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Egy játék 2-5 tíz éven felüli játékos részére Martin Wallace-tól.

TARTALOM
5 karakterkártya, 60 játékkártya 5 színben.

MIRŐL SZÓL?
Ebben az ütésszerző játékban két csapat verseng egymással. A hobbitok törzsébe tartozó Bilbó,
Thorin, a törp és Gandalf, a mágus a Jók oldalán harcol a Gonoszok: a sárkány Smaug és az
ork Bolg ellen. Ha valaki megnyeri a kört, szétoszthatja a kártyákat a többi játékos között.
A megfelelő kártyákkal károkat okozhatunk az ellenkező csapatnak, vagy erősíthetjük a
sajátunkat. Melyik csapat győz? A Jók vagy a Gonoszak?

ELŐKÉSZÜLETEK
Megjegyzés: a kétszemélyes játék menete a játékszabály végén található.

A karakterkártyák kiosztása
Oldal

3 játékos

4 játékos

5 játékos

JÓ

Bilbó, Thorin

Bilbó, Thorin,
Gandalf

Bilbó, Thorin,
Gandalf

ROSSZ

Smaug

Smaug

Smaug, Bolg

Ha a játékban kevesebb, mint öt személy vesz részt, a felesleges karakterkártyákat félre kell
tenni. A szükséges karakterkártyákat keverjük meg és fejjel lefelé fordítva húzzunk a pakliból!
A húzott kártyákat fedjük fel egymás előtt és helyezzük le magunk elé, jól látható helyre!

A játékkártyák kiosztása
Oldal

3 játékos

4 játékos

5 játékos

JÓ

fejenként 9 kártya

fejenként 8 kártya

fejenként 7 kártya

ROSSZ

12 kártya (ebből
3-at ki kell tenni)

13 kártya (ebből
5-öt ki kell tenni

9 kártya (ebből
2-t ki kell tenni)

A 60 játékkártyát meg kell keverni, majd a fentiek szerint felosztani a játékosok között.
A Gonoszak több kártyát kapnak, cserébe viszont a félrerakott lapjaikat mindenki láthatja.
Érdemes ezt az előnyt kihasználva csillaggal jelölt, vagy alacsony értékű lapot eldobni.
Minden felvonás kezdésekor ellenőrizni kell, ugyanannyi lap van-e mindenki kezében!

A JÁTÉK MENETE
Az ütések elvitelével és az így megnyert kártyák szétosztásával próbálják a játékosok erősíteni
csapataikat, gyengíteni az ellenfelüket. A játék legfeljebb a második felvonás végéig játszandó. Egy
felvonásnak akkor van vége, ha minden kézben lévő lap elfogyott és a kártyák szétosztásra kerültek.

Szimbólumok jelentése
A Fehér csillagok csökkentik a Gonoszok erejét, valamint használhatók a Jók
(Fekete ork sisak által okozott) sebeinek gyógyítására.
A Fekete ork sisakok megsebesíthetik a Jókat, valamint használhatók a Gonoszok
(Fehér csillag által okozott) sebeinek gyógyítására.
A Barna pipa szimbólum felhatalmazza az azt - az első felvonás végén - birtokló
játékost, hogy a második felvonás elején eggyel több lapot kapjon, (amennyiben
szükség van ennek a felvonásnak a lejátszására a játék befejezéséhez).
Figyelem! A számok és a szimbólumok kétszer szerepelek a kártyán (a felső bal és jobb
sarokban), de azok csak egyszer használhatók fel.

