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Това приключение е продължение на сценария “Странници във 
Фасдал” и “Мисия в Мит Дранор” , както и на “Мината на 
джуджетата” , откъдето започва същинското начало на историята. То е 
предвидено за група от 4-6 игрови персонажа, но при по-малко играчи не е 
проблем Разказвача да пусне 1-2 не игрови герои. В случай, че не сте чели 
предишните части на това приключение, вие можете да си ги изтеглите на 
следния адрес: http://www.rpg.bg/?p=1257 

 
ПРОЛОГ: Предсмъртното писмо на Сиян 

 
 Героите се завръщат отново в планинската обител, за да се срещнат с 
магьосника Сиян и да му разкажат за преживяванията си в Мит Дранор. Те 
горят от нетърпение да споделят с него за приключенията си с дивата 
магия, както и да му опишат за страхотната битка с Лорда на черепите, 
който пазеше зловещия пъзел за освобождаването на града от злите сили. 
Дали Сиян ще се зарадва да научи за техните премеждия и дали ще има 
нова мисия за тях, ето това се питат героите в момента. 
 
 Пътуването от Мит Дранор до храма на Сиян отнема на героите 
около седмица без да броим времето, през което смелите приключенци 
прекараха в селото на гномите, които посрещнаха с песни и танци тяхното 
завръщане от руините на изоставания град. През тази седмица на пътуване 
нищо не помрачи тяхното настроение от изминалите битки, но и нищо 
интересно не им се случи, за което си струва да се разкаже. На седмия ден 
те привързаха конете си на входа на храма и почукаха на тежките дъбови 
порти, очаквайки да им отвори лично магьосникът, който от толкова дълго 
не бяха виждали. Тогава вратата на храма се открехна и от там се показа 
един закачулен монах, който ги приветства и покани да влязат. 
 
 За съжаление обаче имаше лоши новини за героите. Техният 
отдавнашен ментор в приключенията си беше споминал преди известно 
време и сега от храма не можеха да им предложат нищо повече освен 
нощувка за ден или два. В същия момент при героите дойде един млад 
свещеник, който се представи за Асторий, и който им каза, че малко преди 
да умре Сиян е оставил нещо на героите. Това е едно малко сандъче, което 
Асторий подава на един от приключенците. Когато го отварят, героите 
намират вътре едно писмо, запечатано с червен восък, и странен амулет 
във форма на огнен дракон. Когато остават сами в килията, предвидена за 
тях от монасите, те разкъсват печата и прочитат следното: 
 

„Смели герои, усещам, че смъртта ми е вече близо и ще трябва да ви 
напусна. Знам обаче, че вие успешно сте се справили с мисията си в Мит 
Дранор и ми носите картите на руините, за които ви помолих. Надявам се 
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да сте изкарали приятно и да сте разкрили тайната на подземията. Сега 
вероятно се питате какво ще стане с моята част от обещанието, което поех 
пред вас и обещах да съдействам за издигането ви в лордове. Вижте този 
медальон във форма на дракон, който получихте с писмото. Той 
принадлежи лично на самия император, който го остави при мен за 
експертиза преди време. Върнете му го и поискайте да ви наеме на служба 
при него. Той е мъдър и справедлив управник и няма да ви остави с празни 
ръце. А сега вървете и ви желая успех в приключенията!” 

  
 

И така героите имат нова мисия: да се срещнат лично със самия 
император и да му засвидетелстват почитта и уважението си. Той – от своя 
страна – като най-висша инстанция ще им съдейства в тяхното издигане 
като лордове. Те ще спечелят земи и владения, които ще управляват и над 
които ще се разпореждат. Обаче има един малък проблем като начало. До 
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двореца на императора има поне месеци път. И което е по-опасното в 
случая, за да стигнат до там, героите трябва да прекосят мрачните 
Драконови планини. А за тях се носят легенди, че малцина са оцелели от 
набезите на драконите, които върлуват из недрата на планината. Вариантът 
обаче да се заобиколят също не е много удачен, защото вероятно това ще 
удължи пътя им с около половин година. Ето защо героите трябва да 
рискуват и те без да се колебаят поемат на път и то право в пастта на 
драконите! Започва ПЪТЕШЕСТВИЕ В ДРАКОНОВИТЕ ПЛАНИНИ! 

 
ГЛАВА 1: Пристигането на героите 

 
 Приключението започва в селцето Харкърски брод, което се намира 
в подножието на Драконовите планини. Според картата, която героите 
получиха от монасите в храма, някъде тук трябва да се намира подземен 
тунел, който прекосява директно през недрата на планината и който, ако 
героите открият, ще им помогне да преминат през планината без да се 
налага да се изкачват по мъгливите чукари. Информацията, с която 
приключенците разполагат за селото е, че тук се произвежда невероятно 
вкусна бира, с която се зарежда не едно кралство. В същия момент бродът, 
чието име носи селото, отдавна не се използва, защото се носи легенда, че 
преди години един зъл магьосник пресушил реката и сега вместо вода, до 
селото има едно плитко дере, в което скачат жаби. Водата на селото идва 
от един почти пресъхнал кладенец, който се намира в близост до кръчмата. 
Най-важните места в селото са: 
 

• А: Страноприемницата „Речна рибка”. Намира се точно до реката и 
вероятно е виждала и по-добри дни. Построена да побере около 
петдесет души, но рядко се случва в нея да има повече от десетина 
човека. Тук може да се пренощува срещу скромна сума. Храната се 
плаща отделно, но може да бъде доставена направо в стаята. 

• B: Магазинчето на Барак. Тук се продават различни стоки с 25% 
надценка от цените, посочени в Наръчника на играча. Времената за 
селото са трудни и търговията в Харкърски брод далеч не 
процъфтява. 

• C: Кметството. Кметът на селото, който се казва Томас, е дебел и 
мургав мъж. Той постоянно проклина и плюе зад гърба си. 

• D: Бродът. Това е старият и разнебитен док, на който е кръстено 
селото. 

• Е: Кръчмата „Размножаващата се пъстърва”. Това е най-голямата 
кръчма в селото. Тя е тиха през по-голямата част от деня и се 
пълни с хора едва през късния следобед. 
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В кръчмата героите се срещат с Федрик, един стар и сляп трубадур, 

който срещу жълтица или две, ще им разкаже историята на селото. 
 
„Създателят на това село е един човек на име Харкър. Навремето той е 

построил брода на реката, надявайки се, че така ще прокара голям 
търговски път, който ще докара богатства в селото. За няколко години 
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селцето разцъфтява. Търговците са използвали често брода, за да пренасят 
стоките си. 

Един ден обаче един откачен старец поискал да прекоси брода. След 
като се оказало, че той нямал пари, от управата на селото му забранили да 
преминава. Той поискал да премине въпреки всичко и натякнал, че бил 
беден и не трябвало да му искат пари. Отново му отказали. Лично Харкър 
дошъл да види какво става. Старият човек отново поискал да мине. Тогава 
Харкър се ядосал и му казал да се разкара, щом няма пари да си плати. 

В този момент старият мъж отхвърлил настрана дрехата си и отдолу 
се показала магьосническа роба. Той изрекъл: „Аз съм Мортан Магьосника 
и ти ще ми позволиш да премина!” Харкър бил смаян и веднага се 
примирил като му позволил да мине. 

Тогава Мортан се спрял и попитал защо сега не му искат такса за 
преминаване. Харкър отвърнал, че старецът е някаква могъща личност и 
той не може да си позволи да му вземе пари. 

Магьосникът почервенял от яд и рекъл: „Сега ми даваш да прекося 
брода, а когато бях беден селянин ми каза да се разкарам! Ти си прекалено 
алчен и ще бъдеш наказан!” 

В този момент старият магьосник изрекъл могъщо заклинание. Реката, 
която течала в руслото си от години изведнъж изчезнала. Водата 
пресъхнала ненадейно и само бродът останал да стърчи в тинята. Мортан 
се обърнал и изчезнал. Никой не го видял повече.” 

 
Ако героите искат да научат нещо повече, старецът казва, че с времето 

бродът се разпаднал и сега на реката стърчал само краят му. Ако героите 
проявят интерес към тази история, трубадурът ще им разкаже още една, 
малко по-интересна: 

 
„Преди стотици векове един могъщ дракон, чието име е толкова 

страшно, за да се изрича на висок глас, се заселил на върха на планината. 
Неговото убежище било пълно със злато, скъпоценности, диаманти и 
артефакти. Той пазил това съкровище в убежището си с години, 
недокоснато от човешка ръка. 

