
   
Seiðkarlinn hefur sent þig, ræsisrottuna Aladdín, ofan í helli til að finna 
töfralampann sem hýsir anda sem getur veit óskir. Í hellinum er líka aragrúi 
af fjársjóði, flokkaður í þrjár kistur. Ef þú gerist ekki of gráðugur, gætirðu 
orðið forríkur!

    
•  5 fjársjóðsborð
•  5 teningar
•  78 kistuspil (3 tegundir af kistum: brons         , silfur         og gull         )
•  25 lampaspil
•  1 töfrahringur         (Djásnið!)
•  8 byrjunarspil (tákna gimsteina)

 
Skoðaðu skýringarmyndina innan á kassanum sem sýnir hvernig raðað er upp 
fyrir 4 leikmenn.
1. Stokkaðu lampaspilin og settu stokkinn á mitt borðið 

(með lampahliðina upp), svo allir leikmenn nái til þeirra.
2. Settu kistuspilin öðru megin á borðið í 3 bunka, einn fyrir hverja kistugerð 

(brons, silfur og gull):
-Settu seiðkarlaspil við hverja af kistunum 3.
-Stokkaðu spilin 25 í hverri kistu.
-Settu seiðkarlaspilin 3 í hverja kistu sem 6. spilið frá botni 
(þannig að 5 spil séu undir þeim).

3. Hver leikmaður tekur fjársjóðsborð og tening sem hann hefur fyrir 
framan sig. Í tveggja-manna leik, tekur hvor leikmaður 2 teninga.
      Stokkaðu byrjunarspilin 8 og gefðu hverjum leikmanni eitt. Spilið er lagt 
niður með framhliðina upp til að sýna upphafsfeng leikmanns. Settu umfram 
byrjunarspilin í kastbunka. Í tveggja-manna leik fær hvor leikmaður 
2 byrjunarspil.

.
4.

5. Að síðustu skaltu gæta þess að hafa nóg af auðu plássi fyrir framan þig þar 
sem þú ætlar að geyma fjársjóðshrúguna sem þú ætlar að safna í leiknum!

LeikreglurLeikreglur
˜  Markmið leiksins ˜˜  Markmið leiksins ˜

˜  Innihald ˜˜  Innihald ˜

˜  Undirbúningur ˜˜  Undirbúningur ˜



Umferð

 
  

Yfirlit

~ Leikurinn spilaður ~
Yfirlit

Umferð skiptist í þrennt og allir spila samtímis. Fyrst velurðu hve mörg kistuspil 
þú vilt draga og úr hvaða kistu. Síðan þarf að vera fyrstur til að kalla á andann. 
Síðast, ef þú hefur ekki verið of gráðugur, dregurðu kistuspil og reynir að forðast 
sporðdrekana.
Leiknum lýkur þegar leikmaður dregur eitt af seiðkarlaspilunum 3, og hellirinn 
lokast.

 

Umferð
Þrískipt umferð:

1. Veldu kistuVeldu kistu
Með annarri hendi fela leikmenn borðin sín og snúa teningum sínum eins og 
þeir vilja (hlið 1-6) í leyni samtímis og leggja á einn af 3 reitum á fjársjóðs-
borði sínu:
♦ Reiturinn sem leikmaður velur samsvarar kistunni sem þeir vilja 
draga úr.
♦ Gildi teningsins ákveður hámarksfjölda spila sem leikmaður má 
draga úr viðkomandi kistu.

Í þessu dæmi ákveður Maya að draga allt að 4 spil 
úr gullkistunni.

Í tveggja-manna leik setur hvor leikmaður teningana sína 2 á 2 mismunandi 
kistureiti á fjársjóðsborðinu sínu. Snúa má teningunum eins eða hafa mis-
munandi gildi.

 ~ Leikurinn spilaður ~

Ekki vera gráðugur!
Ef margir leikmenn vilja draga úr sömu kistunni getur það aðeins sá 

sem var minnst gráðugur (sá leikmaður sem er með lægstu töluna 
valda á teningnum sínum)!



2. Kallad ~ á andannKallad ~ á andann
Sýna samtímis
Fyrst verða leikmenn að sýna samtímis val sitt á kistu með því að lyfta 
hendinni sem var yfir fjársjóðsborðinu (teljið saman upp á 3).

Nudda lampann!
Þegar teningarnir eru sýndir verða leikmennirnir með sömu gildi á 
teningunum sínum (óháð því hvar þeir eru á borðinu) að nudda lampann 
með því að vera fyrstir til að slá á lampaspilastokkinn.
Sá sem er fyrstur getur kallað á andann.

Í tveggja manna leik: Ef einn leikmaður velur 2 teninga með sama gildi 
(2 teninga með 5), getur hann ekki nuddað lampann. Hann getur aðeins 
slegið á bunkann ef hinn leikmaðurinn valdi líka a.m.k. einn tening með 5..

Í tveggja manna leik: Einn leikmaður getur aðeins einu sinni kallað á 
andann.

