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Vajh’ hogyan alkothatna új, nagyszerű és bonyolult varázslatokat egy olyan Főmágus, akinek a könytárában egy csapatnyi 
goblin imitálja a takarítást, ám közben mindenbe beleütik hosszú orrukat?

De lesz ám sírás-rívás és fogaknak csikorgatása, ha lesújt rájuk a Sötét Nagyúr haragja!
TARTALOM

1 játéktábla (Rigor Mortis könyvtára)    6 teleportlap
8 különböző színű goblin    24  „lesújtó pillantás”-kártya
8 különböző színű goblinjelző   58 mozgáskártya
1 Rigor Mortis    18 varázskönyvkártya
6 könyvespolc      1 íróasztal

BEVEZETÉS
A játékban goblinokat irányítotok, akik mesterük könyvtárában ólálkodnak a polcok között , egyik szemükkel 
az ellopható varázskönyveket keresve - a Tudás Forrásában három korsó sört is megadnak egyért! -, a 
másikkal meg mesterük, a Sötét Nagyúr felé pislogva, elkerülendő a rajtakapatást és a büntetést. Az a goblin 
győz, aki a legkevesebb sérüléssel megússza a mai napot, vagy az, aki a legtöbb könyvet emeli el Rigor 
Mortis könyvtárából? No, majd kiderül!

ELOKÉSZÜLETEK

A játéktáblát rakjátok az asztal közepére, és annak fügvényében, hányan vagytok (A), helyezzétek el rajta a 
könyvespolcokat, az íróasztalt és magát Rigor Mortist (B).

2-4 játékos 5-6 játékos 7-8 játékos
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Ezután keverjétek meg a hat teleportlapot, és rakjátok le ezeket képpel lefelé a játéktábla mellé (B). A három 
kártyapaklit külön-külön keverjétek meg; a lesújtó pillantások kártyáit és a mozgáskártyákat rakjátok képpel 
lefelé a játéktábla mellé, a varázskönyvek lapjait pedig - szintúgy képpel lefelé - Rigor Mortis íróasztalára (B). 
Végül válasszatok magatoknak egy-egy goblint, vegyétek el fi guráját és jelzőjét, valamint húzzatok
három-három mozgáskártyát. Kezdődhet a játék és a szórakozás! 

A JÁTÉK MENETE
A legalacsonyabb játékos kezdi a játékot, vagy az, aki leginkább hasonlít egy goblinhoz. A könyvtárba 
lépéshez lerakja goblinját egy kezdő mezőre – ezek a szélső mezők a játéktáblának az íróasztallal (A) 
szemközti rövidebb oldalánál találhatóak (B). Utána bal oldali szomszédja teszi le a maga goblinját, majd 
sorra, az óramutató járása szerint a többiek (8 játékos esetén a nyolcadik goblin bármelyik mezőre kerülhet, 
amellyel szomszédos mezőn van goblin). Ekkor még nem történik semmi, ha egy goblin teleportjellel ellátott  
mezőre kerül. Miután mindenki felrakta goblinját, a kezdőjátékoson a sor: kĳ átszik egy mozgáskártyát, lép, 
majd húz egy új mozgáslapot (lásd alább). Ezzel be is fejeződik a játékos köre, utána bal oldali szomszédján 
a sor.

MOZGÁSKÁRTYÁK

A mozgáskártyák segítségével léphett ek a könyvtárban goblinjaitokkal, 
illetve Rigor Mortisszal. A kártyák felső sarkaiban szimbólumokat találtok,
s ugyanilyeneket láthatt ok a játéktábla mezőin is. A játékban kétféle mozgáskártya 
használatos, melyek illusztrációik alapján könnyen megkülönböztethetőek:

A goblinok kártyáin (C): a szimbólumok azt jelzik, hogy a saját goblin egy ilyen 
szimbólumos szomszédos mezőre mozgatható.
Rigor Mortis kártyái (D): ugyanígy működnek, csak épp értelemszerűen Rigor 
Mortis mozog általuk, nem valamelyik goblin.

