
74 speelkaarten:
rten‘ L18 aetiekaa 18 doelkaarten 2 dwergenkaarten

trt speloverzicht
ie een kuil graaft voor een ander. ...! Beide dwergen moeten kiezen: bouwen zegezamenlijk een tunnel of proberen
e het alleen? Hoe dan ook gaat het erom de plannen van de tegenstander op het juiste moment te saboteren. Met
'Ĳ 0 ’ “ ' v w«r.u - u w “ ‚ ‘ 0 ‘ . o - - l eemm‘dwergve iseha f t zich het beslissende
rdeel om het goud op te eisen. Na3 ronden wint de dwerg met de meeste goudstukken.

n iser even geen tweede dwerg beschikbaar. dan kan deeenzame dwerg het solospel proberen. Lukt het hem omeen
ffeetieve tunnel te bouwen en de hindernissen te omzeilen?

m a . . ‑
.Voorbereiding ‘
‘orteer despeelkaarten op gangenkaarten. actiekaarten. doelkaarten en dwergenkaarten.
eide spelers krijgen 1dwergenkaart en leggen deze open voor zich neer. ln plaats daarvan kunnen de spelers ook een

{dwerg met voetje nemen. v
Uoek de2startkaarten (ze tonen een ladder met een dwergenmuts) uit destapel gangenkaarten. Schud de 18
oelkaarten en leg er 6 gedekt op tafel met destartkaarten erbij (zie deai’oeeldìng hieronder). Deresterende
oelkaarten zijn pas later nodig. ln de loop van het spel ontstaat vanuit de startkaarten een gangenstelsel. Daarbij
ogen gangenkaarten de grenzen van onderstaande afbeelding overschrijden.

rà

6gedektedoelkaarten

4 kaarten tussenruimte



‘ en deze handla’díngdienen òi‘n de
‘ gflstandmamdekaartenprecies te

deoverige 34 gangenkaarten en alle actiekaarten doorîlkaar. Beide
krijgen 6 kaarten en nemen deze in de hand.

Lterende kaarten‘vormen een gedekte stapel.
de8dwergenfiches en 2sleutels klaarvoor gebruik. " z á

o e d b 'nt. L R " " " " " " " " " " " " " " " " " " " jÍ; gr n? werg eg! ‘ Gedektestapel
f) CIVCI'IOO ' ‚ met ruimte voor
' speler die aan de beurt is. kiest 1 van de volgende 4 mogelijkheden (zie A tlm D hieronder): ‘yîegsmpel

‚L ' Actie Kaarten trekken
A. 1 gangenkaart in het gangenstelsel leggen Q 1
B. 1actiekaart spelen 1
C. 2 handkaarten afleggen en 1 vóór zich liggende actiekaart verwijderen 1
D. Passen en 1 of 2 kaarten afleggen z 1 of 2

'ahet uitvoeren van de actie trekt hij het aangegeven aantal kaarten. Daarmee is zijn beurt afgelopen. Nu is de andere
eler aan de beurt. Zo gaat het door totdat de ronde is afgelopen.
et op: als degedekte stapel leeg is.vervalt het trekken van kaarten. Despeler moet alsnog 1van de 4 mogelijkheden

en. Heeft een speler geen handkaarten meer. dan is vooglem de ronde voorbij. Deandere speler speelt door totdat
u ' - , 1 " : " ‐ ' 4 " ” Í ' " ' " " ' ‐ ‐ . . " ‘ ‚ g " ‘

Eengarage
m

nkaar‘t spelen
Gangenkaarten vormen 1of 2 routes naar de doelkaarten. .
Een speler moet een gangenkaart aan een al op tafel
liggende gangenkaart pasen. Daarbij moeten alle gangen
aan alle zijden aansluiten. Hij mag gangenkaarten niet
horizontaal leggen (zie afbeelding). Beide spelers proberen u
een verbinding tussen hun startkaart en de doelkaarten te È

u maken. Het is mogelijk dat de routes van de spelers zich in '
‘ de loop van een ronde verenigen. Vanaf dat moment mogen beide spelers van dezelfde

route gebruik maken.
Let op: bij het leggen van een nieuwe gangenkaart moet er een ononderbroken route
van deze kaart naar de eigen startkaart bestaan.

