
Frederic Moyersoen

Pelaajia: 3-10 Ikä: 8+ Kesto: noin 30 minuuttia
Käyttäkää näitä sääntöjä ensimmäisellä pelikerralla, ennen laajennoksen lisäämistä. 

Sisältö:
44 polkukorttia 27 toimintakorttia 28 kultakimpalekorttia 11 roolikorttia

Poistakaa kaikki kortit joissa on merkki , kun pelaatte perussäännöillä.

Pelin ajatus
Pelaajat ovat kääpiöitä. He ovat joko kullankaivajia, jotka upottavat tunnelinsa aina vain syvemmälle 
vuoreen etsiessään aarteita, tai sabotöörejä, jotka yrittävät asettaa esteitä kaivajille. Kunkin ryhmän 
jäsenten tulee tukea toisiaan, vaikka usein pelaajat voivat vain arvailla, kuka on mitäkin. Jos kullankaivajat 
onnistuvat luomaan polun aarteen luo, he saavat kultakimpaleita ja sabotöörit joutuvat poistumaan 
tyhjin käsin. Jos kullankaivajat kuitenkin epäonnistuvat, sabotöörit saavat palkkion. Roolit paljastetaan 
vasta, kun kulta jaetaan. Kolmen erän jälkeen voittaa pelaaja, jolla on eniten kultakimpaleita.

Valmistelu
Erottakaa polku-, toiminta-, kimpale- ja kääpiökortit omiin pinoihinsa.
Kullankaivajien ja sabotöörien lukumäärä määräytyy pelaajien lukumäärän perusteella.

• 3 pelaajaa: 1 sabotööri ja 3 kullankaivajaa 
• 4 pelaajaa: 1 sabotööri ja 4 kullankaivajaa 
• 5 pelaajaa: 2 sabotööriä ja 4 kullankaivajaa 
• 6 pelaajaa: 2 sabotööriä ja 5 kullankaivajaa 
• 7 pelaajaa: 3 sabotööriä ja 5 kullankaivajaa
• 8 pelaajaa: 3 sabotööriä ja 6 kullankaivajaa
• 9 pelaajaa: 3 sabotööriä ja 7 kullankaivajaa
• 10 pelaajaa: kaikki kääpiökortit.

Asettakaa loput kääpiökortit takaisin rasiaan. Niitä ei tarvita pelissä.
Yhdistäkää oikea määrä kullankaivajia ja sabotöörejä pinoksi ja sekoittakaa se. Jakakaa jokaiselle pelaajalle 
yksi kortti. Pelaaja katsoo korttia ja asettaa sen eteensä kuvapuoli alaspäin paljastamatta rooliaan muille 
pelaajille. Loput kortit asetetaan syrjään (myös kuvapuoli alaspäin) erän loppuun asti.

7 kullankaivajaa ja 
4 sabotööriä

Peruspelin säännöt
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44 polkukortista yksi on aloituskortti (tikapuut) ja kolme lopetuskorttia. Yhdessä lopetuskortissa on 
aarre, kahdessa muussa vain kivi. Sekoittakaa lopetuskortit ja asettakaa ne (kuvapuoli alaspäin) pöydälle 
yhdessä aloituskortin kanssa (kuvapuoli ylöspäin) seuraavan kuvan mukaisesti. Pelin aikana muodostuu 
polkusokkelo aloituskortista lopetuskortteihin. Huomaa, että nämä polut voivat ulottua kuvassa esitettyä 
5 x 9 kortin kuviota laajemmalle alueelle.

Yhdistäkää loput polkukortit ja kaikki toimintakortit yhdeksi pinoksi, sekoittakaa ja jakakaa kullekin 
pelaajalle seuraava määrä kortteja:

• 3–5 pelaajaa: jokaiselle pelaajalle jaetaan 6 korttia.
• 6–7 pelaajaa: jokaiselle pelaajalle jaetaan 5 korttia.
• 8–10 pelaajaa: jokaiselle pelaajalle jaetaan 4 korttia.

Asettakaa loput kortit lopetuskorttien viereen kaikkien ulottuville 
nostopakaksi.

Sekoittakaa kultakimpalekortit ja asettakaa ne ylimääräisen 
kääpiökortin viereen kuvapuoli alaspäin. Nuorin pelaaja aloittaa, 
ja peli etenee hänestä myötäpäivään.

