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55 HUNGARIAN

Daidalosz útvesztője
BEVEZETÉS – MÍTOSZ ÉS JÁTÉK
Üdvözlégy tisztelt utazó! Csatlakozz hozzánk, amint útnak indulunk az időnek rengetegében és végigjárjuk az ókori Görögföld 
titokzatos mitológiákkal teli kalandos történelmét!

A játék alapötletét Knósszosz labirintusa inspirálta – az a valaha volt legelső útvesztő – amelyet egy legendás mesterember, 
Daidalosz készített Kréta uralkodójának, Minósz királynak. Az útvesztő megépítésének célja az volt, hogy abba elrejtsék benne 
Minósz fiát, Minotauruszt – egy szörnyeteget, aki félig ember, félig bika testben létezett. Daidalosz a labirintust olyan ravaszul 
tervezte meg, hogy egyetlen ember aligha tudott volna kijutni belőle. Végül a szörnyet a hős Thészeusz ölte meg, aki a kiutat 
Ariadné fonala segítségével találta meg.

Azt mondják, hogy bent, mélyen Daidalosz útvesztőjében hatalmas kincset rejtettek el. Sokan próbálták már öncélúan elvinni, 
de senkinek sem sikerült. Nagyon úgy tűnik, hogy a labirintus falait elvarázsolták és egy félelmetes fenevad még mindig leselke-
dik valahol... Csakis a legbátrabbaknak és a legravaszabbaknak van esélye a túlélésre! Túljutni a csapdákon, menekülni, kezeid 
közt a megszerzett kincset szorongatni... Gondolod, hogy a túlélők egyike lehetnél?

ALKOTÓELEMEK
A játék egy kör-körösen csavarodó labirintus, 2-től 4-ig játszható és amely a következő elemeket tartalmazza:

• A játék alsó részét, amely papírból készült és a labirintus fő, rögzített részeit ábrázolja. (kép 1)
• A középső kör alakú átlátszó fóliát, amely az útvesztő körkörösen forgó falait ábrázolja. (kép 2)
• A felső rögzített fedő két átlátszó határos részét, a bábuk ezen a részen mozognak. (kép 3)
• 5 műanyag csatlakozót, amely összeköti és összetartja a tábla 3 alapvető részét. (kép 4)
• A bábuk szettjét, 4 játékos részére (24 katona összesen). (kép 5)
• 68 játékkártyát, melyek 3 különböző kategóriába vannak osztva. (kép 6)
• Egy Koronát, ami a Kincset ábrázolja. (kép 7)
• Használati útmutatót. (kép 8)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

A. JÁTÉKTÁBLA
1. Fogd meg a tábla alsó részét, nyisd szét és tedd egy asztal közepére! Ez az útvesztő rögzített része, amely a zónákat, a 

mezőket és a radiális falakat (piros vonalak) ábrázolja. Tedd az öt csatlakozó a lyukakba. (kép 9)
2. Helyezd a köztes kerek átlátszó fóliát a központi csatlakozóba. Ahogy már említettük, ez a rész az útvesztő ívelt körkörösen 

csavarodó falait ábrázolja (piros vonalak). (kép 10)
3. Helyezd az egész tetejére a felső átlátszó fedél 2 határos darabját, majd rögzítsd azokat a csatlakozókkal. (kép 11)
4. Zárd le a csatlakozókat. Egyesével, finoman nyomd meg őket. (kép 12)

A játéktábla 4 különböző régióra van osztva. A régiókat e szabályfüzet gyakran említi, ezért fontos hogy a játékosok jól megis-
merjék ezeket. A régiókat 8 koncentrikus kör alakítja ki, amelyek a táblára vannak nyomtatva.

