
Tartalom

1 Játéktábla 6 Kísértetjelző

4 Kincskereső figura 1 Mozgáskocka (számokkal)

19 Kártya 2 Harckocka (jelekkel)

24 Szellembábu 8 Kincs

Cél

A játékosok egy csapat tagjaként dolgoznak együtt, hogy kimeneküljenek mind a 8 kinccsel a házból, 
mielőtt annak 6 szobája kísértet jártává változna. Győzelem vagy vereség, együtt csináljátok!

Az alapjáték

Az alapjáték felállítása

Minden játékos választ egy kincskereső figurát és elhelyezi a bejárati ajtó külső oldalához.

Kivesszük a „Húzz 2-öt és keverd”, a „Húzz 3-at és keverd” kártyákat, valamint a két kék és zöld ajtó 
zárva kártyákat (ezekre nincs szükség az alapjátékhoz).

A megmaradt kártyákat keverd meg és képez belőle egy húzópaklit, majd a táblán kijelölt helyre 
képpel lefelé helyezd el!

Minden szoba különböző betűvel van jelölve. Helyezd el a Szellembábukat a C, F, I, L betűvel 
jelzettekbe!

Helyezd el a kincseket a piros betűvel jelzett szobákban! Megjegyzés: a kincseken lévő számoknak 
nincs jelentőségük az alapjátékban, így azt figyelmen kívül hagyhatjátok. 

Megjegyzés: Ne takarjátok le a szobajelölőket figurákkal vagy kincsekkel!
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Jelölők kezdő pozíciója

Húzópakli helye

Szobák betűi

Szobák, ahová kincseket helyezünk el

Szellemeket rejtő szobák

Az alapjáték menete

Minden játékos sorrendben a következő akciókat hajtja végre körében:

Körök sorrendje

1. Dobni a mozgáskockával

2. Kártyát húzni (ha szükséges)

3. Mozgás

4. Kincsek

5. Harc

1.Dobni a mozgáskockával

A játékos köre minden esetben a mozgáskocka dobásával kezdődik. A dobás eredménye két dologra 
ad választ: kell-e szellem figurát lehelyezni egy szobára (ld. 2. pont), ill. hányat léphetünk a figurával.

2.Szellembábu lehelyezése a táblára

Amennyiben a dobott kockán Szellem jel látható, akkor a játékosnak fel kell húznia a legfelső kártyát 
a pakliból és a húzópakli alatt lévő területre helyezni képpel felfelé, ezzel dobó paklit képezve. Ha a 
kártyán betű szerepel, akkor abba a szobába egy szellembábut kell letennünk.

Szellem szimbólum

Ha a felfordított kártya a keverd meg, akkor a játékos nem tesz le új Szellembábut a táblára, hanem 
összegyűjti a kártyákat (húzó-, és dobópakliról) és megkeveri, majd lehelyezi a táblára új 
húzópakliként.

3.Mozgás
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Játékos a kockán szereplő számértékkel mozgathatja figuráját (nem szükséges a dobott értéket 
lelépni, lehet kevesebbet is). Belépni és kilépni a házba csak a bejárati ajtón keresztül lehet. Egy 
lépésnek számít minden szoba, ill. négyzet a folyosón. Szobákba történő be- és kilépés csak az ajtón 
keresztül történhet. Átlósan nem lehet mozogni! 

Kincskeresőink nem állhatnak a folyosó ugyanazon négyzetén, de a szobákban többen is 
tartózkodhatnak egyszerre. A játékosok kincskeresői átugorhatják a foglalt mezőkön állókat a 
folyosón, de egy már foglalt mezőre nem tehetik le figurájukat. Amennyiben a játékos által dobott 
érték nem elég ahhoz, hogy átugorjon egy másik figurát, akkor az első szabad üres helyen kell 
megállni a másik figura előtt.

 A játékos körében dönthet úgy is, hogy nem mozgatja a figuráját és a korábban elfoglalt helyén 
marad (akár házon kívül is). Döntésétől függetlenül a MOZGÁS kockával dobnia kell és - amennyiben 
szükséges- kártyát húznia, Kincs felvételével, eldobásával vagy szellemekkel való harccal fejeződik be 
a mozgásod.

4. Kincsek felvétele

Amennyiben a mozgásodat egy kinccsel teli szobában fejezed be, akkor azt felveheted onnan és a 
kincskereső figura hátizsákjába teheted. Ez egészen addig ott marad, amíg ki nem veszed onnan és az
ajtó melletti kupacba teszed.

5.Kincsek eldobása

Amennyiben sikerül elhagynod a házat a kinccsel, mozgásod véget ér. A kincset táskánkból kivéve egy
kupacba gyűjtjük az ajtó mellett. Kincset sehol máshol nem dobhatjuk el a házban, kivéve azt a 
szobát, ahol korábban találtuk!

6. Küzdelem a szellemekkel

Mikor mozgásod végén szellembábuval találkozol egy szobában, akkor meg kell küzdened vele!

