свое
качество завинаги, освен оценките на оръжията и бронята. Например, ако след успешна битка, героят получи
АКТИВ=2, то това ще означава че ще можеш да разпределиш общо две точки между които искаш от
личните си характеристики и то перманентно.
Имай предвид, че подобни точки АКТИВ ще срещнеш рядко, но това ще е стимул да разгледаш повече
локации и да се пребориш с повече противници, за да усъвършенстваш героя си над останалите.
ВАЖНО!!! Дори и без да е упоменато в текста, ако победиш други Герои, точките АКТИВ, които ще
получиш след това, ще са равни на ½ от точките ОПИТ, които е имал победеният от теб Герой със
закръгляне към по-малкото число. Например, след победа над друг Герой с ОПИТ=5, ти си прибавяш
АКТИВ=2; след победа на Герой с ОПИТ=6, ти си записваш АКТИВ=3 и т.н
В случай, че играете в отбор с други играчи, точките актив се удвояват и се разпределят по
желание между всички играчи или по избор между някои от тях, които имат по-голяма нужда от
развитие. Например, ако след успешна битка си получил АКТИВ=2, ако играеш с отбор, ще си запишеш 4т.
и ще си ги разпределите със съотборниците по ваш избор.
IX. Храна и Провизии
Всеки Герой, който навлезе в Лабиринта ще има в раницата си определено количество храна, която по
време на приключението постепенно ще намаля, тъй като от време на време ще му са налага да яде, за да
възстанови силите си. Храната представляват определени провизии, като например месо, хлебчета, плодове
и т.н. Провизиите се измерват в порции. Всеки Герой ще има определен брой порции храна, с която започва
играта и която трябва да следи внимателно. Началните порциите са еднакви за всички Герои – всеки започва
с по 6 порции храна.
ВАЖНО! Всеки Герой трябва да яде – на всеки 5 хода по картата, играчът трябва да губи по 1 ход,
за да се наяде и да извади една порция от наличните си. Ако ходът, в който Героят трябва да яде, се случи
върху позиция от картата с епизод, първо прочиташ епизода и изиграваш ситуацията в него, а после,
преди да продължиш по картата, ядеш и губиш следващия ход.
Не се притеснявай, ако мислиш, че порциите няма да ти стигнат – по картата има магазини, а и други
места, откъдето да се сдобиеш с допълнителна храна. Ако играете в група, всеки от Героите може да дава от
своите порции на съотборник в нужда и обратно – до получава храна от друг. Отбелязвайте грижливо
промените в дневниците си.
Ако по някое време, всички порции на Героя свършат и той се окаже без никаква храна в себе си, той
има оставащи 10 (десет) хода по картата, след които ще умре от глад и изтощение. Ако по време на тези
десет хода, той намери храна отнякъде и яде, срокът се прекъсва и приключението продължава нормално.
X. Позиция „Късмет”
На определени места от игровата карта по време на приключението си ще се натъкнеш на специални
позиции, на които е написан не номер на епизод, а думата „.късмет”. Те символизират уникални ситуации,
пред които Героят ти се изправя по време на пътуването си из Лабиринта и ще се разиграват всеки път в
зависимост от късмета ти. Тази позиция е специфична, така че попадайки на нея няма да се налага да четеш
епизод от книгата, тъй като минаването през тези места не е свързано със сюжета и няма връзка с главната
ти задача. Именно затова, ще можеш да завършиш мисията си успешно, дори и да не попаднеш на нито една
подобна позиция през цялата си игра. Тези „късмети” са просто един шанс на Героя ти, който съответно
може да бъде или добър или лош, така че от него можеш да спечелиш, но винаги можеш и да загубиш, така
че сам преценявай колко често и дали изобщо ще посещаваш позициите с късмет.
Ако евентуално решиш да стъпиш на такова квадратче от картата, ще трябва да хвърлиш 2 зарчета, за
да определиш какво ти се случва там. Ето и списък на вероятните събития, които можеш да преживееш, в
зависимост от сбора на зарчетата:

-

2 – на пода пред теб намираш захвърлена кесия с 15 монети.
3 – активираш ръждясал капан, който те удря и отнема 5т. от ЖИВОТ-а ти.
4 – на пода намираш торбичка с храна, достатъчна за 2 провизии.
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-

5 – намираш шишенце с енергийна течност, която ти дава нови сили, но действа само да определен
период от време. Увеличи оценката си за СИЛА с 1 в следващите 4 хода от картата.
6 – срещаш се с друг приключенец – прочети инструкциите за „Среща с друг Герой” в раздел V от
настоящите правила.
7 – навлязъл си в някаква пролука в пространството. Премести героя си на позиция „СТАРТ” и
продължи оттам!
8 – в тъмнината се залутваш и губиш един предмет (сам си избери кой)
9 – много късно успяваш да разбереш, че през последните няколко минути от инвентара ти са изпадали
част от парите ти. Извади 10 монети от сумата си.
10 – в тъмнината се спъваш в един камък сред коридора и леко си изкълчваш крака. Намали оценката си
за БЪРЗИНА с 1 през следващите 3 хода от играта.
11 – чувстваш се психически изтощен от пътешествието и това дава ефект върху магическите ти
способности. Нямаш право да правиш каквито и да е магии в следващата си битка.
12 – премести героя си на три позиции от настоящата, в произволна посока, стига да е празно квадратче.

Всеки път след като хвърлиш зарчетата, проверявай какво ти се е случило и отбелязвай съответните промени
в дневника си, ако е нужно.
XI. Стратегическата карта на Лабиринта
Разгледай добре картата, по която ще се развива действието. Това е скица на тунелите на Лабиринта.
Тъмните квадратчета са солидни стени, през които не може да се преминава. Целта на играта се намира на
най-горното ляво квадратче и е означена с „Х” – това е Вълшебният щит, който трябва да вземеш и отнесеш
от Лабиринта. Посоката нагоре по картата е север, а надолу – съответно юг. Това ще ти помага да се
ориентираш по-лесно. На някои от полетата има номер на епизод, стъпиш ли на такова квадратче, четеш
дадения епизод и изпълняваш инструкциите му. Един Герой няма право да стъпва на едно и също
квадратче с епизод два пъти по време на една игра! Играта преминава в ходове, като всеки твой ход по
картата е всъщност преминаването на Героя ти от една позиция на друга. Придвижването става с толкова
позиции, колкото покажат показанията на ОПИТ-ЗАРЧЕ. Ако резултатът е отрицателен или нула, играчът се
придвижва с една позиция в произволна посока.
XII. Намирането на Вълшебния Щит
При игра на няколко Героя, движещи се независимо един от друг по картата и търсещи индивидуално
Щита има едно допълнително пояснение към правилата. Когато даден Герой/отбор първи намери Щита, това
не означава, че играта е приключила за останалите. Докато Щитът не излезе от Лабиринта, играта
продължава. Всеки от играчите може да настигне този със щита и да го нападне, като при победа му отнема
владението на щита. Докато играчът с щита стигне позиция №48, той все още е заплашен, така че
останалите играчи имат право да го преследват и атакуват. В случай, че Героят с Щита умре преди да е
стигнал до тази финална позиция, щитът остава на позицията, на която е настъпила смъртта му и първият
друг играч, който стигне това място, може да вземе вълшебния предмет. След позиция №48 обаче, играта
продължава само играчът, притежаващ Щита, а за останалите по картата Герои, това е КРАЯТ!!!
XIII. Дневникът на играта
Разгледай внимателно дадената по-долу таблица – това е твоят личен дневник на приключението. Той
отразява състоянието и инвентара на Героя ти. В него ще се отбелязват всички по-важни промени в
жизненото ти състояние, броя на парите ти, видовете предмети, които си намерил и всички други неща,
които сметнеш за необходимо да впишеш вътре. Ако играеш в екип, всеки от съотборниците ти, трябва да
попълва самостоятелен дневник, защото данните записани в него ще са чисто индивидуални. Както виждаш,
самият дневник е силно опростен с цел по-лесно възприятие, така че едва ли ще имаш особени трудности с
него.
Единственото, което трябва да запомниш е, че той трябва да бъде попълван редовно, грижливо и
честно, защото всяка една грешка или неточност в някоя от оценките, може в един момент да доведе до
фаталния край на Героя ти.
След като избереш с какъв Герой ще започнеш, запиши началните му характеристики в дневника
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ДНЕВНИК НА ИГРАТА
ТИП ГЕРОЙ:
ОПИТ:
БЪРЗИНА:
СИЛА:
МАГИЯ:
ЖИВОТ:

ПРЕДМЕТИ НА ГЕРОЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ПОРЦИИ ХРАНА:

БЕЛЕЖКИ:

НАУЧЕНИ МАГИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

ПАРИ:

БРОЙ СТРЕЛИ:

XIV. Начало на играта
След като всички участници в приключението са запознати с Правилата и са избрали своя Герой по
време на приключението, те трябва да започнат хода си из Лабиринта като поставят фигурката на Героя си
на позицията „Старт”. В отбор от няколко Героя, придвижването става едновременно от всички. В случай
обаче че няколко играча ще играят самостоятелно, всеки от тях трябва да хвърли ЗАРЧЕ, което ще покаже
първият му ход – само сега, той ще се придвижи толкова позиции колкото е показало зарчето. Първи хвърля
този с по-голям ОПИТ, след това следващия и т.н.
ВАЖНО!!! В първите 5 хода на всеки играч по картата, героите нямат право да се нападат
помежду си, ако играят самостоятелно. След петия ход, това правило отпада.

Това са основните правила. Последното, което може би трябва да знаеш е, че в играта се използват 6стенни зарчета, така че ако нямаш такова, бързо си намери едно или две. Ако има нещо, което е пропуснато,
имаш право да си измислиш правило за него, стига да не противоречи на някое от горепосочените правила.
Във всички случаи, спазвай указанията на всеки епизод, попълвай редовно дневника си и играй честно.
СЕГА ПРЕМИНИ НА 1 И ЗАПОЧНИ ИГРАТА!
1

