
KKKKAZAMATAAZAMATAAZAMATAAZAMATA----KALAMAJKAKALAMAJKAKALAMAJKAKALAMAJKA    
 
Kártyák 

 
Átkozott tárgyak 

Folytogató Nyaklánc ��� 

Holtak Könyve – minden játékos után +� 

Mázsás Csizmák �� 

Nemváltóvért �� – a játék szempontjából egy szabadon választott játékos ellentétes 

Nyílcsábító Fejkendő � – nyilakkal +�, mérgezett nyilakkal +� 

Részegség Itala – minden saját csapda után +� 

Torkos Tarisznya ���� – minden más tárgyat elnyel a saját kazamatából (a kukába 
kerülnek) 

Tüsszentőpor � 

Vérengző Kard (seprű?) ����� – minden saját szörny után -� 
Csapdák 

Akvárium (kép: vízzel töltött) ���� 

Csontozó (kép: tüskés hengerek) ��� 

Forgó falak � 

Futóhomok ��� 

Háló � 

Ketrec � – Mérges gázokkal együtt +� 

Lángszóró (kép: falakből kilövő lángnyelvek) ��� 

Lehulló szöges rács �� – Tüskékkel együtt +� 

Lengőpenge (kép: lendülő bárd) �� 

Medvecsapda �� 

Mérges gázok ��� – akvárummal együtt -� 

Mérgezett nyilak (kép: a falakből kivetődő nyilak) ��� 

Nyilak (kép: a falakből kivetődő nyilak) �� 

Omló plafon �� 

Prés (kép: összenyomódó falak) ���� 

Savköpő (kép: savat köpő vízköpő) ��� 

Szikla (kép: guruló kő) ���� 
Teleport – egy szabadon választott másik játékos egy szabadon választott kártyájának 

bónuszait élvezheti 

Tüskék (kép: földből előcsapó tüskék) ��� 

Verem �� 
Szörnyek 

Alakváltó – egy már a tulajdonosánál lévő szörny kártya tulajdonságait átveszi 

Barlog ������ – minden más szörnyet elkerget a saját kazamatából a kukába 

Cápa – ha van Akvárium, akkor ���� 



Csontvázharcos � 

Csuklyás – kínzókamrával �� 

Egy goblin –  minden goblin kártya után +� 

Gnoll �� 

Minotaurusz ���� 

Ogár ��� 

Óriáspókok � 

Ork (kép: malacfejű ork) �� 

Száz goblin ��� – minden goblin kártya után +� 

Szukubbusz �� – minden hímnemű játékos után +� 

Tíz goblin � – minden goblin kártya után +� 

Troll ��� – a játék végén tulajdonosa feldob egy aranyat, megtippeli, hogy fej, vagy 

írás. Ha eltalálja +� 

Vámpír �� –  minden hölgy játékos után +� 
Egyéb 

Hullórostély � 
Kincstár – Ha sorrakerül a tulajdonosa, elvesz egy aranyat a bedobottból (ha van), 

feldobja, megtippeli, hogy fej, vagy írás. Ha eltalálja, megtarthatja. 

Kínzókamra – csuklyással ��� 

 Labirintus/Útvesztő �� 
Raktár – Átkozott tárgyért eggyel kevesebb aranyat kell fizenie, mint amennyit ajánl 
 


