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1. INLEIDING 
Duizend jaar zijn voorbijgegaan sinds de kwade tove-
naar T'Siraman stierf, maar de mensen durven zijn
onheilspellend donkere burcht, Kasteel Drakenvuur,
boven op de rotsrichels van Wyrm nauwelijks te bena-
deren. In de dorpen in de schaduw van de vesting
fluistert men verhalen over fabelachtige schatten die de
kerkers van het kasteel vullen en van de dingen die hen
bewaken. Oude mannen kruipen dichter bij het haard-
vuur wanneer zij vertellen van echo's die 's nachts,
wanneer het kasteel kwaadaardig tot leven lijkt te ko-
men, over de vallei weergalmen. Weinigen keren tij-
dens het daglicht terug van hun zoektocht; hun ogen
zijn verontrust en zij aarzelen om hun avonturen te
vertellen. Niemand is ooit na zonsondergang terugge-
keerd.

Het roodachtige licht van de zonsopgang brandt door
de herfstmist wanneer vier paar ogen naar de opdoe-
mende torens staren. Vier krijgers overdenken de ver-
halen van de dorpsbewoners en verstevigen hun greep
om hun wapens : Heer Rohan de ridder met zijn glan-
zende wapenrusing en machtige zwaard, Ulf Grimhand
de barbaar uit het verre noorden met zijn reusachtige
dubbelbladige bijl, El-Adoran de spoorzoeker met zijn
dodelijke handboog en korte zwaard en Volrik de moe-
dige, een opscheppend avonturier. Dwazen of helden?
Slechts de tijd zal het leren.

2. SAMENVATTING
Dungeonquest is een fantasie bordspel waarin u een
held speelt die de verschrikkingen van Kasteel Draken-
vuur trotseert. Het spel biedt de keuze uit vier helden,
elk met hun eigen sterke punten en zwakheden, zoals
weergegeven op elke heldenfiche. Dungeonquest is

zorgvuldig in evenwicht gebracht, zodat elke held ruw-
weg de zelfde kans heeft om te slagen en te overleven.

Het spel kan solo of met maximaal vier spelers worden
gespeeld.

Uw taak bestaat erin de krochten onder Kasteel Dra-
kenvuur te betreden, een weg te zoeken naar de
schatkamer in het midden van het doolhof en terug
levend te ontsnappen. In een spel met meer dan één
speler moet u met meer schatten ontsnappen dan uw
tegenstanders om te winnen. U moet ontsnappen voor
zonsondergang; tijdens de nacht worden de inwoners
van het kasteel sterker en zijn stervelingen onherroe-
pelijk verloren. Zelfs tijdens het daglicht zijn de kroch-
ten levensgevaarlijk, met doodlopende gangen, mon-
sters, valkuilen en in het bijzonder de draak die de
schatkamer bewaakt. Door ervaring en uitgebreid test-
spelen weten wij dat uw held ongeveer 15 percent
kans op overleving heeft ... 

Het basisprincipe van Dungeonquest is eenvoudig : bij
iedere beurt beweegt u uw held naar een aangrenzend
vak op het spelbord. Wanneer dit vak leeg is neemt u
een zaaltegel en legt u deze op het vak. Op deze ma-
nier vormt u al spelend een overzichtskaart van het
doolhof onder het kasteel. Wanneer uw held deze
ruimte betreedt neemt u een zaalkaart om te controle-
ren of deze zaal leeg is of een monster of val bevat.
Als er reeds een zaaltegel ligt op het vak waar uw held
zich naar toe begeeft, neemt u geen zaaltegel, maar
nog wel een zaalkaart.

Natuurlijk, zijn er uitzonderingen aan dit basisprincipe.
Sommige zalen hebben speciale regels die u moet
volgen in plaats van een zaalkaart te nemen. Ook mag
u, in plaats van naar een naburig vak te bewegen, de
ruimte waar u zich bevindt doorzoeken in de hoop
geheime deuren of verborgen schatten te vinden.

Met vaardigheid en wat geluk, zal uw held de schat-
kamer met zijn onberekenbare rijkdom en de slapende
draak bereiken. Zodra u daar bent aangekomen, kan u
proberen om enkele schatten mee te nemen; wees
echter zeer voorzichtig om de draak niet te wekken!

Een spel Dungeonquest duurt 26 ronden. Aan het eind
van de 26ste  ronde valt de nacht en de speler wiens
held op dat ogenblik het kasteel heeft weten te verlaten
met de meeste schatten is de winnaar. U vraagt beter
niet wat er met de helden gebeurt die zich na zonson-
dergang nog in het kasteel bevinden ...

Soms overleeft niemand van de avonturiers. Alle spe-
lers hebben dan verloren en de boze machten van
Kasteel Drakenvuur wachten dan geduldig op de vol-
gende groep dwazen en helden ...



3. SPELONDERDELEN

3.1 De heldenfiches

De fiche van Heer Rohan de Ridder:

Iedere held heeft 5 kenmerken:

Kracht (strenght)
Behendigheid (agility)
Pantser (armour)
Geluk (luck)
Levenspunten (life points)

Elke eigenschap krijgt op de fiche een bepaalde waar-
de uitgedrukt door een cijfer. Hoe hoger dit cijfer hoe
beter.

De enige eigenschap die tijdens het spel kan verande-
ren zijn de levenspunten. Het aantal levenspunten (life
points) waarover  uw held nog beschikt moet altijd
worden  weergegeven op de Life Point Track op de
heldenfiche. Bij het begin van het spel plaatst u een 

plastic pion op het hoogste nummer op de Life Point
Track. Wanneer uw held levenspunten verliest, ver-
plaatst u de pion evenveel punten naar beneden op de
Life Point Track.

Wanneer de pion op de Life Point Track de plaats met
de schedel bereikt, is uw held dood en hebt u het spel
verloren. Verwijder uw heldenfiguur van het spelbord
en draai uw heldenfiche om.



De andere eigenschappen veranderen niet tijdens het
spel. Wij leggen verder in de regels uit hoe deze eigen-
schappen gebruikt worden.

