SZABÁLYOK
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS

3

JÁTÉKOSOK

8

1. KALAND

11

2. KALAND

15

3. KALAND

19

4. KALAND

21

ÜDVÖZLÜNK
A NINJAGO
SZEREPJÁTÉKBAN!

MIT JELENT A
SZEREPJÁTÉK?
A szerepjáték lehetőséget nyújt arra, hogy a játékosok
különböző karakterek bőrébe bújjanak egy-egy kaland
során. Ők döntenek a karakterük nevében, emellett játékos
társaikkal közösen terveket készíthetnek, rejtélyeket
oldhatnak meg és gonosztevőkkel harcolhatnak. A játékot a
játékmester vezeti.

Éppen most fedeztetek fel egy vadonatúj szórakozási
lehetőséget a NINJAGO világban! A kalandok során kedvenc
nindzsáitok bőrébe bújhattok, miközben rejtvényeket
oldotok meg és ellenségekkel harcoltok. Kezdjünk is bele!
Még nem ismeritek a nindzsa módszereket? Vagy inkább
saját szabályokat szeretnétek felállítani, hogy kibővítsétek
a játékot? Mutatunk néhány tippet és trükköt, melyek
segítenek kiválasztani a saját utatokat. Keressetek
ötleteket a szabályokhoz és a szerepjátékhoz, a szereplők
képességeihez és jellemzőihez, a klassz csatákhoz és
interakciókhoz, vagy merüljetek el négy izgalmas kalandban!
Ezután nindzsautatok bárhová elvezethet. Eljátszhatjátok
az összes vagy akár csak néhány kalandot, de kedvenc
részeiteket is kombinálhatjátok, majd kiegészíthetitek
őket agyafúrt történeteitekkel, hogy ravasz csavarokkal
színesítsétek a játékot. És ne felejtsétek el kinyomtatni
a karakterlapokat, hogy az összes klassz képességgel
felruházzátok nindzsáitokat, amire csak szükségük lehet
Shintaro tömlöceiben. Készen álltok arra, hogy dobjatok a
kockával és kiválasszátok a saját utatokat?

KALANDOK
A szerepjáték forgatókönyvét kalandnak hívjuk. Ha
egymással összefüggő kalandokat vesztek fel, azt fejezetnek
nevezzük.
A NINJAGO szerepjáték során nem kell egy teljes kalandot
végigjátszanotok, ha nem szeretnétek. A játékosok
kiválaszthatják karaktereik útját, így átugorhatják a
különböző kalandok helyszíneit.
Nézzétek meg a térképet! Itt megtaláljátok a különböző
NINJAGO szerepjáték-kalandok helyszíneinek szimbólumait.
A négyzetek a „Sárkány napja“ jeleneteit
szimbolizálják.
A háromszögek a „Veszély tömlöce“ jeleneteit
szimbolizálják.
A körök a „Feltámadtak sírja“ jeleneteit
szimbolizálják.
A hatszögek a „Választások“ jeleneteit szimbolizálják.

AMIRE
SZÜKSÉGETEK LESZ

Tehát előfordulhat, hogy a játékos karaktere átjut a
lávatavon a „Veszély tömlöce“ jelenetben, ám inkább
úgy dönt, hogy egy másik utat választ a Csontváztorony
felé. Esetleg a lávabarlangban is kiköthet a „Választások“
jelenetben. Vagy a „Sárkány napja“ jelenet kamrájában,
aminek falán különböző vésések találhatók. A játékmester
engedélyezheti a játékosoknak, hogy változtassanak útjukon
és azt is, hogy váltogassák a különböző kalandokat.

Válasszátok ki a játékmestert! Ő lesz az, aki elmeséli a
történetet és ismeri a szabályokat (lásd alább). A többieknek
pedig ki kell választaniuk a nindzsa karakterlapját, amivel
játszani szeretnének. Emellett szükség lesz még egy
kockára, melyet megtaláltok a kiválasztott NINJAGO
készletekben, valamint egy NINJAGO szerepjáték-kalandra.
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A JÁTÉKOSOK ÉS A
JÁTÉKMESTER
A szerepjátékban a játékmester és a játékosok
vesznek részt. Míg az egyik kalandban játékosként, a
következőben már játékmesterként vehetsz részt.
Játékosok: Bárki, aki a játékban a nindzsa szerepét
vállalja, az játékosnak minősül. Egy kaland pályáján
kiválaszthatod mi lesz a következő lépés, majd a
kockadobás után kiderül, hogy sikerrel jártál vagy
sem.
Játékmester: A te feladatod a játék irányítása. El kell
olvasnod a teljes kalandot, a nem-játékos karakterek
szerepébe kell bújnod és dobnod, valamint
gondoskodnod kell arról, hogy mindenki betartsa
a szabályokat. Hogyha szükséges, figyelmen kívül
hagyhatod a szabályokat, annak érdekében, hogy
továbbhaladjon a kaland. Az is előfordulhat, hogy a
játékosok döntéseihez kell alkalmazkodnod. Fogd fel
úgy, hogy te vagy a történetmesélő.
Külön megjegyzés: Ha játékosként szeretnéd
játszani a játékot, NE olvasd el a kaland tartalmát!
Csak magadnak rontanád el a mókát. Kizárólag a
játékmester olvashatja el a kaland részleteit.

JELLEMZŐK

KÉPESSÉGEK

CSATA

A NINJAGO szerepjáték karaktereinek fejenként
három jellemzőjük van. Ezek a következők:

A képességek olyan sajátosságok, melyeket a
karakterek különböző akciókhoz használhatnak.
Ha egy akciót muszáj megkísérelni, a karakternek a
képességét figyelmen kívül hagyva kell dobnia, hogy
kiderüljön, sikerrel jár-e vagy elbukik. Ha nincs meg a
szükséges képessége, a hozzá kapcsolódó Jellemzőt
érintően kell dobnia.
A képességek közé olyan dolgok tartoznak, mint
a futás, mászás, meggyőzés, elemi erők, Spinjitzu,
harcművészetek, sárkánylovaglás és még sok minden
más. Lentebb megtalálod a teljes listát. Néhány
lénynek, például a sárkányoknak is, olyan különleges
képességeik lehetnek, melyekkel más karakterek nem
rendelkeznek.

A nindzsáknak néha meg kell küzdeniük azért, hogy a
NINJAGO világot továbbra is biztonságban tudhassák.
A csatarendet úgy tervezték meg, hogy a játékbeli
harcok gyorsak és könnyűek legyenek.

TEST
Ez a jellemző minden fizikai akcióra vonatkozik.
A futástól és ugrástól kezdve a Spinjitzuig
minden idetartozik. Ha egy karakter valami fizikai
cselekedetre készül, de nincs hozzá különleges
képessége, használhatja helyette a TESTI jellemzőt.
ÁLLÓKÉPESSÉG
Ez a jellemző azt jelzi, hogy a játékos karaktere
mennyire ellenálló a sérülésekkel szemben. Bár
főleg harc közben van rá szükség, azonban olyan
helyzetekben is használhatod, amikor a karakternek
hatalmas kitartásra van szüksége.
ELME
Ez a jellemző minden olyat magában foglal, ami nem
fizikai. Ide tartozik a nyomok keresése, az elemi erők
használata, mások meggyőzése olyan dolgokról,
melyek az ő érdekeit szolgálják, stb. Ha egy karakter
gondolkodást igénylő interakcióra készül, de nincs meg
hozzá a képessége, használhatja az ELME jellemzőt.

A KOCKA

A harc különböző körökben zajlik. Ha egy nindzsát
szeretnél előnyhöz juttatni a csatában, hagyd, hogy
ő kezdjen. Ha igazságosabb harcot szeretnél, akkor
mindkét félnek dobnia kell (mindkét fél egyszer
dobhat). Aki a legtöbbet dobja, az kezdheti meg a
támadást.
Szívek és Koponyák: Ha valaki Szívet dob, az azt
jelenti, hogy a támadás rendkívül sikeres volt. Ez azt is
jelentheti, hogy az ellenfelet kiütötték vagy valamilyen
más módon jelentősen megsérült. (Ne feledd, hogy a
nindzsák sosem mérnek halálos csapást senkire).
Az, hogy mi történik, ha egy adott csata közben valaki
Szívet dob, a játékmesteren múlik.

TEST
Mászás
Elugrás
Sárkánylovaglás
Vezetés
Tűzokádás – Repülés
Rejtőzés
Ugrás – Navigálás
Futás
Spinjitzu robbanás
Spinjitzu ütések/rúgások
Spinjitzu tornádó
Lopakodás
Erő

Ha valaki Koponyát dob, az azt jelenti, hogy valami
rossz történt. Lehet, hogy a karakter nem találta el
a célpontot, így a falba vagy egy másik karakterbe
ütközött. Lehet, hogy megcsúszott és elesett, ezért
egy kört ki kell hagynia, amíg felépül. Fontos, hogy a
bukás fokát a játékmester határozza meg a játék során.

ÁLLÓKÉPESSÉG

A NINJAGO kockának öt oldala van. Szerepel rajta egyes,
kettes és hármas, valamint egy Szív és egy Koponya is.
Egy akció teljesítéséhez a játékos a következő három
lehetőség közül egyet fog kapni, miután eldobta a
kockát:
1)
Ha 1-est, 2-est vagy 3-ast dob, a játékosnak
hozzá kell adnia az adott számot a hozzá
kapcsolódó Jellemzőjéhez vagy képességéhez.
Ha az összeg eléri vagy meghaladja az akció
nehézségi szintjének a számát, az akció
sikeresnek minősül.
2) Ha a játékos Szívet dob, akkor az akció
automatikusan sikeresnek minősül. A nindzsák
nem egyszerűen csak teljesíthetik a kitűzött
célt, hanem látványosan tehetik mindezt.
3) Ha a játékos Koponyát dob, az automatikus
bukást jelent és hatalmas katasztrófához
vezethet.

ELME
Kovácsolás
Számítógépek
Elemi erő
Technika
Találékonyság – Nyelvek
Szerelés
Meggyőzés
Keresés
Cselezés
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TÁMADÁS

ZSÁKMÁNYDOBOZOK

MEGLEPETÉS

Ha bármelyik karakter megtámad egy másikat, akkor
dobni kell. A szám hozzáadódik a támadó karakter
kapcsolódó képességéhez vagy a TEST jellemzőjéhez
(lásd lentebb). A célpont dob, majd az összeget
hozzáadja az ÁLLÓKÉPESSÉG jellemzőjéhez. Ha a
támadó összege magasabb, mint a védőé, a támadás
sikeresnek minősül. Ha a támadó összege kisebb, mint
a védőé, a támadás sikertelen lesz.

A játékelemekkel ellátott négy NINJAGO készlet közül
mindegyikhez tartozik egy zsákmánydoboz, amiben
három Szív található. A legyőzött játékos karakterek
kivehetnek egy Szívet a zsákmánydobozból, hogy
azonnal felépüljenek. A zsákmánydobozok minden
kaland kezdetén újratölthetők.

Ha a támadók sikeresen meglepik a védőket, a védők
elvesztik az első kört a csata körökben.

Példa: Kai a harcművészetével megtámad egy
Feltámadt Harcost. 3-ast dob, így a támadás összege
15. A Feltámadt Harcos 1-est dob, így az ő összege 14.
Kai támadása sikeres volt.

