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Lochy
Rodzaje lochów
Na potrzeby gry rozróżniamy cztery rodzaje lochów, które definiuje ich stan. Zwykle bohaterowie będą mieli do czynienia albo z którymś z tych typów, albo z ich kombinacją. Czasami aktualni mieszkańcy używają starych lochów do nowych celów.
Zrujnowana budowla: To miejsce opuścił (całkowicie lub częściowo) jego pierwotny twórca bądź twórcy, a zamieszkały w nim nowe istoty. Wiele żyjących w mrokach stworów szuka takich opuszczonych obszarów i osiedla się w nich. Większość ewentualnych pułapek już tu nie działa, napotkać można za to wędrowne stwory.
Zamieszkana budowla: Ten loch wciąż jest używany. Mieszkają w nim stworzenia (zwykle inteligentne), choć niekoniecznie to one go zbudowały. Może to być ich dom, forteca, świątynia, czynna kopalnia, więzienie lub kwatera główna. W tym lochu pułapki i wędrowne stworzenia będą rzadziej spotykane, natomiast większe jest prawdopodobieństwo spotkania ze zorganizowaną strażą – ich posterunków i patroli. Pułapki i wędrowne istoty zwykle kontrolują mieszkańcy lochu. Wyposażenie lochu zależy od jego mieszkańców. To samo dotyczy ozdób i zapasów. Oczywiście lochy muszą być takie, by mieszkańcy mogli się po nich swobodnie poruszać (drzwi powinny się bez problemu otwierać, korytarze są dostatecznie szerokie, by nimi chodzić itp.). Gospodarze mogą też posiadać jakiś system komunikacyjny. I z pewnością kontrolują wyjścia.
Zdarzają się też lochy częściowo zamieszkane, a częściowo puste lub zrujnowane. W tym przypadku aktualni mieszkańcy nie zbudowali tego miejsca. To zapewne grupa inteligentnych stworzeń, które przemieniły opuszczony loch w swoją bazę, fortecę lub dom.
Bezpieczny schowek: Ktoś, kto chce ukryć lub skutecznie zabezpieczyć jakiś przedmiot, może go zakopać. Nie ma znaczenia, czy będzie to wspaniały skarb, zakazany artefakt czy martwe ciało ważnej osobistości. Istotne jest tylko to, że ów przedmiot umieszczono w lochu, w którym strzegą go zapory, pułapki oraz strażnicy.
Tego typu loch zapewne wyposażono w przeróżne pułapki, ale nie spotka się tu wędrownych potworów. Konstruktorzy takiej budowli mieli na uwadze raczej jej funkcjonalność niż wygląd. Mimo to czasem zdarzą się tu ozdoby – rzeźby lub malowidła naścienne – zwłaszcza w przypadku grobowców ważnych osobistości.
Zdarza się, iż kryptę zbudowano tak, by mogły w niej żyć jakieś stworzenia – strażnicy. Oczywiście takim istotom trzeba zapewnić środki umożliwiające przetrwanie pomiędzy wizytami rabusiów grobów. Zwykle stosuje się magię, która jest najlepszym sposobem na dostarczenie żywności i wody.
Oczywiście strażnikami nie muszą być istoty żywe. Krypt i grobowców często strzegą nieumarli i konstrukty, które nie potrzebują ani żywność, ani odpoczynku. W lochach mogą się też pojawiać potwory, które przyzwie magia uruchomionej pułapki i które zaatakują intruzów. Niepotrzebni już strażnicy znikają, więc nie trzeba się nimi przejmować.
Kompleks naturalnych pieczar: W grotach mieszkają przeróżne potwory wiodące podziemny tryb życia. Tego typu naturalne jaskinie łączą korytarze. Nie zbudowano ich w oparciu o jakiś plan i nie ozdobiono. Natura sama postarała się o taki, a nie inny wygląd. Dlatego też raczej nie będzie tu pułapek, a nawet drzwi.
Niemniej groty nie muszą być wcale bezpieczne. Żyją w nich wszelakie grzyby, czasem tworzące całe lasy kapeluszy i purchawek, w których mieszkają podziemni drapieżnicy polujący na istoty żywiące się grzybami. Czasami grzyby fosforyzują, oświetlając jaskinie niezwykłym blaskiem. W pozostałych obszarach mogą się rozwijać zwykłe rośliny, ale światło musi im zapewniać magia.
Czasem kompleksy naturalnych grot łączą się z innymi lochami. W takim przypadku do eksploracji pieczar dochodzi zwykle po zbadaniu podziemi zbudowanych przez inteligentne istoty. Sieć jaskiń może też łączyć zupełnie różne lochy, przez co powstaje niezwykłe, wymieszane środowisko. Naturalne groty łączące się z wykutymi podziemiami mogą być drogą, dzięki której różne stwory zaludniają sztuczne kompleksy.
Wygląd lochu
Ściany
Czasami korytarze i komnaty lochów tworzą murowane ściany – kamienie ułożone jeden na drugim (zwykle, choć nie zawsze, połączone zaprawą). Ściany lochów mogą być również wyciosane z litej skały, przez co wyglądają nieco surowo. Możliwe też, że wykonano je z gładkiego, ale nieobrobionego kamienia. Mogą za nie wreszcie służyć ściany naturalnej jaskini. Trudno jest przewrócić taką ścianę lub zrobić w niej dziurę, ale za to zwykle dość łatwo się po niej wspiąć.
Ściany murowane: Najczęściej spotykane w lochach. Zwykle mają przynajmniej 30 centymetrów grubości. Często są popękane i poznaczone szczelinami, w których zbiera się osad oraz żyją małe stworzenia czekające na pożywienie. Murowane ściany blokują wszystkie dźwięki poza najgłośniejszymi. Wspinaczka po niej wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 20.
Lepsze ściany murowane: Czasami murowane ściany są lepiej wykonane (gładsze; dokładniej dopasowane kamienie; mniejsza liczba pęknięć), a czasami pokrywa je gips lub tynk. Otynkowane ściany często zdobią malowidła, płaskorzeźby czy inne dekoracje. Równie łatwo je zniszczyć jak zwyczajne murowane ściany, lecz trudniej się po nich wspinać (ST 25).
Ociosane ściany kamienne: Pomieszczenia bywają wykute w litej skale. Szorstka powierzchnia ciosanej ściany sprawia, że często rosną na niej grzyby, a w szczelinach żyją stworzonka (zwykle robactwo, nietoperze lub podziemne węże lubiące ciemności). Jeśli po drugiej stronie coś się znajduje (inna komnata czy korytarz), ściana ma zwykle przynajmniej 90 centymetrów grubości – inaczej wszystko zawaliłoby się pod ciężarem skał rozciągających się ponad kompleksem. Wejście na taką ścianę wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 25.
