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För 2–4 spelare från 7 år

Spelidé: Max J. Kobbert 
Författare: Michael Feldkötter

Design: DE Ravensburger,  
KniffDesign (spelanvisning)

Foto: Becker Studios
Redaktion: Philipp Sprick

Välkommen till tornens labyrint! 
Här går det uppför! Trollkarlar, häxor och trollkarlslärlingar springer 
trappa upp och trappa ner genom labyrinten för att hitta de eftertraktade 
skatterna snabbare än sina medspelare. De använder sig av sina magiska 
krafter för att flytta stora torn och trolla sig till de högsta höjderna och 
djupaste dalarna!

Förberedelser 
Innan den första omgången: 
Förbered spelet så som det visas på den medföljande uppbyggnadsplanen.  
Lossa försiktigt alla kort från stansningen. 

Innehåll 
1  1 spelplan med 9 fasta torn 
2  17 rörliga torn 
3  4 spelpjäser 
4  4 runkort 
5  12 skattkort 
6  24 trollerikort
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Före varje omgång: 
1. Lägg spelplanen mitt på bordet. Ställ de  

rörliga tornen på spelplanens lediga fält så  
att det bildas en slumpmässig labyrint. Ett 
torn blir över. Det ska användas för den första 
förflyttningen av tornraderna.

2. Varje spelare väljer en spelpjäs med den 
färg som han/hon önskar och ställer den 
på spelfältet med samma färg i tillhörande 
hörn på spelplanen.

3. Varje spelare får ett runkort i sin 
färg. De visar runstenen på  
spelplanens mitt. Spelaren lägger 
kortet med framsidan upp fram-
för sig. Resterande runkort läggs 
tillbaka i asken.

4. Skattkorten blandas och delas upp mellan spelarna. Spelarna 
lägger korten i en bunt framför sig utan att titta på dem.

5. Trollerikorten blandas och varje spelare får ett kort som inte 
visas. Varje spelare får titta på sitt trollerikort utan att visa 
det för de andra spelarna. Resten av trollerikorten läggs i en 
bunt med baksidan upp. 

Mål
Genom att flytta tornen på ett smart sätt banar man väg  
genom labyrinten och flyttar sin spelpjäs till de eftersökta 
skatterna. Detta gör man genom att klättra uppför och nerför 
tornen och minst en gång under spelets gång gå till runstenen 
mitt på spelplanen. Vinnare är den som först hittar alla sina 
skatter och runstenen och därefter går tillbaka med sin  
spelpjäs till startplatsen.

Förlopp
Varje spelare tittar på det översta skattkortet i sin bunt utan 
att visa det för de andra spelarna. Korten visar den första  
skatten som ska hittas. Den som har mest svindel startar 
spelet. Om man är tveksam är det den som är yngst som får 
börja. Därefter går turen medurs. Den som står i tur måste 
först flytta en serie torn i labyrinten (1.). Därefter får spelaren 
flytta sin spelpjäs (2.). 

1. Flytta torn 
På spelplanen finns det åtta gyllene pilar. De visar vilka  
tornserier som kan flyttas med hjälp av det överblivna tornet. 
De torn som är markerade med ett vitt ”X” kan däremot inte 
flyttas. När det är din tur bestämmer du dig för en rad. Där  
skjuter du in tornet så att exakt ett torn på motsatt sida 
flyttas ut. Tornet får inte skjutas in på samma ställe som det 
sköts ut från i föregående drag.

Tips: 
Lämna kvar tornet på det ställe som det sköts ut ifrån tills det ska  
användas. Då ser du direkt var du inte får skjuta in det.
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Har din eller någon annans spelpjäs skjutits ut från labyrinten vid  
förflyttningen? Då ska den genast ställas på tornet som precis  
har skjutits in. Denna förflyttning av spelpjäsen räknas inte som  
ett drag.

Tips: 
Med ett sådant ”sidbyte” kan du flytta din pjäs närmare den eftersökta skatten,  
eller försöka göra det svårare för dina motståndare ... 

2. Flytta spelpjäsen
Efter att tornen har flyttats får du i princip flytta din spelpjäs så långt du vill.  
Du får flytta förbi en annan spelpjäs eller ställa dig på en upptagen ruta. Du kan även bestämma  
dig för att inte flytta din spelpjäs. När du flyttar spelpjäsen måste du dock alltid tänka på följande regler:

Tips: 
• Det är lätt att förstå reglerna  

om du tänker dig trappsteg:  
Då tar man inte mer än ett steg åt gången ... 

• Hur högt ett torn är ser man enkelt på hur  
många lager sten de är uppbyggda av.

Trollkarlen står på den andra nivån. Han kan flytta framåt ett steg nedåt till 
den första nivån. Han kan även flytta åt vänster ett steg uppåt till den tredje  
nivån (gröna pilar). Däremot kan han inte flytta åt höger två steg uppåt till  
den fjärde nivån. Han kan inte heller flytta helt åt vänster från den tredje  
nivån direkt ner till den första nivån (röda pilar).

Regel 2:
Varje torn som du går till måste vara lika högt eller maximalt ett steg 
högre eller lägre än det torn som din spelpjäs kom från.

Trollkarlen vill gå till bägaren. Den kommer han till via 
en oavbruten väg.

Regel 1:
Du måste kunna gå till önskat fält via en  
oavbruten väg i labyrinten. Det är inte tillåtet att 
gå genom väggarna!

Exempel: 
Den gröna trollkarlen vill komma till den lilla flaskan. För att  
göra det flyttar han fem fält bort i samma drag. Han går  
först ner en nivå och flyttar därefter ett steg på samma  
höjd, går därefter ett steg uppåt, ytterligare ett steg uppåt  
och därefter åter ett steg ner.
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Beroende på var din spelpjäs står sker nu följande: 

Står du på din eftersökta skatt?  
 Grattis! Lägg skattkortet med framsidan upp bredvid din 

bunt. Nu får du titta på nästa skattkort i bunten. Det visar 
ditt nästa mål. 