SEBZÉS
Az első sikeres támadás minimális sebzést okoz az
ellenfélnek, nem befolyásolja a játékot. A második
elkábítja az ellenfelet, így az elveszti a következő
kört. A harmadik sikeres támadás akár négy körre is
kiütheti az ellenfelet.

Példa: Jay a Spinjitzu használatával megtámadja
Gyászhozót, a sárkányt. 3-ast dob, így összesen 15 a
támadás összege. Mivel a Gyászhozó ÁLLÓKÉPESSÉGE
21, a sárkánynak nincs szüksége dobásra. Jay támadása
kudarcot vallott.

Egy kiütött karakternek lehetősége van arra, hogy
megpróbáljon felépülni, mielőtt lemenne a négy
kör. A karakter minden körben dobhat, és ha Szívet
dob, akkor újra játszhat. Ellenkező esetben csak a
negyedik kör után épül fel.

A karakterek a támadáshoz használhatnak képességet
(például Spinjitzu ütéseket/rúgásokat), azonban ha
nincs használható képességük, a TEST jellemzőre
vonatkozó dobást kell bevetniük.
Példa: Nya egy Feltámadt Harcossal készül
megküzdeni. Ehhez a Spinjitzu ütéseket/rúgásokat
akarja bevetni. Miután dobott, az összeg hozzáadódik a
Spinjitzu ütések/rúgások képességszámához.

ELUGRÁS
A játékos karakter elugorhat egy támadás elől.
Ha megteszi, akkor dobnia kell, a számot pedig nem
az ÁLLÓKÉPESSÉG, hanem az elugrási képességének
a számához kell adnia. Ha túllépi a támadó összegét,
a támadás sikertelen lesz. Azonban, ha egy karakter
elugrik, az a következő körben nem támadhat.
Viszont futhat, ugorhat, mászhat vagy bármi mást
csinálhat. Az elugrás arra is használható, hogy a
játékosok kitérjenek a beomlások vagy bármilyen
természeti katasztrófák okozta sebzés elől.

Példa: Jay hálóvetéssel fog támadni egy ellenséges
nindzsára. Mivel nincs hálóvető képessége, a dobás
eredménye a TEST jellemzőjéhez adódik hozzá, mely
eldönti a végeredményt.
Ha az eredmény döntetlen, akkor a védő nyeri a csatát.

CSOPORTOS
AKCIÓK
A játékos karaktereknek lehetőségük van arra, hogy
csoportos akciót indítsanak, így növelhetik esélyeiket
a sikerre. Ha ez történik, akkor az egész csapatnak
egy dobása van. Ezután a csoport minden tagja +1-et
ad hozzá a teljes összeghez.
Példa: Hat nindzsa úgy dönt, hogy csoportos
Spinjitzu támadást mér egy sárkányra. Dobnak egyet,
majd az eredményt hozzáadják a játékos karakterek
között legmagasabb számú Spinjitzu képességhez.
Mivel az akcióban hat karakter szerepel, így +6-ot kell
hozzáadniuk az összeghez, hogy megkapják a végső
számot.
Ha Szívet vagy Koponyát dobnak egy csoportos
akció-kísérlet során, az akció automatikusan siker
vagy bukás lesz.

EGYÉB AKCIÓK
A karakterek a csatán kívül másféle interakcióba is
léphetnek egymással. Tegyük fel, hogy a nindzsa el
akarja terelni egy Feltámadt Harcos őr figyelmét.
Felhasználhatja a cselezés képességét a csontváz
ELME jellemzőjének nehézségi szintjével szemben.
Amikor játékmesterként irányítod ezeket az akciókat,
csak hagyatkozz a józan eszedre. Például, ha egy
Feltámadt Harcos nem túl okos, ezért egyszerűen
kicselezhető, akkor nem fogod tudni meggyőzni
arról, hogy forduljon a Koponyavarázsló ellen.
Egyszerűen nem elég okos ahhoz, hogy észérvekkel
meggyőzd.
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JÁTÉKOSOK
COLE
(FÖLD
NINDZSA
/ A FÖLD
MESTERE)
A Shintaro tömlöceiben Cole a saját múltjának
démonjaival találja szembe magát, ahol az anyja
halála okozta, lezáratlan érzés is kísérti. Cole még
fiatal volt, amikor Lilly meghalt, és Cole ezzel sosem
tudott megbékélni. Amikor utoljára beszélt vele,
Cole megígérte, hogy egy nap valamilyen módon
büszkévé teszi őt. A Shintaro-hegy legmélyén Cole
számára lehetőség nyílik arra, hogy betartsa az
ígéretét, amikor megtanulja a legendás „Spinjitzu
robbanást“ és arra használja, hogy legyőzze anyja
egykori ellenségét. Ehhez azonban saját erejéből
vezetővé kell válnia. Egy csodabogarakból álló
csirkefogó csapatot, az Upply-t kell vezetnie a
Shintaro-hegy legmélyén, és el kell sajátítania a
Spinjitzu robbanáshoz szükséges képességeket is.

KAI (TŰZ NINDZSA /
A TŰZ MESTERE)

JAY (VILLÁM NINDZSA /
A VILLÁMLÁS MESTERE)

Kai nagyon furcsa helyzetben találja magát, amikor
a földalatti lények, azaz a Geckle faj vezetőjének
„választják“. A Geckle-ek pedig sokkal forrófejűbbek
és lobbanékonyabbak, mint Kai! Egy másik földalatti
fajjal, a Munce-szal keveredtek háborúba, akik úgy
hiszik, hogy a Geckle-ek ellopták a legértékesebb
ereklyéjüket – egy misztikus kardot, a Megszabadítás
Elefántcsontpengéjét. Kai két tűz közé kerül, és arra
kényszerül, hogy belátásra bírja a két oldalt, békét
kössön közöttük és egyesítse őket, hogy az igazi
ellenségre koncentráljanak – a Koponyavarázslóra.

Jay-t, Lloydot és Nyát befogadta a Munce törzs,
ahol megismerkednek a vad Murtessa királynővel,
aki azonnal belehabarodik Jay-be. Jay kezdetben
hízelgőnek találja a figyelmét, a helyzet azonban
hamar rettenetessé válik, amikor a királynő kihívja
Nyát egy csatára, melynek győztese elnyeri Jay
kezét és összeházasodik vele. Nagyon nagy a
valószínűsége annak, hogy ha Nya elveszíti a csatát,
akkor Jay az egész életét a föld alatt fogja tölteni a
Munce királyaként – sorsa örökké elszakítaná őt a
felszíni világtól és nindzsatársától is!

TEST 10
Mászás 11, sárkánylovaglás 11, vezetés 12, rejtőzés 11,
ugrás 12, futás 11, Spinjitzu ütések/rúgások 12,
Spinjitzu tornádó 11, lopakodás 12, erő 11

TEST 10
Mászás 11, sárkánylovaglás 11, vezetés 11, rejtőzés
11, ugrás 11, navigálás 11, futás 11, Spinjitzu ütések/
rúgások 11, Spinjitzu tornádó 12, lopakodás 11, erő 11

ÁLLÓKÉPESSÉG 9

ÁLLÓKÉPESSÉG 9

ELME 9
Kovácsolás 10, elemi erő 11, meggyőzés 10,
keresés 10

ELME 9
Elemi erő 11,
találékonyság 11,
szerelés 11,
meggyőzés 12,
keresés 11

Elem
Tűz

TEST 10
Mászás 13, sárkánylovaglás 12, vezetés 11, rejtőzés
11, ugrás 11, futás 11, Spinjitzu robbanás 11, Spinjitzu
ütések/rúgások 12, Spinjitzu tornádó 11, lopakodás 11,
erő 12

NYA (VÍZ NINDZSA /
A VÍZ MESTERE)
Amikor a nindzsák szétválnak, Nyát, Lloydot és Jay-t
a Munce fogadja be. Ekkor Murtessa királynő azonnal
belehabarodik Jay-be, Nyában pedig riválist lát Jay
szívének elnyerésében. Murtessa kihívja Nyát egy
csatára. Nyának meg kell küzdenie vele, majd amikor
legyőzi Murtessát, ráébred, hogy át kellene vennie a
helyét, neki kell lennie az új Munce királynőnek!
Éljen soká Nya királynő! Azonban bátyjához
hasonlóan, Nya nem szeretné ezt a pozíciót, mivel
a királynővé válás sokkal nagyobb kihívást jelent,
mint amire számított. Ám addig mesterkedik,
amíg sikerül egyesítenie a két hadakozó törzset a
Koponyavarázsló ellen.

Elem
Villám

ÁLLÓKÉPESSÉG 9
ELME 10
Elemi erő 11, meggyőzés 12, keresés 11

TEST 10
Mászás, sárkánylovaglás 12, vezetés 11, rejtőzés 11,
ugrás 11, futás 12, Spinjitzu ütések/rúgások 11,
Spinjitzu tornádó 13, lopakodás 11, erő 11

Elem
Föld

ÁLLÓKÉPESSÉG 9
ELME 10
Kovácsolás 11, elemi erő 11, technika 13, szerelés 13,
meggyőzés 12, keresés 11
Elem
Víz
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1. NINJAGO KALAND
LLOYD (ZÖLD
NINDZSA / AZ
ENERGIA MESTERE)

A VESZÉLY
TÖMLÖCE

Olvasd hangosan:
Ahogy egyre beljebb haladtok a tömlöcben, a
levegő egyre inkább felforrósodik. Olyan érzés,
mintha egy kemence belsejében kuksolnátok.
Magatok előtt egy narancssárga ragyogást láttok
meg. Talán felgyulladt a tömlöc?

A főküldetés: A nindzsáknak át kell jutniuk Shintaro
tömlöcein, miközben a Megszabadítás Penge
helyének nyomait keresik. Az út során csapdákkal és
Feltámadt Harcosokkal kell szembenézniük.
Minden nindzsaképességükre szükség lesz ahhoz,
hogy elérjék a céljukat.

A hercegnőkkel (pl. Harumi hercegnővel) való múltja
miatt Lloyd gyanúsnak találja kezd Vania hercegnőt.
Meggyőződése, hogy átveri és valamiféle árulásra
készül. Ám Lloyd ezúttal téved. Vania jó hercegnő,
emellett bátor és hűséges barát, így Lloydnak rá
kell ébrednie, hogy ez a bizalmatlanság alaptalan és
nincs oka a gyanakvásra.

ZANE (TITÁN
NINDZSA / A JÉG
MESTERE)

TEST 10
Mászás 11, sárkánylovaglás 11, vezetés 11, rejtőzés
11, ugrás 12, futás 11, Spinjitzu ütések/rúgások 13,
Spinjitzu tornádó 12, lopakodás 11, erő 11
ÁLLÓKÉPESSÉG 10

Kai és Zane elszakadt a többi nindzsától, és a
Geckle-ek fogadták be őket, akik vezetőjük, a Geckle
kancellár, Gulch elé viszik őket. Ő kezdetben arra
gyanakszik, hogy csupán „húsos csontvázak“, akik a
Koponyavarázslót szolgálják. Hogy meggyőződjön
ártatlanságukról, Zane-t és Kait egy gödörbe
vesti, ahol szembe kell nézniük egy rémisztő
teremtménnyel, egy Minóval. Zane azonban
rádöbben, hogy a Mino valójában egyáltalán nem
ijesztő, egyszerűen csak a páncélja súlyától szenved.
Amikor kiszabadítja a teremtményt a páncélból,
azonnal engedelmessé válik és összebarátkozik
Zane-nel, aki végül a hatalmas lény hátán indul a
Koponyavarázsló elleni harcba.

