Társasjáték 2-4 játékos számára, 8 éven felülieknek, játékidő kb. 60 perc.
A játék szerzői, tervezői: Tódor Gábor és Tódor Tamás

ÉSZAK LABIRINTUSA
AZ ERŐ, A BÁTORSÁG ÉS A TUDÁS JÁTÉKA
Legyen Tiéd az Utolsó Kockadobás!

JÁTÉKSZABÁLY

A játék világa:
Háború dúl az országban: sárkányférgek és vérszívók fosztogatják a falvakat, óriáspókok rabolják el az embereket. Az Uralkodó – aki varázserejével egy szempillantás alatt rendet teremthetne a káoszban – sajnos tehetetlen,
mert egy gonosz átok folytán mélységes álomba merült. Számtalan lovag, bajnok és amazon próbált meg eljutni
hozzá, hogy felébressze őt, de mindannyian kudarcot vallottak küldetésük során: leestek a gyöngyökkel borított
Hídról,eltévedtek a Sűrűség Erdejében, vagy életüket veszítették az Uralkodó kastélyához vezető Észak Labirintusában. Vajon ki lesz az a merész kalandor, aki – legyőzvén az akadályokat – képes elérkezni az Uralkodóhoz, majd
kivezetni őt az elátkozott álom világából, hogy ezzel megmentse a birodalmat a totális pusztulástól?
A játék célja:
Te legyél a HŐS, aki az Utolsó Kockadobással elsőként lép be a kastélyba, és ezzel felébreszti az Uralkodót
mélységes álmából!
Szabályok röviden:
1. Gyűjts össze legalább 7 gyöngyöt a Hídon!
2. Vásárolj egy erő- és egy bátorságkártyát a Sűrűség Erdejében,
majd emeld meg a gyöngyeid számát legalább 14-re!
3. Harcolj sikeresen a sárkányférgek és a vérszívók ellen,
továbbá emeld meg a gyöngyeid számát legalább 21-re!
4. Kerüld el a pókos mezőket, hogy ne kerülj a Lassan Lebegő Tér fogságába!
Ha mégis odajutnál, akkor igyekezzél 1-est dobni, mert csak így juthatsz ki onnan!
5. Szerezz egyet a tudáskártyák közül, hogy megtudd: a négy kastély közül
Te melyikben találod meg az Uralkodót!
6. A Labirintuson keresztül – az útvesztőkártyák segítségével – juss el a tudáskártyán szereplő várhoz,
s pontos dobással lépj be oda! Eközben arra is legyen módod, hogy a többieket hátráltasd!

n A játéktábla helyszínei

III. Észak Labirintusa

II. A Sűrűség Erdejének
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Tartozékok:
1 db játéktábla; 4 db játékbábu (különböző színekben); 2 db dobókocka; 72 db gyöngykártya (32 db egy-, 20 db
öt- és 20 db tízgyöngyös kártya); 36 db szerencsekártya; 4 db erőkártya; 4 db bátorságkártya; 4 db tudáskártya;
8 db útvesztőkártya; 1 db hőskártya a nyertesnek, 1 db szabályfüzet.
Figyelmeztetés: fulladásveszély!
A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró tartozékok lenyelésének veszélye miatt!
Tisztítás enyhén nedves törlőkendővel.
n Mielőtt a játszma elkezdődik
• Keverjétek össze az egyes kártyacsomagokat (külön-külön a szerencselapokat, az erőkártyákat,
a bátorságkártyákat, valamint a tudáslapokat), majd a paklikat helyezzétek el a játéktáblán a helyükre,
az információkat tartalmazó oldalaikkal lefelé. A hőskártyát is helyezzétek el a táblán.
• Keverjétek össze az útvesztőkártyákat, és a zöld színű oldalaikkal felfelé helyezzétek el a Labirintus két alsó
sorába, úgy, hogy ne tudjátok, milyen útvonalak találhatók a másik (homokszínű) oldalaikon.

