Ajánlott 2-5 játékos részére

Játékszabály

Előkészítés:
Eseménykártya-pakli - helyezzük a kalandkártya-pakli tetejére

A játék tartalma:
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Kincsek

játéktábla
Bilbó bábu
Smaug, a sárkány bábu
eseménykártya
kalandkártya
értékelő tábla
Bilbó
startértékelő,színes kocka (5 zöld, 5 lila, 5 piros) mezője
törpkártya (1-60 számozással ellátva)
sárkány lap
tündekenyér lap
varázsgyűrű lap
Törpkárkincs
tyák
dobókocka, a kocka oldalain 4 szimbólum található:

Balta

Dupla
balta

Tündekenyér

Kalandkártyapakli

Smaug kiinduló mezője

Esemény mező

Pajzs
Tündekenyér lapok

Dobókockák

A játék előkészítése:
2. Az esemény- és kalandkártyák hátoldalán számokat találsz (1–től
4-ig). Válogasd szét a kártyákat fajtánként és a rajtuk feltüntetett
számok szerint lefordított paklikra (pl. eseménykártya ’1’ : egy pakli).
Majd következő lépésként, helyezd a lefordított ’1’-es számú kalandkártya-pakli tetejére, az ’1’-es számmal ellátott eseménykártya-paklit.
Értelemszerűen végezd el ezt a csoportosítást az ’2’, ’3’ és ’4’ számozású kártyáknál is. Lásd fenti ábra - 4 lefordított pakli.

Értékelő tábla (értékelő
kockák elhelyezése kezdő játékosok számára)

Kaland mezők

Törpkártya

6. Minden játékosnak ossz ki három tündekenyeret is.
7. A kincset jelképező színes köveket helyezd egy kupacban a játéktábla mellé.
8. A sárkány lapokat keverjük össze és lefordított paklit képezve, szintén
helyezzük a játéktábla mellé.

A játékosok
ezeket a számokat csak bizonyos
játékvariáció
esetén veszik
ﬁgyelembe - lásd
4.oldal.
.

a lila értékelő kockát
a Ravaszdi oszlopba

Értékelő
tábla

5. A törpkártyákat keverd össze és ossz ki minden játékosnak
öt-öt lapot. A megmaradó törpkártya-paklit lefordítva
helyezd a játéktábla mellé.

3. A játékosok maguk elé teszik az asztalon saját értékelő táblájukat és
elhelyezik rajta az értékelő köveiket a kiinduló szintre:
a zöld értékelő kockát
az Ágacska oszlopba

Varázsgyűrű
lap

Értékelő
kockák

4. Kezdő játékosoknak javasoljuk, hogy helyezzék értékelő kockájukat
kezdésképpen egyből a harmadik szintre (lásd az 1-s oszlop ábráját). Haladó
játékosoknak azt javasoljuk, kezdjék a második-, az igazi kihívást kereső, rutinos játékosok pedig kezdjék a játékot a legalsó szintről.

1. A játéktáblán helyezd Bilbó bábuját a ’Hobbitlak’ feliratú startmezőhöz, Smaug bábuját pedig a ’Sárkányodú’ felirathoz (lásd ábra).

a piros értékelő
kockát az Erő oszlopba

Sárkány lapok

9. A megmaradó tündekenyereket, a kockákat és a varázsgyűrű lapot
tegyük a játéktábla mellé.
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Megjegyzés: ha mind
a három értékelő
kocka a legfelső
szinten van, a játékos
kettő pajzzsal, négy
baltával rendelkezik
és öt dobókockával
guríthat újra.
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A játék célja:

Példa négy játékos
esetén:
Törpekártyák a következő
számozással “2,” “10,” “22,”
és “35.”

A játékosok a törpök szerepébe bújva kísérik el Bilbót hosszú és veszélyes
útján Hobbitlakból a Magányos Hegyig, ahol Smaug, a sárkány él. Céljuk,
hogy visszaszerezzék a törpök ősi tulajdonát a sárkánytól.
A játék folyamán két szakasz – az esemény szakasz és a kaland szakasz – ismétlődik.