ELME 10
Elemi erő 12,
meggyőzés 13,
keresés 12
Elem
Energia

TEST 10
Mászás 11, sárkánylovaglás 11, vezetés 11, rejtőzés
12, ugrás 12, futás 12, Spinjitzu ütések/rúgások 12,
Spinjitzu tornádó 11, lopakodás 12, erő 12
ÁLLÓKÉPESSÉG 11
ELME 10
Számítógépek 13, elemi erő 11, nyelvek 11,
meggyőzés 11, keresés 12

Adj lehetőséget a játékosoknak arra, hogy eldöntsék,
mit tegyenek. Haladhatnak tovább csoportban,
de akár előre is küldhetnek valakit, aki felfedezi a
terepet. Bármit is választanak, olvasd fel hangosan:
Most már tudjátok, honnan jön a hő és a fény.
A földben egy hatalmas gödör tátong, az alján
pedig forró láva fortyog. Valaki véletlenül a
peremére rúgott egy követ, ami belezuhant az izzó
masszába és amint a fehéren izzó folyadékba ért,
azonnal szétolvadt.
Ajaj! A gödröt nem lehet kikerülni, így a nindzsáknak
át kell jutniuk rajta. Két lehetőségük van:

ELSŐ JELENET
A lávató!
A nindzsák belevágtak a küldetésükbe a tömlöcön
keresztül. Olvasd hangosan:
Egymás mellett haladva lassan átkeltek a sötét,
nyirkos tömlöcön. Ha nem lennének fáklyáitok,
semmit sem látnátok. Mindenhonnan furcsa,
vinnyogó hangok szűrődnek, talán denevérek vagy
patkányok lehetnek. Időnként pedig egy sárkány
üvöltése visszhangzik az üreges térben.

Ugrás:
Hátrálj, szaladj és ugorj át a gödrön! Ez az ugrás 14es nehézségi szintű. Ha a játékos karaktere elbukik
vagy Koponyát dob, nem jut át a gödrön és zuhanni
kezd. Ekkor bevethet gyorsan egy TEST dobást – ha
Koponyán kívül bármi más az eredmény, meg tud
kapaszkodni a gödör szélében és megmenekülhet.
(Valaki más felhúzhatja őt). Ha Koponyát dob, akkor
nem éri el a gödör szélét. Ekkor egy másik játékos
sikeresen átugorhat, és közben elkaphatja és átviheti
a zuhanó játékost is. Ha néhány dolgot át kell
szervezned ahhoz, hogy életben tarts egy játékost,
az teljesen rendben van. Ha valaki már a kaland
elején megmártózik a lávában, az eléggé elveheti a
kedvét a játéktól.

Ha azt szeretnéd, hogy a játékosok kicsit beleéljék
magukat a hangulatba, keresztezzék szaladgáló
patkányok az útjukat, vagy repüljön el néhány denevér
a fejük fölött. A tömlöcben rengeteg kanyar és fordulat
van, tehát jobban teszik, ha valahogyan megjelölik
az útjukat, hogy ne tévedjenek el. Ha így döntenek,
akkor dobniuk kell az ELME jellemzőjük vagy a keresési
képességük ellen. A Koponyán kívül minden dobás
megmutatja nekik, hogy korábban ugyanebből az
okból már mások is megjelölték a falakat. De vajon volt
köztük olyan, akinek sikerült kijutnia?
Az előrehaladás során 12-es nehézségi szintű
keresési dobásokat kell kérned. A sikeres dobás azt
jelenti, hogy számos felszerelésdarabot találnak
szétszórva. Néhányuk törött, de találhatnak egy még
működő olajlámpást, néhány régi kötelet, a tömlöc
helyiségeinek elnagyolt térképét, valamint pár
zárfeltörőt, melyek később jól jöhetnek még.

Lengés:
Ha a nindzsák megtalálják a kötelet, feldobhatják
a fenti kiálló szikladarabra, és megpróbálhatnak
átlendülni a gödör fölött. A dobás könnyű. A lengés
TEST nehézségi szintje 12. Ha a játékos Koponyát dob,
a kötél elszakad. Nézd meg az „Ugrás“ bekezdést,
hogy megtudd, mi történik ha nem sikerül. Ha
elszakad a kötél, senki sem fogja tudni használni.
Amikor mindenki átért, olvasd fel hangosan:
Sikerült! De az út még csak most kezdődik...

Elem
Jég

10

11

MÁSODIK JELENET

A jó hír az, hogy a játékos karakternek sikerült
megkapaszkodnia a hídon. A rossz hír pedig az,
hogy rengeteget kell másznia ahhoz, hogy feljusson
a tetejére. Ám ami még ennél is rosszabb hír, hogy
a sziklák között élő valamik elkezdtek felmászni a
leszakadt hídon.

A Végzet hídja!
A főküldetés: A nindzsáknak át kell kelniük egy
régi, roskatag függőhídon, ami épp a legrosszabb
pillanatban szakad le.

Három, összesen 13-as nehézségi szintű mászást kell
dobnia ahhoz, hogy biztonságban feljusson a híd
tetejére. Ha a többi játékos kitalál valamit, amivel
segíthetnek (például emberi láncot alkotnak vagy
elemi erőket vetnek be), a szükséges dobások száma
lecsökkenthető. Ha Koponyát dob, az azt jelenti,
hogy a játékos visszazuhan. Ha Szívet dob, az azt
jelenti, hogy a játékos feltöltődik energiával, és első
próbálkozásra feljut a tetejére.

Olvasd hangosan:
Szépen haladtok előre, bár a sárkány üvöltése egyre
hangosabbá válik. Ezen a területen nem láttátok
annak a jelét, hogy mások is jártak volna erre
korábban. Lehet, hogy nem jutottak át a lávatavon,
vagy talán egyszerűen csak visszafordultak és
hazamentek.
A nindzsák egy hatalmas szakadékhoz érkeztek.
Az egyetlen út egy ősrégi függőhídon át vezet.

Ha túl sok ideig tart a játékos karakternek
felmásznia, nyugodtan megijesztheted azzal, hogy
a szakadékbeli teremtmények egyre közelebb és
közelebb érnek hozzá, így kicsit megsürgetheted.

Olvasd fel:
A függőhíd annyira régi, hogy azon tűnődtök,
vajon azonnal szétporlad-e, ha hozzáértek.
Annyira keskeny, hogy egyszerre csak egy valaki
kelhet át rajta. Egyébként sem lehettek biztosak
benne, hogy elbír többet egy valaki súlyánál. Ha
lenéztek, láthatjátok, hogy a hatalmas mélységben
borotvaéles sziklák vannak... és valami mocorog a
kövek között.

Miután az összes játékos karakter átjutott a híd
túloldalára, egy óriási, sziklába épített vasajtóval
találják szembe magukat. Zárva van. Ha a karakterek
az Első Jelenetben megtalálták a zárfeltörőket,
megpróbálhatják használni azokat – a zár
feltöréséhez 13-as nehézségi szintű TEST képesség
szükséges. De akár elemi erőkkel is elpusztíthatják
az ajtót. A Koponyán kívül ez bármelyik dobással
lehetséges.

Jó szórakozást hozzá! A szakadék olyan rémisztő
csúszó-mászók otthona, amik imádják ezt a
környezetet. Lehet, hogy még magán a hídon
is felbukkanhatnak. Nem jelentenek veszélyt a
játékosokra. Egyszerűen csak undorítóak.

Ha az elemi erők használata mellett döntenek,
hangsúlyozd ki, hogy ez hatalmas zajjal járhat,
rengeteg hőt generálhat vagy valamilyen más módon
is felhívhatja a figyelmet a nindzsákra. Ez fontos lesz
a Harmadik jelenetben.

Kezdetben úgy tűnik, hogy a híd valójában nem
olyan vészes, mint amilyennek kinéz. Hagyd, hogy
a játékos karakterek gond nélkül átjussanak rajta.
Hangsúlyozd ki, hogy a híd rettentően kileng,
miközben haladnak rajta, a kötelek úgy néznek ki,
mintha bármelyik pillanatban elpattanhatnának, stb.,
azonban hagyd, hogy átjussanak a túloldalra. Amikor
mindenki kezdi magát biztonságban érezni, várd
meg, amíg az utolsó játékos karaktere a híd felénél
jár, majd olvasd fel:
Csatt! Az elnyűtt kötelek, melyek a sziklához rögzítik
a hidat, hirtelen szétbomlanak és elszakadnak, így
az egyik vége eltűnik a szakadék mélyén!

HARMADIK JELENET
Velejéig romlott!
A főküldetés: A nindzsák összetalálkoznak a
Feltámadt Harcosok csapatával, akik hőseinket el
akarják altatni, örökre.
Ha a nindzsák a zárfeltörőkkel nyitották ki a vasajtót,
akkor a Feltámadt Harcosok nem tudnak az
érkezésükről. Ugorj a „Meglepetés“ bekezdéshez!
Ha elemi erőket vetettek be, akkor a Feltámadt
Harcosok felkészülten várják őket. Ugorj a „Rajtaütés“
bekezdéshez!

MEGJEGYZÉS: A legyőzött Feltámadt Harcosok
legyőzik, csontokká hullanak szét. Két kör után a
csontok újra összeállnak, így a Feltámadt Harcosok
újra képesek harcolni. A Feltámadt Harcosok nem
az eszükről híresek, így elég könnyű becsapni őket.
Fizikailag sem olyan erősek, mint a nindzsák, de
nincs is rá szükségük. Az erőbeli hiányosságaikat a
létszámukkal pótolják.

Ha egy nindzsa elbukik a dobás során, a többi
nindzsának meg kell őt mentenie, mielőtt túl
messzire sodródna tőlük. Próbálj minél drámaibb
hangulatot teremteni azzal, hogy csak az utolsó
pillanatban tudják megmenteni a nindzsát.
Ha legyőzték a Feltámadt Harcosokat, a nindzsák
továbbléphetnek a Negyedik jelenetre, ami a kaland
csúcspontja.

Meglepetés!

Rajtaütés!

Olvasd hangosan:
A sarkon megláttok 10 eleven csontvázat egy nagy
kamrában. Úgy tűnik, nem vettek észre titeket.

Olvasd hangosan:
Miután befordultok egy sarkon, egy hatalmas,
üres kamrában találjátok magatokat. Szinte
teljes némaság van, csak egy halk, nyikorgó hang
szűrődik felülről.

Hagyd, hogy a játékosok saját tervet eszeljenek
ki. Beronthatnak és egyből támadhatnak,
megpróbálhatják egyesével kicsalogatni a
Feltámadt Harcosokat, de akár be is osonhatnak
(15-ös nehézségi szintű lopakodás), mielőtt
összeütköznének csontos ellenségeikkel. Ezek közül
bármelyik működhet. Azonban hamar rá fognak jönni,
hogy amíg a csontok sértetlenek maradnak, addig a
Feltámadt Harcosok újra tudják építeni magukat.