Pelin pelaaminen
Omalla vuorollaan pelaajan on ensin pelattava kortti. Tämä tarkoittaa yhtä seuraavista:

• Pelaaja lisää polkukortin sokkeloon.
• Pelaaja asettaa toimintakortin jonkin pelaajan eteen.
• Pelaaja passaa, jolloin hän laittaa yhden kortin kuvapuoli alaspäin poistopakkaan.

Tämän jälkeen pelaaja nostaa nostopakan päällimmäisen kortin käteensä. Pelaajan vuoro loppuu ja 
vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Huomaa: Nostopakan loputtua pelaaja ei enää nosta korttia, vaan 
vuoro koostuu pelkästään kortin pelaamisesta.

Polkukortin pelaaminen
Polkukortit muodostavat vähän kerrallaan reitin aloituskortista 
lopetuskortteihin. Polkukortti on aina pelattava aiemmin pelatun 
polkukortin viereen. Kortin jokaisen sivun polkujen on sovittava 
aiemmin pelattujen korttien polkuihin, eikä polkukorttia saa koskaan 

pelata poikittain (katso kuvaa). Kullankaivajat yrittävät luoda katkeamattoman reitin 
aloituskortista johonkin lopetuskorttiin, ja sabotöörit yrittävät estää tämän. Sabotöörien 
ei kuitenkaan kannata toimia liian rohkeasti paljastumisen uhan alla.
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Toimintakortin pelaaminen
Pelaaja pelaa toimintakortin asettamalla sen kuvapuoli ylöspäin itsensä tai toisen pelaajan eteen. 
Toimintakorteilla pelaajat voivat estää tai auttaa toisiaan, poistaa kortin polkusokkelosta tai saada tietoja 
lopetuskorteista.

Rikkoutunut työkalu: Jos pelaajan eteen on pelattu tällainen 
kortti, pelaaja saa pelata polkukortteja vasta, kun toimintakortti 
poistuu. Hän saa edelleen pelata muita kortteja. Pelaajalla voi olla 
edessään enintään kolme tällaista rikkoutunut työkalu -korttia, 
mutta vain yksi kutakin tyyppiä. Pelaaja saa lisätä polkukortteja 
sokkeloon vain, kun hänellä ei ole edessään yhtään tällaista korttia. 

Korjauskortti: Näillä korteilla korjataan rikkoutuneita työkaluja 
eli poistetaan jokin yllä kuvatuista korteista pelaajan edestä. Kortin 
saa pelata itsensä tai jonkin muun pelaajan eteen. Kummassakin 
tapauksessa sekä korjauskortti että rikkoutunut työkalu -kortti 
asetetaan poistopakkaan. Korjauskortin on tietenkin vastattava 
rikkoutunutta työkalua: jos pelaajalla on edessään esimerkiksi 
rikkoutunut kaivosvaunu, sen voi korjata vain ehjällä kaivosvaunulla, 
ei lyhdyllä tai hakulla.

Joissakin korjauskorteissa on kaksi työkalua. Sellaisella voi korjata 
jommankumman kyseisistä työkaluista, mutta ei molempia.

Huomaa: Korjauskortin voi pelata vain, jos pelaajalla on edessään 
vastaava rikkoutunut työkalu.

Sortumakortti: Pelaaja asettaa sortumakortin eteensä. Sitten pelaaja saa ottaa 
haluamansa polkukortin (paitsi aloitus- tai lopetuskorttia) polkusokkelosta ja asettaa 
sen poistopakkaan yhdessä sortumakortin kanssa. Näin sabotööri voi katkaista polun 
aloituskortista lopetuskorttia kohden tai kullankaivaja voi poistaa umpikujan ja luoda 
näin uuden mahdollisen reitin. Näin muodostuneet aukot voi täyttää asettamalla niihin 
polkukortteja myöhemmillä vuoroilla.

Kun pelaaja pelaa tämän karttakortin, hän ottaa yhden lopetuskortin käteensä näyttämättä 
sitä muille, katsoo sitä ja asettaa sen sitten takaisin paikalleen. Karttakortti asetetaan 
poistopakkaan. Nyt pelaaja tietää, kannattaako kyseisen lopetuskortin luo kaivaa reitti, sillä 
vain yhdessä kortissa kolmesta on aarre.

Passaaminen
Jos pelaaja ei voi tai ei halua pelata korttia, hänen on passattava. Tällöin hän asettaa yhden korteistaan 
kuvapuoli alaspäin poistopakkaan näyttämättä sitä muille pelaajille. Tämä tarkoittaa, että poistopakassa 
on kortteja sekä kuvapuoli ylöspäin että alaspäin. Erän loppupuolella pelaajan käsi saattaa olla tyhjä. 
Pelaaja passaa myös tällöin (heittämättä korttia pois).