• A Kijárati Zóna: ez az első és a második kör közötti terület. Ebben a zónában nincs tényleges játék, ellenben segíti a labirin-
tus középső csavaros részének a forgatását. (kép 13-Z1)

• Az Útvesztő Bejárati Zónája: ez valójában a labirintus első zónája, amely 24 mezőre oszlik. A bábuk/katonák mozgása a La-
birintus elkülönített mezőin zajlik. A játék kezdetekor a játékosoknak ide kell elhelyezniük a bábuikat.  (kép 13-Z2)/(kép 14)

• Egyéb Labirintus Zónák: ez az útvesztő következő 5 zónája. Ahogy a Bejárati Zóna, ezek a zónák is 24 mezőre vannak felo-
sztva. (kép 13-Z3)

• A Kincses Kamra: ez az útvesztő Kincs Zónája, a tábla közepén. A korona ebben a zónában van elhelyezve, amit a Minotau-
rusz őriz. (kép 13-Z4)

• 
A játék egy kör alakú, csavaros útvesztő. A labirintus falainak forgatásához, helyezd az ujjadat a Kijárati Zóna felső átlátszó fedél, 
négy nyitott terének egyikébe és csúsztasd el az alatta lévő átlátszó kör fóliát. (kép 13)

B. BÁBUK – KINCS
A játék 24 bábut tartalmaz (melyeket katonáknak nevezünk). 4 különböző színbe vannak csoportosítva és egyszerre 2-4 játékos 
játszhat velük.
  
1. Válassz egy színt és vegyél magadhoz 6 bábut (katonát) azonos színben. Négyet (4) ezekből a bábukból helyezz a labirin-

tusba, kettőt pedig tarts tartalékba (lásd JÁTSZD A JÁTÉKOT rész).
2. Helyezd a kincset jelképező Koronát a Kincses Kamrába.

C. KÁRTYÁK
A játék 3 típusú kártyát tartalmaz, melyek szövegeik szerint, eltérő módon befolyásolhatják a játék menetét. Hátlapjuk alapján 
azonosíthatók, úgy mint:

• Istenek & Hősök – 12 kártya
• Események – 50 kártya
• Fenevadak – 6 kártya
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3. Típusuk szerint különítsd el a kártyákat, majd alaposan keverd meg őket és helyezd őket három külön pakliba.
4. Húzz véletlenszerűen egy (1) Istenek & Hősök kártyalapot és helyezd magad elé (lappal fölfelé) úgy, hogy más játékosok 

is láthassák. Mindenkinek ugyanezt kell tennie. Ez a lap egy különleges képességgel ruház fel, melyet minden körben 
használhatsz majd a játék során. A kártyalapok ezenfelül még számozva is vannak; a szám meghatározza a játékosok ere-
jét és sorrendjét. Az a játékos kezd, akinek a lapján a legnagyobb szám szerepel (lásd: JÁTSZD A JÁTÉKOT, pozicionálás rész), és 
az a kártya, amin a legkisebb szám szerepel, az lesz a legerősebb (lásd: A KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA RÉSZ). A pakliban megmaradt 
lapokat, pedig helyezd játékon kívül.

5. Húzz öt (5) Események lapot, melyek tartalmát titokban kell tartanod – ezeket a játék során módszeresen, saját straté-
giai döntéseid szerint felhasználhatod. Minden játékosnak ugyanezt kell tennie. Ezt követően, tedd a megmaradt es-
eménykártyákat/eseménypaklit (lapjaival lefordítva) a játéktábla mellé.

6. Helyezd el a Fenevadak kártyákat (lapjaival lefordítva) egy pakliban a játéktábla mellé. Ezeket a játék során később kell 
használnotok. Mindegyik lap egy-egy fenevadat ábrázol, melyek csak akkor lépnek akcióba – illetve módosíthatják a játék 
alakulását – ha egy játékos belép a kincses kamrába és onnan elhozza a kincset. 

JÁTSZD A JÁTÉKOT

POZICIONÁLÁS: 
1. Győződj meg róla, hogy minden játékos egyenként 6 ugyanolyan színű bábuval (katonával), 5 Esemény Kártyával és egy 

Istenek & Hősök kártyával rendelkezik. (lásd: Játék előkészítése)
2. Tartsd magadnál az Eseménykártyákat úgy, hogy a többi játékos ne láthassa őket – gondold át, hogyan használhatnád fel 

ezeket a játék megnyeréséhez.
3. Helyezd az Istenek & Hősök kártyádat magad elé (lapjával felfelé) úgy, hogy a többi játékos is lássa. Ez a lap egy különleges 

képességgel ruház fel, amelyet minden játék közben használhat (lásd: 1-es Függelék). Ne feledd, az a játékos kezd, aki-
nek Istenek & Hősök lapján a legnagyobb szám szerepel! (lásd: A kártyák megjátszása)

4. Helyezd a katonáid egyikét a Bejárati Zóna általad választott mezejére. Győződj meg róla, hogy bölcsen helyezed le a ka-
tonádat!