• Nevezzetek ki magatok közül valakit, aki vállalja a gyöngykártyák kiosztását és beszedését a játék során – ő lesz
a gyöngypénztáros, akinek természetesen el kell különítenie saját gyöngyeit a pénztár gyöngyeitől.
A játékosok sorrendje:
A társasjátékban kettő, három vagy négy szereplő mérettetheti meg magát. A játékosok kockadobással döntik el,
ki kezdi a játszmát: a legtöbbet dobó lesz az első, majd következnek a többiek a gurított pontok sorrendjében.
Lépési szabályok:
• A játék során mindvégig két dobókocka gurításával haladnak előre a bábuk (kivéve, ha a szerencsekártyák 		
másként nem utasítják a szereplőket, vagy egy dobókocka használatát engedélyező labirintus-akciót vesznek 		
igénybe – lásd 11. oldal).
• Egy mezőn több játékos is állhat egyszerre.
• Újra dobni csak a dobókockás mezőkön vagy szerencsekártya utasítása alapján lehet.
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n A játék menete
I. A Híd (kék hátterű mezők)

7

Cél: összegyűjteni legalább 7 db gyöngyöt.

BÁTORSÁG

• Kedves Játékos, mindegy melyik startmezőn állsz, a játékot bármelyik irányban elkezdheted:
egyaránt elindulhatsz a Híd alsó, illetve felső szakaszán.
• A Hídon nyilak jelzik, milyen irányban haladhatsz: a vízszintes, illetve domború szakaszoknál csak előre 		
mehetsz, a Híd négy oszlopán fel- és lefelé egyaránt tudsz mozogni, míg az utolsó függőleges szakaszon 		
csak felfelé tarthatsz.
14
• Neked kell kiszámolnod, melyik irány a megfelelő, hogy minél több gyöngyhöz juss.

7
Példa:
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Piros
színű bábu
– a bábu kiindulási helye
– lépési lehetőségek a dobás után
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Zöld színű bábu
– a bábu kiindulási helye
– lépési lehetőségek a dobás után
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• A gyöngybekérő mezőkre lépve minden játékostársadtól kapsz 1 vagy 2 vagy 3 gyöngyöt.
Ha valaki nem tudja azonnal odaadni neked (mert még nem szerzett gyöngyöt magának
ERŐ
vagy elfogyott neki), akkor később kell megadnia neked, viszont a tartozására Neked kell őt
figyelmeztetned abban a körben, amikor legelső alkalommal gyöngyhöz jutott. Ha elfelejted elkérni
tőle a gyöngyöt, s újabb kör következik, akkor már nem követelheted tőle.

• Amennyiben gyöngyöt veszítesz, de nincs annyi a birtokodban, úgy akkor kell kiegyenlítened a tartozásodat,
amikor legelőször gyöngyhöz jutsz. (Játékostársaid nyugodtan figyelmeztethetnek az adósságodra.)
Ha úgy alakul, hogy a gyöngypénztárnak
és egy másik szereplőnek
is tartozol, elsőként a pénztár felé kell
21
BÁTORSÁG
törlesztened.
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• A Híd végét jelző mezőn csak
akkor tudsz továbbhaladni,
ha legalább 7 gyöngy van a
birtokodban, ennyi ugyanis
mindenképpen szükséges, hogy
sikerrel vészeld át a játék
következő szakaszát. Amennyiben
a Híd végét jelző mezőre
érkezvén/átlépvén 6 vagy annál
kevesebb gyöngyöd van, úgy
vissza kell térned a Híd
gyöngygyűjtő helyére.

Példa:

5

7

7

• Amennyiben átértél a Hídon, és utána csökken 7 alá a gyöngyeid száma, akkor már nem kell visszamenned a
Híd gyöngygyűjtő helyére, hanem arra kell koncentrálnod, hogy a Sűrűség Erdejében szerezz minél több
gyöngyöt.
II. a) A Sűrűség Erdejének eleje: kártyaszerző szakasz (zöld hátterű mezők)
Cél: megvásárolni egy erőkártyát és egy bátorságkártyát, továbbá megemelni a gyöngyök számát legalább 14-re.
• Kedves Játékos, a Sűrűség Erdejében szintén nyilak jelzik, merre haladhatsz előre.
• A társasjáték világa sajátos univerzum: ebben a birodalomban gyöngyökért cserébe juthatsz 		
erőhöz és bátorsághoz a Szem Szökőkútjaiban. A táblán szemek és a hozzá tartozó számok 			
jelzik (kettőtől egészen hétig), mennyiért tudod megvenni az erő-, illetve a bátorságkártyádat
(képességkártyák). Egy mezőn csak egy kártyát tudsz megvásárolni.
Te döntheted el, melyik képességhez szeretnél elsőként hozzájutni, mint ahogy Te magad
4
kalkulálhatod ki, hol és mennyiért akarod megvásárolni az erődet és a bátorságodat.
• Ha vásárolsz egy képességkártyát, mindig az összekevert pakli tetejéről kell húznod, és meg kell mutatnod
társaidnak, mekkora erőhöz vagy bátorsághoz jutottál. (A kártyáknak a következő szakaszban lesz szerepük.)
• A Sűrűség Erdejében már számolnod kell azzal a lehetőséggel, hogy kérdőjelre
lépsz. A pakli tetejéről kell húznod egy szerencsekártyát, és el kell végezned a
hátlapján olvasható utasítást. Mindehhez persze izgalom is társul, hiszen amikor
ilyen mezőre lépsz, még nem tudod, hogy szerencse vagy balszerencse ér téged.
(Ha elfogynak a szerencsekártyák, akkor összekeveritek a már felhasznált
lapokat, és ismét a pakli tetejéről húztok.)
• Ha a szerencsekártya utasítása alapján valakinek a bábuja új mezőre kerül,
akkor az érintettnek azonnal végre kell hajtania az új mező utasítását.
Utána a játék az eredeti sorrendben folyatódik tovább.

6
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• Csak úgy tudod magad mögött hagyni a Sűrűség Erdejének elejét,
ha birtokodban van egy erő- és egy bátorságkártya, valamint 14
darab gyöngy. Ha ezek közül bármi is hiányzik, nem léphetsz
tovább
a
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fekete hátterű mezőszakaszra, hanem újabb kört
kell tenned a zöld hátterű
BÁ
mezőkön. Annyi kört tehetsz, amennyi szükséges, hogy mindened
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Lassan
lebegô tér
meglegyen.
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• Ha magad mögött hagyod14
a Sűrűség Erdejének
elejét, és utána csökken
14 alá a gyöngyeid
száma, nem kell
BÁTORSÁG
visszatérned, hanem
az erdőség középső 		
szakaszában kell emelned
a gyöngyeid számát.
ERŐ
Csak akkor kell
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visszatérned a második
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gyöngy-gyűjtőhelyre,
ha a harcok során minden
gyöngyödet elveszíted.
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II. b) A Sűrűség Erdejének ERŐ
közepe: csatázó szakasz (fekete hátterű mezők)
ERŐ

Cél: sikeresen harcolni a sárkányférgekkel4és a vérszívókkal, továbbá a gyöngyök számát legalább 21-re emelni.

14
Kedves Játékos, a társasjáték ezen részében várhatóan többször is harcolsz majd sárkányférgekkel és vérszívókkal. A mezők jelzik, hogy az erődre vagy a bátorságodra lesz-e szükséged a harc során. Például ha olyan
csatamezőre lépsz, amelyen a BÁTORSÁG szó szerepel, akkor a harc során a bátorságkártyádat kell használnod. A
csatamezőkön a piktogramok jelzik, hogy sárkánnyal vagy vérszívóval harcolsz.
Vérszívó
ERŐ

7

Sárkányféreg
BÁTORSÁG
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ERŐ

BÁTORSÁG
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A csatázás előtt nézzük át az erő- és a
bátorságkártyákat! Mindkét kártyafajtán
egy szám jelzi, hogy tulajdonosa mekkora erőre, illetve bátorságra tett szert.
Akkor vagy a legszerencsésebb, ha
a legmagasabb pontszámú kártyákat
szerzed meg, hiszen ebben az esetben
szinte teljesen biztos, hogy legyőzöd az
ellenséget utad során.

ERÔ

BÁTORSÁG

5 pont

4 pont

7 pont

6 pont

9 pont

8 pont
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11 pont

10 pont

A harc menete:
• Dobj mindkét dobókockával, és add össze a számokat. Az összeg jelzi ellenfeled erejét vagy bátorságát – 		
ezt az összeget vesd össze a saját kártyádon szereplő számmal.
		
