
Mint mindenki tudja, a törpéknek 
szakálluk van és a királyuknak van a 
leghosszabb, így a törpék királya az a 
szakállas fickó lesz, aki a legszakálla-
sabb mind között...

TTTaaarrrtttooozzzééékkkoookkk

• 39 alapkártya (3 készlet, mind 
13 kártyával, 2-től A-ig)
• 14 speciális kártya (három kártya 1-
es értékkel, hat kártya 11-es értékkel 
a 3 készlet egyikében, és 5 - készlet 
nélküli - mágikus kártya)

Az alapkártyák és a speciális kártyák 3 
készletben vannak:
• Lovag (Kék)
• Törpe (Zöld)
• Kobold (Piros)

• 20 Kaland lapka (ezek  
határozzák meg, hogyan 
szerzel, vagy veszítesz 
pontokat az aktuális kör-
ben). 
 
Keverjük meg külön-külön a lapkákat, 
a 39 alap- és a 14 speciális kártyát.

AAA   jjjááátttééékkk   cccéééllljjjaaa
A játékos, aki 7 kör után a legtöbb pon-
tot szerzi, megnyeri a játékot. 
Minden körben eltérő pontozási sza-
bályok vannak.
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Knights victory over Dwarves
+1 point for each Knight.-1 point for each Dwarf.

zty
Dwarves victory over Knights

+1 point for each Dwarf.-1 point for each Knight.
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The Dragon can be played even if you have cards of the required suit.The Dragon wins the trick, unless a Champion is played.If a Champion is played, the Champion wins the trick, even if it is not of the required suit.
If you lead a trick with the dragon, the leading suit is the suit of the card played by the next player.

Dragon 
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After this trick, each player passes 

his hand to the player on his left 
or his right (your choice).

Standard Bearer

1111111111111111 1111111111111111

The player who takes this

card becomes the dealer for the 
following hand.

Musician

55555555 555555552222 2222

222222
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A kaland határozza meg, mennyi 
pontot lehet szerezni az aktuális 
körben. 
Röviden, a cél az, hogy vigyük az 
ütést, (minden lap, vagy ütés pontot 
ér nekünk) VAGY elkerüljük az ütést 
(minden lap, vagy ütés pontokat 
vehet el tőlünk).

Megj.: az ütés azokat a lapokat jelenti, 
amelyeket egy körben kijátszottunk és 
amelyeket a legmagasabb lapot kiját-
szó játékos szerzett meg.
A játékban lévő lapok jelentik mind a 
játékosok kezében lévő lapokat, mind 
az aktuális körben kijátszott lapokat.

On your right!
+1 point for each trick taken 
by the player on your right.
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On your left!
+1 point for each trick taken 

by the player on your left.  
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Queen
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The player who takes this

card becomes the dealer for the 
following hand.

Musician

55555555 55555555
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Az 1. játékos lapjai

Az 1. 
játékos 
ütései

A 2. játékos lapjai

A 2. 
játékos 
ütései

A 3. 
játékos 
lapjai

A 3. játékos 
ütései

Húzópakli

Aktív kaland

Kijátszott 
lapok

Kaland 
lapkák



Hand of 
player 3

Előkészületek
Egy játékot a Törpék királya játékban 
7 kör alatt játszhatunk el.
• 3 játékosnál: mindig eltávolítunk 2 
törpét a játékból. Minden körben a 
megmaradt 38 kártyával és egy 
speciális kártyával játszunk.
• 4, vagy 5 játékosnál: minden kör-
ben 40 kártyával játszunk: a 39 alap 
kártya és egy véletlenszerűen válasz-
tott speciális kártya. A Kaland lapkákat 
és a speciális lapkákat megkeverjük és 
két külön húzópaklit alkotunk. Minden 
kör után, a használt lapkát és a speci-
ális kártyát kivesszük a játékból (és a 
későbbi körökben már nem hasz-
náljuk). 