Saboteur_Nordic_rules_Finnish.indd   3 10/16/2011   7:12:08 AM



Ford
æ

kt 
slu

tkort
Slu

tkort 
m

ed
 skat

Slut på runden
Når en spiller spiller et tunnelkort, så der er en åben tunnel hele vejen fra startkortet 
til et af målkortene, bliver målkortet vendt.
• Hvis det er skatten, er runden slut.
• Hvis kortet viser en sten, fortsætter runden. Slutkortet bliver lagt med forsiden 
opad, så tunnelerne passer med det kort, der lige er lagt.
Bemærk: I nogle tilfælde vil et målkort ikke passe med alle tunnelkort omkring det. 
Som undtagelse til reglen om, at alle tunneler skal passe, kan et målkort lægges 
selvom ikke alle tunneler passer til nabokortene.

Runden slutter også, hvis stakken er tom, og alle spillere har meldt pas. Når runden slutter, 
vendes alle dværgekort, så alle kan se, hvem der er sabotører, og hvem der er guldgravere.

Fordeling af guldet
Guldgraverne har vundet runden, hvis der er en tunnel fra startkortet til målkortet med guldet 
uden afbrydelser. Træk så mange guldkort, som der er spillere (med bagsiden opad), f. eks. 5 kort, hvis 
der er 5 spillere. Spilleren, der lagde det sidste tunnelkort, kigger på guldkortene og vælger et. Derefter 
sender han de resterende videre til den næste guldgraver (ikke sabotør) mod urets retning, som også 
vælger et kort. Kortene sendes videre til næste guldgraver, indtil der ikke er flere kort tilbage. Det er 
meget muligt, at nogle guldgravere får flere kort end andre. 
Bemærk: Hvis der er ti spillere i spillet, og guldgraverne vinder, skal der kun trækkes ni guldkort. Hvis 
der er tre eller fire spillere, er det muligt, der ikke er nogen sabotør. Hvis dette er tilfældet, og skatten 
ikke nås, er der ingen, der får guld.
Sabotørerne har vundet runden, hvis guldgraverne ikke nåede frem til målkortet med skatten. Hvis 
der var én sabotør, får han guldkort med en samlet værdi på fire guldklumper (han vælger selv hvilke). 
Hvis der er to eller flere sabotører, får de hver guldkort med en samlet værdi på tre guldklumper. Hvis 
der er fire sabotører, må de nøjes med to guldklumper hver. Spillernes guldkort er hemmelige indtil 
spillet slutter.

Ny runde
Når guldet er blevet fordelt, begynder næste runde. Start- og målkort lægges på bordet lige som i 
starten af spillet. Dværgekortene (inklusiv det ene, der blev lagt til side) blandes og deles ud igen. De 
resterende tunnelkort og handlingskortene blandes, det korrekte antal til antallet af spillere deles ud, og 
resten af bunken lægges på bordet med bagsiden opad.

Spillerne beholder de guldkort, de har tjent i de foregående runder. Resten af guldkortene lægges atter 
på bordet med bagsiden opad. Spilleren til venstre for den spiller, der lagde det sidste kort i den forrige 
runde, er startspiller i den nye runde.

Spillets afslutning
Spillet slutter efter tredje runde. Alle spillere tæller, hvor mange guldklumper, de har i alt på deres 
guldkort. Spilleren med flest guldklumper er vinderen af spillet. Hvis der er mere end en spiller med det 
samme antal guldklumper, må de dele sejren.
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Pelaajia: 2-12 Ikä: 8+ Kesto: noin 30 minuuttia
32 kultapalaa 30 polkukorttia 21 toimintakorttia 15  uutta kääpiökorttia

Kaikissa tämän laajennuksen korteissa on alanurkassa numero , jotta ne on helppo erotella. 
Käyttäkää peruspelin sääntöjä seuraavassa ilmoitetuin muutoksin.

