D O B Y VAT E L I A S T R AT E N Ý C H H R O B I E K
Dobyvatelia stratených hrobiek je rolová hra zameraná na
mladých hráčov, ktorí vyžadujú akciu a zábavu, pretože
v opačnom prípade sa veľmi rýchlo začnú nudiť. Zažijete
v nej kopu hádzania kociek, netradičného nakupovania
a chrumkavého narábania s číslami. Tvorba postáv je mimoriadne rýchla – do 30 sekúnd ste hotoví.

Čo potrebujete
Každý účastník by mal mať po ruke ceruzku, papier
a sadu mnohostenných kociek – z každého druhu po jednej. Štvorstennú (k4), šesťstennú (k6), osemstennú (k8),
desaťstennú (k10), dvanásťstennú (k12) a dvadsaťstennú
(k20).

Tvorba postáv
Každá postava využíva jednu z kociek k4, k8 a k12 na to,
aby nimi vyjadrila rozličné stránky svojej postavy. Zodpovedajú im tri okruhy schopností: Čarodej, Bojovník
a Prieskumník.
Príklad: chcem si spraviť postavu, ktorá zodpovedá
kúzliacemu zlodejovi. Vyberiem si teda: Čarodej k12,
Prieskumník k8 a Bojovník k4. Spolieham sa na to, že
mi v bojoch niekto bude kryť chrbát!)
Každá postava používa na opis svojho vybavenia dve
kocky výbavy: k6 a k10. Do vybavenia spadajú zbrane,
výzbroj, či kúzla.
Príklad: Pre môjho kúzliaceho zlodeja zvolím kúzlo
Spánok na k10 a Blesk k6.
Každá postava má 15 životov. Zranenie priamo uberá
z týchto životov.

Pravidlo pre vyhodnocovanie
Každá z postáv vie bojovať, kúzliť a zakrádať sa
s rozličnou mierou úspechu. Náročnosti zodpovedá
cieľové číslo, obvykle 2, 4 a 6. Samozrejme, pre mimoriadne hrdinské úlohy možno nastaviť i väčšie cieľové čísla.
Útok

Ak chceš niekoho zasiahnuť v súboji, hoďte kockou bojovníka. Slabého nepriateľa zasiahneš dvojkou či lepším
hodom, priemerného nepriateľa traf íš 4 a viac, a na zásah
náročného nepriateľa potrebuješ hodiť aspoň 6. Samozrejme, ak je tvoja kocka bojovníka k4, priamy súboj bude
pre teba dosť náročný, možno až nemožný.
Kúzlenie

Ak chceš zoslať kúzlo, hádžte kockou čarodeja. Na
úspešné zoslanie potrebuješ 6 a viac. Ak je postava mimo
priameho nebezpečenstva, stačí jej na zoslanie hodiť 2.
Jedna z mierumilovných možností je zvoliť si za kocku
čarodeja k4, a vybrať si kúzlo Liečenie, ktoré budeš
zosielať medzi súbojmi.
Zlodejstvá

Ak sa chceš zakrádať a byť zlodejom, hádž kockou Prieskumníka. Na tichý pohyb potrebuječ 2 a viac; ak chceš
vylámať zámok alebo šplhať po stenách, hoď aspoň 4. Na
odstránenie pasce či preskočenie priepasti potrebuješ
hodiť aspoň 6.

Výbava a jej kocky
Meče používajú kocku výbavy na určenie zranenia – buď
k6 alebo k10. Namiesto meča môžeš použiť sekeru alebo
akúkoľvek inú zbraň pre boj na blízko. V nájdených pokladoch sa však môžu skrývať aj zbrane, ktoré používajú inú
kocku, napr. k4, k8 alebo dokonca k12!