Ти си родом от величествените и зелени равнини на Зангория. Една древна страна, съществуваща от
векове отвъд измеренията на човешките познания, върху огромен остров сред океана. Древна страна, в която
магията и реалността съществуват заедно, а доброто и злото са в баланс, който от десетилетия е гарантирал
постоянен мир. Зангория е населена с различни създания, някои от които вълшебни, други много по-зловещи
и опасни, но основните жители си остават хората, които от зората на Зангория са живели в разбирателство с
всички останали същества.
Империята на Зангория се управлява от Лорд Дилнор III – силен и справедлив управник, славещ се
сред поданиците си като мъдър и миролюбив и спечелил доверието на хората си с позитивните си качества.
Лордът пази в съкровищницата на замъка си Вълшебният Щит – силен магически предмет, който е символ
на братството между расите и народите и е изобразен на герба на Империята. В легендите се казва, че докато
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Щитът се пази в ръцете на доброто, в Зангория ще има вечен мир, а войните ще се превърнат в отдавна
забравени горчиви спомени.
Но ето, че Владетелят на Черното кралство, отегчен от липсата на кръвопролития и уморен от
бездействието, което мирът го кара да търпи, решава че е дошъл денят, в който трябва да се направи нещо.
Той успява да подкупи част от пазачите на съкровищницата и с тяхна помощ открадва вълшебния щит, а по
този начин и защитната му магия, която спира да властва над Зангория. Цялата страна се оказва в опасност
от вражески атаки, били те породени от външни набези или дори от вътрешни конфликти.
Решен на всичко, за да изпълни плана си, Черният владетел скрива Щита дълбоко в недрата на
Лабиринта – огромни подземия в пещерите, свързани с множество тунели и коридори, за които се говори че
са пълни с ужасяващи и зли твари, които от векове чакат прясна човешка мръвка. Собственикът на
Лабиринта – Торгал – е сключил съюз със силите на злото да пази Щита и да попречи на всеки
приключенец, дръзнал да го потърси.
Много доброволци решават да пребродят Лабиринта в търсене на магическия предмет, за да
възстановят равновесието в Зангория. Самият Лорд лично призовава всеки приключенец, който е готов да
опита късмета си с обещание за голяма награда в случай на успех. Един от тези доброволци си и ти!
Две седмици по-късно, след като си издържал на дългия преход пеша от Империята до планинските
върхове, където се намира Лабиринта, ти достигаш до входа му, прокопан в една масивна твърда скала и
внимателно пристъпяш в сенките му. Разгъваш картата му, която си намерил от един пътуващ търговец и
бързо се ориентираш – целта ти е далече в северозападният ъгъл. С малко повече късмет, ще можеш да
стигнеш дотам невредим. Сгъваш грижливо картата и я прибираш обратнов багажа си. Останалите
приключенци, решили да се пробват в тази мисия, са или вече вътре, или са на няколко часа зад теб, така че
в мрака на Лабиринта навлизаш съвсем сам...
Постави фигурката си на „Старт” и направи първия си ход!
2
Тъмнината става абсолютно непрогледна. Малкото останала светлина, идваща от входа на Лабиринта,
вече почти е изчезнала и ти пристъпяш съвсем бавно, страхувайки се от някакви капани. И тъкмо си
мислиш, че си се отървал, когато кракът ти хлътва в огромна дупка насред коридора и ти се залюляваш на
ръба...
Хвърли ЗАРЧЕ+ОПИТ, за да разбереш какво ще ти се случи. Какъв е резултата?
- по-висок от 8 – успяваш да избегнеш нещастието само на косъм. Отдъхваш си успокоен,
наругавайки късмета си наум и продължаваш по картата.
- по-малък или равен на 8 – губиш равновесие и политаш надолу, падайки върху доста твърд каменен
под. Губиш 8т. ЖИВОТ и немалка доза от самочувствието си. Оглеждаш помещението, но то е празно, с
изключение на 3 монети, които можеш да вземеш от пода. След известни усилия успяваш да се изкачиш
обратно към главния коридор и можеш да продължиш по картата
3
Вървиш по коридора, мечтаейки единствено за вкусно месце и чаша вино, с която да възвърнеш силите
си, когато изведнъж дочуваш гъргорещ шум и от сенките пред теб изкача малко и грозно същество с озъбена
физиономия и въоръжено с къс стоманен меч (3), който то използва доста умело. Опитите за разговор се
оказват напразни, тъй като съществото вече атакува. Ще се наложи да се биеш!
ГРОЗНО СЪЩЕСТВО
ОПИТ=3 СИЛА=4 БЪРЗИНА=3 ЖИВОТ=18
- ако успееш да го победиш, претърсваш тялото му и намираш само 5 монети и една скилидка чесън,
която мирише лошо. Можеш да вземеш и меча му, ако искаш. Запиши придобивките в дневника си и
продължи по картата.
4
От лявата страна на стената, която и без това е облепена с паяжина и мръсотии, от които ти се повдига,
забелязваш нещо интересно. Странен символ, изобразяващ нещо като змия или гущер, издълбан там явно
още преди създаването на Лабиринта. Значението на символа ти е неизвестно, освен ако не си от рода на
елфите.
- ако си ЕЛФ или в групата има такъв – мини на 49
- в противен случай, символът си остава загадка за теб – продължи по картата
5
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Докато вървиш из коридора, неволно поглеждаш към стената отдясно, тъй като ти се е сторило, че
виждаш нещо странно там. Наистина е така, очите не са те излъгали, дори сред влажната тъмнина на
Лабиринта. Видял си петно от някаква тъмна и лепкава течност, разплискана по стената. Кръв!
- ако си ТРОЛ или в групата има такъв – продължи на 50
- иначе кръвта не ти прави впечатление, така че продължавай по картата
6
Тъкмо си се замислил, че от доста време не си имал неприятности из коридорите и ако късметът ти се
запази, ще имаш голям шанс за успех, когато внезапно към теб изскача странна смесица от човек, змия и
някакъв вид насекомо. Изумен от гледката, нямаш време да извадиш оръжието си, което би довело до
смъртта ти, ако съществото бе нападнало веднага. Вместо това, то спира на 2 метра пред теб и оголва
заплашително жълтите си зъби, гледайки те свирепо. Опашката му започва да трака плашещо, а ти трябва да
решиш какво ще направиш.
- ще използваш момента и ще се биеш – мини на 85
- ще заговориш съществото – отиди на 82
7
На стената пред теб нещо заблестява в мрака и когато се приближаваш, виждаш, че там е закачен
прекрасно изработен ятаган (5). Макар и прашен и плесенясал от годините в мрачните подземия,
изработката на оръжието недвусмислено показва, че това е наистина специална находка и би могла да бъде
могъщо допълнение към настоящия ти арсенал. Въпреки всичко обаче, такова хубаво оръжие винаги може
да крие и риск.
Ще вземеш ли ятагана?
- да – мини на 51
- не – продължи по картата
8
На пода пред краката си се натъкваш на интересна находка, в която за малко би се спънал, ако нямаше
късмета да я напипаш в тъмнината. Навеждаш се да я огледаш и разбираш, че това всъщност е малък
каменен чук, изтъпял от многократна употреба. Очевидно е ковашки чук, но каква би била ползата му за теб
не можеш да прецениш.
- ако си ДЖУДЖЕ или в групата има такова – мини на 53
- ако не си, то чукът не представлява интерес за теб – продължаваш по картата
9
Продължавайки пътешествието си из коридорите се натъкваш на странна гледка. Едно голямо и
космато същество, приличащо на човекоподобна мечка, налага с дебела метална пръчка малко черно
създание, което пищи от болка и се мята в ръцете му. Като че ли все още не са забелязали присъствието ти,
което ти дава възможност да избереш действията си. Какво смяташ да направиш?
- да нападнеш голямото същество – мини на 10
- да заговориш голямото същество – то не иска да обели и дума, освен ако не му дадеш 10 монети.
Ако го направиш – отиди на 11
- да подминеш съществата – продължи по картата
10
Битката започва! Ето оценките на противника ти:
ГОЛЯМО СЪЩЕСТВО
ОПИТ=4 СИЛА=5 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=20
Ако успееш да победиш съществото, откриваш у него само 3 монети, а ако решиш можеш да вземеш и
оръжието му, което е метална пръчка (2). Запиши си също и АКТИВ=1.
Малкото създание, което противникът ти допреди малко малтретираше, е сериозно ранено от жестокия
побой и загубата на кръв, но въпреки това е щастливо, че си го избавил от тиранията на неговия мъчител. То
лежи неподвижно на пода, облято в кръв и диша учестено. Ако не му помогнеш с нещо, то неминуемо ще
умре.
Какво мислиш да направиш?
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- ако имаш някакъв лечебен балсам в инвентара си, с който да намажеш пораженията или ако знаеш
някоя лечебна магия, която приложиш върху съществото, за да го спасиш, мини на 96
- ако не искаш да хабиш излишно запасите си, съществото не издържа дълго и умира от раните си.
Ти не се впечатляваш особено, а продължаваш по картата.
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Видът на парите в протегнатата ти към него шепа , променя коренно настроението на голямото
същество и то с видимо безразличие оставя жертвата си настрана. Никога няма да престанеш да се изумяваш
на какво могат да са способни няколко монети, хвърлящи игриви отблясъци в очите на алчно създание,
каквото това пред теб очевидно е. То те изглежда изпитателно и подушва въздуха около теб, като че те
проверява с косматите си черни ноздри.
- Какво искаш? – гласът му наподобява грухтене, а говорът му е едва разбираем, въпреки че говори на
твоя език. – Омръзна ми от разни заблудени селяни като тебе, тръгнали да се правят на мъже в Лабиринта.
- Искам информация за това място. - отвръщаш невъзмутимо ти, като внимателно хващаш дръжката на
оръжието си, готов всеки момент да се отбраняваш, ако съществото промени мирогледа си. – Искам
информация за Лабиринта.
- Брей, че сме и оперени! – изсмива се презрително съществото, приличащо на комбинация от мечка и
горила, но после поглежда отново към монетите, които току-що е получило от теб и неохотно се съгласява
да говори. – Няма много за казване. Много приключенци се мотаят по коридорите в последно време и ми
нарушават спокойствието, но както виждам няма нужда да ти казвам това. Явно ти си един от тях.
Съществото те поглежда с очаквателен поглед, но ти оставаш хладнокръвен. То изръмжава изнервено
и в очите му за момент светва някакъв демоничен блясък, но погледът му отново се спира върху монетите, и
то отново възвръща самообладание. Явно парите наистина имат ефект върху психиката му.
- На позиция 38 има някакъв старец, който проси от минаващите и се слави, че познайва това-онова.
Ако искаш информация иди да питаш него и ме остави на мира. Дай му обаче повечко пари, защото се пише
малко скръндза и иначе нищичко нема да ти каже или най-много ще те излъже. Твоя си работа обаче. –
обяснява голямото същество и с презрителен поглед се отдалечава от теб.
- ако мислиш да нападнеш съществото – мини на 10 и ако го победиш там, си връщаш парите, които
му даде преди малко.
- в противен случай, продължаваш по картата, но не забравяй да извадиш 10 монети от парите си в
дневника.
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На стената от лявата ти страна е закачен старинен предмет, който в далечината не различаваш много
добре, заради противната тъмнина из коридорите, но след като се приближаваш достатъчно, за да го
фокусираш, разбираш че това всъщност не е някакво магическо оръжие, както тайно си се надявал, а нещо
съвсем различно. Старинен пергамент, пожълтял, измърсен и покрит с мазни паяжини, но въпреки това с
още неразчупен печат. Очевидно е бил оставен тук преди много дълго време, но никога не е бил прочитан.
Мислиш ли, на свой риск, да разчупиш печата и да прочетеш написаното в него?
- „да” – мини на 54
- „не” – продължавай по картата тогава.
13
Минаваш покрай поредната стена, покрита с мръсотия и тайно се надяваш да си вече близо до
крайната цел на приключението ти, защото тъмнината и зловонието на този Лабиринт, примесено и с
липсата на слънчева светлина и свеж въздух наоколо те карат да се чувстваш зле, повече от обикновеното.
Точно, когато си унесен в подобни мисли, виждаш как в един от най-тъмните кътове на същата стена, до
която вървиш, има захвърлен голям куп парцали и части и облекло, струпани едно върху друго, като че ли
забравени от някой, който не е идвал наоколо от месеци.
Парцалите миришат на нещо гнило, почти на миризмата на леш, а може би и нещо още по-лошо. Не
искаш и да си помислиш какво може да е то. Въпреки това обаче, нищо няма да ти пречи да се забавиш за
момент и да отидеш да ги огледаш, макар че навярно би се оказало загуба на време.
- ако решиш да отидеш и да разгледаш купчината дрехи – отиди на 55
- ако смяташ, че това не е добра идея, просто продължи по картата.
14
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Спираш за момент да си отдъхнеш, но и да се огледаш. Има защо. В момента се намираш в един от
най-тъмните части от целия лабиринт. По принцип тук навсякъде е тъмно и сумрачно, но на мястото, където
си в момента ти се струва, че като че ли слънчевата светлина изобщо не е прониквала. Около теб е толкова
мрачно, че не можеш да видиш дори собствените си ръце пред теб. Мястото изглежда черно почти като в
гроб, а това е сравнение, което изобщо не ти харесва.
Имаш ли в инвентара си фенер, факла или дори свещ?
- да, независимо кое от трите – отиди на 56
- ако не, тогава успяваш с опипване да намериш правилната посока и скоро отново можеш да
различиш пътя пред себе си. Продължи по картата.
15
Неочаквано от тъмнината на коридора пред теб изкача малък и грозен гном, появил се като че ли от
нищото. Веднага разбираш обаче, че той е седял и е чакал в сенките часове, докато през коридора мине
жертва, която да нападне. Лошият ти късмет показва, че днес тази жертва може би ще бъдеш ти.
Опитите за преговори се оказват напразни, тъй като съществото е твърде гладно и отегчено, за да си
приказва с плячката. Осъзнаваш го по лудият огън в очичките му, докато замахва към теб с малката си, но
остра кама (3). Ще трябва да се защитаваш.
ГНОМ
ОПИТ=4 СИЛА=4 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=24
Ако успееш да победиш противника си, в кирливите му дрехи намираш 7 монети и една бронзова
перла. Можеш да вземеш и оръжието му, ако искаш. Запиши придобивките в дневника си и продължи по
картата.
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Проправяйки си пътя сред сумрака на коридора, който имаш усещането, че продължава с километри,
ти внезапно се спъваш в нещо твърдо на пода и за малко не падаш от изненада. В тази тъмница можеш да се
натъкнеш на всичко без да го видиш, ако не го напипаш с ръце или не се спънеш в него.
Навеждаш се да видиш какво те е препънало и се оказва, че това е трупът на някакъв войник, който
изглежда лежал тук от десетилетия. Тялото е разложено и са останали само костите, а месото е разкъсано
отдавна от преминаващите гладни същества. Не можеш да се сетиш какво би могъл да направиш с трупа.
- ако си РИЦАР или в групата има такъв – мини на 59
- ако не, скелетът не представлява интерес за теб, още повече че оръжията и бронята му са
отдавна ръждясали и негодни за употреба, а ценностите му са отдавна разграбени. Продължи по
картата.
17
Вървейки бавно между все повече стесняващите се стени на коридора между теб, се случва точно това,
което и очакваше от доста време – попадаш в един от многото капани на Лабиринта. Малко късно, но все
пак достатъчно бързо, за да имаш време да реагираш по някакъв начин, установяваш, че таванът започва да
се отваря на отделни места и от дупките започват да падат огромни камъни точно върху мястото, където
стоиш в момента.
Единственият ти шанс да се справиш с този старомоден, но въпреки това ефективен капан, е да се
опиташ да изтичаш навреме до края на коридора, преди канарите да са те затрупали и погребали жив.
Събери оценките си за БЪРЗИНА+ОПИТ+ЗАРЧЕ. Ако играеш в отбор, изчисленията се правят за
всеки от групата ти. Какъв е резултата?
- равен или по-голям от 14 – в последният момент успяваш да достигнеш на безопасно разстояние и се
спасяваш на косъм. Продължи по картата.
- по-малък или равен на 13 – един стокилограмов камък те улучва и слага край на живота ти, докато
се опитваш да избягаш. Играта ти приключва тук! КРАЙ!
18
Продължавайки пътешествията си из Лабиринта и щастлив, че за известно време си успял да се
отървеш от премеждия и смъртоносни опасности, едва забелязваш джуджето, което изкача войнствено
срещу теб от близкия ъгъл и се насочва към теб с агресивни стъпки. Предвидливо хващаш дръжката на
оръжието си, готов на всичко, макар че джуджето още не е извадило своето. Погледът му обаче
недвусмислено предсказва, че при най-малката грешка тази среща може да завърши с нечия смърт.
Как смяташ да постъпиш?
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- ще атакуваш – иди на 19
- ще опиташ разговор – мини на 20
19
С едно бързо и преценено движение на ръката вадиш оръжието си и атакуваш настъпващия противник,
който веднага вади своята голяма стоманена брадва (3) и заема отбранителна позиция. Битката започва!
ДЖУДЖЕ
ОПИТ=5 СИЛА=4 БЪРЗИНА=3 ЖИВОТ=22
Ако успееш да го победиш, претърсваш дрехите му и откриваш 8 монети и стъкленица със светена
вода. Можеш да вземеш и оръжието му, ако така прецениш. Запиши придобивките си в дневника. Запиши
си и АКТИВ=1. След това продължи по картата.
20
За да разговаряш с джуджето, трябва задължително ти да си ДЖУДЖЕ или в групата да има
такъв Герой, ако играеш в отбор, разбира се. Ако не изпълняваш това условие, войнственото джудже
пренебрегва опитите ти за комуникации и нямаш друг избор, освен да го нападнеш – мини на 19
Иначе, продължи да четеш този епизод.
След кратък приятелски разговор, през който двете джуджета се прегръщат и усмихват дружелюбно,
говорейки си високо и силно на техния звучен език и обменяйки си интересни новини относно клановете им,
ти успяваш да научиш доста ценна информация. Отвъд цялата шумотевица около разговора и
несъдържателните аспекти от казаното от джуджето, разбираш едно. Оказва се, че за да вземеш Вълшебният
щит, ще трябва да отговориш на три въпроса, зададени ти от Торгал, самият собственик на Лабиринта.Това
щяло да стане, ако откриеш Щита преди останалите приключенци, а от отговорите ти щяло да зависи дали
ще излезеш жив оттук. Джуджето ти казва, че единият от отговорите бил 11 или 12, но не можело да си
спомни точно на кой въпрос.
Благодариш на новия си приятел за информацията и се сбогуваш с него, а той продължава назад по
коридора, от който ти дойде и се загубва в тъмнината, вървейки умело като същество, което сред подземията
на Лабиринта се чувства като у дома си. Не се учудваш особено, все пак джуджетата са известни като
пещерен народ, а това явно е избрало да пребивава в малко по-опасна пещера.
Продължи по картата!
21
Иззад отсрещния ъгъл на сетната дочуваш странно боботене, което постепенно се приближава в твоята
посока. Спираш озадачен и се опитваш да погледнеш в далечината, но мракът натам е твърде гъст, за да се
различи нещо повече от бегъл силует, който се придвижва към теб, придружен от мощен боботещ звук,
който се усилва все повече и повече.
След секунда най-после го виждаш. Макар и бавен, с тромави крачи, към теб се е насочил голям
пещерен трол, при това не само зверски настроен, но и мъкнещ със себе си огромен боздуган (4), който явно
ще използва срещу теб, ако не направиш нещо първи.
- ако решиш да се биеш – отиди на 22
- ако опиташ да разговаряш – мини на 23
22
Ето оценките на противника ти.
ПЕЩЕРЕН ТРОЛ
ОПИТ=3 СИЛА=6 БЪРЗИНА=2 ЖИВОТ=26
Ако го победиш, можеш да вземеш оръжието му, но то може да се използва само от ТРОЛ, така че
ако не си такъв или в групата няма такъв герой, то няма смисъл да го вземаш. В противен случай можеш
да запишеш в дневника си боздугана (4). В мъртвото тяло на врага си намираш също и шишенце с лековита
течност, съдържаща две дози. Всяка доза ще ти възстанови по 6т. ЖИВОТ, когато решиш да ги
използваш, освен по време на битка. Запиши си това и продължи по картата.
23
За да разговаряш с трола, ти или някой играч от групата, ако си в отбор, трябва задължително да е
ТРОЛ или някой от вас да притежава в инвентара си камъка „Тролит”. Ако не изпълняваш нито едно от
условията, няма как да озаптиш атакуващия си противник и битката е неизбежна. – бий се на 22
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Ако ги изпълняваш, продължи да четеш този епизод.
Нападателят се спира втрещен от изненада, а ти с радост разбираш, че по някакъв начин си успял да
спечелиш вниманието му, макар и за кратко време. Тролът се приближава до теб вече приятелски настроен и
ти използваш момента, за да разпиташ каква информация можеш да получиш от него.
- Ъ-ъ-ъ... – мънка тролът, докато изчакваш да заработят функциите на паметта му, които при троловете
са известни като по-бавни и от мелничарско колело. – Мисля, че на изток имаше някаква килия... ъ-ъ-ъ...
вътре лежи някакъв старец, дето не му знам името, май някакъв стар войник е бил преди много време. Ъ-ъъ...може и да ти помогне с нещо, ако се интересуваш...
Нямаш нужда от повече изгубено време в разговори с новия си приятел, тъй като едва ли ще може да
се сети нещо повече от това, което вече ти каза. Оставяш трола на спокойствие и продължаваш по картата,
щастлив, че си избегнал битката с такъв мощен противник. Прибави си АКТИВ=1.
24
Минавайки отново покрай една от прекалено многото почернели от мръсотия каменни стени на
Лабиринта, не можеш да не забележиш, макар и с просто око, че тя се различава от останалия подобен
интериор, който си видял досега. Макар и почти незабележима, разликата вече е доста очевидна, когато се
вглеждаш по-внимателно в камъните, от които е изградена стената. След още една-две минути по-старателен
поглед, забелязваш малко, почти скрито в мрака лостче в горната част на стената. Лостчето е ръждясало и
обвито с гъсти паяжини, което очевидно показва, че не е използвано от твърде дълго време. Направено е
така, че да се завърта в две посоки. Не знаеш за какво служи, нито дали е безопасно, нито пък дали изобщо е
функционално. От теб зависи как ще постъпиш.
- ако завъртиш лостчето наляво – мини на 61
- ако завъртиш лостчето наляво – премини на 62
- ако се откажеш от подобни рисковани опити – продължи по картата.
25
Озоваваш се пред нещо като импровизиран кръстопът от коридори, разклоняващ се във четирите
посоки. Тъкмо си решил да си починеш малко, за да имаш време да помислиш накъде точно да продължиш,
когато на пода пред теб виждаш нещо интересно. Необикновен на вид магически скиптър, направен от
твърдо дърво и изваян с формата на атакуваща кобра. Скиптърът е захвърлен на мръсния камък, като че ли
забравен или изгубен. Оглеждаш го от всички страни, но не можеш да му намериш никакво приложение,
освен ако не си МАГЬОСНИК или в групата има такъв.
- ако това е така – иди на 63
- ако наоколо няма такъв Герой – скиптърът не ти е вече интересен и ти го захвърляш настрани.
Продължи по картата.
26
Не можеш да не изругаеш наум, когато кракът ти неволно настъпва един по-издаден от останалите
камък и активира един от най-старомодните капани – излитащи от стената отровни стрели.
Стрелите са общо пет на брой и за всяка от тях трябва да събереш БЪРЗИНА+ОПИТ+2 ЗАРЧЕТА и
да получиш резултат по-голям от 17. За всяка стрела, за която получиш по-малък или равен от този
необходим резултат, ще трябва да намалиш ЖИВОТ-а си с разликата, защото стрелата те е уцелила.
Ако оживееш, прибави си АКТИВ=1 и продължи по картата.
27
Може би си са те чули отдалече и са те причакали, а може би просто са минавали оттук, но каквото и
да е, в коридора те пресрещат две странни същества, наподобяващи хуманоидни змиорки, които не ти дават
никакво време да опиташ диалог, а директо те нападат с гневни съскащи звуци. Ще трябва да се биеш и с
двете създания.
ЗМИЯ 1
ОПИТ=3 СИЛА=4 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=18
ЗМИЯ 2
ОПИТ=4 СИЛА=3 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=17
В случай, че ги победиш, претърсваш телата им, но с неодобрение откриваш само 6 монети. Запиши си
ги и продължи по картата.
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28
Коридорът свършва пред една мръсна и зловонна килия, изградена от камъка на стената и отделена от
останалия интериор на подземията със здрава стоманена решетка, която от години явно вече е изгубила
първоначалната си здравина, но въпреки това е масивна преграда за този малък затвор. Замисляш се кой ли
страшен враг е заслужил тази проклета съдба да остане завинаги тук в тази адска дупка и дали изобщо някой
би оцелял дълго при подобни мизерни условия.
Поглеждаш любопитен, но въпреки това и нащрек за скрити опасности, през ръждясалата решетка на
вратата. Изненадата ти е пълна, когато вместо някакъв зъл демон или чудовищно същество, виждаш овехтял
старец с редки побелели коси и дълга брада да лежи на калния под и измъчено да стене. Човечецът е слаб
като пръчка, ребрата му видимо се броят, а лицето му е изсушено и изтормозено. Съмняваш се, че е в
състояние да се движи от годините, прекарани тук.
- Ей, ти! - подвикваш му, за да провериш дали не е заспал или болен. Противно на очакванията ти,
старецът те вижда и невероятно пъргаво скача на краката си. Още преди да си се усетил, той вече се е
залепил за решетката пред теб и те гледа със сините си старчески очи, в които прочиташ някакъв бегъл лъч
на надежда. Осъзнаваш, че дядото е много по-подвижен, отколкото ти се е сторило на теб в началото.
- О, юначе – казва той с прегракнал глас. – От месеци не съм виждал жив човек тук. Последният
приключенец като теб, който мина от тук, ме подмина като мъртво псе и ме остави да гния тук. Ти обаче се
спря, нали така? Спря се да ми помогнеш, нали? Ще ми помогнеш ли, а? Ще ме освободиш ли? Проста
работа е това, само трябва да разбиеш вратата и готово.Ще мога най-после да изляза от тази прокълната
дупка. О` колко дълго ли съм лежал вътре... Какво ще кажеш, а?
Докато обмисляш казаното, забелязваш лукавия блясък в очите на стареца, които продължават да те
гледат очаквателно. Дали това е признак на хитрост и умения, които ще ти са от полза, или пък сигурен знак,
че човечецът е замислил нещо лошо.
- ако смяташ да освободиш дядото – отивай на 64.
- ако мислиш да го оставиш – продължи по картата.
29
Като че ли появил се от нищото, в един от ъглите на коридора, забелязваш да лежи каменен саркофаг.
„Поредното странно нещо в Лабиринта.”, мислиш си ти докато оглеждаш откритието си. Разглеждайки повнимателно ъгъла, в който си намерил саркофага, забелязваш, че всъщност той е бил скрит в специално
направена за това ниша в стената, която да го прикрива от чуждите погледи. При някакви неизвестни за теб
обстоятелства обаче, камъните на нишата са се срутили, разкривайки саркофага и сега той се вижда изцяло.
Самият саркофаг е голям и направен от масивен камък. Висок е почти метър, а ширината му е около
два. Оглеждаш го критично и оставаш поразен от факта, че е в отлично състояние. Върху него няма дори
прашинка или частица мръсотия, макар да личи че е стоял в Лабиринта десетки, а може би и стотици години.
Изглежда, че е предназначен да побере нещо голямо, но какво ще да е то не можеш и да предполагаш засега.
Какво мислиш да направиш?
- да отвориш странния ковчег – ида на 65
- да го оставиш – продължи по картата.
30
Коридорът свършва пред дървена врата с голяма табела, закачена на нея. Надписът на нея е на доста
старинен език, но успяваш да разчетеш най-важното – това е нещо като магазинче за магически отвари.
- ако искаш да влезеш – иди на 66
- в противен случай – продължи по картата.
31
Дори нямаш време да помислиш, когато срещу теб се насочват с агресивно озъбени муцуни три,
подивели от глад и ярост, вълка. Атаката е внезапна и без възможност за отстъпление. Ще трябва да се
биеш.
ВЪЛК1
ОПИТ=3 СИЛА=4 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=15
ВЪЛК2
ОПИТ=4 СИЛА=4 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=18
ВЪЛК3
ОПИТ=3 СИЛА=5 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=17
Ако успееш да се справиш с нападателите си, прибави си АКТИВ=1 и продължи по картата.
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32
Странните случки явно или те преследват, или просто са нещо напълно нормално за Лабиринта,
защото отново се натъкваш на нещо, което навсякъде другаде би ти си се сторило доста необичайно. По
средата на коридора, по който се предвижваш вече известно време, виждаш да стои един празен дървен
стол, оставен незнайно от кого. Столът е малък, с дървена облегалка и е покрит с червена тапицерия, която
ярко контрастира на иначе простоватия му и евтин външен вид. Това ти се струва още по-загадъчно, защото
придава на стола някакъв призрачен вид, който не ти вдъхва особено доверие. Като капак на всичко, усещаш
как от него се излъчва и някаква по-особена аура, но дали е добра или лоша, не можеш да прецениш.
Какво си мислиш в момента?
- че трябва да седнеш на стола – отивай на 52
- че трябва да го разрушиш – иди на 60
- че искаш да го подминеш – продължи по картата.
33
Малко след като виждаш, че коридорът пред теб завършва с каменна стена, разбираш, че си попаднал
в най-тъмната и мрачна част от целия Лабиринт. Тук тъмнината е толкова плътна, че всичко около теб е
направо обляно в чернота. Все едно е дали ще си със затворени очи или не, пак няма да можеш да видиш и
на половин метър от теб. Чувстваш се като слепец в ковчег под земята.
Мястото, на което се намираш сега е оградено от всички страни със солидни стени от тежки камъни.
Нямаш възможност да продължиш напред, това е сигурно. Единствената алтернатива при този случай, е да
се върнеш назад по стъпките си. Друг щеше да е въпроса, ако имаше с какво да осветиш пред теб. Така
можеше и да видиш нещо в този мрачен ъгъл, в който се набута.
Имаш ли в инвентара си фенер, факла или дори свещ?
- ако да – върви на 67
- ако не- връщаш се назад по картата.
34
Спокойното ти за последните десетина минути пътешествие, нарушават две неща. Първо, стряскащият
далечен и злобен лай , постепенно приближаващ се към теб, и второ, изненадващият и яростен скок на две
прегладнели и измършавели кучета, връхлитащи срещу теб от сенките на близкия ъгъл.
КУЧЕ1
ОПИТ=4 СИЛА=4 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=14
КУЧЕ2
ОПИТ=3 СИЛА=5 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=15
Ако успееш да победиш двата хищника, можеш спокойно да се върнеш на картата, надявайки се че
псетата не са били болни от бяс.
35
В стената до теб виждаш пробита неголяма дупка в камъка, през която безпроблемно може да се
промуши голям човек. Оглеждаш дупката и забелязваш, че не е направена по естествен път, а някой нарочно
е разбивал камъните, за да отвори прохода. Дупката води до отделно помещение встрани от коридора, което
е твърде сумрачно, за да го разгледаш отвън. Каквото и да е сегашното му предназначение, това помещение
явно някога е служело основно за нечий дом или скривалище. Или и двете.
Знаеш, че може би не трябва да го правиш, но си твърде заинтригуван, за да се откажеш точно сега, и
уверено се промъкваш през дупката в стената, навлизайки вътре в скритата стая. Отвътре всичко изглежда
доста по-просторно, отколкото си го представял иначе. Тъмнината е пълна, но успяваш да различиш някакви
неясни очертания, които биха минали и за легло, ако не приличаха повече на нещо, което е пригодено
повече за куче, отколкото за човек. В стаята мирише ужасно на нещо, което определяш като развалено месо
и ти сбръчкваш нос от погнуса. Освен всичко друго, усещаш и нещо още по-странно – някакво невидимо
чуждо присъствие, като че ли не си сам в тази бърлога. Защото това очевидно е нечия бърлога, нищо
човешко не би могло да пребивава тук, освен като жертва.
Решаваш да отидеш по-близо и да прегледаш странното легло, за да провериш теорията си, когато
кракът ти настъпва оглозган човешки скелет и опасенията ти за нещастие се сбъдват с пълна сила. Попаднал
си в леговището на върколак.
- Господи! – успяваш да промълвиш, когато огромната косматата фигура на чудовището, която досега
е стояла скрита в сенките и те е наблюдавала с търпението на хищник в засада, се приближава и изпълва
сумрачното помещение с примитивното си излъчване. То бавно тръгва към теб с ужасяващо и животинско