Egyes kártyákon varázsgömb (E) látható: ilyen lap használatakor bármelyik szomszédos
mezőre rá lehet lépni, függetlenül annak szimbólumától. A soron lévő játékos,
miután lépett , húz egy új mozgáskártyát. Ezzel köre véget is ért, bal oldali szomszédján a sor.

MOZGÁS A KÖNYVTÁRBAN        
A könyvtárban mind a goblinok, mind Rigor Mortis a mozgáskártyák segítségével lép. Minden mozgáslapon 
két szimbólum látható. Ha épp te következel sorra, és kĳ átszol egy mozgáskártyát, a lap fajtájától függően 
goblinoddal vagy Rigor Mortisszal 1 vagy 2 mezőt léphetsz. Csak olyan szomszédos mezőre léphetsz (két 
mező akkor szomszédos, ha van közös oldaluk), amelynek szimbóluma a kĳ átszott  kártyán is látható. 
E mezőről ugyanekkor átléphetsz egy azzal szomszédosra is, de csak akkor, ha annak a mezőnek a 
szimbóluma megegyezik a lapon látható másik szimbólummal.

Példa: Miután a játékos kĳ átszott a ezt a mozgáslapot (F) , goblinjával egy tekercses (sárga), majd egy varázskristályos 
(kék) mezőre léphet (G) , vagy fordítva, előbb egy kék, utána egy sárga mezőre (H).
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Természetesen nem kötelező 2 mezőt lépned; megteheted, hogy csak 1 mezőt mozogsz. Akár 1, akár 2 
mezőt lépsz, utána húzol egy mozgáskártyát, és ezzel köröd véget is ér, bal oldali szomszédodon a sor. Ha 
egy mozgáskártyáddal sem tudsz lépni, akkor mutasd meg lapjaidat ellenfeleidnek, majd dobd el összes 
mozgáskártyádat és húzz ugyanennyit; de ezzel köröd véget is ért, nem mozoghatsz. Könyvespolcos mezőre 
nem lehet lépni. Ha egy goblin Rigor Mortishoz lép, vagy megfordítva, kett ejük találkozására kerül sor. 

A GOBLINOK MOZGATÁSA
Egy mezőn csak egy goblin tartózkodhat. Ha olyan mezőre lépsz, ahol már van egy goblin, goblinod 
átlöki fajtársát egy másik, szomszédos mezőre - hogy melyikre, azt te döntöd el, ám azt nem választhatod, 
ahonnan a te goblinod érkezett . Amennyiben azon a mezőn szintúgy van goblin, azt az általad ellökött  goblin 
taszítja arrébb - mindig a társát éppen arrébblökő goblin játékosa dönti el, hová érkezzen az ellökött  
goblin. Egyetlen lépés egész láncreakciót válthat ki, és alkalmasint e lökdösődés úgy végződik, hogy egy 
szerencsétlen goblint a többiek nekitaszítanak az amúgy is ideges Rigor Mortisnak…

Példa: A goblinok lökdösődése olykor 
szerencsétlenül (vagy szerencsésen, 
nézőpont kérdése) zárul. Például a lila 
goblin kĳ átszik egy kék-zöld kártyát (I), 
a varázskristályos (kék) mezőre lép, majd 
második lépésével a varázsitalos (zöld) 
mezőre (L) . onnan a zöld fajtársának 
taszítva a narancssárga goblint. A 
narancssárga goblin játékosa úgy dönt, 
a szerencsétlen zöld goblint nekilöki Rigor 
Mortisnak, hogy az lesújtó pillantásában 
részesítse (lásd alább). A szegény kis zöld 
goblin ott  jajgat és kúszik-mászik immár 
a Sötét Nagyúr lábai előtt  – de ravasz 
elméjében máris a bosszút tervezgeti!