Nieobrobione ściany kamienne: Nierówne, rzadko kiedy płaskie powierzchnie. W dotyku gładkie, lecz pełne małych otworków, ukrytych nisz oraz półek na różnych wysokościach. Zwykle mokre lub przynajmniej wilgotne, bowiem to woda najczęściej przyczynia się do powstania naturalnych jaskiń. Jeśli po drugiej strony coś się znajduje, ściana ma zwykle przynajmniej 1,5 metra grubości. Wejście na taką ścianę i poruszanie się wzdłuż niej wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15.
Ściany specjalne
Ściany wzmocnione: Murowane ściany wzmocnione żelaznymi sztabami po jednej lub obu stronach, bądź też w środku. Trwałość wzmocnionej ściany pozostaje taka sama, lecz punkty wytrzymałości ulegają podwojeniu, a ST jej przebicia za pomocą testu Siły wzrasta o 10.
Ściany żelazne: Otaczają one ważniejsze miejsca w lochu, na przykład krypty.
Ściany papierowe: Przeciwieństwo ścian żelaznych. Ograniczają one jedynie pole widzenia, nic więcej.
Ściany drewniane: Zwykle stanowią nowy element w starych lochach. Drewniane ściany mają zagrody dla zwierząt czy magazyny. Tego typu ściany pozwalają też jedno większe pomieszczenie podzielić na kilka mniejszych.
Ściany wzmocnione magicznie: Te ściany są mocniejsze niż przeciętne, mają większą trwałość, więcej punktów wytrzymałości oraz wyższą ST przebicia. Magia zwykle podwaja trwałość oraz punkty wytrzymałości i zwiększa o 20 ST przebicia. Wzmocniona w ten sposób ściana otrzymuje również prawo do rzutu obronnego na zaklęcia, które mogłyby na nią wpłynąć, z premią równą 2 + 1/2 poziomu czarującego, który wzmocnił ścianę. Skonstruowanie magicznej ściany wymaga posiadania atutu Stworzenie magicznego przedmiotu i poświęcenia 1500 sz na obszar o powierzchni kwadratu o boku 3 metrów.
Ściany z otworami strzelniczymi: W otwory strzelnicze można wyposażyć ścianę murowaną, z ociosanych kamieni i drewnianą. Obrońcy mogą przez te dziury szyć strzałami lub bełtami, korzystając z lepszej osłony, która zapewnia im premię +8 do Klasy Pancerza, premię +4 do rzutów obronnych na Refleks oraz właściwość klasową doskonalsze uchylanie.

Tabela: Ściany
Rodzaj ściany
Przeciętna grubość
ST przebicia
Trwałość
Punkty wytrzymałości 1
ST Wspinaczki
Murowana
30 cm
35
8
90 pw
20
Lepsza murowana
30 cm
35
8
90 pw
25
Wzmocniona murowana
30 cm
45
8
180 pw
25
Ociosana kamienna
90 cm
50
8
540 pw
15
Nieobrobiona kamienna
1,5 m
65
8
900 pw
20
Żelazna
7,5 cm
30
10
90 pw
25
Papierowa
Papieru
1
—
1 pw
30
Drewniana
15 cm
20
5
60 pw
21
Magicznie wzmocniona2
—
+20
×2
×23
—
1 Na część 3 m na 3 m.
2 Modyfikatory te można zastosować do wszystkich powyższych rodzajów ścian.
3 Lub dodatkowe 50 punktów wytrzymałości – pod uwagę należy brać większą wartość.

Ściany i drzwi a czary wykrycia
Kamienne i żelazne ściany oraz żelazne drzwi są zwykle wystarczająco grube, by zatrzymywać działanie większości czarów wykrycia, jak na przykład wykrycie myśli. Drewniane ściany, takież drzwi oraz kamienne drzwi nie są zwykle na tyle grube, by dawać taki efekt. Natomiast sekretne kamienne drzwi wbudowane w ścianę i równie grube jak ona (przynajmniej 30 centymetrów) blokują działanie większość czarów wykrycia.

Podłogi
Podłogi lochów, podobnie jak ściany, są bardzo różnorodne.
Podłogi brukowane: Podobnie jak ściany murowane, brukowane podłogi wykonano z dopasowanych do siebie kamieni. Są zwykle popękane i niezbyt równe. W pęknięciach zbiera się szlam, osad i pleśń. Czasami pomiędzy kamieniami płyną stróżki wody, z rzadka tworząc zastałe kałuże. Tego rodzaju podłogi spotyka się w lochach najczęściej.
Nierówne podłogi brukowane: Z biegiem czasu brukowane podłogi mogą się stać tak nierówne, że każdy, kto próbuje po nich biec lub szarżować, musi wykonać test Zachowania równowagi o ST 10. Porażka oznacza, że postać nie może się w danej rundzie poruszyć. Tak zdradziecka podłoga powinna być jednak wyjątkiem od reguły.
Podłogi z ociosanego kamienia: Szorstkie i nierówne podłogi z ociosanego kamienia zwykle pokrywa warstwa kamyków, żwiru czy pyłu lub gruz. Każdy, kto próbuje po nich biegać lub szarżować, musi wykonać test Zachowania równowagi o ST 10. Porażka oznacza, że postać może w danej rundzie działać, ale nie ma prawa ani biec, ani szarżować.
Nieco gruzu: Podłoże zaśmieca nieco gruzu, zwiększając o 2 ST testów Zachowania równowagi oraz Zwinności.
Dużo gruzu: Podłoże to gruzowisko, na które składają się odłamki różnej wielkości. Wejście na każde pole pokryte taką ilością gruzu należy traktować jak przejście dwóch pól. Rumowisko zwiększa o 5 ST testów Zachowania równowagi oraz Zwinności, a o 2 ST testów Cichego poruszania się.
Gładkie podłogi kamienne: Wykończone, a czasami nawet wypolerowane podłogi napotkać można jedynie w lochach zbudowanych przez dokładnych i sprawnych rzemieślników.
Naturalne podłogi kamienne: Podłogi naturalnych jaskiń są tak nierówne, jak ich ściany. W grotach trudno znaleźć duże płaskie powierzchnie. Podłoża grot są, rzec można, wielopoziomowe. Czasem różnice w wysokości między sąsiadującymi odcinkami podłogi sięgają 30 centymetrów, więc chodzenie po nich jest niewiele trudniejsze niż poruszanie się po schodach. Czasem jednak różnice mogą wynosić 2, a nawet 3 metry – wtedy przemieszczanie się z jednego poziomu na drugi wymaga udanego testu Wspinaczki. Jeśli na podłodze naturalnej jaskini nie widać wyraźnej, wytartej ścieżki, każde wejście na takie pole należy traktować jak pokonanie dwóch pól. Ponadto ST testów Zachowania równowagi i Zwinności wzrasta o 5. Po takim podłożu nie można biegać – z wyjątkiem wyrobionych ścieżek.