ръмжене, което смразява кръвта ти.
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Единственото, което може да те спаси от върколака, са среброто и огъня.
- ако имаш лък/арбалет и сребърна стрела – продължи на 68
- ако имаш сребърен кинжал – мини на 117
- ако имаш факла – прехвърли се на 69
- ако пък нямаш нищо от изброените, значи нямаш шанс да се защитиш и върколакът те превръща в
новата си порция сурово месо, само с един замах на могъщата си лапа. КРАЙ!
36
На пода, покрай стената, която вече ти е омръзнала да гледаш, тъй като се движиш в тази посока от
известно време, се натъкваш на нова интересна находка, което вече не ти прави голямо впечатление. Все
пак, подобни захвърлени предмети и оръжия, са явно нещо напълно нормално за коридорите на Лабиринта.
Приближаваш се до откритието си и се навеждаш, за да го разгледаш по-подробно. Този път си
попаднал на нещо наистина загадъчно – кристален многоъгълник със странен вид, излъчващ бледа
светлинка. Предметът не нито прашен, нито мръсен, както би трябвало да бъде, ако беше лежал тук от доста
време, което означава, че или е изгубен от наскоро минал приключенец или е оставен тук като капан за
всеки неблагоразумник, който реши да си играе с него.
По принцип, многоъгълникът наистина трябва да е вълшебен, но без повече информация или поспецифични познания, едва ли ще ти послужи, тъй като няма да знаеш как да си служиш с него. Той би
представлявал интерес само на ТРОЛ или ЕЛФ.
- ако ти си такъв Герой – мини на 70
- ако не си или в групата няма такъв – находката ти е безпредметна за теб. Ти си я оставяш на пода
и продължаваш по картата.
37
Спираш изумен забързаното си темпо отпреди малко, защото пред теб виждаш трупа на някакъв
войник, който е бил с достатъчно лош късмет да намери смъртта си в прокълнато подземие като това. По
принцип, събитие като това да намериш изгнил труп в Лабиринта, особено след като очевидно в него няма
пари или качествено оръжие, не е чак толкова изумително. Необичайното обаче в мъртвеца, което ти хвана
окото и те накара да спреш, е бронята му. Стоманеният му нагръдник(4) e в почти отлично състояние, още
по-учудващото е, как за толкова време никой все още не го е откраднал. За съжаление обаче, бронята може
да стане по мярка само на човек, тъй като дизайнът й е уникален и не е приспособена за другите раси.
- ако си МАГЬОСНИК или РИЦАР – отивай на 71
- ако не, бронята не ти е по мярка и няма смисъл да я мъкнеш с теб – продължи по картата.
38
Поредната необикновена гледка от вътрешността на подземията те очаква, когато виждаш едно от
последните неща, които си очаквал да видиш на подобно място. Някакъв дрипав старец е седнал на студения
и кален под на Лабиринта и немощно е облегнал кльощавия се гръб на каменната стена на коридора. Когато
те вижда, дядото протяга измършавялата си ръка, в която трепери една празна и очукана метална паница.
„Явно проси”, мислиш си ти, макар че това е доста странно място да се избере за просене. Ако обаче,
старецът е седял тук повечко време, значи е бил свидетел на доста събития и може би ще има някаква
информация, която би могъл да сподели с теб, ако се окажеш с по-щедри възгледи. От друга страна, това
може да е просто един нещастен старец, който се е побъркал от глад и самота. Вглеждаш се в лицето му, за
да узнаеш кое от двете предположения може да си познал, но дядото просто те гледа с големите си очи и
като че ли чака да вземеш някакво решение.
Какво ще направиш?
- ще дадеш на стареца 5 монети – отиди на 72
- ще дадеш на стареца 10 монети – мини на 73
- ще подминеш стареца – продължи по картата.
39
В тази част от подземието, коридорът е малко по-светъл, а и очите ти вече явно са попривикнали с
тъмнината, така че виждаш отдалече фигурата, която се приближава към теб. След още няколко секунди,
когато вече можеш да я различиш много добре, забелязваш, че това е висок мъж със синьо наметало,
изработено от непозната материя, който с уверени крачки се приближава към теб от коридора. Лицето на
непознатия е дълго и изпито, а дългата му черна брада на места вече е с бели косми. В ръцете си държи
позлатен жезъл, върхът на който излъчва бледо сияние.
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Несъмнено човекът е магьосник и то явно силен като Герой. Въпросът е с какви намерения се е
насочил толкова агресивно към теб и дали изваденият му жезъл не предполага враждебни действия.
- ако нападнеш магьосника първи, за да го изпревариш – отиди на 118
- ако първо се опиташ да го заговориш – продължи на 119
40
Коридорът пред теб леко се променя, докато не свършва в нещо като допълнително помещение в
стената, което решаваш да огледаш, преди да се върнеш по стъпките си назад, тъй като пътят напред е
преграден. Оказва се, че си попаднал в древна гробница – залата е покрита с гъста мъгла, идваща някъде
изпод пода, а по цялото помещение са пръснати без видима подредба четири каменни ковчега. По самите
ковчези няма никакви означения, така че не можеш да предполагаш на кого може да са. Но при повнимателен оглед на залата, освен боклуците, пръснати по пода като стари и ръждясали оръжия и вехти
очукани доспехи, които не биха ти свършили никаква полезна работа, забелязваш и нещо друго. На самия
вход на гробницата, над вратата, през която влезе от коридора, е изписан рунически символ от азбуката на
джуджетата.
Макар и напълно пусто, мястото ти навява лоши предчувствия, на които си склонен да се довериш. От
друга страна обаче, в ковчезите може да намериш нещо, което да ти помогне в пътуването или поне да
компенсира загубеното време тук. Във всички случаи, трябва да решиш веднага.
- ако си ДЖУДЖЕ или в групата има такова, то може да преведе символа на вратата – върви на 74
- иначе можеш да влезеш и огледаш ковчезите по-подробно – иди на 75
- можеш и да се откажеш от това – продължи по картата.
41
Коридорът свършва пред метална врата, на която с големи букви е написано: „Оръжия и предмети –
Магазин”. Ако имаш желание и възможност, може би ще искаш да влезеш и да се поразгледаш.
- ако е така и искаш да влезеш – върви на 76
- ако точно сега не ти трябват нови оръжия или предмети – продължи по картата
42
Влизаш в голямо помещение, осветено от множество големи свещници, разположени по всички стени.
На няколко метра пред теб, поставен на внушителен, но и страховит пиедестал, е Вълшебният Щит на
Зангория. Светлините на свещите се отразяват величествено върху сребърната му повърхност, а самият той
излъчва някаква невидима, но въпреки това напълно осезаема енергия, като че ли от самия щит струи
вътрешна светлина. Пиедесталът, на който е поставен е масивен и изографисан с демонични символи по
камъка. Не се и съмняваш, че е изработен специално да задържа Вълшебния щит в мрачното владение на
Торгал.
Оглеждаш отвсякъде стаята, но не откриваш никакви механизми или клопки, които да задействаш по
невнимание. Явно Торгал дори не е очаквал някой да стигне дотук, затова не си е и направил труда да сложи
капани, предпазващи съкровището си. “Толкова по-добре”, мислиш си ти и вече се пресягаш да вземеш
Шита, когато зад теб прогърмява мощен непознат глас:
- Спри, нищожни човеко! - Вадиш оръжието си светкавично и се озърташ във всички посоки, готов за
предстояща схватка, но зад теб няма никой. Гласът е дошъл някъде от стената зад теб. – Аз съм Торгал и
този Лабиринт е мой.
След като първоначалното ти изумление е превъзмогнато, откриваш, че гласът наистина идва от
стените, запечатан там по магически начин, в случай че някой Герой действително се добере до Щита.
Камъкът е запаметил гласовите вибрации и магията го е задействала, когато си прекрачил прага на
помещението. Затова и самият глас ти се струва прекалено басов и кънтящ, тъй като е бил изкривен при
възпроизвеждащия процес. Значи това е бил капанът, който така и не успя да намериш.
- Очевидно си намерил Вълшебния Щит. – продължава да боботи записаният глас. – Много смелчаци
се опитаха да се доберат до него през последните месеци, повечето от тях загинаха безславно, а останалите
се изгубиха и полудяха в Лабиринта. Никой не трябваше да подценява силата на Лабиринта ми. Той е
създаден да води свой собствен живот, а ти и приключенците като теб нарушихте спокойствието му. Затова
и ще си платите прескъпо. Защото в пиедестала, който съхранява Щита е вградена смъртоносна магия, която
ще унищожи всеки нещастник, дръзнал да изнесе предмета извън тази стая. Единственият начин тази
защитна магия да бъде неутрализирана, е да отговориш на един въпрос. Ако успееш, можеш да вземеш
Щита. Ако не, както и ще стане – ще умреш! Готов ли си да рискуваш живота си за това парче желязо,
човеко? Ако е така – натисни бутона върху пиедестала.
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Гласът замлъква изведнъж, а в стените остава да кънти ехото му, което вибрира във въздуха известно
време и после затихва, като че появило се от нищото. Ти оставаш мълчалив известно време, гледайки Шита
и точно тогава забелязваш малкото квадратче, със странен символ в горната част на пиедестала, което си
пропуснал да видиш при първия оглед. Явно това е бутонът, който трябва да натиснеш.
“Нямам право да се отказвам, след като вече съм стигнал дотук”, мислиш си ти. Поемаш си дълбоко
въздух и натискаш квадратчето, което потъва в камъка със скърцащ звук. Следват няколко напрегнати
секунди на абсолютна тишина, нарушена само от тежкото ти притеснено дишане. Веднага след това обаче
стените отново започват да кънтят, сякаш лавина от канари се спуска по планински склон.
- Добре тогава! Приготви се за въпроса ми...
Имаш възможност да избереш на какъв въпрос искаш да отговаряш.
- логически – отиди на 77
- математически – продължи на 92
- гатанка – премини на 116
43
В западната част на коридора забелязваш ярка светлина, идваща от някакво помещение без врата.
Когато примижаш очи и се вглеждаш по внимателно в далечината, сърцето ти забива лудешки, защото точно
там, вътре в осветеното помещение в далечния край на коридора, поставен на голям пиедестал, стои
Вълшебният щит – предметът, заради който премина през всичките тези премеждия...
Изведнъж избухва ослепителна светлина и ти прикриваш с ръка очите си, които започват да парят от
болка. Когато светлината изчезва и очите ти отново свикват с полумрака, който те обгръща, се озоваваш
лице в лице с едно от най-противните същества, които си виждал някога. Чудовището е ужасяваща смесица
от гущер и котка, а мощната му опашка, завършваща с острие се клати наляво-надясно, готова за
удар.Съществото се озъбва свирепо срещу теб оголва ноктите на лапите си, които са дълги и изцапани със
засъхналата кръв на предишната жертва на изчадието.
Няма съмнение, че е оставено тук да охранява коридора от приключенците, търсещи Вълшебния щит.
Във всички случаи обаче, битката ти с него е неизбежна.
ИЗЧАДИЕ
ОПИТ=5 СИЛА=6 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=24
Ако го победиш, продължи по картата към целта си. В трупа му откриваш 1 порция храна.
44
Щом вече си стигнал дотук, значи си взел Вълшебният Щит и си надхитрил Торгал, а сега ти остава
единствено да излезеш през изхода на това дяволско подземие, като се надяваш да не се натъкнеш на
зловещия Пазител н Лабиринта.
Добрите новини обаче свършват тук. Пътят ти навън минава през един-единствен коридор, който
знаеш отлично, че е осеян с безброй капани. Нямаш друг избор обаче, освен да тръгнеш по него и да
стискаш палци, че ще имаш ловкостта да се справиш с всичко, което злият Торгал е приготвил за
приключенците като теб.
Проверяваш още веднъж щита в раницата си дали е на сигурно място, почиваш си няколко минути,
облегнат на стената, за да си поемеш дъх и тръгваш към изхода.
Постави фигурката си на позиция №45
45
Коридорът спира пред тежка и масивна стена, изработена от циментени блокове, която блокира пътя
към изхода. Оглеждаш я отвсякъде, но не намираш нито лост, нито механизъм за отварянето й, което
означава че няма да имаш възможност да я отвориш по конвенционалният начин. Ако това действително е
капан от страна на Торгал, то той е прекалено простоват, но същевременно и твърде опасен, защото ако не
съумееш да разбиеш стената, препречваща коридора, няма да имаш никакъв шанс да излезеш от Лабиринта
жив. След новината за кражбата на Вълшебния щит, входът през който проникна в Лабиринта в началото
вече е пълен с демони, призовани от Торгал да те пресрещнат в засада, така че пътят оттам е невъзможен.
Трябва да разбиеш стената или си обречен да останеш в мрака завинаги.
Хвърли едно ЗАРЧЕ и прибави полученото число към оценките си за ОПИТ+СИЛА. За да имаш
достатъчно мощ да разбиеш циментените блокове, полученото число трябва да е равно или по-голямо от
15.
-ако това е така – с няколко енергични удара с оръжието си, разрушаваш преградата и пътят ти
към изхода отново е свободен. Премести фигурката си на следващата позиция.
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-ако резултата е по-малък от 15 – играта приключва с неуспех. КРАЙ! Вълшебният щит остава на
същата позиция и следващият Герой, който стъпи на нея, го намира, но трябва и да прочете съответния
епизод и да изпълни инструкциите му.
46
Коридорът е доста тъмен, беглата светлина, влизаща от входа на Лабиринта вече е далече зад теб и ти
се ориентираш бавно в гъстия мрак, като опипваш стените около теб.
Внезапно кракът ти настъпва нещо малко и кръгло. Навеждаш се да го разгледаш и разбираш, че това е
някаква странна бронзова перла, покрита с кал и стояла в този забутан ъгъл сигурно месеци наред, а може би
и години. На пръв поглед перлата няма каквито и да е вълшебни свойства, дори се и съмняваш, че изобщо
струва нещо, но въпреки това можеш да я вземеш, ако искаш.
Продължи по картата.
47
Коридорът пред теб постепенно се стеснява вертикално, докато след известно време не се оказва, че
стените около теб са свършили, а самият коридор се е превърнал в мост. Поглеждаш надолу и смътно
виждаш дъното на пропастта далече долу, осеяно с множество заострени колове. Мостът продължава около
50 метра в права поска и след това отново се превръща в обикновен коридор.
За да продължиш, ще се наложи да преминеш моста. Първоначално това изобщо не ти се струва
толкова трудна задача. Все пак, колко са петдесет метра, след като досега премина през много повече
проблеми. С тези мисли стъпваш върху първия каменен блок, от които е изграден моста, но той хлътва под
крака ти и полита надолу в мрака.
Започваш да бягаш напред, защото веднага осъзнаваш каква е истината – каменните блокове, по които
минаваш падат веднага, след като си стъпил на тях. Шансът ти е само да се окажеш достатъчно бърз, за да
стигнеш края на моста, преди да е паднал и последният камък пред теб.
Събери оценките си за ОПИТ+БЪРЗИНА+ЗАРЧЕ.
- ако резултатът е равен или по-голям от 15 – намираш невероятна скорост в себе си и прекосяваш
моста мигове преди да се срути изцяло. Още едно от изпитанията на Лабиринта е преминато
успешно. Пътят ти продължава по картата на следващата позиция.
- ако резултатът е по-малък от 15 – политаш надолу и загиваш на дъното на пропастта. КРАЙ!
48
Спираш за лека почивка, тъй като последният половин час не ти беше никак лек. Проверяваш отново
щита в инвентара си, за да се увериш отново, че е в безопасност. Все пак ще бъде жалко, ако точно на края
на мисията си, му се случи нещо неприятно. Оглеждаш коридора и в далечината виждаш бледа светлинка,
която е по-различна от всички останали, на които беше свидетел по време на престоя си в Лабиринта.
Защото това е слънчевата светлина, която влиза през изхода и към която се стремиш. Мисълта за външния
свят отново ти дава свежи сили и ти решително се изправяш, тъй като към края на премеждията ти остават
някакви си стотина метра.
Радостта ти обаче е кратка, понеже секунда по-късно огромна сянка запълва очертанията на коридора
пред теб и закрива светлината на изхода. Сянката се приближава тромаво, но безмилостно към теб с гръмко
ръмжене и когато съществото най-накрая се показва пред теб, мрачните ти опасения се сбъдват. Това е
Пазителят на Лабиринта. Съществото, което е оставено от Торгал точно на края на Лабиринта, за да пази
изхода и да попречи на всеки, дръзнал да излезе жив оттук. Пазителят представлява огромно чудовище,
подобно на мечка, което дрезгаво ръмжи, а на теб ти се струва, че това ще бъде най-силния противник, който
някога си срещал.
Битката с него няма да бъде никак лека, но преди това имаш възможност да избереш какво ще
направиш.
- ако се опиташ да подкупиш Пазителя да те пусне – мини на 81
- ако използваш някой от предметите си срещу него – мини на 84
- ако използваш момента и го атакуваш – продължи на 109
49
Елфът замислено поглежда символа и кимва потвърдително, явно може да го преведе. След още
няколко секунди размисъл, той вече е разбрал значението му. Оказва се, че написаното е някакво
предупреждение, което гласи: “Пътешественико из лабиринта, пази се от Вълка, защото е сатанинско
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изчадие. Не стъпвай в леговището му на позиция №35 и внимавай за сребърни предмети, които единствени
могат да му се противопоставят.”
- Доста странно послание - казваш си ти. – Е, нищо, информацията може и да излезе полезна.
Продължи по картата.
50
Тролът бавно се приближава до петното и внимателно го помирисва. Няколко секунди оглежда кръвта,
като че ли разсъждава нещо, а после се изправя и казва:
- Кръвта е прясна. Принадлежи на малко същество, не по-голямо от гном. – с тези думи той започва да
се оглежда във всички страни и след известно време спира погледа си на южния коридор. След това
продължава с боботещ глас. – Мисля, че се намира в тази посока.
Замисляш се върху новополучената информация и продължаваш по картата.
51
При игра на няколко Героя в отбор, трябва да определите кой ще вземе ятагана. Написаното в този
епизод ще се отнася само за него.
В момента, в който се пресягаш и пръстите ти докосват дръжката на ятагана, по цялото ти тяло
преминава гореща вълна от раздираща болка, която те кара да изкрещиш. Имаш чувството, че през кожата
ти минава някакво електричество, което те изгаря отвътре. Страданието ти продължава като че ли цял час,
макар че в действителност са минали само няколко секунди. Когато най-после пускаш прокълнатото
оръжие, ръката ти е леко обгоряла и трепереща, а тялото ти все още конвулсира от острата болка, която те
прониза.
Губиш 7т. ЖИВОТ и 1т. СИЛА. Отбележи това в дневника си и после продължи по картата.
52
Сядаш небрежно на стола и се облягаш. Макар и дървен, той е много удобен и в първите няколко
секунди се чувстваш доста комфортно, сякаш си почиваш след дълга умора. Мигове по-късно обаче,
разбираш колко наивно си постъпил, защото в гърба ти започва да се заражда някакво невидимо усещане за
болка, която започва да пълзи през гръбнака ти като огнена змия и ти губиш контрол над тялото си толкова
бързо, че всичко ти се струва като един сън. Болката постепенно стига до мозъка ти и всичко пред теб
започва да се върти, докато изведнъж, след експлозия от светлина и топлина, ти разбираш, че се намираш на
съвсем друго място.
Докато очите ти отново свикват с тъмнината, а тялото ти бавно се връща в нормалния си ритъм и ти
отново можеш да го контролираш, разбираш, че столът всъщност е бил магически телепортьор, който те е
изпратил на произволно място някъде из Лабиринта.
Хвърли едно ЗАРЧЕ и виж числото, за да разбереш къде си попаднал.
- 1 – премести фигурката си на позиция №29
- 2 – премести фигурката си на на позиция №30
- 3 – премести фигурката си на на позиция №40
- 4 – премести фигурката си на на позиция №12
- 5 – премести фигурката си на на позиция №8
- 6 – премести фигурката си на на позиция №32
ВАЖНО!!! Ако попаднеш на позиция, на която вече си бил и в ситуация, която вече си изигравал,
нямаш право да я минаваш отново т.е. ще считаш позицията за празно квадратче. Също така нямаш
право да вземаш или “намираш” оръжия или предмети, които вече притежаваш.
53
Джуджето нервно пристъпва напред и се навежда , за да разгледа находката. Явно веднага разпознава
предмета, защото внимателно го поема от пода и го поглежда с нескрита гордост. Поинтересуваш се за
стойността му и джуджето обяснява, че това е “Чукът на Агрот” – голямо съкровище за рода на
планинските джуджета и наистина забележително откритие за обикновения приключенец. Според легендата,
крал Агрот II бил известен главно с това, че бил справедлив владетел, макар да имал странен характер и
носел славата на вампироубиец. Преданието разказвало за безброй създания на злото, които кралят поразил
с верния си чук и прочутите си трепетликови колчета. Джуджето гледа чука втренчено, запленено от
неговата историческа стойност и без да иска чуждо мнение го прибира в раницата си. Явно ще се наложи да
вземеш чука, така или иначе.
Запиши това в дневника си и после продължи по картата.
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54
При игра на няколко Героя в отбор, трябва да определите кой ще разпечата пергамента.
Написаното в този епизод ще се отнася само за него.
Пергаментът крие в себе си много силна магия, която досега е била затворена сред йероглифите му. Ти
си първият, който го отваря и цялата мощ на написаното в него се прехвърля в теб. Усещаш как познанията
ти се увеличават, а мозъкът ти започва да работи малко по-бързо.
Имаш право да си избереш 1 нова магия, ако си МАГЬОСНИК или 2 нови магии, ако си друг Герой. За
нещастие обаче процесът на бързото възприемане на магическата информация е твърде сложен и от
пренатоварване губиш еднократно 5т. ЖИВОТ, ако магията, която ще си избереш е бойна или 8т. ЖИВОТ
ако магията или магиите, които ще си избереш са други
Отбележи промените в дневника си и после можеш да продължиш по картата.
55
Хвърли едно ЗАРЧЕ, за да определиш късмета си. Ако получиш:
- 1 или 4 – в парцалите откриваш 7 монети
- 2 или 6 – сред вехториите откриваш една бронзова перла
- 3 или 5 – сред парцалите намираш стар, но работещ фенер
Запиши това в дневника си и продължи по картата
56
Хвърли 2 ЗАРЧЕТА, за да разбереш какво ще ти се случи.
- 2 – напада те огромен орк. Продължи на 57.
- 3 – от тъмнината изкачат три побеснели вълка, с които ще се биеш на 58.
- 4 – на пода откриваш метален шперц, който можеш да вземеш
- 5- на стената виси закачен метален кръст, който можеш да вземеш.
- 6 – намираш стъкленица с лечебна течност. Прибави си 5т. ЖИВОТ.
- 7 – в малка кожена кесийка на пода намираш 10 монети.
- 8 – неволно залиташ и удряш главата си в сетната. Губиш 4т. ЖИВОТ.
- 9 – откриваш лечебно биле, което ще ти възстанови 7т. ЖИВОТ, когато го използваш.
- 10 – намираш дълго10 метра въже
- 11 или 12 - не се случва абсолютно нищо
Продължи по картата.
57
Противникът ти има следните оценки:
ОРК
ОПИТ=4 СИЛА=5 БЪРЗИНА=3 ЖИВОТ=26
Ако го победиш, продължи по картата.
58
Противниците ти имат следните оценки:
ВЪЛК1
ОПИТ=4 СИЛА=4 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=14
ВЪЛК2
ОПИТ=5 СИЛА=3 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=16
ВЪЛК3
ОПИТ=3 СИЛА=4 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=18
Ако победиш и трите вълка, можеш да продължиш по картата.
59
Рицарят прикляка над трупа и свежда церемониално глава в знак на дълбоко уважение. Оказва се, че
това е бил някакъв известен приключенец, когото е познавал отдавна и с когото очевидно са били добри
приятели. Приключенецът явно е решил да опита силите си в Лабиринта, но за съжаление не е достигнал
надалеч.
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Рицарят отдава последната си почит към мъртвия си другар и вече се кани да продължи, когато
погледа му попада върху оръжието на мъртвеца – прекрасно изработен дълъг стоманен меч. По думите на
рицаря, този меч е служил вярно на предишния си собственик и със сигурност би бил полезен за
опасностите на Лабиринта.
Макар и да е изключително добър и то с оценка (6), мечът може да се използва само от човек
(МАГЬОСНИК или РИЦАР). Освен това оръжието е прекалено тежко и Героят, който иска да го вземе,
ще трябва да го брои за 2 (два) предмета в инвентара си и може би ще се наложи да изхвърли нещо от
раницата си, за да освободи място.
Когато си готов, продължи по картата.
60
Още докато замахваш с оръжието си, вътрешно разбираш, че си сгрешил, защото миг след като
острието пронизва дървото, столът избухва в ослепително ярка светлина, която те кара да затвориш
инстинктивно очи. Светлината обаче е толкова силна, че прониква през затворените ти клепачи и пронизва
очите ти с остра болка, която те кара да изкрещиш. Когато след няколко секунди, светлината изчезва и ти
отново отваряш очи, с радост откриваш, че все още не си ослепял, макар и около очите ти да са се
образували зачервени петна.
Изумен виждаш, че столът си стои на същото място без каквито и да е драскотини или повреди,
въпреки че можеш да се закълнеш, че оръжието ти се заби в него. Разбираш чак впоследствие, че столът е
защитен с магия и затова се отказваш от по-нататъшни опити за унищожението му. За сметка на това пък, ти
губиш 3т. ЖИВОТ и 1т. СИЛА.
Отбележи това в дневника си, след което реши дали...
- ще седнеш на стола – отиди на 52
- или ще го оставиш на мира – продължи по картата.
61
Смело дърпаш лостчето надясно и напрегнато зачакваш резултата. Няколко секунди по-късно чуваш
силно тропане, тракане и скърцане, примесено с дрезгавото металическо стържене на желязо в камък.
Когато цялата тази какафония от дразнещи звуци най-сетне приключва, на стената до теб бавно се отваря
неголяма дупка, водеща до съседната позиция зад стената. Дупката е достатъчно широка, за да премине дори
трол през нея и по всичко личи, че е направена по изкуствен начин, за да се минава от другия край на
коридора без заобикаляне.
- ако решиш да си спестиш излишни разходки и се възползваш от прекия тунел – премести
фигурката си на съседната незаета и празна позиция отвъд стената и продължи от там.
- в противен случай, продължаваш по картата оттам, където си в момента.
62
Смело дръпваш лостчето наляво и напрегнато зачакваш резултата, който съвсем не закъснява.След
безкраен поток от тракащи и стържещи звуци на движещи се камъни, подът под теб се отваря внезапно и ти
политаш към дълбока няколко метра яма. От удара губиш 10т. ЖИВОТ, но за щастие се отърваваш без
счупвания и изкълчвания.
За да се изкачиш обратно в коридора обаче, трябва задължително да имаш въже.
- ако имаш – след няколко минути бавно катерене отново си на повърхността и можеш да
продължиш по картата.
- ако нямаш въже – нямаш начин да се изкачиш до горе и играта приключва за теб с неуспех. КРАЙ!
63
Магьосникът оглежда предмета от всички страни и замислено го изучава известно време като учен,
който изследва ново изобретение. След като вече е убеден в теорията си, магьосникът я споделя и с теб.
Разбираш, че това е заклинателски скиптър, увеличаващ вълшебническите способности на Героя, който го
притежава. Героят може еднократно да увеличи точките си за МАГИЯ с 2 или оценките си за СИЛА и
БЪРЗИНА с по 1 т. Изборът е лично негов. Ако скиптърът е в група от няколко играча, той действа
защитавайки и останалите. Ако се носи от МАГЬОСНИК или ЕЛФ, всички в отбора трябва да повишат
ЖИВОТА-а си за постоянно с по 3т. Ако е го носи ДЖУДЖЕ, всеки увеличава ЖИВОТ-а си с по 2т., а ако е
притежание на РИЦАР или ТРОЛ, групата ще увеличи оценките си за ЖИВОТ с 1т.
Когато решиш дали ще вземете скиптъра и кой ще го носи и след като направиш необходимите
поправки в дневника си, продължи по картата.
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64
Вратата на килията е наистина доста стара, което видно личи от големия слой ръжда по пантите, но се
изненадваш, че все още е в отлично състояние и само с блъскане по нея няма да успееш да я отвориш
толкова лесно, както си мислел в началото.
- ако имаш голям черен ключ или шперц, вратата се отваря безпроблемно - мини на 86
- иначе можеш и да се опиташ да разбиеш вратата, но затова ще ти е нужен сбор от
СИЛА+ЗАРЧЕ, който да е равен или по-голям от 9т. Ако успееш – отиди на 86. В противен случай,
вратата не може да се отвори по никакъв начин и ти нямаш друг избор, освен да продължиш по картата.
65
Внимателно повдигаш огромния капак, изработен от чист камък, който се оказва много по-тежък,
отколкото си го представял. Оставяш го полека настрани, като гледаш да не си премажеш краката и се
обръщаш, за да погледнеш вътрешността на ковчега. Дъхът ти секва за момент, когато вътре виждаш тялото
на спящ вампир, прилежно изпънато и с кръстосани върху гърдите ръце. От устата на съществото се подават
ненормално удължени кучешки зъби, а всеки от пръстите на ръцете му завършва с остър като бръснач нокът.
Вампирът явно не се е пробудил от махането на капака и продължава да лежи заспал в състояние на
призрачен транс.
Как смяташ да постъпиш?
- ще опиташ да убиеш вампира – отиди на 87
- ще го претърсиш докато спи – върви на 88
- ще се махнеш оттук – продължи по картата.
66
Вратичката се отваря със звучно проскърцване, а от вътре те лъха тежък аромат на нещо неестествено,
която те удря в носа. Очите ти изведнъж започват да те дразнят, а носът ти почва да пари и ти слагаш ръка
на лицето си, за да не кихнеш.
- Влез, влез, млади момко! – провиква се нечий дрезгав глас отвътре. – Не си първият, който реагира
така на моята „лаборатория”. Последният ми клиент получи алергия от една от билките ми и кашляше в
продължение на един час. Ти явно си предразположен повече към кихането, права ли съм?
Затваряш вратата зад себе си и чак тогава се оглеждаш. Попаднал си в малка и порутена стаичка,
изобилстваща от мръсотия и отпадъци, пръснати да се търкалят по земята. Най-вече обаче, помещението е
изпълнено с рафтове, покрити с всевъзможни по форма, размер и цвят колби с отвари. В средата на стаята,
застанал за д нещо като дървено бюро или маса, си подхилква някаква възрастна жена, която ти прави
подканващ жест да се приближиш.
- Ела насам, не се стеснявай – дърдори тя. – Миризмата дразни само в началото. След известно време
се свиква, повярвай ми. Аз съм Лерма, а това е моят магазин за вълшебни отвари или както аз си го наричам
„Лабораторията”. Добре дошъл, страннико. Какво ще желаеш от старата Лерма?
Бабата стои права над огромен казан с някаква гъста и бълбукаща течност с твърде съмнителен
жълтеникав цвят и бавно го разбърква с отчетливи движения като стара познавачка на готварското изкуство.
От време на време спира и вади дървения черпак от казана, за да го помирише и огледа критично, после
продължава. Жената е доста стара, вероятно отдавна е прехвърлила шейсетте – лицето й е сбръчкано, по
носа и бузите й има нещо като пъпки или циреи, но в очите й грее все още почти младежки пламък. Питаш
се дали това не се дължи на всичките тези течности и техните отровни изпарения, с които си има работа тук.
- Мисля да си купя някои от твоите прословути отвари – отвръщаш ти и усещаш, че носът ти вече не те
пари, а очите ти са престанали да смъдят. Явно вече си свикнал с постоянния аромат на помещението.
Лерма ти кимва разбиращо и се ухилва дяволито, като открива развалените си и пожълтели зъби,
половината от които отдавна липсват. Ако и дъхът й прилича на миризмата, която усети докато влизаше в
стаята, предпочиташ да не се приближаваш твърде близо до нея. Бабата оставя за момент черпака си и се
обръща към един рафт зад нея, от който след известно суетене, изважда овехтяло листче, на което с черни
йероглифи е изписано:
ЦЕНОРАЗПИС:
Бързоходна отвара – повишава с 1т. оценката за БЪРЗИНА – цена 20 монети
Отвара на Титаните – увеличава оценката за СИЛА с 1т. – цена 25 монети
Магическо питие – увеличава точките за МАГИЯ с 1 – цена 20 монети
Лечебен Елексир – повишава с 1т. ЖИВОТ-а ти – цена 5 монети
Кралско Пиво – покачва с 1т. точките ти за ОПИТ – струва 30 монети.
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Можеш да купиш колкото си искаш отвари от който си искаш и вид, стига да имаш съответната
сума пари.. Ако ще го правиш, отбележи промените в дневника си и когато си готов, продължи по
картата. Не забравяй, че можеш да се върнеш в магазина по всяко време, ако искаш да купиш още нещо.