5. A többi játékosnak ugyanígy kell cselekednie. (kép 14)
6. Körökben haladjatok egészen addig, amíg a négy (4) katonádat el nem helyezted a Bejárati Zóna mezőin. Figyelem! Két 

katona nem tartózkodhat a labirintus ugyanazon mezején (akkor sem, ha ugyanahhoz a játékoshoz tartoznak). A 
megmaradt két katonádat pedig tartsd magadnál, amelyeket esetleg a játék folyamán később felhasználhatsz.

7. Forgasd el a labirintus falait az óramutató járásával megegyező irányba 15o-al és KEZDŐDJÖN A JÁTÉK! (kép 14)

A játék célja, hogy előbb bejuss a Kincses Kamrába, mint a többi játékos – felvedd a kincset és eljuss a Kijárati Zónához. 
Egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik! A labirintus falain (piros vonalak) lehetetlen átmenni, de azok forognak 
is, szóval csapdába eshetsz.
Szembe tudsz nézni a labirintus titkos veszélyeivel és győztessé válni?

ALAPVETŐ ELJÁRÁS MINDEN KÖRRE:
1. Lépés: Az első játékos felhasználhatja az egyik kártyáját (opcionális). (Lásd: A KÁRTYÁK MEGJÁTSZÁSA)
2. Lépés: Ezt követően mozgathatja katonáit (opcionális). (Lásd: BÁBUK/KATONÁK MOZGATÁSA)
3. Lépés: A többi játékos ugyanígy, a fentiek szerint cselekedhet.
4. Lépés: A falak az óramutató járásával megegyező irányba fordulnak 15o-al (kötelező). (Lásd A LABIRINTUS FALAINAK FOR-
GATÁSA)

A KÁRTYÁK MEGJÁTSZÁSA: 
A kártyákat a játékosok köreinek kezdetén kell bedobni. Minden körben, bármelyik játékos dönthet úgy, hogy használja Is-
tenek & Hősök lapjának képességét és/vagy megjátszik egy Esemény kártyát. Amint egy Eseménykártyát megjátszanak, 
annak azonnali hatásai vannak a játékra. Ekkor a játékos felfedi a lapját és maga elé helyezi. Amint az Esemény kártya 
hatása teljesül, a lap (el)dobásra kerül – a dobott lapok kikerülnek a játékból.

Ha egy játékos lapjának olyan hatása van, amely ellentétes egy másik kártya hatásával, akkor az ellenfél választhatja azt az utat, 
hogy a játékossal egyszerre dobja el a lapját, akkor is, ha már játszott és akkor is, ha még nem játszott. Ha ez a bizonyos lap egy 
Eseménykártya, akkor muszáj eldobni.

Amikor egy kártya szövege arra szólít fel, hogy egy másik lapot kell húzni, akkor az adott játékos (aki használja a lapot) kihúzza 
az Eseménypakli legfelső lapját.

Abban az esetben, ha ,,konfliktus” lépne fel az Istenek & Hősök kártyák között, a legerősebb kártya érvényesül. A legkisebb 
számmal rendelkező kártya a legerősebb stb. 

BÁBUK (KATONÁK) MOZGATÁSA:
Katonáid mozgatása egyike a legfontosabb akcióknak a játék folyamán. Alapvetően két különböző mozgásformát különböz-
tethetünk meg: Radiális és Perifériás, EGYSZERRE EGY MEZŐT LÉPVE.  

a)  Radiális lépés során a játékos a labirintus közepe felé vagy attól távolodva mozgatja a katonáit, amit az adott játékos szem-
pontjából nézve, tekinthetjük „felfelé” vagy „lefelé” mozgásnak.
b) A Perifériás lépéseket hívhatjuk „jobbra” és „balra” mozgásoknak, amint a játékosok a kerületi/periferikus mezőkön haladnak.