De heldenfiche van El-Adoran Sureshot (de trefzekere)
verschilt licht van de andere heldenfiches. Er is ook een
puntenspoor afgebeeld dat aangeeft hoeveel pijlen
deze held nog over heeft (zie paragraaf 8.4 om te lezen
hoe El-Adoran zijn boog kan gebruiken bij een ge-
vecht).

3.2 De dobbelstenen

Voor de eenvoud verwijzen we in deze spelregels naar
de zeszijdige dobbelsteen als 'D6' en naar de twaalfzij-
dige dobbelsteen als 'D12'.

Soms moet u een getal aftrekken van het met de dob-
belsteen geworpen resultaat. Wanneer de regels bij-
voorbeeld voorschrijven 'D6-3' te gebruiken, moet u de
zeszijdige dobbelsteen rollen en van het resultaat 3
aftrekken. Een resultaat minder dan 0 blijft 0.

Soms moet u een eigenschap aftrekken van het met de
dobbelsteen geworpen resultaat. Wanneer de regels
bijvoorbeeld voorschrijven 'D12-Armour' te gebruiken,
moet u de twaalfzijdige dobbelsteen rollen en de waar-
de van de Armour eigenschap van uw held van het
resultaat aftrekken.

3.3 Het referentieblad

Op het referentieblad kan u volledige instructies lezen
over hoe al de kaarten en fiches in het spel moeten
worden geïnterpreteerd en gebruikt.

4. STARTOPSTELLING

Plaats het spelbord op de tafel binnen bereik van ieder-
een. Plaats de zwarte pion op positie '0' van het '0-8'
spoor 0-8 op de rechterzijde van het spelbord, en plaats
de gele pion teken voorlopig naast het spelbord.

Plaats al de zaaltegels met de rugzijde naar boven op
de bodem van de doos en meng deze grondig door
elkaar.

Sorteer de kaarten in zeven stapels : Room (zaal),
Monster, Trap (val), Search (doorzoek), Door (deur),
Crypt (krypte) en Corpse (lijk). Schud elke kaartensta-
pel en leg de stapels met de rugzijde naar boven naast
het spelbord.

Plaats alle schatfiches in een kop of een gelijkaardige
ondoorzichtige container.

Vermeng de drakenfiches en plaats hen met de rugzij-
de naar boven in een stapel naast het bord.

Sorteer de 15 gevechtsfiches in vijf reeksen van drie
en plaats deze naast het spelbord. Elke reeks bestaat
uit een fiche Mighty Blow (krachtige slag), een fiche
Slash (slag) en een fiche Leap Aside (spring opzij).

Daarna rolt elke speler D12. De speler met de hoogste
worp is de startspeler. Dit is belangrijk voor het spel-
verloop.

De startspeler neemt één van de vier heldenfiches en
neemt de overeenkomstige speelfiguur en gevechtsfi-
ches. De speler op zijn linkerzijde doet hetzelfde, enz.
Tot elke speler een heldenfiche, een speelfiguur en
een reeks gevechtsfiches heeft.

De laatste speler die een heldenfiche neemt, kiest als
eerste één van de vier magische ringen. De speler aan
zijn rechterzijde neemt als volgende een ring, enz. Tot
elke speler een magische ring.counter heeft. Merk op
dat de startspeler altijd als laatste een magische ring
neemt. De eigenschappen van de magische ringen
worden verklaard op het referentieblad. 

Elke speler zet één van de blauwe pionnen op het
hoogstgenummerde vakje van het levenspuntenspoor
op zijn heldenfiche. De speler die met El-Adoran Su-
reshot speelt plaatst de rode pion op vakje '4' van het
pijlenspoor op zijn heldenfiche.

De startspeler plaatst speelfiguur in één van de vier
hoektorens van het spelbord. De speler aan zijn linker-
zijde doet het zelfde, enz. Tot alle speelstukken op het
spelbord geplaatst zijn. Er mogen geen speelstukken
samen in een hoektorens worden geplaatst.

U bent nu klaar om Dungeonquest te spelen ...

5. HET SPEL SPELEN

Een spel Dungeonquest duurt maximum 26 ronden.
Elke ronde heeft deze volgorde:

1. De gele pion wordt door de startspeler één vakje
verdergeplaatst op het zonnespoor. In de eerste
ronde van het spel wordt de gele pion op het
oranje vakje op het zonnespoor geplaatst.

2. De startspeler begint met zijn beurt gevolgd door
de speler op zijn linkerzijde, enz. Tot elke speler
zijn beurt heeft gespeeld.

5.1 Het zonnespoor

Het zonnespoor wordt gebruikt om het tijdsverloop
weer te geven; op het eind van de 26ste ronde gaat de
zon onder en eindigt het spel. Aan het begin van elke
ronde, alvorens zijn beurt te spelen, verplaatst de
startspeler de gele pion één vakje verder op het zon-
nespoor. Zodra de gele pion het vakje met de afgbeel-
ding van de schedel bereikt, valt de nacht en is elke
speler die zich nog binnen het kasteel bevindt onher-
roepelijk verloren.



5.2 De spelronde

In een spelronde mag een speler ofwel zijn speelfiguur
naar een aangrenzend vak op het spelbord bewegen
ofwel het vak waar hij zich op dat ogenblik bevindt
doorzoeken.

Bij het begin van de eerste ronde staat elke speler in
één van de hoektorens en mag hij zich door één van
beide uitgangen bewegen. De volledige instructies voor
de hoektorens kunnen op het referentieblad worden
gevonden.

Bewegen

Een speler kan een zaal slechts verlaten via één van de
uitgangen die op de zaaltegel worden getoond.
Als het bestemmingsvak nog leeg is, neemt de speler
een zaaltegel en plaatst deze op het lege bestem-
mingsvak. Paragraaf 6 bevat alle bijzonderheden over
hoe dit in zijn werk gaat.

Als er op het bestemmingsvak reeds een zaaltegel ligt,
bevat moet de ingang tot deze zaal in overeenstem-
ming liggen met de uitgang van de zaal waar de speler
zich nu bevindt, zie voorbeeld 1.

Ook mag een speler zich nooit in een ruimte bewegen
die door een andere speler wordt bezet, tenzij in de
schatkamer.

