
Frederic Moyersoen

Spillere: 3-10 Alder: 8+ år Spilletid: ca. 30 minutter
Denne versjonen av reglene bør benyttes dersom dere spiller for første gang. 

Innhold:
44 tunnelkort 27 handlingskort 28 gullkort 11 dvergkort

Fjern alle kortene merket med symbolet når dere spiller denne versjonen.

Målet i spillet
Spillerne er dverger på jakt etter gull i bergets dyp. De er enten gullgravere som graver tunneler dypere 
og dypere inn i berget eller sabotører som prøver å forhindre gullgraverne. Medlemmene i hver gruppe 
skal prøve å hjelpe hverandre, men de kan bare gjette hvem som er hva. Dersom gullgraverne klarer å 
grave en tunnel til skatten, så får de sin velfortjente belønning, mens sabotørene får ingenting. Dersom 
gullgraverne ikke når fram er det sabotørene som får belønningen. Det er først når skatten fordeles at 
rollene blir avslørt. Etter tre runder vinner den spilleren med mest gull.

Forberedelser
Sorter kortene i fire bunker: tunnelkort, handlingskort, gullkort og dvergkort (gullgravere og sabotører). 
Antall gullgravere og sabotører som skal brukes i spillet er avhengig av antall spillere.

• 3 spillere: 1 sabotør og 3 gullgravere
• 4 spillere: 1 sabotør og 4 gullgravere
•  5 spillere: 2 sabotører og 4 gullgravere
•  6 spillere: 2 sabotører og 5 gullgravere
•  7 spillere: 3 sabotører og 5 gullgravere
•  8 spillere: 3 sabotører og 6 gullgravere
•  9 spillere: 3 sabotører og 7 gullgravere
•  10 spillere: Alle dvergkortene benyttes

Bland dvergkortene som skal brukes og del ut ett til hver spiller. Spillerne kikker på kortene sine og legger 
dem med baksiden opp slik at ingen av de andre spillerne ser det. Kortet som er til overs blir lagt til side 
med baksiden opp til runden er over.

7 gullgravere og
4 sabotører

Grunnleggende spillregler
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Startkort

Syv korts bredde

Blant de 44 tunnelkortene finnes det 1 startkort (med stige) og 3 målkort. Et av målkortene har skatten, 
mens de to andre kun har steiner. Bland målkortene og legg dem på bordet med baksiden opp sammen 
med startkortet som vist på oversikten under. I løpet av spillet blir det laget en tunnellabyrint fra 
startkortet til målkortene. Vær oppmerksom på at tunnelene godt kan overskride det rutenettet på 5 
ganger 9 kort som dannes av start- og målkortene.

Bland de resterende tunnelkortene og alle handlingskort sammen i én bunke, og del ut et antall til hver 
spiller som også er avhengig av antall spillere:

•  3 til 5 spillere: 6 kort hver
•  6 til 7 spillere: 5 kort hver
•  8 til 10 spillere: 4 kort hver

Legg resten av bunken på bordet med baksiden opp. Dette er 
kortstokken som spillerne trekker fra (trekkbunken). Brukte kort 
skal ligge i en stokk ved siden av (bruktbunken), men den er tom 
i begynnelsen av spillet.

Bland gullkortene og legg dem på bordet med baksiden opp. Den 
yngste spilleren begynner, og runden følger klokkeretningen.

Regler
Start med å spille et kort når det er din tur. Det vil si at du enten kan

• øke labyrinten med et tunnelkort,
• spille et handlingskort foran en spiller eller
• melde pass. Melder du pass skal du legge et kort i bruktbunken (med baksiden opp).

Deretter trekker du det øverste kortet fra trekkbunken. Turen går så videre til neste spiller. OBS! Når 
trekkbunken er tom trekkes det ikke lenger kort. Det holder nå å bare spille de kortene man har.

Spille et tunnelkort
Stykke for stykke former tunnelkortene en vei fra startkortet til 
målkortene. Et tunnelkort skal alltid spilles ved siden av et tunnelkort 
som allerede ligger på bordet. Tunnelåpningene skal alltid passe med 

nabokortet, og et tunnelkort må aldri spilles på tvers (se bildet).