Tehát ezek a hagyományos mozgásformák a játékban. (kép 15)  
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Átlós Mozgás, két mozgásnak, egy perifériásnak és egy radiálisnak, bármilyen sorrendben, is lehetséges, de csakis egy kártya 
hatásának következményeként. (kép 15)  

A falak (piros vonalak) természetes határokat jelölnek a labirintusban, ezeken egyetlen játékos katonája sem mehet át, 
kivéve ha egy lap kifejezetten megengedi. 

Ahogy említettük, két katona nem tartózkodhat a labirintus ugyanazon mezején (akkor sem, ha ugyanahhoz a játéko-
shoz tartoznak).

Előfordulhat, hogy katonáid útja zárolva vannak falak és/vagy egy másik játékos katonái által. Amennyiben egy katona egy 
másik útját állja, átlós mozgással az megkerülhető – megfelelő lap(ok) kijátszásával. Átlós Mozgással (ami egy periferikus és 
egy radiális lépés együtteseként határozható meg, bármilyen sorrendben) nem lehet átmenni a falakon, azaz ha az utat falak 
akadályozzák, a lépés nem történhet meg. 

Minden játékos körönként megválaszthatja, hogy melyik katonáját kívánja mozgatni, de ha egy katona blokkolva van a 
labirintus falai vagy más játékosok által, és nem tud mozogni az adott körben, akkor azonnal meghal. (lásd: Egy Katona Halála)

A LABIRINTUS FALAINAK FORGATÁSA:
Amikor már minden játékos lépett (de, még mielőtt egy új kör kezdődne és megint az első játékos jönne), ideje mozgatni a 
falakat is! Forgasd el az útvesztő falait az óramutató járásával megegyező irányba 15°-al! Ahogy már említésre került, a falak 
forgatásához helyezd az ujjadat a Kijárati Zóna felső átlátszó fedél, négy nyitott terének egyikébe és csúsztasd el az alatta lévő 
átlátszó kör fóliát. Ezt rendszeresen meg kell ismételni a játék során.

KINCS FELVÉTELE ÉS A FENEVAD FELFEDÉSE
Az a játékos, amelyik katonájával először eléri a labirintus belsejében lévő Kincses Kamrát, felveheti a kincset és felhelyezheti 
azt bábuja tetejére. (kép 16)

Innentől ennek a katonának sértetlenül – a kincset mindvégig magánál tartva – meg kell találnia a Kijárati Zónához vezető utat 
(lásd a Játék Megnyerése). Mindeközben a többi játékosnak meg kell próbálja megölnie (lásd Egy Katona Halála) és elvenni tőle 
a kincset, a kijáratot keresve pedig meglépni azzal. Ha a kincset hordozó katona bármilyen módon meghal, a kincs arra a 
mezőre kerül, ahol a bábu épp elesett. A kincs (újra)felvételéhez a játékosoknak arra a mezőre kell léptetniük katonájukat, 
amelyiken épp a kincs hever.

Amint a kincset felvette valaki, a Fenevad kártya aktiválódik. A körön lévő játékos kihúzza a Fenevad pakli legfelső lapját 
(lapjával felfelé elhelyezi) és felfedi annak szövegét (kép 16). A többi Fenevad kártyát el kell dobni.

A Fenevad kártya hatása a játék végiéig tart és nem csak a kincset felvevő, hanem az összes játékosra hatással van. A külön-
böző Fenevad kártyák még több kihívással és még nagyobb változatossággal gazdagítják a játékot. (lásd: 1. Függelék)

Ahogy korábban említésre került, két katona nem tartózkodhat a labirintus ugyanazon mezején (akkor sem, ha ugyanahhoz 
a játékoshoz tartoznak). Ez egy általános szabály, amely a Bejárati Zónában és más zónákban alkalmazandó, kivéve a Kincses 
Kamrában, ahol egyszerre több katona is elhelyezhető ugyanazon a mezőn. (kép 17)

Ez a játék nem csak egy verseny a labirintus mélyébe és vissza! Megannyi veszély leselkedik az Útvesztőben! Bármelyik játékos 
katonája meghalhat, amint a következők megtörténnek:

EGY KATONA HALÁLA: 
Egy katona meghal, ha: 
• A játékos nem tudja őt mozgatni, mivel útja blokkolva van –  a labirintus falai és/vagy az ellenfél katonája/katonái 

által (a saját katonái nem számítanak). (kép 18)/(kép 19)     
• Egy megjátszott lap a katona halálát határozza meg.