 

Í fjögurra eða fimm manna leik, geta verið margir teningar með sama gildi. 
T.d. 2 teningar með 2 og 2 teningar með 5. Allir þessir leikmenn verða að 
klappa á töfralampann. Í þessu dæmi er það leikmaðurinn sem setti upp 3 á 
teningnum sínum og er fyrstur til að snerta lampann sem má kalla á andann. 
Að sama skapi getur leikmaðurinn sem setti  upp 5 á teningnum sínum, og 
er fyrstur til að snerta lampann, líka kallað á andann.
Í þessu tilviki eru tveir leikmenn (einn með 3, einn með 5) sem tekst að 
snerta lampann en leikmaðurinn með lægra gildið kallar á andann á undan.

T.d. ef 2 leikmenn hafa sett upp 4 á teningunum, má sá þeirra sem verður 
fyrri til að slá á töfralampann kalla á andann.



Láttu drauma þína rætast!
Leikmanninum eða leikmönnunum sem tekst að kalla á andann geta fengið allt að 
3 óskir: 
♦ Dragðu efsta spilið úr lampabunkanum, flettu því og lestu textann upphátt.
Ef þér líkar boð andans gildir það og spilið er sett neðst í bunkann. Haltu 
áfram á næsta skref 

♦ Ef þér líkar ekki spilið, settu það neðst í bunkann og berðu fram aðra ósk 
með því að draga nýtt spil. Flettu því og lestu upphátt. Ef þér líkar það gildir 
það og spilið er sett neðst í bunkann. Haltu áfram á næsta skref 

♦ Ef þér líkar heldur ekki þetta spil, settu það neðst í bunkann og berðu fram 
þriðju óskina með því að draga nýtt spil. Lestu það upphátt en í þetta sinn 
verður það að gilda. Settu spilið neðst í bunkann. Haltu áfram á næsta skref 

3. 
Aðeins einn leikmaður getur dregið úr kistu. Þar sem kisturnar eru 
bara 3, geta ekki fleiri en 3 leikmenn dregið í þessu skrefi. Byrjað er á 
bronskistunni, síðan silfur og síðast gull, leikmenn athuga eftirfarandi 
skilyrði eru uppfyllt áður en þeir fara að næstu kistu:

 

♦ Ef enginn leikmaður valdi tiltekna kistu á borðinu sínu, dregur 
enginn úr henni.
♦ Ef einn leikmaður valdi tiltekna kistu á borðinu sínu, getur hann dregið 
eins mörg spil úr kistunni og gildið á teningnum segir til um. Eitt spil er 
dregið í einu því það þarf að varast sporðdreka (sjá að neðan). Ef það 
verður of hættulegt, má hætta að draga spil áður en búið er að draga 
hámarksfjölda spila.

Hvað ef ég nuddaði lampann óvart?
(þar sem enginn annar leikmaður valdi sama teningagildi og ég…)

Það eru mikil mistök sem reita andann til reiði! Til að róa hann verðurðu 
að velja andstæðing og fá hann til að stela af þér spili sem hann má velja 
(skartgrip eða gimstein). Ekki má stela töfragrip eða skarti sem er hluti 
af setti, né töfrahringnum (sjá Djásnið!). Ef aðrir leikmenn nudduðu 
lampann rétt, haldið þá áfram þegar búið er að róa andann.



 

♦ Ef margir leikmenn völdu tiltekna kistu á borðinu sínu, má leikmaðurinn 
sem valdi lægsta gildið draga úr henni. Ef það er jafntefli um lægsta gildið, 
geta þeir leikmenn ekki dregið en sá sem er einn með næst lægsta gildið má 
það! 

Sporðdrekar!
Þegar þú dregur spil úr kistu, gættu þín á sporðdrekum!  Fjöldi sporðdreka á 
spilum sem þú dregur verða að vera færri en gildið á teningnum þínum. Ef 
fjöldi sporðdreka á spilunum sem þú dregur fer fram úr gildi teningsins, 
verðurðu að kasta öllum spilunum sem þú dróst. Til að verjast ógninni, 
geturðu ákveðið að hætta að draga áður en þú nærð hámarksfjölda spila.

Dæmi :
Í þessari umferð getur enginn af 
leikmönnunum 3 kallað á andann 
þar sem þeir eru allir með mismu-
nandi teningagildi. Þeir fara beint í 
næsta skref 
Byrjum á bronskistunni. Við sjáum 
að Maya hefur sett upp 4 á tening-
inn sinn á bronskistunni en Margot 
setti sinn á 5. Maya dregur því 4 spil 
úr bronskistunni þar sem gildið 
hennar var lægra. Margot dregur 
engin spil. 
Síðan færa þau sig yfir á silfurkistu-
na. Maurice er sá eini sem valdi 
þessa kistu svo hann getur dregið 
allt að 3 spil.
Fyrst enginn valdi gullkistuna lýkur 
umferðinni.

Maurice

MayaMargot



Tveggja manna leikur: Vegna þess að leikmaður hefur 2 teninga til 
umráða getur hann dregið úr 2 mismunandi kistum í sömu umferð.