Kártyák kiosztása
Az első osztó maga a játék tulajdo-
nosa. Ezután az osztó mindig az a 
játékos, aki elvitte az előző körben az 
5-ös Törpét. Az osztó felhúzza az első 
speciális kártyát, megmutatja és 
elmagyarázza a hatását az összes 
játékosnak. Az osztó ezután megke-
veri ezt a lapot a 39 alap kártyával (3 
játékos esetén 38) és kiosztja

a lapokat, ugyanannyit minden játékos-
nak (8 lap játékosonként 5 játékos ese-
tén, 10 lap játékosonként 4 játékos ese-
tén, 13 lap játékoson-ként 3 játékos ese-
tén). 
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AAA   hhhááárrrooommm   555---ööösss   lllaaappp   ööösssssszzzeeegggzzzéééssseee:::
 
• Az ötös Törpe: a játékos, aki elvette az 
előző körben, lesz az osztó a következő 
körre és húz egy speciális kártyát. 

• Az 5-ös Lovag: játékos, akinek a kezé-ben 
van, húz egy Kaland lapkát és kivá-lasztja 
pontozási szabályt az aktuális körre.
 
• Az 5-ös kobold: a játékos, akinek a 
kezében van, indítja az első ütést.
Megj.: indítani azt jelenti, hogy kijátszani  
az első lapot egy ütésnél

The player who takes this

card becomes the dealer for the 

following hand.

Musician

55555555 55555555

You choose one of the two
quests on the Quest tile.

Musician

5555 5555

Musician

5555 555555555555 55555555

You lead the first trick with a card of your choice.

Musician

555 555555 555555

Musician

555555555 555555

MusicianMusicianMusicianMusician



A játékos, akinél az 5-ös Lovag van, 
meg kell mutatnia azt. Felhúzza a 
Kaland lapkák közül a legfelsőt, elol-
vassa a rajta lévő két pontozási 
szabályt, kiválaszt egyet és elma-
gyarázza a többi játékosnak. A 
pontozási szabály szövege mindig 
azokra a lapokra, vagy ütésekre utal, 
melyeket a játékosok vettek el és 
nem azokra a lapokra, amelyek a 
kezükben voltak a kör kezdetén.

EEEgggyyy   kkkööörrr   mmmeeennneeettteee
Egy kör kezdetén a játékosnak, 
akinél az 5-ös Kobold van, meg kell 
mutatnia azt. El kell indítania az első 
ütést, kijét-szva egy általa választott 
lapot (nem kell az 5-ös koboldnak 
lennie). Ezután minden ütést az a 
játékos indít, aki az előzőt vitte. A 
hívott készletet ki kell játszani, ha 
lehetséges, emelés nélkül. 
Az a játékos, akinél nincs a 
hívott készletbe illő lapja, 
kijátszhat bármely más 
lapot. Nincs ütőkártya. 
A hívott készlet legmaga-
sabb lapja viszi az ütést. 

Példa egy kör kezdetére 3 játékos 
esetén: 

Péter vitte el az 5-ös Törpe lapot az előző 
körben. Ő lesz az osztó erre a körre. Húz egy 
speciális lapot (a Sárkányt), megkeveri a többi 
lappal együtt és oszt 13 lapot min-den játékos-
nak (jusson esezdbe, 3 játékos van).

Bruno megszerzi az 5-ös Lovag lapot, így fel-
húzza a legfelső Kaland lapkát és kivá-lasztja 
a következő pontozási szabályt: A Lovagok 
győznek a Törpék felett: +1 
pont Lovagonként és -1 pont 
Törpénként. Ez azt jelenti, 
hogy minden elvett Lovag kár-
tya után 1 plusz pontot szerez-
nek, majd minden elvett Törpe 
kártya után 1 pontot veszíte-
nek a játékosok.

