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J O KO A R E N  E D U K I A

J O KO A R E N  P R E S T A K E T A 

Sailka itzazu kartak bizkarraldearen arabera hiru mordotan: tokiak, babaloreak eta herritarrak.

 

 
 

 tokien kartak  babaloreen kartak  herritarren kartak

   Gora gure erregea! Ametsak 
egia bihurturik, zure gazteluan zaude, 
lortu berri duzun erreinuari begira. Zelai 
berdeak, soro zabalak, mendi garaiak eta 
ur gardeneko ibaiak ikusten dituzu. Baina 
han ez da inor ageri! Non dira denak? 
Herritarrik gabe, erreinurik ez… Hala, 
erreinu osoa zeharkatzea erabaki duzu 
ahal bezain beste jende zeureganatzeko. 
Denetarik aurkituko duzu bidean: herri 
aberatsak, gnomo eroen lantegiak, ipotxen 
meatze sakonak, baita orko, maitagarri eta 
azti-ikastunak ere. 

Uste baino zailagoa izango da, ordea, 
haiek denak zeure etxera ekartzea; 
izan ere, beste errege batzuk ere haiek 
erosi nahian dabiltza. Horregatik, 
trebetasuna eta zortea biak beharko 
dituzu dadoak botatzean, herritar 
onenak zure erreinura erakartzeko.  
Eta erne, gero, babalore eta 
dragoiekin. Bestela, zure erreinu 
aberatsa laster geratuko da hutsik, eta 
beste norbait koroatuko dute Dadoen 
Errege.

6 dado, 65 karta (tokien 15 karta, babaloreen 10 karta eta herritarren 40 karta),  
jokoaren arauak
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1.  Sailka itzazu tokien kartak ahoz gora 5 mordotan, aurrealdean duten kolorearen arabera.  
Mordo horietako bakoitzean, 4 zenbakia duen karta jarri behar da behean, 3 zenbakia duena 
haren gainean eta, azkenik, 2 zenbakia duena gain-gainean. Ondoren, jarri bost mordoak ilaran 
mahai gainean, honela ordenatuta:

 

2.  Nahas itzazu herritarren karta guztiak eta jar itzazu ahuspez mordo batean, tokien  ilararen 
azpian, ezkerraldera. Hartu herritarren karta bat eta jarri ahoz gora tokien lehen mordoaren 
azpian. Egin gauza bera bost aldiz, ilara ezkerretik eskuinera osatu arte; hau da, tokien mordo 
bakoitzaren azpian herritar bana utzi arte.

3.  Nahas itzazu babaloreen kartak eta jar itzazu ahoz gora mordo batean, herritarren 
ilararen eskuinaldean, baina pixka bat baztertuta. Izan ere, herritarren ilararen eta babaloreen 
mordoaren artean baztertutako karten mordoa egiten joango zarete jokoan aurrera egin ahala. 
Utzi dadoak erabiltzeko prest. 

 

Txandaka jokatu behar da, erloju-orratzen noranzkoan. Erregerik zaharrenak ekingo dio partidari:

hiria meatzea lantegia
orkoen 
herria baso sorgindua

2

Fr
on

ts
id

e 
4

4

22 2 22

Fr
on

ts
id

e 
4

3

Fr
on

ts
id

e 
4

22222 22

-4-2

J O KO A R E N  G A R A P E N A

2
Fr

on
ts

id
e 

4

4
22 2 22

Fr
on

ts
id

e 
4

3
Fr

on
ts

id
e 

4
2

2222 22



Txanda bakoitzean 3 urrats egin behar ditu jokalariak:

1. Dadoak bota
2 a. Herritarrak lortu (eta, agian, toki berriak eraiki) edo  
 b. Babalore bat hartu
3. Ilara osatu
 
  1.   Dadoak bota
Bota itzazu sei dadoak eta saia zaitez ahoz gora dauden herritar-kartetako bat lortzen (ahalik eta 
puntu gehien dituen karta lortzen ahalegindu behar duzu). Karten goialdean ezkerretara agertzen 
da puntuazioa. Dadoak botatzean, arau hauek gorde behar dira:   

• Gehienez, hirutan bota ahal izango dituzu dadoak.