Az a játékos, akinél a “2” azaz a legalacsonyabb számú kártya van, léphet
Bilbóval előre egyet a táblán ’Ravaszdi’-ra, így a saját értékelő tábláján szintén egyet léphet előre a lila kockával. A második legkisebb szám a “10,”. Ezen
kártya tulajdonosa egyet léphet előre Bilbó bábuval és a játéktábla ábrája
szerint kettő tündekenyér a jutalma. Növekvő sorrendben a következő a “22”es, melynek tulajdonosa ismét egyet lép Bilbóval, így saját tábláján kettőt léphet
előre az ’Ágacska’ oszlopban. Utolsóként kerül sorra a “35”-ös kártya tulajdonosa, aki egyet lép Bilbóval és a lépés következményeként elveszít egy ’Erő’-t.

Az esemény szakaszban Bilbó a kijelölt úton halad előre az egyes kalandmezők között. Az eseménykártyák felfordításával a játékosok egyrészt segítik Bilbó haladását a játéktáblán, másrészt maguk
is haladnak előre saját értékelő táblájukon. Ebben
a szakaszban a játékosok ajándékokhoz és egyéb
lehetőségekhez is juthatnak.
Esemény mező

A kaland szakaszban – mely kaland mezőkből áll – a
játékosok korábbi lépéseik során szerzett Ágacska, Ravaszdi, Erő és tündekenyér
lapjaik segítségével teljesítik a kalandkártyák feladatait, amiért kincseket kapnak.

Amikor valamelyik játékos Bilbó bábuval a ’Gyűrű’-t ábrázoló mezőre lép,
a játékos a gyűrűkártyát maga elé teszi és értékelő tábláján, a ’Ravaszdi’
oszlopban visszalép egyet a lila kockával. Amikor a kártyán a következő
felirat található “Előny a legrosszabb pozícióban levő játékosnak” - a játékosok összehasonlítják zöld színű kockájuk helyét az értékelő táblájukon és aki
a leghátul áll, előre léphet egyet a kockájával. Egyezőség esetén mindegyik
játékos lép a kockájával. Ugyanezt az összehasonlítást a játékosok elvégzik a
lila és piros értékelő kockákra vonatkozóan is. A lemaradt játékos - minden
szín esetén - egyet előre léphet a kockájával.

A játék menete:
1. ESEMÉNY SZAKASZ
Az ’1’ számú eseménykártya-pakli legfelső lapjának felfordításával
kezdetét veszi a játék. Az eseménykártyák három csoportba sorolhatók:
(A) Utazókártyák: Bilbó halad előre a játéktáblán.
(B) Képességkártyák: későbbiekben szabadon felhasználhatók a kaland szakaszban.
(C) Ajándékkártyák: azonnali hasznot hoznak a játékosoknak.
Megjegyzés: néhány eseménykártya hatása – a játékosok számától függően – eltérő. Ugyanaz a kártya lehet utazó- vagy ajándékkártya - lásd a
kártyán szereplő utasítást.

Megjegyzés: az értékelő kockák -mind lefelé, mind felfelé- csak a tábla keretein belül mozgathatók. Amennyiben a játékos bármely értékelő kockával elérte
a legfelső szintet, az adott oszlopban már nem tud továbblépni, így ha újra ezt a
szimbólumot nyeri, becserélheti azt egy tetszőleges másik szimbólumra.
FONTOS: Két játékos esetén javasoljuk, mindig fordítsanak fel a játékosok
egy extra törpkártyát a pakliból, így egy játék-körben Bilbó bábu hármat lép
előre a játéktáblán. Természetesen azt, hogy a pluszban felfordított törpkártya milyen előnyhöz juttatná vagy veszteséget okozna tulajdonosának
ﬁgyelmen kívül hagyják. Az extra kártya felfordításának célja kizárólag az,
hogy segítsék Bilbót céljának elérésében.

(A) Utazókártyák
Ha az éppen soron következő eseménykártya utazókártya, akkor :
1. Minden játékos kiválaszt a törpkártyái közül egyet és lefordítva maga elé helyezi. A
törpkártyákon szereplő szám (1-től 60-ig) határozza meg, hogy a játékot melyik játékos kezdi.

(B) Képességkártya
Ha a felfordított eseménykártya képességkártya:
1. Minden játékos kiválaszt a törpkártyái közül
egyet és lefordítva maga elé helyezi.

Utazókártya

Képességkártya

2. A játékosok egyidejűleg felfordítják a kártyájukat és akinek a lapján a
legkisebb szám van, az kezdheti a játékot.

2. A játékosok egyidejűleg felfordítják a kártyájukat.

3. A játékos kijátszva törpkártyáját, a játéktáblán egyet lép előre Bilbó
bábuval, learatva a táblán jelölt jutalmat vagy elszenvedve a veszteséget : jutalom tündekenyér ’Ágacska’, ’Ravaszdi’ vagy ’Erő’ lap illetve
áthúzva (X) éppen ezek elvesztése.