A játékos karakterek keresési dobást is bevethetnek,
miközben a mennyezetet kémlelik.
Ha Szívet dobnak, észrevehetik a Feltámadt Harcosokat,
akik a mennyezethez rögzített köteleken lógnak.
Ha bármi mást dobnak, csak a sötétséget látják.
Ha a nindzsák észreveszik ellenségeiket, a Feltámadt
Harcosok azonnal lecsapnak rájuk, így nem lesz
meglepetésszerű a támadás. Ha nem veszik
észre őket, adj a nindzsáknak egy kis időt, hogy
körülnézzenek, és csak utána támadjanak a Feltámadt
Harcosok. Mivel meglepetésként éri őket, a csata
kezdetén a nindzsák elvesztik az első kört.

Mivel a nindzsáknak sikerült meglepetést okozniuk,
ezért a csata kezdetekor a Feltámadt Harcosok
elvesztik az első kört.
A nindzsák a csatát csakis úgy nyerhetik meg, ha
a) elpusztítják a csontokat vagy b) olyan messzire
szórják el őket, hogy sokkal több időbe telik majd
újra összerakniuk magukat. A nindzsák elemi erőket
is alkalmazhatnak a csontokon, de ha egy kicsit
meg szeretnéd nehezíteni a dolgukat, helyezz el a
kamrában néhány bosszúkövet, melyek elrabolják a
nindzsáktól ezeket a képességeket.

A nindzsák a csatát csakis úgy nyerhetik meg, ha
a) elpusztítják a csontokat vagy b) olyan messzire
szórják el őket, hogy sokkal több időbe telik majd
újra összerakniuk magukat. A nindzsák elemi erőket
is alkalmazhatnak a csontokon, de ha egy kicsit
meg szeretnéd nehezíteni a dolgukat, helyezz el a
kamrában néhány bosszúkövet, melyek elrabolják a
nindzsáktól ezeket a képességeket.

Ha a nindzsák nem tudják használni az erőiket, vagy a
játékosok egyszerűen csak úgy gondolják, hogy nincs
rá szükség, akkor akár 14-es nehézségi szintű keresési
dobást is bevethetnek. Ha sikerül, akkor a nindzsák
észreveszik a falban lévő repedést, ahonnan víz
csöpög. Ha elég kárt okoznak a falban, akkor kizúdul
a víz, ami elmossa a csontvázakat és a szétszórt
csontokat, így a nindzsáknak elég idejük lesz arra,
hogy elmeneküljenek. A nindzsák átúszhatnak a
vízen, hogy kijussanak (11-es nehézségi szintű TEST
képesség), vagy a Spinjitzu tornádóval elfújhatják a
vizet maguk elől (13-as nehézségi szintű Spinjitzu).

Ha a nindzsák nem tudják használni az erőiket, vagy
a játékosok egyszerűen csak úgy gondolják, hogy
nincs rá szükség, akkor akár 14-es nehézségi szintű
keresési dobást is bevethetnek. Ha sikerül, akkor a
nindzsák észreveszik a falban lévő repedést, ahonnan
víz csöpög.

FELTÁMADT HARCOS (10)
TEST 8
Mászás 10, rejtőzés 10, ugrás 10, futás 10,
lopakodás 10, erő 9
ÁLLÓKÉPESSÉG 13
ELME 2

12

13

Ha elég kárt okoznak a falban, akkor kizúdul a víz,
ami elmossa a csontvázakat és a szétszórt csontokat,
így a nindzsáknak elég idejük lesz arra, hogy
elmeneküljenek. A nindzsák átúszhatnak a vízen, hogy
kijussanak (11-es nehézségi szintű TEST képesség),
vagy a Spinjitzu tornádóval elfújhatják a vizet maguk
elől (13-as nehézségi szintű Spinjitzu).

A hangot a falakból szűrődő nyikorgó zaj váltja
fel. Egy 11-es szintű ELME dobással a falak nem
záródnak össze a nindzsák felé, hanem egyre
inkább eltávolodnak egymástól. Amikor a játékos
karaktereknek lehetőségük nyílik arra, hogy
elgondolkodjanak, hirtelen egy hangos dübörgés töri
meg a csendet az alagút két vége felől.

Ha egy nindzsa elbukik a dobás során, a többi
nindzsának meg kell őt mentenie, mielőtt túl
messzire sodródna tőlük. Próbálj minél drámaibb
hangulatot teremteni azzal, hogy csak az utolsó
pillanatban tudják megmenteni a nindzsát.

Ekkor ráébrednek, miért szélesedett ki az alagút –
hogy legyen elég hely két hatalmas sziklatömbnek,
melyek az alagút két végéből feléjük gurulnak!
Szerencsére az alagút elég hosszú ahhoz, hogy legyen
idejük megmenekülni. De nem lesz könnyű dolguk.
A fizikai támadások nem okoznak elég kárt ahhoz,
hogy megállítsák a sziklatömböket.
A mesterséges gátakat, például a jégfalakat darabokra
zúzzák. Ha egyénenként használják az elemi erőiket, a
sziklatömbök még akkor sem állnak meg.

Ha legyőzték a Feltámadt Harcosokat, a nindzsák
továbbléphetnek a Negyedik jelenetre, ami a kaland
csúcspontja.

NEGYEDIK JELENET

A megoldás a Koponyavarázsló utalásában rejlik:
„közös erővel harcoltok“. Ha a nindzsák egyesítik
elemi erőiket, szétzúzhatják a sziklatömböket,
mielőtt még túl késő lenne. Ha a játékosok nem
tudják, mit tegyenek ebben a jelenetben, akkor 12-es
nehézségi szintű ELME dobásokat vethetnek be –
ha sikerül, akkor hirtelen eszükbe jut, mit mondott
a Koponyavarázsló, és remélhetőleg rájönnek arra,
hogy egyesíteniük kell az erőiket.

Két tűz között!
A főküldetés: A nindzsáknak egy végső csapdával
kell szembenézniük, mielőtt rátalálnának a kardok
titkos helyére.
Olvasd hangosan:
Besétáltok egy hosszú, keskeny alagútba. Amikor
félúton jártok, hirtelen hűvös szellő csap meg titeket,
és eloltja a fáklyáitok lángját. Azonban nem sokáig
maradtok sötétben. A mennyezetbe ágyazódott,
ragyogó sziklák fénybe borítják a területet.

De mi lesz, ha mégsem? Kudarcra lesznek ítélve?
Nem, mert van egy másik módja is a menekülésnek,
azonban ez elég kockázatos. Lyukat robbanthatnak a
talajba, annak reményében, hogy az egyik sziklatömb
belegurul, mielőtt a másik elérné őket. Ezután át kell
ugraniuk a lyukon, hogy biztonságban legyenek (15-ös
nehézségi szintű ugrás), mielőtt a második sziklatömb
odaérne. Tyű! Reméljük, erre nem kerül sor.

A fáklyákat nem lehet újra meggyújtani, akárhányszor
is próbálkoznak. Amint a játékos karakterek készen
állnak arra, hogy továbbhaladjanak, olvasd fel
hangosan:
„Jól vigyázzatok, betolakodók!“ – zengi egy hang.
A hang alapján felismeritek a Koponyavarázslót.
„Azután kutattok, amit sosem fogtok megtalálni.
Egyedül a végzetetek pillanatára bukkantatok rá.
Csupán egy apró reménysugarat kaptok tőlem a
túlélésre, de tudom, úgysem vagytok elég bölcsek
ahhoz, hogy megértsétek: ha nem közös erővel
harcoltok, egyedül fogtok kudarcot vallani.“

Ha a nindzsák túlélik a csapdát, a Koponyavarázsló
újra megszólal:
„Ostobák! Csak késleltetitek a közelgő
vereségeteket. De a sorsotok elől nem
menekülhettek. A Koponyatoronyban várok, ahol a
Megszabadítás Pengéivel fogok lesújtani rátok!“
A nindzsák most már tudják, hol kell keresniük az
eltűnt kardokat. Olvasd hangosan:
Haragjában a Koponyavarázsló felfedte,
amit tudnotok kell: hogy hol találjátok meg a
Megszabadítás Pengéit!
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2. NINJAGO KALAND
A SÁRKÁNY NAPJA!

Csak egyetlen rész tanulmányozására lesz idejük
– vagy a jobb falon vagy a bal falon található
vésésekre. A nindzsáknak el kell dönteniük, melyik
falat akarják megnézni. (Ha az az ötletük támad,
hogy két részre osztják a csapatot és mindkettőt
megnézik, akkor a láva egyre sűrűbben kezd folyni,
így fennáll a veszélye annak, hogy egyik oldalt sem
fogják látni).

Ahhoz, hogy megmentsék Wu mestert, a
nindzsáknak ki kell találniuk, hogyan cselezzék ki a
Koponyavarázsló nagy erejű sárkányát.

ELSŐ JELENET

A jobb oldali fal
Olvasd fel:
Olvasd: Réges-régen egy hatalmas sárkány
elpusztította a Geckle-ek és a Munce földjeit.
Csupán egy, a hegy túloldalán élő hős tettei
mentették meg az embereket. A sárkány meghalt,
és helyreállt a béke.
Ám a Koponyavarázsló Hazza D’ur Koponyájának
erejével visszahozta a teremtményt az élők sorába,
egy csontvázsárkány alakjában. A fenevad tudja,
hogy a Koponyavarázslónak köszönheti az életét,
ezért engedelmeskednie kell neki.

Hozzátok vissza a sárkányomat...
A főküldetés: Wu mestert elrabolták, a nindzsák
küldetése pedig hogy kiszabadítsák őt. Először
azonban megtudhatnak néhány dolgot a
Koponyavarázsló sárkányáról, ami később még
hasznos lehet.
Olvasd hangosan:
Wu mestert elrabolták! A Geckle-ek azonban
figyelmeztettek titeket, hogy ha el akartok jutni
hozzá, az azt jelenti, hogy ki kell cseleznetek a
Koponyavarázsló hatalmas sárkányát. Eddig is
nehéz dolgotok volt, de ez már szinte lehetetlennek
tűnik.

A bal oldali fal
Egy 11-es nehézségi szintű ELME dobás
(vagy Szív dobás) a következőket tárja fel.

A nindzsák már Shintaro tömlöceiben vágnak bele
ebbe a küldetésbe. Két váratlan ajándékra tehetnek
szert: információra és felszerelésre.
Ehhez a kalandhoz mindkettő elengedhetetlen lesz.

Olvasd fel:
A sárkány csontváz formájában erősebb, mint
valaha. Sosem fárad el. A hatalmas ereje mellett
zöld tüzet is okád. Az üvöltéséről híres, ami képes az
egész hegyet megrengetni.

Olvasd fel:
Beléptek egy hatalmas, boltíves kamrába,
melynek falait különös vésések borítják. Az
egyetlen, ami tisztán kivehető, hogy a vésések
között egy hatalmas sárkány rajzolódik ki. Talán
lehet valami köze ahhoz, hogy milyen lénnyel kell
szembenéznetek.
Kérj 12-es nehézségi szintű keresési dobást.
Ha sikerül, akkor a nindzsák észreveszik, hogy a
mennyezetről láva csöpög, ami eltörli a véséseket.

Felszereléskeresés!
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Hátrányok
1) A sárkány sokkal erősebb, mint ők. A sárkány
sikeres támadásai mindig megsebezik őket.
Ha támadás közben a sárkány Szívet dob,
vagy az elugrás során a nindzsa Koponyát,
akkor az a nindzsát automatikusan kiüti.
2) A sárkány tüze megolvaszthatja a páncélokat,
a felszereléseket és a fegyvereket.