Står du inte på din eftersökta skatt? 
 Det är inte så farligt! Ta som kompensation ett trollerikort 

från den dolda bunten. 

Står du på runstenen? 
 Om det är första gången du står här så har du klarat den 

uppgiften och får vända på runkortet som ligger öppet 
framför dig.  
Om du har varit där tidigare (och redan har vänt ditt  
runkort) tar du i stället ett trollerikort från den dolda  
bunten. 

Efter att din spelpjäs har lämnats stående är ditt drag slut. 
Man kan inte hitta flera skatter i samma drag.

Slutet
Den som har hittat alla sina skatter och har besökt runstenen 
måste ta sig tillbaka till sin startruta. Den som först lyckas 
med detta vinner! 

Undantag: Trolleri! 
Med hjälp av trollerikorten kan du hoppa över stegreglerna: 
Beroende på vilket trollerikort du har kan du använda det 
en gång för att övervinna en valfri höjdskillnad uppåt eller 
neråt. Det finns tre typer av trollerikort: 
 

 
Det här kortet kan du använda för att 
klättra upp till valfri nivå en gång.

Det här kortet kan du använda för att 
klättra ner till valfri nivå en gång.

Det här kortet är en joker. Det kan du  
använda för att klättra upp eller ner till 
valfri nivå en gång.

Glöm inte: 
Du kan visserligen använda korten för  
att trolla dig uppåt eller neråt, men  
det får inte finnas några hinder på vägen  
(se regel 1)! 

Du får använda trollerikorten när som helst när det är  
din tur. Det är även tillåtet att använda flera trollerikort  
i samma drag! (Hur man får fler trollerikort får du veta 
längre ner.) Lägg de använda trollerikorten i en hög med 
framsidan uppåt bredvid bunten med dolda trollerikort. 
Om de  skulle ta slut så blandas korten i den öppna  
bunten och läggs med baksidan uppåt.

Tips och tricks

Tips för spel med yngre barn. 
För barnen fungerar alla trollerikort som joker. Det innebär  
att de kan använda alla trollerikort för att klättra godtyckligt 
högt upp eller långt ner en gång. 

Ihoppackningstips: Efter spelet är före spelet! 
Du kan enkelt ha labyrinten startklar för nästa spelomgång: 
Ta ut papp-tabletten ur asken genom att ta i de färgade  
flikarna och ställ den uppbyggda spelplanen på den. Sänk  
ner spelplanen med hjälp av tabletten i spelasken. För nästa 
spelomgång kan du lyfta ut den i flikarna. Byt ut några  
rörliga torn före start och sen kan spelet starta!

© 2020
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Familiespil for to til fire spillere fra 7 år.

Spilidé: Max J. Kobbert 
Forfatter: Michael Feldkötter

Design: DE Ravensburger,  
KniffDesign (spillevejledning)

Billeder: Becker Studios
Redaktion: Philipp Sprick

Velkommen til tårnenes labyrint! 
Her kommer man højt til vejrs! Troldmænd, hekse og troldmandslærlinge 
iler gennem labyrinten op og ned ad trapper for at samle de eftertragtede 
skatte sammen hurtigere end medspillerne. Til det formål udnytter de 
deres magiske evner til at flytte kæmpemæssige tårne og trylle sig op på 
de højeste bjerge og ned i de dybeste dale!

Forberedelse 
Før første spil:
Opstil spillet som vist på vedlagte oversigtstegning.  
Tryk samtlige kort forsigtigt ud af de udstansede plader. 

Indhold 
1  1 spilleplade med 9 faste tårne 
2  17 bevægelige tårne
3  4 spillefigurer 
4  4 runekort 
5  12 skattekort 
6  24 tryllekort
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Før hvert spil: 
1. Anbring spillepladen midt på bordet. Stil de  

bevægelige tårne på spillepladens ledige felter, 
således at der dannes en tilfældig labyrint. Der 
bliver ét tårn tilovers. Dette tårn er det første, 
der flyttes.

2. Hver spiller tager en spillefigur i en  
selvvalgt farve og stiller den på spillefeltet 
med samme farve i det tilsvarende hjørne 
af spillepladen.

3. Hver spiller gives runekortet i den-
nes farve. Det viser runestenen fra 
spillepladens midte. Anbring kor-
tene åbent foran jer. De øvrige ru-
nekort lægges tilbage i æsken.

4. Skattekortene blandes og fordeles ligeligt blandt samtlige 
spillere. De lægges som en skjult tryllekortbunke foran hver 
spiller, uden at nogen ser billedsiden.

5. Tryllekortene blandes og hver spiller gives ét med  
bagsiden opad. Hver enkelt spiller må kigge på sit tryllekort 
i hemmelighed. De resterende tryllekort lægges ud som  
skjult tryllekortbunke. 

Formålet med spillet
Man baner sig vej gennem labyrinten ved at flytte tårnene  
på en velovervejet måde og flytte sin spillefigur til de søgte 
skatte. Til det formål skal man klatre op og ned ad tårne og 
mindst én gang i løbet af spillet besøge runestenen i  
spillepladens midte. Vinder er den spiller, der først har fundet 
alle sine skatte og runestenen og derefter har flyttet sin  
spillefigur tilbage til sit startfelt.

Spilleregler
Hver spiller kigger i hemmelighed det øverste skattekort  
i sin bunke. Det viser, hvilken skat spilleren skal finde som  
den første. Spilleren med mindst højdeskræk begynder spillet.  
I tvivlstilfælde må den yngste spiller begynde. Og så fortsætter 
turen ellers rundt om bordet i urets retning. Den spiller, hvis 
tur det er, skal altid først flytte en række tårne i Labyrinten (1). 
Derefter må spilleren flytte sin figur (2).