Doorzoeken

In plaats van zich naar een aangrenzend vierkant te
bewegen kan de held de zaal waar hij zich nu bevindt
doorzoeken naar geheime deuren of verborgen schat-
ten. Om een zaal te doorzoeken neemt u eenvoudig de
bovenste kaart trekken van de stapel Search (door-
zoek) en volgt u de instructies op deze kaart.
 
Een speler mag een ruimte gedurende twee opeenvol-
gende beurten doorzoeken. Nadat de held een ruimte

tweemaal heeft doorzocht, moet hij zich tijdens de
volgende beurt bewegen. Als de held later in dezelfde
ruimte terugkeert, mag hij de zaal opnieuw doorzoe-
ken, opnieuw gedurende maximaal twee opeenvolgen-
de beurten.

De volgende zalen kunnen niet worden doorzocht:
Rotating Room (roterende zaal), Chamber of Darkness
(kamer van duisternis), Bottomless Pit (bodemloze
put), Trap Room (zaal met val), Chasm (kloof), Corri-
dor (gang), en Treasure chamber (schatkamer).

Zodra een speler zich heeft bewogen of heeft door-
zocht, beëindigt de beurt van de speler. Een speler
mag niet bewegen en doorzoeken in dezelfde beurt.

5.3 Een beurt verliezen

Een speler kan een beurt te verliezen om de volgende
redenen: 

A. Wegens instructies op een kaart.

B. Als u zich niet kunt bewegen naar een aangren-
zende zaal, en reeds twee beurten heeft besteed
aan het doorzoeken van de zaal waar de held zich
nu bevindt.

C. Vrijwillig.

Een speler mag absoluut niets doen wanneer hij een
beurt verliest.

6. DE ZAALTEGELS

Elke zaaltegel heeft 0 tot 4 uitgangen, 1 ingangspijl, en
tot 3 deuren.

Zaaltegels zijn of normaal of speciaal.
Normale tegels hebben een witte ingangspijl en speci-
ale tegels hebben een gekleurde ingangspijl (rood,
blauw, geel, purper, groen, of oranje). Alle speciale
zaaltegels staan afgebeeld op de rechter benedenhoek
van het spelbord.

6.1 Zaaltegels nemen

Neem een willekeurige zaaltegel wanneer uw held zich
naar een leeg vak op het spelbord beweegt, en plaats
deze op het bestemmingsvak. Zodra u een zaaltegel
heeft genomen, moet uw held die zaal ook binnengaan
(zie voorbeeld 2).
U mag zich naar vakken op het spelbord bewegen
waarop reeds een zaaltegel ligt. In dit geval, neemt u
geen nieuwe zaaltegel, maar volgt u daar de instructies
voor de tegel.

6.2 Ingangspijlen
Wanneer u een zaaltegel op het spelbord plaatst, moet
u deze tegel neerleggen zodat de pijl het ingangspunt
is. Met andere woorden : uw held stapt over de pijl de
zaal binnen.



6.3 Normale tegels

Wanneer u zich naar een normale tegel (met een witte
ingangspijl) beweegt, moet u een zaalkaart nemen en
de instructies volgen. Paragraaf 7 bespreekt dit onder-
werp.

6.4 Speciale tegels

Wanneer u zich naar een speciale tegel (met een ge-
kleurde ingangspijl) beweegt, raadpleeg de op het
spelbord afgebeelde speciale zaaltegels en het refe-
rentieblad voor volledige instructies.

6.5 Deuren

U kunt een zaaltegel verlaten door te bewegen door
een deur. Alvorens te bewegen moet u een deurkaart
nemen en de instructies volgen. Als de deur waardoor u
zich wil bewegen grenst aan een deur op de  aangren-
zende zaaltegel moet u twee deurkaarten nemen.  Uw
held kan zich in dit geval slechts naar de volgende zaal
bewegen als beide deurkaarten ‘Door Opens’ (de deur
gaat open) vermelden. Als slechts één kaart 'Door

Opens’ vermeldt, moet u de instructies op de andere
deurkaart volgen.

6.6 Doodlopende zalen

Als een zaaltegel geen uitgangen heeft, of de uitgan-
gen komen uit op de kasteelmuren op het spelbord, of
op vaste muren van aangrenzende zaaltegels, hebt u
een dood eind bereikt. U kunt de tegel slechts verlaten
door op uw stappen terug te keren of door met succes
naar een geheime deur te zoeken.

Als u zeer weinig geluk heeft, kunt u opgesloten wor-
den in een dood eind. Als u er niet in slaagt om een
geheime deur te vinden die u toelaat de zaal te verla-
ten, wel, dan hebt u net het spel verloren ... 

7. KAARTEN

Dungeonquest gebruikt zeven reeksen kaarten:

Elke reeks wordt in een stapel met de rug naar boven
naast het spelbord geplaatst bij het begin van het spel.
Wanneer u een kaart van één van de stapels moet
nemen, neemt u de bovenste kaart. Nadat u de in-
structies op de kaart hebt uitgevoerd, legt u de kaart
terug onder de juiste stapel kaarten.
 
In sommige gevallen mag u de kaart houden in plaats
van deze terug onder de stapel te plaatsen. Een kaart
geeft zelf aan of u deze mag houden.

Elke reeks kaarten, behalve de Monster reeks, heeft
één kaart waarop Shuffle (schudden) staat. Als u deze



kaart trekt moet u de reeks kaarten met inbegrip van de
kaart Shuffle herschudden, en dan pas de bovenste
kaart nemen die u moet uitvoeren.

De volledige instructies voor alle kaarten vindt u op het
referentieblad. U moet het referentieblad raadplegen
wanneer u een kaart voor de eerste keer trekt, om ze-
ker geen belangrijke aanwijzing of instructie te missen.
Na een paar spelen Dungeonquest zult het referentie-
blad waarschijnlijk noeg maar weinig moeten raadple-
gen.