Един ден един опасен лич магьосник дошъл в планината. Той довел 
със себе си армия от скелети, които нападнали дракона в опит да заграбят 
неговото съкровище. Легендата разказва, че армията победила дракона, но 
над богатството тегнело проклятие и скелетите били обречени завинаги да 
бродят из недрата на планината. Те продължили да търсят зловещото 
съкровище и до днес, а над планината се спуснала магия, която 
възпрепятствала преминаването през нея. 

На всеки двадесет години обаче през планината се отварял тайнствен 
проход, през който можело да се премине безопасно през планината. Част 
от тунелите на този проход извеждали към подземна пещера, където се 
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намирали някогашните покои на дракона. Тайната на това, къде се 
появявал този проход обаче не била известна на никого. Съществували 
няколко магически артефакта, които спомагали за неговото откриване и 
преминаване, но те също били в неизвестност от много години. Досега 
доста смелчаци са се опитвали да прекосяват планината, но всички те са 
загивали и никой не ги е виждал живи повече. Планината била прокълната 
и вече никой не смеел да ходи там...” 

 
Старият трубадур замълчава и не изрича нищо повече. В същия 

момент, дочул разказа на барда, към масата се приближава един висок мъж 
с къс меч на пояса, който държи в ръка халба с бира и казва на героите: 

 
„Здравейте, странници! Дочух, че се интересувате от Драконовите 

планини. Опасно място е това, да го вземат мътните! (Той надига халбата 
си и отпива глътка бира.) Ако трябва да съм откровен с вас, аз не зная 
много по въпроса. Но имам един стар приятел, който може да ви 
просветли. Той се казва Потръпващия Лотар и преди няколко години мина 
от тук. Той може да ви каже повече неща за планината. Ако бях 
приключенец като вас, бих го потърсил веднага. Последното, което чух за 
него, беше, че той живее недалеч от тук, в едно съседно село на 
северозапад от Харкърски брод. Селото се казва Двете вили, ако не се 
лъжа. Потърсете го, ако сте решили на всяка цена да преминете през 
планината и нека боговете да са с вас в приключенията!” 

 
 Пътят до Двете вили е скучен и еднообразен. В момента обаче, в 
който героите спрат, за да нощуват, те ще бъдат нападнати от пет 
разбойника и петима стрелци, които им правят засада (хвърля  се за 
Предчувствие). В тях освен оръжията има около 50 стрели и 130 жълтици. 
 

ГЛАВА 2: Селцето Двете вили 
 

 Героите пристигат в Двете вили на следващия ден. Селцето е китно и 
приветливо и в него повечето хора са прости фермери. Героите се запътват 
към местната страноприемница, където да питат за Лотар. Ханджията, 
който се представя за Купър, ги приветства и им казва: 
 
 „Лотар? Лотар дойде да живее в Двете вили преди около пет години. 
Казва, че бил уморен от пътуване и търсил тихо място, където да прекара 
дните си. Не е създавал проблеми на съселяните си, а и ние в селото 
нямаме навика да обсъждаме другите. 
 Колкото до самия Лотар, той е доста нервен тип, ако се сещате за 
какво говоря. Той не обича странници, особено такива, които идват и 
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почват да задават въпроси за него. Но вие не се тревожете! Аз няма да ви 
издам, че сте разпитвали. Изглеждате ми сравнително почтени, далеч не 
толкова съмнителни, колкото ония рибари от Колвин, които го търсиха 
навремето. Ще ви обясня как да намерите къщата му.” 
 
   

 
 

Ако героите разпитат за Колвин, те ще разберат, че това е малко 
рибарско селище на пет дни път надолу по реката от Двете вили, чийто 
жители имат репутация на крадци и контрабандисти. Майкъл не знае нищо 
повече, а наоколо няма никой, който има вид, че може да каже повече. 
 
 Героите отиват до къщата на Лотар и я намират празна. В нея има 
следи от скорошно напускане и разхвърлен багаж по пода. Лотар явно не е 
бил голям чистофайник, защото навсякъде е мръсно и прашно. Нищо друго 
интересно няма повече тук. 
 
 На излизане героите се натъкват на друга банда герои, която се 
състои от един исполински воин, една амазонка магьосница и седмина яки 
бойци, които не се различават един от друг. Воинът се представя като 
Артур, той е сравнително млад, с руси буйни коси, сини очи и носи 
огромен вълшебен меч. Амазонката донякъде напомня вещица, която е 
отрупана с амулети по себе си. Артур поглежда свъсено героите и казва: 
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 „Странници, спрете да търсите Лотар и се разкарайте далеч от тук! 
Съкровището на дракона ще е само наше и вие няма да намерите 
тайнствения проход в планината! Ние сме банда приключенци, които 
скитат далеч преди вас по тези места и вече сме на път да разкрием 
тайната, докато вие само ни пречите. Ето защо сега учтиво ще ви помоля 
да предадете доброволно всичките си хубави оръжия и брони, или ще 
изядете един здрав пердах от нас като за начало. Въпроси ли имате?  
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Сега пред героите има следните алтернативи: 

• Ако героите се съгласят с Артур, те оставят при бандата своите 
оръжия и доспехи и могат да напуснат селото необезпокоявани. 

• Ако героите тръгнат да спорят с бандата, Артур се ядосва и казва, че 
ако те веднага не дадат ВСИЧКО, което носят, или той ще ги избие 
директно насред селото! 
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• Ако героите нападнат Артур, започва директно битка, в която Артур 
използва вълшебния си меч, а амазонката изрича диви магии (виж 
техните специални дневници в края на приключението). 

• Ако героите тръгнат да бягат, амазонката изпраща една светкавица 
по тях, а бандата (начело с Артур) започва да ги преследва и ще ги 
преследва, докато не се проведе битка! 

 
Ако героите победят войниците, Артур собственоръчно си прави 

харикири и умира пред очите на героите. Тогава амазонката се предава и 
обещава да съдейства на приключенците. Тя казва: 

 
„Благодаря, че пощадихте живота ми, странници! Аз се казвам Аркейна 

и всъщност нямам нищо общо с тия варвари! Просто срещнах и се влюбих 
в Артур, но той ме използваше и погуби сестра ми, с която бяхме заедно. 
Артур не е лош човек, но понякога се държи отвратително. Той се запозна 
с тоя Лотар и двамата станаха приятели. Но Лотар се оказа много потаен и 
това вбеси Артур. Да, аз ги чух да си говорят за тези Драконови планини и 
за нещо страшно, което живее в тях. Лотар явно е бил там, или поне си 
даваше вид, че знае доста за това място. За съжаление той се скара за нещо 
с моя Арчи и изчезна от дома си преди няколко дни. Тогава се появихте 
вие и почнахте да разпитвате за него. Артур се вбеси и ви обяви за 
конкуренция. Останалото вече го знаете.” 
 
Аркейна не знае нищо повече за Лотар, както не знае къде се намира в 

момента той. След това тя моли да бъде пусната на свобода и си тръгва. На 
героите не им остава нищо друго освен да се завърнат безславно в 
страноприемницата. 

 
ГЛАВА 3: Бардът в страноприемницата 

 
 Героите се връщат в хана и сядат пред едно огромно блюдо с пиле, 
което им сервира една кръшна сервитьорка. В същия момент до тяхната 
маса се завърта един сладкогласен бард, който се представя за Джулиъс и 
който най-нахално сяда при тях и си поръчва ядене за тяхна сметка от 
ханджията. След това той, виждайки смаяните реакции на героите, им 
прави знак да замълчат и подхваща струните на арфата си. После казва: 
 
  „Здравейте, прославени приключенци и господа! Вярвам, че ще 
оцените могъществото на моята музика, което чухте току що. А сега искам 
да ви заинтригувам с още нещо, от което вероятно ще се поинтересувате. 
Подочух, че търсите Лотар и вероятно искате да проникнете в 



 12 

прословутите Драконови планини. (Той поглажда струните на арфата си 

 
 
нежно и продължава.) Мисля, че мога да ви помогна. Аз, както виждате, 
съм наблюдател на необичайни неща. И забелязах нещо, което ще ви 
покажа и то веднага – тук и сега! (При тези думи той смига мръснишки на 
една от сервитьорките, която идва при него с похотлива походка. Тогава 
той се придърпва към нея и я целува страстно по устните като в същия миг 
леко надига роклята й и ви сочи с пръст, че отдолу на бедрото си момичето 
има татуировка на могъщ червен дракон подобен на този от медальона ви. 
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Вижда се също част от карта, начертани села и пътища като фон на 
дракона. След малко обаче двамата спират да се целуват и той казва на 
девойката, че ще се срещнат след работа на „тайното” място. След това той 
отново се обръща към вас.) Както виждате тази татуировка никак не е 
случайна и вероятно има връзка с вашата мисия. Аз вече проучих въпроса 
и разбрах, че в града има нов специалист по татуировки, който дори вземал 
сравнително евтино и често не си доспивал от наплив на клиенти. 
Вероятно ще трябва да проучите този индивид доста внимателно, за да 
разберете каква е тази карта, която татуира по телата на хората...” 
 