Podłogi specjalne
Śliskie podłogi: Woda, lód, śluz lub krew mogą sprawić, że opisane wcześniej podłogi staną się bardziej zdradliwe. Śliskie podłoże zwiększa o 5 ST testów Zachowania równowagi i Zwinności.
Kratownice: Często zakrywają jamy lub miejsca położone niżej niż główna podłoga. Zwykle są wykonane z żelaza, lecz jeśli zajmują większy obszar, mogą być również zrobione z drewnianych belek okutych żelazem. Wiele kratownic wyposażono w zawiasy, umożliwiając dostęp do tego, co znajduje się pod nimi (można je zamknąć na zamek, tak jak zwykłe drzwi); inne są zamocowane na stałe i nie zaplanowano ich podnoszenia. Typowa, gruba na 2,5 centymetra żelazna kratownica ma 25 punktów wytrzymałości, trwałość 10, a ST wyrwania jej lub wyłamania wynosi 27.
Chodniki: Pozwalają poruszać się ponad innymi obszarami. Zwykle otaczają jamy, biegną wzdłuż podziemnych strumieni, tworzą tarasy wokół dużych pomieszczeń bądź półki strzelnicze, z których łucznicy mogą szyć do przeciwników na dole. Wąskie chodniki (węższe niż 30 centymetrów) wymagają od poruszających się po nich osób testów Zachowania równowagi. Porażka oznacza, że idąca postać spada z półki.
Czasem wzdłuż krawędzi chodników ciągną się ścianki o wysokości od 60 do 90 centymetrów. Zapewniają one osłonę względem atakujących znajdujących się po ich drugiej stronie, w odległości do 9 metrów od niej – pod warunkiem, że cel znajduje się bliżej ścianki niż jego przeciwnik.
Przezroczyste podłogi: Wykonane są ze wzmocnionego szkła lub magicznych materiałów (nawet ze ścian mocy). Pozwalają bez ryzyka obserwować, co dzieje się poniżej. Takie podłogi często znajdują się ponad jeziorami lawy, arenami, leżami potworów czy salami tortur. Czasem ułatwiają też obronę kluczowych miejsc lochu przed napastnikami.
Podłogi rozsuwane: To tak naprawdę rodzaj zapadni, zwykle ujawniający coś, co znajduje się pod spodem. Podłoga rozsuwa się tak wolno, że stojące na niej istoty z łatwością umkną, nie wpadając w powstającą szczelinę – oczywiście zakładając, że jest gdzie uskoczyć. Może to również być pułapka, a wówczas pod otwierającym się podłożem znajduje się najeżona kolcami jama, kadź z wrzącym olejem czy jezioro pełne rekinów.
Podłogi zdradzieckie: Zaprojektowano je tak, by nagle stały się niebezpieczne. Pod odpowiednim naciskiem lub po pociągnięciu dźwigni z podłogi wystrzeliwują szpikulce, z ukrytych otworów wylatują obłoki pary lub płomienie albo też cała podłoga się trzęsie. W takie zdradzieckie podłoże wyposaża się areny, na których dzięki temu toczą się bardziej emocjonujące i niebezpieczne walki. Takie podłogi konstruuj jak pułapki.
Drzwi
Drzwi w lochach to coś więcej niż droga wejścia lub wyjścia. Często mogą same w sobie stanowić niezwykłe spotkanie. Wyróżniamy trzy podstawowe typy drzwi: drewniane, kamienne i żelazne.
Drzwi drewniane: Grube deski zbite ze sobą gwoździami, czasami wzmocnione żelaznymi okuciami (co również zmniejsza podatność na wypaczanie drewna wystawionego na działanie wilgoci). To najczęściej spotykane drzwi w lochach. Mogą mieć różną odporność na zniszczenie: zwykłe, dobre i wytrzymałe. Zwykłe drzwi (ST wyważenia 13) nie są w stanie powstrzymać zdecydowanych napastników. Dobre drzwi (ST wyważenia 16) – choć solidne – nie przetrwają długo. Wytrzymałe drzwi (ST wyważenia 23) są okute żelazem i stanowią dość dobrą zaporę.
Drzwi wyposażane są w żelazne zawiasy (zwykle wbite we framugi), a często również w okrągły uchwyt, który ułatwia otwieranie. Czasami zamiast pierścienia pojawia się w nich służący za klamkę żelazny pręt – z jednej lub obu stron. Jeśli lochy zamieszkują jakieś istoty, drzwi zwykle są w niezłym stanie (niezablokowane) i niezamknięte na zamek, choć dostęp do ważniejszych miejsc może być ograniczony.
Kamienne: Ciężkie, nieporęczne drzwi wykute z masywnych kamiennych bloków. Często po otwarciu obracają się na osiach (tzw. trzpieniach), na których są osadzone. Krasnoludy i inni zdolni rzemieślnicy potrafią jednak wykonać zawiasy tak wytrzymałe, by utrzymały ciężar kamiennych wierzei. Sekretne drzwi zwykle wykonuje się właśnie z kamienia. Takie wrota stanowią świetną zaporę chroniącą cenne dobra znajdujące się za nimi. Dlatego też często są zamknięte na klucz lub zaryglowane.
Żelazne: Zardzewiałe, lecz wytrzymałe. Wiszą – jak drewniane – na zawiasach. To najmocniejsze niemagiczne drzwi. Zwykle są zamknięte na klucz lub zaryglowane.
Zamki w drzwiach, rygle i pieczęcie: Drzwi w lochach mogą być zamknięte na zamek, zabezpieczone pułapką, wzmocnione, zaryglowane, magicznie zapieczętowane, a czasami po prostu zablokowane. Wszystkie postacie – poza najsłabszymi – mogą zniszczyć drzwi, używając odpowiedniego narzędzia (choćby młota kowalskiego), czaru lub przedmiotu magicznego.
W przypadku prób niszczenia drzwi bronią tnącą lub miażdżącą należy wykorzystywać trwałość oraz punkty wytrzymałości podane w Tabeli: Drzwi. Często najprostszym sposobem na pokonanie opornych drzwi nie jest ich zniszczenie, lecz rozbicie zamka, rygla bądź zawiasów. Gdy ustalasz ST prób pokonania drzwi, wykorzystuj następujące wskazówki.