•  Lehen jaurtiketan, dado guztiak bota beharko dituzu. Lortu dituzun emaitzekin kartetan 
adierazitako konbinazioren bat lortzen saiatu beharko duzu. Hala ez bada, edo nahiago baduzu 
beste konbinazioren bat lortzen saiatu, hartu mahaitik nahi adina dado eta bota itzazu berriz.   

•  Horrela ere gustura ez bazaude, hirugarren saiakera bat izango duzu interesatzen zaizkizun 
dadoak hartu eta beste behin botatzeko. Ez duzu aurrez hartutako dado berak erabili beharrik; 
saiakera bakoitzaren ondoren erabakiko duzu dadoetako zein bota nahi dituzun (guztiak,  
batzuk bakarrik edo bat ere ez).

•  Nahi duzunean utz diezaiokezu dadoak botatzeari. Jaurtiketa bat edo bi nahikoa izan badira 
nahi zenuen karta lortzeko, ez duzu zertan hirugarrenez saiatu beharrik.

2a.  Herritarrak lortu
Dadoekin lortu duzun emaitzak betetzen baditu 
herritarren ilarako kartaren batean adierazitako 
baldintzak, karta hura zuretzat hartu ahal izango 
duzu. Emaitzak karta baten baino gehiagoren 
baldintzak betetzen baditu, ordea, karta horietako 
bakarra aukeratu beharko duzu. Eskuratu ahala, zure 
aurrean jarri beharko dituzu kartak ahoz gora, zure 
erreinuaren mordoan.  

 5

Adibidea: Inguma eroa   
 
 
 
 

 
      

Kartan adierazi adina 
dadotan lortu behar da 
zehaztutako kolorea; 
kasu honetan, bost 
zenbaki urdin.
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Toki berriak eraiki

Erreinua oparoa izan dadin, herritarrak lortu ez ezik, toki berriak ere eraiki beharko dituzu. 
Herritarren karta baten baldintzak betetzen badituzu, eta karta horren gaineko tokiaren karta 
kolore berekoa bada, tokiaren karta eta herritarrarena biak izango dira zuretzat. Ahoz gora 
jarri beharko dituzu erreinuaren mordoan, tokiaren karta herritarraren kartaren azpian utzita.

 
 2b.  Babalore bat hartu

Dadoekin lortu duzun emaitzak ez ditu betetzen ahoz gora dagoen inongo herritarren baldintzak? 
Orduan, babalore bat hartu beharko duzu (babaloreen mordoaren goialdean dagoena) eta zure 
erreinuaren mordoan utzi. Jokoaren amaieran, kendu egin beharko dizkiezu babaloreen puntuak 
gainerako herritarrekin lortu dituzun puntuei. Babalorearen karta hartu ondoren, herritarren ilararen 
eskuinaldeko muturrean dagoena hartu, eta baztertutakoen mordoan utzi beharko duzu.
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  3.   Herritarren ilara osatu

Herritarren karten ilaran hutsune bat sortu da. Ilaran geratu diren karta guztiak eskuinera 
eraman beharko dituzu, hutsunea tokien lehenengo mordoaren azpian utzi arte. Azkenik, 
herritarren mordotik karta berri bat hartu, eta hutsune horretan jarri beharko duzu.

Adi: hipnotizatzaile bat (ikusi Hipnotizatzailea kartaren azalpena) eta beste herritar bat 
hartu badituzu, bi hutsune egongo dira ilaran; beraz, herritarren bi karta hartu beharko dituzu 
mordotik ilara osatzeko.

Ilara osatu ondoren, dadoak hurrengo jokalariari eman beharko dizkiozu, eta amaitutzat 
emango da zure txanda.

Mordo hauetako bat kartarik gabe geratzen denean amaituko da jokoa:

• Herritarren mordoa
• Babaloreen mordoa
• Tokien mordoetako bat

Orduan, jokalari bakoitzak bere erreinuaren mordoa hartu, eta puntuak zenbatuko dituzue. 
Babalore eta dragoiekin jasotako puntuak negatiboak dira; beraz, kendu egin beharko dituzue.  