A képességkártyát a legnagyobb vagy a legkisebb törpkártya számú játékos
kapja, a kártyán szereplő utasításnak megfelelően. A játékosok a kijátszott
törpkártyákat a lefordított törpkártya-pakli mellett gyűjtik és a kezükben
tartott kártyák számát minden lejátszott kör után 5-re egészítik ki.

4. Az adott játékkörben minden játékos sorra kerül (nem órajárásának
megfelelően, hanem a kártyán szereplő számok növekvő sorrendjében). A kijátszott törpkártyákat gyűjtsük külön a játéktábla mellett.

(C) Ajándékkártya

5. Miután a játékosok felhasználták egy törpkártyájukat, új lapot húznak
a lefordított pakliból és így újra 5-5 kártyájuk lesz. Ha elfogynak a
húzópakli lapjai, keverjük össze a már kijátszott lapokat és készítsünk
új húzópaklit belőlük.
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Ha a felfordított eseménykártya ajándékkártya,
úgy a játékosoknak nincs egyéb teendőjük, mint
követni a kártyán szereplő utasítást. Az ajándékkártyák azonnal hasznot hoznak a játékosoknak
(pl. tündekenyér illetve ’Ágacska’, ’Ravaszdi’ vagy
’Erő’ oszlopokban történő előre haladás lehetősége).

Ajándékkártya

A sárkány lapon található ábrák jelentése:

Miután a játékosok az eseménykártyán szereplő utasítást teljesítették,
a kártya a további játékban már nem vesz részt, kivéve ha az képességkártya. Ebben az esetben a képességkártya mindaddig tulajdonosa előtt
felfordítva az asztalon marad, amíg azt a játékos ki nem játszotta. Bilbó
folytatja kalandos útját és eléri a “Harc a koboldokkal” mezőt, ezzel útja
első szakasza véget ér. (Négy játékos esetén, az adott kör utolsó játékosa
automatikusan lép Bilbó bábuval erre a mezőre, ezért semmilyen következményét nem viseli a lépésnek. 2, 3 vagy 5 játékos esetén Bilbót léptessük be a kaland mezőkre, amikor az azt megelőző eseménymezőre ért!)
Elérve ezt a mezőt, tegyük félre az első pakliról a még játékban maradt
eseménykártyákat. A továbbiakban ezek a lapok a játékban már nem
vesznek részt. A kaland mezőről Bilbó addig nem léphet el, amíg az adott
kaland nem teljesül. Itt az idő megszerezni a kincseket!

Áthúzott tündekenyér: A játékos elveszíti ezeket a
tündekenyereket.
Áthúzott ’Ágacska’, ’Ravaszdi’ vagy ’Erő’: A játékos
visszalép egy mezőt az értékelő táblája szimbólumnak
megfelelő oszlopában.
Sárkányfej: Smaug bábuja annyi mezőt halad előre,
ahány sárkányfejet ábrázol a lap.
Ábra nélküli üres lap: Nincs következménye a lapnak.

Sárkány lap
A játékos elveszít 2 tündekenyeret
Smaug előrelép 1 mezőt.

A nem teljesített kalandkártyát a játékos továbbadja a következő játékosnak. A következő játékos szintén eldöntheti, hogy passzol vagy vállalja a
feladat teljesítését. Abban az esetben, ha a játékosok mindannyian paszszolták vagy nem tudták teljesíteni a kalandkártyát, a lap kikerül a játékból és a következő lapot az a játékos fordítja, aki a legmagasabb ’Ágacska’
szinten áll értékelő kockájával.

Első kaland mező
2.Kaland szakasz
Ha a játékos passzolni kényszerül vagy egyéb megfontolásból hagyja ki a játékkört, akkor az adott kincs
megszerzésének lehetősége órajárással megegyezően
a következő játékosra száll át. Ha a játékos vállalja a
kalandkártyán szereplő feladat teljesítését (pajzsok,
balták és tündekenyerek), akkor első lépésként gurít
Kaland mező
mind az 5 kockával. Ezután még egyszer (csak egyszer!) újra guríthat maximum annyi kockával, ahány
dobókocka szimbólum van a saját tábláján levő lila
értékelő kocka mellett illetve alatt összesen.