TALÁLKOZÁS A SÖTÉT NAGYÚRRAL

Azonnal állítsátok meg a játékot, amint egy goblin összetalálkozik a Sötét Nagyúrral (akár úgy, hogy 
Rigor Mortis lép az ő mezőjére, akár ő lép - vagy taszítt atik - Rigor Mortishoz). Ekkor a goblin játékosának 
húznia kell egy lesújtó pillantás-lapot, és végre kell hajtania a felhúzott  kártya hatásait. Végül a játékos 
átrakja goblinját egy üres teleportos mezőre - ilyenkor nem aktiválódik a teleport. Amennyiben nincs üres 
teleportos mező, a goblint a kezdő mezők valamelyikére kell helyeznie (A). Ezzel a soron lévő játékos köre 
véget ért, akkor is, ha különben még lett  volna lépése.

A TELEPORTMEZOK

Ha goblinoddal teleportjellel ellátott  mezőre mozogsz - akár szándékosan, akár úgy, hogy egy másik goblin 
odataszít -, a mozgások nyomban befejeződnek. Ezután el kell venned a legfelső teleportlapot, és végre kell 
hajtanod annak hatásait.

Teleport: Goblinodat át kell raknod egy másik üres teleportmezőre – hogy melyikre, azt te 
döntöd el. E mező miatt  már nem húzol teleportlapot.
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Varázskönyv: Goblinodat át kell raknod egy másik üres, teleportjellel ellátott  mezőre - hogy 
melyikre, azt te döntöd el. E mező miatt  már nem húzol teleportlapot, ellenben húzol egy 
varázskönyvkártyát.

Csapda:  Goblinodat át kell raknod egy másik üres, teleportjellel ellátott  mezőre - hogy 
melyikre, azt te döntöd el. Húzz egy lesújtó pillantás-kártyát, és nyomban hajtsd végre annak 
hatásait (lásd alább). Ezzel véget ért a köröd, már nem húzol teleportlapot.

A felhúzott  teleportlapot ezután képpel felfelé rakd a többi, már felhúzott  teleportkártyához. Amennyiben 
már mindet felhúztátok, akkor keverjétek meg azokat, és rakjátok le képpel lefelé a játéktábla mellé. Ha Rigor 
Mortisszal lépsz teleportjellel ellátott  mezőre, nem húzol teleportlapot, ellenben Rigort átrakhatod bármelyik 
üres mezőre (de e mezővel szomszédos mezőn nem tartózkodhat goblin). Ezzel köröd véget is ért, tehát ha 
még maradt is a Sötét Nagyúrnak lépése, az elvész. Nem lehet teleportot használni, ha nincs legalább egy 
üres, teleportjellel ellátott  mező.

A LESÚJTÓ PILLANTÁSOK 

A Sötét Nagyúr lesújtó pillantásával illeti az útjába akadó kis ördögfajzatokat, és 
bizony rett enetes az ő dühének hatalma! A játékosoknak folyamatosan teljesíteniük 
kell a felhúzott  lesújtó pillantások hatásait, alkalmasint egymást ellenőrizve (nos 
igen, erre mindig hajlandók lelkesen...), és aki nem teljesíti a számára előírott akat, az 
újabb lesújtó pillantás-lapot húz. Minden ilyen kártya bal felső sarkában látható egy 
szimbólum (M). Ha valakinek már van ilyen szimbólumos lapja, az a felhúzott  kártyát 
a pakli aljára rakja, és újat húz – mindaddig, amíg olyan szimbólumos kártyát nem 
húz, amilyennel még nem rendelkezik. Azonmód véget ér a játék, amint valamely 
goblin játékosa előtt  négy lesújtó pillantás-lap van az asztalon. E goblin játékosa 
ráadásul kiesik a játékból, tehát semmiképp sem lehet ő a győztes (lásd alább). 