67
Бледата светлина, която хвърля предмета ти позволява да видиш, че на трите заобикалящи те стени
има по една неголяма дупка, която води до съседните коридори. Дупката е достатъчно широка, за да
пропусне и трол, така че няма да имаш затруднения да преминеш, ако решиш.
Ако мислиш, че си заслужава, можеш да прехвърлиш през дупката на незаетата позиция, отвъд
която и да е от трите стени и да продължиш оттам. Просто премести фигурката си на съответното
празно квадратче. В противен случай, продължи по картата от позицията, на която беше до момента.
68
Нямаш и секунда за губене, но опитът ти веднага подсказва какво трябва да направиш. Със
светкавична скорост зареждаш сребърната стрела в лъка си, докато върколакът се приближава все по-близо
до теб. Прицелваш се и стреляш, точно преди ноктестата му лапа да замахне към гръкляна ти.
Събери ОПИТ+БЪРЗИНА+ЗАРЧЕ и виж резултата.
- ако е равен или по-голям от 15 – отиди на 89
- ако е по-малък – звярът те изпреварва за стотна от секундата и забива острите си нокти в
гърлото ти. Последното, което виждаш преди всичко около теб да потъне в мрак, е собствената ти кръв,
плискаща се по стените.
69
Единственото нещо, което би могло да унищожи върколака е среброто, но ти нямаш подобен предмет
сред вещите си. За щастие обаче не изпадаш в паника, а постепенно отстъпваш назад, докато върколакът
ръмжи и се приближава към теб с див поглед в животинските си очи. Имаш само няколко мига, за да
направиш нещо и тъкмо когато разбираш, че си притиснат буквално до стената, изведнъж се досещаш за
пламъка от факлата ти. Повечето зверове се страхуват от огъня, а това мое да ти донесе преимущество в
ситуацията. Секунда преди чудовището да замахне към теб с могъщата си лапа, ти хвърляш запалената си
факла към него. Огънят опърля козината и лицето му, а то започва да реве яростно и да се търкаля по пода в
конвулсии в опит да изгаси пожара. Използваш момента и успяваш да избягаш само с леки обгаряния по
ръката и силна уплаха.
Губиш 3т. ЖИВОТ. Отбележи си също, че си загубил и факлата, която остана да гори в бърлогата на
върколака, а ти определено нямаш намерение да се връщаш обратно там, след като се спаси едва на косъм от
сигурната смърт.
Продължи по картата.
70
Героят вижда камъка на пода и изведнъж по лицето му грейва загадъчна усмивка. Той се навежда и
взема предмета и го оглежда с изумление. Оказва се, че това представлява къс от магически минерал,
наречен “Тролит”, който бил с огромен енергиен потенциал, но почти никой нямал способността да го
контролира. Многоъгълникът бил свещена реликва за тролите, тъй като можел да се добие само в техните
рудници, високо горе в Обречените планини, където живее народа им. Според легендата, повечето парчета
от тази вълшебна руда били отдавна изгубени или унищожени, а малкото които били останали, били
прекалено опасни, заради непредсказуемият ефект на действие. Не знаеш какъв може да е той, но поне едно
е сигурно – този камък е ценна находка и ако искаш, можеш да го запишеш в дневника си.
После продължи по картата.
71
При нормални условия бронята, която намери има свойството да намали щетите причинени от точно
попадение наполовина, но играчът, който ще я носи, трябва да има предвид следните условия:
- ако се носи от РИЦАР, той ще трябва еднократно, но и перманентно да изгуби 1т. БЪРЗИНА.
- ако се носи от МАГЬОСНИК, той ще трябва да я впише в дневника си като 2 предмета, защото е доста
тежка, дори ако се наложи да изхвърли нещо, за да освободи място. Освен това тя ще пречи на магиите му,
затова ще се наложи да намали и МАГИЯ-та си с 1т.
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Ако решиш да задържиш нагръдника, запиши промените в дневника на Героя, който ще я носи и
продължи по картата.
72
Пускаш в празното канче на стареца няколко монети, които глухо издрънчават вътре. Дядото поглежда
канчето с монетите, а после поглежда и теб като ти хвърля дълъг и преценителен поглед от глава до пети.
После взема монетите, които току-що му даде, прибира ги в някаква кожения кесия, която досега е държал в
парцаливия си джоб и сега просяшката му паница отново е празна.
- Какво по...
Старецът обаче те изпреварва.
- Благодаря ти, страннико за проявената добрина – изфъфля той през липсващите си зъби. – Малцина
са тези, които биха се спрели, за да помогнат на нещастник като мене, но ти го направи, затова и аз ще се
опитам да ти помогна, но не със злато, а с информация, която понякога може да бъде и по-ценна от цяла
торба с монети.
- И какво толкова важно можеш да ми кажеш? – с недоверие и лека насмешка питаш дядото, който ти
се вижда все повече не на мястото си тук. Интересното обаче е, че не усещаш опасност от негова страна, а
по-скоро някаква мистичност, която може да те обърква, но със сигурност няма да ти навреди.
- Дълго време съм седял на този мръсен коридор и много неща съм видял със старческите си очи – и
нормални и свръхестествени - да минават оттук. Ще ти кажа една тайна, която научих наскоро и която
мисля, че ще искаш да чуеш, ако не искаш да погинеш от собственото си незнание. На позиция №40 има
гробница, която е прокълната и в нея от десетилетия витае зъл дух. Ако ти е мил живота, не минавай оттам,
защото после може да съжаляваш. Считай се за предупреден.
Благодариш на просяка и подминаваш с известна доза притеснение, макар че всичко това може да е
било просто плод на лудостта на един беден старец.
Продължи по картата.
73
Пускаш в празното канче на стареца няколко монети, които глухо издрънчават вътре. Дядото поглежда
канчето с монетите, а после поглежда и теб като ти хвърля дълъг и преценителен поглед от глава до пети.
После взема монетите, които току-що му даде, прибира ги в някаква кожения кесия, която досега е държал в
парцаливия си джоб и сега просяшката му паница отново е празна.
- Какво по...
Старецът обаче те изпреварва.
- Благодаря ти, страннико за проявената добрина – изфъфля той през липсващите си зъби. – Малцина
са тези, които биха се спрели, за да помогнат на нещастник като мене, но ти го направи, затова и аз ще се
опитам да ти помогна, но не със злато, а с информация, която понякога може да бъде и по-ценна от цяла
торба с монети.
- И какво толкова важно можеш да ми кажеш? – с недоверие и лека насмешка питаш дядото, който ти
се вижда все повече не на мястото си тук. Интересното обаче е, че не усещаш опасност от негова страна, а
по-скоро някаква мистичност, която може да те обърква, но със сигурност няма да ти навреди.
- Дълго време съм седял на този мръсен коридор и много неща съм видял със старческите си очи – и
нормални и свръхестествени да минават оттук. Ще ти кажа една тайна, която научих наскоро и която мисля,
че ще искаш да чуеш, ако не искаш да погинеш от собственото си незнание. Ако преминеш през всички
опасности на Лабиринта, близо до изхода ще се натъкнеш на Пазителя, който несъмнено ще бъде наймогъщият противник, пред който някога си се изправял. Демонично същество призовано то дълбините на
Ада, за да служи като защитник на Торгал и гибел за всички дръзнали да излязат живи от Лабиринта. Но и
той си има слабо място и това са малки скъпоценности, наречени бронзови перли, които Пазителя събира от
години. Те са единственото нещо, с което може да изкупи връщането си обратно в преизподнята, стига да
събере достатъчно. Ако успееш да му намериш 5 подобни перли, гарантирам ти че демонът ще те пусне да
излезеш безнаказано. Запомни това.
- И защо ще ме остави да мина доброволно?
Старецът те поглежда бавно с остър поглед, в който прочиташ твърде много интелект за един
обикновен просяк и отчетливо отвръща:
- Защото му остават още 5 перли, за да събере необходимото количество, което ще го върне в Ада. Той
е демон, мястото му не е тук, той иска да се върне у дома си, но Торгал го е призовал с магия. Магията може
да се унищожи само с определен брой бронзови перли, пръснати из Лабиринта. Ако Пазителят ги намери
всичките, магията е развалена. Остава му да събере още пет. Запомни това.
Благодариш на просяка и подминаваш с известна доза притеснение, макар че всичко това може да е
било просто плод на лудостта на един беден старец.
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Продължи по картата.
74
Джуджето гледа символите десетина секунди и умислено сбръчква вежди, докато се опитва да открие
значението му. После изведнъж ококорва очи стреснато и нервно започва да обикаля наляво-надясно около
вратата. Струва ти се доста странно поведението му и затова побързваш да попиташ за какво става въпрос.
Джуджето обяснява, че превода на надписа гласял: “Страннико, в тази гробница лежат тленните останки на
Тургот. Прекъснеш ли вечния му покой, ще бъдеш сурово наказан. Вратата е защитена от магия, а вътре
сред гробовете варди демонът-закрилник, така че не прекрачвай прага, ако ти е мил живота.”
Съобщението е достатъчно красноречиво за това, което те очаква вътре, но в теб се заражда
усещането, че ако тази гробница е наистина толкова добре защитена, то вътре може и да се намери нещо
доста ценно. Започваш да се двоумиш как да постъпиш.
- ако мислиш да разгледаш гробницата, въпреки забраната – отиди на 90
- ако ли не - продължи по картата.
75
При игра на няколко Героя в отбор, трябва да определите кой ще влезе в гробницата пръв.
Написаното в този епизод ще се отнася само за него. Когато сте готови или в случай, продължи да
четеш.
Твърде късно откриваш, че вратата на гробницата очевидно е била защитена от магия и когато се
опитваш да преминеш през нея, някаква свръхчовешка сила те отхвърля на няколко метра назад и ти се
удряш в отсрещната стена, след което падаш на пода, посинен от болка. Отбележи загубата на 8т. ЖИВОТ и
1т. БЪРЗИНА.
След като главата ти спира да се върти от силата на сблъсъка със стената, а гърбът ти поолеква малко,
ти се изправяш полека-лека и се замисляш.
- ако се опиташ да неутрализираш по някакъв начин магията – отиди на 90
- ако се откажеш от подобни опити – продължи по картата.
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Прословутият оръжеен магазин, всъщност представлява малка стаичка претрупана открай-докрай с
рафтове, сандъци и големи щайги, които от своя страна пък са пълни с всевъзможни видове оръжия и
доспехи от най-различен тип и размер. На един дървен стол в ъгъла на стаята седи мъж на средна възраст,
малко по-нисък от теб, който те вижда като влизаш и забелязал учудения ти поглед, казва с благ глас:
- Приближи се, страннико, не се притеснявай. Името ми е Гернад. Отдавна не съм виждал човек да
прекрачва прага на магазина ми. – след което спира и се усмихва сам на себе си. – Ако изобщо може да се
нарече „магазин”, разбира се.
- А какво е тогава? – интересуваш се ти, докато оглеждаш предметите за продан с нескрито удивление.
– Отвън на табелата пишеше, че е магазин.
- По-скоро е нещо като склад. – отвръща мъжът, който явно се вживява в ролята на продавача. –
Всичко това, което виждаш в стаята са оръжия и други артикули, които са събирани от мъртвите търсачи на
съкровища, дръзнали да опитат късмета си в Лабиринта. Торгал ме нае да претърсвам коридорите всяка
седмица и каквото намеря, което е все още годно за употреба да складирам и пазя в това помещение. Както
виждаш, не съм имал много свободно време.
Човекът е прав. Оглеждаш стаята и наистина виждаш, че тя вече е почти изпълнена до максимум със
сандъци и огромни поставки за мечове. Лъкове и арбалети пък са закачени на стената и заемат място почти
до тавана, брони, за които няма място вече по шкафовете са оставени на пода, а до тях лежат подпрени
множество стрели, подредени в колчани. Общо взето, складът действително е пълен. Явно през годините, не
един или двама нещастници са намерили горчивия си край в тази адска дупка..
- Въпреки това обаче – продължава Гернад, ставайки от стола и отивайки към нещо като бюро или
гише, а може би в случая, маса, играеща ролята на нещо като щанд. – Аз реших, че след като ще работя
подобна мародерска работа, поне мога да изкарам и някоя друга монета за себе си. Торгал ме накара да водя
каталог с всички предмети и оръжия, които намеря. Аз обаче не вписвам там всички, така че част от
инвентара се води ничия собственост и мога да си се разпореждам с него, както си пожелая- Дори като го
продавам.
- Разбирам – поклащаш утвърдително глава. – Завъртял си нещо като „черен пазар”, така ли е?
Продаваш избрани неща на определени хора и парите отиват за теб, прав ли съм?
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- Така всеки е доволен, защото продавам доста по-евтино, отколкото навън в обикновен магазин. А и
клиентите нямат причина да се оплакват, след като без моите предмети, ще са в много по-неизгодно
положение, когато опасностите на Лабиринта ги хванат натясно.
- Интересувам се от оръжия. – казваш ти, за да си дойдеш най-после на думата, тъй като усещаш, че си
загубил вече достатъчно време тук в празни приказки. – Имаш ли какво да ми предложиш?
- Всеки от това се интересува –поклаща глава Гернад. – Но аз не разбирам много от качествените
оръжия, а те и без това са рядкост, още по-малко пък вълшебните. Така че, разгледай стоките и сам си
избери каквото ти трябва. Ето ти и ценоразписа.
С тези думи, продавачът ти подава омазан лист хартия, на който прочиташ:
ЦЕНОРАЗПИС /за един брой/:
ОРЪЖИЯ:
Обикновен къс меч
Обикновен дълъг меч
Омагьосан меч
Лък с 5 стрели
Дълго копие
Лека бойна брадва
Тежка бойна секира
Обикновен боздуган
Тежък оловен боздуган
Тежък арбалет с 10 стрели
Кожена ризница
Метална ризница
Стоманена броня