8. GEVECHT

8.1 Monsters

Er zijn vele verschillende monsters in de kerkers van
Kasteel Drakenvuur, maar slechts vijf van hen volgen
de normale gevechtsprocedure: 

Wanneer u een zaalkaart met één van deze monsters
trekt, hebt u drie opties: u kunt aanvallen (Attack), af-
wachten (Wait and See) of ontsnappen (Escape). U
kunt niet vluchten als er een valhek achter u staat of als
u de ruimte door een geheime deur bent ingegaan.

Wanneer u beslist heeft wat u gaat doen, moet u dit
aan de andere spelers mededelen. Hierna neemt de
speler aan uw rechter zijde de bovenste kaart van het
Monster dek. Hij kijkt onder de correcte rubriek voor wat
u hebt beslist te doen en het monster u hebt ontmoet,
en vertelt u wat gebeurt.

Dit zijn de mogelijke resultaten:

Gevecht (Combat): naast het resultaat gevecht (com-
bat) staan ook de levenspunten van het monster, maar
dit wordt u niet medegedeeld. U gaat vervolgens over
tot een normaal gevecht met het monster. Dit wordt in
de volgende paragraaf uitgelegd.
 
Ontsnapping (Escape): u verplaatst uw speelstuk
terug naar de zaaltegel waar u vandaan kwam. Neem
geen zaalkaart. Indien het een speciale zaaltegel (ge-
kleurde ingangspijl) betreft, zijn de speciale regels voor
deze zaal nog wel van toepassing. Als u de zaal door
een deur bent binnengekomen, kunt u vluchten zonder
een nieuwe deurkaart te nemen.

Vlucht (Flee): het monster vlucht weg, en er gebeurt
verder niets. De kaarten worden teruggeplaatst onder
hun respectievelijke stapels en uw beurt is voorbij. Als
u een vlucht (flee) als resultaat krijgt voor de Death
Warrior (krijger van de dood) of de Champion of Chaos
(kampioen van chaos), lopen zij niet echt weg - u
slaagt er in om heimelijk voorbij hen te sluipen, en
moet niet vechten. Het resultaat is hetzelfde: de kaar-
ten worden terug onder hun stapels geplaatst en uw
beurt is voorbij.

Slag/Ontnapping (Slash/Escape): het monster pro-
beert om u in de aan te vallen wanneer u ontsnapt. U
ondergaat de schade die op de kaart wordt weergege-
ven alvorens te ontsnappen. Als een slag (slash) door
een cijfer wordt gevolgd, verliest uw held evenveel
levenspunten; als een slag (slash) wordt gevolgd door
een worp met de dobbelsteen, rolt u de dobbelsteen
om te bepalen hoeveel levenspunten uw held verliest.

Slag/Gevecht (Slash/Combat): dit is hetzelfde resul-
taat als slag/ontsnapping (slash/escape), behalve dat
nadat het monster u probeert aan te vallen, u een nor-
maal gevecht moet aangaan.

8.2 Gevecht

Als de monsterkaart als resultaat een gevechts aan-
geeft, neemt de speler aan uw rechter zijde de drie
gevechtsfiches van het monster. U kiest elk een fiche
en plaatst deze met de rugzijde naar boven in het
voorziene vak op het spelbord. Dan toont u beiden uw
gevechtsfiches en het resultaat wordt afgelezen van de
gevechtstabel door de kruisreferentie van de actie van
de twee strijders te bepalen. U herhaalt dit proces,
nieuwe gevechtsacties kiezend indien u dit wenst, tot
één strijder dood is.

Wanneer u levenspunten verliest, beweegt u uw blau-
we pion langs de Life Point Track (levensspoor) op uw
heldenfiche. Wanneer het monster levenspunten ver-
liest, wordt de zwarte pion bewogen langs het levens-
spoor van het monster op het spelbord om aan te ge-
ven hoeveel levenspunten het monster tot dusver heeft
verloren. Wanneer de zwarte pion het aantal levens-
punten bereikt dat op de monsterkaart is weergegeven, 



is het monster dood. De zwarte pion wordt terug op ‘0’
geplaatst en de zaalkaart en de monsterkaart worden
terug geplaatst onder respectievelijke stapels. Als de 

speler heeft gewonnen, is zijn beurt voorbij. Het totaal
aantal levenspunten van een monster wordt nooit be-
kend gemaakt tot het is gedood.

8.3 Verrassingsaanvallen

Als een zaalkaart Sneak Attack (verrassingsaanval)
weergeeft, is het monster afgebeeld op de kaart plotse-
ling achter u opgedoken en heeft het u met zijn wapen
geslagen! Rol D12-Luck om te zien levenspunten u
verliest. Na deze verrassingsaanval vindt een normaal
gevecht plaats, behalve dat u nu alleen kan aanvallen
(attack) of ontsnappen (escape).

8.4 De boog van El-Adoran

El-Edoran Sureshot draagt een speciaal wapen, zijn
boog. Als u met El-Adoran speelt, kan u uw boog in een
gevecht gebruiken. U hebt slechts vier pijlen en zodra
deze zijn afgeschoten kan u de boog tijdens dit spel
niet opnieuw gebruiken. Wanneer El-Adoran een nieuw
spel begint, heeft hij natuurlijk een nieuwe voorraad van
vier pijlen.

De boog kan slechts worden gebruikt als de speler
verkiest aan te vallen (attack); El-Adoran mag éénmaal
met zijn boog schieten alvorens de monsterkaart wordt
getrokken, en éénmaal hierna. Hij mag schieten voor of
na het nemen van de monsterkaart of op beide ogen-
blikken of niet, maar hij mag niet meer dan twee pijlen
per gevecht afschieten. Indien u een pijl afschiet vóór

de monsterkaart is getrokken, en het monster vlucht,
dan is uw pijl natuurlijk verspild.

Elke keer wanneer een pijl wordt afgeschoten, be-
weegt u de rode pion 1 vakje naar beneden op de
Arrow Track (pijlenspoor) op de heldenfiche van El-
Adoran. Zodra de 

teller nul bereikt, kan de boog niet meer worden ge-
bruikt.

Wanneer u een pijl afschiet, rolt u D6 en zoekt u het
resultaat op in de boogtabel op het spelbord. Er zijn
drie mogelijke resultaten: Missed (gemist), Wounded
(gewond) en Killed (gedood).