 Ако героите разпитат Джулиъс за повече информация, той ще им 
каже, че човекът се казва Руйбино и вероятно е част от местната гилдия на 
крадците. Той не знае нищо повече и след края на разговора, той сяда на 
една маса с местните стражи и започва задушевен разговор с тях. 
 

ГЛАВА 4: Салонът за татуировки 
 

 Когато героите отиват в салона за татуировки, те виждат, че 
магазинът е затворен и на малка табела пише, че ще отвори късно вечерта. 
Ако почнат да викат и чукат на вратата, няма да излезе никой. Ако се 
опитат да влязат вътре с взлом (проверка за атлетизъм да разбият 
вратата или за умения на крадец, за да отворят с шперц), на вратата има 
капан, който изстрелва отровни стрели. Вътре спят около 12 бандита, 
между които се намира и Руйбино. 
 Ако героите изчакат до настъпването на нощта, за да отвори салона, 
вътре ги посреща Руйбино и ги пита какво желаят. Така или иначе той им 
казва: 

„Карта? Няма никаква карта, господа! Това си е обикновена 
татуировка! Съжалявам, не мога да ви покажа от какво е мострата. 
Изпратих оригиналния шаблон на златаря да го сложи в рамка...” 
    

Героите трябва да хвърлят за Предчувствие, за да разберат, че той ги 
лъже, или да го заплашат. Тогава той има казва следното: 
 
 „Оо... Вие май сте колекционери... Това променя нещата. Мога да се 
съглася да ви продавам мострата за, да кажем, хиляда жълтици. Сами 
разбирате колко е скъпа, нали? Сигурни ли сте, че искате да я 
притежавате? Лорд Кавиус от замъка на Билими ми спомена, че имал 
други подобни печати и вероятно ще ми плати повече...” 
 
  Докато героите се чудят как да реагират, един крадец им прави 
подла атака в гръб. В този момент Руйбино се опитва да избяга, а на 
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вратата се появяват стражите, които обаче са на страната на салона. Те 
бързо изгонват приключенците навън и ги заплашват, че при следващото 
провинение ще ги вкарат в затвора. Салонът затваря.    
   

ГЛАВА 5: Керванът в селото 
 

 Връщайки се в хана, героите виждат, че в селото е пристигнал керван 
от пътуващи търговци, които продават стоките си на селяните, а някой от 
тях вече са се настанили в кръчмата. Освен да пазаруват, героите могат да 
разговарят с търговците. Ето какво казва единият от тях: 
 
 Драконовите планини? Мдааа... чувал съм за това име! Нека да 
видим... Да, точно така! Старата Герди! Така се казваше старата жена, 
която живееше в блатата близо до Белия хълм – селото, от което аз съм 
родом... (Един друг търговец се обажда и казва: „Оо, млъкни бе, Грегор! 
Писна ми тази история!”, но „Грегор” продължава разказа си.) Както и да 
е, предполагам, че старата Герди си беше чиста вещица, но тя беше винаги 
добра към селото, помагаше на болните животни, както и забъркваше 
любовни отвари. (Търговецът поглежда доволно слушателите си като 
продължава да говори.) До къде бях стигнал? О, да! Аз бях още хлапе и ми 
беше забранено да общувам с нея поради вещерските й способности. Но 
кой ти слуша, нали бяхме деца. Така че един ден аз помагах на старата 
жена да набере билки, когато тя получи писмо от някого. Странно писмо 
беше това. Но каквото и да е било, старицата се изпари яко дим след като 
го прочете. Последното, което я чух да казва, беше как измърмори нещо за 
някакъв амулет на дракон и спомена за Драконовите планини. След това 
изчезна и повече не я видях. (Тук търговецът прави дълга и 
многозначителна пауза.) Така че ако искате да научите за Драконовите 
планини, трябва да се срещнете със старата Герди. Тя вероятно ще може да 
ви помогне. Ако искате, предайте й поздрави от мен – Грегор Търговеца. 
Ще се радвам да науча какво се е случило с нея! Потърсете я! 
    

В края на разказа си, Грегор обяснява на приключенците как да 
намерят Белия хълм и за това как изглежда старицата, когато я е виждал за 
последно. После той се засмива весело и си поръчва бира на бара. 
 В този момент към героите се приближава Джулиъс, който се смее 
диво на разказа на Грегор и им казва: 
  

„Е, смели герои! Имам нови сведения за вас! Току що от един друг 
търговец научих, че тоя образ Лотар, който търсите, си бил направил 
убежище в рибарското селце Колвин (виж по-долу). Но вие вероятно 
искате първо да наминете през Белия хълм, за да намерите старицата, за 
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която Грегор ви разказа (стр. 15). А защо не отидете в замъка Билими, за да 
се запознаете с този Лорд Кавиус, за който подочух, че ви е споменал 
Руйбино (стр. 13)? Давайте, че голям път ви чака! Изберете накъде да 
продължи това приключение?” 
 

ВАРИАНТ I:  В търсене на Лотар 
 

ГЛАВА 6: Пътят към Колвин 
 

 Пътят до Колвин отнема на героите 3 дни езда с конете им и през 
това време не се случва нищо интересно. По пътя те срещат други пътници 
като търговци, дървари, фермери и др. Ако героите решат да разпитат 
някой пътник, един ездач казва, че е видял наскоро пътник с неговото 
описание, който е вървял към Колвин, но не знае нищо повече. В края на 
третия ден, те пристигат в Колвин. 
 

ГЛАВА 7: Рибарското селище Колвин 
 

 Колвин е рибарско селце, където река Синжи се среща с морето. 
Жителите му са добре облечени и охранени, но се забелязва странно 
отсъствие на рибарски лодки наоколо. Като цяло селцето се изхранва с 
риболов и продажба на риба, която се натоварва на малки корабчета и се 
спуска по течението на реката към останалата част от континента. 
 Героите разпитва за Лотар, но всеки, при който се спират, ги гледа с 
подозрение и не знае нищо за него. Накрая, уморени от безкрайното 
разпитване, героите отиват в кръчмата „Брегa на Лий”, за да разпуснат. 
 Съдържателят се представя като Арнолд и той кани героите да 
седнат на една от свободните маси. След това им подшушва, че ако са 
дошли да търсят информация, както изглежда, това ще им струва пари. 
После им иска 100 жълтици и ако героите му дадат, той казва следното: 
 

„Търсите Лотар значи... Той ми е клиент и преди малко беше тук. Но 
офейка на накъде, не знам накъде. Сега като се замисля, дори не си допи 
пиенето. Може би е отишъл на пристанището, където се сещам, че има 
малко корабче. Ако е отплавал, ще ви трябва кораб, за да го настигнете. 
Вероятно мога да ви помогна, но ще трябва да ми заплатите още кинти. 
Към 100 жълтици за мен, че ще ви намеря кораб и още 500 монети, за да 
наемете този кораб. Как ви се струва това предложение?” 
 
  Ако героите се съгласят да му платят, той им казва да потърсят 
Вятърничавия Мел, който ще им помогне да си намерят кораб на 
пристанището. След това казва: 
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 „И още нещо като за последно да ви кажа. Бъдете внимателни, много 
внимателни. Напоследък се носят слухове за някакви чудовища в морето и 
затова рибарите започнаха да избягват далечни плавания. Да не се окаже 
доста опасно това ваше плаване...” 
 
 Ако героите го заплащат, Арнолд им казва за Вятърничавия Мел, но 
не споменава нищо за чудовищата във водата.  
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Ако героите се откажат да търсят Лотар, те имат избор или да 

наминат през Белия хълм, за да намерят старицата, за която Грегор им 
разказа (стр. 15), или да отидат в замъка Билими, за да се срещнат с Лорд 
Кавиус, за който им спомена Руйбино (стр. 13)? 
 

ГЛАВА 8: Моряшки неволи 
 

 Когато героите стигат на пристанището, в далечината се вижда една 
отплаваща лодка (хвърля се за Предчувствие, за да се разбере, че това е 
Лотар). В същия момент виждат един моряк, който ремонтира платната на 
една малка лодка. Това е Мел, който ги приветства и предлага да наемат 
лодката му срещу 500 жълтици.  
  