ЦЕНА:
10
15
20
15
10
15
20
15
20
20
15
20
25

ПРЕДМЕТИ:
Фенер

ЦЕНА:
10

Сребърен кинжал

15

Чук и колчета

10

Свещ

5

Огнена пръчка /магически предмет/

25

Сребърна стрела

15

Въже

10

Метален шперц

10

Провизии

5

ОСОБЕНОСТИ:
Подходящ за всички Герои
Неподходящ за ЕЛФ и ДЖУДЖЕ
Подходящ само за МАГЬОСНИК
Подходящ за всички Герои, освен ТРОЛ
Подходящ за всички Герои
Неподходяща за МАГЬОСНИК
Подходяща само за ДЖУДЖЕ и ТРОЛ
Подходящ за всички Герои
Подходящ само за РИЦАР и ТРОЛ
Подходящ за всички Герои
Подходяща само за ЕЛФ
Подходяща за всички Герои
Неподходяща само за ЕЛФ

ОЦЕНКА:
4
5
4
5
5
4
6
4
5
5
2
3
4

Кинжалът е със сребърен връх, но не
става за оръжие и няма оценка.
Малък чук и няколко трепетликови
колчета, които са заострени доста
прецизно
Средно голяма восъчна свещ
Предметът прилича повече на оръжие,
но нямаш представа как се служи с
него.
Една стрела с посребрен връх, която
дава щети с 2т. повече от
нормалното.
Здраво въже, дълго 15 метра,
изплетено с майсторството на някой
стар елф.
Уред, използван от професионалните
крадци, за отключване на врати.
Една порция храна за из път.

Реши самостоятелно какво смяташ да купиш, като се съобразяваш с условията на всяко оръжие и
правилото, че не можеш да носиш повече от пет предмета в инвентара си. Запищи оценките на новите си
придобивки в дневника и извади съответната сума монети от наличните си пари.
След като работата ти тук е приключена, пожелаваш довиждане на Гернад и излизаш обратно в
коридора, за да продължиш пътуването си по игралната карта. Не забравяй, че можеш да се върнеш в
магазина по всяко време, ако искаш да купиш още нещо.
Продължи по картата.
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Гласът на Торгал започва задачата си със същия монотонен и изкуствен глас, а ти наостряш уши и се
съсредоточаваш, за да възприемеш условието на въпроса.
- Имало една полянка с три дървета, на които били накацали гарги. Един ловец дошъл на полянката с
намерението да убие поне една гарга за вечеря. Гаргите били разпределени първоначално по дърветата по
следният начин: на първото дърво имало 8 гарги; на второто дърво имало наполовина по-малко от тези на
третото дърво, а на третото дърво не се виждало колко гарги има, защото листата и клоните пречели на
ловеца. Ловецът се прицелил и изстрелял по една стрела във всяко дърво. От първото дърво излетели 2
птици и кацнали на третото дърво. Две птици излетели и от второто дърво, но пък те се приютили в първото
дърво. От третото дърво литнали 4 птици, които уплашени кръжали във въздуха известно време и после се
разделили. Половината отишли във второто дърво, а другата половина кацнали на третото. Ловецът се
ядосал, че не улучил нищо и си тръгнал от поляната...
- Какво?! – възмутено възкликваш ти, защото това е най-обърканата главоблъсканица, която си чувал.
- Въпросът е: Колко са били гаргите на третото дърво, ако общо на всички дървета птиците са били 26
(двадесет и шест)?
Гласът на Торгал отново замлъква изведнъж и ти отново оставаш в помещението в пълна тишина.
Щитът е само на 2 метра от теб, но не смееш да го докоснеш, докато не отговориш на въпроса.
Инстинктивно усещаш, че нямаш много време за мислене, затова се фокусираш върху задачата и започваш
да решаваш.
Колко според теб е отговора на въпроса?
- 10 – отиди на 80
- 12 – мини на 113
- 14 – върви на 91
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Стъпваш внимателно по тъмния коридор в очакване на скрити капани, които да попречат на мисията
ти, но за момента всичко е спокойно и като се замисляш, всъщност мина доста време от последното ти
неприятно преживяване в Лабиринта. Този факт обаче грее душата ти само още няколко минути, защото
малко по-късно сенките в ъгъла на две от стените се разсейват и разкриват нещо интересно. Неголямо
ковчеже, изработено от здраво дъбово дърво, лежи на пода пред краката ти. Полумрака ти пречи да видиш
добре, но можеш да се закълнеш, че не е било докосвано от дълги години – повърхността е чиста, без следи
от прах или мръсотия, а пантите изглеждат почти нови, без капка ръжда по тях. Как ли се е запазило толкова
време в Лабиринта, без да бъде откраднато, мислиш си ти. Изненадан от стечението на обстоятелствата,
спираш и оглеждаш находката си, опитвайки се да прецениш стойността й.
Ковчежето е изрисувано с прекрасни орнаменти от дърворезба, представящи батални сцени от
историята на Зангория. Заключено е с тежка стоманена верига, която опасва капака му и завършва със
странна ключалка. Странното в нея, е че тя всъщност няма отвор за ключа, а е гладка и плоска като дъска.
Единственото нещо, което различаваш върху й, е някаква магическа руна, изобразяваща огнена птица. От
всичко това разбираш само едно - какъвто и да е ключа за това ковчеже, той явно няма да е физически
предмет, а някакво заклинание.
- ако в групата има МАГЬОСНИК – отиди на 125
- ако не – можеш просто да се опиташ да разбиеш ключалката на ковчежето – мини на 126
- или да се откажеш – продължи по картата.
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Намираш се на позиция, където може да се случи всичко. Хвърли едно зарче, за да видиш какво ще
стане. Ако получиш:
- 1 или 2 – премини на ситуация Среща с Герой от Правилата, след което продължи.
- 3 или 4 - нападат те 2 кръвожадни зомбита. Ето оценките им:
ЗОМБИ 1
ОПИТ=5 СИЛА=5 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=20
ЗОМБИ 2
ОПИТ=4 СИЛА=6 БЪРЗИНА=4 ЖИВОТ=21
- 5 или 6 – на пода намираш 3 стрели. Запиши си ги в дневника.
След това продължи по картата.
80
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Уверен в познанията си казваш гласно отговора, който си мислили до момента и напрегнато зачакваш
резултата. Няколко секунди помещението тъне в гробовна тишина, а после изведнъж от стените отново
загърмява гласът на Торгал.
- Нищожество! – изригва той в нещо като дяволски екстаз. – Отговорът ти е напълно погрешен! А сега
умри!!!
Нямаш време дори да осъзнаеш какво точно се е случило, камо ли да имаш възможност да реагираш по
някакъв адекватен начин. От пода под краката ти изненадващо изникват заострени шипове, които
безмилостно се нанизват в тялото ти и ти умираш мигновено. Опитите ти да намериш Вълшебния Щит те
превърнаха в поредната жертва на Лабиринта. КРАЙ!
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Пазителят на Лабиринта не може да бъде купен с пари, нито с каквито и вълшебни предмети да
разполагаш и с които си готов да се разделиш, тъй като той не е същество от този свят, а призован демон от
дълбините на Ада и нищо земно не би го привлякло. Има обаче едно изключение – малките скъпоценни
камъни, наречени “бронзови перли”, които може да си намерил по време на лутанията си из Лабиринта. Те
са единственото нещо, с което можеш да заинтригуваш създанието. За да те пусне жив обаче, трябва да си
събрал поне 5 перли.
- ако имаш толкова и се съгласиш да му ги дадеш – отивай на 93.
- ако нямаш толкова перли – ще трябва да се биеш на 109.
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- Хъс, а аз те мислех за някой от слугите на Торгал – казва змиевидното същество и придобива
нормален приятелски вид. – Какво търсиш тук? Чакай, не ми казвай. Търсиш Вълшебния Щит, нали така?
Много като тебе съм виждал из тия коридори, всичките въоръжени до зъби и всичките първо атакуват и
после питат...
Създанието започва да съска неодобрително, но ти го прекъсваш, тъй като нямаш време за излишни
словоизявления.
- Трябва ми малко информация.
- Хъм, много добре тогава. Но за всеки въпрос ще ми даваш по 5 монети, ясно? Ако не ти изнася, прав
ти път. Едва ли ще стигнеш далече. Хъс-хъс.
- ако не си съгласен с условието на съществото, можеш да го нападнеш – иди на 85 или да
продължиш по картата.
- ако си съгласен, решавай какво ще попиташ:
“Кой е Торгал?” - иди на 94
“Какво е Лабиринта?”- върви на 128
“Къде е Вълшебният Щит?” – премини на 129
“Какви опасности да очаквам?” – мини на 95
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Магьосникът не може да ти даде голяма информация за Лабиринта тъй като по неговите думи самият
той обикаля из коридорите му едва отскоро в търсене на магически артефакт, който увеличавал живителната
енергия на притежателя си. Магьосникът търсел този предмет от години и последните му разследвания го
отвели пред входа на Лабиринта, в който той навлязъл без да се двоуми. Нямал представа какво го очаква
вътре и все още не бил свидетел на нещо по-съществено, което да ти разкаже. Въпреки това обаче, той може
да ти бъде полезен с някоя от лечебните си магии, в които бил специализиран.
Ако желаеш срещу 7 монети, можеш да увеличиш ЖИВОТ-а си с 10т. до размера на максимума си.
Когато приключиш с това, благодариш на магьосника и продължаваш по картата.
84
Нямаш много време за размисъл. Чудовищният Пазител атакува яростно и ти имаш само една
възможност за отговор.
Кой от следните предмети мислиш, че ще ти бъде от полза срещу противника ти?
- огнената пръчка – иди на 97
- камъка “Тролит” – мини на 99
- сребърния кинжал – иди на 130
- ако нямаш нищо от изброеното или не искаш да си го хабиш – върни се на 43 за нов избор.