A szellemmel való harchoz dobnod kell a HARCKOCKÁVAL (csak szimbólumok találhatóak a kockán). 
Sikeres dobás esetén - nincs szellem jelű oldal -1 szellembábut levehetsz a szobából. Abban az 
esetben, ha rajtad kívül még egy társad van a szobában, akkor, akinek épp a köre van, 2 kockával 
dobhat. Minden egyes dobott „nincs szellem” kockával levehetünk 1 szellembábut a szobából.

Kísértetjárta szoba

Mindig tartsd szemmel a szellembábuk számát a táblán! Amikor túl sok kezd feltűnni, a szobák 
kísértetjártává válnak. 6 kísértetjárta szoba egyazon időben a vereségeteket jelenti!

Kísérteni a szobában

Amikor 3 szellembábu található azonos időben, ugyanabban a szobában, akkor a szoba 
kísértetjártává válik. Távolítsd el a bábukat és helyettesítsd őket egy KISÉRTET JELZŐVEL.

Amennyiben a kártya szerint egy szellembábut kellene elhelyezned olyan szobába, mely már 
kísértetjárta, akkor az új bábut a soron következő szabad hellyel rendelkező szobába kell letenned! (A
szoba helyett B-be vagy C-be kerül, L esetében visszatér A-hoz)
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Ha éppen kincs van nálad egy kísértet járta szobában, akkor azt nem dobhatod el és nem hagyhatod 
el a szobád, addig, amíg nem sikerül elűzni a kísértetet.

Kísértet kiűzése a szobából

Kísértet elűzéséhez legalább 2 ember együttműködésére van szükség, akiknek egy szobában kell 
tartózkodniuk a kísértettel, mielőtt a HARCI KOCKÁVAL dobnánk. Soron következő játékos dob a 
HARCI KOCKÁKKAL, - amennyiben legalább 1 KISÉRTET ELÜZŐ jelet dob- a jelzőt levehetjük a tábláról.

Az alap játék megnyerése

Amint az összes Kincskereső a 8 kinccsel elhagyta a házat - nyertetek!

Az alap játék elvesztése

Amennyiben mind a 6 KISÉRTET JÁRTA jelző felkerül a táblára, mielőtt kimenekülnétek a kincsekkel - 
vesztettetek!

Haladó játék

A haladó játék felállítása

Tedd bele a húzópakliba a „Húzz kettőt és keverj”, „Húzz hármat és keverj”, valamint a kék és zöld 
„Ajtók zárva” kártyákat! Haladó játékban mindegyik kártyát használjuk.

A kincseket helyezd számmal lefelé az asztalra és keverd meg őket! Aztán helyezz mindegyikből egyet
a szobákba, úgy hogy nem nézed meg a számozásokat a hátoldalukon!

A haladó játék menete

Húzz és keverj kártyák

A játék úgy folytatódik, ahogy az alapjátékban le van írva ugyanazon célok elérése érdekében, viszont
ha te „Húzz kettőt és keverj” vagy „Húzz hármat és keverj” kártyát húzol, akkor a kártyán jelzett 
további számúakat is fel kell húznod a pakliból és annak megfelelően szellembábukat lehelyezned a 
táblára. Ezután keverjük össze a dobott kártyákat a megmaradt húzópakli tartalmával. MEGJEGYZÉS: 
Amikor a további 2 vagy 3 kártyát húzod, akkor megtörténhet, hogy egy másik „keverj” kártyát húzol 
fel. Ilyenkor ezt ne vedd figyelembe és húzz annyi kártyát, amennyit korábban kértek tőled (kettőt 
vagy hármat)!

Ajtó zárva kártyák

Amikor kék vagy zöld „Ajtó zárva” kártyát húzol, akkor a megfelelő színű ajtók bezáródnak és a 
játékosok nem mehetnek át a zárt ajtón. Csak egyfajta színű ajtó záródhat be egy időben! Helyezd az 
Ajtó Zárva kártyát a dobott kártyák mellé, hogy emlékeztessen titeket arra, melyik színű van éppen 
zárva! Az ajtót úgy tudjuk kinyitni, ha a másik színű ajtó bezáródik vagy a „keverj” kártya feljön.

Kincs felvétele

Minden kincsnek a másik oldalán találunk egy számot. Haladó játékban a kincseket számsor szerint 
kell összeszedni.
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Amikor egy kincses szobába mész be átfordíthatód az ott található kincset a számos oldalára. 
Bármilyen sorrendben összegyűjtheted a kincseket, de a házból kivinni csak számsor szerint lehet, 
kezdve az 1-el.

A haladó játék megnyerése

Amint az összes kincskereső a 8 kinccsel elhagyta a házat - nyertetek!

A haladó játék elvesztése

Amennyiben mind a 6 KISÉRTET jelző felkerül a táblára, mielőtt kimenekülnétek a kincsekkel - 
vesztettetek!

Továbbá, ha minden kincskereső különböző szobában tartózkodik és 

1. a szoba kísértet járta, 
2. minden kincskeresőnél van kincs, akkor egyikük sem képes mozogni és vesztettetek.
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