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Az Unikornisok - Rémes Ménes egy körökre osztott
taktikai kártyajáték, amelyben a két kedvenceddel
ta [álkozhatsz: unikornisokkat és kendőzetlen
Pusztítássa[!

Az a játékos, aki e[sőként gyűjt össze 7 Unikornist
a Karámjába, megnyeri a játékot.-

114 fekete háttapú
kártya
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13 Pótyás Unikornis

kártya
Játékossegédtet

kártya
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Először is válogasd kü[ön a fekete hátlapú kártyáktól
a Pólyás Unikornisokat és a Játékossegédleteket.
Keverd össze a fekete hátlapú kártyákat, és keverd
bele a különböző esetleges kiegészítőcsomag kártyáit,
amelyekkel szeretné[ játszani, majd ossz mindenkinek
5-5 lapot. A megmaradt kártyákat rendezd össze, és ?akd
őket lefordítva e[érhető he[yre: ez lesz a húzópakli.
Hagyj mettette heiyet a dobópaktinak, ahova az elciobott,
feláldozott vagy eIpusztított kártyák kerülnek majd.

Vá[asszon mindenki magának egy-egy Pótyás Unikornist.
Ezek kerü[jenek felfordítva a játékosok e[é, az asztaIra,
Ez lesz a Karám, vagyis maga a játéktér. A megmaradt
Pótyás Unikornisokat rendezzétek össze egy pakliba,
ez lesz a Bölcsi. A Pólyás Unikornisok a játék folyamán
csak Karámokban lehetnek vagy a Bölcsiben. Sosem
kerülhetnek kézbe vagy dobó-, iltetve húzópaktiba.

WVuVx

KARÁM

Minden játékos vegyen magához egy Játékossegédletet,
ami megkönnyíti a szabályok etsajátítását,

Kezdődhet is a játékl Az a legunikornisosabb, aki a

tegtarkább ruhát vise[i, így ő lesz a kezdőjátékos.
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A DOBÍ)Z TARTALIIA



A játékosok körökre osztva követik egymást, baIra
haladva. Minden kör 4 fázisbót átt.

llyenkor fejti ki a hatását minden o[yan kártya
a Karámodban, ame[ynek a hatásleírásáná[ a következő
olvasható: ,,Ha a köröd elején ez a kártya a Karámodban
Van..."

ltÚzzegy kártyát a húzópaktibót.

Válassz EGYET az a[ábbiakciók közüt:
. Játssz ki a kezedbő[ egy Unikornis kártyát;
. Játssz ki a kezedbő[ egyVarázslat kártyát;
. Játssz ki a kezedbőt egy Hányattatás kártyát;
. Játssz ki a kezedbőt egy Tápotás kártyát;
, HÚZZ egy kártyát a húzópaktibót,

DOBJ EL annyi kártyát a kezedbő[, hogy
a megmaradtak száma ne tépje át a kézlimitet.
Ez alapesetben 7 [apot je[ent.

Következzen pá r kifejezés, a mivel má r ta lá lkoztál:

Karám: A játéktér minden játékos előtt, ahova az Unikornis,
Tápolás és Hányattatás kártyákat lehet kijátszani.

Bölcsi: A Pótyás Unikornis kártyákpaklija.

Húzópakli: A fekete háttapú kártyákból álló pakli,
ahonnan a játék folyamán HÚZNl fogsz. Ebbe kerülnek
az esetleges kiegészítós kártyák is.

Dobópakti: Az eldobott, feláldozott vagy elpusztított
fekete hátlapú kártyák gyűjtőpaklija.

A következő szavakkal a kártyahatások leírásaiban
sűrűn találkozhatsz:

ttÚzrut: Vedd a kezedbe a húzópakti legfelső kártytlát.

ELDOBNl: A kezedbőla dobópakliba rakni egy kártyát.

FELÁLDozNl: A saját Karámodbót a dobópaktiba rakni
egy Unikornis, Tápolás vagy Hányattatás kártyát.

ELpuszTÍTANt: Egy másik játékos Karámjábóla dobó-
paktiba rakni egy Unikornis, Tápotás vagy Hányattatás
kártyát.

ELLOPNl: Egy másik játékos Karámjábóla saját
Karámodba átrakni egy kártyát,

5 kártyatípust rejt a játék.

^ 
Az Unikornis kártyákon egy szarv ikont

l taláthatsz a batfetső sarkukban. Egy unikornis
I kártya addig marad a Karámban, amíg

et p u sztítj á k va gy fe lá [d oz zák azt. A győze [e m h ez
U nikornis kártyákat kell összegyűjteni.
(A Pandák nem Unikornisok!)

Az Unikornis kártyáknak 3 altípusa van:
A Pólyás Unikornis kártyáknak tila
a sarkuk. A játék elején mindenki kap
egyet. Mivela Pólyás Unikornisok
atapbót a Bölcsiben vannak, és nem
kerülhetnek kézbe, ezért új Pólyás
Unikornisokat csakis különleges
kártyahatások segítségével szerezhetsz
a karámodba.