31

85
Ето оценките на противника ти:
ЧОВЕК-ЗМИЯ
ОПИТ=4 СИЛА=3 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=16
- ако го победиш, продължаваш по картата. В него намираш само 5 монети.
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Старецът е невероятно щастлив, че си го освободил и радостно подскача около теб на старите си
кокали.Облечен е целият в изпокъсани и почернели от мръсотия дрипи, които висят от тялото му на
парцали. Краката му пък са боси и разранени от камъните по пода. Това обаче не помрачава веселието на
дядото, човекът е на свобода след толкова време, прекарано в тази тъмница.
Старецът превъзбудено се тресе около теб и демонстративно се изплюва в бившата си килия, което
явно му доставя голямо удоволствие, защото после се ухилва злорадо и казва:
- Някакви дяволски изчадия идваха и ме хранеха по веднъж на ден с паница мътна вода и парче
вмирисан хляб. Ето това е мнението ми за тях сега! – казва той и отново се изплюва в килията като този път
прибавя към отмъщението си и една цветиста ругатня. Не успяваш да се сдържиш и се усмихваш. Явно не си
сгрешил като си го освободил от жестокия затвор.
Когато след малко старецът се поуспокоява, той се приближава до теб и те хваща за ръката, тъкмо
когато се приготвяш вече да продължаваш.
- Момко, ти ми направи голямо добро и аз ще ти се отблагодаря както мога. – казва ти той със сериозен
тон. - Кажи какво искаш в замяна. Нямам пари и ценности, но ако е по силите ми, ще направя каквото
пожелаеш.
Имаш право да зададеш един въпрос на дядото. Избирай внимателно! Запиши си и АКТИВ=1.
- “Кой си ти?” – върви на 104
- “Какво да направя , за да взема Вълшебния Щит?” – мини на 103
- “Какви опасности ме очакват?” – отиди на 102
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По принцип най-ефективното оръжие срещу вампирите е слънчевата светлина и това е нещо, което
всеки уважаващ себе си приключенец знае отлично и то от опит. Проблемът в твоя случай е, че слънчевата
светлина в Лабиринта просто не съществува като понятие и изобщо не може да ти свърши работа.
Единственото друго нещо, което може да използваш срещу спящия вампир е дървен кол, който да забиеш
право в сърцето му или кръст и светен вода, с която да го изгориш. В краен случай можеш да използваш и
чесън, но това няма да има голям ефект, без да имаш нещо по-солидно под ръка.
- ако имаш чук и дървено колче – премини на 105
- ако имаш светена вода и кръст, и чесън (и трите предмета) – отиди на 106
- в противен случай - се върни на 65 за нов избор.
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Да пробваш да крадеш от спящ вампир е нещо, което може да не е по силите и на най-опитните
джебчии. Рискът да събудиш съществото е твърде голям, тъй като сънят му е много лек и най-лекият шум
може да го пробуди, а ако това стане, ще си имаш сериозни неприятности. Едва ли има нещо по-опасно от
това да ядосаш не-мъртво изчадие.
Хвърли едно зарче, за да определиш дали ще успее кражбата ти. Ако получиш:
.- 1 или 2 – опитът ти е неуспешен. Вампирът се събужда и те убива с един замах на ноктестата си
ръка. КРАЙ!
- 3 – не успяваш да откраднеш нищо, но и не събуждаш вампира, което също си е голям успех.
Въпреки всичко, продължаваш по картата със смесени чувства.
- 4 – успяваш да претърсиш ковчега без да събудиш вампира и откриваш голям черен ключ, който
можеш да вземеш, ако искаш. Продължи по картата!
- 5 – в ковчега намираш кесия с 15 монети, които записваш в дневника си и продължаваш по
картата!
- 6 – успяваш да претърсиш ковчега, необезпокояван от никого и вътре откриваш голям черен ключ и
кесия с 15 монети. Запиши придобивките в дневника си и се върни на картата..
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Изстрелът ти е безупречен и безпогрешен. Стрелата се забива в окото на върколака миг преди той да
нанесе удар с лапата си. Чудовището отстъпва две крачки назад, изненадано от развоя на събитията,
изревава болезнено и се стоварва на пода в предсмъртен гърч. Тялото му се превива няколко секунди в
жестока агония и после замира. Звярът е унищожен!
Претърсваш бърлогата на върколака няколко минути с надеждата, че ще намериш нещо полезно, но не
оставаш много доволен. Освен купчините човешки кости, в помещението няма нищо ценно с изключение на
5 монети и един малък шперц.
Запиши това в дневника си и се върни на картата.
90
Вече знаеш за коварния капан на вратата, което само по себе си едно добро начало. Остава да
прецениш как ще го преодолееш и дали това изобщо ще бъде по силите ти.
- ако в групата има МАГЬОСНИК или някой носи магическия скиптър, магията е неутрализирана и
вие влизате – мини на 107
- ако в групата има ЕЛФ, той също съумява да развали магията с елфическите си контразаклинания – мини пак на 107
- ако не разполагаш с подобен Герой, не можеш да влезеш в гробницата. Върни се на картата и
продължи играта.
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Обмисли добре отговора си, защото втори шанс няма да получиш, а изходът при неправилен отговор
е само един и то с фатален край за теб и групата ти. Ако си напълно убеден, че това е правилният
отговор на задачата, продължи на 80. Но ако имаш някакви съмнения, по-добре се върни на предишния
епизод и избери друг от възможните отговори.
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Гласът на Торгал започва задачата си със същия монотонен и изкуствен глас, а ти наостряш уши и се
съсредоточаваш, за да възприемеш условието на въпроса.
- Ще ти изброя три свързани по някакъв математически начин числа, всяко от което се различава само
по себе си от останалите. Задачата ти е да откриеш четвъртото число от поредицата чрез няколко прости
изчисления. Числата са: “44”, “67”, “90”, “?” Четвъртото число трябва да откриеш самостоятелно.
Когато (ако) успееш да откриеш отговора на задачата, той ще определи и епизода, на който трябва
да продължиш, за да разбереш дали си се справил. Например, ако мислиш, че четвъртото число е 100,
просто трябва да преминеш на епизод 100 и т.н. Ако обаче отидеш на епизод, който няма смислова връзка
с този, който четеш в момента, (както в случая с примера – епизод 100 няма връзка с настоящия) то
значи си отговорил погрешно и играта приключва с неуспех. КРАЙ! Ако си посочил верния отговор, играта
продължава от съответния епизод.
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Вадиш перлите от раницата си и ги показваш на Пазителя, който вече е съвсем близо до теб. Реакцията
му е повече от изненадваща. Съществото изумено изцъкля очи и се отдръпва една крачка назад, сякаш
изплашено от скъпоценностите, които държиш в протегнатата си ръка. Дяволското му лице застива в
някаква стресирана, но въпреки това радостна гримаса, докато без излишно суетене той грабва перлите от
шепата ти и вманиачено започва да ги оглежда и брои. Пазителят е видимо развълнуван от резултата, което
личи от задоволството в очите му, когато се уверява, че са точно пет и ги прибира в една кесийка на колана
си.
След като се поуспокоява от обзелата го емоция, Пазителят възвръща зловещият си вид и се обръща
отново към теб. Готвиш се да извадиш оръжието си с мисълта за предстоящата битка, но веднага спираш,
защото съществото вдига мощната си лапа и посочва на изток с глухо ръмжене. “Посочва ми изхода”,
мислиш си ти, “Пуска ме да си вървя.”
Пазителят явно е прочел недоумението в погледа ти и кимва потвърдително след което отново посочва
на изток с малко по-гърлено ръмжене. Нямаш желание да спориш с този велик противник затова побързваш
да се насочиш към изхода преди демонът да си е променил мнението.
Малко преди да изгубиш Пазителя от погледа си в далечината зад теб, виждаш как той се смее
зловещо и ехидно, застанал над един голям чувал, в който изсипва перлите, които му подари.
Продължи на 138
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Въпросът ти явно развеселява змиевидното същество, защото то започва да се смее с противен съскащ
звук, който огласява коридора. Лично ти не виждаш нищо весело в това.
- Нима не знаеш кой е Торгал? – пита събеседника ти. – Откъде си пропаднал? От някой облак ли?
Хъс-хъс! Торгал е собственикът на Лабиринта, който обикаляш точно в този момент. Преди години е бил
велик магьосник от расата на хората, но жаждата за пари и богатство го е покварила и той постепенно
преминал като помощник на Мрачното кралство, чиито владетел го прилъгал с несметни съкровища и
дарове. Торгал предал народа си и започнал да слугува на злото. Със златото, което получил от черния си
съюзник, Торгал купил това подземие от джуджетата и направил от него Лабиринт, в който провеждал
ежегодни турнири между най-изявените приключенци. Целта му била само печалбата и нищо друго. Хъссс!
Когато обаче Вълшебният Щит попаднал в ръцете на Черният владетел, той накарал Торгал да го скрие в
Лабиринта си и да го съхранява там като очите си. Торгал изпълнил заповедта и сега магическият предмет е
под негов контрол. Сигурно именно заради него и ти си тук, нали така?
- ако си свършил с въпросите – продължи по картата и извади 5 монети от дневника си.
- ако ще задаваш още – върни се на 82 за нов избор..
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- Хъс, не знам много за северните части на Лабиринта. – признава съществото. – Не съм имал
възможността да обикалям чак дотам, гледам да се навъртам колкото се може по-близо до входа, където е
сравнително по-безопасно. Хъс-хъс. На позиция №28 обаче, има някаква мърлява килия, където съм чувал
че от години лежи затворен някакъв старец. Говори се, че бил воин навремето и ако го освободиш сигурно
ще може да ти помогне с нещо.
- ако си свършил с въпросите – продължи по картата и извади 5 монети от дневника си.
- ако ще задаваш още – върни се на 82 за нов избор..
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Малкото същество е излекувано! Раните му бързо зарастват с помощта на лечебното средство, което си
му приложил, а самото то възстановява моментално силите си и вече е много по-жизнено. То полека се
изправя на крака и ти казва:
- Аз съм Мирко, страннико. Благодаря ти, че се намеси и ми помогна. От години съм роб на това
чудовище, което ме изтезава и тормози без причина. Ако не се беше намесил, преди малко със сигурност
щеше да бъде краят ми.
Съществото е много щастливо, че отново е на свобода от тиранина си и търси начин да ти се
отблагодари. Когато му казваш, че ти е необходима информация, то се замисля за момент и после уверено
съобщава:
- Ето какво си спомням, откакто съм тук – на позиция №7 е закачен красив ятаган, но това е капан за
наивници и не бива да го докосваш. Освен това на позиция №12 има свитък с все още неразчупен печат.
Прочети го, ако искаш. Един магьосник ми каза, че е доста ценен.
Благодариш на Мирко и продължаваш по картата.
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Огнената пръчка е могъщо вълшебно оръжие, макар и самият ти още да не си напълно сигурен във
възможностите й. Истината е обаче, че това е оръжие с поразяващ сила, равна на десетки копия, която
изстрелва огнена топка по противника с невероятна скорост. По принцип Пазителят на Лабиринта не се
страхува от огън като обикновените зверове, защото е рожба на Ада и дяволските огньове не му правят
впечатление, но Огнената пръчка е достатъчно силна, за да го неутрализира безпроблемно. Изборът ти беше
мъдър.
Моментално изстрелваш един заряд от оръжието и той удря съществото право в гърдите като тежък
камък, Пазителят залита изненадано назад от удара и поглежда към огнената топка, забита в него с ужас.
Първоначално не се случва нищо, но после изведнъж демонът надава пронизителен предсмъртен рев и пада
безжизнен на пода с величествен трясък.
Дори не изчакваш, за да провериш дали наистина е мъртъв. Вече си се затичал към изхода, държейки
здраво Вълшебният Щит в ръце.
Мини на 138
98

34

При игра на няколко Героя в отбор, трябва да определите кой ще погледне в огледалото. Написаното
в този епизод ще се отнася само за него.
Приближаваш се несигурно до огледалото и поглеждаш в него. Първите няколко секунди не се случва
нищо, но после като че ли отражението ти започва да се деформира – лицето ти се размазва, а тялото ти се
разплува като мокро петно. После всичко изведнъж се завърта в бесен водовъртеж от цветове и главата ти
започва да бумти до пръсване. Започва да ти се гади, а очите ти се подуват и като че всеки миг ще изскочат
от орбитите си. Когато след известно време всичко приключва, отражението ти в огледалото отново е
нормално, но ти вече не си. Станал си жертва на жестока магия, която те е осакатила завинаги. Осъзнаваш,
че всъщност предметът е бил прокълнат и то по доста брутален начин.
Хвърли едно ЗАРЧЕ, за да разбереш какъв е ефекта на проклятието.
- 1 или 2 – ръцете ти са изтръпнали и леко обездвижени. Губиш 3 т. СИЛА
- 3 или 4 – десният ти крак е окуцял за постоянно. Извади 2т. БЪРЗИНА
- 5 или 6 – получил си частична амнезия. Губиш правото да използваш 2 от магиите си завинаги.
Запиши промените в дневника си и продължи по картата.
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Вълшебната руда, от която произлиза парчето “Тролит”, е подходящо оръжие срещу Пазителя на
Лабиринта заради огромното количество енергия, която крие. Особено за демонично същество, каквото е
Пазителя, умело концентрирана положителна енергия би била фатална. Дали обаче енергията на камъка е
положителна или отрицателна, и дали използването на Тролита няма да бъде прекалено опасно и за теб
самия, не можеш да си сигурен. Във всички случаи обаче, за да разбереш как да го употребиш правилно като
оръжие, в групата трябва да има ТРОЛ или МАГЬОСНИК или поне оценката на някой от другите Герои за
ОПИТ да е равна или по-голяма от 8.
- ако не изпълняваш условията, камъкът не действа. Върни се на 48 за нов избор.
- ако изпълняваш някое от условията, предметът бързо и качествено събаря чудовищния ти враг на
пода в страшен гърч и изчиства пътят пред теб. Не знаеш дали Пазителят е мъртъв или просто временно
неутрализиран, но и не искаш да оставаш повече тук, за да разбереш. Бягайки се насочваш към изхода.
Отиди на 138
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Прекрачваш трупа на демона, който приживе пазеше гробницата от набези и вече напълно спокоен
оглеждаш залата, в която се намираш по-подробно, като спираш вниманието си главно върху саркофазите.
Те наистина са четири, направени са от солиден камък, а по масивните им капаци са гравирани
странни рунически символи. Едва ли има нужда да си експерт, за да се досетиш, че написаното има някаква
връзка с вампирите, които лежат вътре.
За момент си помисляш дали да не ги отвориш и прегледаш всичките, но после разбираш, че това няма
как да стане – капаците им са тежки и ще изгубиш доста време докато ги събориш, а времето не е от нещата,
които можеш да губиш напразно.
- ако искаш да се махнеш от гробницата – просто продължи по картата.
- ако искаш да отвориш саркофазите, имай предвид, че можеш да отвориш само два, така че
избирай кои:
първият саркофаг със златна емблема отстрани – иди на 110
вторият саркофаг със сива емблема отстрани – мини на 112
третият саркофаг със синя емблема отстрани – върви на 101
четвъртият саркофаг без емблема по него – отивай на 111
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С цялото внимание, на което си способен, помръдваш тежкия капак настрани, достатъчно, за да можеш
да прегледаш съдържанието на саркофага. Шумът от тракането на камък върху камък явно не успява да
събуди спящият вътре вампир и ти си отдъхваш поуспокоен. Вземаш си малко въздух след напрягането,
което използва, за да преместиш капака и когато възстановяваш силите си, започваш да тършуваш из
саркофага.
След няколко напрегнати секунди се отдръпваш от там с лека усмивка на задоволство. Намерил си
торбичка с 15 монети в нея. Отбележи ги в дневника си и ...
- ако ти остава да огледаш още един саркофаг – върни се на 100 за нов избор.
- иначе – излизаш от гробницата и продължаваш по картата.
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- Ех, момче, ако знаех отговора на този въпрос изобщо нямаше да прекарам толкова време затворен
тука, нали така. – казва ти старчето угрижено. – Ако знаех какво да очаквам щях да го предвидя и избегна,
но уви, нищичко не мога да ти кажа. Още повече, че много неща са се попроменили, откакто бях затворник,
сега всичко може да е много по-различно, от това което беше по мое време. Мракът и мръсотията са
единственото, което се е запазило непроменено през годините. Също и противната воня на мърша.
Дядото замислено поклаща глава, обзет от стари и явно нежелани спомени, когато изведнъж обаче се
сепва и повдига погледа си към теб с думите:
- Сега като се замисля обаче, спомням си, че познавах дъртата Лерма, която продава вълшебните
отвари. Едно време бяхме добри приятели, нейните лековити течности са ми помагали не един или два пъти.
Може да се каже даже, че й бях нещо като редовен клиент. Хе-хе. Ако някога минеш оттам и споменеш, че
ме познаваш и че си ми помогнал, сигурен съм че ще ти направи отбивка в цената. Заради доброто старо
време.
Следващият път, когато посетиш магазина за магически отвари, цените ще са с 3 монети по-ниски
от написаните в ценоразписа там. Отбележи това в дневника си. После се сбогуваш с дядото, показваш
му пътя към входа на Лабиринта, от който да излезе и продължаваш по картата.
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- Лично аз знам за историята с кражбата на Вълшебния Щит едва отскоро. – обяснява дядото. – Сам
можеш да се досетиш, че в тази килия тук новините не достигат бързо, независимо дали са добри или лоши.
Имах късмета да подслушам два орка, които разговаряха до съседната стена веднъж и от това, което научих,
разбрах че щитът е откраднат и сега се охранява от Торгал. Той е и собственикът на този прокълнат
Лабиринт. Ако искаш да го вземеш, трябва да стигнеш до края, до най северните части на подземията,
където най-вероятно Щитът е пазен от могъщи капани. Несъмнено Торгал е приготвил неприятни изненади
за тези, които се осмелят да си пробват силите. Една от тях със сигурност е Пазителят на Лабиринта –
зловещо изчадие, което обикаля около изхода и което ще се наложи също да срещнеш по пътя си.
Благодариш на стареца и посочваш пътя за навън през входа. После му пожелаваш успех и се
сбогуваш с него. Продължи по картата.
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- Историята на това кой съм и как попаднах тук е дълга и тъжна. – казва старецът с дълбока въздишка
от мрачните си спомени. – Навремето бях добър воин в армията на Зангория. Сражавал съм се в толкова
много битки и войни, че старческият ми мозък вече не може да си ги спомни всичките, макар понякога все
още да се сънувам кошмари заради всичката смърт, на която се бях нагледал. Да, преди години Зангория не
беше мирно и спокойно място за живеене Империята беше в постоянни конфликти. Тогава бях уважаван от
командирите си и от останалите войници. Един ден обаче, дойдоха вести, че от вътрешността на Лабиринта
са започнали да излизат създания на злото, които плъзнаха по околните земи. Местните селяни се разбягаха
на север, изоставяйки нивите и къщите си. Лордът лично ме избра и изпрати с задачата да вляза в Лабиринта
и да унищожа първоизточника на това зло. За съжаление обаче, не успях.... Попаднах в засада и мръсните
гноми ме тикнаха в този зандан. В това време воините на Империята успяха да се справят със заплахата и
изтребиха всички чудовища, които бяха плъзнали на свобода. След известно време всичко се върна по
старому. Аз обаче лежа тук от дълги години, единствено на добрата воля на противните гноми, които ме
хранят като домашно животно. Всички ме мислят за мъртъв, за поредният несретник, намерил края си в
коридорите на Лабиринта...
Кимаш разбиращо със замислен поглед. Явно човекът е имал нещастието да бъде забравено от
войниците си и обявен за мъртъв. Ето защо никой и досега не го е потърсил. Не знаеш какво да му
отговориш, за да го успокоиш, освен това, че вече е свободен и може да започне живота си наново. Тъкмо се
каниш да му го кажеш, когато изведнъж тъжното и измъчено лице на стареца се променя. Сега в очите му
отново горят онези лукави пламъчета, които видя преди да го освободиш.
- Момче, позволи ми да те придружавам. Макар и вече възрастен, все още мога да въртя кадърно меча.
Така ще имам възможността да отмъстя на изчадията, заради които погубих младостта си. Няма да те бавя,
все още съм бърз на двата си крака. Какво ще кажеш, ще ме вземеш ли, а?
Въпросът първоначално силно те шокира. Самият факт да обединиш сили с този измършавял и хилав
дядо изобщо не е лесен за възприемане. От друга страна, човекът може и да ти помогне с нещо. Може и само
да те забави излишно.
Какво ще му отговориш?
- “Ще те взема в групата!” – мини на 115
- “Нямам нужда от помощник!” – отиди на 114
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С леко треперещи от напрежение ръце вадиш чука от багажа си и го хващаш здраво с едната ръка,
докато с другата вземаш едно от трепетликовите колчета, които предвидливо са заострени от единия край и
го слагаш над сърцето на спящия вампир. После с един мощен замах забиваш колчето в изчадието.
Вампирът мигом отваря очи и започва неистово да крещи от болка и да се мята в ковчега си като риба на
сухо. От раната му шурти черна кръв, която се плиска по стените и ти се навеждаш настрани, за да не те
изцапа. Нямаш причини да съжаляваш съществото и търпеливо го изчакваш да умре в адските мъки, които
несъмнено си е заслужило. Най-после писъците му привършват и вампирът се отпуска безжизнен с посиняло
лице, замръзнало в мъртвешка гримаса.
Претърсваш ковчега необезпокояван от никого и вътре откриваш голям черен ключ и кесия с 15
монети.
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Обливаш се със студена пот от напрежение, когато разбираш какво трябва да направиш, за да
унищожиш съществото. Макар и начинаещ,ти отлично знаеш някои елементарни техники в убиването на
вампири, които си научил от други приключенци.
Първо слагаш чесъна в леко притворената уста на изчадието, а после поставяш кръста върху сърцето
му. Чудовището мигом отваря очи и започва да крещи неистово от болка, правейки отчаяни опити да се
измъкне, ала кучешките му зъби са предвидливо неутрализирани с чесъна,а при всеки опит да се надигне от
ковчега, ти го пръскаш с малко светена вода, при което кожата му започва да гори и да се топи като полята с
киселина. Накрая вампирът не издържа и умира.
Секунди преди цялото му тяло да бъде обгърнато в адски пламъци, ти успяваш да измъкнеш от ковчега
две неща – голям черен ключ и кесия с 15 монети.
Прибави си и АКТИВ=1. Запиши това в дневника си и продължи по картата.
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Прекрачваш прага на гробницата в очакване на най-лошото, но нищо такова не се случва и ти влизаш
вътре необезпокояван от нищо. Явно наистина си успял по някакъв начин да неутрализираш защитната
магия на входа. Сега цялото помещение е на твое разположение и ти внимателно започваш да оглеждаш
обстановката.
Гробницата е мъртвешки тиха и загадъчна. По целия под пред теб се тлее нещо като мъгла, която стига
чак до върха на обувките ти и е толкова гъста, че ти пречи да видиш пода и собствените си крака. Имаш
чувството, че вървиш в нещо като паяжина, но скоро разбираш, че не е така. Мъглата е изкуствено създадена
– осъзнаваш това, когато виждаш първоизточника й. Излиза от стара каменна делва в центъра на
помещението и струи към пода като тънък слой дим. Призрачната атмосфера и страхът, нарастващ в сърцето
ти се засилват, когато на една от стените прочиташ текст, от който настръхваш и инстинктивно хващаш
дръжката на оръжието си: “Тук почиват вампирите от рода Валмер, живели и унищожавали повече от 6
столетия.”
Значи затова вратата е била магически защитена! За да може изчадията да бъдат затворени тук за вечни
времена. Именно тогава виждаш и саркофазите им – точно четири на брой, поставени в четирите ъгъла на
гробницата. Може би...
- НЕ ГИ ДОКОСВАЙ, ПРОСТОСМЪРТНИ!!!
Величествен басов глас те кара да забравиш мислите си и да замръзнеш на място. Гласът идва зад
гърба ти и ти светкавично се обръщаш, преодолял първоначалния шок. Зад теб се е появил огромен
хуманоиден демон с две, черни като катран рога и дълги наточени зъби. Съществото очевидно охранява
гробницата. Нямаш друга възможност освен да се биеш с него.
ДЕМОН
ОПИТ=6 СИЛА=5 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=28
- ако успееш да го надвиеш, запиши си АКИТВ=1 и продължи на 100
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Силата на Героя е уникална. Той се засилва и се блъска в стената с цялата мощ на мускулестото си
тяло, на която е способен. Камъните в стената изпукват от напъна и хлътват още повече – сега вече почти
различаваш част от другото помещение. Не е нито пропаст, нито стая с врагове, както си представяше преди
малко. Повече прилича на някакъв килер или склад за нещо. Героят поема дъх, възстановявайки дишането
си и с могъщ устрем се блъска в камъните за втори път, този път успешно. Стената поддава веднага щом

