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Köztudott, hogy a törpéknek szakálla van, s hogy királyuknak van
a leghosszabb szakálla. Tehát a
Törpekirály az a törpe, aki szakállasabb a többinél...

Tartalom
• 39 kártya (3 szín, mindben
13 lappal, 2-től ászig)
• 14 különleges kártya (három 1-es,
hat 11-es, 5 színtelen varázskártya)

A kártyák (a különleges kártyák zöme is)
a három színhez tartozik:
• törpe (zöld)
• lovag (kék)
• goblin (piros)

• 20 küldetéslap (ezek
szerint járnak plusz- és
mínuszpontok az adott
leosztásnál)

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 Knigh .
t.

Külön-külön keverjétek meg a küldetéslapokat, a kártyákat és a különleges kártyákat.

A játék célja
Dragon

The Dragon can
be played even
if you
have cards of the
required suit.
The Dragon wins
unless a Champ the trick,
ion is played.
If a Champion
is played,
the Champ
Musician
wins the trick,
Standard Bearer even if it is notion
of the required
suit.
The player who takes this
this trick, each player passes If you lead a trick
After
the
with the dragon,
forhand
to the player on his left the leading suit is the
card becomes the dealer his
played by the suit of the card
following hand.
or his right (your choice).
next
player.

Az győz, akinek hét leosztás után a legtöbb
pontja van.
Minden leosztás során más a pontozás.
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húzópakli

küldetések aktuális
húzópaklija küldetés

az 1. játékos keze

a 3. játékos
elvitt ütései

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.

a 2. játékos keze

A küldetés határozza meg, hogyan
járnak pontok az aktuális leosztás
során.
Alapvetően ütéseket kell vinni (az
ütés, illetve benne a kártyák pontokat érnek) illetve kerülni kell az
ütést (az ütés, illetve benne a kártyák mínuszpontokat érnek).

Az ütés során mindenki kijátszik egy
lapot, és azt a legmagsabb lapot kijátszó játékos viszi el.
A kéz a kézben tartott lapokat jelenti,
a lejátszás pedig az összes kézben
tartott lap kijátszását (mindegyik
külön ütés részeként).
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Előkészületek
Egy játék Törpekirály hét lejátszásból
áll.
• 2 játékos: A törpe 2-est rakjátok viszsza a dobozba. A leosztásokhoz a
maradék 38 lapra és egy különleges
tyára lesz szükség.
• 4 vagy 5 játékos: Minden leosztáshoz
40 kártya kell: a 39 lapon túl egy véletlenszerűen választott különleges kártya. Külön-külön keverjétek meg a
küldetéslapokat és a különleges kártyákat. Minden leosztás után az adott
leosztásnál használt küldetéslapot és
különleges kártyát rakjátok vissza a
dobozba.

Osztás
A játék tulajdonosa lesz az első osztó;
később mindig az, aki az előző leosztás során elvitte a törpe 5-öst. Az osztó felcsapja a legfelő különleges kártyát, elmagyarázva utána a hatását a
többieknek. Ezután a lapot a többi
39 (3 játékos esetén 38) kártya közé
keveri. Ezután minden játékosnak
kioszt ugyanannyi kártyát (3 játékos
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Az 5-ösök
• Törpe 5-ös: Aki elviszi, az lesz majd az
osztó a következő leosztás során.
next hand, and draws the special card.
• Lovag 5-ös: Akinek a kezében van, az
választ a küldetéslapon olvasható két
pontozási lehetőség közül.
• Goblin 5-ös: Akinek a kezében van,
pontozási lehetőség közül.

esetén mindenki 13 lapot kap, 4 játékos
esetén mindenki 10 lapot, 5 játékos
esetén pedig mindenki 8 lapot kap).
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Akinek a kezében ott van a lovag 5ös, megmutja, majd felcsapja a legfelső küldetéslapot, felolvassa, és a két
pontozási lehetőség küzül választ
egyet, hangosan felolvasva annak
szövegét a többieknek.
A küldetéslapok szövege mindig az
elvitt ütésekre, az azokban lévő kártyákra vonatkozik, nem a leosztás
elején a kézben lévő lapokra.