A Mezei Unikornis kártyáknak
indigókék a sarkuk. Bár nincs semmilyen
kü[önleges hatásuk, azért még lehetnek
kedvesek a szívednek!

A Mágikus Unikornis kártyáknak
világoskék a sarkuk. Mindegyiknek
van egy hatása, amivalamilyen előny!
biztosít a játék folyamán.

A kártyákat csillag ikon és zöld sarok
különbözteti meg. Ezeknek mindig egyszeri,
azonna[i hatásuk van, Ha kijátszol egy Varázslat
kártyát, azt rakd azonnal a dobópaklira.

A kártyákat [efe[é mutató
nyít ikon és sárga sarok különbözteti meg.
Ha kijátszod egy másik játékos Karámjába,
valamilyen áltandó negatív hatást fejthetsz ki
rá. (Hivatalosan magadra is kijátszhatsz i[yet,
de ritkán szeretné[ így tenni.) Egy Hányattatás
kártya addig marad a Karámban, amíg
elp usztítj á k v agy f eláIdozzák azt.

A Tápolás kártyákat fetfelé mutató nyíl ikon
és narancssárga sa rok kü tönbözteti meg.
Ezek mindig valamilyen pozitív hatást fejtenek
ki. Bárki Karámjába kijátszhatod ezeket.
Egy Tápolás kártya addig marad a Karámban,
amíg elpusztítják vagy íeláldozzák azt.

AzAzonnali kártyákat a fetkiáltójelikon és
a piros sarok kü[önbözteti meg. Ez az egyetlen
kártyatípus, amit nem csak a saját körödben
játszhatsz ki. Pétdáut ebben a szettben
tatálhatók Nyeh kártyák, amiket akkor játszhatsz
ki, ha egy másik játékos szeretne lapot
kijátszani. Nincs maximalizálva az egy kör alatt
lá n cszerűe n kij átszh ató Azo n n a li kárty ák szá m a,
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Az etső játékos, aki sikerrel összegyűjti a szükséges
számú Unikornist a Karámjába, megnyeri a játékot!
A[apvetően minden Unikornis kártya egy Unikornisnak
számít.

*z-slátékos: 7 Unikornis kell a győzetemhez.

6-8 játékos: 6 Unikornis kell a győzelemhez.

Ha azelőtt kifogyna a húzópakli, hogy bárki is e[érné
a célszámot, a tegtöbb Unikornist a Karámjába
összegyűjtő játékos nyeri a játékot,

Döntetlen esetén adják össze a döntetlenben részt
vevők a Karámjukban található Unikornis kártyák nevei
betűinek számát. A tegtöbb betű birtokosa nyer.

Ha továbbra is döntetlen á[lna fenn, mindenki veszít.
U ppsz, . .

*Ha csak ketten játszanátok, olvassátok et a kétfősjáték
szabályaitl

Kártyák a kezedben vs. Kártyák a Karámban:

Az Unikornis, Tápolás, Hányattatás kártyáknak
mindaddig nincs semmilyen hatásuk, amíg be nem
kerülnek egy Karámba, tehát a kezedben lévők
kijátszásukig hatástalanok.

Bekerül a Karámodba, Kikerül a Karámodból:

Minden alka[ommal, mikor kijátszol, beraksz vagy
e[lopsz egy Unikornist a KARÁMODBA, az aktiválja
annak esetleges ,,Amikor ezakártya bekerül a

Karámodba..," hatását. Ugyanígy, minden ellopott,
elpusztított, felá tdozott U n i kornis,, ki kerü l a Ka rá m ból".

Kötelezó lehetséges hatások:

Figyetj a feltételes módral Ha nincs feltételes mód,
a hatás minden részét köteles vagy végrehajtani.
Feltételes móddat megfogalmazott hatásnál viszont
dönthetsz úgy, hogy nem élsz vele.

Ha már HÚZTÁL lapot, és kiment a fejedből, nem
használhatod utólag a Karámodban lévő ,,Ha a köröd
elején ez a kártya a Karámodban van..." leírású kártyák
lehetséges hatásait, Viszont ha valamilyen kötelező
hatást mulasztottál el, azt pótolnod kett.

Kör eleji hatások:

Lehet több kártyád is egyszerre, amin a ,,Ha a köröd
elején ez a kártya a Karámodban van..." fetirat ált,
Ezek egy időben fejtik ki a hatásukat. Tehát még ha egy
kártya hatása miatt fel is kellene azonnalfüggesztened
a körödet, a többi ,,Ha a köröd elején ez a kártya a

Karámodban van..." leírású kártyád hatását ugyanúgy
aktivá[hatod.

Kártyahatások - Nyeh kártyák

Nyeh kártyákkal csak kártyák kézbőt vató kijátszását
gátolhatod meg, tehát egy már kijátszott kártya
hatásá na k mega kadá lyozására nem játszhatsz ki
Nyeh kártyát. Példaként, ha egyjátékosnak van a
Karámjában, egy,,Ha a köröd elején ez a kártya a

Karámodban van..." hatású kártyája, nem állíthatod
meg a kifejtett hatását, amikor aktiválódik, hiszen a

kártyát nem most játszották ki,

Játékosok,, megcélzása"

A kártyák mindig pontosan meghatározzák, hogy kire
fejtik ki hatásukat:

,,Bármelyik játékos" - veled együtt bárkire,

,,Bármely másik játékos" - rajtad kívül bárkire.