Luky umožňujú zasiahnuť protivníka na diaľku. Spôsobujú také zranenie, aké padne na ich kocke, ale pozor!
len v polovici prípadov. Ak je hod na kocke bojovníka
nepárny, neráta sa! Ak je párny, zasiahli ste. Samozrejme,
za luk sa môže považovať akákoľvek zbraň na diaľku:
vrhacie nože, kuše a pod.
Výzbroj znižuje zranenie o toľko bodov, koľko padne
na kocke. Ak vás niekto zasiahne za 7 životov, a máte
výzbroj, môžeš si hodiť kockou výzbroje a odčítať toľko
bodov, koľko padne na kocke (ak máte šťastie, znížite
zranenie na nulu). Výzbroj k10 je teda naozaj silné!
V pokladoch sa môžu nachádzať výzbroje s kockami k4,
k8 či dokonca k12.
Niektoré druhy výbavy poskytujú bonus +1 ku konkrétnej činnosti, čo znamená, že môžeš použiť väčšiu kocku
než obvykle. Ak sa napríklad zakrádaš v elfských čižmách,
namiesto Prieskumníka k4 si môžeš hádzať až k6.
Postava môže so sebou niesť najviac 4 veci, ktoré majú
priradenú kocku (teda kúzla, výzbroj, zbrane a pod.)
Nájdená vec, ktorá má pri sebe uvedenú kocku (napr.
Ohnivá guľa k6) sa tiež ráta do tohto limitu, rovnako ako
dve veci, s ktorými postava začína hru. Hráč môže veci
zamieňať, odkladať a priberať podľa uváženia, ale jeho
postava nikdy nesmie mať na sebe viac než štyri veci
s kockami.

Iná výbava
Ak postava nemá žiadnu lepšiu zbraň, môže používať
päste alebo dýku, ktoré používajú kocku k4. Laná, páčidlá,
krompáče a ďalšiu výbavu si môžeš nakúpiť ako len chceš,
ale takejto výbave nie je priradená žiadna kocka. Preto
nejestvuje žiadne obmedzenie množstvo takejto bežnej
výbavy, ktoré môžeš uniesť.

Kúzla

Šťastie

V tejto hre existuje šesť kúziel. Akákoľvek postava môže
kúzliť, stačí, že niektorému z kúziel priradí kocku výbavy.
Postava, ktorá predstavuje čarodeja, si môže vybrať dve
kúzla – ak priradí jednému kúzlu k6 a druhému k10.

Číslo padnuté na kocke možno pripočítať k hodu inej postavy (ale pozor, pripočítavate pred hodom!) Môžeč použiť
aj opak kúzla, Smolu, keď od hodu protivníka odpočítate
číslo, ktorá vám padlo. Možno ho zoslať každé kolo.

Ak chceš zoslať kúzlo v boji, potrebuješ hodiť kockou
čarodeja 6 a viac. Mimo nebezpečnej situácie stačí hodiť
2 a lepšie.

Magický štít

Zoznam kúziel
Oslepenie

Za každé dva body, ktoré padnú, môžeš oslepiť jedného
nepriateľa veľkosti človeka. Väčšie tvory potrebujú 4
body, menším stačí 1! Oslepené obete nemôžu v danom
kole robiť nič. Toto kúzlo možno zoslať počas súboja len
raz.
Ohnivá guľa

Spôsobuje trojnásobok hodeného zranenia jednému
nepriateľovi. Hoďte príslušnou kockou a výsledok vynásobte troma. Ktokoľvek, kto sa nachádza v blízkosti cieľa,
dostane tiež toľko zranenia, koľko padlo na kocke pred
násobením. Toto mocné kúzlo však možno zoslať len raz
za dobrodružstvo.
Liečenie

Vylieči toľko životov, koľko padlo na kocke, jednému
cieľu. Toto kúzlo možno zoslať len raz za súboj, a možno
ním vyliečiť len jednu osobu.
Blesk

Spôsobí toľko zranenia, koľko padlo na kocke. Zosielateľ
môže rozdeliť spôsobené zranenie medzi viacero cieľov.
Toto kúzlo možno zoslať raz za kolo.

Ochráni jednu bytosť pred zranením (zosielateľ to môže
použiť aj na seba). Štít absorbuje toľko bodov zranenia,
koľko padlo na kocke. Ak sa štít vyčerpá, zmizne. Možno
zoslať len raz za súboj.