1. Flyt tårne
Langs kanten af spillepladen er anbragt 8 gyldne pile. De viser, 
hvilke tårnrækker der må flyttes ved hjælp af det ledige tårn. 
De tårnrækker, der er markeret med et hvidt kryds (X), må  
derimod ikke flyttes. Når det er din tur, udvælger du dig en 
række. Dér flytter du tårnet så langt ind, at der på modsatte 
side bliver skubbet præcis ét tårn ud. Tårnet må ikke skubbes 
ind igen på præcis samme sted, hvor det blev skubbet ud i  
forrige træk.

Tip: 
Det nemmeste er at lade tårnet stå på det sted, hvor det blev skubbet 
ud, indtil du vil bruge det. Så kan du med det samme se, hvor du ikke 
må flytte det ind igen i dette træk.
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Er din medspillers figur blevet blevet skubbet ud af labyrinten?  
Så stil den med det samme lige overfor på det tårn, der netop er  
blevet skubbet ind. Det tæller ikke som et træk med figuren.

Tip: 
Ved hjælp af den slags „sideskift“ kan du bringe din figur tættere på den skat,  
du søger efter, eller skabe forhindringer for dine medspillere ... 

2. Flyt figuren
Når du har flyttet figuren, må du i princippet flytte fin figur lige så langt, du vil. Du må  
bevæge dig forbi en anden figur og/eller blive stående på et besat felt. Du må også gerne  
lade være med at flytte din figur, men hvis du flytter den, skal du overholde disse to regler:

Tip: 
• Reglerne er nemme at lære, hvis man  

tænker på, hvordan man går op og ned ad trapper: 
Så skal man nemlig heller aldrig gå mere end ét 
trin opad eller nedad ad gangen ... 

• Hvor højt et tårn er, er nemt at aflæse på antallet 
af sten i hvert skifte. 

Troldmanden står på niveau 2. Han må rykke et trin fremad ned på niveau 1. 
Han må også gerne i stedet rykke et trin opad på niveau 3 (grønne pile). Til 
gengæld må han ikke rykke til højre, to niveauer opad på niveau 4. Han må  
heller ikke rykke helt til venstre fra niveau 3 direkte ned til niveau 1 (røde pile).

Regel 2:
Ethvert tårn, du bevæger dig til, skal stå i samme højde eller højst  
1 trin højere eller lavere end det tårn, som din figur kommer fra.

Troldmanden vil hen til skatten. Det kommer han ad 
en sammenhængende sti.

Regel 1:
Du skal rykke til det ønskede felt ad en  
sammenhængende sti gennem labyrinten.   
Det er ikke tilladt at gå igennem vægge!

Eksempel: 
Den grønne troldmand vil hen til flasken. Det gør han ved  
i samme træk at flytte sig 5 felter. Han går først 1 trin  
nedad, tager derefter 1 skridt på samme niveau, går  
yderligere 1 trin nedad, yderligere 1 trin nedad og til slut  
yderligere 1 trin nedad.
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Afhængigt af, hvor din figur står nu, sker der følgende: 

Står du allerede på din eftersøgte skat? 
 God fornøjelse! Så læg skattekortet åbent ved siden af  

din bunke. Nu må du se på det næste skattekort i din  
bunke. Det viser dit næste mål. 

Står du ikke på din eftersøgte skat? 
 Ikke noget problem! Så tag i stedet et tryllekort fra den  

skjulte tryllekortbunke. 

Står du på runestenen?
 Hvis det er første gang, du står der, så har løst denne  

opgave og må vende det runekort, du har liggende åbent 
foran dig.  
Hvis det ikke er første gang, du står der, således at du altså 
allerede har vendt dit runekort, så tag i stedet et tryllekort 
fra den skjulte tryllekortbunke.. 

Når din figur står stille, er dit træk slut. Man kan ikke finde  
flere skatte i ét træk.

Afslutning
Den spiller, der har fundet samtlige af sine skatte og besøgt  
runestenen, mangler stadig at rykke tilbage til sit startfelt. 
Den, der først klarer det, har vundet!
 

Undtagelse: Trolddom!
Ved hjælp af tryllekortene må I tilsidesætte  
trinreglerne: Afhængigt af tryllekortet giver det nemlig  
lov til 1× i dit træk at overvinde en vilkårlig højdeforskel 
opad eller nedad. Der findes tre forskellige slags  
tryllekort: 
 

Med dette kort må man klatre 1× så langt 
opad, man vil.

Med dette kort må man klatre 1× så langt 
nedad, man vil.

Dette kort er en joker. Med den må man 
klatre 1× så langt opad eller nedad, man 
vil.

Husk: 
Selvom kortene tryller dig opad eller  
nedad, skal stien være sammen  
hængende (se regel 1)! 

Tryllekort må bruges når som helst i en spillerunde. Man 
må endda bruge flere tryllekort i samme træk! (Hvornår 
man får tildelt yderligere tryllekort, fremgår nedenfor.) 
De spillede tryllekort lægges som åben fralægningsbunke  
ved siden af den skjulte tryllekortbunke. Hvis den skjulte 
tryllekortbunke på et tidspunkt bliver brugt op, så bland 
den åbne fralægningsbunke og læg den ud som ny skjult 
tryllekortbunke.

Tip og tricks

Tip til spil med mindre børn: 
For børnene gælder alle tryllekort som joker. Det vil sige, at  
de med et tryllekort kan klatre 1× så langt opad eller nedad, 
de vil.

Tip til oprydning
Efter spillet er lig med før spillet! Man kan simpelthen lade  
labyrinten stå klar til næste spil: Spillepladen løftes ud af 
æsken i de kulørte papfaner i siden, og den komplet  
opbyggede spilleplade stilles ovenpå. Derefter sænkes  
spillepladen ned i spilleæsken.  
Før næste spil løftes den ud af spilleæsken ved hjælp af 
papfanerne. Ombyt et par af de bevægelige tårne, og så  
kan det ellers gå løs!

© 2020
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For 2 til 4 spiller fra 7 år og oppover.