Missed (gemist): het monster verliest geen levens-
punten - uw pijl is verspild. 

Wounded (Gewond): rol D6 en halveer het resultaat
en rondt af naar beneden. Dit is het aantal levenspun-
ten dat het monster verliest. Het is mogelijk om een
monster met een wounded (gewond) resultaat  te do-
den.

Killed (Gedood): het monster is gedood, en het ge-
vecht is over. Tenzij u een Champion of Chaos (kam-
pioen van chaos) bestrijdt. Dit monster is veel te
krachtig om door één enkele pijl te worden gedood.
Het eerste killed (gedood) resultaat tegen een Cham-
pion of Chaos veroorzaakt 3 levenspunten schade. Als
u erin slaagt om een tweede killed (gedood) resultaat
met een tweede pijl te veroorzaken, dan is de Champi-
on of Chaos dood.



9. DE SCHATKAMER

9.1 De schatkamer betreden

In het midden van het spelbord ligt de schatkamer die
door de slapende draak wordt bewaakt. U kunt naar de
schatkamer gaan op dezelfde manier als een zaaltegel.

Neem geen zaalkaart van de zaal bij het betreden van
de schatkamer. In plaats daarvan, neem twee schatfi-
ches en leg deze naast uw heldenfiche.

Dan moet de speler aan uw rechterzijde de drakenfi-
ches schudden en deze met de rugzijde naar boven
neerleggen. Neem één drakenfiche en draai deze om.
Als de fiche een slapende draak toont, blijft alles rustig
en is uw beurt voorbij. Laat de drakenfiche zichtbaar
liggen en draai deze niet terug om. Tijdens uw volgen-
de beurt kan u de schatkamer door om het even welke
uitgang verlaten, ofwel kan u hier blijven en twee nieu-
we schatfiches en één nieuwe drakenfiche nemen.

U kunt dit tijdens elke beurt blijven doen tot u beslist de
schatkamer te verlaten of tot u de draak wakker maakt.
Onthoud dat hoe langer u in de schatkamer blijft, hoe
groter de kans wordt de draak te wekken. Dit is zo om-
dat de drakenfiches met een slapende draak niet terug
worden omgedraaid!

U kunt de schatkamer verlaten wanneer u dit wenst,
zoals bij een normale beweging. Wanneer u de schat-
kamer verlaat mag u geen extra schatfiches meenemen
of een drakenfiche omdraaien.
 
Als u de fiche waarop een vuurspuwende draak staat
afgebeeld omdraait, hebt u een GROOT probleem! U
verliest al uw schatfiches: leg al uw schatfiches terug
en plaats al uw schatkaarten teug onder hun respectie-
velijke stapels. U verliest ook D12 levenspunten ten
gevolge van de vurige adem van de draak. Als u dit
overleeft, moet u weglopen: beweeg uw speelstuk uit
de schatkamer naar een aangrenzend vak op het spel-
bord. Als dit vak leeg is neemt u een nieuwe zaaltegel,
maar u neemt geen zaalkaart.

9.2 Twee of meer spelers in de schatkamer

De schatkamer is de enige plaats waar twee of meer
helden tezelfdertijd aanwezig mogen zijn.

Als er twee of meer helden tegelijk in de schatkamer
aanwezig zijn neemt elke speler 2 schatfiches en 1
drakenfiche tijdens hun beurt. Dit verhoogt snel de kans
om de draak te wekken!

Wanneer de draak ontwaakt ondergaan alle helden in
de schatkamer onmiddellijk de gevolgen zoals die hier-
boven worden beschreven, te beginnen met de speler
die de draak heeft wakker gemaakt en in wijzerzin de
andere spelers aanwezig in de schatkamer. Nadat deze
vreselijke gebeurtenissen zijn afgehandeld, gaat het
spel verder met de normale speelvolgorde.

9.3 De drakenfiches schudden

Wanneer u de schatkamer verlaat, moet de speler aan
uw linkerzijde alle drakenfiches herschudden en terug
neerleggen met de rugzijde naar boven. Als er twee of
meer helden in de schatkamer aanwezig zijn, worden
de drakenfiches niet herschud tot de laatste held weg-
gaat.

10. HET SPEL WINNEN

Op elke schatkaart of schatfiche staat duidelijk een
waarde in goudstukken aangeduid (GPs). De winnaar
van het spel is de held die een hoektoren heeft bereikt
op het einde van de 26ste ronde met de hoogste totale
waarde van schatten. Als niemand er in slaagt op tijd
erin weg te geraken, hebben alle spelers verloren.
Kasteel Drakenvuur is dan de winnaar!

Soms wint een held eenvoudig het spel door als enige
het kasteel levend te ontvluchten, zelfs als hij slechts
enkele goudstukken of helemaal geen schatten mee-
brengt! In andere spelen zal een speler met duizenden
goudstukken de kerkers verlaten voor een echt grote
overwinning.  Noteer bij elk spel de totale hoeveelheid
schatten die elke speler uit de kerkers heeft kunnen
meeslepen om uit te maken wie de Dungeonquest
topspeler is in uw spelgroep.

11. SOLO DUNGEONQUEST

Dungeonquest is een uitstekend 'solo' spel waar één
held de risico's van Kasteel Drakenvuur probeert te
trotseren in een race tegen de klok.

Een solo spel volgt alle normale regels, behalve tijdens
een gevecht dat als volgt wordt afgehandeld:

Gevechtsfiches worden niet gebruikt in het solo spel. In
plaats daarvan, rol D12 en raadpleeg de volgende lijst:

D12 Resultaat

1-3 De held verliest 1 levenspunt 
4-6 Held en het monster verliezen elk 1 levenspunt 

7-9 Het monster verliest 1 levenspunt 
10 Het monster verliest 2 levenspunten 
11-12 Rol opnieuw



DUNGEONQUEST REFERENTIEBLAD

Dit referentieblad bevat gedetailleerde verklaringen over
hoe de kaarten, fiches en tegels in het spel te gebruiken.
Nadat u de instructies hebt gevolgd, moet u een kaart altijd
terug onder de stapel waar deze vandaan kwam plaatsen,
tenzij de instructies u anders vertellen.