Puntu gehien lortu dituen jokalaria izango da irabazle. Berdinketa egotekotan, haien artean 
puntu negatibo gutxien dituenak irabaziko du. 

J O KO A R E N  A M A I E R A
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Aberats pinpirina 
Dadoetako zenbaki guztiek bakoitiak  
edo guztiek bikoitiak    izan behar dute. 
 
 
 
 

Elfo harroputza 
Ondoz ondoko zenbakien segida bat osatu behar 
duzu. Kartako dado kopuruak segidaren luzera 
adieraziko du.

Efektua: zure txanda den hurrengoan karta hau badago zure erreinuaren mordoaren 
gainaldean, dadoak jaurtitzeko lau saiakera izango dituzu, hiruren ordez.

Ipotx marmartia 
Kartan adierazitako zenbakiak lortu behar 
dituzu zehazki. 

  

Inguma eroa 
Kartan adierazitako koloreak lortu  
behar dituzu zehazki.

 

K A R T E N  A Z A L P E N A K
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Orko mainontzia  
Dadoetako zenbakiekin bikoteak edo taldeak osatu 
behar dituzu. Zuk aukeratuko duzu kartako ikur bakoitza 
zer zenbaki izango den, baina ezingo duzu zenbakirik 
errepikatu; hau da, ezingo duzu erabili zenbaki bera bi 
ikur desberdinekin. Kartan agertzen den dado kopuruak 
adieraziko du zenbat dado erabili behar diren. 
 

Iratxo xelebrea 
Kolore bera lortu behar duzu kartan adierazi adina 
dadotan. Kolorea edozein izan daiteke; zerorrek 
erabakiko duzu dadoak bota ondoren.

Azti-ikastuna 
Kartan agertzen diren koloreak lortu behar dituzu,  
kartan adierazi adina dadotan.

Efektua: karta hau lortzen baduzu, txanda bikoiztuko 
duzu; hau da, behin herritarrak lortu eta ilara osatu ondoren, 
berriro jaurti beharko dituzu dadoak (ohi bezala, gehienez 
ere hiru saiakeratan) beste herritar bat lortzen ahalegintzeko.

Maitagarri langilea 
Kartan agertzen diren koloreak lortu behar dituzu, kartan 
adierazi adina dadotan.

Puntu bereziak: maitagarrien zenbat eta karta gehiago 
lortu, orduan eta puntu gehiago lortuko dituzu haietako 
bakoitzarengatik jokoaren amaieran. Maitagarriaren karta 
batengatik puntu bat lortuko duzu, haietako bi lortzen 
badituzu, ordea, bina puntu jasoko dituzu karta bakoitzeko, 
eta berdin gainerakoekin ere (hiruna puntu, launa…).
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Hipnotizatzailea 
Dado guztien baturak ezin du izan 12 baino handiagoa.

Efektua: hipnotizatzailearen karta lortzen baduzu,  
zuretzat izango da haren eskuinaldeko herritarra ere  
(eta, hala badagokio, herritarraren gaineko tokia ere bai!). 
Hipnotizatzailea ilararen eskuineko muturrean badago, berriz, 
ezingo duzu hartu bigarren karta hori, ez baitu izango beste 
herritarrik haren eskuinaldean. Zure erreinuaren mordoan, 
hipnotizatzailea jarri beharko duzu aurrena eta, haren gainean 
(mordoaren goialdean) eskuinaldean zeukan herritarra.  
Tokiaren karta ere lortu baduzu, herritar horren azpian utzi 
beharko duzu zure mordoan.

 
Dragoia 
Dado guztien baturak irudiko zenbatekoaren berdina edo 
handiagoa izan behar du.

Efektua: karta hau hartzen baduzu, beste jokalari bati 
eman beharko diozu, eta hark ahoz gora jarri beharko du 
bere erreinuaren mordoan. Jokoaren amaieran, jokalari 
hark kendu egin beharko dizkio dragoiaren puntuak bere 
guztizkoari.  

Egilea: Nils Nilsson 
Marrazkilaria: Gus Batts  
Idazlea: Tim Rogasch 
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