Gullgraverne forsøker å lage en åpen tunnel hele veien fra startkortet til målkortene, 
mens sabotørene forsøker å forhindre dem i å gjøre dette. Sabotørene bør ikke være for 

åpenlyse. Da blir de fort avslørt, noe som gjør det enklere for gullgraverne å hindre dem i å gjøre jobben sin.
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Spille et handlingskort
Handlingskort spilles ved å legge dem med forsiden opp foran seg selv eller en annen spiller. Med hjelp 
av handlingskortene kan spillerne hjelpe eller hindre hverandre, fjerne et tunnelkort fra labyrinten eller 
få informasjon om målkortene.

Sabotasjekort: Dersom et av disse kortene spilles foran en spiller, 
så kan ikke den spilleren spille tunnelkort så lenge det ligger der. 
Spilleren kan gjerne spille andre kort. Det kan maks være tre 
sabotasjekort foran samme spiller på samme tid, og maks ett av hver 
type. En spiller kan først spille tunnelkort igjen når det ikke lenger 
ligger sabotasjekort foran ham eller henne.

Reparasjon: Disse kortene brukes til å reparere sabotert utstyr. Man 
kan fjerne et sabotasjekort foran seg selv eller en annen spiller når man 
spiller et reparasjonskort. Kortet legges i bruktbunken sammen med 
sabotasjekortet, uansett hvordan det spilles. Reparasjonskortet må svare 
til sabotasjekortet – dersom en gruvevogn er sabotert, så kan den kun 
repareres med et kort med en gruvevogn, ikke en lanterne eller en hakke. 
 

Valgfri reparasjon: Det finnes også reparasjonskort som viser 
to typer verktøy. Disse kan brukes til å reparare en av de tingene 
som er vist på kortet, men ikke begge.

OBS! Reparasjonskort kan kun spilles dersom et sabotasjekort de 
kan virke på er i spill.

Ras: Dette kortet legger en spiller foran seg selv. Spilleren kan deretter fjerne et selvvalgt 
tunnelkort fra labyrinten (bortsett fra startkortet og målkortene). Det valgte tunnelkortet 
legges i bruktbunken sammen med raskortet. En sabotør har på denne måten sjansen 
til å avbryte en tunnel, mens en gullgraver kan endre en rute som ender blindt. Hull i 
tunnelsystemet kan fylles ut i de påfølgende rundene dersom noen har et tunnelkort som 
passer.

Skattekort: Når en spiller spiller dette kortet kan han velge et av målkortene og kikke 
på det uten å vise det til de øvrige spillerne. Målkortet legges tilbake på samme sted, og 
skattekortet legges i bruktbunken. Nå vet spilleren om det målkortet er verdt å grave seg 
mot eller om han skal prøve å lede tunnelen mot et av de andre målkortene.

Pass
En spiller kan melde pass dersom han ikke kan eller vil spille et kort. Deretter legger han et kort i 
bruktbunken med baksiden opp. Det betyr at det kan ligge kort med både forsiden og baksiden opp i 
bruktbunken. Mot slutten av spillet er det mulig at en spiller ikke har et kort for hånden når det er hans 
eller hennes tur. Da må han eller hun melde pass - naturligvis uten å legge et kort i bruktbunken.
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Rundens slutt
Målkortet blir vendt når en spiller spiller et tunnelkort slik at det er en åpen tunnel 
hele veien fra startkortet til det målkortet.
• Runden er over dersom det er skatten
• Runden fortsetter dersom kortet viser en stein. Målkortet blir lagt med forsiden opp 
slik at tunnelene passer med det kortet som nettopp ble lagt.
OBS! I noen tilfeller vil ikke et målkort passe med alle tunnelkortene omkring det. 
Et målkort kan legges selv om ikke alle tunneler passer med nabokortene som et 
unntak fra regelen om at alle tunneler må passe.

Runden slutter også dersom trekkbunken er tom og alle spillerne har meldt pass. Når 
runden slutter vendes alle dvergkortene slik at alle kan se hvem som er sabotører og hvem 
som er gullgravere.