A 11-es keresési dobás rengeteg szétszórt felszerelést
tár fel a nindzsák előtt. Néhányuk használhatatlan,
ám elég sok sértetlen állapotban van. Ezeket LEGO
kockákkal imitálhatod. Ha szükségük van rá, akkor adj
a játékosoknak időt arra, hogy a kockákból építsenek
valamit, amit felhasználhatnak a sárkány ellen. Ha ez
túl sok időt vesz igénybe, ijeszd meg őket néhány
sárkányüvöltéssel, hogy belehúzzanak! Ha a nindzsák
készen állnak, továbbléphetnek a Második jelenetre.

A nindzsáknak két választásuk van: megküzdenek a
sárkánnyal vagy megpróbálják kicselezni (például
megpróbálhatják meggyőzni a sárkányt arról,
hogy a Koponyavarázsló azt tervezi, hogy amint
beteljesülnek a tervei, abban a pillanatban megöli
őt). Bár a sárkánynak hatalmas ereje van, nem annyira
okos, hogy ne lehessen becsapni.

MÁSODIK JELENET
Legyőzni a sárkányt?
A főküldetés: A nindzsák és a sárkány csatáját a
hősök nem biztos, hogy meg tudják nyerni.

A harc már más kérdés. A nindzsák bevethetnek
csoportos támadásokat, az elemi erőikkel
lelassíthatják a sárkányt, de akár Spinjitzut is
használhatnak. Ha Cole jelen van és beveti a
Spinjitzu robbanást, az automatikusan 10-zel növeli
a támadását. Ellenkező esetben a nindzsák nagyon
nehezen fogják tudni megsebezni a sárkányt, míg a
sárkány minden egyes tűzokádása lecsökkentheti a
még talpon lévő és harcoló hősök számát.

Olvasd fel:
Egy üvöltéstől megremeg a föld a lábatok alatt.
A hangtól omladozni kezd a távoli szikla, aminek
részei a földre hullanak. Kétségtelen: megtaláltátok
a Koponyavarázsló sárkányának búvóhelyét.
A csontos teremtmény talán az eddigi legijesztőbb
látvány, amivel nindzsa pályafutásotok alatt
szembe találtátok magatokat. De ahhoz,
hogy megmentsétek Wu mestert, még ezzel a
szörnyeteggel is meg kell küzdenetek.

Ha a nindzsák építettek valamit, amivel megvédhetik
magukat vagy ami segíthet legyőzni a sárkányt,
nyugodtan használhatják. Ha védekezésre használják
és kezdenek túlságosan magabiztosak lenni,
a sárkány elolvaszthatja a tárgyat. Ha olyan jól
tudnak védekezni vele, hogy a sárkányt esetleg túl
könnyen legyőzhetik, nyugodtan foszd meg őket az
építményüktől, hogy még tovább húzd a csatát.

A KOPONYAVARÁZSLÓ SÁRKÁNYA
TEST 18
Tűzokádás 20, repülés 19, erő 20
ÁLLÓKÉPESSÉG 21
ELME 7

Hagyd, hogy a harc eltartson egy ideig. Ha a
nindzsák vesztésre állnak, a sárkány figyelmen
kívül hagyhatja őket néhány kör erejéig, mintha
nem lennének méltók az erejéhez. Használhatsz
földrengéseket vagy lávakitöréseket, hogy
megszakítsd az akciót, ha a nindzsák nem állnak a
helyzet magaslatán.

A csata
A nindzsák hatalmas előnyökkel és hátrányokkal
vágnak bele ebbe a csatába:
Előnyök
1) A nindzsák gyorsak és fürgék.
Megpróbálhatnak kitérni a sárkány támadása
elől (lásd a szabályok „Elugrás“ szakaszát).
2) Túlerőben vannak a sárkánnyal szemben.
Ha szétszóródnak és kicselezik, akkor
összezavarhatják és feldühíthetik a szörnyet.
3) Az elemi erők segítségével távolról is
megtámadhatják a sárkányt és visszaverhetik
a tűzokádását.

Ha a nindzsák nyerésre állnak, akkor is megteheted
ugyanezeket, hogy ne legyen túl egyszerű
a győzelem. Azt kell érezniük, hogy igazán
megküzdöttek ezért a győzelemért.
Ha a nindzsáknak sikerül kicselezni a sárkányt,
olvasd fel:
A sárkány figyelmének elterelését kihasználva el
tudtok osonni egy másik alagútba. Mire rájön,
hogy átvertétek, addigra remélhetőleg már
megmentettétek Wu mestert és találtatok egy
másik kiutat. Az biztos, hogy ebbe a sárkányba nem
akartok újra belebotlani.
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Ugorj a Harmadik jelenetre!
Ha a nindzsáknak fizikai harcban sikerül legyőzniük a
sárkányt, olvasd fel:
Egy utolsó üvöltés közepette a sárkány a sziklás
talajra zuhan. Vége van. Legyőztétek. Vagy
mégsem? Nagyon keveset tudtok a varázslatról,
ami feltámasztotta a sárkányt. Talán nem lehet
hosszú időre legyőzni. Nincs idő ünnepelni – meg kell
mentenetek Wu mestert, hogy továbbindulhassatok
a következő kalandra!
Ugorj a Harmadik jelenetre!

A kamrában egy óriási homokórát találtok, a
mennyezetről lelógatva. A homokóra teteje tele van
homokkal, ami villámgyorsan hullik az üveg aljára.
Az üveg aljában Wu mestert is meglátjátok
megkötözve. A homokóra alatt egy éles fémtüskékkel
teli gödör van.
A játékosoknak ELME dobást kell bevetniük (12es nehézségi szintű). Ha sikerül, akkor a nindzsák
rájönnek, hogy mi a csapda – amikor az összes
homok lepereg, a homokóra a tüskékre fog esni, és
darabokra törik. A homok mennyisége és a hullásának
üteme alapján a nindzsáknak körülbelül négy percük
van arra, hogy megmentsék Wut.

Ha a dobások nem kedveznek a játékosoknak, és
te döntesz, akkor a nindzsákat legyőzhetik ebben
a kalandban. A sárkány mindannyiukat kiüti, majd
rádobja őket a „zsákmányai“ tetejére (ami leginkább
csak kacatokból áll, amiket a tömlöcben hagytak).

És most jön a mókás rész. Ha a Második jelenetben a
sárkány legyőzte a nindzsákat és másodjára is meg
kellett próbálniuk eljutni Wuhoz, akkor csupán két
percük van arra, hogy megmentsék őt. Jobb, ha sietnek.

Olvasd fel:
Egy dohos kamrában ébredtek, egy fémkacatokkal
teli kupac tetején fekve. Csodával határos
módon jól vagytok. De sok értékes időbe kerül,
hogy túljussatok a sárkányon és elvégezzétek a
küldetéseteket.

Ha úgy gondolják, hogy Wu mestert nem tudják
időben kiszabadítani a homokórából, akkor
kitalálhatnak valamit, amivel késleltethetik a
zuhanását. A tűz megolvaszthatja a tüskéket. Egy
jégoszlop a levegőben tarthatja a homokórát.
Esetleg Nya valamennyire megtöltheti a kamrát
vízzel, így Wu puffanás helyett csobbanni fog.
Ha a nindzsák ki akarják szabadítani a homokórából,
fel kell mászniuk valamilyen kapaszkodó segítségével,
amit a kamra falában találnak (13-as nehézségi szintű
mászó dobás), fel kell ugraniuk a homokórára (14-es
nehézségi szintű ugró dobás), majd néhány Spinjitzu
rúgással el kell törniük az üveget. Beválhat, viszont
elég időigényes. Ha néhány dobás rosszul sikerül,
akkor így nem fogják tudni időben megmenteni.
Ha Wu kiszabadult, jobb, ha minél előbb
elmenekülnek a homokóra közeléből. Le fog esni és
milliónyi üvegszilánkká fog törni.

Ha a nindzsák még mindig meg akarják menteni Wu
mestert, akkor megtehetik. Csak rajtad múlik, hogyan
fog ez lezajlani. Rendezhetsz egy második csatát a
sárkánnyal, vagy ha akarod, akkor a sárkány elaludhat,
így a játékosok (14-es nehézségi szintű) lopakodó
dobásokat vethetnek be, hogy megpróbáljanak
elosonni a szunnyadó szörnyeteg mellett. Ha sikerül
elosonniuk a sárkány mellett vagy legyőzni őt egy
csatában, ugorj a Harmadik jelenetre!

HARMADIK JELENET

Miután a mentőakció véget ért, olvasd fel:
A nindzsák végre újra együtt lehetnek Wu
mesterrel. Most már készen álltok bármire, amit a
Koponyavarázsló az utatokba állít.

Wu megmentése
A főküldetés: A nindzsáknak ki kell menteniük Wu
mestert egy ördögi csapdából. A legnagyobb
ellenségük az idő...

Jutalom
Jutalmazd meg a játékosokat néhány LEGO elemmel,
melyekből a karakterek építhetnek valamit, ami a
fejezet folyamán még hasznos lehet.

Olvasd fel:
A sárkány búvóhelyén túl rábukkantok Wu mester
börtöncellájára. Arra számítottatok, hogy a
vezetőtöket egy mennyezetről lógó ketrecben
találjátok, esetleg egy lávató fölött lógva vagy egy
cápákkal teli medencében. Ám a Koponyavarázsló
ma szemmel láthatóan kreatív volt.
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3. NINJAGO KALAND
A FELTÁMADTAK
SÍRJA!

Adj lehetőséget a játékosoknak arra, hogy
kitaláljanak egy tervet, amivel véget vethetnek a
pániknak. Van néhány dolog, ami működhet:
1) Szépen megkérik őket. Mivel a minók nem
túl okosak, ezért nem lehet kicselezni
vagy meggyőzni őket, hiszen az alapvető
parancsszavakon kívül semmilyen nyelvet
nem beszélnek. Emellett nincsenek olyan
hangulatban, hogy bárkit is meghallgassanak.
2) Megállnak előttük.
Ekkor el fogják tiporni őket.
3) Elemi erők. A legtöbb dolog esetében
nagyon hasznosak, ám itt a tűz, energia vagy
jég hirtelen felbukkanása még nagyobb
pánikot keltene a minók között.

A nindzsák egy menekülő mino csorda kellős
közepén találják magukat, majd felfedeznek egy
sírt, tele Feltámadt Harcosokkal, akik nem szeretik a
látogatókat.
Olvasd fel:
A menekülő mino csorda figyelemelterelésének
köszönhetően sikerült kiszabadulnotok a Shintaro
Tömlöc celláiból. Végre szabadok vagytok! Már csak
egy probléma van: egy menekülő mino csorda kellős
közepén vagytok!

Ez nem jelenti azt, hogy a nindzsák nem
próbálkozhatnak velük. Csak nincs sok esély arra,
hogy elérik a céljukat. De ne vedd el a kedvüket tőle.
Majd a minók megteszik helyetted.

A játékos karaktereknek két választásuk van:
megpróbálnak véget vetni a pánikszerű
menekülésnek, vagy egyszerűen csak hagyják, hogy
tovább folytatódjon, és elosonnak a dühöngő minók
mögött. Ha azt választják, hogy megpróbálnak véget
vetni neki, ugorj az Első jelenetre! Ha csak elosonnak
mellettük, ugorj a Második jelenetre!

Mindenképp hangsúlyozd ki, hogy ez a jelenet a teljes
káoszról szól. Hatalmas szörnyetegek rohangálnak
őrültek módjára egy szűkös helyen. Ha túl sokáig
állnak egyhelyben, akkor eltapossák őket. Egyetlen
rossz mozdulat, és nindzsapalacsinta lesz belőlük.