Ако героите се откажат да търсят Лотар, те имат избор или да 
наминат през Белия хълм, за да намерят старицата, за която Грегор им 
разказа (стр. 15), или да отидат в замъка Билими, за да се срещнат с Лорд 
Кавиус, за който им спомена Руйбино (стр. 13)? 
 
 Ако обаче наемат лодката, те отплават в открито море по следите на 
Лотар. Тогава излиза голяма буря и лодката става неуправляема. В този 
момент от развихрилите се води се появява един воден елементал, който 
героите трябва да победят като го бият от потъващата лодка. Ако го 
победят, случайно до приключенците минава голяма галера, която плава за 
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градчето Уърчан. Героите се качват на нея и след един ден акостират в 
морския град. От Лотар обаче няма следа. 
 

ГЛАВА 9: Градчето Уърчан 
 

 Това е доста голям пристанищен град. Най-голямата кръчма на града 
се казва Кървавия нокът и в нея е пълно с посетители. Ако героите 
разпитат местните гангстерски среди за Лотар, никой няма да знае нищо, 
но при героите ще дойде един крадец, който се представя за Моше. Той 
казва, че си няма идея кой е този Лотар, но има предложение за тях. На 
края на града живеел един стар и свидлив магьосник на име Ранкъл 
Черния, който Моше искал да обере и търсил спътници, с които да 
извърши подлото си дело. Той допълва, че ако го разпитат има вероятност 
магьосникът да знае нещо интересно. Ако героите се съгласят, те тръгват 
към къщата на мага. В противен случай те имат избор или да наминат през 
Белия хълм, за да намерят старицата, за която Грегор им разказа (стр. 15), 
или да отидат в замъка Билими, за да се срещнат с Лорд Кавиус, за който 
им спомена Руйбино (стр. 13)? 
 

ГЛАВА 10: Къщата на магьосника 
 

 Къщата на магьосника се намира точно в края на селото. Изглежда 
като висока каменна постройка, чийто прозорци не светят в момента. 
Вратата е заключена, но Моше вади шперц и отваря елегантно. Героите 
влизат вътре и всичко е пълен мрак. Изведнъж се чува писък и блесва 
светлина. Героите виждат Ранкъл в пълна бойна готовност, който осветява 
с магическата си пръчка, докато два трола бодигарда размазват дребния 
Моше с каменните си боздугани. Започва битка с мага и тролите. 
 
 Ако героите победят и пощадят мага, той им казва, че не е чувал 
нищо за Лотар, но предполага, че става дума за друг магьосник. После той 
споделя, че самият той е търсил информация за прохода в планините и е 
направил карта на мястото, където навремето е имало такъв тунел. Сега 
там има село на гоблини, добавя той. И им дава картата в замяна на това, 
че са го оставили жив. 
 
 Ако героите убият мага, в претърсването ще намерят картата на 
гоблините, където селото им е отбелязано с „Х”, но няма да знаят нищо 
повече. Освен това в къщата има един вълшебен предмет, два свитъка, две 
отвари, 350 жълтици в една делва, както и един скъпоценен камък за около 
250 пари. Сега героите могат да тръгнат към селото на гоблините, или да 
поемат към някоя от старите алтернативи (виж по-горе). 
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ГЛАВА 11: Селото на гоблините 
 
Героите стигат необезпокоявани до селото на гоблините и трябва да 

решат как ще действат. Те могат да нападнат през деня, през нощта, или да 
поискат да водят преговори с племето. 

• Ако героите нападнат веднага, провежда се битка с 12 гоблина – 
пазачи на селото. Всеки гоблин язди по един вълк. 

• Ако героите решат да проникнат през нощта в селото, срещу тях ще 
се изправят 7 гоблина – пазачи на селото (хвърля се за Промъкване и 
при неуспех, битката започва). Всеки гоблин язди по един вълк. 

• Ако героите се опитат да преговарят, гоблините ги приемат в една от 
шатрите си. Следва проверка за Дипломация и при успех, гоблините 
ги водят в подножието на планината, където се вижда, че тук някога 
е имало тунел, но в момента той е запушен и през него не може да се 
премине. Ако героите не успеят да преговарят успешно, гоблините 
обсаждат шатрата в желанието си да ги линчуват (започва битка). 

 
Ако героите успеят да проникнат в селото необезпокоявани, те хвърлят 

за Предчувствие, за да намерят тунела. Ако го открият, те безславно 
разбират, че е запушен. Така или иначе те ще трябва да избират или да 
наминат през Белия хълм, за да намерят старицата, за която Грегор им 
разказа (стр. 15), или да отидат в замъка Билими, за да се срещнат с Лорд 
Кавиус, за който им спомена Руйбино (виж по-долу)? 
 

ВАРИАНТ II:  Мрак в Билими 
 

ГЛАВА 12: Пътуване към замъка 
 

 Героите решават да поемат към замъка Билими, където известният 
лорд Кавиус държи останалите печати, с картата от Драконовите планини. 
Вероятно героите ще трябва да влязат в сблъсък с него, ако той не желае да 
се раздели с шаблоните доброволно. 
 По пътя към замъка, героите са нападнати от седем гладни ворги, но 
малко преди края на битката, от някъде се появяват група селяни, които с 
вилите си разгонват чудовищата настрани. След това, единият от тях, 
предводителят на селяните, който единствен носи меч, а не вила, им казва: 
 
 „Благородни господари, за нас беше чест, че можехме да ви 
помогнем. Ние сме бедни селяни и роби на злия лорд Кавиус. Умоляваме 
ви, върнете се откъдето сте дошли, защото този път, по който сте тръгнали, 
води точно в замъка на лорда, а там нищо добро не ви чака. Нашия 
господар мрази чужденците и вероятно ще прати стражите си по вас!” 
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След това селянинът разказва, че последните чужденци, които били 

дошли в замъка, били пребити до смърт на площада и после телата им 
били закачени да висят от главната кула на замъка, за да се виждат от 
всички. Селяните още веднъж умоляват героите да напуснат областта. 
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 Ако героите все пак решат да влязат в замъка, селяните им казват, че 
за да се проникне в замъка, трябва да се прекоси един мост над една 
пропаст, който се охранява изключително добре. И им посочват къде се 
намира мостът. 
 

ГЛАВА 13: Мостът пред замъка 
 

 Войниците от другата страна на моста питат кои са приключенците и 
им отправят покана да се разкарат. Ако героите откажат, 12 войника 
тръгват по моста към тях, а в същия момент от кулата до моста, се 
изстрелва залп от стрели към тях (този залп се изстрелва във всяко начало 
на рунда и по всеки играч се изпраща по 1-2 стрели с атака +10 и щета от 
2з6). Ако героите победят десетимата стражи, те пристъпват към кулата на 
моста, където се спотайват 7 стрелци. Ако героите ги избият, в кулата 
намират един затворен селянин, окован във вериги. Ако го освободят, той 
се представя за Ивън Робинсън и им казва: 
 
 „Задължен съм ви, смели герои, за да това, че ме освободихте! Още 
един ден, затворен в тази клетка, и щях да забравя какво е светлината на 
деня. Вие ме питате за какво съм затворен тук и аз ще ви разкажа. Аз съм 
боец от едно друго кралство, което се сражава с лорд Кавиус. Една вечер, 
между два набеза на моята армия срещу злия лорд, аз срещнах една 
прекрасна девойка от селото на замъка. Аз се влюбих в нея, но за 
съжаление тя се възползва от мен и ме предаде на лорда. Така се запознах с 
злия Кавиус, който ме затвори в тъмницата на тази кула, за да оплаквам 
цял живот злощастната си любов. Трябва да ви предупредя, че този лорд е 
могъщ магьосник и владее сили от отвъдното. Сега ще се върна към 
родните си земи, но вие бъдете безкрайно внимателни, ако влезете в 
замъка. Там няма хора, а само черни гарвани, чийто сърца са пълни с мрак. 
Съветвам ви да освободите затворниците, които се намират в подземието в 
началото на замъка, а после, в суматохата, да търсите да победите лорда. 
Успех в битките, които ви предстоят и дано бог да ви пази!” 
 