ST 10 lub mniej: drzwi, które praktycznie każdy może wyważyć.
ST 11-15: drzwi, które silna osoba zdoła wyważyć od razu, a przeciętna po niedługim czasie.
ST 16-20: drzwi, które niemal każdy zdoła wyważyć, o ile tylko wystarczy mu czasu.
ST 21-25: drzwi, które jedynie silna lub bardzo silna osoba zdoła wyważyć, i to prawdopodobnie nie za pierwszym razem.
ST 26 i więcej: drzwi, które jedynie wyjątkowo silna osoba ma szansę wyważyć.
Przykładowe zastosowanie tych wskazówek pokazano w Tabeli: Rodzaje drzwi.
Zamki: Drzwi w lochach są często zamknięte na zamki, więc umiejętność Otwieranie zamków okazuje się bardzo przydatna. Zamki są zwykle wbudowane w drzwi, albo po przeciwnej stronie niż zawiasy, albo pośrodku. Wbudowane zamki poruszają żelaznym ryglem, który wychodzi z drzwi i wsuwa się we framugę, lub też żelazną (ewentualnie ciężką drewnianą) sztabą, która blokuje całe drzwi. Kłódki nie są elementem drzwi, lecz zwykle zamykają dwa pierścienie, z których jeden przymocowany jest do drzwi, a drugi do ściany. Bardziej skomplikowane zamki – choćby szyfrowe – są zwykle wbudowane w drzwi. Ponieważ mechanizmy, które nie wymagają użycia kluczy, bywają dość kosztowne, wyposaża się w nie tylko solidne drzwi (wytrzymałe drewniane, kamienne lub żelazne).
ST otwarcia zamka za pomocą umiejętności Otwieranie zamków zwykle waha się od 20 do 30, choć istnieją również zamki o niższych lub wyższych ST. Drzwi mogą mieć więcej niż jeden zamek, a każdy z nich należy otworzyć oddzielnie. Zamki są często zaopatrzone w pułapki – zwykle zatrute igły, które wysuwają się i kłują łotrzyka w palec.
Wyłamanie zamka często zajmuje mniej czasu niż wyłamanie drzwi. Potraktowany orężem, będzie miał trwałość 15 i 30 punktów wytrzymałości. Zamek można wyłamać tylko wówczas, gdy uderza się w mechanizm, a nie w drzwi. To zaś oznacza, że wbudowanego zamka nie można w ten sposób zniszczyć.
W zamieszkanym lochu do każdego zamka musi się znaleźć klucz.
Specjalne drzwi (przykłady znajdziesz dalej) mogą być wyposażone w zamek, którego nie otwiera się kluczem, a za sprawą ustawienia odpowiedniej kombinacji znajdujących się obok dźwigni lub wciśnięcia w odpowiedniej kolejności pewnych symboli.
Drzwi zablokowane: W lochach często jest dość wilgotno i drzwi czasem ulegają wypaczeniu, a co za tym idzie – blokują się we framudze. Dotyczy to zwłaszcza drzwi drewnianych. Możesz założyć, że zablokowaniu uległo około 10% drzwi drewnianych oraz 5% wykonanych z innych materiałów. Liczby te mogą ulec podwojeniu (odpowiednio do 20% i 10%) w lochach, które już dawno zostały opuszczone lub są szczególnie zaniedbane.
Drzwi zaryglowane: Kiedy bohaterowie próbują wyważyć zaryglowane drzwi, znaczenie ma jakość rygla, a nie materiał, z jakich je wykonano. Wyłamanie drzwi o drewnianym ryglu wymaga udanego testu Siły o ST 25. Jeśli zaś rygiel jest żelazny, ST Siły wzrasta do 30. Rzecz jasna śmiałkowie mogą zaatakować drzwi i je zniszczyć – a wówczas rygiel będzie wisiał bezużyteczny w przejściu.
Magiczne pieczęcie: Nie tylko magiczne pułapki utrudniają przejście przez drzwi. Przydają się do tego celu również czary w rodzaju mistycznego zamka. Drzwi zabezpieczone wspomnianym zaklęciem traktuje się jak zamknięte, nawet jeżeli nie posiadają „fizycznego” zamka. Otwarcie ich wymaga udanego testu Siły lub użycia czarów kołatka czy rozproszenie magii.
Zawiasy: Większość drzwi wyposażono w zawiasy. Oczywiście te przesuwne ich nie mają – zwykle za to w podłodze są wtedy szyny lub rowki, dzięki którym z łatwością można je odsunąć na bok.
Standardowe zawiasy: Te metalowe zawiasy łączą krawędź drzwi z framugą lub ścianą. Pamiętaj, że drzwi otwierają się na stronę z zawiasami (więc jeśli zawiasy są po stronie BG, otwierają się do nich, a w przeciwnym wypadku – od nich). Poszukiwacze przygód mogą zdejmować zawiasy po kolei, jeden za drugim, za pomocą udanych testów Unieszkodliwiania mechanizmów (zakładając oczywiście, iż mają do nich dostęp). To zadanie ma ST 20, bowiem większość zawiasów jest zardzewiała i zablokowana. Rozbicie zawiasu jest stosunkowo trudne. Większość ma trwałość 10 i 30 punktów wytrzymałości. ST wyłamania zawiasu jest taka sama, jak wyważenia drzwi.
Zawiasy kulkowe: Są znacznie bardziej złożone. Spotyka się je w lepiej skonstruowanych lochach. Te zawiasy mocowane są w ścianach, a dzięki nim drzwi mogą otwierać się na obie strony. BG nie zdołają się dostać do takich zawiasów, chyba że rozbiją framugę lub ścianę. Zawiasy kulkowe są zwykle stosowane w drzwiach kamiennych, lecz zdarzają się też w przypadku drewnianych lub żelaznych.
Trzpienie: Nie są to tak naprawdę zawiasy, lecz zwykłe osie wychodzące z framugi u góry i u dołu drzwi, na których te się obracają. Trzpienie trudniej jest zniszczyć niż zawiasy, a jednocześnie łatwo je skonstruować. Nie są jednak pozbawione wad. Wyposażone w trzpienie drzwi obracają się wokół środka swojej ciężkości (zwykle po prostu w samym środku), przez co przejść przez nie mogą tylko istoty nie szersze niż połowa wrót. Drzwi z takimi zawiasami są zwykle kamienne i często dostatecznie szerokie, by wspomniana niedogodność nie miała znaczenia. Inna metoda na rozwiązanie tego problemu polega na tym, by przesunąć trzpień ku krawędzi, a jednocześnie tak skonstruować drzwi, by w pobliżu osi były grubsze, im zaś od niej dalej – tym cieńsze. Wbudowane w ściany ukryte drzwi są zwykle osadzane właśnie na trzpieniach, gdyż nie widać wtedy zawiasów, przez co łatwiej je ukryć. Osie pozwalają również przemienić w sekretne drzwi różne przedmioty, na przykład regał z książkami.