Spillidé: Max J. Kobbert 
Forfatter: Michael Feldkötter

Design: DE Ravensburger,  
KniffDesign (spillveiledning)

Bilder: Becker Studios
Redaksjon: Philipp Sprick

Velkommen til tårnlabyrinten!
Her bærer det rett til værs! Trollmenn, hekser og hele kostebinderiet løper 
trapper opp og trapper ned gjennom labyrinten for å bli førstemann til å 
slå klørne i de dyrebare skattene.  Ved hjelp av magiske krefter forskyver 
de digre tårn og tryller seg til topps og til bunns!

Forberedelse 
Før første spillomgang: 
Gjør klart spillet slik det blir vist på bildet.  
Trykk forsiktig ut at alle kortene. 

Innhold 
1  1 spillbrett med 9 faste tårn 
2  17 bevegelige tårn
3  4 spillfigurer 
4  4 runekort 
5  12 skattekort 
6  24 tryllekort
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Før hver spillomgang: 
1. Legg spillbrettet midt på bordet. Plasser de  

bevegelige tårnene på de ledige feltene på 
spillbrettet, slik at det dannes en labyrint.  
Ett tårn blir til overs. Det brukes til første 
forskyvning av tårnrekkene.

2. Hver spiller velger en spillfigur og setter 
den i det hjørnet av spillbrettet som har 
samme farge som figuren.

3. Hver spiller får et runekort i sin valgte  
farge. Det viser runesteinen  
som befinner seg i midten av  
spillbrettet. Legg kortet foran 
dere med bildesiden opp.  
Runekortene som blir til overs, 
legges tilbake i esken.

4. Bland skattekortene og fordel dem likt på alle spillerne. 
Legg dem i en stabel foran dere med bildesiden ned, uten  
å se på dem.

5. Bland tryllekortene og del ut ett – med bildesiden ned – til 
hver spiller. Hver spiller får ta en smugtitt på tryllekortet 
sitt. Resten av tryllekortene legges i en bunke med  
bildesiden ned. 

Mål
Skyv tårnene strategisk unna for å la figurene ta seg frem til 
skattene i labyrinten. Dere må her klatre opp og ned i tårnene 
og dra minst én gang til runesteinen i midten av spillbrettet. 
Vinneren er den som først kommer tilbake til startfeltet sitt 
med alle skattene sine og runesteinen.

Forløp
Hver spiller tar det øverste skattekortet i bunken sin og ser  
på det uten å vise det til de andre spillerne. Kortet viser den 
første skatten som spilleren skal finne. Den som er minst  
høyderedd, får lov til å begynne. Hvis dere ikke blir enige om 
hvem det er, får den yngste spilleren begynne. Spillet går  
deretter med klokken. Den som har turen, må alltid først skyve 
en tårnrekke i labyrinten (1). Deretter får han/hun dra figuren 
sin (2). 

1. Forskyve tårnene
Langs kanten av spillbrettet er det plassert 8 gylne piler. De  
viser hvilke tårnrekker dere kan forskyve med det frie tårnet. 
Tårnrekkene som er merket med en hvit «X», lar seg ikke 
forskyve. Når det er din tur, velger du deg ut en rekke. Skyv  
tårnet så langt inn i denne rekken at det blir skjøvet ut  
nøyaktig ett tårn på motsatt side. Tårnet får ikke skyves inn  
igjen på samme sted som det ble skjøvet ut fra ved forrige 
trekk.

Tips: 
La tårnet bli stående der du skjøv det ut, frem til du skal bruke det. Du 
ser da med én gang hvor du ikke får skyve det inn igjen i dette trekket.
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Blir din eller en annen figur skjøvet ut av labyrinten sammen med tårnet? 
Plasser figuren straks på tårnet som ble skjøvet inn. Dette teller ikke  
som flytting av figuren.

Tips: 
Du kan bruke slike «sidevekslinger» til å få figuren din nærmere skatten  
eller ergre medspillerne ... 
 
2. Dra figuren
Etter forskyvningen, kan du i prinsippet dra figuren så langt du vil. Det er opp til deg  
om du vil passere andre figurer eller bli stående på et felt som allerede er tatt. Du kan  
også velge å ikke flytte figuren din i det hele. Hvis du imidlertid flytter figuren din, må du følge  
disse to reglene:

Tips: 
• Reglene blir enklere å huske hvis  

dere tenker at det er som å gå i en trapp:  
Man skal ta bare ett trinn om gangen ... 

• Dere ser ut fra antall steinsjikt hvor høyt  
tårnet er.

Trollmannen står på nivå 2. Han kan gå rett frem ett trinn ned til 1. nivå. Eller 
han kan gå til venstre ett trinn opp til 3. nivå (de grønne pilene). Derimot kan 
han ikke gå til høyre og ta to trinn opp til 4. nivå. Han kan heller ikke gå til 
venstre fra 3. nivå rett ned til 1. nivå (de røde pilene).

Regel 2:
Hvert tårn du flytter til, må være like høyt eller maks 1 trinn høyere  
eller lavere enn tårnet som figuren din kommer fra.

Trollmannen ønsker å ta seg frem til kalken. Han  
kommer dit via en åpen vei.

Regel 1:
Du må ha klar bane gjennom labyrinten til 
ønsket felt. Det er ikke lov å gå gjennom vegger!

Eksempel: 
Den grønne trollmannen vil bort til flasken. Han flytter seg  
5 felt i samme trekk. Han går først 1 trinn ned, går deretter  
1 skritt på samme høyde, går 1 trinn opp, så 1 trinn til  
opp og til slutt 1 trinn ned.
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Avhengig av hvor figuren din står plassert, skjer følgende: 

Står du på skatten du var på leting etter? 
 Gratulerer! Legg skattekortet med bildesiden opp ved  

siden av bunken din. Du får nå ta opp og se på neste  
skattekort i bunken din. Den viser deg ditt neste mål. 

Står du ikke på skatten du var på leting etter?  
 Det går bra likevel! Ta et tryllekort fra bunken som ligger 

med bildesiden ned. 