Lejátszás
A lejátszás kezdetén az, akinek a kezében ott van a goblin 5-ös, megmutatja azt. Ő hív először, vagyis kijátszik a kezéből egy tetszőleges lapot
(nem feltétlenül a goblin 5-öst). Ezután mindig az hív, aki elvitte az előző
ütést. Színre színt kell rakni, de nincs
felülütési kényszer. Akinek nincs a
hívott színből, bármilyen
lapot kijátszhat. Ebben a
játékban nincs aduszín.
A hívott színből a legmagasabb kijátszott kártya
viszi el az ütést.

Példa egy leosztás első ütéseire (3 játékos
esetén):
Az előző leosztásban Jenő vitte el a törpe 5-öst,
így ő oszt. Felcsap egy különleges kártyát (a
Sárkányt), azt a többi lap közé keveri, és oszt
mindenkinek 13 kártyát.
Anitának jutott a lovag 5-ös, így ő csapja fel
a legfelső küldetéslapot, és úgy dönt, ebben
a leosztásban eszerint járnak majd a pontok:
“A lovagok legyőzik a törpéket. +1 pont minden lovagKnights victory
over Dwarves
ért, -1 pont minden törpé+1 point for each
Knight.
-1 point for each Dwa
ért”. Minden elvitt lovagrf.
kártyáért 1 pont jár majd
Dwarves victory
over Knights
a játék végén, minden el+1 point for each
Dwa
-1 point for each Knig rf.
vitt törpekártyáért 1 míht.
nuszpont.
Márknál van a goblin 5-ös, ő hív először.
Kijátssza a törpe 3-ast. A többieknek, ha van
nekik, törpéket kell kijátszaniuk. Jenő a törpe
4-es rakja ki, Anita pedig, minthogy nincs törpe
a kezében, bármelyik lapot választhatja; úgy dönt, megszabadul a kezében lévő goblin királytól.
Jenő vitte el az ütést (a törpe 4-es
erősebb Márk törpe 3-asánál, Anita goblin királya pedig nem számít, mivel nem goblin volt a hívott
szín), és így most övé a hívás joga.
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ges kártyát rakjátok vissza a dobozba;
a következő leosztáshoz másik küldetéslapot és másik különleges kártyát
fogtok felcsapni.

King

Fontos, hogy a varázskártyák nem
tartoznak egyik színhez sem, így a
pontozásnál sem mínusz-, sem pluszpontok nem járnak értük.
King

Pontozás
A leosztás lejátszása után kerül sor
a pontozásra.
Az utolsó ütés elvitele után (amikor
már nincs kártya a játékosok kezében) a játéksok összeszámolják
az ütéseikben lévő pontokat.
A kártyákért a leosztás kezdetén választott küldetés
alapján járnak plusz- illetve mínuszpontok.
Végül a leosztás során használt küldetéslapot és különle-

Példa a pontozásra:

Anita korábban azt választotta, hogy a lovagok 1 pontot, a törpék pedig 1 mínuszpontot érnek.
A lejátszás után mindenki megnézi elvitt ütéseit, és az abban lévő kártyák szerint kiszámolja a pontjait.
Márk elvitt 6 törpekártyát, de nem vitt el egy
lovagkártyát sem: veszít 6 pontot (minden
törpekártya 1 mínuszpontot jelent).
Anita 1 törpekártyát és 5 lovagkártyát
vitt el: 4 pontot kap (5 pont a lovagokért, -1 pont a törpéért).
Jenő 8 lovagkártyát vitt el és 2 törpekártyát: 6 pontot kap (8 pont a
lovagokért, -2 a törpékért).
A leosztás során szerzett pontok
tehát: Jenő 6 pont, Anita 4 pont,
Márk -6 pont.
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A kártyák értéke
A kártyák sorrendje (a legkisebb
az 1-es, a legnagyobb a bajnok
(az ász)):
A – bajnok (ász)
K – király
Q – királynő
J – trónörökös (jumbó)
(11) – (különleges kártya)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
(1) – (különleges kártya)

A varázskártyák nem tartoznak színhez, értékük sincs; kijátszásukkor
kapnak ugyan színt és értéket, de az
utána elfelejtődik.

A pontozásnál a varázskártyáknak
már nincs se színűk, se értékük.

Győzelem
Az győz, akinek a hetedik leosztás
után a legtöbb pontja van. Előfordul, hogy a győztes az lesz, akinek
a legkevesebb mínuszpontja van
(túl sokszor választottatok olyan
küldetést, amikor mínuszpontokat
kaptok). Egyenlőség esetén addig
kell újabb leosztásokat játszanotok,
amíg egyikőtök győzelmet nem ér
el.
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