
  ELŐKÉSZÜLETEK:
• Első játék előtt a játék részeit pattintsátok ki 

a karton lapokból és a bábukat állítsátok az 
állványokba.

• A játéktábla mezőket – az erdő bejáratok 
kivételével – keverjétek össze, és 9x9-es 
négyzet formában tegyétek le az asztalra. 
A mezőket képpel lefelé tegyétek le (a sötét 
erdő legyen felfelé), egyik játékos sem 
ismerheti a mezők elrendezését.

• A tábla széleire mind a 4 oldalra tegyetek 1-1 
bejáratot.

• Mindenki válasszon magának egy törpét, és azt 
tegye az egyik erdő bejáratra. Minden bejáraton 
csak egy törpe állhat.

• Tegyétek a tábla mellé a felszerelés 
zsetonokat, a színes gyémántokat és 
a dobókockákat.

  A DOBOZ TARTALMA: 
• 81 db játéktábla mező (31 ösvény, 

19 kobold, 10 szikla, 5 mocsár, 5 alagút, 
4 erdő bejárat, 4 gyémánt, 2 tűz, 1 pók)

• 16 db gyémánt (4-4 db mind a 4 színből)
• 15 db felszerelés zseton
• 4 db törpe figura
• 4 db figura állvány
• 1 db dobókocka pöttyökkel
• 1 db dobókocka képekkel

A TÖRPÉK CÉLJA HOGY ÖSSZEGYŰJTSENEK 
ÉS AZ ERDŐBŐL HAZAVIGYENEK NÉGY 

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ GYÉMÁNTOT

INDULHAT A JÁTÉK:
• A legfiatalabb játékos kezd.
• Felfordít egy mezőt, ami szomszédos azzal a mezővel, amelyen 

a törpéje áll. A mezőt úgy kell felfordítani, hogy azt a többiek is 
jól láthassák (1. kép). Most a játékosnak döntenie kell:
• Ha úgy dönt, hogy tovább lép, felfordítva hagyja a mezőt és 

bábujával rálép. EZUTÁN VISSZAFORDÍTJA AZT A MEZŐT, 
AMELYEN EDDIG ÁLLT (2. kép). (Ez alól kivételt képez 
néhány speciális eset, melyeket a később részletezünk. A já-
tékos nem fordíthat fel olyan mezőt, amiről egy másik bábu 
épp ellépett, vagy ahol egy törpe már áll.)

• Ha a játékos úgy dönt, hogy nem lép tovább (esetleg nem 
tud továbblépni), akkor marad ott, ahol állt, a felfordított 
mezőt képpel lefelé visszateszi a helyére, és a következő 
játékoson a sor (3. kép). 

• A játékos úgy is dönthet, hogy olyan mezőre lép, amit egy 
társa korábban felfordított és törpéje rajta áll.

• Ha van a mezőnek hatása, az azonnal teljesül amikor a játé-
kos rálép.

• A játék folyamán a játékosok az óramutató járásával meg-
egyező irányban haladva a következnek egymás után.

öTLET: Ha először játszotok, rövidebb játékra van csak időtök, vagy ha kicsi gyerekek játszanak, javasoljuk,
hogy az egyszerűbb, rövidebb játékot válasszátok: csak a  szimbólummal jelölt mezőket használjátok, így 
a játéktábla 6x6 mezőből áll, és a törpéknek csupán 3 színes gyémántot kell összegyűjteniük. Fokozatosan lehet 
nehezíteni a játékot, folyamatosan adagolva az újabb tábla mezőket, így jutva el a teljes nagy tábláig. (A  
szimbólummal jelölt mezők: 10 ösvény, 8 kobold, 6 szikla, 4 erdő bejárat, 3 gyémánt, 3 alagút, 2 mocsár.)

öTLET: A játéktáblának nem kell
feltétlenül négyzet alakúnak 
lennie. Lehet pl. kereszt, vagy 
téglalap alakú is. Kevesebb mező-
ből kirakott tábla alakja is lehet 
tetszőleges. Erre néhány példát 
láthattok a bal oldalon.

A JÁTÉK VÉGE: 
A nyertes az, akinek elsőként sikerül összegyűjteni, és az erdő egyik bejáratához vinnie a négy különböző színű 
gyémántot. Ha valakinek ez sikerül, a játéknak vége. (Ha a többiek teljes rangsort akarnak, tovább játszhatnak, 
amíg csak egy törpe marad az erdőben.)
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PÉLDA : A játékos egy 3-as nehézségi 
fokú sziklához ér. Dob a kockával, 
a dobás értéke: 4. A játékos fel 
tud mászni a sziklára, és kap egy 
felszerelés zsetont.