• Ha a Te erőd/bátorságod kisebb, mint az ellenfeledé, akkor
elveszítetted a csatát,
BÁTORSÁG
			 és így meg kell válnod 2 gyöngytől.

7

		
• Ha a Te erőd/bátorságod nagyobb, mint az ellenfeledé, akkor megnyerted a csatát,
			 s jutalmul kapsz 2 gyöngyöt.
		
• Ha ugyanannyit dobtál az ellenfeled nevében, mint a saját számod, akkor újra kell dobnod, egészen 		
			 addig, amíg eltérő számot nem gurítasz.
Erő- és bátorságkártya csere
• A játék során előfordulhat, hogy olyan mezőbe lépsz,
ahol kénytelen vagy elcserélni a saját erő- vagy
bátorságkártyádat. Ennek kimenetele háromesélyes:
lehet, hogy jobb kártyát kapsz vissza; előfordulhat,
hogy rosszabbat; de az is megtörténhet, hogy a
saját kártyád kerül vissza hozzád.

7
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• A csere folyamata: minden játékosnak (aki rendelkezik azzal az adott képességkártyával, amit a mező jelez)
be kell adni a „közösbe” a saját lapját. Ezeket a mezőbe belépő játékos összekeveri (természetesen a lapok
tartalmát nem figyelheti ő sem), majd a többiek húznak tőle.
Ezután mindenkinek az új kártyájával kell boldogulnia.
(Ha csak egy játékosnak van képességkártyája, akkor ebben az esetben nincs csere.)

4

8

ERŐ

14
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II. c) A Sűrűség Erdejének vége: a Lassan Lebegő Tér szakasza (piros hátterű mezők)
Cél: elkerülni a pókokat (ha viszont nem sikerül, akkor 1-es dobással kijutni a Lassan Lebegő Térből), illetve elérni
azt, hogy a gyöngyök száma ne csökkenjen 21 alá.
Kedves Játékos, a Sűrűség Erdeje az
óriáspókok birodalmával, a Lassan Lebegő
Térrel ér véget – itt már 4
nagyon közel jársz
Észak Labirintusához. Amennyiben pókos
mezőre érkezel, úgy a bábudat le kell tenned
a Lassan Lebegő Tér területére – ez azt
jelenti, hogy az óriáspókok elhurcoltak Téged,
s rendkívül lelassítják előrehaladásodat.

ERŐ

Hogyan tudsz kijutni a Lassan Lebegő Térből?
ERŐ

• Úgy, hogy 1-est dobsz. De ne izgulj, mindkét dobókockával guríthatsz egy körben. Ha legalább az egyik egyes,
akkor automatikusan kijutsz a Lassan Lebegő Térből a Tudás Mezejére, és a következő körben már el indulhatsz
a Labirintusba. Amennyiben a negyedik körben sem sikerül 1-est dobnod, úgy az egyes dobást kiválthatod az 		
ötödik körtől 5 gyöngyért cserébe.
• A játszma során egyedül a Lassan Lebegő Térben tartózkodó játékosnak nem kell megadnia a gyöngyöket
annak, aki belépett bármelyik gyöngybekérő helyre.
• Bármelyik pókos mezőről „estél le” a Lassan Lebegő Térbe, onnan kikerülvén azonnal a Tudás Mezejére jutsz.
• A Lassan Lebegő Tér után, a Tudás Mezején megállva húzz egy lapot a tudáskártya-pakli
BÁTORSÁG
tetejéről, hogy megtudd, melyik kastélyba kell Neked menned.
Ez lesz a Te Célod,
ebben a kastélyban tudod Te felébreszteni az Uralkodót. A kártya hátlapján lévő vár
jelét azonban csak Te magad nézd meg, ügyelj rá, nehogy társaid kilessék a titkodat,
és az információt felhasználják ellened.

21

• Fontos: Ha szerencsés vagy, s nem lépsz pókos mezőre (azaz nem kerülsz a Lassan Lebegő Térbe), a Tudás
Mezején akkor is meg kell állnod, még ha a dobásod szerint tovább kellene haladnod, hiszen húznod kell a
tudáskártya-pakliból. Célodat megtudván csak a következő körben tudsz innét elmenni.