Ha egy katona meghalt, a bábut el kell távolítani a játékból. Ugyanakkor vannak olyan lapok is, amelyek felfedésével mega-
kadályozható a katona halála, ilyenkor a játékos felfedi a megfelelő lapot és a katona „életben marad”.

A JÁTÉK MEGNYERÉSE:
• Az a játékos, amelyiknek sikerül megragadnia a kincset, majd egyik katonája el is jut a Kijárati Zónához: megnyeri a játékot.
• Egy játékos akkor is nyerhet a játék bármely pontján, ha az összes ellenséges katona halálát lelte.
• Abban a helyzetben, amelyikben kettő vagy több játékos elveszti az utolsó katonáját (pl. a labirintus falai által), akkor a 

győztes az, akinek a bábuja épp a kincset hordozza. Amennyiben nincs ilyen játékos, akkor az nyer akinek a katonája 
közelebb van a labirintus bejáratához. Ha katonák egyforma távolságban voltak, akkor a győztes az, aki utoljára lépett a 
katonájával.

• Abban az esetben, ha nem sikerül a Labirintusból kijutni a Kinccsel, a győztes az a játékos lesz, akinek a katonája a kincset 
hordozza. 

Gratulálunk!!!  

TIPP: A játék egyszerűsíthető, könnyebbé tehető a kártyák használata nélkül. Ebben az esetben csak a tábla, a bábuk 
és a kincs használatos.
Kiegészítőkért, tippekért, tanácsokért vagy bármilyen kapcsolódó információért, keress minket a support@v-cubes.com e-mail 
címen.
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1. FÜGGELÉK: NÉHÁNY PÉLDA KÁRTYÁKRA 

A Rohanás egy eseménykártya, amely lehetővé teszi, hogy minden katona kétszer 
lépjen (abban a körben, amelyben ezt a lapot kijátszották). Amint a kártya hatása 
teljesült, a lap eldobásra kerül – azaz kikerül a játékból.

A Páncélozott, egy esemény kártya, amely megakadályozza egy katona halálát egy 
másik katona akciójával vagy egy kártya hatásával szemben. A kártya hatása a követ-
kező körig tart. Amint a kártya hatása teljesült, a lap eldobásra kerül – azaz kikerül a 
játékból.

A Héra kártyának - hasonlóan a többi Istenek & Hősök kártyához- van egy tartós 
hatása. Ezzel a kártyával megakadályozhatod katonáid egy másik játékos által 
birtokolt kártya miatti halálát. A kártya hatása állandó és a játék végéig tart. 
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A Poszeidón is az Istenek kártyákhoz tartozik és mindegyik körben felhasználhatod 
egyszer a játék során. A Poszeidón kártya esetében esélyed van elmozgatni ellenfeled 
egyik katonáját (kivéve azt, ami a kincset hordozza vagy ellenfeled utolsó katonája). 

A Medúza a Fenevad kártyák egyike. Ha valamelyik játékos katonája eljut a labirin-
tus belsejébe és felveszi kincset, akkor Fenevad pakli legfelső lapja kihúzásra kerül 
és annak szövege aktiválódik. A Medúza hatása, hogy a labirintus falai nem mozdul-
hatnak a játék hátralévő részében. Vagyis a falak mozgatása (amely az alapszabály 
szerint, a játék állandó eleme) megszűnik – egészen a játék végéig.

2. FÜGGELÉK: KÁRTYÁK 

A kincshordozó köteles eldobni, azaz játékon kívül helyezni Istenségét vagy Hősét.

FENEVADAK 
MÍNOATAUR 
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A kincshordozónak el kell dobnia eseménykártyáit – azaz játékon kívül kell helyeznie 
azokat.

SZFINX 

A labirintus falai egy helyben maradnak. A kártyalapok hatásai már nem befolyásolhatják 
a labirintus falainak mozgását.