Drzwi sekretne: Wyglądają jak ściana, podłoga czy też strop, albo też regał z książkami, kominek lub fontanna. Zwykle prowadzą do ukrytego korytarza lub komnaty. Jeśli istnieją, można je znaleźć, badając dany obszar i wykonując udany test Przeszukiwania (ST od 20 dla typowych tajemnych drzwi do 30 dla dobrze ukrytych). Pamiętaj, że elfy mają szansę wykryć sekretne drzwi nawet wówczas, gdy po prostu na nie patrzą, a nie szukają ich aktywnie.
Wiele takich drzwi otwiera się w specjalny sposób, na przykład po naciśnięciu ukrytego przycisku lub płyty w podłodze. Tajemne drzwi mogą mieć zwykłe zawiasy lub trzpienie albo też obracać się, przesuwać, zapadać, podnosić czy nawet opuszczać niczym most zwodzony. Budowniczowie mogą umieścić tajemne drzwi tuż nad podłogą bądź wysoko pod sufitem, aby utrudnić ich znalezienie i dotarcie do nich. Czar wtajemniczeń fazowe drzwi powołuje od istnienia magiczne tajemne drzwi, z których korzystać mogą jedynie twórcy.
Drzwi magiczne: Zaklęte przez budowniczych drzwi mogą przemawiać do badaczy lochów, radząc im opuścić labirynt bądź udzielając im ostrzeżenia. Magia może też chronić przed uszkodzeniami, zwiększać trwałość lub liczbę punktów wytrzymałości, a także zapewniać premię do rzutów obronnych na dezintegrację i podobne czary. Zaklęte wrota mogą również prowadzić do zupełnie innego miejsca niż to, które widać za progiem (są tak naprawdę portalem prowadzącym do odległej lokacji lub nawet na inny plan). Do otwarcia niektórych magicznych drzwi może być potrzebne hasło lub specjalny klucz.
Spuszczane kraty: Te specjalne drzwi mają postać żelaznych lub grubych, okutych metalem drewnianych bel, które wysuwają się z sufitu w przejściu. Czasami wyposażone są w poprzeczki, tworzące kratownicę. Zwykle opuszcza się je i podnosi za pomocą kołowrotu. Opuścić je można szybko, ale podniesienie ich nie należy do zadań najłatwiejszych. Bele są zaostrzone, co skutecznie zniechęca do tego, by zatrzymać się pod opadającą kratą lub rzucić się na drugą jej stronę. Opuszczonych krat nie da się w zasadzie podnieść, nawet jeśli spróbuje tego odpowiednio wysoka istota. Gdyby jednak bohaterowie próbowali tego dokonać, muszą wykonać udany test Siły (ST 25).

Tabela: Drzwi
Rodzaj drzwi
Przeciętna grubość
Trwałość
Punkty wytrzymałości
ST wyważenia




Zablokowane
Zamknięte na klucz
Zwykłe drewniane
2,5 cm
5
10 pw
13
15
Dobre drewniane
4 cm
5
15 pw
16
18
Wytrzymałe drewniane
5 cm
5
20 pw
23
25
Kamienne
10 cm
8
60 pw
28
28
Żelazne
5 cm
10
60 pw
28
28
Spuszczana krata, drewniana
7,5 cm
5
30 pw
251
251
Spuszczana krata, żelazna
5 cm
10
60 pw
251
251
Zamek
—
15
30 pw


Zawias
—
10
30 pw


1 ST uniesienia. Przy wyważaniu wykorzystaj liczby podane przy odpowiednich drzwiach.

Pomieszczenia
Podziemne pomieszczenia mają różne kształty i rozmiary. Wiele komnat niczym się nie wyróżnia. Natomiast w szczególnie interesujących pomieszczeniach mogą znajdować się schody łączące różne poziomy, rampy czy drabiny, a także rzeźby, ołtarze, szczeliny, jamy, mosty i tym podobne elementy.
Podziemne komnaty mogą się zawalić, więc większość dużych pomieszczeń będzie wyposażona w łukowe sklepienia lub kolumny podtrzymujące stropy i rozciągającą się ponad nimi masę skał.
Typowe pomieszczenia w lochach należą do jednej z opisanych dalej kategorii.
Posterunek straży: Inteligentni, żyjący w większych społecznościach mieszkańcy lochów uznają pewną liczbę połączonych pomieszczeń za „swoje” i strzegą wejść do tej wspólnej przestrzeni.
Kwatery mieszkalne: Wszystkie istoty – z wyjątkiem tych wiodących tryb niezwykle koczowniczy – posiadają leża, w których odpoczywają, pożywiają się i gromadzą skarby. W kwaterach mieszkalnych znajdują się zatem posłania (na których mieszkańcy śpią) oraz przedmioty osobistego użytku (te cenne i zwyczajne). Wydzielony jest w nich też jakiś obszar służący do przygotowywania jedzenia. Tu zwykle przebywają też niewalczące istoty, a więc dzieci i starszyzna.
Miejsce pracy: Większość inteligentnych istot robi coś ponad pełnienie wart, jedzenie i spanie. Wiele tworzy laboratoria magiczne, warsztaty (w których powstaje broń i zbroje) lub pracownie poświęcone bardziej ezoterycznym czynnościom.
Kapliczka: Każda religijna istota postara się o jakieś miejsce poświęcone bóstwu. Inne stworzenia mogą oddawać cześć czemuś, co ma dla nich wartość historyczną lub osobistą. W zależności od zasobów istoty i jej pobożności, kapliczka będzie skromna lub wręcz przeciwnie. W tym właśnie miejscu śmiałkowie najpewniej spotkają BN kapłanów. Do zaprzyjaźnionych kapliczek będą też uciekać ranne potwory, mając nadzieję znaleźć w nich leczenie.
Skarbiec: Jak sama nazwa wskazuje, w tym dobrze chronionym pomieszczeniu, często znajdującym się za zamkniętymi żelaznymi drzwiami, spoczywa skarb. Do takiej komnat najczęściej prowadzi tylko jedno wejście stanowiące idealne miejsce na pułapkę.
Krypta: Czasem to pomieszczenie ma konstrukcję podobną do skarbca. Niemniej na kryptę może się też składać kilka komnat (każda z sarkofagami) lub długi korytarz z niszami po obu stronach (półkami, na których spoczywają trumny lub ciała).