Kuvaus
Tässä laajennuksessa kääpiöille on uusia rooleja ja pelaajille uusia toiminta- ja polkukortteja. Pelissä 
on tavallisia kullankaivajakääpiöitä, mutta nyt he jakautuvat kahteen joukkueeseen: vihreään ja 
siniseen. Kullankaivajat haluavat laajentaa kaivosta aarretta kohti tavalliseen tapaan. Tällä kertaa he 
eivät ole omillaan, vaan heidän täytyy tehdä yhteistyötä ryhmätoveriensa kanssa voidakseen onnistua. 
Yksi uusista hahmoista on POMO. Hän voittaa aina, kun vihreä tai sininen ryhmä voittaa, mutta saa 
aina yhden kultapalan vähemmän kuin he. Sitten on KEINOTTELIJA, joka nimensä mukaisesti voittaa 
aina, menipä voitto kullankaivajille (vihreille tai sinisille) tai sabotööreille. Hän saa kuitenkin aina kaksi 
kultapalaa vähemmän. GEOLOGI ei välitä juurikaan aarrejahdista. Hän etsii tunneleista arvokiteitä. Hän 
saa jokaisesta näkyvästä kiteestä 1 kultapalan. Pelatkaa laajennusta kolme erää (kuten peruspeliä). 
Lopussa voittaa pelaaja, jolla on eniten kultapaloja.

Lähtötilanne
Erottakaa ensin kääpiökortit ja kultapalakortit peruspelin pakasta ja asettakaa ne syrjään. Niitä ei tarvita 
tässä pelissä. Etsikää seuraavaksi aloituskortti ja kolme maalikorttia ja asetelkaa ne peruspelissä kuvatulla 
tavalla. Sekoittakaa kaikki peruspelin polku- ja toimintakortit yhteen tämän laajennuksen korttien kanssa ja 
asettakaa ne sivulle pakkaan kuvapuoli alaspäin. Ottakaa ennen kutakin erää tämän pakan 10 päällimmäistä 
korttia ja poistakaa ne pelistä niitä katsomatta. Jakakaa kullekin pelaajalle sitten 6 korttia pelaajien lukumäärästä 
riippumatta. Sekoittakaa sitten kaikki 15 uutta kääpiökorttia ja jakakaa yksi kuvapuoli alaspäin kullekin 
pelaajalle. Pelaajien lukumäärällä ei taaskaan ole väliä. Jokainen pelaaja katsoo kääpiökorttiaan ja 
panee sen takaisin pöydälle paljastamatta muille pelaajille, mitä roolia hän pelaa tässä erässä. Muita 
kääpiökortteja ei jaeta, vaan ne pannaan syrjään kuvapuoli alaspäin. Pelaajien kääpiökortit paljastetaan 
vain erän lopussa. Nuorin pelaaja aloittaa ja muut pelaajat pelaavat vuorollaan myötäpäivään.

Uudet kääpiökortit ja niiden voittoehdot
Siniset ja vihreät kullankaivajat (4 kumpaakin)
Kumpikin ryhmä yrittää kaivaa aarretta kohti, mutta he kilpailevat keskenään.
Ryhmä voittaa jos ryhmään kuuluva kääpiö luo reitin aarteen luo eikä reitin tukkeena 
ole toisen väristä ovea tai toisen ryhmän kääpiö luo reitin aarteen luo, mutta hänen 
ryhmänsä ei pääse sen luo, koska välissä on vääränvärinen ovi. Kumpikin ryhmä 
voittaa (kaikkien muiden ei-sabotöörien ohella), jos pomo, geologi tai keinottelija 
luo reitin kullan luo eikä reitin tukkeena ole toisen ryhmän väristä ovea.

4 vihreää ja 4 sinistä 
kullankaivajaa, 1 pomo, 2 
geologia, 1 keinottelija ja 3 

sabotööriä

korvaavat kultakortit lisätään peruspeliin lisätään peruspeliin

Laajennuksen säännöt
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Geologi (2 pelissä)
Geologi kaivaa niin sanotusti omalla kustannuksellaan. He eivät ole erityisen kiinnostuneita 
kullasta. Kun aarre jaetaan, geologi saa niin monta kultapalaa kuin tunnelisokkelossa on 
paljastuneita kiteitä. Jos kumpikin geologi on pelissä, he jakavat kultapalat (pyöristys alaspäin).

Pelin pelaaminen
Omalla vuorollasi sinun on tehtävä jokin neljästä toiminnosta:

• Aseta polkukortti tunnelisokkeloon .........................................................ja nosta 1 kortti.
• Pelaa toimintakortti .................................................................................ja nosta 1 kortti.
• Poista edessäsi oleva kortti heittämällä kaksi korttia pois kädestäsi ..................ja nosta 1 kortti.
• Passaa ja heitä 1–3 korttia kuvapuoli alaspäin kädestäsi ............................ja nosta 1–3 korttia.