9

• Ha nincsen 21 gyöngyöd, nem léphetsz a 		
Tudás Mezejére, hanem vissza kell menned
a legközelebbi gyöngygyűjtő-helyre, hogy 		
további gyöngyöket szerezz.

19
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• Ha magad mögött hagyod a Lassan Lebegő
Teret, és utána – azaz a Labirintusban –
csökken 21 alá a gyöngyeid száma, nem
kell visszatérned a Sűrűség Erdejének
legközelebbi gyöngygyűjtő-helyére.
III. Észak Labirintusa
Cél: a Labirintuson keresztül eljutni a tudáskártyán szereplő várhoz, és pontos dobással belépni oda.
Kedves Játékos, a játéktábla északi részén sajátos Labirintusra bukkansz. Mivel csak a két alsó sorban vannak útvesztőkártyák, úgy tudsz eljutni a saját kastélyodig, hogy – gyöngyökért cserébe labirintus-akciót vagy
akciókat vásárolsz (pl. elforgatsz egy kártyát, vagy máshova helyezed, ezáltal új útvonal jön létre). Ám nemcsak
a saját útvonaladat kell megtervezned, ügyelj arra is, nehogy a társaid megelőzzenek, ezért lehetőség
szerint akadályozd őket az előrehaladásban.
Hogyan tudsz bemenni a Labirintusba?
A Tudás Mezején állva dobj a két kockával, majd döntsd el, melyik irányban szándékozol belépni a Labirintusba.

Hogyan tudsz haladni a Labirintusban?
• A Labirintus két alsó sorában elhelyezett kártyákra még gond nélkül rá tudsz lépni, ám idővel elfogy az út, ezért
szükséged lesz arra, hogy a 8 kártyából áthelyezz és/vagy elforgass valamennyit, hogy elérj a Célodig.
• Éppen ezért fontos, hogy előre próbáld megtervezni az útvonaladat, ugyanis mindig a dobásod előtt kell
jelezned, hogy vásárolsz-e labirintus-akciót vagy sem. Azt is át kell gondolnod, milyen akciót vagy akciókat
választasz (lásd következő oldalon a táblázatban).
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Labirintus akció

Ára

Hol vásárolhatod meg?

1.

egy útvesztőkártya áthelyezése

3 gyöngy

az egész játéktérben

2.

egy útvesztőkártya elforgatása

2 gyöngy

az egész játéktérben

3.

egy útvesztőkártya elforgatása, melyen
egy vagy több ellenfél áll

5 gyöngy

az egész játéktérben

4.

egy dobókocka használata

4 gyöngy

csak a Labirintusban

Hol vásárolhatsz labirintus-akciót?
Bárhol vagy is a játék során (akár a Hídon rekedtél, akár még a Sűrűség Erdejében tévelyegsz vagy a Lassan
Lebegő Tér fogságában vagy), amikor rád kerül a sor, vehetsz útvesztőkártyás (azaz 1-es, 2-es, illetve 3-as
számú) labirintus-akciót, hogy akadályozd a Labirintusban azt az ellenfeledet, aki volt olyan bátor, hogy előbb ért
oda, mint Te. Dobókockás (azaz 4-es számú) labirintus-akciót csak akkor vásárolhatsz, ha már útvesztőkártyán
állsz.
Labirintus-akciók
1. Egy útvesztőkártya áthelyezése (3 gyöngybe kerül)
• Csak olyan útvesztőkártya helyezhető át, amelyen nem áll egy bábu sem.
• Az útvesztőkártyát csak üres mezőre lehet áthelyezni.
• A zöld oldalú útvesztőkártyát mindig meg kell fordítani áthelyezéskor,
ekkor a homokszínű felével marad a táblán.
A homokszínű kártyaoldal általában más útvonal-elrendezést mutat, és Te bárhogyan csatlakoztathatod
bármelyik kártyához vagy kártyákhoz (nem szükséges, hogy akár egyetlen útvonal is folytatódjon az adott
kártya és a körülötte lévő kártyák között).
1