ZAALKAARTEN (Room)
U moet de bovenste zaalkaart van de stapel nemen tel-
kens u een zaal betreedt, tenzij het is een speciale tegel is
met andere speciale regels.

Bracelet or Jewellery (armband of juwelen):
U hebt een schat gevonden. Plaats de kaart
zichtbaar naast uw heldenfiche. Deze punten
tellen mee voor uw schattentotaal aan het eind
van het spel. 

Cave-In (instorting):
Kies luidop een cijfer van 1-6 en rol D6. Als het
cijfer dat u koos wordt gerold, is uw held
bedolven en gedood. U heeft het spel verloren.
Indien niet rol de D6 opnieuw voor het aantal
levenspunten dat u verliest.

Crossfire Trap (kruisvuurval):
Pijlen worden vanuit de muren rondom u
afgeschoten.
U verliest D12-Armour levenspunten.

Crypt (grafkelder):
U kunt de grafkelder naar schatten doorzoeken
- zie de Grafkelderkaarten. Als u beslist de
grafkelder niet te doorzoeken, leg deze kaart
dan terug onder de stapel zaalkaarten (room).

Curse of the Wizard (vloek van de tovenaar):
Zodra u deze kaart trekt, draaien alle Corridor
(gang) tegels in het doolhof. Roll D6:
1-2 90 graden met de wijzers van de klok mee
3-4 180 graden
5-6  90 graden tegen de wijzers van de klok in. 

Dead Adventurer (dode avonturier):
U kunt het dode lichaam onderzoeken - zie de
Lijk (corpse) kaarten. Als u beslist het lichaam
niet te doorzoeken, leg deze kaart dan terug
onder de stapel zaalkaarten (room).

Empty (leeg):
De ruimte is leeg - er gebeurt niets.

Giant Spider (reuzenspin):
Als u deze kaart trekt, kunt u of vechten of
vluchten. Als u probeert te vluchten, rol D6: voor
3-6, ontsnapt u en moet u naar de vorige tegel
waar u was terugkeren; voor een 1-2, moet u
blijven en vechten. Om de spin te bestrijden,

moet u luidop drie cijfers zeggen en rol D6. Als u één van
de aantallen die u koos rolt, hebt u de spin gedood. Leg
deze kaart dan terug onder de stapel zaalkaarten (room).
Indien niet u dan verliest u 1 levenspunt, uw beurt is voor-
bij en u moet de spin in uw volgende beurt opnieuw be-

strijden. U moet de spin blijven bestrijden tot u deze
doodt. 
Nota: als u El-Adoran bent kunt u tot 4 pijlen per beurt
afschieten in plaats te vechten met de spin. Rol D6 voor
elke pijl die u afschiet. U doodt de spin met een score van
5-6. Als u niet erin slaagt om de spin te doden verliest u 1
levenspunt en is uw beurt voorbij.

Monster:
Goblin (kobold), Mountain Troll (bergtrol),
Death Warrior (strijder van de dood), Orc of
Champion of Chaos (kampioen van chaos):
zie paragraaf 8.1 van de regels.
 

Potion (toverdrank):
U kunt deze kaart bijhouden (zichtbaar langs
uw heldenfiche) als u dit wenst. U kunt de
toverdrank bij het begin van uw beurt drinken
(behalve wanneer u de reuzespin bestrijdt)
door D12 te rollen en de toverdranktabel op

het spelbord te raadplegen. Leg deze kaart dan terug
onder de stapel zaalkaarten (room) en zet uw beurt nor-
maal verder. U kunt slechts één toverdrank tegelijkertijd
dragen; als u er nog andere vindt moet u hen wegwerpen. 

Sneak Attack (verrassingaanval):
Zie paragraaf 8.3 van de spelregels.

Trapdoor (valdeur):
Rol D12 : als het resultaat minder of gelijk is
aan uw Agility (behendigheid) score, vermijdt u
de valkuil en wordt deze ruimte als normaal
behandelt. Zo niet, valt u in de valkuil en
verliest u D6 levenspunten. Plaats deze kaart

zichtbaar naast uw heldenfiche. Als u in de valkuil valt,
beëindigt uw beurt. Rol D12 opnieuw tijdens uw volgende
beurt : als het resultaat minder of gelijk is aan uw Agility
score, kunt u uit de valkuil klimmen. Leg de kaart dan
terug onder de stapel zaalkaarten (room). Zo niet , pro-
beer uw volgende beurt opnieuw. Als u een koord (zie
lijkkaarten) hebt, klimt u automatisch uit de valkuil de
beurt volgend op diegene waarin u in de kuil viel.

Vampire Bats (vampiervleermuizen):
Rol de dobbelsteen vermeld op de kaart. U
verliest evenveel levenspunten. 

Your Torch Goes Out  (uw fakkel dooft uit): 
Zodra u deze kaart trekt is uw beurt voorbij.
Leg de kaart zichtbaar naast uw heldenfiche.
Bij het begin van uw volgende beurt zegt u
luidop drie getallen en rolt u D6. Als het
gerolde resultaat overeenkomt met één van de

drie getallen, bent u erin geslaagd om uw fakkel terug aan
te te steken. Leg de kaart dan terug onder de stapel zaal-
kaarten (room) en vervolg uw beurt normaal.  Zo niet, is
uw beurt voorbij en probeert u opnieuw volgende beurt.



LIJKKAARTEN (Corpse)
Als u een Dead Adventurer zaalkaart trekt, kunt u het
lichaam onderzoeken als u dat wenst. Om het lichaam te
onderzoeken, neemt u een lijkkaart.

Golden Guineas or Necklace 
(goudstukken of halsband):
U hebt een schat gevonden. Plaats de kaart
zichtbaar naast uw heldenfiche. Deze punten
tellen mee voor uw schattentotaal aan het eind
van het spel.

Nothing (niets):
U vindt niets dan oude beenderen.

Potion (toverdrank):
Zie hierboven bij de zaalkaarten.