ELSŐ JELENET

Lehet, hogy a nindzsák egy egyedi és hihetetlen
tervvel állnak elő, amivel igazi hősökké válhatnak,
és ha így lesz, akkor nyugodtan hajtsák végre. Erre
a problémára nem csak egy megoldás létezik. De
ha elakadnak, segíts nekik azzal, hogy gondoljanak
bele, mi mindent tudnak a menekülő csordákról.
Ha az egyik játékos karakter Zane, akkor nem kell
dobni. Ha ő nincs köztük, akkor 11-es nehézségi
szintű ELME dobást kell bevetniük.

Menekülő csorda!
Olvasd fel:
Ez az egyik legfélelmetesebb látvány, amit bárki
elképzelhet: dühöngő minók tömege. Átgázolnak a
keskeny alagutakon, teljesen átjárja őket a pánik, a
patáik pedig az alapjáig megrengetik a tömlöcöt.
Minden létező dolog közül egy menekülő csordát
a a legnehezebb feladat megállítani – a nindzsák
azonban semmitől sem rettennek meg.

MÁSODIK JELENET

Egy nindzsának jelentkeznie kell erre a veszélyes
feladatra. A többi nindzsának fedeznie kell őt,
készen arra, hogy az első próbálkozás talán nem
sikerül. A kiválasztott nindzsának először is oda kell
jutnia a falkavezér minóhoz, ami azt jelenti, hogy
szörnyetegről szörnyetegre kell ugrálnia. Kérj 14-es
nehézségi szintű ugró dobásokat. Ha Koponyát dob,
akkor a nindzsa beesik a minók közé... így ő már nem
lesz túl nagy segítség ebben a jelenetben.
Ha sikerült felmásznia a mino vezérre, 14-es
nehézségi szintű erő dobásra lesz szükség ahhoz,
hogy irányítani tudja a szörnyeteget. A nindzsának
addig kell rajta lennie, amíg meg nem lát egy
kamrát a jobb vagy bal oldalon, amibe bevezetheti a
csordát. Különben egyszerűen csak nekiütköznek egy
falnak. Ha az első dobás nem sikerül, akkor többet
is dobhat. Ha bármikor Koponya dobás jön, az azt
jelenti, hogy a mino ledobta a hátáról a nindzsát, így
egy másik játékos karakternek kell megpróbálnia.

Beomlás!
A főküldetés: A nindzsák úgy döntöttek, hogy nem
állítják meg a menekülő csordát. A tetteiknek pedig
következményeik vannak.
Olvasd fel:
A pánikhelyzetet kihasználva sikerült elosonnotok.
Ez a jó hír. A rossz hír pedig az, hogy az
ellenőrizetlenül hagyott, tomboló minók ledöntötték
a tartógerendákat. Talán jobb, ha felnéztek.
Ha a nindzsák a mennyezetre néznek, látni fogják,
hogy hatalmas repedések keletkeznek rajta.
A tömlöcnek ez a szakasza nemsokára beomlik.
A nindzsáknak két választásuk van:
1) Megpróbálhatják megakadályozni a
beomlást, vagy legalábbis megvédeni
magukat az elemi erők segítségével. 14-es
nehézségi szintű elemi erőre van szükség, ám
ha a játékos karakterek ügyesen használják a
képességeiket, adj nekik egy kis időt, hogy
biztosan sikerrel járjanak.
2) Megpróbálhatnak elfutni, hogy kijussanak
még a beomlás előtt. Ez azt jelenti, hogy 13as nehézségi szintű futásra van szükségük, és
valószínűleg mellette14-es nehézségi szintű
ugró dobásokat is be kell vetniük. Tartsd
őket mozgásban – ne hagyj időt nekik a
gondolkodásra – gyorsan kell cselekedniük,
neked pedig sürgetned kell őket. Ez a
megpróbáltatás biztosan felgyorsítja majd
a pulzusukat.

Ha a vezért sikerült elterelni, olvasd fel:
Sikerült! Elterelted a mino vezért, így most a falkája
egy nagyobb kamrában követi őt, miközben
lelassulnak. Mindannyian ünnepelhetnétek, ha nem
tudnátok, hogy a mostani és a következő kamra
között egy híd áll, ami el van törve. Te és a mino egy
hosszú-hosszú zuhanás felé tartotok.
Ez a legjobb pillanat ahhoz, hogy a többi nindzsa
akcióba lendüljön. Gyorsan újra kell építeniük a hidat.
Bevethetnek 12-es nehézségi szintű TEST dobásokat,
vagy adhatsz a játékosoknak LEGO kockákat,
melyekkel a lehető leggyorsabban megépíthetik
a hidat. Ha sikerül, akkor a nindzsa már egy sokkal
nyugodtabb minóval kelhet át a hídon. Ha nem
sikerül, jobb, ha leugrik a szörnyetegről, mielőtt
egyenesen a halálba lovagol vele.
Ha a nindzsák átjutottak a szakadékon, ugorj a
Harmadik jelenetre!

Játszd ezt a jelenetet addig, ameddig csak akarod.
Ha úgy érzed, hogy a játékosok kezdik elveszteni az
érdeklődésüket vagy túlságosan elfáradnak, állítsd le
a beomlást és ugorj a Harmadik jelenetre!

HARMADIK JELENET

Ha a dobás sikeres, akkor olvasd fel:
Úgy gondoljátok, hogy egy menekülő csorda
megállításának az a legjobb módja, ha irányítani
tudjátok a falkavezért. Valakinek fel kell ugrania
annak a minónak hátára, amelyik a csordát vezeti,
meg kell ragadnia a fejét, majd el kell terelnie
valami felé, ami megállítja őt.

MINO
TEST 16
ÁLLÓKÉPESSÉG 18
ELME 2
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A sírba vezető út
A főküldetés: A nindzsák egy sírhelyre érkeztek, ahol
a Feltámadt Harcosok teljesen új csapata éledt fel.
Remek időzítés.
Olvasd fel:
Nagyjából egy darabban túléltétek. A szökés
során egy nagy kamra felé vettétek az irányt, ami
úgy tűnik, hogy sírhelyként funkcionál. Ám ez nem
halottak vagy mások nyughelye. A kriptában lévő
Feltámadt Harcosok éppen felkászálódnak. És az
arckifejezésükből ítélve utálják a korán kelést.
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A nindzsák erőfeszítéseinek köszönhetően a
Koponyavarázsló úgy döntött, több Feltámadt
Harcosra van szüksége, így a képességével
feltámasztotta ezeket a srácokat. A Feltámadt
Harcosok még egy kissé zavarodottak, ami azt
jelenti, hogy a nindzsáknak kell először támadniuk.
Ami jó, hiszen hatalmas túlerőben vannak.

Végülis ami igazán megnehezíti ezt a csatát az,
hogy a Feltámadt Harcosok képesek újra összerakni
magukat. Ám ugyanakkor ez a gyengeségük is.
Mindegyik harcos csak a saját csontjaiból tudja
újraépíteni magát. Szóval ha a nindzsák szétszórják
a csontokat, majd összekeverik őket – például egy
Spinjitzu forgószéllel –, akkor beletelik néhány körbe,
mire a harcosok újra csontos talpukra tudnak állni.

FELTÁMADT HARCOS (24)
TEST 8
Mászás 10, rejtőzés 10, ugrás 10, futás 10,
lopakodás 10, erő 9
ÁLLÓKÉPESSÉG 13
ELME 2

Hacsak teljesen el nem szúrják, a végén a
nindzsáknak kell megnyerniük ezt a csatát.
Nem lesz könnyű, sem pedig gyors, de végül
átélhetik a nehezen kiérdemelt győzelem érzését.
Amikor a csata véget ért, olvasd fel:
Vége van. Egy ideig nem volt biztos, hogy élve
megússzátok ezt a csatát. Büszkék vagytok a
csapatra, azonban egy kissé szomorúak is – hiszen
ezek a Feltámadt Harcosok nem kérték, hogy
visszatérhessenek az élők sorába, ahol fegyverekké
változnak. Megérdemlik, hogy békében nyugodjanak.
Talán egy nap végleg véget érhet a harc, de addig
ez nem történhet meg, amíg olyan zsarnokok
ólálkodnak szabadon, mint a Koponyavarázsló.
Itt az ideje, hogy szembeszálljatok vele.

MEGJEGYZÉS: A legyőzött Feltámadt Harcosok
legyőzik, csontokká hullanak szét. Két kör után a
csontok újra összeállnak, így a Feltámadt Harcosok
újra képesek harcolni. A Feltámadt Harcosok nem
az eszükről híresek, így elég könnyű becsapni őket.
Fizikailag nem olyan erősek, mint a nindzsák, ám ezt
a létszámuk kiegyenlíti.
Ez egy hamisítatlan csatajelenet. A nindzsák
használhatják és használniuk is kell Spinjitzu
képességeiket, elemi erőiket és bármit, ami az
eszükbe jut. Ha nincs tervük és nem dolgoznak össze,
akkor nagy esély van rá, hogy legyőzik őket. Vedd
fel az ütemet, hiszen te vagy a csata játékmestere –
az a célod, hogy a játékosok nyomás alatt érezzék
magukat. Ha dobást kérsz és nem elég gyorsak,
elvesztik az esélyüket és a Feltámadt Harcosok
lecsapnak rájuk.

Jutalom
Ha a játékos karakterek sikeresen teljesítették ezt
a kalandot, jutalmazd meg őket néhány LEGO
elemmel, melyekből olyan dolgokat építhetnek, amik
a későbbi kalandok során hasznukra válhatnak.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a nindzsák nem
használhatják az eszüket. Például lehet, hogy
nagyszerű ötletük támad arra, hogyan vehetik rá a
csontváz harcosokat, hogy visszamenjenek a hídra,
amit az imént építettek, majd összetörik a hidat, az
ellenségeik pedig a szakadékba zuhannak. Jutalmazd
meg az effajta fantáziadús gondolkodást!
Emellett adj lehetőséget arra, hogy a harc közben
építsenek valamit, ami segíthet nekik. Heverjen
néhány LEGO elem a játékosok közelében, amiket
felhasználhatnak ahhoz, hogy közösen alkossanak
valamit.

4. NINJAGO KALAND
VÁLASZTÁSOK

A padló láva
Amikor már félúton vannak a helyiség felé,
olvasd fel:
A talaj hirtelen megremeg a lábatok alatt.
A sziklán apró repedések jelennek meg, majd egyre
nagyobbak is, mintha valami ki akarna törni alóla.

ELSŐ JELENET
Meleg helyzet a régi barlangban.
A főküldetés: A nindzsáknak el kell jutniuk a barlang
egyik végéből a másikba. Egyszerű, igaz? Igen,
egyszerűen veszélyes, egyszerűen csalóka és
egyszerűen túl forró ahhoz, hogy megbirkózzanak
vele.

Kérj gyorsan néhány 12-es nehézségi szintű TEST
dobást. Ha elbuknak, a nindzsák elvesztik az
egyensúlyukat és leesnek. Dobjanak újra olyan
nehézségi szinten, amilyet választasz, hogy
megpróbáljanak talpra állni. Ne feledd, hogy úgy
érzik, mintha egy sziklából álló, örvénylő tenger
tetején állnának.