Sitten vuorosi päättyy ja on seuraavan pelaajan vuoro.
Huomaa: Kun nostopakka loppuu, kortteja ei enää nosteta, mutta pelaajien on silti pelattava ainakin 
yksi kortti. Jos pelaajan kortit loppuvat, hänen on passattava erän loput vuorot. (Näin voi tapahtua pelin 
loppupuolella.)

Uudet polkukortit

Pomo (1 pelissä) 
Pomo kaivaa tunneleita sekä vihreälle 
että siniselle ryhmälle ja voittaa aina, kun 
jompikumpi ryhmä voittaa. Kun aarre 
jaetaan, pomo saa aina yhden kultapalan 
vähemmän kuin muut voittajat.

Keinottelija (1 pelissä)
Keinottelija voittaa aina, suosipa 
menestys kullankaivajia tai sabotöörejä. 
Kun aarre jaetaan, keinottelija saa 
kuitenkin kaksi kultapalaa vähemmän 
kuin muut.

Silta
(2 pelissä)
Tässä kortissa näytetään kaksi suoraa 
polkua, jotka eivät ole yhteydessä 
toisiinsa. Tällä kortilla ei voi kääntyä 
vasemmalle tai oikealle. Kun pelaat tämän 
kortin, ainakin toisen kahdesta polusta 
on oltava yhteydessä aloituskorttiin.

Polku ja tikkaat
(4 pelissä)
Tämän kortin polku on aina yhteydessä 
aloituskorttiin ja kaikkiin muihin kort-
teihin, joissa on tikkaat. Sen on aina 
kosketettava polkukorttia eikä sitä voi 
asettaa maalikortin viereen.

Kaksoiskaarre
(2 pelissä)
Tällä kortilla on taaskin kaksi polkua, 
jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa, ja kun 
kortti pelataan, ainakin toisen polun on 
oltava yhteydessä aloituskorttiin.

Polku jossa on ovi
(3 kumpaakin väriä)
Polkua, jossa on vihreä tai sininen ovi, voi 
käyttää vain samanvärisen ryhmän jäsen.

Polku, jossa on kiteitä
(10 pelissä) 
Joissakin polkukorteissa on kiteitä. Ne 
eivät vaikuta polun yhteyksiin.
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Uudet toimintakortit
Peruspelin tapaan tässä laajennuksessakin yhteen pelaajaan voi vaikuttaa vain yksi toimintakortti kutakin 
tyyppiä kerrallaan.

Kahden kortin heittäminen pois
Heittämällä kädestään pois mitkä tahansa 2 korttia pelaaja voi poistaa minkä tahansa kortin edestään 
ja heittää sen pois. Huomaa, että pelaaja nostaa edelleenkin vain yhden uuden kortin. Aina kun teet 
tämän, kätesi koko pienenee yhdellä.

Passaaminen
Jos pelaaja ei voi tai halua pelata korttia, hänen on passattava ja heitettävä pois 1–3 korttia kädestään 
kuvapuoli alaspäin. Sitten hän nostaa saman määrän kortteja.

Erän loppu
Erä loppuu, kun polku valmistuu aloituskortista maalikorttiin, jossa on kultahippu TAI kun kukaan 
pelaajista ei voi enää pelata kortteja.

Tarkastus (2 pelissä)
Jos pelaat tämän, saat katsoa kenen 
tahansa muun pelaajan kääpiökortin. 
Heitä tämä kortti sitten pois.

Vaihda hattua ( 2 pelissä)
Valitse jokin pelaajista (mukaan lukien 
itsesi). Hän heittää pois nykyisen kääpiö-
korttinsa (näyttämättä sitä kenellekään) 
ja nostaa sitten uuden kääpiökortin 
pelin alussa yli jääneistä korteista. Heitä 
toimintakortti pois.

Vaihda käsi (2 pelissä)
Tämän kortin pelaaja valitsee toisen 
pelaajan ja vaihtaa korttinsa hänen 
kortteihinsa. Toimintakortti heitetään pois 
ja sitten toinen pelaaja saa vetää 1 kortin!

Lopultakin vapaa! ( 4 pelissä)
Jos pelaat tämän kortin, poista yksi 
Ansassa!-kortti kenen tahansa pelaajan 
edestä. Heitä kumpikin kortti pois.