‚ruwteen speler een ononderbroken route van zijn startkaart naar een gedekte doelkaart, dan draait hij deze om en
deze aan de aangrenzende gangenkaarten. Heeft hij meer mogelijkheden. dan kiest hij er een.

't op: het kan voorkomen dat een doelkaart niet passend gelegd kan worden. Bij uitzondering mag de doelkaart dan
ch op zijn plek gelegd worden (de verbinding met de zojuist gelegde kaart moet altijd behouden blijven).
peciale gangenkaarten

ru 2x en Dubbele bocht 2x : de 2 ‚ Gang met ladder: degang op deze kaart heeft
l Vgangen op de kaarten zijn niet met elkaar ‘ een rechtstreekse verbinding met de startkaart

p verbonden. Bij het leggen van deze kaart van dezelfde kleur. Deze kaart mag aan een
‘ ’ gangenkaart naar keuze gelegd worden. maar .

:\ 5 niet direct grenzend aan een doelkaart of een Í‑
" gangenkaart met goud.

moet er van ten minste e'én van deze
gangen een route naar deeigen startkaart
bestaan.

‚ a ;‚ .. V : gegil?”



uitsluitenddoor de de ‚
betreffende kleur gebruikt worden. Voor de
andere dwerg geldt dezeggang als geblok‑
keerd zolang hij geen sleutel'gebruikt omde
‚deur te openen (zie '1 aetiekaart spelen').

'Goudstukken verzamelen'].

Gang met trol j3xl: detrol blokkeertïde gang achter zich.Willen despelers detrol voorbij. dan moeten
V‘ zehemmet 1goudstuk omkopen.Besluit van deSpelers om dat in zijn beurt te doen, dan legt hij een
ä dwergenfiehe met zijn kleur naar bovenop de trol. Aan het einde van de ronde moet deze speler 1van zijn
goud‘stukken in devoorraad terugleggen,

ë Let op: isdetrol omgeko'ehgdanlaat hij derestvan het spel beide spelers door.

VGoudstukkenverzamelen ‚ ‚ r, r
’ Vormt een speler een ononderbroken'route van zijn startkaart naar een kaart met goud. dan legt hij een dwergenfiche
it devoorraad met zijn kleur naarbovenop Hijontvangt dit goud aan het einde van de ronde.ook als de
ute later onderbroken wordt. g ' . ‘ r
op: vormt een spelermet een kaart een routegvan.de„startkaart van deand speler naar een doelkaart (en niet

íegelijkertijd van‘de eigen startkaart). dan legtdit‐andere speler een dwergenfi emet zijn kleur naar boven op

B. 1 actiekaart spelen ‚
Eenspeler met een aetiekaart de:andere speler saboteren,zichzelf helpen. kaarten uit het gangenstelsel verwijderen
of informatieover doelkaarten inwinnen. ‚ ‚

r Eenspeler mag een sabotagekaart vóór deandere speler leggen.Heefieen speler een sabotagekaart
‚ voor zich. dan‘îmag‘"hij ' beurtgeen gangenkwt nas‘ Ĳ voegen. Hij moet kiezen voor'

_ ' . Vn 1gelijke actiekaart voor zicht."

Eenspeler kan een reparatiekaart'gebmik'en omeen sabotagekaart die voor hem ligt te verwijderen.
Hij moet dan een reparatiekaart spelen met ten minste hetsymwa dat opdesabotagekaart staat.
Leg zoweldereparatie‐ als desabotagekaart opde'aflegstapel. Met de reparatiekaart met 2 symbolen
kan een speler maar 1sabotagekaart verwijderen. niet beide!

Een speler kan met een sleutelkaart een deur van dekleur van deandere speler openen. Hij pakt dan r
een sleutel uit devoorraad en legt deze qp debetreffendedeur. Hij legt degspeelde sleutelkaart o‚
de aflegstapel.
Let op: het ismogelijk dat een speler door het spelen van een sleutelkaart goud zonder dwergenfichsv
bereikt. Hij mag dan direct een dwergenfiche met zijn kleur naar boven op het goud leggen.

