Kilenc, kilences
A 2014-es tábor (Gondor dicsősége) egyéni játéka

A kártyák felépítése
A kártya értéke ebben az irányban
A kártya ikonja
A kártya hátoldala

A játék menete:
1. Mindkét játékos kiválaszt 5-5 lapot a kártyái közül.
2. Pénz feldobásával, kő-, papír-, olló játékkal, ujj-szkanderrel vagy egyéb, mindkét fél számára
elfogadható módon eldöntik, hogy ki legyen a kezdő játékos. A tábla 3x3 méretű és 9
mezőből áll. Hogyha a játékot nyomtatott tábla nélkül kell játszanunk (az eregioni
helyőrségben könnyen előfordulhat), a következőképpen kell eljárni: az első játékos
választ egy lapot a kezéből és azt lehelyezi az asztalra, majd bejelenti, hogy az a tábla
melyik mezője. Ez alapján már mindkét játékos könnyen el tudja képzelni a táblát,
annak maradék mezőivel. A használatos nevek: közép, felső, alsó, balszél, jobbszél, jobb
felső sarok, jobbalsó sarok, bal felső sarok, bal alsó sarok. Értelemszerűen az elsőként
lerakott lappal az első játékos meghatározza, hogy mely színnel játszik.
3. A másik játékos letesz egy lapot a kezéből a maradék üres mezők egyikére. Ha az előző játékos lapja
melletti egyik üres mezőre helyezi le a lapját, akkor lehetősége van azt elfogni.

Elfogás: ha frissen lerakott lapnak az egy vagy több oldala találkozik a másik játékos egy vagy több
korábban lerakott lapjával, akkor a kártyák azonos oldali értékeit össze kell mérni. A lapokat forgatni nem
lehet és a számoknak egy irányba kell állniuk. Ha a lerakott lap értéke nagyobb, akkor a másik lapot elfogja
a lerakó játékos. Az elfogás esetén saját színével megegyező oldalára fordítja, de a lap a táblán marad. Az
eredeti tulajdonosának van rá lehetősége, hogy később ugyanezzel a módszerrel visszaszerezze. FONTOS!
Csak saját körében tud elfogni lapot játékos. Hiába rendelkezik egy korábban lerakott lap nagyobb értékkel
abba az irányba, ahova az új lap lekerült, nem fogja el a frissen lekerült új lapot!
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4. A 3. lépés addig ismétlődik, amíg a tábla mind a kilenc mezője be nem telik, azaz lap kerül rá.
5. Összeszámoljuk, hogy kinek hány lap van a birtokában. Természetesen az elfogott lapokat az elfogóhoz
számítjuk. Ezen kívül a másodiknak lapot lerakó játékosnak marad egy lap a kezében, azt úgyszintén
számítjuk. Akinek több lapja van, az nyeri a játékot.
6. A játék végén a lerakott lapok annak a játékos birtokába kerülnek, akinek a színével fölfelé vannak
éppen a táblán. Azaz lehetséges, hogy egy játékos elveszíti a mérkőzést, de mégis jobb, vagy számára
hasznosabb lapokkal áll fel az asztaltól.

A kártyák típusai
Öt különböző típusú kártya van, mindegyiknek három erősségi szintje. A lapok erősségét a rajtuk szereplő
számok nagysága és elhelyezkedésük határozza meg. Egy-egy erősségi szinten többféle szám és eloszlás
tartozik egy-egy típushoz. Az öt típushoz tartozó különböző erejű jelzések a következők, soronként balról
jobbra haladva a gyakori, a ritka és a nagyon ritka lapok (A legendás lapokat a táborban fedjük majd fel):

A játék körülményei
Néhány, nem közvetlenül a játékra vonatkozó szabályt minden játékosnak be kell tartania. Megszegésük
esetén a játék bírái és vezetői: Luton (Mihály Zsigmond) és Eradan (Varga Zsolt) azonnal büntetésben
részesítheti a szabályszegőt. Tettének súlyosságától függően lapok elkobzásától kezdve a játékból való
kizáráson keresztül egészen a csapat gondori kegypontjainak csökkentéséig (utóbbival kapcsolatban lásd
az Eregion felfedezése című játék szabálykönyvét). Ezek a kiegészítő szabályok az alábbiak:






Minden táborozó játszik, amíg úgy nem dönt, hogy ki nem száll a játékból. Ekkor a kezdő
lapkészlettel megegyező értékben kell lapokat beszolgáltatnia Lutonnak vagy Eradannak, akik
felírják a nevét. Ettől a ponttól kezdve ő lapot nem birtokolhat, nem őrizhet, a játékkal nem
játszhat, bajnokságon nem vehet részt.
Minden kihívásra válaszolni kell, de a kötelesség egy játszmára vonatkozik. Egyetlen alkalommal a
kihívott kérheti a játszma elhalasztását (pl. míg befejezi az ebédjét), ez után a játékot le kell
játszani. Hogyha másodszorra hív ki egy játékos egy másikat, akkor annak jogában áll
visszautasítani a játszmát – aznapra vonatkozóan.
A játékidőt a pakli összeválogatásának elhúzásával vagy egy-egy lap lerakása esetén az indokoltnál
hosszabb gondolkodással elhúzni nem illendő, szabályszegésnek minősül. Előzetes tapasztalataink
alapján elmondhatjuk, hogy egy-egy játék 5-10 percnél ritkán hosszabb.









A játékban az ellenféltől megszerzett lapokon kívül a játékos indokolt esetben (pl. saját lapjai
gyengék, nem tesznek ki öt darabot) csapattársától kérhet néhányat. Hogyha egy játszmában
összes lapját elveszíti és ezt ellenfele Lutonnak vagy Eradannak igazolja, akkor új kezdő csomagot
kaphat, de ezzel a tábor ideje alatt egy-egy csapat korlátozott alkalommal élhet! Ezen felül kiemelt
személyektől jutalomként, Eregion területeinek felfedezéséért is járhat kártyalap.
Bár minden játékos érdeke, hogy lapjait a kezében tartva azokat elrejtse, azok számát bármikor
ellenőrizheti ellenfele: ekkor egyértelműen meg kell mutatni, hogy pontosan hány darab lap van a
kezében – természetesen azok erejét nem kell felfednie.
Ugyanígy minden játékos érdeke, hogy lapjait a kezében tartva azokat elrejtse, ám ha mégsem
törekszik erre, a másik játékos akkor is kerülje, hogy ellenfele lapjainak kifürkészésével akarjon
előnyre szert tenni.
A legendás lapok birtoklását Lutonnak vagy Eradannak be kell jelenteni, ők a birtokos nevét
felírják. Hogyha legendás lappal rendelkező játékost hívnak ki játszani, vagy ő hív ki mást, akkor,
ha nem is játszik a legendás lappal, de kevesebb lapot birtokol a játszma végén, mint ellenfele,
akkor kötelessége átadnia a legendás lapot ellenfelének. (Természetesen, ha aznap még nem hívta
ki ellenfelét, megpróbálhatja azonnal kihívni őt és visszaszerezni a legendás lapot.)

További szabályok
Az alábbi szabályok a játék részét képezik, de ha a játékosok megegyeznek egymással, akkor nem kötelező
őket használni. A FAL és LÁNC szabályok alkalmazásához a PÁR és/vagy IKER szabályok használata is
szükséges.

Pár
Ha a frissen lerakott lap két korábban lerakott lappal szomszédos, és mindkét irányban az ott lévő két
érték (a lap értéke és a vele szomszédos lap értéke) összege ugyanakkora, akkor mindkettőt elfoghatja nem kell, hogy mindkét eredetileg lent lévő lap a másik játékosé legyen.
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IKER
Ha frissen lerakott lap két korábban lerakott lappal szomszédos és mindkét irányban az ott lévő két érték
(a lap értéke és a vele szomszédos lap értéke) ugyanakkora, akkor mindkettőt elfoghatja - nem kell, hogy
mindkét eredetileg lent lévő lap a másik játékosé legyen.

FAL
Csak PÁR vagy IKER szabályokkal kombinálható. Ebben az esetben nem szükséges, hogy két másik lappal
legyen meg az egyenlőség vagy összeg, hanem a tábla bármely széle 10-es értékű lapnak számít és
kiválthatja az egyik lapot.
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Lánc
Csak PÁR vagy IKER szabályokkal kombinálható. A LÁNCNÁL, ha sikeresen elfogsz egy lapot vagy lapokat
PÁRRAL vagy IKERREL, akkor az elfogott lapok úgy viselkednek, mintha most tetted volna le őket és
azokkal is elfoghatsz lapokat. Az így elfogott lap már nem fog el további lapokat.