Istoty, które obawiają się powstających z grobu nieumarłych, stosownie zabezpieczają krypty. Zwykle chronią je od wewnątrz, przez co łatwo się do nich dostać, ale wyjście bywa już znacznie trudniejsze. Z kolei stworzenia, które niepokoją grabieże grobów, starają się, by do ich krypt trudno było dotrzeć. Jeszcze inni konstruktorzy stosują oba typy zabezpieczeń – tak na wszelki wypadek.
Korytarze
We wszystkich lochach są pomieszczenia, w większości zaś również korytarze. Znaczna ich część po prostu łączy różne pomieszczenia, ale czasem stają się miejscem spotkania, a to za sprawą pułapek, patroli czy wędrownych potworów.
Pułapki w korytarzach: Tunele w lochach są zazwyczaj dość wąskie i ograniczają ruchy. Nic więc dziwnego, że twórcy podziemi lubią w nich umieszczać pułapki. Trudno obejść jamę, gdy korytarz jest bardzo wąski. Niemal nie da się też uniknąć spadających głazów, wystrzelonych pocisków, zapadni czy kamiennych lawin, które rażą na całej szerokości tunelu. Z tego samego powodu niezwykle skuteczne okazują się umieszczone w korytarzu magiczne pułapki, jak choćby glif strażniczy.
Labirynty: Zwykle korytarze łączące komnaty są proste i prowadzą możliwie najkrótszą drogą. Czasem jednak twórcy postanawiają zbudować w lochu labirynt. W takich podziemiach trudno odnajdywać drogę (a w najlepszym razie robić to szybko). A jeśli pełno w nich potworów lub pułapek, sytuacja intruzów staje się naprawdę trudna. Taki loch to doskonała przeszkoda. Labirynty oddzielają zwykle pewną część lochu, uniemożliwiając intruzom dotarcie do chronionego miejsca – niemal zawsze znajduje się za nimi ważne pomieszczenie (krypta, grobowiec czy skarbiec), do którego mieszkańcy lochu rzadko zaglądają.
Rozmaite detale
Schody: Różne poziomy lochu łączą zwykle schody – proste lub kręcone, klatki schodowe z licznymi półpiętrami, pochylnie (czasem o tak niewielkim nachyleniu, że trudno je dostrzec – potrzebny jest test Spostrzegawczość o ST 15). Schody to oczywiście miejsca strategiczne, często strzeżone lub najeżone pułapkami. Te ostatnie zwykle przyczyniają się do upadku intruzów, którzy następnie ześlizgują się w dół, gdzie czeka na nich jama, kwas, kolce lub inne niebezpieczeństwo.
Schody łagodne: Schody, które na każde 1,5 metra odległości w poziomie wznoszą się na mniej niż 1,5 metra, w żaden sposób nie wpływają na ruch. Istoty walczące z przeciwnikami znajdującymi się poniżej zyskują premię +1 do testów ataków z racji różnicy wysokości. Większość schodów w lochach jest łagodna, ale nie dotyczy to schodów spiralnych (patrz dalej).
Schody strome: Bohater poruszający się po takich schodach (wznoszą się one pod kątem przynajmniej 45 stopni) każde pole, na które wszedł, traktuje jak dwa pola. Istota szarżująca lub biegnąca w dół musi w chwili wkroczenia na pierwsze pole stromych schodów wykonać test Zachowania równowagi o ST 10 – nieudany oznacza, że się potknęła i kończy ruch 1k2 × 1,5 metra niżej. Osoba, której test nie powiedzie się o 5 lub więcej, otrzymuje dodatkowo 1k6 obrażeń i pada, leżąc na polu, na jakim skończyła ruch. Strome schody zwiększają ST testów Zwinności o 5.
Schody spiralne: Te strome schody wykonano z myślą o obronie fortecy. Bohaterowie zyskują osłonę względem przeciwników znajdujących się poniżej, ponieważ łatwo mogą się schować za centralnym wspornikiem klatki schodowej.
Poręcze i niskie ścianki: Schody otwierające się na duże pomieszczenia często wyposaża się w poręcze lub niskie ścianki. Działają one tak, jak to opisano przy chodnikach (patrz „Podłogi specjalne”).
Mosty: Łączą ze sobą obszary położone powyżej niższego poziomu. Rozpina się je ponad rozpadlinami, rzekami lub jamami. Most może być niezwykle prosty (przerzucona nad szczeliną kłoda drewna) lub skomplikowany (zbudowany ze skalnych bloków powiązanych ze sobą zaprawą, oparty na żelaznych przyporach i wyposażony w barierki chroniące przed upadkiem).
Most wąski: Szczególnie wąski most – na przykład kilka desek przerzuconych ponad szczeliną wypełnioną lawą – należy traktować jak chodnik (patrz „Podłogi specjalne”). Wędrówka po nim wymaga udanego testu Zachowania równowagi (ST zależy od szerokości).
Most linowy: Jest to konstrukcja wykonana ze sznurów, w które wpleciono drewniane deski tworzące kładkę. Linowy most jest wygodny, ponieważ można go bez trudu demontować i transportować. Dwie akcje całorundowe wystarczą, by odwiązać sznury na jedynym jego końcu; udany test Używania lin o ST 15 zmniejsza wymagany czas do akcji ruchu. Jeśli przywiązany jest tylko jeden z dwu utrzymujących most sznurów, wówczas każda znajdująca się na nim istota musi wykonać rzut obronny na Refleks o ST 15 – udany pozwala uniknąć upadku. Wspinaczka po pozostałości mostu wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15. Most linowy ma zwykle 1,5 metra szerokości. Każda z podtrzymujących go lin ma 8 punktów wytrzymałości.
Most zwodzony: Tego typu mosty wyposażono w mechanizm, dzięki któremu da się je opuścić (lub podnieść), by umożliwić przejście nad szczeliną. Zwykle poruszający nimi kołowrót znajduje się tylko z jednej strony przepaści. Opuszczenie mostu to akcja ruchu, ale nie znajdzie się on na dole aż do następnej tury postaci, która go obniża. Z kolei uniesienie go to akcja całorundowa – most znajdzie się w pionowej pozycji pod koniec wspomnianej akcji.
Opuszczenie i podniesienie szczególnie długiego mostu może zająć więcej czasu, a poruszanie kołowrotem będzie wówczas zapewne wymagać testów Siły.
Poręcze i niskie ścianki: Niektóre mosty wyposaża się w poręcze lub niskie ścianki biegnące przy ich krawędzi. Działają one tak, jak to opisano przy chodnikach (patrz „Podłogi specjalne”). Ścianki zapewniają osłonę osobom przebywającym na moście.