Olvasd fel:
Beléptek egy látszólag természetes barlangba.
Lehet, hogy amikor ezeket a tömlöcöket építették,
részben egy üreghálózat köré épültek.
A mennyezetről hatalmas cseppkövek lógnak. A talaj
nyers kőből van. Nincsenek szembetűnő csapdák
vagy Feltámadt Harcosok jelenlétére utaló jelek.

Olvasd fel:
A sziklás talajban lévő repedések egyre szélesebbek.
Meglátjátok, hogy láva van alatta! A barlang egy
magmakamra tetején áll, és most már ti is fölötte
vagytok.

Ha a játékosok biztosra akarnak menni, bevethetnek
egy 11-es nehézségi szintű kereső dobást. Ha sikerül,
akkor minden az, aminek látszik: csak egy nagy, üres
barlang. Van egy kijárat mögöttük és kettő előttük.
Hagyd, hogy elég messzire bemenjenek ahhoz, hogy
ne tudjanak egyszerűen csak visszaszaladni. Engedd
meg nekik, hogy még több kereső dobást vessenek
be. Éreztesd velük, hogy valami nincs rendben, de
épp csak annyira, hogy egy kicsit beleborsózzon
a hátuk. De nem számít, mennyit kutatnak, semmit
sem fognak találni. Csak azt fogják észrevenni, hogy
szörnyen meleg van bent...

Miket fognak a nindzsák biztosan megpróbálni?

Nyilvánvalóan az a feladat, hogy elmeneküljenek. És
jobb, ha igyekeznek, hiszen hamarosan egy hatalmas
földrengésbe torkollik az egész. Ha túl sokáig várnak,
leszakadhat a mennyezet vagy beomolhatnak a
kijáratok. Arról nem is beszélve, hogy a lávatenger
elnyeli az apró sziklákra tört talajt.

Futás – Ha elkezdenek futni bármelyik kijárat felé,
akkor biztosan a) át kell ugrálniuk a szikladarabok
közötti réseken és b) meg kell tartaniuk az
egyensúlyukat. Még a nindzsák számára is nehéz,
hogy ilyen körülmények között ne essenek le, ám
ha leesnek, akkor egész biztosan megpörkölődnek.
Kérj rengeteg, egyre magasabb nehézségi szintű
futó, ugró és TEST dobást, de ne hagyd, hogy
azonnal megmeneküljenek, még akkor sem, ha Szívet
dobnak.
Ugrás – Néhány cseppkő elég alacsony ahhoz,
hogy a nindzsák megpróbáljanak felugrani rájuk. Ha
ezzel akarnak megpróbálkozni, az 14-es nehézségi
szintű ugrást jelent. De ha felugrottak, utána mi
következik? Ha át akarnak ugrani az egyik cseppkőről
a másikra, akkor Szívet kell dobniuk, hogy sikerüljön.
A földrengés eközben természetesen megrepeszti a
cseppköveket.
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MÁSODIK JELENET

Építés – Ha akarod, akkor a barlangban heverhet
néhány felszerelés szétszórva, így a nindzsáknak
lehetőségük van arra, hogy építsenek valamit,
aminek a segítségével kijuthatnak ebből a szorult
helyzetből. Adj nekik néhány LEGO elemet és egy
kis időt az alkotásra!
Persze nem csak ezekkel a módszerekkel
menekülhetnek meg a nindzsák. A játékosok
kitalálhatnak olyan ötleteket és technikákat
is, amiket itt nem említettünk. Ha így történik,
akkor hagyd, hogy próbálkozzanak. Az, hogy
sikerrel járnak-e, csak a kockadobásukon és
dörzsöltségükön (illetve rajtad) múlik.

Éljenek a hódító hősök!
A főküldetés: A nindzsákat hősökként ünneplik, amiért
legyőzték a Koponyavarázslót. Kár, hogy egyáltalán
nem emlékeznek rá, hogy megtették.
Olvasd fel:
Ahogy áthaladtok a kijáraton, a világ elsötétül.
Szédültök, émelyegtek és kis híján elájultok. Mi
történik? Néhány hosszú perc után jobban érzitek
magatokat és újra láttok.
Egy káprázatos étkezőhelyiségben találjátok
magatokat. Egy hosszú asztalt rengeteg
ínycsiklandó étel tölt meg. Az ablakokon keresztül
halljátok, ahogy kint a ti neveiteket skandálják.
Ahogy a tudatotok kitisztul, Vania hercegnő és
néhány Shintaro őr siet felétek.

Hogyan tartod életben a lángot?
Mi van akkor, ha a játékosok nagyon jókat dobnak és
könnyen megmenekülnek? Akkor rázd fel egy kicsit a
dolgokat:
• Kezdd el lejjebb ereszteni a mennyezetet egészen
a fejükig!
• A talajból csapjanak fel lángcsóvák.
• Az egyik nindzsa maradjon le a többiektől egy
szikladarabon, a többiek pedig mentsék meg.
• Ahogy összeomlik a fal, a nindzsák szúrják ki, hogy
egy bosszúkő van mögötte, és fossza meg őket az
elemi erőiktől.
• Azt is kitalálhatod, hogy a menekülésük egy saját
NINJAGO kalandod kellős közepére vezeti őket, és
egy teljesen új fejezetbe vághattok bele!

Vania nagyon nyugtalannak tűnik. A nindzsák
egészségéről érdeklődik, és azt javasolja nekik,
hogy üljenek le és pihenjenek. Hiszen épp most
éltek túl egy ádáz küzdelmet.
Ez jó alkalom arra, hogy közölj néhány változást a
nindzsákkal. Az egyikük sántít. A második karja fel
van kötve. A harmadiknak a feje van bekötözve.
Mindannyian kimerültek és mindenük fáj.
Ha össze vannak zavarodva, Vania megnyugtatja
őket, hogy minden rendben van. Legyőzték a
Koponyavarázslót és megszabadították Shintarót,
ám hatalmas árat fizettek érte. Wu mester elesett a
csatában, a nindzsák pedig súlyosan megsérültek.
Shintaro hatalmas hálával tartozik nekik, amit sosem
tud majd viszonozni, a hercegnő pedig arra kéri
őket, hogy maradjanak és segítsenek irányítani a
királyságot.

Ha a nindzsák biztonságban eljutottak a barlang
túloldalán lévő kijáratokhoz, akkor olvasd fel:
Sikerült! Lehet, hogy a szaunázástól egy életre
elment a kedvetek, de túléltétek. Egy dolog biztos:
abba az irányba nem fogtok tudni visszamenni,
amerről jöttetek. Most pedig választás előtt álltok.
Két kijárat vezet a barlangból, egy a jobb oldalon,
egy pedig a bal oldalon. Melyiket választjátok?

Mi folyik itt?
A Koponyavarázsló ezúttal tényleg kitett magáért.
Egy hihetetlenül valósághű illúziót hozott létre, hogy
meggyőzze a nindzsákat arról, hogy már megnyerték
a csatát. Abban bízik, hogy a büszkeségük és az
érzelmeik segítenek elhitetni velük ezt az álomképet.
Ez mind csak egy alattomos terv része, hogy rávegye
a nindzsákat arra, hogy saját magukat pusztítsák el.

Ha a játékosok a jobb oldali kijáratot választják,
ugorj a Második jelenetre! Ha a bal oldali kijáratot
választják, ugorj a Harmadik jelenetre!

Méltó vég az árulóknak!
Játssz rá a helyzetre! Shintaro népe magasztalja a
nindzsákat. Az étel ínycsiklandó, a kinti tömeg majd
kiugrik a bőréből a boldogságtól, a nindzsák pedig
úgy érzik, hogy ők a valaha volt legnagyobb hősök. Az
egyetlen szomorú az egészben az, hogy Wu nincs ott,
hogy velük együtt átélje ezt.
Vania elmagyarázza, hogy Wu teljesen egyedül
küzdött meg a Feltámadt Harcosok csapatával, ám az
áruló Geckle-ek hátba támadták. Hősként halt meg.
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Ha a nindzsák bármit is megkérdőjeleznek, kérj 13-as
nehézségi szintű ELME dobásokat. Ha sikerül, akkor
elkezdik észrevenni az apró részleteket, például azt,
hogy bár mindenki eszik, a tálakról egyáltalán nem
fogy az étel. Vagy azt, hogy ha megpróbálnak kinézni
az ablakokon, hogy megnézzék a tömeget, túl ködös
minden ahhoz, hogy bármit is tisztán lássanak.
Ha hangot is adnak a kétségeiknek, Vania azzal
nyugtatja őket, hogy biztosan még mindig a csata
okozta utóhatásoktól szenvednek.

Ha a játékosoknak maradt még Szív a
zsákmánydobozukban, felhasználhatják azokat a
túléléshez. Ha nincs, akkor játékmesterként döntést
hozhatsz. Az utolsó pillanatban bevethetsz egy
varázslatos mentőövet (talán van egy szegély, amiben
meg tudnak kapaszkodni?); hagyhatod, hogy az idők
végezetéig zuhanjanak, és a játékosoknak új karaktereket
kell választaniuk ahhoz, hogy tovább tudjanak játszani;
vagy dönthetsz úgy, hogy a zuhanás is az illúzió része.
Ha a nindzsák úgy döntöttek, hogy meghúzzák a zsinórt,
akkor ezután a kaland után nem kapnak jutalmat.
Szerencséjük van, hogy egyáltalán túlélték. Ha a nindzsák
könyörületesek voltak, a kaland végén jutalomban
részesülnek.
Ugorj a Negyedik jelenetre!

Olvasd fel:
Ekkor egy őr odasiet Vaniához, és a fülébe súg
valamit. Felétek fordul és azt mondja: „Az alattomos
Geckle-eket, akik elpusztították Wu mestert,
elfogták. A Shintaro törvény szerint a sorsuk a
ti kezetekben van. Lehettek könyörületesek és
szabadon engedhetitek őket az általuk elkövetett
szörnyű bűn ellenére,– vagy megránthatjátok
a mennyezeten lógó zsinórt, és egy feneketlen
gödörben fognak zuhanni az idők végezetéig.“

HARMADIK JELENET
Mi történt a régi környékkel?

Igen, újra kérhetsz ELME dobásokat, hogy
lehetőséget nyújts a nindzsák számára ahhoz, hogy
átlássanak az illúzión. De most próbára kell tenned
a nindzsák karaktereit. Ha megkegyelmeznek, azzal
véget vetnek az illúziónak. Ha megrántják a zsinórt,
megnyílik alattuk a föld és ők fognak zuhanni.

A főküldetés: A nindzsák újra NINJAGO Cityben
találják magukat, ahol meglátnak egy ismerős arcot...
aki úgy gondolja, hogy a nindzsák szélhámosok.
Olvasd fel:
Ahogy áthaladtok a kijáraton, a világ elsötétül.
Szédültök, émelyegtek és kis híján elájultok. Mi
történik? Néhány hosszú perc után jobban érzitek
magatokat és újra láttok. Bár azt kívánjátok,
hogy inkább ne látnátok. Tengernyi törmelék
hever körülöttetek. Nyilvánvaló, hogy már nem a
tömlöcben vagytok, de akkor mégis hol lehettek?
És ekkor megpillantjátok: ismerős tájak, jól ismert
környezet, még ebben a borzasztó állapotban is.
Otthon vagytok. NINJAGO Cityben vagytok!