PÉLDA 2: A játékos egy 4-es nehézségi fokú sziklához ér. Dob a kockával, a dobás értéke: 2. A já-
tékos úgy dönt, hogy felhasznál két korábban megszerzett felszerelés zsetont (ezeket visszateszi 
a közös gyűjtőhelyre). A játékos fel tudott mászni a sziklára, de mivel ezt zsetonok segítségével 
tette, nem kap érte felszerelés zsetont. (A játékos nem köteles felhasználni a birtokában lévő 
felszerelés zsetonokat a szikla megmászásához.)

KOCKA SZIMBÓLUMOKKAL – KOBOLD HATÁS:
Szeretnél ott lenni, ahol a barátod van? A kobold szívesen segít neked! 
Melyik bábuval szeretnél helyet cserélni? Ha helycserére szólítasz fel egy másik törpét, nem 
utasíthat el. A helyükről elmozdított bábuk nem viszik magukkal a mező hatását (még a szikla és 
a mocsár blokkoló hatását sem). A következő körben a szabályoknak megfelelően léphetsz tovább.

A kobold szeret azzal dicsekedni, hogy mindent tud az erdőről. 
Megnézhetsz egy szabadon választott mezőt, majd visszafordítva tedd vissza a helyére. A töb-
bieknek nem mutathatod meg.

Abrakadabra! Varázsütésre eltűnhetsz és egy új helyen bukkanhatsz fel. Hol? Az te sem tudod!
Játékostársaid eldöntik, hogy a kobold mezőt kicserélik egy fel nem fordított és el nem foglalt 
mezővel. Ezt akkor is megtehetik, hogy a te bábud épp ezen a mezőn áll. (Az erdő bejárat nem 
helyezhető át.) Az áthelyezett mező képét senki sem nézheti meg.

Az erdőben koboldok játszanak: fákat és sziklákat mozgatnak. 
Játékostársaid sorban egymás után felcserélhetnek két, egymással szomszédos, nem felfordí-
tott mezőt, bárhol a táblán. (Nem lehet erdő bejáratot elmozdítani, vagy olyan mezőt, amin egy 
törpe áll.) A játékosok olyan mezőt is elmozdíthatnak, amit egyik társuk korábban már mozga-
tott. Senki sem nézheti meg a mozgatott mezőket. Két játékos esetén, ellenfelednek két cserére 
van lehetősége (vagyis kétszer két mező helyét cserélheti meg).

A MEZŐK JELENTÉSE:
Ösvény – könnyen járható út, használd ki a lehetőséget!
Ha egy ösvényt fordítasz fel, akkor a szabályoknak megfelelően ráléphetsz és áthaladhatsz rajta. Ha úgy 
döntesz, hogy rálépsz, felfordíthatod a következő mezőt is (ezzel egy időben az előzőt vissza kell fordítanod). 
Ha a következő mező is ösvény, akkor még tovább léphetsz és még egy mezőt felfordíthatsz. Ezt addig 
folytathatod, amíg más típusú mezőt nem találsz, vagy ha úgy döntesz, hogy megállsz.

Erdő bejárat – Indulhat a kincsvadászat! Melyik a helyes út? Indulj erre!
Ez a start és a cél mező. Játék közben ráléphetsz, nincs semmilyen különleges hatása. Nem számít 
ösvénynek, sem vagyis, ha rálépsz nem fordíthatsz fel következő mezőt. Nem kell visszafordítani sem,  
ha lelépsz róla. A játék folyamán nem lehet mozgatni (még az 5. oldalon leírt kobold hatás miatt sem).

Gyémánt – Csodálatosan csillog, amikor a telihold ragyog az égen 
4 színű gyémánt van. Ha a gyémántmezőre lépsz, kapsz egy, a mező színével megegyező színű gyé-
mántot. A játékosok nem gyűjthetnek több darabot ugyanabból a színű gyémántból, tehát erre a mezőre 
később már nem érdemes visszatérned. Ha egy törpe rálép a gyémántmezőre, akkor is véget és számára 
a kör, ha az adott színű gyémántot korábban már megszerezte. A gyémántmező melletti mezőt sem 
fordíthatod fel, hogy megnézd ösvény van-e rajta.

Tűz – A sötét éjszakában a tűz ragyogó fénye segítheti az utazót. 
Ha tűz mezőre lépsz, felfordíthatod az összes szomszédos mezőt (maximum 4 mező, ha a tábla szélén 
állsz, akkor kevesebb). A tüzet egy játék során csak egyszer lehet használni. A tűz mező, és azok, amiket 
bevilágít a játék végéig felfordítva maradnak. A játék folyamán a tűz mezőnek nincs több szerepe.