Szyby i kominy: Schody to nie jedyny sposób poruszania się w górę i w dół. Czasami pionowy szyb łączy różne poziomy lochu lub nawet powierzchnię. Szyby mogą też być pułapkami, które przenoszą postacie w niżej położone, często niebezpieczne miejsce.
Kolumny: Stropy niejednego lochu podpierają filary i kolumny. Im obszerniejsze pomieszczenie, tym większe prawdopodobieństwo, że sufit został w taki sposób wsparty. Przyjmuje się, że im głębszy loch, tym grubsze są kolumny podtrzymujące ciężar stropu. Filary te są zwykle wygładzone, często zdobią je też rzeźbienia, malunki bądź napisy.
Wąska kolumna: Takie filary mają ledwie od 30 do 60 centymetrów szerokości, a zatem nie zajmują całego pola. Istota stojąca na tym samym polu zyskuje premię z osłony +2 do Klasy Pancerza i premię z osłony +1 do rzutów obronnych na Refleks (premie te nie kumulują się z premiami z osłony wynikającymi z innych źródeł). Obecność filaru w żaden inny sposób nie wpływa na przestrzeń bojową stworzenia, ponieważ należy założyć, iż wykorzystuje ono kolumnę tak, by zyskać przewagę. Typowy wąski filar ma KP 4, trwałość 8 i 250 punktów wytrzymałości.
Szeroka kolumna: Filary te zajmują całe pole i zapewniają osłonę znajdującym się za nimi istotom. Mają KP 3, trwałość 8 oraz 900 punktów wytrzymałości. Wejście na taką kolumnę wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 20 lub 25, jeśli jest ona wygładzona lub niezwykle śliska.
Stalagmity/Stalaktyty: Cienkie naturalne formacje skalne wyrastające z podłoża (stalagmity) lub stropu (stalaktyty). W mechanice gry należy je traktować jak wąskie kolumny.
Rzeźby
W większości wypadków rzeźby w mechanice gry traktuje się jak szerokie kolumny – zajmują całe pole i zapewniają osłonę. Niektóre posągi są jednak małe, a wówczas należy je uznać za wąskie filary. Bohater, który zechce wejść na rzeźbę, musi wykonać udany test Wspinaczki o ST 15.
Gobeliny: Bogato haftowane tkaniny zdobne we wzory lub przedstawiające epickie sceny. Często wiszą na ścianach pomieszczeń lub korytarzy. Sprytnym istotom zdarza się wieszać gobeliny tak, by ukrywały alkowy, drzwi lub dźwignie.
Jeśli gobelin zwisa z sufitu, to zapewnia znajdującym się za nim bohaterom całkowite ukrycie (ryzyko chybienia 50%). Jeżeli zaś tkanina wisi równo na ścianie, umożliwia zwykłe ukrycie (ryzyko chybienia 20%).
Wejście na gobelin dużych rozmiarów nie jest specjalnie trudne – wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15 (lub ST 10, gdy ściana jest w zasięgu).
Piedestały: Ważne przedmioty, wymagające odpowiedniego wyeksponowania – sławny skarb lub zwykła trumna – spoczywają zwykle na podeście, podium czy piedestale. Umieszczenie przedmiotu ponad podłożem skupia na nim uwagę (a patrząc na sprawę od strony praktycznej: chroni go przed wodą, która może zalać podłogę). Podwyższenie często zabezpiecza pułapka, chroniąca spoczywający na nim przedmiot. Podesty, piedestały i podia ukrywają czasem zapadnie, albo też umożliwiają dotarcie do drzwi w suficie. Tylko największe piedestały zajmują całe pole. Większość nie zapewnia osłony.
Sadzawki: Woda w naturalny sposób zbiera się w niżej położonych miejscach lochu (suche podziemia to rzadkość), tworząc sadzawki. Zdarzają się też studnie lub naturalne podziemne źródła, a także baseny, zbiorniki wodne i fontanny – wszystkie zbudowane w jakimś celu. Tak czy inaczej, wodę spotyka się w lochach niemal na każdym kroku. W głębokich sadzawkach żyją ryby albo – co gorsza – wodne potwory. Jeziorka są też źródłem wody pitnej, a więc strategicznie ważnym miejscem, przy którym czają się drapieżniki (analogia z wodopojami na powierzchni jest jak najbardziej na miejscu).
Płytka sadzawka: Jeśli na polu znajduje się płytka sadzawka, ma ona postać stojącej wody głębokości mniej więcej 30 centymetrów. Wejście na takie pole traktuje się jak pokonanie dwóch pól. Na takich polach ST testów Zwinność wzrasta o 2.
Głęboka sadzawka: Na tych polach rozlała się woda o głębokości przynajmniej 120 centymetrów. Wkroczenie na każde takie pole stworzenia rozmiaru średniego i większego traktuje się jak pokonanie 4 pól (bohater może też, jeśli chce, płynąć). Istoty rozmiaru małego i mniejsze muszą pływać, aby pokonać pola, na których rozlało się takie jeziorko. W głębokiej sadzawce nie można korzystać z umiejętności Zwinność.
Woda w głębokiej sadzawce zapewnia osłonę stworzeniom rozmiaru średniego i większym. Mniejsze istoty korzystają zaś z lepszej osłony (premia +8 do KP i premia +4 do rzutów obronnych na Refleks). Stworzenia średnie i większe mogą w akcji ruchu kucnąć i zyskać taką samą lepszą osłonę. Niemniej korzystające z niej istoty podlegają karze –10 do testów ataków względem przeciwników, którzy nie są pod wodą.
Pola z głęboką sadzawką zwykle są skupione wokół siebie, a otaczają je pola płytkiego jeziorka.
Zarówno płytka, jak i głęboka woda powoduje karę z okoliczności –2 do testów Cichego poruszania się.
Specjalne sadzawki: Jeziorka mogą zostać nasączone magią – przez przypadek lub celowo. Czasami woda przenosi korzystne zaklęcie na pijące ją istoty. Równie prawdopodobne jest jednak, iż woda z sadzawki niesie przekleństwo. Zwykle woda traci swą moc po godzinie lub dwóch od momentu zaczerpnięcia.
Niektóre sadzawki ozdabiają fontanny. Czasami stanowią tylko dekorację, choć mogą być również pułapką lub źródłem magicznej mocy wody.
Większość sadzawek zawiera wodę, ale w lochach wszystko może się zdarzyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawiły się w nich jeziorka pełne podejrzanych substancji, takich jak krew, trucizna, olej czy magma. Również w sadzawce pełnej wody może się przecież znajdować woda święcona, słona lub skażona chorobą.