A VARÁZSKÖNYVEK

A könyvtár egyik sarkában áll Rigor Mortis íróasztala, rajta számos varázskönyvvel. E könyvek 
előnyöket biztosítanak az őket megszerző goblinoknak. Tekintsétek úgy a négy mezőt, amelyeken az 
íróasztal áll, hogy a szimbólumuk varázsgömb, vagyis bármilyek goblinos mozgáskártyával ráléphett ek ezek 
bármelyikére. Ha goblinoddal íróasztalos mezőre lépsz, nyomban felhúzod a varázskönyvpakli legfelső 
lapját, és azt képpel felfelé kirakod azt magad elé. Ezután goblinodat rakd át a kezdő mezők valamelyikére. 
Varázskönyvkártyát, hacsak másként nem szerepel rajta, kizárólag akkor használhatsz, amikor te vagy 
soron. Ha másként nem szerepel a lapon, a varázskönyvkártyát használat után forgasd képpel lefelé. Minden 
varázskönyvkártyán található egy varázsgömb, benne egy vagy több mágikus szimbólummal ( ) , a játék 
végén, döntetlen esetén ezen szimbólumok száma határozza meg, ki a győztes. Ha valamelyikőtök felhúzza 
az utolsó varázskönyvkártyát, a játék véget ér.

A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, ha valamelyikőtök már négy lesújtó pillantás-lappal rendelkezik, vagy akkor, ha 
valamelyikőtök felhúzza az utolsó varázskönyvkártyát. Az a játékos győz, akinél a legkevesebb lesújtó 
pillantás-lap található. Döntetlen esetén az érintett ek közül az nyer, akinél a legtöbb varázskönyvkártya van. 
Ha ez is egyenlő, az győz közülük, akinek varázskönyvkártyáin több mágikus szimbólum látható.

M



A game by 
Walter Obert and Riccardo Crosa, Massimiliano Enrico, Farbicio Bonifacio e Chiara Ferito

Illustrations: Riccardo Crosa and Mad4Gamestyle
Graphic and Design: Mad4Gamestyle

With the collaboration by: Michele Bernardi, Valeria Bott iglieri, Giulia Campanella, Matt  Sloviak, Rachele Stocco

Edizione italiana a cura di Stratelibri

COUNTER SRL
Via Alserio, 15 - Milano 20159 - Italy
www.stratelibri.it - info@stratelibri.it

German edition published by Mario Truant Verlag
Deutsche Ausgabe: Truant Dream Team

MARIO TRUANT VERLAG
Frauenlobstraße 95, 55118 Mainz - Germany 

www.truant.de

Edición en castellano de Edge Entertainment
Traducción: Darío Aguilar Pereira

Edición: Jose M. Rey

EDGE ENTERTAINMENT
Rodio 7 Entreplanta, Poligono Industrial Calonge , 41007 Sevilla - España

www.edgeent.com

French edition published by Ubik
Traduction: Frédéric Bizet

UBIK
6, rue du Cassé, 31240 Saint Jean - France

www.editions-ubik.com

English edition published by Mayfair Games, Inc.
Traduction: Lugi Lo Forti & Matt  Slowiak - Editorial Director: William Niebling

English Language Edition: Robert T. Carty, Jr., Coleman Charlton, Pete Fenlon, Nick Johnson,
Will Niebling, William Niebling, Larry Roznai, Guido Teuber, and Alex Yeager.

MAYFAIR GAMES, INC.
8060 Saint Louis Avenue, Skokie, 60076 Illinois - USA

Hungarian edition published by Delta Vision Publishing
Production manager: Járdán Csaba

DELTA VISION PUBLISHING
Ferenc krt. 40., H-1092 Budapest - Hungary

 www.deltavision.hu

Polish edition published by Galakta
Editorial Director: Darek Waszkiewicz 

GALAKTA
ul. Trawniki 4, 30-660 Kraków - Polski

www.galakta.pl

Kragmortha is a ©2007 Counter srl – Italy. All rights reserved. Any production or translation even partial, of the material of this 
product, if unauthorised, is strictly forbidden. All the characters and facts quoted in this game are fi ctious.

Any reference to existing people (live or not) or to real events is purely coincidential.



Published by:

USA Italy Germany France

Spain Hungary Poland