Står du på runesteinen?
 Hvis det er første gang du står der, har du fullført denne 

oppgaven og får lov til å snu runekortet som ligger foran 
deg. Hvis du har vært der før (og dermed allerede snudd  
runekortet ditt), tar du i stedet et tryllekort fra bunken  
som ligger med bildesiden ned. 
Etter at figuren din har blitt stående, er trekket ditt ferdig. 
Det er kun lov å ta én skatt per trekk. 

Slutt
Etter å ha funnet alle skattene sine og vært innom  
runesteinen, er det om å gjøre å komme raskt tilbake til  
startfeltet sitt. Førstemann dit vinner! 

Unntak: Trolldom! 
Med tryllekortene kan du jukse deg unna trinnregelen: 
Avhengig av tryllekortet kan du nemlig ta så mange  
trinn du vil opp eller ned i 1 trekk.  
Det finnes tre typer tryllekort: 
  

Med dette kortet kan du klatre så høyt 
opp du vil i 1 trekk.

Med dette kortet kan du klatre så langt 
ned du vil i 1 trekk.

Dette kortet er en joker. Det betyr at du 
kan bruke det til å klatre så høyt opp eller 
så langt ned du vil i 1 trekk.

Men husk: 
Kortene tryller deg riktignok opp eller  
ned, men du må fortsatt ha klar bane  
til dit du vil (se regel 1)! 

Du kan bruke tryllekort når som helst i trekket ditt. Hvis  
du vil, kan du sågar bruke flere tryllekort i ett og samme 
trekk! (Dere kan lese mer nedenfor om hvordan dere  
skaffer dere ekstra tryllekort.) 
Brukte tryllekort legges i en bunke med bildesiden opp  
ved siden av bunken med ikke-brukte tryllekort som  
ligger ed bildesiden ned. Hvis dere bruker opp alle  
kortene, blander dere dem på nytt og legger dem på nytt  
i en bunke med bildesiden ned.

Tips og triks

Tips når dere spiller med yngre barn. 
For barna gjelder alle tryllekortene som jokere. Det vil si at  
de kan klatre så høyt opp eller så langt ned de vil i 1 trekk per 
tryllekort. 

Ryddetips: Gjør klart til neste gang!
Dere kan enkelt gjøre labyrinten klar til neste spillrunde:  
Løft pappbunnen etter de fargede hempene ut av esken og 
plasser det ferdigmonterte spillbrettet oppå. Sett deretter 
bunnen og spillbrettet tilbake på plass i esken. Når dere skal 
spille igjen, er det bare å løfte ut brettet etter hempene. Bytt 
om på noen av de bevegelige tårnene før start, så er det bare 
å spille i vei!

© 2020
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Peli 2–4 pelaajalle 7-vuotiaista alkaen

Pelin idea: Max J. Kobbert 
Tekijä: Michael Feldkötter
Design: DE Ravensburger,  

KniffDesign (peliohje)
Kuvat: Becker Studios

Toimitus: Philipp Sprick

Tervetuloa tornien labyrinttiin! 
Klassikkopeli nyt 3D-muodossa! Velho, noita ja muut hahmot astuvat 
portaita täynnä olevat labyrinttiin ja yrittävät löytää aarteita muita  
nopeammin.  Taikavoimillaan hahmot voivat liikuttaa jättimäisiä  
torneja ja ylittää suuria korkeuseroja.

Pelivalmistelut 
Ennen ensimmäistä pelikertaa: 
Valmistele pelilauta mukana toimitetun rakennusohjeen mukaisesti.  
Irrota kaikki kortit varovaisesti.

Sisältö 
1  1 pelilauta, jossa 9 kiinteää tornia 
2  17 liikuteltavaa tornia 
3  4 pelihahmoa  
4  4 riimukorttia  
5  12 aarrekorttia  
6  24 taikakorttia

FIN

1

2

3

4

5

6
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Ennen jokaista pelikertaa: 
1. Aseta pelilauta pöydän keskelle. Aseta liikkuvat 

tornit sattumanvaraisesti pelilaudan vapaisiin 
ruutuihin, niin että ne muodostavat labyrintin. 
Yksi torni jää ulkopuolelle. Sitä käytetään  
ensimmäisen tornirivin työntämiseen.

2. Jokainen pelaaja ottaa valitsemansa  
värisen pelihahmon ja asettaa sen  
vastaavan väriselle peliruudulle  
pelilaudan kulmassa.

3. Jokaiselle pelaajalle annetaan 
hahmon väriä vastaava  
riimukortti. Siinä on kuva  
pelilaudan keskellä olevasta  
riimukivestä. Kortti tulee asettaa 
kuvapuoli pelaajan eteen. Ylimääräiset riimukortit  
asetetaan takaisin laatikkoon.

4. Sekoita aarrekortit ja jaa ne tasaisesti kaikkien pelaajien  
kesken. Pelaajat asettavat ne eteensä pinoon kuvapuoli  
alaspäin katsomatta niitä.

5. Sekoita taikakortit ja anna kullekin pelaajalle yksi. Pelaajat 
saavat vilkaista taikakorttiaan näyttämättä sitä muille.  
Loput taikakortit asetetaan pinoon kuvapuoli alaspäin. 

Tavoite
Pelaajien tulee torneja työntämällä johdattaa hahmonsa  
labyrintin läpi haluttujen aarteiden luokse. Samalla hahmot 
nousevat ja laskeutuvat eri tornitasoille, ja vähintään kerran 
pelin aikana pelaajien on käytävä pelilaudan keskellä olevan  
riimukiven luona . Voittaja on se, joka löytää ensimmäisenä 
kaikki aarteensa ja riimukiven ja palaa pelihahmollaan  
takaisin aloitusruutuun.

Pelin kulku
Jokainen pelaaja vilkaisee pinonsa ylintä aarrekorttia 
näyttämättä sitä muille. Kortti osoittaa ensimmäisenä etsittävän 
aarteen. Korkeita paikkoja vähiten kammoava pelaaja aloittaa 
pelin. Jos siitä ei ole varmuutta, nuorin pelaaja aloittaa. Sen 
jälkeen pelivuoro siirtyy aina myötäpäivään seuraavalle  
pelaajalle. Pelivuorossa olevan on aina ensin työnnettävä yhtä 
labyrintin torniriviä (1.). Sen jälkeen hän saa siirtää hahmoaan 
(2.). 