NYERŐ ÜTÉSEK
A Thorinnal rendelkező játékos kezdi meg az első felvonás első körét. Az egyik lapját arccal
felfelé lerakja az asztal közepére, ezzel el is döntve a kör színét. Az óra járásával megegyezően
követi őt a többi szereplő, akik egy, a Thorin által meghatározott színű lapot dobnak
középre – ha van nekik. Abban az esetben, ha nincs, bármely más színű lapot rakhatnak.
A lila az adu – minden más színt üt.
Miután a játékosok felfedték egyik kártyájukat, megnézik ki nyerte a kört, ki visz. Ha nem
játszott ki senki adut, az a játékos nyer, aki a legnagyobb értékű, elsőre felcsapott színű lapot
rakta. Ellenkező esetben a legnagyobb értékű kijátszott lila kártya tulajdonosa visz.
Bilbó

1. Példa

Gandalf

Smaug

Thorin

Bilbó kezd a sárga hatossal, amivel megadja a kör színét: sárga.
Smaug rendelkezik sárga lappal, amit köteles kijátszani,
mert ez a kör színe. A sárga hetest rakja.
Thorinnak nincs sárgája, ezért kijátszik egy kék tizenegyest.
Gandalfnak sincs sárgája, ő egy lila hármast rak.
Gandalf viszi az ütést a legnagyobb aduval.

A MEGNYERT KÁRTYÁK SZÉTOSZTÁSA
A kör győztese szétosztja a megszerzett kártyákat a játékosok között. A karakterek
különbözőképpen osztják szét a lapokat (lásd: „Hogyan osztják szét a karakterek a megnyert
kártyákat” címszó alatt). A szimbólumok nélküli lapoknak is gazdát lehet keresni. Az így
szerzett lapokat arccal felfelé kell az asztalon, a karakterkártya alá elcsúsztatva
elhelyezni úgy, hogy a rajtuk lévő szimbólumok mindenki számára jól láthatók legyenek.

2. Példa
Gandalf szétosztja az „1. példában”
megnyert lapokat az alábbiak szerint:
A csillaggal ellátott sárga hetest
megtartja magának és meggyógyítja a
sebeket, amiket korábban egy ork sisak
okozott neki. Mindkét felhasznált lapot
eltávolítjuk, a félrerakott lapok közé tesszük. A csillagos lila hármast Smaugnakk adja,
dj amitől
i ő megsebesül.
b l
A pipával ellátott kék tizenegyest Bilbó kapja, így ő a második felvonás elején eggyel több lapot kap majd.
A sárga hatost kivonja a játékból és a félrerakott kártyák közé teszi.

A játékosok nem gyűjthetik maguknak a pozitív szimbólumokat. A Jók a Fehér csillagokat csak
az ork sisakok kiegyenlítésére, míg a Gonoszak a Fekete ork sisakokat csak Fehér csillagok
kompenzálására használhatják. A csillagos és sisakos kártyák kiütik egymást és azonnal a félretett
kupacba kerülnek. Minden szimbólum nélküli kártya azonnal a félretett lapok közé teendő.

Hogyan osztják szét a karakterek a megnyert kártyákat
• Bilbó köteles megtartani egy kártyát, egy másikat pedig valamely társának adni.
A maradék kártyák a félretett pakliba kerülnek.
• Thorin megkeveri a lapokat, majd véletlenszerűen ad egyet minden játékosnak.
• Gandalf és Smaug minden játékosnak adhat egy lapot, magának is. Amiket nem osztott ki,
félreteszi.
• Bolg ad egy lapot egy játékostársának. A többi lap félrekerül.
Az a játékos kezdi a következő kört, aki ezt a kört megnyerte. A játék addig folytatódik, míg
a játékosok kezében lévő lapok elfogynak és az utolsó kör kártyáit is szétosztottuk.

AZ ELSŐ FELVONÁS VÉGE
Amikor a játékosok kezében lévő lapok elfogynak és az utolsó kör kártyáit is szétosztottuk,
az első felvonás véget ért, ellenőriznünk kell, van-e megsemmisített játékos.
• Ha egy Jó játékosnak kettő vagy annál több ork sisak van a karakterkártyája alatt,
ő megsemmisül.
3. Példa
• Ha egy Gonosz játékosnak kettő vagy annál
Az első felvonás végén
több Fehér csillag van a karakterkártyája alatt,
Smaugnak két Fehér
ő megsemmisül.
csillaga van a karakter• A megsemmisült játékosok karakterkártyáját
kártyája alatt, ezért
az egyik oldalra kell rakni, az alatta lévő
megsemmisül.
játékkártyákat pedig félretesszük.