2

3

4

• Ha olyan kártyát szeretnél áthelyezni, amelyik már át van fordítva a homokszínű oldalára, megteheted.
Ezt is bárhogyan csatlakoztathatod egy másik kártyához vagy kártyákhoz, de a zöld színű oldalára már senki
sem forgathatja vissza a játszma során.
• Fontos: Egy játékos által máshová elhelyezett kártya egy körig nem helyezhető vissza oda, ahonnan eltették.
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2. Egy útvesztőkártya elforgatása (2 gyöngybe kerül)
• Ez esetben a kártyán nem áll egyetlen bábu sem.
• Ekkor a kártya a helyén marad, csak az útvonal szerkezete rendeződik át.
• Homokszínű kártyát egyszerűen elforgathatsz bármelyik irányba az adott helyén.
• Ha zöld oldalú kártyát fogsz meg, azt mindenképpen meg kell fordítanod, s utána a homokszínű oldalával
bárhogyan csatlakoztathatod a körülötte lévő kártyákhoz (mivel a kártya a helyén marad, így ez is csak
elforgatásnak minősül).

3. Egy olyan útvesztőkártya elforgatása, amelyen egy vagy több játékostársad bábuja áll
(5 gyöngybe kerül)
• Ha szorul a hurok a nyakad körül, és úgy érzed, hogy valamelyik játékostársad már túl közel érkezett a Céljához,
akkor – amikor rád kerül a sor az adott körben – megteheted azt, hogy 5 gyöngyért cserébe bárhogyan
elforgatod azt a kártyát, amelyen áll, hogy akadályozd őt (elvágva az útvonalát a Céljától). A bábuja azonban
azon a mezőn marad, ahol állt. (Ha több játékostársad áll ugyanazon az útvesztőkártyán, az elforgatásért akkor
is csak 5 gyöngyöt kell fizetned a gyöngypénztárba.)

• Fontos: Olyan kártyát nem forgathatsz el, amelyen Te magad állsz (még akkor sem, ha azon a kártyán ott áll
ellenfeled bábuja is).
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4. Egy dobókocka használata (4 gyöngybe kerül)
• A Labirintusban arra is lehetőséged van, hogy a dobás előtt 4 gyöngyért cserébe félretedd az egyik dobókockát,
hogy csak eggyel dobhassál, mert úgy látod, így könnyebb esélyed van belépni a Célodba. Ezt mindenképpen a
dobásod előtt kell jelezned. (Ha nem sikerül pont annyit dobnod, akkor is lépned kell!)
Emlékeztető: csak útvesztőkártyán tartózkodva élhetsz ezzel a lehetőséggel.
1 kocka használatáért fizetsz
4 gyöngyöt, majd dobsz 1 dobókockával
Ha szerencsés vagy:

4

CÉL

Egy körben mennyi labirintus-akciót használhat egy játékos?
Egy körben maximum két labirintus-akciót használhatsz (ha akarsz), de hogy melyeket választod, azt a
dobásod előtt kell jelezned és kifizetned. Fontos tudnod, hogy egy körben egyszerre nem használhasz két
ugyanolyan akciót. (Például: egy üres kártyát áthelyezel, és egy bábusat elforgatsz – ez 3+5=8 gyöngyödbe
kerül. Vagy elforgatsz egy bábus útvesztőkártyát és egy dobókockával dobsz – ez 5+4=9 gyöngyödbe kerül.
De azt nem teheted meg, hogy két üres kártyát egy körben helyezel át 3+3=6 gyöngyért.)
Hogyan tudod akadályozni a többieket a Labirintusban?
1. Úgy hogy útvesztőkártyát veszel el ellenfeled bábuja elől, hogy ne tudjon rálépni. (Emlékeztető: Egy játékos által
máshová elhelyezett kártya egy körig nem helyezhető vissza oda, ahonnan eltették.)
2. Úgy, hogy elforgatod az útvesztőkártyát az ellenfeled bábuja előtt, hogy számára kedvezőtlen útvonalat hozzál
létre, vagy pedig blokkold az útját arra a kártyára.
3. Úgy, hogy azt az útvesztőkártyát forgatod el, amelyen ellenfeled bábuja áll.
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Ügyelj az út folyamatosságára!
• Ha már dobtál, de az utad nem
folytatódik tovább, akkor vissza
kell fordulnod abba az irányba,
ahonnan érkeztél.
Csak akkor fordulhatsz vissza,
ha már nincsen út.