Rope (koord):
U kunt deze kaart bijhouden (zichtbaar langs
uw heldenfiche) als u dit wenst. Als u ooit in
een valkuil valt kunt u de koord gebruiken om
automatisch uit de kuil te klimmen. 

Scorpion (schorpioen):
Rol de dobbelsteen vermeld op de kaart. U
verliest evenveel levenspunten.

GRAFKELDERKAARTEN (Crypt)
Als u een Crypt zaalkaart trekt, kunt u naar verborgen
schatten zoeken als u dit wenst. Om de grafkelder te door-
zoeken, neemt u een grafkelderkaart. 

Guineas, Jewelled Dagger, Bracelet,  Brooch

(goudstukken, sierdolk, armband,  broche)
U hebt een schat gevonden. Plaats de kaart
zichtbaar naast uw heldenfiche. Deze punten
tellen mee voor uw schattentotaal aan het eind

van het spel.

Empty (leeg):
U vindt niets. 

Potion (toverdrank):
Zie hierboven bij de zaalkaarten.

Skeleton (geraamte):
Rol D6:
1-3 er gebeurt niets
4-6 het skelet wordt levend! 
Bestrijd het skelet alsof u een zaalkaart Warrior
of Death had getrokken.

Trap (valstrik):
Rol de dobbelsteen vermeld op de kaart. U
verliest evenveel levenspunten.

DEURKAARTEN (Door)
U moet een deurkaart nemen om zich door een deur te
bewegen. Volg de instructies en leg dan de kaart terug

onder de stapel deurkaarten. 

Door Jammed (geblokkeerde deur):
De deur gaat niet open en uw beurt is voorbij.
In uw volgende beurt kunt u de deur opnieuw
proberen of via een andere uitgang weggaan. 

Door Opens (de deurt gaat open):
U kunt zich door de deur bewegen. 

Trap (valstrik):
De deur is een valstrik. Rol de dobbelsteen
vermeld op de kaart. U verliest evenveel
levenspunten en uw beurt is voorbij. Volgende
beurt kunt u de deur opnieuw proberen of via

een andere uitgang weggaan. 

MONSTERKAARTEN (Monster)
Deze worden volledig verklaard in paragraaf 8.1 van de
spelregels.

VALSTRIKKAARTEN (Trap)
Wanneer u een speciale zaal met een valstrik (rode in-
gangspijl) ingaat, moet u een valstrikkaart in plaats van
een zaalkaart nemen. De valstrikkaarten zijn de volgende:

Cave-In (instorting):            Crossfire Trap (kruisvuurval):
Zie hierboven bij                  Zie hierboven bij
de zaalkaarten.                    de zaalkaarten.

Explosion (ontploffing):       Poisonous Gas (gifgas):
Verlies 4 levenspunten en    Verlies D6-3 levenspunten en 
verlies uw volgende beurt     verlies D6-3 beurten

Poisonous Snakes (gifslangen) Trapdoor (valdeur):
Rol de dobbelsteen Zie hierboven 
vermeld op de kaart. bij de zaalkaarten.
U verliest evenveel 
levenspunten.



ONDERZOEKSKAARTEN (Search)
Als u beslist een zaaltegel te doorzoeken, neemt u een
onderzoekskaart. U kunt de volgende ruimten niet door-
zoeken: de hoektorens, Rotating Room (draaiende zaal),
Chambers of Darkness (kamer van duisternis), Bottomless
Pit (bodemloze put), zaaltegels met valstrik, Corridor
(gang) of de schatkamer.

Golden Guineas, Jewellery or Ring
(goudstukken, juwelen of ring):
U hebt een schat gevonden. Plaats de kaart
zichtbaar naast uw heldenfiche. Deze punten
tellen mee voor uw schattentotaal aan het
eind van het spel.

Empty (leeg):
U vindt niets. 

Giant Centipede (reuzenduizendpoot):
U verliest D12 levenspunten.

Potion (toverdrank):
Zie hierboven bij de zaalkaarten.

Trap (valstrik):
U hebt een val geactiveerd. Neem een
valstrikkaart (trap).

Secret Door (geheime deur):
U kunt zich onmiddellijk naar om het even
welk aangrenzend vak (niet diagonaal)
bewegen juist alsof u zich door een uitgang

beweegt. Als het vak leeg is, neemt u een nieuwe zaalte-
gel en zaalkaart. Als de zaalkaart een monster aangeeft,
kunt u niet proberen te ontsnappen. 

FICHES

Gevechtsfiches (combat counters)
Er zijn voor elke held
drie gevechtsfiches:
één Mighty Blow
(machtige slag), één
Slash (slag) en één
Leap Aside (spring
opzij) - die aan de

spelers worden gegeven bij het begin van het spel. Er zijn
ook gevechtsfiches voor de monsters. Paragrafen 8.1 en
8.2 van de spelregels behandelen het gebruik van de
gevechtsfiches.

Drakenfiches (dragon counters)

Zie paragraaf 9 van de
spelregels.

Magische ringen (magic ring counters)
Bij het begin van het spel neemt elke speler een magi-
sche ring; zie paragraaf 4 van de spelregels. Elke ring kan
slechts eenmaal per spel worden gebruikt. Hun magische
krachten zijn als volgt:

Ring van verblinding (blinding):
Deze ring veroorzaakt een lichtflits die om
het even welk monster zal verblinden. U
kunt het gebruiken zodra u een zaalkaart
met een monster trekt, en kunt het monster

automatisch verslaan. De ring van verblinding werkt niet
tegen een verrassingsaanval (sneak attack). 

Ring van heling (healing):
Deze ring geeft u 5 nieuwe levenspunten bij
het begin van uw beurt, maar u kunt deze
beurt niets anders doen. U kunt uw
levenspunten niet verhogen tot meer dan
hun startniveau.

Ring van opening (opening): 
Deze ring zal één deur of valhek (portcullis)
voor u openen. Als u de ring gebruikt moet
u geen deurkaart nemen en niet met de
dobbelsteen werpen om het valhek te ope-
nen. 