Mocsár – Könnyen keresztül juthatsz a mocsáron, feltéve, ha nem ragadsz bele.
Ha a mocsár mezőre lépsz, dobj kétszer a pöttyös dobókockával. Az első dobás határozza meg a mo-
csár nehézségi fokát. Ahhoz, hogy a törpe ki tudjon jutni a mocsárból, a második dobásának legalább 
az elsővel megegyező értékűnek kell lennie. Két lehetőség van: ha sikerül kijutnod, a következő közben 
folytathatod utadat. Ha a második dobás értéke kisebb az elsőnél, akkor a törpe a mocsárban ragadt 
(a bábut le kell fektetni a táblára), a következő körben ismét dobhatsz kettőt, és megpróbálhatsz kijutni 
a mocsárból (csak dobni tudsz, mezőt felfordítani nem). Ha sikerült kiszabadulnod, állítsd fel a bábu-
dat, és a következő körben tovább léphetsz. A mocsárban nem használhatod a felszerelés zsetonokat. 
(4. oldal)

Pók – A pók hálót sző, menekülj gyorsan, mert meg akar enni!
Az egész táblán a pók az egyetlen olyan mező, amire nem tudsz rálépni, vagy áthaladni rajta. Ha felfordí-
tod a pók mezőt, akkor a kör számodra véget ér. A pók mezőt fordítsd vissza.

KOBOLD – Erdei lény, aki tud varázsolni, és elbűvöli az utazókat. 
Ha kobold mezőre lépsz, dobj egyet a szimbólum kockával, és azonnal hajtsd végre a kocka utasítását 
(magyarázatok az 5. oldalon). A következő körben, a szokásos szabályok szerint játszhatsz tovább.

Alagút – A föld alatti járatok segítségével időt takaríthatsz meg, és kímélheted fáradt lábaidat. 
Ha egy törpe alagút mezőre lép, felfordíthatja, és a mező a játék végéig felfordítva marad. (Ha 
tovább lépsz, akkor sem kell visszafordítani). Ha a táblán ezen kívül van még egy vagy több feltárt 
alagút, akkor azokat használhatod: amikor belépsz az alagútba: a törpédet átrakhatod egy másik, 
már feltárt alagútba, és a következő körben erről az új helyről folytathatod az utadat. Ha a táblán 
csak egy feltárt alagút van, vagy nem akarod használni az alagutat, akkor is ráléphetsz a mezőre 
(de annak nincs semmilyen különleges hatása). Ha alagútra lépsz, több mezőt nem fordíthatsz fel, 
ez a mező nem úgy működik, mint az út.

Szikla – Egy óriás könnyedén felkapaszkodik rajta, de a törpéknek nagy probléma. 
Ha szikla mezőre lépsz, dobj egyet a pöttyös kockával. Akkor tudsz felmászni a sziklára, ha a do-
bott érték legalább akkora, mint a szikla mező sarkába írt szám. (A dobás értékét ki lehet egészíte-
ni a törpe által birtokolt felszerelésekkel – ezekről később lesz szó.)
Három eset lehetséges:
• Ha elég nagy a dobás értéke, nyertél egy felszerelés zsetont, és a következő körben a szabá-

lyoknak megfelelően léphetsz tovább, és felfordíthatod a következő mezőt. 
• Ha a dobásod értéke kisebb volt a mezőn lévő számnál, akkor eldöntheted, hogy felhasználsz-e 

egy vagy több korábban megszerzett felszerelés zsetont (lásd később). A zseton(ok) értékét 
hozzá kell adnod a dobás értékéhez, és ha így már eléred a szikla mezőn jelölt értéket, akkor 
fel tudsz mászni. A felhasznált zsetonokat vissza kell raknod a közös gyűjtőhelyre. Fel tudtál 
mászni a sziklára, de csak felszerelés zseton segítségével, ezért a mászásért nem jár újabb 
felszerelés zseton.

• Ha a dobásod értéke kisebb volt a mezőn lévő számnál, és úgy döntesz, hogy nem használsz 
fel egy korábban megszerzett felszerelés zsetont (vagy nincs megfelelő értékű felszerelés 
zsetonod) a szikla megmászásához. Elakadtál, bábudat le kell fektetni a táblán. A következő 
körben újra dobhatsz, de a dobás csak a szikla megmászásához használható, újabb mezőt 
nem fordíthatsz fel. Ha a dobásod értéke megfelelő, állítsd fel a bábudat és a következő körben 
folytathatod a játékot. Ha zseton felhasználása nélkül másztál fel a sziklára, ebben az esetben is 
jár egy felszerelés zseton a mászásért.

FELSZERELÉS ZSETONOK:
Felszerelést a játék során végig nyerhetsz. Minden sikeres sziklamászásért kapsz egy zsetont 
(vagyis, ha a dobásod értéke legalább akkora volt, mint a szikla mező sarkában lévő szám). 
Egy játékosnak egyszerre maximum 3 zsetonja lehet. A felszerelést arra lehet használni, hogy 
a megmászandó szikla nehézségi fokát csökkentse.
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