Fordeling av skatten
Gullgraverne har vunnet runden dersom en tunnel går helt fra startkortet til målkortet med skatten 
uten avbrytelser. Trekk like mange gullkort som antall spillere (med baksiden opp), for eksempel 5 kort 
om det er 5 spillere. Spilleren som la det siste tunnelkortet kikker på gullkortene og velger ett. Deretter 
sendes de resterende kortene videre til den neste gullgraveren (ikke sabotør) mot klokkeretningen som 
også velger et kort. Kortene sendes videre til neste gullgraver helt til det ikke er flere kort igjen. Det er 
mulig at noen gullgravere får flere kort enn andre. 
OBS! Dersom 10 spillere deltar og gullgraverne vinner, så skal det kun trekkes 9 gullkort. Hvis det er 3 
eller 4 spillere er det mulig at det ikke finnes noen sabotører. Dersom dette er tilfellet og skatten ikke ble 
nådd, så er det ingen som får noe gull.
Sabotørerne har vundet runden dersom gullgraverne ikke nådde fram til målkortet med skatten. 
Dersom 1 spiller er sabotør, så får han gullkort med en samlet verdi på fire gullklumper (han velger selv 
hvilke). Dersom 2 eller 3 er sabotører, så får de begge gullkort med en samlet verdi på tre gullklumper. 
Er det 4 sabotører må de nøye seg med to gullklumper hver. Spillernes gullkort er hemmelige inntil 
spillet er over.

Ny runde
Neste runde begynner når gullet har blitt fordelt. Start- og målkort legges på bordet slik som i starten 
av spillet. Dvergkortene (inkludert det ene som ble lagt til side) blandes og deles ut igjen. De resterende 
tunnelkortene og handlingskortene blandes, korrekt antall deles ut til hver spiller og resten av bunken 
legges på bordet med baksiden opp.

Spillerne beholder de gullkortene de har tjent i tidligere runder. Resten av gullkortene legges igjen på 
bordet med baksiden opp. Spilleren til venstre for spilleren som la det siste kortet i den forrige runden 
starter den nye runden.

Spillets avslutning
Spillet er slutt etter tredje runde. Alle spillerne teller hvor mange gullklumper de har totalt på gullkortene 
sine. Spilleren med flest gullklumper er vinneren av spillet. Dersom det er mer enn 1 spiller som har 
samme antall gullklumper, så må de dele seieren.
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Spillere: 2-12           Alder: 8+ år          Spilletid: ca. 30 minutter
32 gullmerker 30 tunnelkort 21 handlingskort 15 dvergkort

Med avanserte spilleregler brukes alle kort med symbolet , bytt ut rollekortene med de nye og 
erstatt gullkortene med de nye gullmerkene.

Målet i spillet
I denne utvidelsen venter nye og utfordrende roller på spillerne, så vel som nye typer handlingskort og 
tunnelkort. Dvergene er gullgravere som i grunnspillet, men er nå delt i to lag, det grønne laget og det blå 
laget. Som tidligere vil dvergene grave en tunnel til skatten, men denne gangen må de samarbeide med 
lagkameratene sine for å lykkes. Det finnes også nye, spennende roller med hver sine utfordringer: SJEFEN 
vinner uansett om det grønne eller blå laget vinner, men får alltid 1 gullklump mindre. OPPORTUNISTEN 
vinner uansett hvordan utfallet blir, men får alltid 2 gullklumper mindre. GEOLOGEN derimot er ikke interessert 
i skatten. Han er ute etter de verdifulle krystallene i tunnelen. For hver krystall får han 1 gullklump. Saboteur 2 
spilles slik som grunnspillet i tre runder, og den spilleren som sitter igjen med mest gull er vinneren.

Forberedelser
Start med å ta bort de 11 dvergkortene fra grunnspillet. De skal ikke brukes i denne utgaven av 
spillet. Legg deretter startkortet og de 3 målkortene på bordet som beskrevet i grunnspillet. Bland alle 
tunnelkortene og handlingskortene fra grunnspillet og denne utvidelsen sammen, og legg dem i en 
bunke på bordet med baksiden opp. Ta de 10 øverste kortene fra bunken og legg dem til side uten å se 
på dem før hver runde. De skal ikke brukes. Hver spiller får deretter 6 kort, uansett antall spillere.
Bland deretter alle de 15 nye dvergkortene og gi ett til hver spiller. Bruk alle de 15 kortene, uansett 
antall spillere. Hver spiller kikker på dvergkortet sitt og legger det med baksiden opp foran seg uten 
å vise det til de andre spillerne. De resterende dvergkortene legges til side med baksiden opp. Spillernes 
dvergkort avsløres først i slutten av runden.
Den yngste spilleren begynner, og runden følger klokkeretningen.

De nye dvergkortene og deres betydning
Blå og grønne gullgravere (4  av hver)
Begge lagene prøver å grave en tunnel til skatten, men de konkurrerer om å nå 
fram. Et lag vinner hvis:

• en dverg fra det laget lager en forbindelse til skatten, og veien ikke er blokkert 
av en dør i den andre fargen eller
• en dverg fra det andre laget lager en forbindelse til skatten, men veien for 
laget hans er blokkert av en dør som gir fri passasje for det første laget.