ГЛАВА 14: Нахлуване в замъка 
 

 Героите нахлуват с гръм и трясък в замъка и срещу тях се изправят 
петима оурфоржа и двама техни капитани. Ако ги победят, героите могат 
да се спуснат в подземието и да освободят затворниците. 
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 След това героите могат да се насочат към тронната зала, където 
Лорд Кавиус се чуди какво става. Когато ги вижда, той надава вик на 
изумление и призовава един демон имолит и един демон врог, а после 
тримата се хвърлят в атака. Към тях се присъединяват и трима стражи и  
 
двама стрелци. Ако героите победят, те могат да претърсят залата за 
съкровища и в едно сандъче до трона (на което има капан), те намират 
1000 жълтици, 3 огромни скъпоценни камъка (всеки на стойност от 250 
монети) и 1 магическа отвара. Намират също така и една старинна карта, 
на която са нарисувани Драконовите планини, но надписите са на древен 
демонски език, който не им говори нищо. Ако хвърлят за Предчувствие, 
ще разберат, че от тази карта са извайвани шаблоните за татуировки. В 
този миг се чува рев на армия и в залата нахлуват около 50 войника с 
извадени мечове. В този момент един от прозорците се чупи и отдолу се 
показва Ивън, който хвърля въже на героите и им казва да се спасяват 
преди да е станало късно. Героите не се бавят, а бързо се спускат по 
въжето. Вече далеч от замъка, те се разделят с Ивън и отново поемат на 
път. Сега остана единствено да отидат при старата Герди (виж долу). 
 

ВАРИАНТ III:  При старата Герди 
 

ГЛАВА 15: Блатата до селцето Белия хълм 
 

 Пътуването до селцето минава без инциденти. Това е малко 
фермерско село, в което никога нищо не се случва. Близо до селото има 
обширно блато и някъде там (според описанието на търговеца) се намира 
къщичката на старата Герди. 
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 Героите почукват на дървената врата и им отваря чудно хубаво 
селско девойче, което ги пита какво искат. Когато то разбира, че търсят 
Герди, тя се засмива весело и казва, че това е нейната майка. След това 
бързо ги кани вътре. 
 Странно, но вътре къщата изглежда по-обширна, отколкото изглежда 
от вън. Девойката предлага сок от билки, с които черпи героите (те не са 
длъжни да пият обаче). В стаята влиза една старица, която обаче изглежда 
доста запазена за възрастта си. След като разбира за какво идват при нея, 
тя замълчава за дълго, после казва: 

 
 
 „Значи искате да знаете за Драконовите планини? Или Дяволските 
хълмове, както ние ги наричаме тук. Да, вече е време проходът в тях да се 
появи! Нали знаете, че той се явява само веднъж на двадесет години? Да, 
това е истина! Той наистина ще се появи, ако не се е появил вече. Но това 
място, Драконовите планини, е доста опасно. И вие наистина сте решили 
да отидете там? (Старицата започва странно да се подхилква, но изведнъж 
зловещо млъква.) Добре, да кажем, че имате шанс да откриете прохода! И 
аз мога да ви помогна това да се случи! Но ще искам нещо в замяна... 
Всъщност като начало вие ще трябва да ми докажете, че сте достойни, за 
да извършите това. Ще бъде малък изпит-проверка на вашите способности. 
Ще имате нужда от сърце и умения, за да се справите. Но това няма да 
бъде лесна задача обаче... (Тук старицата прави многозначителна пауза, а  
после продължава с тайнствен глас.) В блатата се е появила една хидра, 
която заплашва да унищожи селото. Преди да ви разкажа за Драконовите 
планини, вие ще трябва да се преборите с хидрата. Ако успеете да се 
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справите и унищожите хидрата, върнете се пак обратно тук с една от 
главите й и аз ще ви кажа каквото знам. Съгласни ли сте, герои?” 
 

Ако героите се съгласят със задачата, тя казва, че в убежището на 
хидрата има един магически меч, един вълшебен пръстен и много злато. 
Обаче, казва тя, вие можете да вземете само меча – пръстена ще бъде 
подарък за моята щерка, който вие трябва да й донесете, а парите очаквам 
да дарите на селото. След това тя им казва да побързат към леговището на 
хидрата, за да не се затвори случайно проходът, докато го търсят. 
 

ГЛАВА 16: Убийството на хидрата 
 

  Героите бързо намират леговището на хидрата и я нападат. Към 
средата на битката, на помощ на хидрата ще се присъединят 2 змии 
констриктор. Както старицата съобщи, в леговището на хидрата има 
множество жълтици, случаен пръстен и магически меч. Героите вземат 
меча и останалото съкровище и се връщат при старицата. 
 В къщата на старицата, дъщерята на старата Герди е готова да изцери 
раните на приключенците, получени в битката като им дава лековити 
билки. Тя може дори да възкреси умрял персонаж, ако се наложи! След 
това при тях идва старицата и отново взема думата. 
 
 „Значи наистина сте решили да проникнете в Драконовите планини. 
За съжаление, аз не зная къде е прохода, който търсите, съжалявам. Но 
мисля, че имам информация, която ще ви помогне да го откриете. Някога 
из тези земи е живял могъщ герой; неговото име обаче няма толкова 
значение. Един ден той решил да премине съвсем сам през Драконовите 
планини. Той бил обречен да се провали, разбира се. Той обаче носил 
върху себе си един магически амулет, който го предпазвал от огнения дъх 
на драконите. Въпреки всичко, след като поел към планината, никой 
повече не чул за него. Легендата обаче говори, че амулетът бил намерен 
по-късно от банда приключенци, които изследвали подножието на 
планините. Това били трима братя, които обаче не така и не разбрали какво 
са намерили. Те просто се зарадвали, че ще вземат хубави пари, ако 
продадат „дрънкулката”. Те обаче не се спогодили за парите и разделили 
медальонът на три равни части. Всяка част от амулета съдържала частица 
от магията срещу дракони в себе си. След тази подялба, братята се 
разделили и всеки поел по различни пътища. Единият продал своята част, 
другият я изгубил, а третият бил победен в битка и частта му била отнета. 
Минали години и всички забравили за магията на амулета. Само старите 
хора като мен все още помнят, че той някога е бил цял. (Тук старицата се 
замисля дълго. После казва.) Чух, че в едно съседно село, което се нарича 
Рибена глава, живеел един стар вехтошар. Той имал малко магазинче за 
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джунджурии близо до централния площад. Този вехтошар е малко откачен 
и чух, че бил зле с главата, но вероятно той ще знае повече за амулета от 
мен. Отидете и го разпитайте, но бъдете любезни с него, той не е лош 
човек. Ако успеете да намерите поне една част от амулета, върнете се 
обратно при мен и аз ще се опитам да разкрия останалите части. Нека 
боговете да бъдат с вас във вашето приключение!” 
 

ГЛАВА 17: Пътуване до селцето Рибена глава 

 
  

Малко преди да стигнат до селото, героите са нападнати от три 
летящи уивърна, които ги атакуват, докато приключенците си вървят по 
пътя. Други инциденти повече не се случват за щастие. 
 Когато героите пристигат в селото, виждат, че това е малко 
фермерско селце, което някога може и да е било оживено, но сега е доста 
запустяло. Разпитват за магазин на вехтошаря и бързо разбират къде се 
намира. В него има да се продават счупени оръжия, старовремски колела 
на каруци, ръждясали подкови и други безполезни боклуци. 
 Стария вехтошар ги посреща като ги оглежда съмнително. Личи си 
обаче, че отдавна не е с всичкия си, защото след като героите влизат в 
магазина му, той надава вик сякаш го колят, а после започва да се чеши 
като маймуна по цялото тяло. След това отново започва да изглежда 
сериозен. Той разбира какво търсят героите и отива в задната стаичка на 
магазина. После се връща ухилен и носи някакъв амулет като този, за 
който разказа старицата. Личи си, че това е само част от нещо по-голямо. 
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След това вехтошарят обявява цената, която се оказва 1500 жълтици. 

Личи си обаче, че самият той не осъзнава какво държи в ръцете си (хвърли 
за Предчувствие, за да разбереш това) и е готов да се пазари за по-малко. В 
случай, че героите го нападнат, или се опитат да го окрадат, той се скрива 
под тезгяха и започва да скимти уплашено. Героите трябва на всяка цена 
да получат амулета. Той е вълшебен и може да лекува на пълна кръв 
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веднъж на ден, както да възкресява до 5 пъти. Ако някой е отровен, докато 
носи амулета на гърдите си, отровата напуска тялото му.  

 
Веднъж получили амулета, героите няма какво да правят повече в 

селото и се завръщат при старицата.     
 