Ha minden játékos passzol (azaz senki nem kísérli meg a feladat teljesítését), akkor Smaug automatikusan lép egyet előre Tóváros felé a játéktáblán. Amikor a sárkány a Tóváros mezőre lép (rajta kell állnia, nem
csak mellette), a játék véget ér. Ilyen esetben a nyertes a legtöbb kinccsel
rendelkező játékos.

2 tündekenyér

A játék általában akkor végződik így, ha a játékosok túl sokszor passzolják
vagy nem sikerül teljesíteniük a kalandkártyákat. Tóváros nem minősül
kalandmezőnek. Ha Bilbó és Smaug bábuk Tóváros és a Magányos Hegy
között találkoznak, akkor Bilbó rögtön az utolsó kalandmezőre lép. Ha az
adott szakasz minden kaland kártyáját kijátszották a játékosok, újra útra
kelnek és a következő pakli legfelső eseménykártyájának felfordításával
folytatódik a játék.

Következő lépésként összeadja a dobókockákon levő
szimbólumokat. Eredményéhez annyi plusz pajzs és
balta szimbólumot adhat hozzá, amennyit saját értékelő táblája szerint
addig megszerzett. (Tehát csak annyi dobókockával dobhat újra és kizárólag annyi pajzs és balta szimbólumot adhat a gurított eredményéhez
hozzá, amennyi az értékelő tábláján az értékelő kockájához közvetlen
hozzátartozik vagy a már teljesített szinteken található).

Utazások és kalandok sora váltja egymást mindaddig, amíg a utolsó
kaland mező feladata is teljesül (feltéve, hogy Smaug nem érte még el
Tóvárost, ami a játék azonnali végét jelenti). A játékot az a játékos nyeri,
akinek a játék végéig a legtöbb kincset sikerül összegyűjtenie. Egyezőség
esetén, a tündekenyerek száma dönt. Ha a játék végeredménye továbbra
is döntetlen, mindketten nyernek!

A játékos a feladat teljesítéséhez felhasználhatja a rendelkezésére álló
tündekenyereit is. A felhasznált tündekenyerek a további játékban már
nem vesznek részt. Amenyiben a varázsgyűrű a játékos birtokában van,
az utolsó gurítást követően az egyik dobókockát a számára kedvező
oldalra fordíthatja. A varázsgyűrű nyújtotta előnnyel mindaddig élhet a
játékos, ameddig a varázsgyűrű-lapocska nála van.

Játékvariációk:
Értékelő tábla ﬁgyelembevétele az értékelésnél: a tábla jobb oldalán a különböző
szintek mellett számok találhatók. A játékosok megállapodhatnak abban, hogy
ezeket a számokat bónuszként számításba veszik a játék végén. Ez esetben a
ténylegesen megszerzett kincsek számához hozzáadható a legalacsonyabb szinten álló értékelő kocka melletti bónusz száma.

A játékosnak továbbá lehetősége van egy vagy több képességkártya kijátszására is. Ezek a lapok a továbbiakban természetesen már nem vesznek
részt a játékban. Ha a játékos teljesíti a kalandkártyán található feladatot,
akkor a játéktábla melletti kincsből annyit vehet el, amennyi az adott
kalandkártyán szerepel. A kalandkártya kikerül a játékból.
A kalandkártyák felfordítását a játékosok az órajárásának
megfelelően folytatják.

Csapatépítő: a játékosok megállapodhatnak abban is, hogy a játéknak nincs igazi
győztese, ha Smaug eléri Tóvárost. Ez a játékosokat általában közös játékra,
együttműködésre ösztönzi, ugyanakkor az egyéni cél – a legtöbb kincs gyűjtése
– továbbra is megmarad.
Különböző korú és rutinnal rendelkező játékosok összehangolása: a játékosok
megegyezhetnek abban is , hogy értékelő táblájukon a kiinduló szint játékosonként eltérő legyen.

