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PAPIR PRINT

Forbandelse

Begivenhed

Forbandelse

En vred horde af egern
angriber. Alle spiller
bliver jagtet.

Det er din fødselsdag.

Du spiste nogle bær i
skoven, som du ikke
kendte. Du kom til at
spise giftige bæ-bær, og
nu er du syg.

Alle spillere skal
kassere et kort fra
tasken.

Du må vælge en af dine
medspillere, som skal
give dig en gave.
Spilleren må selv vælge
hvilken ting fra sin
taske, spilleren vil give i
gave.

Vent en omgang.

Forbandelse

Forbandelse

Forbandelse

En vred horde af egern
angriber. Alle spiller
bliver jagtet.

Av, av… En gren faldt
ned og ramte dig i
hovedet.

Alle spillere skal
kassere et kort fra
tasken.

Vent en omgang.

Du spiste nogle bær i
skoven, som du ikke
kendte. Du kom til at
spise giftige bæ-bær, og
nu er du syg.

Forbandelse

Forbandelse

Forbandelse

Du opdager, at der
ligger meget skrald på
skovbunden. Du stopper
for at rydde op.

EVEDE-KADEVRE

Den hæsligste heks Mie
Grauersen prøver at
tryllebinde dig.

Vent en omgang og træk
et kort.

Vent en omgang.

Du er blevet ramt af en
frygtelig besværgelse.
Du er nu død.
Læs reglerne for ”Død”

Hvis du har udstyret
”klæbrig sten” eller
”Mie Grauersens
klæbrige halskæde” kan
du komme ud af
problemer, ellers vent en
omgang.

Begivenhed
Hvem kan sparke
hårdest til bikuben?
Se hvem der har den
højeste styrke.
Den med højest styrke
sparker til bikuben
Vent en omgang.

Begivenhed

Begivenhed

Det kan være lidt
Der er helt klart en skat i
kedeligt
bareder
at side
Se hvem
har den den grotte! Men hov, det
rundthøje
om Se
et bål…
er en meget snæver
hvem Godt
der har
vi har
bard med!
indgang…
denenhøjeste
styrke.
Bard slå med
terning.
ste styrke.

Dværg slå med terning.

1-3 – Barden spiller
dårligt

1-3 – Dværgen kunne
lige komme igennem og
trækker et kort.

4-6 – Barden spiller god
og trækker et kort

4-6 – Den gik ikke.

Begivenhed

Begivenhed

Begivenhed

Er det virkelig en
prinsesse længere
fremme?

Uh, er det en fe?

En portal! Jeg går
igennem!

Se hvem der har den
højeste styrke.
Vinderen med højest
styrke imponerer
prinsessen og må trække
et kort.

Alle slår en terning.
Feen synes den der slå
lavets er ynkelig og får
brug for hjælp. Feen
gør denne spiller
midlertidig udødelig
(Se reglerne for ”Død”)

Spilleren der trak dette
kort, har nu valget
mellem at rykke 5 felter
frem eller tilbage, eller
slet ikke at gøre noget!
Dette kort kan ikke
gemmes.

Begivenhed

Begivenhed

Begivenhed

Når, bare en portal?

Vent... Er det en portal?

Spilleren der trak dette
kort, har nu valget
mellem at rykke 5 felter
frem eller tilbage, eller
slet ikke at gøre noget!

Spilleren der trak dette
kort, har nu valget
mellem at rykke 5 felter
frem eller tilbage, eller
slet ikke at gøre noget!

Hvad er det der hørers i
det fjerne? Er det en
rullende sten? Løb!

Dette kort kan ikke
gemmes.

Dette kort kan ikke
gemmes.

Den spiller som er bag
alle de andre, må rykke
6 felter frem.
Hvis 2 spillere er der,
slår de om det. Det
højeste slag vinder.

Forbandelse

Forbandelse

Forbandelse

Åh nej! Du så dig ikke
for og blev fanget i et
pentagram.
Pentagrammets ejer vil
ikke lade dig gå.

Ups... Der er et hul i
din taske, som du ikke
havde opdaget… Du
har tabt en masse
udstyr.

Efter et nærmere kig i
tasken, har du opdaget
at du har tabt din lykke
sok! Du kan jo ikke
forsætte uden.

Vent en omgang.

Kassere 2 kort fra
tasken.

Ryk 1 zone tilbage.

Forbandelse

Forbandelse

Forbandelse

Øv, du har trådt i en
vandpyt… Din sko er
blevet helt våde og
svampede. Du er nødt
til at tørre dine sko ved
et bål.

