
Odins Raben
(Odin's Ravens/Odin Hollói)
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TERVEZŐ: Thorsten Gimmler
JÁTÉKIDŐ: 30-40 perc

ÁTTEKINTÉS
Odin, a főisten, minden reggel kiküldi két hollóját, Hugint és Mugint, hogy terepszemlét tartsanak a világban. A játékosok 
célja a repülő hírnököket irányítani az északi félteke különböző tájain keresztül. Céljuk eléréséhez a játékosoknak ehhez 
szükségük van megfelelő kártyalapokra. A kártyák ügyes használatával néha rendkívül nagy távolságokat lehet megtenni.

A JÁTÉK CÉLJA
A győztes az a játékos lesz, aki - akár több verseny folyamán - először gyűjt össze 12 pontot.

TARTALOM
40 tájkártya (mindegyiken 2 tájrészlettel)
50 repüléskártya (25-25 különböző hátlappal, előlapjukon egy tájrészlettel)
16 Odin kártya (8-8 különböző hátlappal, előlapjukon Odin képével s két akció leírásával)
6 "Mágikus út" kártya (2 tájrészlettel illetve 1 tájrészlettel és 1 Odin képpel)
1 Odin jelző
2 holló figura

ELŐKÉSZÜLETEK
•Összekeverjük  a  tájkártyákat,  majd  9  lapot  leteszünk egy  sorba,  ezáltal  kialakítva  két  –  tájrészletek  alkotta  –  repülési 

útvonalat.  Ugyanazon útvonalon levő szomszédos tájrészletek nem lehetnek egyformák.  Ennek elkerülésére,  ha kell,  az 
éppen lerakott kártyát elfordítjuk 180°-kal, vagy ha szükséges, a pakli aljára tesszük. A megmaradt kártyákból egy lefordított 
húzópaklit képzünk.

•Mindkét játékos leteszi a hollóját az útvonala elé.
•A Mágikus kártyákat összekeverjük egy újabb lefordított paklit képezve. A legfelső lapot felfordítjuk.
•Az Odin jelzőt az útvonalak mellé tesszük készenlétbe.
•Mindkét játékos összekeveri saját repüléskártyáit és Odin kártyáit egymással, és egy lefordított húzópaklit képeznek belőlük, 

majd a felső 5 lapot a kezükbe veszik kezdő kártyáknak.
•A fiatalabb játékos kezd.

A JÁTÉK MENETE
Az aktív játékos a körében legfeljebb három kártyát játszhat ki a kezéből, és legfeljebb három kártyát az extra paklijából. Az 
extra pakli kezdetben üres, majd a játék folyamán kerülnek bele lapok.

Több fajta akció áll a játékosok rendelkezésére, és mindegyik fajtából többet is végrehajthatnak körükben. Az akciófajták:
•Helyezz egy kártyát a kezedből lefordítva az extra paklid tetejére!
•Játssz ki egy kártyát az extra paklidból vagy a kezedből a hollód előre mozgatásához!
•Játssz ki egy kártyát az extra paklidból vagy a kezedből a Mágikus utad fejlesztéséhez!
•Játssz ki egy Odin kártyát az extra paklidból vagy a kezedből, és hajtsd végre a hozzá tartozó 2 akció egyikét!

[A köröd végén meghosszabbíthatod a repülési útvonalakat egy kártyával – lásd később.]

AZ EXTRA PAKLI
Ez a pakli úgy jön létre, és úgy növekszik, hogy lapokat adsz hozzá, s olyan nagyra nőhet, amekkorára szeretnéd. Amikor egy 
kártyát játszol ki az extra paklidból, az csak a legfelső kártya lehet [az amelyiket utoljára tetted oda].  Megnézheted a pakliban 
levő kártyákat, de a sorrendjüket nem változtathatod meg.

EGY HOLLÓ RÖPTE
A hollódat csak a megfelelő repüléskártya kijátszásával mozgathatod a következő tájkártyára.
Ha a hollód előtt kettő vagy több szomszédos tájegység azonos típusú, egy kártya kijátszásával az utolsóig mozoghat a holló.
Kijátszhatsz egyszerre két azonos repüléskártyát, azokat jokerként használva, s így azok bármilyen másik típusú tájegységnél 
felhasználhatók, mintha egy megfelelő lapot játszottál volna ki. Ebben az esetben is keresztülrepülhetsz több egyforma 
tájegységen. Joker létrehozásához a kezedből és az extra paklidból is párosíthatsz kártyákat.
A felhasznált kártyák a dobott kártyáid paklijába kerülnek, és újra keverjük őket, ha a húzó pakli kifogy.

A "MÁGIKUS ÚT"
A játék elején a 6 kártyát össze kell keverni, s a verseny előtt a legfelső lapot fel kell fordítani. Minden lapon 2 különböző 
tájegység, vagy 1 tájegység és 1 Odin kép található.



A verseny végén az a játékos, aki több kártyát játszott ki a verseny folyamán az aktuális Mágikus út kártyához, bónuszpontokat 
kap. A játékosok az éppen felfedett Mágikus út kártyához kijátszhatnak repüléskártyát a holló mozgatása nélkül, vagy Odin 
kártyát az akciók végrehajtása nélkül, csak a kijátszott kártyának meg kell felelnie a Mágikus kártyán levő két kép 
valamelyikének. Természetesen felhasználható lap kézből illetve az extra pakliból is. A felhasznált kártya nem használható 
semmi másra, és joker itt nem használható. A kijátszott kártyákat jól láthatóan kell elhelyezni, hogy mennyiségüket az ellenfél 
láthassa.