37

поема втория удар и се разбива на парчета, а каменните блокове се срутват на пода и се затъркалят около
теб, обградени от облак прахоляк. Мърдаш се леко встрани, за да не премажеш краката си под тоновете
канари и изчакваш да се разтлее праха, за да видиш на какво си се натъкнал. Героят, който срути стената е
приседнал до теб и диша тежко, уморен от подвига си. Ти го потупваш приятелски по рамото и му
благодариш – без него нямаше как да се справиш.
Няколко секунди по-късно вече си вътре в пространството зад стената. Оказва се, че наистина това е
някакъв склад, който явно е служел като резервен запас в случай на крайна необходимост. Отваряш един от
десетките сандъци, натрупани по рафтовете и откриваш, че е пълен с царевични питки. Това е склад за
храна! Питките са сложени в специални торбички, за да не се развалят от престоя, и се разделени на отделни
порции. Проверяваш още няколко сандъка, но и в тях намираш същото – цялото помещение е пълно с
провизии.
Можеш да вземеш толкова порции храна, колкото искаш до максимума - т.е шест порции. Ако искаш
да вземеш повече, ще записваш всяка допълнителна порция като отделен предмет от инвентара ти.
Когато си готов, продължи по картата.
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Пазителят на Лабиринта изревава яростно, а коридорът отеква от титаничният му глас. Чудовището
оголва впечатляващите си зъби и с лудешки поглед в дяволските си очи, атакува с мощен замах. Време е за
финалната ти битка!
ПАЗИТЕЛЯТ
ОПИТ=7 СИЛА=6 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=35
Не можеш да избягаш от тази битка! Ако успееш да победиш последният си противник, излизаш от
подземието на епизод 138
110
С усилие помръдваш тежкия каменен капак на ковчега, като се надяваш да не събудиш спящия вътре
вампир. Макар че, шумът от помръдващите се камъни, не е малък, съществото в саркофага не се пробужда и
ти си отдъхваш успокоен за момент. После претърсваш бързо съдържанието на вътрешността и откриваш
странен предмет – метална пръчка, дълга около половин метър, която изстрелва огнени заряди. Всеки заряд
намаля ЖИВОТ-а на противника ти с по 8т. В пръчката има останали три заряда. Ако искаш можеш да
вземеш Огнената пръчка, но не забравяй да я запишеш в дневника си.
- ако ти остава да огледаш още един саркофаг – върни се на 100 за нов избор.
- иначе – излизаш от гробницата и продължаваш по картата.
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Отваряш бавно капака на саркофага с доста напрягане на мускулите си с надеждата, че вътре ще
намериш нещо, което да си заслужава усилията. Когато обаче поглеждаш вътре, не се стърпяваш и ахваш
изумен и силно разочарован. Саркофагът е празен! Вътре дори няма и спящ вампир! Просто празно
пространство, облицовано с тапицерия от червено кадифе. Навеждаш се и прочиташ името написано
отвътре: “Последният наследник на рода – великият Велмер.”
Изругаваш наум липсата си на късмет и лошото стечение на обстоятелствата - от четири саркофага, ти
да отвориш точно празният.
- ако ти остава да огледаш още един саркофаг – върни се на 100 за нов избор.
- иначе – излизаш от гробницата и продължаваш по картата.
112
Отваряш саркофага като бавно отместваш тежкия капак и го подпираш отстрани. Вампирът вътре спи
непробудно и ти бързо претърсваш вътрешността с цялото внимание на което си способен, за да не събудиш
изчадието. За щастие нищо такова не се случва и ти доволен се отдръпваш, защото след известно тършуване
си намерил един предмет. Странен на вид амулет, изработен от костите на някакво екзотично животно. На
външен вид явно представлява нещо като око без клепачи, но не можеш да бъдеш сигурен, макар че
изработката показва недвусмислено, че амулетът е дело на велик майстор.
Амулетът е вълшебен и ще прибави 1т. към произволно избрано от теб качество на Героя ти. Ако
играеш в отбор, трябва да решите кой ще го носи. Прибавената точка остава за постоянно в качествата
на Героя, докато играчът не изхвърли амулета или не го даде на друг. Запиши това в дневника си, ако
смяташ да вземеш предмета.
- ако ти остава да огледаш още един саркофаг – върни се на 100 за нов избор.
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- иначе – излизаш от гробницата и продължаваш по картата.
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Казваш на висок глас отговора, който според теб ти се е сторил най-удачен и изнервено зачакваш
резултата. В първия момент не се случва абсолютно нищо. Тишината е толкова осезаема, че единственото,
което чуваш е бясното туптене на собственото ти сърце, което глухо бие в гърдите ти от притеснението.
Изминават още няколко секунди мълчание и ти тъкмо си мислиш, че си сгрешил отговора, когато внезапно
гръмовният глас на Торгал изригва от стените като лавина от канари, която се удря в теб:
- НЕВЪЗМОЖНО!!!
Звукът е толкова студен и тежък, сякаш самият той е направен от камък. Магическият глас като че ли
сам не може да повярва на това, което е станало. Ти се досещаш веднага – отговорил си правилно на
въпроса! Помещението започва неудържимо да се тресе, а около теб започват да падат камъни и парчета от
тавана. Цялото място започва да се клати под силата на някакъв мощен подземен трус. Ехото от гласа на
Торгал все още гърми в стените, но това е само остатъчен шум. Сега защитната магия на щита е развалена и
ти можеш да го вземеш.
Окопитваш се светкавично от първоначалния шок, който те обзе след зададения въпрос. С цялата
бързина, която е останала в тялото ти, грабваш Щита от пиедестала и побягваш към изхода на залата, докато
около теб се сгромолясват огромни отломки от таванските камъни. “Цялото помещение се разрушава”,
досещаш се ти.
За щастие успяваш да се из-мъкнеш невредим, мигове преди пространството зад теб да бъде затрупано
от грамадни канари, които блокират вратата и преграждат входа. Залата е затворена завинаги, никой вече
няма да може да влезе в нея. Явно това е бил последният опит на Торгал да запази Вълшебния Щит в свое
владение – като погребе всеки, който успее да отговори на въпроса му и понечи да вземе магическия
предмет. Ти обаче го надхитри.
Поглеждаш находката в ръцете ти. Вълшебния щит на Зангория е вече в теб, с цялото му великолепие
и сила. Сребърното му покритие все още блести и отразява величието на народа ти – предмет, символизиращ
всичко, за което някога си мечтал и в което винаги си вярвал – мир и благоденствие за всички раси. Точно в
този момент обаче, нямаш никакво време да съзерцаваш Щита, ще имаш достатъчно време да му се
възхищаваш по-късно, след като успееш да излезеш от тази подземна дупка. Прибираш предмета в раницата
си и продължаваш на изток към предполагаемото местонахождение на Изхода.
Постави фигурката си на позиция 44 и продължи играта оттам. Имай предвид, че Вълшебният
Щит се брои за предмет от товара ти, така че ако нямаш място, ще се наложи да изхвърлиш нещо, за да
го вземеш.
114
Дядото поклаща главата си с разбиране, когато му съобщаваш решението си.
- Съжалявам, стари човече, но имам важна задача за изпълнение, която е от първостепенна важност. А
опасностите на Лабиринта са твърде множко дори и за такъв велик воин какъвто си бил едно време. Мисля,
че самостоятелно ще имам по-голям шанс да се справя. И макар че ти благодаря за предложението, мисля че
за теб ще е най-добре да си вървиш със здраве и да се махнеш от тази дупка. Достатъчно време си прекарал
тук и без това.
Старецът кимва в знак на съгласие и примирение. Като че ли вътрешно е очаквал подобен отговор и
сега приема решението ти без да ти се противопоставя. Погледът му ти подсказва, че не ти се сърди, а
просто може би съжалява, че не е по-млад и по-здрав, за да ти бъде от повече полза. След като научава
финалния ти отговор, той ти стиска ръката приятелски, за да ти благодари още веднъж, а ти красноречиво
му обясняваш откъде да стигне до входа на Лабиринта, за да излезе. Разделяте се с добри чувства, след което
дядото се насочва на юг и изчезва от погледа ти.
Продължи по картата.
115
Приемаш дядото като част от групата си, при което той ти става съотборник. Отбележи в
дневника си, че отборът ти се увеличава с още един член. Старецът е РИЦАР и ролята му може да поеме
всеки от настоящите играчи т.е. един играч ще управлява двама Герои. Отбележи качествата на новия си
другар:
СТАР РИЦАР
ОПИТ=5 СИЛА=3 БЪРЗИНА=3 ЖИВОТ=18
Той не умее да прави магии (затова и няма точки за МАГИЯ), няма оръжия и предмети в себе си
(освен ако ти не му дадеш или не му купиш, т.е. можеш да го “екипираш”, ако желаеш). Въпреки това
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обаче, той може да участва в битките като пълноправен и индивидуален Герой, може да участва в
разпределението на евентуално получени точки АКТИВ и може да участва в избори, за които се изисква
наличието на РИЦАР.
Отбележи тези промени в дневника си и продължи по картата.
116
Гласът на Торгал започва задачата си със същия монотонен и изкуствен глас, а ти наостряш уши и се
съсредоточаваш, за да възприемеш условието на въпроса.
- Кое е това чувство, привично най-вече на хората, което не може да се види или чуе, но може да се
усети и има способността така да обземе човека, че той да полудее или умре под влиянието му?
Магически запаметеният в стените звук за пореден път замлъква изведнъж и ти отново оставаш в
помещението в пълна тишина. Щитът е само на 2 метра от теб, но не смееш да го докоснеш, докато не
отговориш на въпроса. Инстинктивно усещаш, че нямаш много време за мислене, затова се фокусираш
върху гатанката и започваш да размишляваш.
Какъв според теб е отговорът на гатанката?
- болката – мини на 91
- вината – отиди на 80
- страхът – върви на 113
117
Среброто е единственото нещо, което може да се противопостави на върколака. Можеш единствено да
се радваш, че си се сдобил с подобно оръжие, за да се биеш с противника си. Ето оценките на
вълкоподобния звяр:
ВЪРКОЛАК
ОПИТ=5 СИЛА=6 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=30
Ако го победиш, претърсваш леговището му, но след продължително тършуване, откриваш само 15
монети, пръснати по пода и малък шперц.
Вземи това, което желаеш и продължи по картата.
118
Магьосникът няма да се бие срещу теб с оръжие, а с магии. Той владее магиите “светлинен гръм” и
“призрачни стрели” и ще ги редува всеки рунд от битката т.е първо ще започне със “светлинен гръм”, на
следващия ще атакува с “призрачни стрели” и т.н. Спазвай инструкциите от правилата за правене на
магии и за него. Ето оценките му:
МАГЬОСНИК
ОПИТ=5 СИЛА=3 БЪРЗИНА=4 МАГИЯ=6 ЖИВОТ=22
Ако го победиш, продължи по картата, защото в него намираш само 1 порция храна.
119
Магьосникът ще разговаря с теб, само ако ти или някой от групата ти, ако сте в екип, владее магията
“приятелство”.
- ако това е така – премини на 83
- ако не си научил тази магия, ще трябва да се биеш – иди на 118
120
Ето оценките на противника ти, в зависимост от това с какъв Герой ще се биеш.
ДЖУДЖЕ – ОПИТ=6 СИЛА=5 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=30
ЕЛФ ОПИТ=7 СИЛА=4 БЪРЗИНА=6 ЖИВОТ=28
РИЦАР ОПИТ=5 СИЛА=6 БЪРЗИНА=6 ЖИВОТ=25
ТРОЛ ОПИТ= 5 СИЛА=7 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=35
Ако победиш врага си, хвърли едно зарче за да видиш какво ще намериш сред останките му. Ако
получиш...
- 1 – намираш в тялото 20 монети.
- 2 – откриваш магическо оръжие по твой избор с оценка равна на ЗАРЧЕ+1.
- 3 – намираш само 1 сребърна стрела, чиито щети са с 2т. повече от обикновените.
- 4 – намираш чисто нов колчан с 10 стрели в него.
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-