8

• Ha a kártyák útvonalai kapcsolódnak,
akkor követned kell az útvonalat,
s ha úgy adódik, akár vissza is kell
menned arra a kártyára, ahonnét
elléptél.
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• Elágazásnál mindig eldöntheted,
hogy előre, jobbra, vagy balra akarsz
haladni (azt nem teheted meg, hogy
az elágazásnál visszafordulsz abba
az irányba, ahonnan érkeztél).
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Fontos szabályok a Labirintusban:
• Labirintuskártyákat nem helyezhetsz egymásra.
• A labirintus-akciót (vagy akciókat) mindig a dobásod ELŐTT kell jelezned és kifizetned.
• Csak olyan kártyát fordíthatsz meg egyik oldaláról a másikra és/vagy helyezhetsz át, amelyen nem áll senki!
• Az is nagyon lényeges, hogy ha egy játékos már megfogott egy útvesztőkártyát, azaz „kijelölte”,
azzal a kártyával kell a labirintus-akciót végrehajtania, még akkor is, ha időközben meggondolta volna magát.
• Csak pontos dobással érkezhetsz a Célba – ha többet dobsz, akkor vissza kell menned, de a lépésed
számolásában nem számíthatod bele a vár mezejét.
Egyéb tudnivalók:
• Ha a Labirintusban kettő vagy az alá
csökken a gyöngyeid száma, akkor
automatikusan visszakerülsz a Labirintus
gyöngygyűjtő helyére, s balra, illetve
jobbra haladván szedhetsz gyöngyöket
(itt is két dobókockát kell használnod).

• A játék során persze alkalmazhatsz cseles útvonalat, hogy a társaid minél később jöjjenek rá, melyik kastélyba is
igyekszel, nehogy közvetlenül a Cél előtt akadályozzák meg a bejutásodat.
• Ha azt az útvesztőkártyát, amelyen a bábud áll, elforgatják, és ennek következtében nem tudod elhagyni azt
(mivel egy útvonalhoz sem kapcsolódik már), akkor úgy kell labirintus-akciót (vagy akciókat) vásárolnod, hogy		
folytathasd az utadat.

• A Cél előtt taktikázhatsz is:
ha a kártya elhelyezkedése megengedi,
akár úgy is bekerülhetsz a Célba,
hogy nagy számot dobsz.
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n A játék győztese

HôS

Az nyeri meg a játékot, aki elsőként pontos dobással érkezik a Labirintus útvesztőjéből
abba a kastélyba, melyet a tudáskártyáján látott. Ezáltal a nyertesé az Utolsó
Kockadobás, ő ébresztheti fel az Uralkodót, vagyis az ő segítségével menekül meg a
birodalom, hiszen felébredvén az Uralkodó elűzi a gonoszokat, és helyreáll a béke.
A nyertesnek nem marad el a jutalma, ugyanis megkapja az Uralkodó megtisztelő
kitüntetését, a HŐS kártyát!

Jó szórakozást kívánunk!
© 2011 Tódor Gábor, Tódor Tamás
Az észrevételeket a következő e-mail címre várjuk: info@azutolso.hu

Miután lejátszottad a játékot:
Merd elolvasni a regényt!

Merd meghallgatni az élményzenét!

A társasjáték, amit lejátszottál, több annál, mintsem első
pillantásra gondolnád. Az ÉSZAK LABIRINTUSA ugyanis
fontos szerepet (talán főszerepet) játszik egy regényben,
mely a következő címet viseli:
AZ UTOLSÓ KOCKADOBÁS.



Az élményzene egy sajátos dallamgyűjtemény, mely
AZ UTOLSÓ KOCKADOBÁS történetének, valamint az ÉSZAK
LABIRINTUSA társasjátéknak hangulatát, vidám és sötét
pillanatait eleveníti meg a hangjegyek csodálatos világa
segítségével.
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