1. Tornien työntäminen 
Pelilaudan reunalla on kahdeksan kultaista nuolta. Ne  
osoittavat, mistä kohdista tornirivejä voi työntää pelilaudan 
ulkopuolisella tornilla. Valkoisella X-kirjaimella merkittyjä  
tornirivejä ei voi työntää. Pelivuorossa oleva pelaaja valitsee 
ensin rivin. Sen jälkeen hän työntää pelilaudan ulkopuolella 
olevaa tornia niin paljon sisään, että tasan yksi torni työntyy 
toiselta puolelta ulos. Tornia ei saa työntää takaisin tismalleen 
samaan paikkaan, josta se edellisellä vuorolla työnnettiin pois.

Vinkki: 
Jätä ulos työnnetty torni paikoilleen, kunnes aiot käyttää sitä. Siten 
näet helposti, mihin et saa tornia pelivuorollasi työntää.
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Jos pelihahmosi tai jonkun muun pelaajan pelihahmo poistuu l 
abyrintistä työntämisen vuoksi, aseta hahmo pelilaudalle työnnetyn  
tornin päälle. Tätä ei pidetä pelihahmon liikuttamisena.

Vinkki: 
Tällaisten puolenvaihdosten avulla voit viedä hahmosi lähemmäs haluttua aarretta 
 tai yrittää häiritä vastustajia.

2. Hahmon liikuttaminen
Tornin työntämisen jälkeen voit siirtää hahmoasi niin pitkälle kuin haluat ja pystyt.  
Saat kulkea muiden hahmojen yli tai jopa jäädä ruutuun, jossa on jo toinen hahmo. Voit  
myös olla liikuttamatta hahmoasi. Liikkumisessa on kuitenkin aina otettava huomioon seuraavat  
kaksi sääntöä:

Vinkki: 
• Tätä voi verrata tavallisten portaiden  

nousemiseen: silloinkaan ei pidä mennä 
enemmän kuin yksi porras kerrallaan. 

• Tornin korkeuden näkee helposti kivikerrosten  
lukumäärästä.

Velho seisoo toisella tasolla. Hän voi siirtyä eteenpäin yhden tason alaspäin  
ensimmäiselle tasolle. Hän voi myös siirtyä vasemmalle yhden tason ylöspäin 
kolmannelle tasolle (vihreät nuolet). Hän ei kuitenkaan saa siirtyä oikealle kaksi 
tasoa ylöspäin neljännelle tasolle. Hän ei myöskään saa jatkaa vasemmalle  
kolmannelta tasolta suoraan ensimmäiselle tasolle (punaiset nuolet).

Sääntö 2:
Jokaisen tornin, jonka kautta kuljet, on oltava yhtä korkea tai  
korkeintaan yhden tason verran korkeampi tai matalampi kuin torni, 
jolta hahmosi tulee.

Velho haluaa siirtyä maljan luo. Tie sinne on  
katkeamaton.

Sääntö 1:
Alku- ja loppuruudun välisen tien labyrintissä on 
oltava katkeamaton. Seinien läpi meneminen ei 
ole sallittua!

Esimerkki: 
Vihreä velho haluaa päästä pullon luokse. Sitä varten hänen  
täytyy kulkea viiden ruudun kautta. Ensin hän siirtyy yhden  
tason alas, jatkaa eteenpäin samalla tasolla, nousee yhden  
tason ylös, nousee jälleen yhden tason ylös ja lopuksi  
laskeutuu taas yhden tason alas.
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Pelihahmon loppuruudusta riippuen tapahtuu seuraavaa:  

Onko hahmo etsityn aarteen kohdalla?  
 Onneksi olkoon! Aseta aarrekortti kuvapuoli ylöspäin 
 pinosi viereen. Saat vilkaista pinon seuraavaa aarrekorttia.  

Se osoittaa seuraavan etsittävän aarteen. 

Eikö hahmo ole etsityn aarteen kohdalla? 
 Ei hätää! Ota taikakortti kuvapuoli alaspäin olevien  

orttien pinosta. 

Onko hahmo riimukiven kohdalla? 
 Jos olet siellä ensimmäistä kertaa, tehtävä on suoritettu  

ja saat kääntää edessäsi olevan riimukortin ympäri.  
Jos olet siellä uudelleen ( ja olet jo kääntänyt  
riimukorttisi), ota sen sijaan taikakortti kuvapuoli alaspäin 
olevien korttien pinosta. 

Kun hahmo on pysähtynyt, vuoro on päättynyt. Saman  
pelivuoron aikana ei voi löytää useita aarteita. 

Pelin loppu
Pelaajan, joka on löytänyt kaikki aarteensa ja käynyt  
riimukiven luona, on vielä palattava aloitusruutuunsa.  
Ensimmäisenä aloitusruutuunsa palaava voittaa pelin!  

Poikkeus sääntöön: taikuus! 
Taikakorttien avulla voit ohittaa tasosäännön.  
Taikakortista riippuen voit kortin avulla siirtyä niin monta 
tasoa ylös tai alas kuin haluat. Taikakortteja on  
kolmenlaisia:  
 

Tällä kortilla voit nousta kerran niin ylös 
kuin haluat.

Tällä kortilla voit laskeutua kerran niin 
alas kuin haluat.

Tämä kortti on jokeri. Sen avulla voit  
siirtyä kerran niin monta tasoa alas tai 
niin ylös kuin haluat.

Muista: 
Korttien taikuuden avulla voit siirtyä  
tasoilla ylös- tai alaspäin, mutta seinien  
läpi et saa kuitenkaan kulkea (katso sääntö 1). 