Katinál van az 5-ös Kobold lap, így Ő az első. 
Kijátssza a 3-as Törpe lapot. Minden játékos-
nak Törpét kell kijétszania, ha van neki. Péter 
kijétszik egy 4-es Törpét. Mivel Brunónak nincs
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Knights victory over Dwarves
+1 point for each Knight.-1 point for each Dwarf.

zty
Dwarves victory over Knights

+1 point for each Dwarf.-1 point for each Knight.

Törpe lap a kezében, helyette ki-
játszhat bármilyen lapot. Ő a 
Kobold Királyt választja. 

Péter viszi az ütést (Törpét kellett 
kijátszania és az Ő 4-es Törpéje üti 
Kati 3-as Törpéjét; Bruno lapja, a 
Kobold Király, nem tudja vinni az 
ütést, mivel az nem volt a készlet-
be illő), így Ő indítja a következő 
ütést.



PPPooonnntttooozzzááásss
Minden kör után pontokat szerzünk 
és hozzáadjuk a meglévőkhöz.

Ha kijátszottuk az utolsó ütést is (a 
játékosoknak nincs több lap a ke-
zükben), összeadják, mennyi 
pontot szereztek a körben.
A kiválasztott pontozási 
szabálytól függően az 
ütéseknél szerzett la-
pok alapján szereznek,
vagy veszítenek pon-
tokat. 

Végül, a Kaland lap-
kát és a speciális

kártyát, amiket az osztáskor használ-
tunk, kivesszük a játékból. A következő 
körben egy új speciális kártyát és egy 
új Kaland lapkát használunk. 

Fontos: a mágikus kártyáknak nincs 
készletük, vagy értékük, amikor a ponto-
zást határozzuk meg. Ezután már nem 
szereznek pontokat a játékosok. 

Példa: 
A győzelmi feltételek erre a körre a követ-
kezők: “A Lovagok győznek a Törpék 
felett: +1 pont Lovagonként, -1 pont Tör-
pénként."
Ennek a körnek a végén minden játékos 
megnézi a lapjait, melyeket az ütései alkal-
mával szerzett, és meghatározza az jelen-
legi pontszámát.
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Katinak 6 Törpe kártyája van, de nincs Lo-
vag kártyája, így 6 pontot veszít (-1 pont 
Törpénként a kaland lapka alapján) 

Brunónak 5 Lovag és 1 Törpe kár-
tyája van. 4 pontot szerez (+5 
pont a Lovagokért és -1 pont a 
Tör-pékért). Péternek 8 Lovag és 
6 Törpe kártyája van, így 2 pontot 
szerez (+8 pont a Lovagokért és 
-6 pont a Törpékért).
Pontszámok: Bruno, 4 pont; Péter, 
2 pont ; Kati, -6 pont.
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AAA   kkkááárrrtttyyyááákkk   ééérrrtttééékkkeee
A kártyák besorolása a következő: 
(a legmagasabb Bajnoktól a legala-
csonyabb 1-esig). 

A Mágikus speciális kártyáknak 
nincs saját készletük és értékük. A 
készletük és besorolásuk a körülmé-
nyektől függ, amelyben kijátszottuk 
azokat (és aztán felejtsük el azt).

A – Bajnok (Ász) 
K – Király (Király)
Q – Királynő (Dáma)
J  – Lovag (Jumbó)
(11) – Csak speciális kártyák
10
9
8
7
6
5
4
3
2
(1) – Csak speciális kártyák

Emlékeztető: amikor a pontokat meg-
határozzuk a játékosok ütései alapján,  
ezeknek a lapoknak újra sem készle-
tük, sem értékük nem lesz.

AAA   jjjááátttééékkk   gggyyyőzzzttteeessseee
Az a játékos, aki a 7 kör után a legtöbb 
ponttal rendelkezik, megnyeri a játékot. 
Előfordulhat, hogy a legkevesebb mí-
nusz ponttal rendelkező játékos nyer 
(ha a játékosok gyakran választják a 
mínusz pontokat eredményező célokat 
a Kaland lapkákon). Döntetlen állás 
esetén annyi plusz kört kell játszani, 
amíg csak egy győztes nem lesz.