ГЛАВА 18: Завръщане при старицата 
 

 Старата Герди вече очаква героите. Тя просто не може да повярва, че 
те толкова лесно са се сдобили с този могъщ артефакт. След това тя сяда на 
един дървен стол, взема в ръце амулета и дълго се взира в него. После тя 
посочва някакви древни символи, които са изваяни по неговата 
повърхност, които героите досега не бяха забелязали. След това старицата 
започва да разказва поредната си история. 
 
   „Този амулет със сигурност е пратен от добрите сили във вашите 
ръце. Използвайте медальона мъдро и той ще ви служи за дълго. 
 По знаците върху него аз разчитам, че друг подобен амулет се 
намира наоколо. Някога той е бил притежание на един богат търговец, 
който се е възползвал от силите на амулета, за да живее вечно. За 
съжаление един ден все пак умрял и завещал амулета на сина си, който не 
разбирал нищо от магии. Той от своя страна забутал амулета някъде в 
бащината си къща и забравил за него. После умрял и той и никой не чул 
нищо повече за него. 
 Но амулетът останал да стои в къщата и дълго време никой не го 
потърсил. Говори се, че в момента тази голяма господарска къща, в която 
се намира амулета, е обитавана от духове и всички я избягват. Някои 
смелчаци като вас са се опитвали да я изследват, но всички те умирали в 
страшни мъки и по необичаен начин, опитвайки се да проникнат вътре. 
 Къщата се намира в един господарски чифлик на юг от тук. Вашата 
следваща мисия ще бъде да отидете в нея и да намерите втория амулет. 
Успех, деца мои, и не се връщайте без другата част от артефакта!” 
 
 На излизане дъщерята на старата Герди подава на героите една торба 
с храна (25 порции), които да им служат за из път. Дава им и три манерки, 
пълни с вода, и ги целува по устата за довиждане.  
 

ГЛАВА 19: Къщата на духовете 
 

 Пътуването до чифлика преминава спокойно, но на излизане от 
блатото, героите са нападнати от група от 7 хора гущери. В тях обаче няма 
нищо ценно. 
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Къщата изглежда порутена и изоставена. Личи си, че в нея не е живял 

никой в продължение на години. Пред къщата има малък фонтан, който 
вероятно някога е бил пълен с шуртяща вода, но сега в него няма нищо. За 
къщата се вие някаква пътечка. Ако героите тръгнат по нея, тя ще ги 
изведе до разнебитено гробище, което също явно не се използва с години. 
Самата къща и гробището са оградени с големи зидове. 

Ако героите тръгнат да претърсват гробището, от листата и лианите по 
пода ще наизскочат към 8 планктанта (хора-растения), които нападат 
приключенците. Ако ги победят и успеят за Предчувствие, те ще намерят 
гробовете на търговеца и неговия син и виждат, че мястото е изкопано 
наскоро (+25 точки за опит). Ако пак успеят да хвърлят за Предчувствие, 
те ще се досетят, че духовете им сигурно вият в къщата (още 25 точки). 

Ако решат да влязат в къщата, за тях има следните варианти: 
• Могат да слязат в подземието на къщата, където ги нападат две 
бойни твари и отряд скелети. Нищо интересно няма там. 

• Могат да влязат в голямата зала на 1 етаж, където на една маса седи 
и плаче духът на сина на търговеца. Той ще изчезне, веднага щом 
влязат героите, а на масата ще един кръст, който героите могат да 
вземат. Нищо друго интересно няма тук. 

• На 2 етаж са господарските спални и там героите се натъкват на 
орда от вампири миниони (около 20). Ако обаче героите насочат 
кръста към тях, ще останат само към 12-13. Тук също няма нищо 
интересно. 



 29 

• На 3 етаж героите се натъкват на чил-зомбита (около 5 и едно хълк 
зомби). На тях обаче кръста не им действа. Тук също няма нищо 
интересно. 

• Ако героите се качат на тавана, към тях се насочва духът на 
търговеца, който се опитва да ги спре да не намерят амулета му 
(виж дневника му в края на приключението). След началото на 
битката, от един шкаф наблизо наизскачат 2 мумии в помощ на 
духа. Кръста тук също не помага. Ако героите победят, в един стар 
сандък те ще намерят амулета, който търсят, торба с 500 жълтици, 
два скъпоценни камъни на стойност около 250 жълтици всеки, 
както и 2 случайни отвари и 2 свитъка. Нищо друго интересно няма 
повече тук. 

 
Ако героите индифицират амулета, те ще разберат, че той свети в 

червено, когато наблизо има дракон. Освен това този, който го затопли с 
ръце (отнема 1 рунд, КРАТКО), може да изпраща магическа стрела, която 
се изстрелва от него в някаква посока. Тази стрела, която се изпраща, има 
критически (двоен) ефект, ако с нея се уцели дракон. 

Сега на героите не остава нищо друго освен отново да се завърнат при 
старата Герди, която да разчете символите върху втория амулет, за да се 
открие къде се намира третият. 

 
ГЛАВА 20: Амулетът на лича 

 
 Старата Герди за кой ли път започва своя разказ. 
 

„Този път аз ще ви разкажа за един могъщ чародей, който се обърнал 
към злото в търсене на своето могъщество. Той е известен из тези земи 
като Нектос Прокълнатия да не умре. Чували ли сте това име? 
 В началото Нектос бил обикновен магьосник, който обаче изпитвал 
панически страх от това, че един ден ще умре. Ето защо, в опит да избегне 
смъртта, той извършил магическа церемония върху себе си и така се 
превърнал на демон лич. По този начин той прескочил смъртта с векове. 
 Тогава, виждайки, че нищо не може да го спре, той застанал начело 
на една армия от немъртви и решил с нея да завладее Драконовите 
планини. Слава богу, преди да настъпи към планините, личът влязъл в 
сражение с армията на един добър местен крал, който разбил войниците му 
и така немъртвите не успели да щурмуват планината. Колкото до лича, той 
бил линчуван от войниците на краля, а трупът му бил погребан в една 
крипта на северозапад от тук в самото подножие на планината. Легендата 
говори, че когато го погребвали, на врата му сложили третия от трите 
магически амулета, за да не вампиряса отново. Криптата се пазила от 
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могъщ тъмен рицар, който бил прокълнат с магия да не умре, така както 
бил прокълнат самият Нектос. Двамата с лича били смъртоносни бойци. 
 Вашата следваща задача ще бъде да проникнете в криптата и да 
вземете амулета от врата на лича. Но бъдете безкрайно внимателни, тази 
крипта е стара почти няколко века и в нея освен двамата бойци вероятно 
ще има и чудовища, каквито не сте си и представяли. Веднъж взели 
амулета, върнете се при мен, за да ви възстановя силите и да измислим 
какво да правим нататък. Няма повече време, тръгвайте незабавно!”  
 

Героите разбират, че времето наистина е много ценно и не чакат да 
ги подканят. Целта е ясна – криптата на лича на северозапад от тук! 
   

ГЛАВА 21: В криптата 
 

 Малко преди да стигнат до криптата, героите са нападнати от пет 
озверели огрета, но могат да избягат, ако искат. 
 Криптата е цялата в прах и сякаш изглежда, че тук никой не е 
стъпвал с години. В нея има общо 8 помещения, които са описани в 
детайли по-долу. 
 

СЕКТОР 1: Вход към криптата 
 

 Тук е входът към криптата. Всичко е потънало в прах и огромни 
паяжини. Личи си, че  никой не е стъпвал тук от години. Единственият 
знак, че тук вероятно се спотайват немъртви, е една купчина кости в 
единия край на залата. До нея има нисък таван, който отвежда до Сектор 2. 
 

СЕКТОР 2: Голямата зала 
 

 Героите влизат в голяма зала, в която има огромна маса, способна да 
побере около 10 души. На масата гуляят и пируват 10 скелета и 1 скелет 
военачалник, които нападат приключенците. По стените на стаята са 
сложени старинни оръжия и щитове, но след щателна проверка, героите 
разбират, че всичко е само декоративно. Нищо друго интересно няма тук. 
 

СЕКТОР 3: Кухнята 
 
 Тук се намира кухнята на подземието. Наглед всичко е мрачно и 
прашно. Вижда се камина, огромен казан и някакви шкафове. Ако героите 
тръгнат да претърсват, от казана ще изскочи един трол, а от шкафовете – 
към 4-5 гоула. Нищо друго интересно няма повече тук. 
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СЕКТОР 4: Бална зала 
 

 Когато героите влизат тук, те попадат на бална забава от немъртви. 
На светлините на факлата те виждат около 15 вампира, които танцуват. 
Танцът предвождат 2 твари, които насъскват вампирите срещу героите. 
Нищо друго интересно няма повече тук. 
 