Ansassa! (3 pelissä)
Pelaa tämä kortti kuvapuoli ylöspäin 
haluamasi pelaajan eteen. Hän on ansassa 
eikä voi enää pelata polkukortteja. Jos 
pelaaja on ansassa erän lopussa, häntä 
ei lasketa voittajiin eikä hän saa osuutta 
aarteesta.

Varkaus (4 pelissä)
Pelaa tämä kortti kuvapuoli ylöspäin 
eteesi. Erän lopussa, kun kultapalat on 
jaettu, voit varastaa 1 kultapalan keneltä 
tahansa pelaajalta (jolla on kultapala). 
Heitä tämä kortti sitten pois.
Et voi käyttää tätä korttia, jos olet 
ansassa.

Näpit irti! ( 3 pelissä)
Jos pelaat tämän kortin, voit poistaa 
yhden Varkaus-kortin kenen tahansa 
pelaajan edestä. Heitä kumpikin kortti 
pois.
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Aarteen jakaminen
Erän voittavat joko kullankaivajat tai sabotöörit. Tämä määräytyy sen perusteella, onko alusta aarteelle esteetön 
reitti. Jos aarteelle johtavalla reitillä on ovi, vain samanvärisen ryhmän kääpiöt voittavat. Selvittäkää sitten, 
kuinka monen pisteen edestä kultapaloja (KP) kukin voittaja saa. Voittajien lukumäärästä riippuen kukin voittaja 
saa seuraavan määrän kultapaloja  kasasta:

1 kääpiö 5 KP
2 kääpiötä 4 KP
3 kääpiötä 3 KP
4 kääpiötä 2 KP
5+ kääpiötä 1 KP

Jos pelaajalla on edessään Varkaus-toimintakortti, hän voi varastaa yhden kultapalan toiselta 
pelaajalta. Pelaajat voivat rikkoa kultapaloja tarvittaessa pankista. Viimeksi varaskortin pelannut 
pelaaja varastaa ensimmäisenä ja sitten muut varaskortin haltijat varastavat vuorollaan 
myötäpäivään. Pelaaja ei saa piilottaa kultapalojaan, mutta kokonaissumman saa pitää salaisuutena. 

Esimerkki kultapalojen jakamisesta erän lopussa
Pelaajat: 1 sininen ja 2 vihreää kullankaivajaa, 1 pomo, 1 keinottelija ja 2 sabotööriä.
Pomo saa valmiiksi reitin, joka johtaa aarteen sisältävälle maalikortille. Reitillä on esteenä sininen ovi. 
Kummallakin sabotöörillä on edessään Varkaus-kortti. Toinen sabotööreistä on ansassa (hänellä on edessään 
Ansassa!-kortti).
Aarre jaetaan seuraavasti:

• siniset kullankaivajat voittivat (mukaan lukien pomo ja keinottelija).
• Voittajien lukumäärä: 3 (1 sininen kääpiö, 1 pomo, 1 keinottelija).
• Sininen kääpiö saa 3 KP, pomo saa 3–1=2 KP, keinottelija saa 3–2=1 KP. Sabotööri, joka pelasi 
eteensä Varas-kortin, ottaa 1 KP:n keneltä tahansa muulta pelaajalta. Toinen sabotööri, jolla on 
edessään sama kortti, ei saa mitään, koska hän on ansassa.

(Jos vihreä kullankaivaja olisi yhdistänyt aarteen aloituskorttiin tätä reittiä myöten, sininen ryhmä olisi 
voittanut joka tapauksessa, koska reitillä on sininen ovi.)

Aloittakaa uusi erä
Pankaa aloitus- ja maalikortit takaisin pöydälle. Sekoittakaa kaikki toiminta- ja polkukortit, myös 10 
korttia, jotka pantiin syrjään ennen edellisen erän alkua, ja asettakaa ne sivulle uudeksi nostopakaksi. 
Nostakaa taas 10 korttia pakan päältä ja pankaa ne syrjään. Jakakaa pakasta 6 korttia kullekin pelaajalle.
Sekoittakaa kaikki 15 kääpiökorttia ja jakakaa yksi kullekin pelaajalle. Uuden kierroksen aloittaa pelaaja, 
joka istuu edellisen erän viimeisen kortin pelaajan vasemmalla puolella.

Pelin päättyminen
Peli päättyy kolmannen erän jälkeen. Kukin pelaaja laskee keräämiensä kultapalojen kokonaismäärän. 
Pelin voittaa pelaaja, jolla on eniten. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on tasatilanne, he kaikki 
voittavat.
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