A JÁTÉK VÉGE AZ ELSŐ FELVONÁS UTÁN
A játéknak vége van az első felvonás után, ha az egyik, vagy mindkettő csapat (Jók, Gonoszok)
összes játékosa megsemmisült, illetve négy játékos esetén, akkor is, ha csak egy Jó maradt életben.
- Ha a Jók megsemmisültek a Gonosz nyert, függetlenül attól van-e Gonosz túlélő.
- Ha a Gonoszok megsemmisültek és van legalább egy (négy játékos esetén kettő)
Jó túlélő, a Jó nyert.
Vigyázat! Ha négy játékos estén csak egy Jó maradt életben, a Gonosz nyert.
Ha legalább egy Gonosz és legalább egy (négy játékos esetén kettő) Jó életben maradt,
a játék a második fordulóval folytatódik.

A MÁSODIK FELVONÁS
Ha az első felvonás végén nem született győztes, a játékot a második felvonással folytatjuk.
A karakterkártyákat a játékosok megtartják, a félretett kártyákból álló paklit megkeverik,
majd az előző körhöz hasonlóan szétosztják (lásd: „A játékkártyák szétosztása”). Ha valakinek a
karakterkártyája alatt van pipa szimbólummal ellátott lap, neki annyival több kártya kerül kiosztásra,
ahány darab pipával ellátott lapja van, de ennyivel többet is dob el a kör megkezdése előtt.
Ha Thorin még játékban van, ő kezdi a második felvonás első körét. Ha nem, Bilbó kezd, és ha
Gandalf az egyetlen Jó túlélő, ő tehet először. A második felvonást az elsőhöz hasonlóan kell
lejátszani, azzal a különbséggel, hogy mivel harmadik felvonás nincs, a pipával ellátott kártyák
nem játszanak különleges szerepet.

A JÁTÉK VÉGE
A Jók győznek, ha:
3 játékos

4 játékos

5 játékos

legalább egy Jó
megéli a játék végét.

legalább két Jó
megéli a játék végét.

nincs több Gonosz túlélő, mint Jó (ha
mindenki megsemmisül, akkor is a Jó nyer!)

Minden más esetben a Gonosz győz!

JÁTÉKVÁLTOZAT KÉT SZEMÉLYRE
A kétszemélyes játék ezekkel a változtatásokkal játszandó: Az egyik játékos Smaug karaktert, a
másik Bilbót és Thorint helyezi maga elé. Minden játékos (nem karakterenként!) kilenc kártyát
kap. A Jó kezdi az első felvonás első körét.
Ha a Bilbó/Thorin játékos szerez egy ütést, két lehetőség áll előtte: Vagy szétosztja a két
kártyát Bilbó és Thorin között, vagy választ egyet Bilbó és Thorin között, a másik kártyát pedig
Smaugnak adja. A Jó játékos nem tehet félre általa megnyert lapot. Ha Bilbó előbb semmisül
meg, mint Thorin, Thorinnak véletlenszerűen kell elosztania a két lapot maga és Smaug között.
Ha Smaug nyer egy kört, bárkinek kioszthatja a kártyákat, de nem adhat egy karakternek
egynél több lapot egyszerre. Az első ork sisakkal ellátott kártyát mindenképpen Thorinnak
kell adnia (Ha kettő ork sisakos kártyája van, adhat egyet Thorinnak és egyet Bilbónak).
Bilbó vagy Thorin akkor semmisül meg az első felvonás végén a kétszemélyes játékban, ha három
vagy annál több ork sisak van a karakterkártyájuk alatt. Smaug akkor semmisül meg az első
felvonás végén, ha kettő vagy annál több csillagja van. Ha legalább egy Jó életben marad a második
felvonás végére, a Jók győznek. Ha Smaugnak sikerül mindkét Jót megsemmisítenie, ő győz.
A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható!
Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz!
Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk.
Amennyiben a termékkel kapcsolatban további kérdése
merülne fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU

A szerző köszöni a tesztjátékosoknak: Simon Bracegirdle-nek, Andy Ogdennek, Hannah Bryannek és Dave Beale Stamfordnak.