MEDÚZA

A labirintus falai minden körben kétszer mozognak.
HYDRA

Ez a lap nem befolyásolja a játékot.
SZIRÉNEK 

Minden játékosnak meg kell ölnie egy katonáját.
CICLOP 
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Katonáid nem lelhetik halálukat egy másik játékos kártyája által. 
HERA

Válaszd ki ellenfeled egyik katonáját – ő a következő körig nem mozoghat (kivéve, ha a 
katona a kincshordozó vagy ellenfeled utolsó élő katonája) 

ZEUS

Mozgathatod ellenfeled katonáinak egyikét (kivéve, ha az kincset hordoz vagy egy 
egyedüli katona).

POSEIDONS 

Katonáid egyike kétszer mozoghat a köreidben (kivéve ha kincshordozó).
HERMÈS 

ISTENEK & HŐSÖK

Katonáid közül egy mozoghat átlósan köreid alatt (kivéve, ha kincshordozó).
DEDAL
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Katonáira nem lehet hatással a Hirtelen Halál lap. Ellenfeleid katonái nem feltámaszthatók 
az Esemény kártyák.

HÁDES 

Katonáid közül egy képes átmenni a labirintus falin (kivéve a kincshordozó).
ARIADNÉ 

Katonáid nem eshetnek áldozatul a labirintus csapdáinak.
THÉZEUSZ 

Eldobhatsz egy kártyalapot a kezedből egy katonád feltámasztásáért cserébe. Helyezd a 
választott katonát a labirintus bejáratához.

ATENA 

Kiválaszthatsz egy saját és egy közvetlenül mellette álló ellenfél katonát: mindkettő meghal 
(kivéve, ha fal van közöttük).

IKARUSZ 
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Cseréld meg ellenfeled egyik katonájának pozícióját egy saját katonáddal (kivéve ha vala-
melyikük kincshordozó).

METAMORFÓZIS 

Öld meg ellenfeled egyik katonáját, ha az egy saját katonád mellett áll (kivéve, ha fal van 
közöttük).

HITELEN HALÁL 

Egyik katonád átlósan mozoghat ebben a körben (kivéve, ha a katona kincshordozó).

ATHÉNÉ ÁLDÁSA 

ESEMÉNYEK 

Eldobhatsz egy lapot a kezedből, hogy egy másik lapot az esemény pakliból húzz.
ORÁKULUM 

Válassz véletlenszerűen egyet ellenfeleid lapjai közül és nézd meg. Magadhoz 
veheted ezt a lapot egy általad választott saját lapodért cserébe.

MÍNÓS
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Áldozz fel egyet katonáid közül egy ellenfél katona megöléséért cserébe (kivéve, ha a kato-
na kincshordozó).

MÉLTÓSÁGTELJES HALÁL 

Támaszd fel katonáid egyikét, majd helyezd a labirintus bejáratához.

FELTÁMADÁS 

Egyik katonád kétszer mozoghat a körben (kivéve, ha a katona kincshordozó).
GYORSLÁBÚ 

Katonáid nem halhatnak meg ellenfél katonája vagy kártyájának hatása által ebben a kör-
ben.

PÁNCÉLOZOTT 

A labirintus falai kétszer mozognak ebben a körben.

MINOTAURUSZ HARAGJA 
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Válassz egy játékost. Kiválasztottad katonái nem mozoghatnak, csak ha újra a 
kiválasztott játékos kerül majd sorra. 

KIMÉRÁK TÁMADÁSA 

Katonáid átlósan is mozoghatnak ebben a körben (kivéve, ha a katona kincshor-
dozó).

AGILITÁS 

A labirintus falai az óra járásával ellentétesen mozognak ebben a körben.
INVERZIÓ 

Katonáid kétszer mozognak ebben a körben (kivéve az, amelyik kincshordozó).
ROHANÁS 

Katonáid átmehetnek a labirintus falain ebben a körben.

ENCELADUS CSAPÁSA 
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A labirintus falai nem mozdulnak ebben a körben.
DĚSIVÉ TICHO 

Vedd át az irányítást ellenfeled egyik katonája felett ebben a körben (kivéve, ha kincshor-
dozó).

SZIRÉNEK ÉNEKE 

Válassz ki egy játékost: meg kell ölnie egy saját katonáját, majd azt a labirintus bejáratához 
helyeznie.

PERSZEPHÓNÉ VÉGZETE 

Helyezz egy új katonát a labirintus bejáratához.

ZSOLDOSOK 

Használd ezt a lapot egy katonád halálának a megakadályozására.
DEUS EX MACHINA
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