
Dicke Luft in der Gruft
Szabályok magyarul

Előkészítés
A táblát az asztal közepére kell tenni. A sírfedelek közül véletlenszerűen ki kell választani hatot, és 
képpel lefelé félre kell tenni. A maradékot a hat patkánnyal együtt össze kell keverni, és színes 
felével lefelé fordítva a sírokra kell tenni őket. Minden sírra egy fedél kerül.

A vámpírokat képpel lefelé össze kell keverni, majd egyenlően szétosztani a játékosok között. A 
játékosok a saját vámpírjaikat egymás mellé teszik egy sorban, képpel lefelé. A sor két végén lévő 
két-két vámpírt képpel felfelé kell fordítani.

Minden játékos választ egy színt, és megkapja a színnek megfelelő három fokhagymát. A játék 
során a fokhagymák végig a játékos tulajdonát képezik. A fokhagymák színe nem kapcsolódik a 
vámpírok színéhez.

A játék menete
A játékot az kezdi, aki aznap legkésőbb kelt fel. A játék az óramutató járása szerint halad. A soron 
következő játékos felfordít egy sírfedelet úgy, hogy a fedél színét mindenki láthassa. Attól függően, 
hogy mi van a fedél alatt, a következőket kell tennie:

1. A sír üres, és megfelelő színű
Ha a játékos vámpírjai közül az egyik szélső (csak a legszélsők számítanak, nem a felfordítottak) 
színe megegyezik a fedél színével, a játékos a vámpírt a sírba teheti. Ezután, ha szükséges, a 
vámpírjai közül egyet fel kell fordítani, hogy a sor mindkét szélén legalább kettő-kettő vámpír 
felfelé legyen fordítva.

Ezután a fedelet vissza kell tenni, és a játékos felfordíthat egy újabb sírfedelet.

2. A sír üres, de nem megfelelő színű
Ha a sír üres, de a játékos két szélső vámpírja közül egyik színe sem egyezik meg a fedél színével, 
akkor nem tud vámpírt a sírba tenni. A sírba tehet azonban egy fokhagyma-csomót, ha akar. Ez 
főleg akkor ajánlott, ha valamelyik játékostársának van olyan vámpírja, amit a sírba tudna tenni.

Ezután a fedelet vissza kell tenni. A játékos köre véget ért, és a következő játékos fordít fel egy 
sírfedelet.

3. A sírban már van egy vámpír
Ha a sírban már van egy vámpír, a játékos nem tud vámpírt a sírba tenni. Ehelyett el kell vennie egy 
karót a tábla közepéről, és maga elé kell tennie.

Ha a játékos összegyűjtött három karót, akkor minden játékostársa átad neki egy vámpírt a sajátjai 
közül. Csak olyan vámpírt lehet átadni, ami a sor szélén van. Ezután minden játékosnak, ha 
szükséges, fel kell fordítani egy vámpírt, hogy a sora mindkét szélén legalább kettő-kettő vámpír 
felfelé legyen fordítva.

A kapott vámpírokat a játékosnak egyenként a sor valamelyik szélére kell tennie, bármilyen 
sorrendben, képpel felfelé.

Ezután a fedelet vissza kell tenni. A játékos köre véget ért, és a következő játékos fordít fel egy 



sírfedelet.

4. A sírban egy fokhagyma-csomó van
Ha a sírban egy fokhagyma-csomó van, a játékos nem tud vámpírt a sírba tenni. Ehelyett a 
fokhagyma tulajdonosa átadhat egy vámpírt a játékosnak. A fokhagyma-csomó visszakerül a 
gazdájához.

Ha a fokhagymát az a játékos tette a sírba, aki a fedelet felfordította, minden játékos átad neki egy 
vámpírt. A fokhagyma ekkor is visszakerül a gazdájához.

Ezután a fedelet vissza kell tenni. A játékos köre véget ért, és a következő játékos fordít fel egy 
sírfedelet.

5. Patkány-rajzás
Ha a fedélen egy patkány van, a játékos nem tehet vámpírt a sírba. Ehelyett a következőt kell tenni:

A játékos a szomszédos sírfedelek közül egyenként felfordíthat annyit, amennyit akar. (Szomszédos 
sírnak számítanak az átlós szomszédok is, de az út túloldalán lévők már nem. Lásd a szabályfüzet 
ábráit!) Minden sír esetében a szabályok szerint kell eljárni, kivéve hogy nem kell a fedeleket 
visszafordítani, és a játékos köre nem ér véget, ha nem tud vámpírt a sírba tenni. Ha a játékos nem 
akar több sírt felfordítani, de még van felfordítatlan sírfedél a patkány mellett, a következő játékos 
is felfordíthat annyi fedelet, amennyit akar, majd a következő játékos is, stb.

A patkány-rajzásnak akkor van vége, ha

• nincs több felfordítatlan sír a patkány mellett

• már minden játékos sorra került egyszer a patkány-rajzás során.

• az egyik felfordított fedélen egy patkány van.

Amikor a rajzás véget ér, az összes fedelet vissza kell fordítani. A patkányos fedelet ki kell cserélni 
a játék elején félretett fedelek egyikével (nem szabad a színét megnézni!). A patkányos fedél ezután 
kikerül a játékból.

A játékos köre ezzel véget ér, és az a játékos jön, aki a patkány-rajzást elindító játékos után 
következik.

6. Még egy patkány
Ha egy patkány-rajzás során valaki egy újabb patkányos fedelet fordít fel, az eredeti rajzás véget ér. 
A felfordított fedeleket, az új patkányos fedél kivételével, vissza kell fordítani, és az eredeti 
patkányos fedelet ki kell cserélni a játék elején félretett fedelek egyikével.

Ezután egy új rajzás indul az újonnan felfordított patkányos fedéllel. A rajzást az a játékos kezdi aki 
a második patkányos fedelet felfordította. Ha ez  ugyanaz a játékos, aki az előző patkányt is 
felfordította, akkor a rajzást az utána következő játékos kezdi.

A rajzás után az a játékos következik, aki az utolsó rajzást elindító játékos után következik.

A játék vége
A játékot az nyeri, akinek először elfogynak a vámpírjai, akár a sírokba tette őket, akár a többi 
játékoshoz kerültek.



2-személyes játék
Két játékos esetén ki kell választani két színt: az ezekhez tartozó sírfedelek és vámpírok nem 
vesznek részt a játékban. Ezért a játékban lesznek olyan sírok, amiknek nem lesz fedelük. Mindkét 
játékos 20 vámpírral kezd. A 3-4-személyes szabályok a következők szerint módosulnak:

• Ha valaki az ellefél fokhagymáját találja meg, 2 vámpírt kap az ellenfelétől

• Ha valaki a saját fokhagymáját találja meg, vagy összegyűjt 3 karót, 4 vámpírt kap az 
ellenfelétől

Egy másik 2-személyes verzió
Mi a hivatalos szabály helyett inkább úgy játszunk, hogy nem 2 színt veszünk ki az elején, hanem 
minden színből 3-3 (néha 4-4) sírfedelet és vámpírt. Emellett a hat patkány közül csak néggyel 
játszunk, sőt esetenként teljesen kihagyjuk a patkányokat.

thilian@freemail.hu
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