Windy: Mogą zastępować schody lub oferować dodatkową metodę przemieszczania się między poziomami. Windy mają postać dużych wyciągów. Są mechaniczne (dźwignie, kołowroty i bloczki) bądź magiczne (choćby lewitacja rzucona na poruszającą się powierzchnię). Winda mechaniczna może być platformą tak małą, że zmieści się na niej tylko jedna postać, bądź też wielką jak całe pomieszczenie poruszające się w górę i w dół. Zdolni konstruktorzy potrafią zbudować windę, która będzie się poruszać bez wiedzy przebywających w niej istot (będzie to dość skuteczna pułapka). Z drugiej strony można też sobie wyobrazić windę, która tylko sprawia wrażenie, że się porusza, choć tak naprawdę jest nieruchoma.
Typowa winda unosi się w górę lub w dół z szybkością 3 metrów na rundę w turze obsługującej ją osoby (lub z inicjatywą 0, jeśli działa niezależnie od istot, które się w niej znajdują).
Widny mogą być zamknięte, wyposażone w poręcze lub niskie ściany, albo też stanowić zdradliwe, unoszące się w powietrzu powierzchnie.
Drabiny: Tak wolnostojąca, jak i oparta o ścianę drabina wymaga testu Wspinaczki o ST 0 – udany pozwala po niej wejść lub zejść.
Ruchome bloki skalne lub ściany: Te elementy potrafią uniemożliwiać dostęp do korytarzy lub ścian, zamykając poszukiwaczy przygód w ślepym zaułku czy odcinając im drogę ucieczki z lochu. Ruchome ściany zwykle zmuszają śmiałków do wkroczenia na niebezpieczną ścieżką lub nie dopuszczają ich do jakiegoś miejsca. Nie wszystkie ruchome ściany to pułapki. Na przykład, przekręcenie ukrytej dźwigni lub naciśnięcie płytki może spowodować, że ze ściany wysuną się kamienne schody prowadzące do tajemnego pomieszczenia czy tarasu znajdującego się powyżej (bądź poniżej).
Ruchome bloki skalne i ściany należy tworzyć tak jak pułapki, z mechanizmami spustowymi oraz ST Przeszukiwania i Unieszkodliwiania mechanizmów. Niemniej nie posiadają one Skali Wyzwania, jako że nie są zabójcze, a stanowią tylko pewną niedogodność.
Teleportery: Czasami się przydają, lecz zwykle bywają niebezpieczne. Teleportery to miejsca nasączone magią teleportacyjną (choćby czarem krąg teleportacji). Przenoszą one postacie w inny obszar lochu lub w odległe miejsce. Mogą być pułapkami teleportującymi nieostrożnych śmiałków w sam środek niebezpieczeństwa, albo też środkiem transportu budowniczych lub mieszkańców lochu. Czasem pozwalają również omijać przeróżne bariery czy pułapki lub po prostu szybko się przemieszczać. Podstępni twórcy lochów mogą umieścić w nich teleporter, który transportuje postacie do wydawałoby się identycznego miejsca, bohaterowie zaś mogą nawet nie wiedzieć, że znaleźli się zupełnie gdzie indziej. Użycie czaru wykrycie magii daje wskazówkę co do obecności teleportera, ale żeby odkryć, dokąd on prowadzi, śmiałkowie muszą uciec się do eksperymentów lub innych badań.
Ołtarze: Świątynie – zwłaszcza te poświęcone mrocznym bogom – często znajdują się pod ziemią. Główny element takiej kaplicy stanowi ołtarz, zwykle w postaci prostego kamiennego bloku. Czasami wszystkie pułapki w świątyni już dawno zostały uruchomione lub rozpadły się ze starości, lecz ołtarz istnieje, a jego moc trwa. Z pewnością drzemie w nim jeszcze jakaś boska siła... Większość ołtarzy zajmuje jedno lub dwa pola na siatce bitewnej i zapewnia osłonę znajdującym się za nimi istotom.
Zawalające się jaskinie (SW 8)
Zawalające się jaskinie i korytarze zawsze stanowią niesłychanie poważne niebezpieczeństwo. Badających loch śmiałków mogą zmiażdżyć tony spadającej skały. Jeśli zdołają przeżyć, gruz może odciąć ich od jedynego znanego im wyjścia. Pod zawałem znajdzie się każdy, kto przebywał na jego obszarze. Istoty stojące w pobliżu otrzymują obrażenia od sypiących się odłamków. W przypadku tąpnięcia korytarza zawalisko ma promień 4,5 metra, a osuwisko rozciąga się na kolejne 3 metry.
Bohater może odkryć, że strop jest osłabiony, wykonując udany test Wiedzy (architektura i inżynieria) lub Rzemiosła (kamieniarstwo) o ST 20. Pamiętaj, że w drugim przypadku nie musi posiadać umiejętności – wystarczy test Intelektu. Krasnolud może wykonać taki test, gdy tylko znajdzie się w odległości 3 metrów od osłabionego stropu.
Wystarczy mocniejsze uderzenie lub wstrząs, by niepewny strop się zawalił. Bohater może przyczynić się do tego, niszcząc połowę kolumn podtrzymujących sufit.
Postacie, które znajdują się pod zawalającym się stropem, otrzymują 8k6 obrażeń – udany rzut obronny na Refleks o ST 15 pozwala zmniejszyć liczbę ran o połowę – i ulegają przywaleniu. Bohaterowie w obszarze osuwiska otrzymują 3k6 ran, a po zakończonym sukcesem rzucie obronnym na Refleks o ST 15 udaje im się uniknąć obrażeń. Nieudany rzut oznacza, że śmiałek na obszarze osuwiska również uległ przywaleniu.
Przywalona postać otrzymuje 1k6 stłuczeń na minutę. Gdy straci przytomność, musi wykonać test Budowy (ST 15). Jeżeli się on nie powiedzie, od tej chwili otrzymuje 1k6 zabójczych obrażeń na minutę, dopóki nie zostanie uratowana lub nie zginie.
Bohaterowie, którzy zdołali umknąć spod walącego się stropu, mogą odkopać przyjaciół. W minutę śmiałek ma prawo gołymi rękami odwalić kamienie i odłamki w ilości odpowiadającej jego dużemu obciążeniu. Luźne kamienie pokrywające obszar 1,5 na 1,5 metra ważą mniej więcej tonę. Odpowiednie narzędzia – kilof, łom czy łopata – przyspieszają kopanie dwukrotnie. Możesz też pozwolić przywalonemu śmiałkowi na test Siły (ST 25) – udany oznacza, że sam uwolni się spod zwaliska.
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