Poklady a zlepšovanie postáv
V kobkách a hrobkách sa nachádzajú rozličné poklady.
Magické meče (+1, ktoré spravia z meča k6 lepší meč k8),
magické paličky (+1 pre kocky kúziel), elfské čižmy (+1
na kocku pre tichý pohyb) či magické odvary (obsahujú
kúzla na jedno použitie) alebo dokonca zlatky. Zlatky
možno použiť na nákup výbavy ako napr. lán, páčidiel,
faklí a pod.
Po skončení dobrodružstva môžeš použiť zlato na
zvýšenie kociek (až po k12). Za sto zlatých si môžeš zvýšiť
kocku o jeden stupeň. Za zlato si tiež môžeš nakupovať
viac životov. Za 20 zlatých si zvýš maximum životov,
ktoré môže mať tvoja postava, o jeden bod.

Smradľavý sliz-kovožrút: ničí kovy, zbrane a zbroje, 25
životov
Magický sliz: za každý bod magického zranenia, ktorý mu
spôsobíte, získava jeden život
Slabí protivníci

Útočia k6, prichádzajú v skupinách. Dobrodruh musí
hodiť 2 a viac, ak chce trafiť.
Veľký potkan: hryzie k4, 4 životy
Vlk: hryzie k6, 6 životov
Goblin či zbojník: sekera k8, 8 životov
Priemerní protivníci

Útočia k8. Dobrodruh musí hodiť 4 a viac, ak chce trafiť.
Ork či vojak: meč k6, štít k6, 10 životov
Nemŕtvy bojovník: sekera k8, 4 životy
Veľký pavúk: hryzie k4, jed k4 za kolo počas 4 kôl, 12
životov
Veľ kí protivníci

Útočia k10. Dobrodruh musí hodiť 6 a viac, ak chce trafiť.

Príklady príšer

Obor: kyjak k10, 20 životov

Ak chce príšera trafiť dobrodruha, musí hodiť 4 a viac.

Troll: ruky k10, hrubá koža k10, 12 životov

Hmyzy a plazy

Malý drak: pazúry k6, hryzie k8, ohnivý dych k12, dračie
šupiny k6, 40 životov

Útočia k4. Prichádzajú v rojoch, húfoch, či kŕdľoch. Dobrodruhovia automaticky zasiahnu aspoň jedného.
Potkan či pavúk: hryzie za 1 bod, má 1 život
Obrovský upírsky netopier: hryzie za 2 body, má 2 životy

Utekajte!

Útočia k12. Dobrodruh musí hodiť 8 a viac, ak chce trafiť.
Veľký drak: pazúry k10, ohnivý dych k12, dračie šupiny
k10, 60 životov

Zoznam vybavenia
1 zlatka:

• sviečka
• spací vak
• vak na vodu
• píšťalka
• fakľa
• vrece

20 zlatých:

• zvýš maximálny počet životov o jedna
• stan pre štyroch
• bohaté šaty
• skrotená mačka, lasica, sova či sokol
• plášť skrývania (+1)
• rukavice pre šplhanie (+1)
• elfské čižmy pre zakrádanie (+1)
• liečiaci elixír (jednorazovo lieči k12)

5 zlatiek

50 zlatých

• jedlo na týždeň

• jazdecký kôň

• vodeodolná škatuľka
• trojmetrová palica
• ocieľka + práchno na začatie ohňa
• batoh
• krompáč (+1 pre kopanie)

• pasca na medvede
• lupa
• zrkadlo
• páčidlo (+1 na vylamovanie zámkov)

• obväzy (jednorazovo lieči k4)

• zvitok s kúzlom (obsahuje jednorazovo použiteľné
kúzlo)

10 zlatých

100 zlatých

• dobrodruhov balíček (batoh, ocieľka + práchno, spací
vak, vak na vodu, vrece)

• zvýšte si kocku bojovníka, čarodeja alebo prieskumníka

• lampáš

• strážny pes (útok k8, hryzie k5, 6 životov, poslúcha)

• miestna mapa

• magický meč (+1)

• lano

• magická palička(+1 pre zosielateľov kúziel)

• kotva na šplhanie (s lanom dáva +1 pre šplhanie)

• bojový kôň (kopytá, ktorými zadupáva k6, 12 životov,
zúrivý)

• kladivo a skoby
• pergamen, atrament a brko
• hudobný nástroj
• liečiaca masť (jednorazovo lieči k6)

• prenosné laboratórium pre čarodeja (na vynachádzanie nových kúziel)