AZ ODIN KÁRTYÁK
Amikor a játékos egy Odin kártyát játszik ki, el kell döntenie, hogy a kártyán jelzett két lehetséges akció közül melyiket hajtja 
végre.

Az Odin kártyák kifejezéseinek magyarázata:
•Holló mozgása: Amikor egy  holló egy hellyel előre vagy vissza mozog, az csak egy lapot mozoghat, még akkor is, ha a 

szomszédos tájegységek azonos típusúak.
•Üres hely: Olyan tájrészlet, melyen sem holló, sem Odin jelző nincsen.
•Lapcsere: Két tájkártya felcserélése esetén a kártyákat tilos elfordítani.
•Lapeltávolítás: Az eltávolított lap helyén nem marad rés, a tájkártyákat össze kell húzni. A lap a dobott lapok közé kerül.

HATÁS NÉLKÜLI KÁRTYÁK
Kijátszható kártya felhasználás nélkül is (ha nem tudod vagy nem akarod használni), ekkor az egyszerűen a dobott lapok közé 
kerül.

AZ ODIN JELZŐ
Egy bizonyos Odin kártya használatával el/át lehet helyezni az Odin jelzőt az ellenfél mozgását gátolandó. A jelzőt különböző 
módokon lehet az útból elmozdítani:
•Ama bizonyos Odin kártya kijátszásával a jelző áthelyezhető.
•Játssz ki egy – a jelzővel blokkolt tájrészletnek megfelelő – extra repüléskártyát, hogy levehesd a jelzőt, s hollódat – egy 

újabb kártyával  – az előbb még blokkolt helyre mozgathasd, illetve azon túl, amennyiben a szomszédos tájrészletek vele 
megegyeznek. [Ez feltételezi, hogy a jelző közvetlenül a hollód előtt áll, mint a szabályban lévő illusztráción. Javaslom, hogy  
a jelzőt  ne távolítsd el  addig,  amíg nem egy olyan mezőt  blokkol,  amire vagy ami mögé akarod mozgatni  a hollódat.]  
Bármelyik vagy mindkét kártya az előbb leírtak közül felcserélhető jokerrel (azaz két darab egyforma repüléskártyával). (Rio 
Grande magyarázat szerint: Ily módon az Odin jelző csak akkor vehető le, ha a holló már közvetlenül az előtte lévő lapon 
áll.)

A REPÜLÉSI ÚT MEGHOSSZABBÍTÁSA
A játékos a körének a végén, ha úgy gondolja, meghosszabbíthatja a repülési utakat egy tájrészlettel úgy, hogy a húzópakliból 
a legfelső tájkártyát felhúzza, és az utak végéhez illeszti tetszése szerinti pozícióban. Ekkor engedélyezett, hogy két egyforma 
tájrészlet kerüljön egymás mellé. Ha leveszel kártyákat a sor elejéről, hogy az út elférjen az asztalon, mindig hagyj legalább 
két kártyát a hátsó holló mögött, hogy Odin kártya kijátszása esetén még tudjon visszafele lépni.

A JÁTÉKOS KÖRÉNEK VÉGE
Egészítsd ki kezedben tartott lapjaidat ötre!

A VERSENY VÉGE
Egy verseny azonnal véget ér, mihelyt az egyik játékos hollója eléri az utolsó tájkártyát.
•Ez a játékos annyi pontot kap, amennyi tájkártyával a hollója megelőzte az ellenfél hollóját (ez 4 a szabály illusztrációján).
•Az a játékos, amelyik több kártyát játszott ki a Mágikus úthoz, 3 bónuszpontot kap.

Jegyezzétek  fel  a  pontokat,  s  indítsátok  el  az  új  versenyt,  amint  az  le  van  írva  az  “Előkészületek”  részben.  [Érdekes  
szabályváltozat lehet az, hogy a kézben tartott, s az extra pakliban levő lapok megmaradnak az előző versenyről.] A kezdő 
játékos most az lesz, akinek kevesebb az összpontszáma eddig, illetve aki az utolsó versenyt megnyerte.

A JÁTÉK VÉGE
Ha egy verseny végén valamelyik játékos 12 pontot vagy többet gyűjtött össze, vége a játéknak, s az a győztes, akinek több 
pontja van. Pontegyenlőség esetén az utolsó verseny nyerteséé lesz a győzelem.

AZ ODIN KÁRTYÁK

'Setze den Raben…' - Mozgasd az ellenfél hollóját egy lappal visszafelé!
'Setze deinen Raben…' - Mozgasd a saját hollódat egy lappal előre!

'Ordne…' - Rendezd át extra paklidat tetszésed szerint!
'Lege 2…' - Adj két új tájkártyát a repülőutak végéhez!

'Drehe eine…' - Forgass el egy üres tájkártyát 180°-kal!
'Entferne eine…' - Távolíts el egy üres tájkártyát!

'Setze den Odin-Stein…' - Helyezd el az Odin jelzőt egy tájkártya üres tájegységén!
'Vertausche 2…' - Cserélj fel két üres tájkártyát!