СЕКТОР 5: Склад за материали 
 

 Тук работниците на криптата са складирали всички материали, кирки 
и чукове, с които са изкопали този мрачен мавзолей. Ако героите 
претърсят внимателно, от ненужните инструменти ще изскочат 3 огромни 
змии. Нищо интересно няма повече тук. 
 

СЕКТОР 6: Гардеробна 
 

 Тук е пълно с отдавна разпаднали се дрехи, пробити обувки, 
ръждясали украшения и т.н. Ако героите претърсят, от старите дрехи ще 
изскочат няколко призраци, които ще атакуват приключенците. Ако 
победят, героите ще намерят скрито сандъче в стената, в което има 
случайно украшение, случайна скъпоценност и 2з100 пари. Нищо друго 
интересно няма повече тук. 
 

СЕКТОР 7: Караулна 
 

 Този коридор се пази от пет разгневени двойници, които нападат 
приключенците, ако те се опитат да преминат. 
 

СЕКТОР 8: Стая със саркофаг 
 

 Тук гробницата се пази от 1 тъмен рицар, който напада героите. В 
саркофага обаче дебне мумия лорд, която героите трябва да убият. Ако го 
сторят, умира и рицаря. Ако успеят да победят, в останките на мумията 
героите ще намерят третата част от магическия амулет. Той дава +2 АС и 
+2 Воля, +12 защита от огън и лед. Ако трите части се съберат на едно 
място, новият амулет абсорбира всички насочени магии към героя, който 
го носи. Освен това в саркофага, героите намират и 5з100 жълтици. Сега 
героите могат да се завърнат при Старата Герди. 
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ГЛАВА 22: Господарят на покварата 

 
  

Героите тръгват към блатата, за да се срещнат отново със Старата 
Герди и... се изгубват в тъмните блата. Вместо в къщичката на старицата, 
те се озовават в дън блата тилилейски и се налага да газят до ушите в рядка 
кал, докато търсят как да се върнат на пътя. Тогава ги нападат два 
базилиска (ако героите загинат, те се събуждат при Старата Герди,  но 
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раниците им са празни). Ако победят, те стигат до стените на древен 
параклис, в който ги посреща един луд мрачен жрец (виж края на 
приключението) заедно със своята армия от зомбита. Ако героите победят, 
те намират пътя до къщичката на старицата. Ако загубят, виж по-горе. 
 

ГЛАВА 23: Погребението на старицата 
 

 Когато героите стигат до старицата, тя ги слага да спят и обещава на 
другия ден да им разкаже каквото още знае за Драконовите планини. Но за 
съжаление, на другия ден те заварват дъщеря й да плачи и да се вайка, 
защото през нощта майка й е починала. Тя моли героите да й помогнат в 
погребението. След това тя им казва, че последното, което чула да изрича 
майка й, било, че някакъв град на име Дълбока падина, който се намирал в 
подножието на планините на север от тук, бил нападнат от дракони и 
обединили се с тях коболди. Героите трябва да отидат натам, надявайки се, 
че така ще открият начин да разчетат картата, която те намериха в Лорд 
Кавиус – последната следа, която им остана! 
 

ГЛАВА 24: Градчето Дълбока падина 

 
  

Героите стигат в близост до градчето Дълбока падина и попадат на 
схватка на един човек в ловджийки дрехи и отряд коболди. В момента, в 
който героите нападат коболдите, за да помогнат, човекът извиква от 
благодарност и... припада. Когато героите побеждават коболдите, те носят 
тялото на човека в селото, но го заварват опожарено и опустошено. Всички 
жители на града са мъртви или избягали. Докато го претърсват, човекът  
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идва в съзнание и се представя като Лотар. Героите разбират, че при тях е 
героят, който те търсят. Лотар им казва, че знае за входа към планините, но 
първо има малко работа в селото. Той търси една девойка, в която е бил 
влюбен и която щяла да се ожени за него, ако успее да я намери. След 
дълго лутане, героите стигат до къщата й, в която – според спомените на 
Лотар – живеело момичето. За съжаление, къщата е празна и изоставена. В 
този миг три зелени дракона кацат насред двора на къщата. Тогава Лотар 
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прави знак на героите и после се обръща за помощ към драконите като им 
казва следното: 
 
 „Уважаеми дракони, моите чест и почитания към вас. Казвам се 
Лотар и съм човек рейнджър, който и преди е говорил с ваши събратя. А 
това (той сочи към героите) са мои приятели, които търсят входа към 
митичните драконови планини, от където вие самите идвате. Аз лично едва 
ли ще ги придружа в това приключение, защото загубих своята любима и 
сега не ми остава нищо друго освен да се върна в родното си село и да 
страдам от любов по нея. Но – тук той прави чаровна усмивка – вие 
можете да насочите моите приятели към планините и те ще ви бъдат вечно 
благодарни, ако с ваша помощ успеят да прекосят към другите части на 
Империята. Те са готови на всичко, за да излязат от другата страна!” 
 
 Двата дракона го изслушват внимателно и после единият се 
прокашля като издиша огън и пушек. След това другият казва: 
 
 „Здравейте, странници! Входът към прохода, който извежда извън 
Драконовите планини е древен и много таен. Там не се допускат смъртни 
хора и същества като елфи и тийфлинги. Всъщност дори да се допуснат, те 
няма да оцелеят дълго в подземията и ще умрат още преди да са излезли от 
другата страна. Но тъй като ти, страннико, знаеш нашият език и изпитваш 
истинска любов към изгубената си, ще изпълним твоето искане и ще 
помогнем на твоите приятели да стигнат до планината, а от там да се 
оправят както си знаят. Ще ги вземем с нас на крилете ни и бързо ще 
стигнем до прохода, но няма да го направим даром. Виждаме, че вие сте 
опитни приключенци и сигурно имате доста магически предмети. Нека 
всеки да даде по един артефакт по негов избор като цена за това пътуване. 
Само срещу това заплащане, ние ще ви превозим до входа на планината. Е, 
какво ще кажете?” 
 
 Ако героите се двоумят, Лотар им прави знак, че трябва да приемат. 
Нека всеки от тях да задраска един магически предмет по негов избор. 
След това те се качват на гърба на драконите и литват нагоре! (СЛЕДВА!) 
 

ДАННИ ЗА ПРОТИВНИЦИТЕ 
 
Артур Магическия воин     Ранг 10 Елитен контролер 
Човек хуманоид             Опит 1200 
 
Инициатива +17      Предчувствие +12 
 
Кръв 222; Ранен 111; виж също специално възстановяване 
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AC 28; Здраве 26; Рефлекс 23; Воля 22 
Спасителни хвърляния +3 
Скорост 8 
Допълнително действие 1 
  
Атака с велик меч (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 2; +18 с/у AC; 1з12 +12 и противникът пада на земята. 
Атака с арбалет (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 22; +14 с/у АС; 1з10 +6 (Артур изстрелва по 2 стрели наведнъж). 
Пронизващ поглед (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 12; +15 с/у Воля; Противникът търпи щета от – 3 на всички защити (може 
да се прави по веднъж на герой). 

Магия с меча (стандартно; веднъж в битка) – Оръжие 
• Обсег 12 (напред): +16 с/у Здраве; 2з12 +12 по всички. 

Специално възстановяване (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Лечение 
• Върху себе си; Артур вдига меча си, който му влива нови сили (прибави му 66 

точки за кръв веднага). 
Магическа стена (стандартно; веднъж в битка) – Илюзия 

• Около себе си; Артур описва кръг около себе си с меча и е заобиколен от силова 
енергия около себе си; всеки, който се опита да стигне до него, за да го удари, 
пада на земята; стената не спира магии и стрели; трае 6 хода. 

 
Уклон Зъл       Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +12, Заплаха +15, Промъкване +10 
Предмети Магически меч +2, Магическа броня +2 
 

 
Аркейна Амазонка Воин-маг    Ранг 8 Елитен контролер 
Човек хуманоид             Опит 800 
 
Инициатива +15      Предчувствие +8 
 
Кръв 88; Ранен 44; виж също проклятие 
AC 18; Здраве 18; Рефлекс 15; Воля 24 
Спасителни хвърляния +2 
Скорост 7 
Допълнително действие 1 
  
Атака с къс меч (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 1; +12 с/у AC; 1з6 +6 и противникът е избутан с 1 поле. 
Атака с арбалет (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 22; +15 с/у АС; 1з10 +5 (Аркейна изстрелва по 2 стрели наведнъж). 
Ледени очи (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 1; +18 с/у Воля; Противникът замръзва за 2 хода (може да се прави по 
веднъж на герой). 