Da du vågnede op, var
din taske meget våd, så
besluttede dig for at
tørre den over et bål.
Nu er din taske dog
skrumpet helt ind og
der er ikke længere
plads til noget i den…

Hvad var det?!

Vent en omgang

Noget uhyggeligt
bevæger sig i busken
og du tør ikke gå
videre.
Vent en omgang

Kassere 2 kort fra
tasken

Begivenhed

Begivenhed

Begivenhed

Der er ikke noget der
slår en god omgang
armlægning!

Man har kun det sjov,
man selv laver!

Der er en bjørn som
spærre for vejen længere
fremme. Hvordan får vi
den til at gå væk?

Se hvem der har den
højeste styrke.
Vinderen med højest
styrke, må trække et
kort.

Alle slår med en terning.
Den med højest
terningekast, må få et
ekstra slag ved sin tur.

Alle slår med en terning.
Den med højest
terningekast, må vælge
hvilken spiller der skal
prikke til bjørnen og
vente en omgang

Begivenhed

Forbandelse

Forbandelse

En gammel alf, som er
peanut allergier men
ikke ved det, spørger om
I har noget mad. Hvis en
spiller har udstyret
”gammel pose peanuts”
kan de give dem til alfen
bytte til 2 valgfrie kort
fra den kasseret bunke.
Det er valgfrit om man
vil.

Hvad kan man gøre, når
man bliver jagtet af en
bjørn? Man kunne kaste
en sten efter den…

Der er en grim gnom…
Den virker ret forvirret
og mumler noget om en
ring… Hmm… ARGH
DEN ANGRIBER

Begivenhed
Kan I høre det? Elver
hører bedre end det
gennemsnitlige
menneske…
1-3 – Elveren hører ikke
bjørnen, og I bliver
angrebet, alle kasser 1
ting fra tasken
4-6 – Elveren kan høre
en bjørn i det fjerne…

Hvis du har udstyret
”klæbrig sten” kommer
du ud af problemer,
ellers vent en omgang

Vent en omgang og
kasser 2 kort fra tasken.

Regler & opstart
Start med at udlevere et
“Racekort”. Disse kort
skal udleveres med
forsiden nedad så man
ikke kan se hvad man får,
før alle har fået et kort.
Hver race har
modificerede stats som
skal markeres, disse
stats påvirker forskellige
områder af spillet. Du kan
læse mere om dette i det
fulde regelsæt.
Derefter udleveres et
classkort. Dette
udleveres igen med
forsiden nedad. Derefter
kan man vende begge
kort.
Man kan nu skrive jeres
modificere ned på jeres
racekort. Dette kan gøres
inde i de små figurer som
repræsenterer de
forskellige kategorier

Så skal der udleveres et
taskekort. Barden får
tasken med 5 pladser, de
andre klasser får en
normal taske med 3
pladser.

Derefter skal alle fjender
placeres på spillebrættet.
De skal placeres på de
forskellige
troldmandsfelter som kan
ses på billedet her.

Nu skal der udleveres
spillebrikkker til hver
spillet. Brikkerne svarer til
den klasse som spilleren
har.

I er nu klar til at starte
spillet. Nå man starter sin
tur, skal man vælge om
man vil rykke, eller om
man vil søge efter udstyr.
Du kan læse mere om
dette i det fulde regelsæt
under
Man har mulighed for at
enten kigge efter udstyr,
eller rykke. Man kan
generelt kun gøre en af
tingene pr tur. Derefter er
det næste spillers tur.
I er nu klar til at prøve jer
frem. Hvis I gerne vil
have et bedre indblik i
hvordan det hele foregår,
kan man læse det
detaljerede regelsæt med
det samme. Ellers kan i
nøjes med at relatere til
det hvis det bliver brug
for det.