,,Minden játékos" - az összes játékosra, téged is
beleértve.

A JATEK VECE ,YOK

m

Ha már eddig eljutottál, igazából már
kezdhettek is! A következőkben haladó
játékszabályokról, valamint eseti
szabálytisztázásokról olvashatsz, amik
segíthetnek esetleges vitás helyzetek
megoldásában. Lehetséges, hogy soha
nem lesz szükséged ezekre a sorokra,
de azért lekörmöljük, biztos, ami biztos!



Kártyák hatásai cé[pontjainak meghatározása:

Két játékstítus létezik, amilyen módon meghatározhatod
a kártyáid cétpontját:
Egyszerű mód: amikor kijátszot egy kártyát, meg
kell nevezned, kire szeretnéd a hatását kifejteni, még
azelőtt, hogy ez megtörténne. A többijátékos ez alapján
dönti el, hogy szeretné-e Nyeh kártyávat meggátolni a

kártya kijátszását.
Haladó mód: kijátszod a kártyát, de a cé[pontot csak
a hatás kifejtésekor nevezed meg (amikor már Nyeh
kártya nem átlíthatja azt meg).
Mind a két módszer tökéletesen működőképes,
egyezzetek meg játék elején, hogy metyik atapján
szeretnétek játszani.

Kártya kikeresése:

Néhány kártya hatására átkutathatod a húzó- vagy
a dobópaktit, és kikereshetsz egy bizonyos kártyát.
(Pl.:,,Amikor ez a kártya bekerüt a Karámodba,
kikereshetsz és felhúzhatsz a húzópaklibó1 egy
Hányattatás kártyát,") Ha megvan, amit kerestél,
mutasd meg a többijátékosnak, majd vedd a kezedbe.

Hányattatás kártyáktól megszabadu[ni:

Néhány kártya hatása egyérteIműen arra nyújt
lehetőséget, hogy megszabadutj egy Hányattatás
kártyától. Ezen felül, ha egy kártya hatásában a

megfogalmazás a következő: ,,Áldozzfel egy kártyát..."
Akkor választhatod ilyenkor a Karámodban [évő
Hányattatás kártyát is. (Pt. ÁLDozZ FEt egy kártyát,
majd PUSZTÍTs rl 2 kártyát,)

Többakciós kártyahatások

Bizonyos kártyákon a hatás leírásában több akció is
található. Ezek bizonyos esetekben a ,,majd" szóval
követik egymást. (Pl, ÁLDozz FEL egy Unikornis
kártyát, majdllÚZzegy lapot.) llyen esetben csak
akkor hajthatod végre a ,,majd" szót követő részt, ha
az azt megelózőt sikerrelvégrehajtottad. A fenti példát
követve, ha nincs egy FELÁLDozHATÓ Unikornis
kártyád se, nem is HÚzHATSz tapot.

Lehetetlen akciók

Néha egy Karámodban lévő kártya vagy egy másik
játékos áltat kijátszott lap hatása egy olyan akció
végrehajtására kötelezne, amit nem tudsz teljesíteni.
Ha ilyen történne, tekintsd részedről semmisnek
a hatást. llyen hatások lehetnek a következők:

DOBJ EL kártyát, amikor nincs is lap a kezedben;
ÁtoOzzFEL kártyát, amikor nincs is [ap a Karámodban;
Átoozz FEL fel nem á[dozható kártyát.

Ha csak ketten szeretnétek játszani, még kezdés előtt
hajtsátok végre a következő módosításokat. Ha ezt
eImulasztjátok, a játék kiegyensú lyozatlan ná válhat.

A következő kártyákat szedjétek ki a paktiból,
és tegyétekvissza a dobozba:

. Az öSSZES Mezei Unikornis
" Móhkirátynő Unikornis
. csábíto urtikornis
. Szivárványunikornis
. Lúdanyó Unikornis
. Nekromanta Unikornis
. Rejtett kamera
. szadista rítus
. Belassulás
. Juppíl

Ha kiegészítőkket játszanátok ketten, a kkor
az Unstablegames.com o[da [on megtalálhatjátok
a listát, hogy mely paktibót mely lapokat kell kivenni.

Mietőtt megkevernétek a paklit, keressetek ki belőle
1-1 alap Nyeh kártyát, és vegyétek a kezetekbe.
Ezután keverjetek, majd osszatok 5-5 lapot.
Így ugye 6 lap lesz minden játékos kezében.

Ezeken fetül a játékmenet az a[apszabályoknak
megfelelően megy tovább!

rÉtrís lÁtÉrvÁLTOzAT

Q,

Ha még több szabályegyértelműsítésre lenne
szükséged, keresd fel az UnstableUnicorns.
com weboldalt, aho[ ráadásul további
játéktartozékokat és egyéb izgalmas
tartalmakat is találhatsz!