Een speler kan een instortingkaart gebruiken omeen kaart uit het gangenstelsel te verwijderen. Leg
deze samen met degespeelde instortingkaart opdeaflegstapel.
Let op: het is niet toegstaan ommet een instortingkaart een startkaart. doelkaart. gangenkaart met1‘
goud of een gangenkaart met een trol te verwijderen. ‘ '

Eenspeler die een schatkaart speelt. magiéén van dedoelkaarten bekijken. Leg dedoelkaart daarna i
weer gedekt terug. Leg degöpeelde schatkaart op deaflegstapel.

. 2 kaartenafleggen
speler mag 2 kaarten naar keuze afleggen om een voor zich liggendesabotagekaart naar keuze te verwijderen.

Let op: hijmag nadeze actie maar 1 kaart trekken. Hijspeelt de rest van de ronde dus met een kaart minder.
gD. Passen g V
Een speler die niets kan of wil spelen, moet passen. Hij legt 't of 2 kaarten af en trekt daarna hetzelfde aantal kaarten ' '
van degedekte stapel.

Eindevannemende



is respeler n t kaartenmet goudstukken waar'eei’r dwergenfiche van zijn kleur ligt en legt deze voor zich. Deze
en komen in volgende rondenniet meer in het spel. lederespeler moet nu goudstukken betalen voor de trollen di
heeft‘omgekochtsíl goudstuk per trol met een eigen dwergenfiche). Kan een speler niet gepast betalen. dan moet h
‘waardevollere kaart inleveren (er is geen wiselgeld). Heeft een speler niet voldoende goudstukken. dan betaalt hij
- wat hijheeft.

‚j eopenliggende doelkaarten terug in de doos. Schud doelkaarten die nog gedekt op tafel liggen door de stapel nog
' gebruikte doelkaarten. "

î'ieuwe ronde
edestartkaarten en 6 nieuwedoelkaarten op tafel zoals onder "Voorbereiding' beschreven.Schud alle actiekaarten
resterende gangenkaarten door elkaar en leg deze als gedekte stapel op tafel. ledere speler ontvangt 6 kaarten.Alle

2 ergenfiehes ensleutels zijn weer beschikbaar. Despeler met het minste goud begint. Bij een gelijke stand begint d
uwedwerg. ’
udevan het spel

itîspeleindigt na de derde ronde. Despeler met de meeste goudstukken wint.

spelregels voor 2 spelers zijn van kracht. Pasdevolgende wijzigingen toe: "
reiding‘:

is‘ speler kiest een dwergenkleur en legt de andere dwergenkaart en de
behorende startkaart terug in de doos. Hij legt 6 dwergenfiches klaar voor

gebruik (doedeandere 2 terug in dedoos). Deafstand tussen destartkaart en
de doelkaarten bedraagt 7 kaarten.

startkaart 7 kaarten tussenruimte
. 1 2 3 4‘i 5 ì 6

l 1„‚‚‚_‚ 2. ‚ ‚‚

6gedekte doel/matten

I 4speler trekt aan het begin van elke ronde 10kaarten van de gedekte stapel
' legt deze Opzij. Dezeworden in de volgende rondeweer meegelsehud.

lverloop - Actiekaarten:
' t despeler een sabotagekaart van de gedekte stapel. dan moet hij deze
reet voor zich neerleggen en een nieuwe kaart trekken.Trekt hij een
botagekaart die hij al voor zich heeft liggen. dan legt hij je getrokken kaart
nder effect af.Trekt despeler een instortingkaart, dan moet hij deze direct
elen endeals laatste gelegde gangenkaart zonder goud of trol uit het gangenstelsel verwijderen.

‘ pelverloop ‐ Nieuwe ronde
oeg de 10 kaarten die aan het begin van de ronde opzij zijn gelegd weer aan degedekte stapel toe. Bereid de volgende
ronde daarna zoals gebruikelijk voor.
inde van het spel: 0‐14 punten Dat was niks...
ye speler probeert zoveel mogelijk goudstukken te 15-19 punten Redelijke prestatie
verzamelen. ln de tabel hiernaast kan hij aflezen hoe .2 ‐ E !Vgoed hĳ het heeft gedaan. 1 24 punten en neu5je voor goud
‘ i 25+ punten „Meester van de grot! I
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