Kort
Der findes tre forskellige slags kort.
Du kan trække:
Begivenheds kort:
• Begivenheder i spillet er ting, som alle spillere kan deltage i, uanset hvor de står på
spillepladen.
• Begivenheder kan påvirke alle spillere.
Forbandelser:
• Forbandelser vil sinke spilleren i spil og lave andre irriterende hindringer, som kan
komme på mange forskellige måder.
Udstyr:
• Udstyr kan hjælpe med at modificere stats i spillet, de bruger plads i din taske og du
kan generelt kun have 3 ting i tasken.
• For at komme af med ting, skal du have fuld taske og få en ny ting oveni, du har der
mulighed for at kassere en ting i tasken for at lave plads til den nye ting du har
fundet.
• Hvis et udstyr er beskrevet som “klæbrig” skal spilleren putte det i tasken. Hvis
spillerens taske er fuld, skal spilleren kassere et andet udstyr som fylder tasken. Det
“klæbrige” udstyr kan først komme ud af tasken, hvis tasken er fuld og man har et
kort til at erstatte det i tasken. (Den er derfor kun klæbrig i en tur og kan derefter
skiftes ud ligesom alle andre kort)
• Det er muligt at bytte udstyr med andre spillere (hvis begge spillere er enige i
byttehandelen), hvis i står på samme felt, dette tæller ikke som en tur.
Kamp
Når du er i kamp, kæmper du med dine styrke og rustning stat. Du kan komme i kamp ved at
ramme et felt hvor der er en fjende (ikke dine medspillere), hvis du rammer en fjende kan du
ikke rykke forbi før du har konfronteret fjenden. Hver fjende har et forsvar og angrebs stat.
hvis fx en fjende har et forsvars stat på 14, skal du ved hjælp af din race, class og styrke
modificerer kunne slå mere end 14 for at besejre fjende. Du kan få hjælp af en medspiller
hvis denne medspiller også står på samme felt ved fjenden. Hvis ikke du kan slå højere end
14 i dette tilfælde, så skal du slå om du kan forsvare dig selv mod fjenden. Hvis fjenden har
10 i angreb skal du igen, ved hjælp fra modificere kunne slå højere end 10. Hvis du ikke kan
gøre dette, kan der være en konsekvens. Denne konsekvens er specifik for fjenden. Hvis det
lykkedes spilleren at forsvare sig selv så flygter de kampen og forbliver bare på fjendens felt
men fjenden bliver ikke besejret. Når en fjende er besejret bliver fjende fjerne fra
spillepladen og skal derfor ikke besejres af andre spillere.
At kæmpe mod en fjende, kræver en hel tur. Du kan derfor ikke med det samme
kæmpe mod en fjende hvis du lander på fjendens felt. Du skal mindst vente indtil din
næste tur for at du kan tage kampen op.
Hjælp i en kamp
Hvis du har brug for hjælp i en kamp, kan du få hjælp af spillere på samme felt som dig.
Dette fungere på den måde at du spørger spilleren om de vil hjælpe, hvis de siger ja, skal de
også slå med terningen på samme måde som dig. Så hvis monsteret har har 12 forsvar, slår
først den ene med terningen, udregner med modificerende og derefter den anden. Dette
betyder at hvis man nu ikke har nok styrke til at kunne besejre modstanderen, skal begge
spillere slå om at kunne forsvare sig selv, individuelt. Dette betyder at i teorien kan begge
spillere tabe kampen hvis de er uheldige, det kan også være at der er en der taber og en der
flygter.

Død
Når en spiller dør i kamp, skal denne spiller rykke tilbage til kamppladsen for den tidligere
fjende (dette sted er markeret med en lille mand).
Hvis en spiller dør til første fjende, rykker man tilbage til start.
Har spilleren har et kort som giver midlertidig udødelighed, kan spilleren vælge mellem at
overleve en fatal kamp eller dø og gemme kortet til senere. Efter den midlertidige
udødelighed er blevet brugt, lægges kortet ned bunken til kasseret kort. Den midlertidige
udødelighed kan ikke byttes eller bruges på andre spillere.

Fantasy Racer
Race

Ability/Modifier

Menneske

-1 Styrke

Elver

-1 Styrke

Orker

-1 Rustning

Dværg

-1 Hurtighed

Fantasy class
Class

Ability/Modifier Hvorfor?

Bard

+2 Items

Som bard skal man jo altid have sin fløjte med! Og
en lut! Og en tromme… Ja, det kræver meget
plads. Derfor skal man som bard ikke have en
standard taske, men “Musikerens Supertaske”,
hvor der er ekstra rum.

Troldmand
(wizard)

+1 Hurtighed

Som regel er troldmænd gamle, langsomme
mennesker. Derfor er den vigtigste bevægelse som
troldmand teleport. Med teleport kommer man altid
lidt længere frem end man regner med.

Paladin

+1 Rustning

Paladin, ridderen på den hvide hest! På en evig
mission for at beskytte Ysatnaf’s befolkning, en
mission skænket af guderne. For at beskytte folk,
er man jo nødt til at kunne klare nogle slag. Hvad
er bedre til at absorbere slag end en rustning?

Barbar
(Barbarian)

+1 Styrke

Barbarer er kendt for deres brutalitet på
slagmarken. De er nogle af bedste krigere! Selv de
helt uerfarne barbar er gode til kamp!