Магия с меча (стандартно; веднъж в битка) – Оръжие 
• Обсег 12 (напред): +16 с/у Здраве; 2з8 +8 по всички. 

Проклятие (кратко; веднъж в битка, когато е ранена) –  Психическа атака 
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• Върху всички противници около нея; +18 с/у Воля; всички падат на земята и не 
могат да се изправят, докато не метнат за воля (в своя рунд). 

Левитация (стандартно; веднъж в битка) – Илюзия 
• Около себе си; Аркейна се издига във въздуха и не може да бъде застигната от 

противници (не важи за стрели и магии); трае 6 хода. 
 
Уклон Необвързан      Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +15, Заплаха +4, Промъкване +12 
Предмети Магически меч +1 
 

 
Руйбино Майстора-крадец     Ранг 8 Елитен Убиец 
Човек хуманоид                  Опит 800 
 
Инициатива +22      Предчувствие +18 
 
Кръв 122; Ранен 61; виж също специално преместване 
AC 20; Здраве 18; Рефлекс 26; Воля 14 
Спасителни хвърляния +2 
Скорост 9 
Допълнително действие 1 
  
Атака с кинжал (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 1; +16 с/у AC; 1з6 +6 и противникът пада на земята. 
Атака с арбалет (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 22; +18 с/у АС; 1з10 +6 (Руйбино изстрелва по 2 стрели наведнъж). 
Пясък в очите (кратко; постоянно) – Физическо 

• Обсег 4; +18 с/у Рефлекс; Противникът е заслепен и не действа 2 хода (може да 
се прави по веднъж на герой). 

Подъл кинжал (стандартно; веднъж в битка) – Оръжие 
• Обсег 12 (напред): +18 с/у АС; 1з6 +6 (кинжалът се изстрелва и всеки, който е 

покосен от него, се измества с 2 полета назад). 
Специално преместване (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Движене 

• Върху себе си; Руйбино изведнъж прави страхотно салто и се озовава на другия 
край на бойното поле. 

Бойно предимство (свободно; постоянно, ако го има) – Оръжие 
• За себе си; Руйбино нанася допълнително щета от 2з8.  

 
Уклон Зъл       Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +18, Заплаха +14, Промъкване +16 
Предмети Магически кинжал +1 
 

 
Ранкъл Магьосника     Ранг 10 Елитен контролер 
Човек хуманоид             Опит 1000 
 
Инициатива +15      Предчувствие +15 
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Кръв 133; Ранен 66; виж също специален знак 
AC 18; Здраве 18; Рефлекс 18; Воля 28 
Спасителни хвърляния +2 
Скорост 6 
Допълнително действие 1 
  
Атака с жезъл (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 1; +12 с/у AC; 1з6 +6. 
Магическа стрела (стандартно; постоянно) – Магия 

• Обсег 22; +18 с/у Рефлекс; 2з4 +8 (Ранкъл изстрелва по 2 стрели наведнъж). 
Замайващ поглед (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 12; +18 с/у Воля; Противникът отказва да се бие за 2 хода (може да се 
прави по веднъж на герой). 

Сияещ жезъл (стандартно; веднъж в битка) – Магическо оръжие 
• Обсег 12 (напред): +18 с/у Воля; 4з6 +12 по всички. 

Специален знак (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Психическа атака 
• Обсег 1; +18 с/у Воля; Ранкъл маркира 1 противник, ако успее да го удари с 

жезъла в следващата си атака, този герой се вкаменява. 
Магически телепорт (стандартно; веднъж в битка) – Движение 

• За себе си; Ранкъл има възможност да направи телепорт в другия край на 
бойното поле.  

 
Уклон Зъл       Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +14, Заплаха +14, Промъкване +8 
Предмети Магически жезъл 
 

 
Лорд Кавиус       Ранг 12 Елитен контролер 
Човек хуманоид-демон            Опит 1500 
 
Инициатива +24      Предчувствие +18 
 
Кръв 303; Ранен 151; виж също спасение на меча 
AC 28; Здраве 28; Рефлекс 22; Воля 24 
Спасителни хвърляния +3 
Скорост 10 
Допълнително действие 1 
  
Атака с велик меч (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 2; +20 с/у AC; 1з12 +12 и противникът пада на земята. 
Атака с арбалет (стандартно; постоянно) – Оръжие 

• Обсег 22; +16 с/у АС; 1з10 +8 (Лорда изстрелва по 2 стрели наведнъж). 
Демоничен вид (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 12; +15 с/у Воля; Противникът трябва да се бие 2 рунда с приятелите си 
(може да се прави по веднъж на герой). 

Магия с меча (стандартно; веднъж в битка) – Оръжие 
• Обсег 12 (напред): +18 с/у Здраве; 2з12 +12 по всички. 

Спасение на меча (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Телепорт 
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• Върху себе си; Лорда вдига меча си, който го издига нагоре в залата, където 
лорда застава и почва да обстрелва със стрели героите. 

Проход (стандартно; веднъж в битка) – Илюзия 
• Около себе си; Лорда пробива дупка във въздуха с меча си, от която започват да 

изскачат дяволи миниони до края на битката.  
 
Уклон Зъл       Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +16, Заплаха +18, Промъкване +12 
Предмети Магически меч +2, Магическа броня +2 
 

 
Търговеца-дух      Ранг 10 Елитен контролер 
Призрак немъртъв             Опит 1000 
 
Инициатива +20      Предчувствие +20 
 
Кръв 266; Ранен 133; виж също мигновено взривяване 
AC 25; Здраве 25; Рефлекс 25; Воля 25 
Спасителни хвърляния +3 
Скорост 12 
Допълнително действие 1 
  
Атака с докосване (стандартно; постоянно) – Докосване 

• Обсег 2; +20 с/у Воля; 1з12 +12 и противникът пада на земята. 
Призрачни мълнии (стандартно; постоянно) – Лъчи 

• Обсег 22; +18 с/у Рефлекс; 1з10 +6 (Духът изстрелва по 2 мълнии наведнъж). 
Летене в мрака (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 12; +18 с/у Воля; Противникът левитира за 2 рунда и не може да се бие 
нормално (може да се прави по веднъж на герой). 

Магия за мрак (стандартно; веднъж в битка) – Магия 
• Всичко наоколо става тъмно като в рог до края на битката. 

Мигновено взривяване (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Магия 
• Обсег 12 (около): +18 с/у Здраве; 4з6 +12 (Духът се взривява на части и после 

пак се събира на другия край на картата). 
Магическо завихряне (стандартно; веднъж в битка) – Илюзия 

• Около себе си; Духът завихря всички герои около себе си във въздуха за 1-6 
рунда (всеки герой хвърля 1з6). 

 
Уклон Зъл       Езици Човешки 
Умения Заплаха +18, Промъкване +24 
Предмети няма 
 

 
Жрец на блатата          Ранг 8 Елитен контрол 
Човек хуманоид             Опит 800 
 
Инициатива +12      Предчувствие +8 
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Кръв 166; Ранен 83; виж също плаващи пясъци 
AC 22; Здраве 24; Рефлекс 22; Воля 24 
Спасителни хвърляния +2 
Скорост 8 
Допълнително действие 1 
  
Атака с череп от тиня (стандартно; постоянно) – Череп 

• Обсег 1; +16 с/у AC; 1з10 +10. 
Атака с пръски тиня (стандартно; постоянно) – Тиня 

• Обсег 22; +12 с/у АС; 1з8 +8 (шамана изстрелва по 2 пръски тиня наведнъж). 
Миризма на тиня (кратко; постоянно) – Психическа атака 

• Обсег 12; +14 с/у Воля; Противникът иска да избяга от битката (може да се 
прави по веднъж на герой). 

Отваряне на черепа (стандартно; веднъж в битка) – Череп от тиня 
• Обсег 12 (напред): +18 с/у Здраве; 6з6 +6 по всички. 

Плаващи пясъци (кратко; веднъж в битка, когато е ранен) –  Движение 
• Обсег 4 (около); +18 с/у Рефлекс (който не успее, започва да потъва в тинята). 

Лековита тиня (стандартно; веднъж в битка) – Лечение 
• На себе си; Шаманът започва да се мажи с тиня и се излекува напълно от раните. 

 
Уклон Зъл       Езици Човешки, Тийфлингски 
Умения Измама +15, Заплаха +12, Промъкване +8 
Предмети Магически череп 

 

 