Taikakortteja saa käyttää milloin tahansa oman  
pelivuoron aikana. Saat myös käyttää useampia  
taikakortteja saman vuoron aikana! (Alempana  
selvitetään, miten taikakortteja voi saada enemmän.) 
Käytetyt taikakortit asetetaan kuvapuoli ylöspäin pinoon 
kuvapuoli alaspäin olevien taikakorttien pinon viereen  
Jos kortit jossain vaiheessa loppuvat pinosta, kuvapuoli 
ylöspäin olevien korttien pino sekoitetaan ja kortit  
asetetaan uudeksi pinoksi kuvapuoli alaspäin.

Vinkkejä

Vinkkejä pelaamiseen pienten lasten kanssa. 
Lapsille kaikki taikakortit ovat jokereita. Eli he saavat kullakin 
taikakortilla siirtyä kerran niin monta tasoa ylös tai alas kuin 
haluavat. 

Säilytysvinkki: Pelin loppu on pelin alku! 
Labyrintin voi jättää valmiiksi seuraavaa pelikertaa varten. 
Nosta pahvialusta värillisten läppien avulla pois laatikosta  
ja aseta pelilauta alustan päälle. Aseta pelilauta alustan  
avulla laatikkoon. Seuraavalla pelikellalla voit nostaa sen pois 
laatikosta läpistä vetämällä. Ennen pelin aloittamista siirrä 
vielä muutamaa liikkuvaa tornia, ja sitten peli voi alkaa!

© 2020
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Fyrir 2 til 4 þátttakendur frá 7 ára aldri

Hugmynd: Max J. Kobbert 
Höfundur: Michael Feldkötter

Hönnun: DE Ravensburger,  
KniffDesign (peliohje)

Ljósmyndir: Becker Studios
Ritstjórn: Philipp Sprick

Velkomin í völundarhús turnanna!  
Spilið sem fer með okkur í hæstu hæðir! Töframaður, norn og fleiri þeysast 
upp og niður tröppur í gegnum völundarhúsið í leit að hinum eftirsóttu 
fjársjóðum. Í því skyni ýta þau til risavöxnum turnum og beita göldrum til 
að komast upp í hæstu hæðir og niður í dýpstu dali!

Undirbúningur 
Fyrir fyrsta leik: 
Setjið spilið upp eins sýnt er á meðfylgjandi mynd.  
Losið einnig öll spjöldin varlega úr örkunum. 

Innihald 
1  1 spilabretti með 9 föstum turnum 
2  17 færanlegir turnar 
3  4 leikmenn  
4  4 rúnaspjöld  
5  12 fjársjóðsspjöld  
6  24 töfraspjöld

IS

1

2
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4

5

6
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Fyrir hvern leik: 
1. Leggið spilabrettið á mitt borðið. Stillið  

færanlegu turnunum upp á auðu reitunum  
á brettinu þannig að til verði tilviljunarkennt 
völundarhús. Einn turn verður afgangs. Hann 
er notaður til að ýta turnröðunum til í fyrsta 
sin.

2. Hver þátttakandi tekur einn leikmann í lit 
að eigin vali og stillir honum upp á reit  
í sama lit á viðeigandi horni spilabrettisins.

3. Látið hvern þátttakanda fá  
rúnaspjald í hans lit. Spjaldið sýnir 
rúnasteininn á miðju spilabrettinu. 
Leggið spjaldið niður þannig að 
það snúi upp. Rúnaspjöldin sem 
eru afgangs eru sett aftur í hólfið..

4. Stokkið fjársjóðsspjöldin og gefið þau jafnt til allra  
þátttakenda. Leggið spjöldin á hvolfi í bunka fyrir framan  
ykkur án þess að skoða þau.

5. Stokkið töfraspjöldin og látið hvern þátttakanda fá eitt 
spjald á hvolfi. Hver þátttakandi má skoða sitt töfraspjald 
án þess að hinir sjái til. Leggið spjöldin sem eru afgangs 
niður á hvolfi.. 

Takmark
Með því að ýta turnunum til með kænsku komist þið í gegnum 
völundarhúsið og færið leikmanninn ykkar til fjársjóðanna  
eftirsóttu. Til þess þurfið þið að klifra upp og niður turna og 
fara a.m.k. einu sinni í hverju spili að rúnasteininum á miðju 
spilabrettinu. Sá vinnur sem fyrstur finnur alla fjársjóðina sína 
og rúnasteininn og kemst síðan aftur með leikmanninn sinn  
á byrjunarreit. 

Leikurinn
Hver þátttakandi skoðar, án þess að hinir sjái til, efsta 
fjársjóðsspjaldið í staflanum sínum. Spjaldið sýnir fjársjóðinn 
sem hann þarf að finna fyrst. Sá sem svimar minnst hefur  
leikinn. Ef uppi er vafi má yngsti þátttakandinn byrja. Að því 
búnu gengur leikurinn hringinn réttsælis. Sá sem á leik verður 
alltaf að byrja á því að ýta til einni turnaröð í völundarhúsinu 
(1.) Að því búnu má hann færa leikmanninn sinn (2.). 

1. Að færa turna 
Á brún spilasbrettisins er 8 gylltar örvar. Þær sýna hvaða  
turnaröðum þið getið ýtt til með hjálp lausa turnsins.  
Turnaröðunum sem merktar eru með hvítu „X“ er hins vegar 
ekki hægt að ýta til. Ef þú átt leik velur þú þér röð. Þar ýtir þú 
turninum svo langt inn að á hinni hliðinni ýtist nákvæmlega 
einn turn út. Ekki má ýta inn turni sem næsti þátttakandi á 
undan var að ýta út. 

Ábending: 
Láttu turninn einfaldlega standa kyrran á þeim stað þar sem honum 
var ýtt út þangað til þú notar hann. Þannig sérð þú strax hvar þú mátt 
ekki ýta turninum inn í þessari umferð.
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Er þínum leikmanni eða leikmanni annars þátttakanda ýtt út úr  
völundarhúsinu? Þá skalt þú strax setja hann ofan á turninn sem  
verið var að ýta inn hinum megin. Þetta telst ekki sem færsla á  
leikmanni.