5 – откриваш стъкленица с лековита течност, която ще възстанови еднократно 10т. от ЖИВОТ-а
ти.
6 – претърсваш трупа и откриваш 1 порция храна
Запиши това, което смяташ да вземеш в дневника си и не забравяй да прибавиш като АКТИВ
половината от точките за ОПИТ на убития от теб Герой, след което продължи пътуването си по
игралната карта.
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Правилата за бартер между Герои са силно опростени, поради това, че срещнатият от теб
приключенец има само един предмет, който да ти предложи, а в замяна на него иска единствено пари,
така че ситуацията силно наподобява покупка от обикновен магазин за предмети. За да разбереш какво
точно ти се предлага, трябва отново да хвърлиш ЗАРЧЕ+ЗАРЧЕ, за да определиш късмета си, независимо
от това на какъв вид Герой си попаднал в дадения случай.
Какво показват зарчетата?
- 1 – можеш да купиш старинен, но магически лък (4) с пълен колчан – 15 монети
- 2 – предлага ти се тежка бойна секира (5) за цена от 20 монети, но можеш да я купиш само ако си
ДЖУДЖЕ или в групата има такова.
- 3 – имаш възможност да си тръгнеш с дълъг стоманен меч (5), ако платиш за него 18 монети или една
бронзова перла, ако имаш такава.
- 4 – един прекрасно изработен вълшебен дървен арбалет (4), чиито стрели правят щети с 1т. повече от
обикновените, може да бъде твой, ако имаш 25 монети да платиш за него.
- 5 – в случай, че разполагаш със сумата от 22 монети, можеш да си вземеш тежки метални доспехи (4)
- 6 – предлага ти се ризница от стоманени нишки (5), която може да бъде твоя срещу 30 монети.
- 7 – имаш право да купиш чисто нов колчан с 10 стрели в него за 15 монети, ако искаш
- 8 – продава ти се вълшебна отвара с 3 дози, всяка от които ще увеличи БЪРЗИНА-та ти с 2 т. в
рамките на 3 хода по картата. Цената е точно 20 монети.
- 9 – можеш да си купиш вълшебна отвара, която еднократно ще ти прибави 2т. към оценката ти за
СИЛА в рамките на 3 хода по картата. Струва 23 монети.
- 10 - имаш шанса да си тръгнеш с магически предмет - жезъл, който ще прибавя по 2т. към щетите,
които правиш от бойните си магии, но само ако имаш да платиш за него 17 монети.
- 11 – огромен и тежък боздуган(6) може да бъде твой срещу 19 монети, но само ако го купува ТРОЛ.
- 12 - нищо друго не ти прави впечатление, освен една бронзова перла, която можеш да си купиш за 25
монети.
Отбележи промените в дневника си, ако си направил някакви покупки, след което продължи по
картата.
122
Стигаш до прав ъгъл, с който коридорът завива надясно. Тъй като няма друг път, а и не искаш да се
връщаш назад, ти се готвиш да поемеш на север, когато изведнъж някакъв отблясък примамва вниманието
ти. Светлината от входа на Лабиринта отдавна е изтъняла и в момента около теб е сумрачно, така че не
виждаш откъде може да се е появил този отблясък и най-вече каква светлина отразява. Обзет от съмнения ти
се приближаваш до стената, от която видя странния блясък и оставаш изумен от това, което откриваш
закачено на нея.
Голямо и кръгло огледало е закачено на южната стена и прикрито от сянката на близкия ъгъл не успя
да го забележиш от първия път. Огледалото е сравнително запазено от времето – стъклото му е непокътнато
и все още отразява всякакви повърхности, макар и леко запрашено и покрито с паяжини. Забърсваш
паяжините и оглеждаш преценяващо находката си. Рамката е дървена и то изработена от много странно
дърво – черно, но и лъскаво, което като че поглъща околната светлина, колкото и слаба да е тя. Обсипана е с
различни фигури от дърворезба, които представляват най-вече човешки глави и портрети в странни гримаси.
Отдръпваш се за момент от огледалото и поглеждаш в него, докато мислиш какво да направиш.
Отражението ти е размазано и някак си зловещо, но това може да се дължи само на околните сенки. Въпреки
това обаче, отражението ти като че се движи независимо от теб и нещо вътрешно те приканва да се
приближиш още и да се огледаш по-подробно.
- ако се приближиш до огледалото и се огледаш в него – отиди на 98
- ако в групата има ДЖУДЖЕ или ЕЛФ – продължи на 131
- иначе, можеш да продължиш по картата.
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Вървиш по коридора от известно време, загледан в далечината и примижал в полумрака. Преди малко
ти се е сторило, че виждаш някаква фигура малко по-напред, но сега не можеш да различиш нищо повече от
сивите сенки по стените около теб. Както обаче напредваш по каменните плочки, постепенно наистина
започваш да виждаш нещо неестествено на десетина метра от теб. Наостряш поглед и бавно започваш да
съзираш контурите на призрачна човекоподобна фигура, която като че ли изниква от тъмнината. Успяваш да
различиш очертанията и в пространството пред теб, макар и самата фигура да е безплътна и движеща се
срещу теб като лек полъх на вятъра.
Чуваш някакво странно свистене на въздуха около теб и призракът се появява пред теб в пълния си
вид. Това е определено не е човекоподобна фигура, както си помисли в началото. В момента изглежда
много повече на деформиран облак от пара, с две светещи точки по средата, които биха могли да минат за
очи, ако не бяха толкова страховито червени. Призракът започва да издава някакъв загадъчен съскащ звук,
който може да е заплашителен, но може и просто да се опитва да комуникира с теб. Фигурата е вече съвсем
близо до лицето ти, а червените му очи греят с демоничен пламък.
Какво ще направиш?
- ще го изпревариш и ще го нападнеш – мини на 134
- ще изчакаш и ще говориш с него – върви на 132
124
Спираш отново за момент и се облягаш на стената, за да си отдъхнеш за кратка почивка. Поглеждаш за
пореден път картата си, за да се ориентираш къде си точно в момента. Оказва се, че по твои груби
изчисления вече си преминал повече от половината път през Лабиринта и си вече доста по-близо до целта
си, отколкото беше в началото. Тази мисъл те кара да се ободриш – все пак си стигнал невредим дотук и с
малко повече късмет, това състояние ще се запази и занапред.
Тъкмо вече се каниш да продължиш, когато ненадейно стената, на която досега си бил облегнат леко
хлътва навътре и ти залиташ назад. Обръщаш се и виждаш как някои от каменните блокове, от които е
изграден целият интериор на коридорите, са влезли по-навътре в сетната, сякаш отвъд има някакво друго
помещение, заградено отдавна. Воден от тази мисъл, ти оглеждаш мястото, но не намираш нито следа от
врата или друг начин, по който да влезеш. Едно обаче е сигурно – стената е хлътнала, което означава че от
другия край има нещо. Дали е скрита съкровищница или стая, пълна с мумии или дори бездънна пропаст, не
можеш да си сигурен. Важното е, че камъните са твърде масивни и тежки, за да ги избуташ сам. А за да
отидеш от отвъдния край, трябва да бутнеш стената.
Това е по силите само на ТРОЛ. Има ли такъв Герой в групата?
- ако ти си ТРОЛ или в екипа ти има такъв – отиди на 108
- ако наоколо няма ТРОЛ, е невъзможно да разбиеш стената, освен ако оценката за СИЛА на някой
от другите Герои е равна или по-висока от 7 – ако това е така, отивай на 108
- ако не отговаряш на условията – нямаш друг избор освен да оставиш стената и да продължиш по
картата.
125
Магьосникът излиза напред и мълчаливо се навежда пред ковчежето за да го прегледа с
вълшебническите си възприятия. Дълго време седи приклекнал в тъмата, потънал в мълчание и оглежда
ключалката с поглед на експерт. После изведнъж се изправя, бърка в личната в един от джобовете си и вади
оттам някакъв опърпан пергамент, който започва да разлиства с нескрит интерес. Тъкмо се чудиш какво
точно е научил съотборникът ти и смяташ да го попиташ лично, когато магьосникът прибира пергамента
обратно и се приближава до теб. Обяснява ти, че руната на ключалката е наистина магическа, на самият той
е трябвало да провери за значението й, защото не я е знаел. Оказало се, че това била защитна магия, която
предпазвала ковчежето от ръцете на крадци. За щастие, той вече владеел силата й и можел да я преодолее,
ако се наложи.
За да отвори ключалката, МАГЬОСНИК-ът трябва да хвърли едно ЗАРЧЕ и да събере полученото
число с оценките си за ОПИТ+МАГИЯ. Резултатът от своя страна трябва да е равен или по-голям от 12.
- ако успее – ковчежето се отваря на 127
- в противен случай – защитната магия е твърде силна и не можеш да направиш нищо повече.
Продължи по картата.
126
При игра на няколко Героя в отбор, трябва да определите кой ще разбива ключалката. Написаното в
този епизод ще се отнася само за него.
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Веднага установяваш по трудния начин колко неправилно е било решението ти да подцениш силата на
заклинанието, с което този загадъчен предмет е бил защитен. Още щом докосваш веригите с оръжието си,
цялото ковчеже избухва в червени пламъци, които мигновено започват да се разпростират и по стените
около теб. Скачаш встрани, секунда преди огненото кълбо да те погълне и се отдръпваш на безопасно
разстояние от пожара, който бушува още малко и после изгасва изведнъж и от само себе си.
Огънят обаче, въпреки всичко те е докопал и е изгорил малко от дясната половина на тялото ти,
включително ръката и кракът ти. Извади по по 2т. от СИЛА и БЪРЗИНА, заради раните си.
. Сега ковчежето отново е съвсем чисто и здраво. Ключалката обаче е разбита! Явно и един удар по нея
е бил достатъчен, а защитната магия е била явно с еднократен заряд.
Продължи на 127
127
След доста мъки, ключалката на ковчежето е преодоляна и се свлича от него с тежко дрънчене,
събаряйки и веригите след себе си. Усмихваш се победоносно и бавно повдигаш капака, за да прибереш
наградата си.
Вътрешността е тапицирана с червено кадифе, но е абсолютно празна, с изключение на един пожълтял
от старост свитък, поставен в средата. Не скриваш недоумението и най-вече яростта си. Очаквал си нещо
много повече. Въпреки това обаче вземаш свитъка и на един дъх го прочиташ, защото е написан на
обикновен език. Написаното ти връща доброто настроение. Оказва се, че този свитък ще прибави още една
магия към наличните ти по избор. Но това не е всичко. Силата на свитъка е толкова голяма, че ако играете в
отбор, всеки от Героите може да прибави по 1 нова магия към наличните си, независимо от вида й.
Това вече наистина е качествено откритие. Запиши си АКТИВ=1.
Запиши промените в дневника си и продължи по картата.
128
Създанието, приличащо повече на човекоподобна и ходеща змия, отколкото на нещо друго те
поглежда изпитателно с жълтите си малки очички и отвръща с презрение:
- Какво ме занимаваш с подобни глупави въпроси, човеко! Хсссс! Изобщо не ме интересува Лабиринта
и неговата история. Аз само минавам оттук в търсене на храна. Върви да питаш Торгал като толкова ти е
интересно. Единственото, което знам е, че преди години тези подземия са били шахти на джуджешки мини,
в които са копаели злато. Златото обаче свършило и джуджетата изоставили мината. Торгал я купил изгодно
и с малко повече изобретателност я преустроил в Лабиринт, изпълнен с множество капани, в който да
организира смъртоносни турнири между търсачите на съкровища. Аз обаче нямам намерение да оставам
повече тук и да попадна в подлите му игрички. Хъс-хъс. Веднага след като свършим с безсмисления
разговор, се махам оттук
- ако си свършил с въпросите – продължи по картата и извади 5 монети от дневника си.
- ако ще задаваш още – върни се на 82 за нов избор..
129
Змиевидното същество те поглежда с недоумение, но после възвръща нормалното си изражение и
търпеливо отговаря:
-Хъсс, не знам защо ми задаваш този въпрос, човеко, при условие че ако си уважаващ себе си търсач на
съкровища, би трябвало да имаш подробна карта на това място. Но дори и да нямаш, не мога да ти кажа
нищо повече от това, което и сам знаеш. Щитът е някъде в най-крайните коридори на Лабиринта, в найзабутаният ъгъл, където никой не би стигнал да го търси, но същевременно и не много далече от изхода, за
да бъде под постоянно наблюдение от Пазителя на Лабиринта, който дебне в този район. Хъссс-хъс. Моето
предположение е, че Щитът се намира далече на северозапад.
- ако си свършил с въпросите, благодариш на съществото и продължаваш по картата. Извади 5
монети.
- ако ще задаваш още въпроси – върни се на 82 за нов избор.
130
Среброто би било напълно подходящо средство за защита от същество, което е свръхчувствително към
него, като например върколак или вампир. Пазителят на Лабиринта обаче е демон, който почти няма слаби
страни и обикновен кинжал, та дори бил той със сребърно острие не може да му се противопостави.
Ефектът на избора ти е фатален. Чудовището само се изсмива зловещо при вида на изваденото ти
оръжие. Ти успяваш някак да отблъснеш първата атака и забиваш кинжала в гърдите на Пазителя, който
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изревава учудено в първия момент, но после бързо се окопитва и с едно движение вади среброто от себе си и
го захвърля настрани като продължава да се смее демонично.
Още докато се съвземеш от шока на грешния си избор, Пазителят те хваща за гърлото и те повдига с
една ръка на половин метър над земята. После без никакво усилие стяга хватката си и последното нещо,
което чуваш, преди да загинеш, е пращящият звук от счупеният ти врат. КРАЙ!
131
Героят бързо те дръпва за ръката, точно когато си решил да се огледаш в огледалото и правиш крачка
към него. Имаш късмет, че той е бил с теб, за да те предупреди. Когато се отдалечавате от огледалото на
прилично разстояние, той ти разказва, че преди време бил слушал истории, свързани с това или подобно на
това огледало, разказвани от някакви странстващи приключенци. Те разказали, че огледалото било
прокълнато и всеки, който се огледало в него, бивал прокълнат завинаги с някаква болест. Един от
приключенците повече не можел да си движи лявата ръка , а друг онемял. Трети пък обезумял от лудост от
магията и другите трябвало да го оставят сам на съдбата му. Всички обаче поели от проклятието на
огледалото и това щяло да ги преследва до смъртта им. Разказът те шокира и ти се заричаш никога повече да
не стъпиш тук, нито да докоснеш повече този омагьосан предмет.
Обръщаш му гръб и продължаваш по картата.
132
Изчакваш за момент и не атакуваш, макар ръката ти предвидливо да е поставена на дръжката на
оръжието ти, готова за действие. Заслушваш се по-внимателно в звуците, които издава съществото и
постепенно се успокояваш, защото очевидно поведението му не е агресивно. Шумът, излизащ от него е поскоро комбинация от свистене на вятър и бучене на гръмотевичен облак. Макар и нечовешки, като че ли
звукът постепенно се оформя в отделни думи, които започваш да разбираш. От груб шум, сега съществото
изговаря вече индивидуални изречения на обикновен език.
- Аз нося велик дар в себе си. – говори съществото леко нечленоразделно, но достатъчно ясно, за да
възприемеш какво ти казва. – Отговори на въпроса ми и ще го имаш. Аз нося велик дар в себе си. Отговори
на въпроса ми и ще го имаш...
Призракът постоянно повтаря едно и също, като че ли възпроизвежда някакво запаметено съобщение.
Не можеш да го прекъснеш, макар да се опитваш да го поздравиш и да попиташ какво точно ти говори.
Призракът повтаря за това че ако отговориш на един въпрос ще получиш ценен дар, но какъв е въпросът и
заслужава ли си подаръкът, не можеш да разбереш. Явно или ще трябва да отговориш на прословутия му
въпрос или да го подминеш.
Какво мислиш по въпроса?
- ако му заявиш, че ще отговаряш на въпроса - върви на 136
- ако нападнеш призрака – отиди на 134
- ако се откажеш от глупостите – продължи по картата.
133
Призрачният облак прогърмява пронизително, сякаш десетки гръмотевици са паднали по едно и също
време.
- Погрешно! Погрешно! Погрешно!
Създанието продължава да гърми още няколко секунди, после изведнъж утихва, така както утихва
бързопреминала буря. След което мълчаливо те подминава и продължава назад по коридора на юг със
завидна бързина, носейки се по въздуха. Изчезва от погледа ти прекалено бързо, за да го настигнеш и се
скрива в мрака зад гърба ти.
Дал си грешен отговор, но поне си още жив и здрав, така че няма място за униние. Фокусираш се върху
настоящата си задача и след кратък отдих, продължаваш пътя си на север.
Продължи по картата.
134
Зловещото безплътно същество има следните оценки:
ПРИЗРАК
ОПИТ=5 СИЛА=4 БЪРЗИНА=5 ЖИВОТ=20
Ако го победиш, продължи по картата.

44

135
Призрачният облак прогърмява пронизително, сякаш десетки гръмотевици са паднали по едно и също
време.
- Погрешно! Погрешно! Погрешно!
Създанието продължава да гърми още няколко секунди, после изведнъж утихва, така както утихва
бързопреминала буря. След което мълчаливо те подминава и продължава назад по коридора на юг със
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завидна бързина, носейки се по въздуха. Изчезва от погледа ти прекалено бързо, за да го настигнеш и се
скрива в мрака зад гърба ти.
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Дал си грешен отговор, но поне си още жив и здрав, така че няма място за униние. Фокусираш се върху
настоящата си задача и след кратък отдих, продължаваш пътя си на север.
Продължи по картата.
136
Прекъсваш безплътната фигура с думите:
- Ще отговоря на въпроса ти!
Създанието спира изведнъж повтарящото се съобщение по средата на изречението, като че ударено от
гръм и за момент замлъква. Тишината трае няколко секунди, после призракът заговаря отново:
- Ковач решил да дава по 10 монети на чирака си всеки път, когато момчето чистело работилницата, а
за всеки ден, когато чиракът мързелувал и не вършел нищо, било задължено да връща по 5 монети на
господаря си. Двадесет дни по-късно у момчето имало останали спестени 80 монети...
- Браво на него! – възкликваш иронично ти, макар да усещаш вътрешно, че задача с подобно условие,
определено ще те накара да се поизпотиш. Винаги си мразел да смяташ. Призракът обаче продължава с
безизразен глас:
- Въпросът ми е: Колко дни чиракът е почиствал ковачницата?
След което създанието, приличащо на парен облак замлъква отново. Сега единствено лети във въздуха
около теб и те пронизва с червените си очички, очаквайки да чуе отговор от теб. Интересното е, че в
началото не спираше да дърдори едно и също, а сега, когато трябва да повтори въпроса си, мълчи като труп.
Типично!
Оставяш настрана подобни разсейващи мисли и се съсредоточаваш върху въпроса, който наистина не е
от най-лесните. Дано поне наградата си струва усилието.
Какъв според теб е отговорът?
- 10 дни – премини на 135
- 12 дни – отивай на 137
- 14 дни – продължи на 133
137
Призрачният облак прогърмява пронизително, сякаш десетки гръмотевици са паднали по едно и също
време.
- Правилно! Правилно! Правилно!
После изведнъж безплътното същество се разтваря във въздуха, така както се разпръска мъгла, само че
много по-бързо и докато се осъзнаеш, то вече се е стопило в пространството около теб. Сега отново си
напълно сам в коридора, а от призракът няма и следа. Когато поглеждаш надолу обаче, разбираш, че преди
да изчезне, създанието е оставило нещо материално на пода пред теб. Навеждаш се, за да огледаш
новополученият предмет, спомняйки си че това трябва да е “великия дар”, който заслужено спечели като
отговори правилно на въпроса.
Оказва се, че това е кожена торба с пари и то доста тежка при това. Изумен отваряш торбичката и след
като преброяваш сумата, ахваш изумен, защото вътре има точно 50 монети. Наистина голяма печалба и то
получена наведнъж.
Запиши парите в дневника си и продължи по картата.
138
Излизаш от изхода на Лабиринта!

Свикнал с постоянния мрак от вътрешността ти се изненадваш да разбереш, че навън е ден. Слънцето
грее високо в небето и те заслепява и ти примижаш очи, щастлив, че си доживял отново да бъдеш огряван от
слънчева светлина. Поемаш си въздух и осъзнаваш колко е чист той отвън. Изходът на Лабиринта те е извел
на голяма поляна, облята в зеленина.Зад теб е планината, в която е изкопан Лабиринта, а отстрани в
далечината съзираш красива гора. На фона на всичко, което преживя до момента, природата навън ти се
вижда прекрасен и ти сядаш за момент на прясната трева, за да си отпочинеш. Усмихнат и радостен, че
мисията ти е изпълнена, ти отново отваряш раницата си и поглеждаш Вълшебния Щит – предметът, заради
който премина през толкова изпитания и победи толкова врагове е в ръцете ти. Гордостта и най-голямото
богатство на твоята родина е възстановен. Мирът отново ще възтържествува по тези земи и ти си основната
причина това да стане. Осъзнавайки това, ти повдигаш глава с чувството на изпълнен дълг. Чрез теб Щитът
ще се върне на мястото, на което принадлежи. Самият ти ще се превърнеш във велик Герой, за който ще се
пеят песни, а за подвизите ти ще се носят легенди.
Ставаш освежен от благите мисли и уверено поемаш напред, далече на североизток отвъд горичката.
Там, където е пътят за столицата на Зангория.. Там, където приключението ти завършва с успех!
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КРАЙ!

P.S. Наистина ще се радвам, ако някой, който е прочел книгата и има въпроси
или мнение за нея – независимо дали е някакъв комплимент или конструктивна
критика, или какъвто и да е друг вид отзив, да ми пише на електронната поща, за да
мога да разбера дали трудът ми наистина е намерил изява и доколко съм се справил с
нелекото предизвикателство да създам ролева книга-игра.
Благодаря Ви предварително!

За контакти:
E-MAIL: dimitar_zaprianov@hotmail.com
GSM: 0887/21-77-82

КАРТА НА ЛАБИРИНТА
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