Amennyiben a játékos nem tudja teljesíteni a kalandkártya feladatát, húznia kell egy sárkány lapocskát és viselnie annak következményeit
(a felfordított sárkány lapok a további játékban már nem vesznek részt).
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A játékötlet alapjául szolgáló

TM

regény - J.R.R.Tolkien:
A Hobbit - rövid története
A figyelmeztetés ellenére letérnek az útról és a következő kaland

Történetünk főhőse, a hobbitok népéhez tartozó Bilbó Baggins,
azaz Zsákos Bilbó. Otthona egy föld alatti ’Hobbitlyuk’

során Bilbónak először a óriáspókoktól, majd az erdei tündéktől

Hobbitlak közelében. A Hobbitok – ahogy azt valószínűleg már

kell megmentenie a törpöket. Folytatván útjukat Bilbó és csapata a

Te is tudod -közmegbecsülésnek örvendő vidám teremtmények. Bár

Tóvároson keresztül végül megérkezik a Magányos Hegyhez, ahol

ezekről az apró lényekről az is köztudott, hogy a kalandokat

a sárkány a kincseket őrzi.
A mágus korábbi elbeszélései alapján a hobbit megtalálja a

távolról kerülik, ez a történet mégis váratlan kalandok sorát

sarkányhoz vezető titkos ajtót. A főhős többször lemegy a sár-

meséli el neked.

kányhoz és kideríti annak gyenge pontját. Amikor a hobbit má-

Bilbó, tizenhárom törp és Gandalf, a mágus társaságában felkerekedik, hogy visszaszerezze a törpök ősi tulajdonát, amelyet a

sodszor is lemegy a föld alatti alagútba, a sárkány rájön, hogy

Magányos Hegy föld alatti üregében Smaug, a sárkány őriz.

Tóváros lakói segítik a csapatot , ezért megtámadja a várost.
Szerencsére Bardnak, az íjásznak sikerül lelőnie a sárkányt.

A kaland hamarosan kezdetét veszi. Bilbó és a segítségére siető

Időközben Bilbó ismételten lemegy Smaug odújába és megta-

13 törp három troll fogságába esik. A társaságot Gandalf menti
meg. A mágus a trollok hangját utánozva vitát szít a szörnyek

lálja az Őskövet. Thorin úgy véli, hogy ő az Arkenkő és a kincsek

között, akik addig marakodnak, amíg a felkelő nap fényénél kő-

jogos tulajdonosa, mivel azok a törpék nemzetségének birtokában

szoborrá változnak.Folytatván útjukat, Bilbóék Elrond házában,

voltak sok-sok évvel ezelőtt. Bilbó azonban úgy gondolja, hogy a

a Völgyzugolyban pihennek meg. Elrond, Thorin ősi térképének

kincs Tóváros lakóit is megilleti.
Az éj leple alatt a hobbit az Arkenkövet a Tündekirálynak és

megfejtésével segít a törpöknek, hogyanjussanak el a sárkányhoz.

Bardnak adja, hogy jobb alku pozícióba kerüljenek Thorinnal

Bilbó elkeveredve a többiektől, egyedül bolyong a sötétben és két
olyan kalandot él át, ami örökre megváltoztatja az életét. Talál

szemben a kincs elosztásával kapcsolatban. Bilbó és Thorin között

egy gyűrűt, majd útja során találkozik egy különös hal-szemű

feloldhatatlan vita alakul ki.
A Magányos Hegynél Tóváros lakói, az erdei tündék, a törpök,

lénnyel Gallammal. Gallam egy találóskérdés-párbajra hívja ki
Bilbót. Megállapodásuk szerint az nyer, akinek nem tudják kita-

a koboldok és a vargok megvívják az Öt serleg csatáját. Thorin és

lálni a találós kérdését. A párbajt Bilbó nyeri, de Gallam megszeg-

csapata hősiesen küzdött, jóllehet helyzetük kilátástalannak tűnt

ve ígéretét meg akarja ölni a hobbitot. A hobbit, ujján a gyűrűvel

mindaddig, amíg medve képében Beorg és a sasok meg nem érkeztek.
A csatában halálos sebet kapott Thorin kibékül Bilbóval és végül

láthatatlanná válik és sikerül elmenekülnie.

az Arkenkővel együtt helyezik végső nyugalomra.

Bilbó utoléri a törpöket, de útjuk során újabb veszéllyel kell

Főhősünk nagyobb gazdagságra tesz szert, mint amiről vala-

szembenézniük; koboldok és farkasokhoz hasonlító vargok támadnak rájuk. Kőszáli sasok mentik meg őket. Elbúcsúzva a sasoktól

ha is álmodott … legnagyobb kincse persze továbbra is a varázs-

Beornnál pihennek meg, majd a Bakacsin-erdő felé veszik útjukat.

gyűrűje marad.
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