Begge lagene vinner (sammen med alle ikke-sabotører) hvis:
• SJEFEN, GEOLOGEN eller OPPORTUNISTEN lager en forbindelse til skatten, og 
veien ikke er blokkert av en dør.

4 grønne gullgravere, 4 
blå gullgravere, 1 sjef, 2 

geologer, 1 opportunist og 
3 sabotører

erstatter gullkort legges til grunnbunken legges til grunnbunken

Avanserte spillregler
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Geologen (2 stk)

Geologene graver for egen vinning for å si det slik. De er ikke spesielt interessert i skatten. 
Når skatten fordeles får geologen 1 gullklump for hver krystall som er synlig i tunnelsystemet. 
Dersom begge geologene er med i spillet, så deler de gullet (rund nedover).

Regler
Du skal gjøre én av følgende fire ting når det er din tur:

• Plassere et tunnelkort i labyrinten.......................................... og deretter trekke 1 kort
• Spille et handlingskort........................................................... og deretter trekke 1 kort
• Kaste 2 kort vekk for å fjerne et kort foran deg................... og deretter trekke 1 kort
• Melde pass og kaste 1-3 kort vekk............................................. og deretter trekke 1-3 kort

Deretter går runden videre til neste spiller.
OBS! Når trekkbunken er tom trekkes det naturligvis ikke flere kort, men spillerne må stadig spille minst 
ett kort. En spiller må melde pass i alle påfølgende runder dersom han ikke har flere kort på hånden.

Nye terrengkort

Sjefen (1 stk) 
Sjefen bygger ganger for både det blå og 
det grønne laget, og vinner om bare et 
av lagene når fram til skatten. Når skatten 
fordeles får sjefen alltid 1 gullklump 
mindre enn de andre vinnerne.

Opportunisten (1 stk)
Opportunisten er alltid med på det 
vinnende laget, men når skatten fordeles 
får han imidlertid 2 gullklumper mindre 
enn de andre vinnerne. De andre 
dvergene er veldig klar over at han ikke 
har gjort sin del av arbeidet.

Bro
(2 stk)
Det finnes to like tunneler på dette kortet 
som ikke er forbundet. Man kan ikke gå til 
venstre eller høyre på dette kortet. Minst 
én av tunnelene må være forbundet til 
startkortet.

Tunnel med stige
(4 stk i forskellige retninger)
Tunnelen på dette kortet er alltid 
forbundet med startkortet og alle de 
andre kortene med bilde av en stige. 
Kortet må alltid være forbundet til en 
annen tunnel, og kan ikke plasseres ved 
siden av et målkort.

Dobbel sving
(2 stk, 1 i hver retning)
Dette kortet har også to tunneler som ikke 
er forbundet, og minst én av tunnelene 
må være forbundet til startkortet.

Tunnel med dør
(3 stk i hver farve)
Kun dverger fra laget med samme farge 
kan gå gjennom døren.

Kort med krystaller
Krystaller har ingen innflytelse på 
tunnelene eller forbindelsene til 
nabokortene.
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Nye handlingskort
Som i grunnspillet kan det ikke ligge to handlingskort av samme type foran en spiller.

Kaste 2 kort vekk
Ved å kaste 2 kort vekk fra hånden kan en spiller fjerne et hvilket som helst kort som ligger på bordet 
foran ham eller henne. Vær oppmerksom på at spilleren kun trekker ett nytt kort. Dersom man velger å 
bruke 2 kort, så reduseres antall kort man har på hånden gjennom resten av runden.

Pass
En spiller kan melde pass dersom han ikke kan eller vil spille et kort. Spilleren legger så 1-3 kort i 
bruktbunken (med baksiden opp) og trekker like mange nye kort.

Avslutning av en runde
Runden slutter når målkortet med skatten er forbundet til startkortet eller når ingen av spillerne kan 
spille flere kort.

Inspeksjon (2 stk)
Du kan kikke på en annen spillers 
dvergkort dersom du spiller dette kortet. 
Etterpå legges inspeksjonskortet (ikke 
dvergkortet!) i bruktbunken.

Bytt hatt ( 2 stk)
Dersom du spiller dette kortet kan du 
velge ut en annen spiller (du kan også 
velge deg selv) som må trekke et nytt 
dvergkort. Legg det gamle dvergkortet 
til siden uten å se på det. Deretter trekker 
spilleren et nytt dvergkort fra kortbunken 
som ikke er i bruk. Legg så «Bytt hatt»-
kortet i bruktbunken.