Ábending: 
Með slíkum „hliðarskiptum“ getur þú fært leikmanninn þinn nær fjársjóðnum  
sem þú leitar eftir – eða reynt að gera öðrum þátttakendum grikk. .

2. Færsla leikmanns
Þegar þú hefur ýtt mátt þú færa leikmanninn þinn eins langt og þú vilt. Þú mátt fara fram úr  
öðrum leikmönnum eða stoppa á reit þar sem annar leikmaður er fyrir. Þú getur m.a.s. ákveðið að hreyfa  
leikmanninn þinn ekki. En ef þú hreyfir hann verður þú alltaf að fara eftir eftirfarandi tveimur reglum:

Ábendingar: 
• Auðvelt er að leggja á minnið  

meginregluna um ferðir upp og niður tröppur: 
Farið aldrei meira en eina tröppu í einu ... 

• Hversu hár turn er sjáið þið einfaldlega á fjölda 
steinlaganna. 

Töframaðurinn stendur á 2. plani. Hann getur farið áfram eitt þrep niður á 1. 
plan. Hann getur einnig farið til vinstri eitt þrep upp á 3. plan (grænar örvar). 
Hann getur hins vegar ekki farið til hægri tvö þrep upp á 4. plan. Hann getur 
ekki heldur farið til vinstri frá 3. plani beint niður á 1. plan (rauðar örvar). 

Regla 2:
Allir turnar sem þú ferð á verða að vera jafn háir eða að hámarki einu 
þrepi hærri eða lægri en turninn sem leikmaðurinn þinn er að koma 
frá hverju sinni. 

Töframaðurinn vill fara til bikarsins. Hann þarf að fara 
hindrunarlausa leið þangað. 

Regla 1:
Þú verður að fara hindrunarlausa leið að reitnum 
sem þú kýst í völundarhúsinu. Ekki er leyfilegt að 
fara í gegnum veggi!

Dæmi: 
Græni töframaðurinn vill fara til flöskunnar. Til þess færir  
hann sig um 5 reiti í einni lotu. Hann fer fyrst 1 þrep niður,  
svo 1 þrep á sama plani, þá 1 þrep upp, síðan 1 þrep  
í viðbót upp og loks aftur 1 þrep niður.
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Allt eftir því hvar leikmaðurinn þinn stendur nú gerist  
eftirfarandi:  

Stendur þú á fjársjóðnum sem þú leitar eftir?  
 Til hamingju! Leggðu fjársjóðsspjaldið þannig að það snúi 

upp við hliðina á staflanum þínum. Nú mátt þú skoða næsta 
fjársjóðsspjald í staflanum þínum. Það sýnir þér næsta 
áfangastað þinn. 

Stendur þú ekki á fjársjóðnum sem þú leitar að? 
 Það gerir ekkert til! Til að bæta þér það upp skalt þú taka 

töfraspjald af staflanum sem er á hvolfi.

Stendur þú á rúnasteini? 
 Ef þú stendur þar í fyrsta sinn hefur þú leyst þessa þraut og mátt 

snúa við rúnaspjaldinu sem er fyrir framan þig. Ef þú hefur 
staðið þar áður (og hefur því þegar snúið við rúnaspjaldinu) 
skaltu í staðinn taka töfraspjald af staflanum sem er á hvolfi. 

Þegar leikmaðurinn þinn hefur numið staðar ertu búin(n) 
með þinn leik í þessari umferð. Ekki er unnt að finna meira en 
einn fjársjóð í hverri umferð. 

Leikslok
Sá sem hefur fundið alla fjársjóðina sína og komið við hjá 
rúnasteininum þarf að komast aftur á byrjunarreit sinn. Sá 
sem kemst þangað fyrstur vinnur leikinn! 

Undantekning: Töfrabrögð!
Með hjálp töfraspjaldanna mátt þú fara fram hjá  
tröppureglunni: Því allt eftir töfraspjaldi getur þú með hjálp 
þess farið 1x í einni umferð eins hátt upp eða niður og þú 
vilt. Til eru þrenns konar töfraspjöld:  
 

Með þessu spjaldi getur þú farið 1x eins 
hátt upp og þú vilt.

Með þessu spjaldi getur þú farið 1x eins 
langt niður og þú vilt.

Þetta spjald er jóker. Með því getur þú 
klifrað 1x eins langt upp eða niður og  
þú vilt.

Ekki gleyma: 
Þessi spjöld töfra þig að vísu upp eða  
niður, en þú þarft engu að síður að  
fara leiðina viðstöðulaust (sjá reglu 1)!

Þegar þú átt leik mátt þú hvenær sem er spila út  
töfraspjöldum. Það er m.a.s. leyfilegt að nota fleiri en eitt 
töfraspjald í einu! (Hér að neðan er útskýrt hvenær maður 
fær aukaleg töfraspjöld). Leggðu töfraspjald sem þú hefur 
spilað út sem stafla sem snýr upp við hlið töfraspjalda-
staflans sem er á hvolfi. Ef sá stafli skyldi einhvern tíman 
klárast skaltu einfaldlega stokka spjaldastaflann sem snýr 
upp og setja hann á borðið sem nýjan stafla á hvolfi. 

Ábending

Þegar leikið er með yngri börnum. 
Fyrir börnin gildir að öll töfraspjöld eru jókerar. Þetta þýðir  
að með hverju töfraspjaldi getur þú farið 1x eins hátt upp eða 
niður og þú vilt.  

Ábending varðandi tiltekt:  
Þegar leiknum er lokið hefst nýr leikur! Þú getur auðveldlega 
haft völundarhúsið tilbúið fyrir næsta leik: Gríptu í lituðu  
flipana á pappaspjaldinu, taktu það úr kassanum og settu 
fullkomlega uppstillt spilabrettið á það. Settu að því búnu  
spilabrettið með hjálp pappaspjaldsins í spilakassann. Þegar 
spilað er næst er hægt að taka spilabrettið upp úr kassanum 
með því að grípa í flipana. Ruglið saman nokkrum  
hreyfanlegum turnum og byrjið!
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