Ha a nindzsák úgy döntenek, hogy szabadon engedik
a Geckle-eket,
olvasd fel:
Vania hercegnő, a többi királyi vendég,
és tulajdonképpen az egész terem kezd
elhomályosodni. Az étkező egy pillanat alatt
köddé válik, és a tömlöc egy újabb kamrájában
találjátok magatokat. Minden sérülésetek eltűnt.
Az egész egy illúzió volt csak, de most már vége.
A Koponyavarázsló hangja megtölti a teret:
„Túléltétek, nindzsák, de csakis azt bizonyítottátok,
hogy mennyire gyengék vagytok. Élvezettel foglak
elpusztítani titeket.“

Kérj kereső dobást. A Koponyán kívül bármilyen
eredmény azt jelenti, hogy egy szétszóródott újság
hever a földön. A rajta lévő dátum mához két hét.
A nindzsák valahogy a közeli jövőbe utaztak!

Ha a nindzsák meghúzzák a zsinórt,
olvasd fel:
A talaj hirtelen eltűnik a lábatok alól. A végtelen
sötétségbe zuhantok, és nem tudtok megállni.
Lehet, hogy hatalmas hibát követtetek el...

Mi folyik itt?
Ez az egész csak egy illúzió, amit a Koponyavarázsló
tervezett arra, hogy megtörje a nindzsákat. Meg
akarja győzni a nindzsákat arról, hogy a Shintaróban
történtek pusztítással végződtek, így nem tehetnek
mást, mint hogy megadják magukat. Végülis egy
próbát megér...
Újra együtt, ami annyira... remek?
Olvasd fel:
Miközben óvatosan haladtok a törmelékek között,
észreveszitek, hogy néhányan ételt keresnek, mások
pedig áttúrják a romokat annak reményében, hogy
találnak bármit, ami az otthonaikból megmaradt.
Vajon mi vezethetett idáig? Amikor utoljára láttátok
NINJAGO Cityt, még egy egészséges, élénk hely volt.
Most pedig romokban hever.

23

A távolban meglátjátok, ahogy egy idős alak felétek
halad. Ahogy egyre közeledik, felismeritek őt – Wu
mester az. De az arckifejezése azt súgja, hogy nem
örül nektek. Sőt, kifejezetten dühösnek tűnik.

Olvasd fel:
„Az én hibám“ – folytatja Wu. „Arra tanítottalak
titeket, hogy megküzdjetek a gonosszal, így azt
hittétek, hogy a végén mindig ti győztök. De
nézzetek körül. Megérte mindezt a győzelem? Talán
a világnak jobb lett volna, ha most az egyszer
félreálltok és nem tesztek semmit.“

Wu odaviharzik a nindzsák elé, és követeli, hogy
mondják el, kik ők. Amikor válaszolnak, Wu nem
hisz nekik. Elmondja, hogy a nindzsái elvesztek
Shintaróban a Koponyavarázslóval való harc során.
Meg van győződve róla, hogy a játékos karakterek
csalók. A nindzsáknak be kell bizonyítaniuk,
hogy tényleg azok, akiknek mondják magukat.
Használhatják a Spinjitzut, bemutathatják elemi
erőiket vagy mondhatnak olyan dolgokat, amikről
csakis ők és Wu mester tudhatnak. Wu nem
lesz túl makacs. Egyébként is csak egy illúzió, a
Koponyavarázsló trükkjéhez pedig csak annyi kell,
hogy megválaszolja a nindzsák kérdéseit. Miután
meggyőzik Wu mestert, eltűnődik, hogyan lehetnek
még életben a nindzsák. És ekkor hirtelen ráeszmél.
Kérdéseket tesz fel a nindzsáknak a végső shintarói
csatáról (amelyekre persze nem tudnak válaszolni).

Természetesen kérhetsz ELME dobásokat, hogy
megnézd, a nindzsák meg tudják-e törni az illúziót.
De ennek a jelenetnek az a lényege, hogy a játékos
karakterek morális döntést hozzanak. Vajon szembe
fognak szállni a Koponyavarázslóval abban a
hitben, hogy ilyen jövőhöz fogja vezetni őket, vagy
abbahagyják a harcot? Milyen árat hajlandók fizetni
azért, hogy megállítsák a gonoszt?
Olvasd fel:
A külvilág lassan kezd elmosódni. Olyan érzésetek
van, mintha valami visszafelé húzna titeket.
A következő pillanatban újra a tömlöcben vagytok.
Még mindig vár rátok egy hatalmas csata... vagy
mégsem?

Olvasd fel:
„Ez az egyetlen magyarázat,“ – mondja Wu.
„A múltból jöttetek. Valahogy előreutaztatok az
időben. Ha van rá lehetőség, hogy visszamenjetek,
akkor talán kijavíthatjátok a hibáitokat. Talán meg
tudjátok menteni a világot.“

Mit tegyünk?
A nindzsáknak bizonytalannak kell lenniük
azzal kapcsolatban, hogy amit átéltek, tényleg
megtörtént-e. Mindenesetre elgondolkodtató
kell, hogy legyen. Adj nekik egy kis időt arra, hogy
megbeszéljék, mit tegyenek.
Ha a nindzsák minden áron meg akarják állítani a
Koponyavarázslót, akkor jutalmat kapnak a kaland
után. Ugorj a Negyedik jelenetre!
Ha úgy döntenek, hogy feladják, akkor
koncentráljanak arra, hogy megmentsék
Wu mestert (ha még nem tették meg), majd
visszatérjenek NINJAGO Citybe. Ebben az esetben is
megjutalmazhatod őket, bár valószínűleg nem fogják
túl sok hasznát venni. Ekkor nem léphetnek tovább a
Negyedik jelenetre.

Milyen hibákról beszél? Hogyan tudnák kijavítani őket?
Hoppá….
Wu elmagyarázza, hogy a nindzsák megtalálták
a Megszabadítás Pengéit és szembenéztek
ellenségükkel a Koponyatoronyban. De alábecsülték
a Koponyavarázsló erejét. Az ezt követő csata
mindent elpusztított. Shintarótól egészen NINJAGO
Cityig terjedt, majd újra vissza, így káosz és pusztítás
söpört végig mindenhol. A nindzsák elbuktak a
csatában. A Koponyavarázsló sorsáról senki sem tud.

NEGYEDIK JELENET

A játékos karakterek belépnek egy trónteremnek
tűnő helyre. A Koponyavarázsló kísérteties alakja ül
a trónon. A kezében a bolygó képét tartja. A bolygó
lassan elkezd forogni az óra járásával megegyező
irányban. Miközben a nindzsák egyre beljebb
haladnak a teremben, megjelenik a Koponyavarázsló
utolsó csapdája. Amelyik játékos karakter a vezető
szerepét tölti be a kalandban, az a célpont. Nézz
egyenesen arra a játékosra és

Az eredménytől függetlenül olvasd hangosan:
„Ez csak egy a számos, apró félrevezetésből“ – szól
a Koponyavarázsló hangja. „Csupán egy olyan
dolog, amire még több időt pazaroltok. Nem mintha
számítana – ugyanannyira tudtok megállítani, mint
amennyire a Földet attól, hogy a tengelye körül
forogjon.“
A Föld forgása
Az utolsó kijelentés egy nyom a nindzsák számára
ahhoz, hogy közelebbről is megnézzék az alakot
és a Föld képét. Összesen 12-es nehézségi szintű
keresési dobás szükséges ahhoz, hogy észrevegyék,
egy folyamatos energiaáramlat vezet a bolygótól
a Koponyavarázsló alakjáig. Ha egy nindzsa
megragadja a bolygót, minden körben megrázza az
áram (13-as szintű energiasebzés), amíg a kezében
tartja. Ha a nindzsák hat kör erejéig meg tudják
akadályozni, hogy a Föld forogjon, meghallják a
Koponyavarázsló üvöltését.

olvasd fel:
Hirtelen kristályfalak emelkednek köréd. Mielőtt
bármit is tudnál tenni, egy áttetsző kamrában
rekedsz... a levegő pedig máris fogyni kezd.
Miközben a többi nindzsa nézi, az ábécé betűi
kirajzolódnak a ketrec elején. Fölöttük ragyogó
betűkkel szerepel két szó: „Ismerd magad“.
Mi folyik itt? A betűkből ki lehet rakni egy szót vagy
szavakat, melyek a ketrec kombinációs zárjaként
működnek. A kombináció megfejtéséhez az „Ismerd
magad“ az egyetlen segítség. A rejtvény megoldása
pedig egyszerű – „nindzsa“

Olvasd hangosan:
Amikor a Koponyavarázsló újra megszólal, a
hangja alapján gyengének tűnik. „Ez csupán...
egy átmeneti... vereség. Nyertetek magatoknak...
pár extra percet... semmi többet. Élvezzétek ki... a
szabadságotok utolsó pillanatait.“
A Koponyavarázsló és a bolygó alakja elhalványul.
Ebben a pillanatban rádöbbentek, hogy győzelmet
arattatok. A Koponyavarázsló pillanatokra volt
attól, hogy véghezvigye a terveit. A megjelenített
képek megállításával valahogyan legyengítettétek,
még ha csak egy rövid időre is. Talán ennyi
időre lesz szükségetek ahhoz, hogy eljussatok a
Koponyatoronyba és örökre legyőzzétek őt.

Ugye milyen könnyű? Nos, nem egészen. Ugyanis
ha a nindzsák mind az öt betűt a helyükre rakják, a
ketrec a fogollyal együtt visszasüllyed a földbe.
Ha szükséges, akkor hagyd a nindzsákat találgatni.
Egész idő alatt a Koponyavarázsló hangja kell, hogy
szóljon, mely elbátortalanítja őket a próbálkozástól.
Amikor kitalálják a helyes választ, a Koponyavarázsló
dicsérő szavakkal illeti a bölcsességüket, és sürgeti
őket, hogy kiszabadítsák a barátjukat, mielőtt még
túl késő lenne. Igazából túl lelkesnek kell lennie a
sikerüket illetően, és túlságosan siettetnie kell őket,
hogy megoldják a rejtvényt.
A nindzsák ebből remélhetőleg rájönnek, hogy
valami nincs rendben, mielőtt befejeznék a „nindzsa“
szó kirakását. Ha nem így lesz, nos akkor egy játékos
karakterrel kevesebben lesznek, az ellenségük nagy
örömére.
Ha a nindzsák bármelyik pillanatban rájönnek,
hogy átveri őket és megállnak, a ketrec kinyílik és
kiszabadul a barátjuk.

Jutalom
Ha a játékos karakterek sikeresen teljesítették ezt
a kalandot, jutalmazd meg őket néhány LEGO
elemmel, melyekből olyan dolgokat építhetnek, amik
a későbbi kalandok során hasznukra válhatnak.

Lassíts, túl gyors vagy!
A főküldetés: A nindzsák egyetlen lehetőséget
kapnak arra, hogy megfékezzék a Koponyavarázslót
annak reményében, hogy örökre elteszik láb alól.
Olvasd hangosan:
Az út, amin haladtok, meredek és egy egész
örökkévalóságnak tűnik. Úgy érzitek, hogy már
legalább a bolygó közepéig elsétáltatok. Útközben
a Koponyavarázsló hangja kísért benneteket.
„Számos csapdámból kiszabadultatok“ – mondja
– „De elkéstetek azzal, hogy megállítsatok. A
hatalmam pillanatokon belül elsöpör mindent, és
semmit sem tehettek ellene!“
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