Bytt kort (2 stk)
Spilleren som spiller dette kortet velger en 
annen spiller og bytter kort med ham eller 
henne. Pass på slik at de øvrige spillerne 
ikke ser noen av kortene. Kortet kan også 
spilles hvis spillerne har forskjellig antall 
kort for hånden. Legg så «Bytt kort»-kortet 
i bruktbunken. Den andre spilleren kan så 
trekke et kort. Fri! (4 stk)

Du kan fjerne et «Fanget!»-kort som 
ligger foran en spiller dersom du spiller 
dette kortet. Begge kortene legges i 
bruktbunken.

Fanget! (3 stk)
Spill dette kortet med forsiden opp foran 
en annen spiller som du velger ut. Den 
spilleren er fanget og kan ikke spille flere 
tunnelkort så lenge «Fanget!»-kortet 
ligger foran ham eller henne. En fanget 
spiller får heller ikke en del av skatten når 
den fordeles, uansett om han eller hun er 
på det vinnende laget. En spiller som er 
fanget kan heller ikke bruke tyverikort.

Tyveri (4 stk)
Du spiller dette kortet med forsiden opp 
foran deg. I slutten av runden etter gullet 
er fordelt kan du stjele 1 gullklump fra en 
annen spiller (om de har noen). Deretter 
legges kortet i bruktbunken.
OBS! Du kan ikke bruke dette kortet 
dersom du er fanget med et «Fanget!»-
kort.
Fingrene vekk! (3 stk)
Du kan fjerne et tyverikort dersom du 
spiller dette kortet. Begge kortene legges 
i bruktbunken.
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Fordeling av skatten
Gullgraverne har vunnet dersom en tunnel er forbundet mellom startkortet og målkortet. Om ikke har 
sabotørene vunnet. Dersom tunnelen til skatten er blokkert av en dør, så er det kun de gullgraverne med 
samme farge som døren som har vunnet. De vinnende dvergene får et antall gullklumper som er avhengig av 
hvor mange de er:

1 dverg 5 gullklumper
2 dverger 4 gullklumper
3 dverger 3 gullklumper
4 dverger 2 gullklumper
5+ dverger 1 gullklump

Spillerne legger så gullklumpene sine foran seg med baksiden opp. De spillerne som har et tyverikort 
foran seg kan stjele en gullklump fra en av de andre spillerne. Er det flere spillere som har et tyverikort, 
så er det den spilleren som spilte kortet sitt sist som stjeler først. Deretter følges klokkeretningen. 

Eksempel på fordeling av gullklumper ved slutten av en runde.
Dverger: 1 blå og 2 grønne gullgravere, 1 sjef, 1 opportunist og 2 sabotører.
Bossen fullfører tunnelen til skatten. Tunnelen er blokkert av en blå dør. Begge sabotørene har et tyverikort 
foran seg. En sabotør er fanget (har ”Fanget!”-kortet liggende foran seg).
Slik deles gullet:

• Det blå laget har vunnet (inkludert sjefen og opportunisten).
• Antall vinnere: 3 (1 blå gullgraver, 1 sjef, 1 opportunist). Det gir 3 gullklumper til hver. Den blå 
dvergen får 3, sjefen får 3-1=2 og opportunisten får 3-2=1. Den ene sabotøren kan deretter stjele 1 
gullklump fra en av de andre spillerne på grunn av tyverikortet sitt. Den andre sabotøren, som er 
fanget, får ingenting selv om han har spilt et tyverikort.

(Dersom det var en grønn gullgraver som la det siste tunnelkortet, så ville fremdeles det blå laget ha 
vunnet ettersom ruten er blokkert av en blå dør. Det ville vært et dårlig trekk av det grønne laget.)

Ny runde
Legg startkortet og målkortene tilbake på bordet. Bland alle handlingskort og tunnelkort – også de 10 
som ble lagt til side før forrige runde – og legg dem i en bunke på bordet. Legg de 10 øverste kortene 
fra bunken til side og del ut 6 kort til hver spiller.
Bland alle de 15 dvergkortene igjen og del ut et til hver spiller. Spilleren til venstre for den spilleren som 
la det siste kortet i forrige runde begynner spillet.

Spillets avslutning
Spillet er slutt etter tredje runde. Den som har samlet mest gull i løpet av spillet er vinneren. Dersom det 
er mer enn 1 spiller som har like mye gull, så må de dele seieren.
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