Ring van waarschuwing (warning):
Deze ring zal één val ontdekken, die u
automatisch vermijdt. U kunt de ring
gebruiken zodra u een zaaltegel  met een
rode ingangspijl trekt (om te vermijden

valstrikkaart te moeten nemen), of wanneer u een valstrik
(trap) zaalkaart neemt (om te vermijden levenspunten te
verliezen door de valstrik). 

Schatfiches (treasure counters): 
De schatfiches worden in een kop geplaatst bij het begin
van het spel en grondig geschud. Wanneer u schatfiches
mag nemen (zie paragraaf 9.1 van de spelregels), neem
hen uit de kop zonder het kijken en plaats hen dan zicht-
baar naast uw heldenfiche.

Elke schatfiche toont een getal door 'GP' wordt gevolgd:
dit is de waarde van de schat in goudstukken. Aan het
eind van het spel is de speler die erin is geslaagd is om
aan de kerker te ontsnappen met de hoogste waarde in
goudstukken, de winnaar.



TEGELS EN PLAATSEN
Zie paragrafen 5 en 6 van de spelregels voor de regels in
verband met het nemen en het plaatsen van de zaaltegels.

Normale zaaltegels
De normale tegels hebben witte ingangspijlen en er zijn
geen speciale regels.

Speciale zaaltegels
De speciale tegels hebben gekleurde ingangspijlen en
worden op de rand van het spelbord afgebeeld. De speci-
ale tegeltypes zijn de volgende: 

Bottomless Pit (bodemloze put): neem geen
zaalkaart wanneer u een zaal met bodemloze
put binnengaat. In plaats daarvan rolt u D12:
als het resultaat minder dan of gelijk is aan
uw Agility (behendigheid) score, vermijdt u de

bodemloze put en wordt deze ruimte als normaal behan-
delt. Zo niet, bent u in de put en uit het spel gevallen! U
kunt een bodemloze put nooit doorzoeken, noch vrijwillig
een beurt overslaan. 

Cave-In (instorting): neem een zaalkaart
zoals normaal. Nochtans, bij uw volgende
beurt moet u D12 rollen of teruggaan. Als u
beslist terug te gaan, moet zich u terug naar
de vorige tegel bewegen alsof het een

normale beweging betreft. Als u beslist D12 te rollen en
het resultaat is minder dan of gelijk is aan uw Agility (be-
hendigheid) score, dan kunt u uw beurt normaal verder-
zetten; als u hoger dan uw Agility score rolt blijft u opge-
sloten en eindigt uw beurt. De volgende beurt kan u of
opnieuw teruggaan of opnieuw de D12 rollen. Merk op dat
de gevolgen van een instortingstegel en die van een in-
stortingskaart verschillend zijn. 

Chamber of Darkness (kamer van
duisternis):
Neem geen zaalkaart wanneer u de kamer
van duisternis ingaat. Bij het begin van uw
volgende beurt rolt u  D6 om te zien waar u
uit komt:

2 uitgangen
1-3 verlaat de zaal langs waar u binnenkwam
4-6 verlaat de zaal langs de andere uitgang

3 uitgangen
1-2 verlaat de zaal langs waar u binnenkwam
3-4 verlaat de zaal langs de dichtstbijzijnde uitgang

 met de wijzers van de klok mee
5-6 verlaat de zaal langs de dichtstbijzijnde uitgang

tegen de wijzers van de klok in 

Als de uitgang u hebt gerold niet te passeren is verliest u
uw beurt. U kunt een kamer van duisternis niet doorzoe-
ken.

Chasm (kloof):
Brede en zeer diepe kloof verdeelt deze tegel.
Neem een zaalkaart zoals normaal, maar de
volgende beurt kan u slechts door een
uitgang aan de zelfde kant van de kloof
weggaan. U kunt een kloof nooit doorzoeken.

Corridor (gang):
Neem geen zaalkaart wanneer u een gang
ingaat. In plaats daarvan beweegt u zich on-
middellijk verder (en als u opnieuw een
gang trekt, opnieuw, enz).

U kunt geen gang doorzoeken. 

Portcullis (valhek):
Achter uw held valt een zwaar ijzeren valhek
neer. Neem een zaalkaart zoals normaal,
maar als het een monster is, kunt u niet voor
ontsnappen kiezen. Als u ooit wenst om door

een valhek te bewegen moet D12 rollen. Als het resultaat
minder dan of gelijk is aan uw Strenght (kracht) score,
slaagt u erin het valhek op te tillen en kunt u zich normaal
verder bewegen. Zo niet eindigt uw beurt, maar u kunt de
volgende beurt  opnieuw proberen als u dit wenst. 

Rotating Room (draaiende zaal):
Neem geen zaalkaart wanneer u een
roterende zaal ingaat. In plaats daarvan
wordt de tegel onmiddellijk 180 graden ge-
draaid, en is uw beurt over. De tegel kan

slechts éénmaal draaien, namelijk zodra deze wordt ge-
trokken. U kan dus niet langs dezelfde route teruggaan.
Als de enige uitgang uitkomt op een muur van het spel-
bord of op een stevige muur op een andere zaaltegel, dan
bent u opgesloten in een doodlopend eind en hebt u het
spel verloren. U kunt geen draaiende zaal doorzoeken.

Trap (valstrik):
U bent net in een val gelopen! Telkens als u
een tegel van dit type ingaat neem u een
valstrikkaart (trap) in plaats van een
zaalkaart. U kunt geen valstriktegel
doorzoeken.

Hoektorens en Schatkamer
Deze plaatsen staan gedrukt op het spelbord.

Hoektorens: 
Uw held zal bij de start van het spel in één
van de hoektorens beginnen en kan door
één van beide uitgangen weggaan. Om het
spel te winnen moet uw held terug geraken
in eender welke hoektoren voor de zon

ondergaat. U trekt nooit een zaalkaart wanneer u een
hoektoren ingaat, en u kunt een hoektoren niet doorzoe-
ken. U mag een hoektoren binnengaan en door de andere
uitgang verder bewegen als u dit wenst. In dit geval mag u
zich door de hoektoren bewegen alsof u zich in een gang
(corridor) (zie hierboven) bevindt.
 
De schatkamer:
Zie paragraaf 9 van de spelregels. 