Hvað gera spilin sem þú dróst?
Þegar búið er að draga, leggja leikmenn spilin sem þeir drógu fyrir 
framan sig með framhliðina upp og flokka gimsteinana eftir lit. Það sama 
er gert við skartgripina svo úr verða sett.
Eitt sett inniheldur 3 mismunandi skartgripi (armband, hring og 
hálsmen) í sama lit (brons, silfur eða gull). Spilum sem mynda slagi er 
óhætt til leiksloka og ekki má stela þeim eða skipta.

Dæmi:
Nú á Maya eftirfarandi spil:

Silfraða skartsettið hennar er verndað og ekki hægt að stela því eða skipta 
þar sem hún safnið 3 mismunandi silfurskartgripum (armband, hringur, 
hálsmen). 

Leikmenn í jafntefli jafna hvern annan út
Ef Maya og Margot völdu bronskisturnar á borðinu sínu með sama 

teningagildið, t.d. 3 (jafntefli), opnar hvorug þeirra kistuna! 
Og ef Maurice hefði líka valið bronskistuna á sínu borði með fimmu, 

hefði hann opnað hana, þótt 5 sé hærra en 3.
Með því að jafna hvora aðra út, gáfu tveir leikmenn þeim 

þriðja færi á að draga!



Töfragripir
Þegar búið er að draga spil og ef þú hefur fengið a.m.k. 
eitt töfragripsspil upp í hendurnar, settu það fyrir 
framan þig með framhliðina upp ofan á einhvern 
gimsteinabunkann.

Töfragripurinn tekur á sig eiginleika gimsteinategundar-
innar og telst eftirleiðis sem einn af þeim (semsagt 
jóker). Þegar búið er að leggja töfragripinn niður má 
ekki færa hann í annan gimsteinabunka.

Dæmi: Maya á 3 smaragða, 1 rúbín og 1 safír. Hún ákveður 
að leika töfragripnum sem hún dró á rúbíninn sinn. Hún á 
því í reynd 2 rúbína.

Ekki má stela eða skipta töfragripum.
Ef þú átt enga gimsteina þegar þú dregur töfragrip, settu hann fyrir framan 
þig með framhliðina upp. Ekki er hægt að færa hann síðar, hann gagnast 
bara til að fá eitt auka sigurstig í leikslok.
Ef þú átt 1 rúbín (eða annan gimstein) og 1 tengdan töfragrip (semsé 2 
rúbína í allt) en andstæðingur stelur rúbíninum þín er töfragripurinn skilinn 
eftir. Ekki er hægt að færa hann síðar eða telja hann með öðrum gimstein-
um, ekki einu sinni öðrum rúbínum. Töfragripurinn telst því aðeins sem 
auka sigurstig í leikslok. Það sama gildir ef 2 (eða fleiri) töfragripir vor 
skildir eftir.

Ef enginn seiðkarl var dreginn í þessari umferð, er spiluð önnur umferð. Ef 
einhver dró a.m.k. eitt seiðkarlaspil lokast hellirinn og leiknum lýkur 
eftir þessa umferð. Þá eru stigin talin.

Sérstakt tilvik: ef seiðkarlaspil er dregið vegna lampaspils sem á stendur 
„Dragðu efsta spilið  úr ___ kistunni“, lýkur leiknum samstundis.

Þegar búið er að telja stigin sigrar stigahæsti leikmaðurinn. Ef það verður 
jafntefli, deila þeir stigajöfnu með sér sigrinum!

=

Lok umferðar / LeikslokLok umferðar / Leikslok



Hvernig tel ég stigin mín?
Hvert spil sem þú safnaðir (nema seiðkarlaspil) gildir sem 1 sigurstig.  Ef 
þú átt hins vegar skartgripasett eða hámarksfjölda gimsteina færðu bónusstig.

         Bronsskartgripasett gildir 6 bónusstig: +              +         

         Silfurskartgripasett gildir 8 bónusstig:
 

+              +

         Gullskartgripasett gildir 10 bónusstig:
 

+              + 

Að auki er athugað hver á flesta gimsteina af tegundunum 4.

Hver leikmaður með flesta steina af tiltekinni tegund fær 5 bónusstig. Ef 2 
eða fleiri eru jafnir fær enginn bónusstig fyrir þá tegund.
Stigadæmi: Maya á 12 spil í allt, og fær því 12 stig + 5 bónusstig því hún á fleiri 
smaragða (græn spil) en aðrir leikmenn + 8 bónusstig því hún á full sett af silfurskarti. 
Maya fær 25 stig í allt.

 

Ef þú getur dregið úr kistu með tening með gildinu 6 (hæsta mögulega 
gildið á teningnum) og þér tókst að draga öll sex spilin án þess að rekast á 
of marga sporðdreka, máttu spila öllum spilunum fyrir framan þig og færð 
líka töfrahringinn (ef annar leikmaður er með hann, tekur þú hann frá 
honum). Um leið og þú færð töfrahringinn geturðu endurheimt spil að 
eigin vali úr kastbunkanum (skartgrip, gimstein eða töfragrip). Ef þú ert 
með töfrahringinn í leikslok, færðu 5 bónusstig!
Ef þú ert þegar með töfrahringinn og dregur 6 spil, gilda áhrifin aftur.

!

Djásnið!Djásnið!


