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Inneheill

1 instruktionshafte
1 snabbspelregel

1 spelplan

2 broar

1 kortask

4

6 varnpyrspelfigurer 5 borgtorn

15 odeskort 60 ketchupflaskor

1 Tornat

4 lokar

30 trollkort

2 duelltarningar



Ketchupkort
Brokort
Tempokort
Handskkort
Duellkort
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Den alderstigna greven Dracula iir chockerad.

Medlemmama i hans vampyrfami/j har avergatt till ketchup.

Den sata, tjock.flytande kryddsasen smakar helt enkelt biittre

iin blod, och mer hygienisk iir den alla ganger!

"Skamligt farriideri", rasarDracula, och jagar vampyrema ur
slottet och gammer den storaTomaten, alla ketchupars
osinande kiilla, i ett av de marka, kusliga tomen.

Idag har ungvampyrema samlat sigfar att knycka at sig
Tomaten. Den som farst far tag pa den, blir avervampyr. Men
akta erINiir Jet giillerTomaten, blir vampyrema bitska, och
da giiller Jet att se upp !
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Innan man spelar forsta gangen trycker man ut alla kort ur
stanstavlan och alla ketchupflaskor ur ramen.

1. Spelfigurer
Varje spelare staller sin vampyr pa ett rott startfalt. De
bada yttersta startfalten anvands endast vid mer an
4 spelare.

2. Borgtom, Tomaten, lokar
En spelare gommerTomaten och de 41okarna en och en
i torneo och trycker pa tornspetsarna. Detta gor han sa
att medspelarna inte kan se det, t.ex. under
bordsskivan. Spelaren vander sig sedan bort och en
annan spelare staller de slutna torneo pa spelplanens
tornfalt. (ngen spelare far veta i vilket toro Tomaten
finns!

3. Bada broarna och bada duelltamingama laggs vid
spelplanen.
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4.

4. Odeskorten sorteras enligt de 3 fargema, blandas stapel-
vis och laggs med baksidan uppat i den roda kortasken.
Den fulla kortasken laggs vicispelplanen.

5. Trollkorten blandas vai och laggs upp och ner i en starei
vicispelplanen. Fran stapeln far varie spelare 3 kort, SOffi
han lagger oppet framfor sig. Likasa laggs 3 kort oppet i de
inramade falten pa spelplanen.

6. Varie spelare far 4 ketchupflaskor. Resten stannar kvar
SOffiforrad i asken.

7. Snabbspelregeln satts vicispelplanen sa att varie spelare
kan anvanda den SOffistod far minnet.

5.

Nu kan vampyrema boria
sin jakt! Man spelar
medsols. Den spelare,
SOffifar det hogsta talet
med bada tamingama, far
boria.
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I vilket tom gommer sig den stora Tomaten?
Vagen tilltorneo kantas av odes- och trollkort, av dueller
med medspelama, av broar och av ketchupflaskor.
Den SOffifar tag pa Tomaten, blir den nya overvampyren.
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A
Man flyttar sin vampyr (utan att kasta tarningen) 1, 2 eller
3 falt. Det £Orsta£altetkostar ingenting. Far varie vidare falt
maste man betala 1 ketchupflaska. (Ketchupflaskorna
laggs tillbaka i £Orradeti asken).

8

I slutet av sitt drag lanciar man alltid pa ett fargat falt. Och
varie gang drar man ett adeskort med samma farg ur
kortasken. Detta kort visar man £Orsina medspelare, utfar
vad adet befaller, och lagger darefter tillbaka kortet
underst i stapeln i kortasken.

c
Under sitt drag kan man dessutom spela ut upp till3 troll-
kort. Hallett av dem ar ett "tempokort", far man flyttatram
sin vampyr upp till3 faltextra. Far dessa extra faltbehaver
man inte betala ketchupflaskor - trolleri kostar ingenting!
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I varie stareI finns 2 "daliga" och 3 "goda" 6deskort.

De "daliga" betyder,

att antingen 1, 2 eller 3 av de egna trollkorten maste ges bort
och laggas underst i f6rradsstapeln (spelaren bestammer sjalv
vilket trollkort).

De "goda" betyder,

att man far ta antingen 1, 2 eller 3 av de tre trollkorten, SOffi
ligger pa spelplanen.

att antingen 1, 2 eller 3 av de egna ketchupflaskorna maste
laggas tillbaka i flaskf6rradet naturligtvis endast om man
har nagra!

att man far ta antingen 1, 2 eller 3 ketchupflaskor ur
flaskf6rradet.
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Det basta odeskortet ar den flygande vampyren. Observera!

Ingen spelare far aga mer an 8 ketchupflaskor och 5 trollkort.
Vid fullkvot far nya trollkort inte dras och ketchupflaskor laggs
genast i forradet i asken.

Eftersom odeskorten inte far blandas under spelets gang, kan
man rakna ut ordningsfoljden. Om man alltsa ar
uppmarksam, kan man medvetet flytta sig till ett visst fargfalt,
nar ett positivt odeskort igen star i turen.

Den SOffidrar detta kort, far antingen flytta sin vampyr till ett
valfritt spelfalt med samma farg eller titta in i ett av
borgtomen. Hall man tittar in i ett borgtom, blir spelfiguren
staende. Man far inte heller ta innehallet i tomet. Det far
endast den spelare, SOffistar ione pa borggarden!
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Genom den magiska kraften i trollkorten, kan
vampyrerna avsevart paverka spelets gang.

Ketchupelixirkorten kan bytas till ketchupflaskor ur
farradeì. De behaver inte lasas in, Hall man ì.ex. har en
duellskuld eller nar ett adeskort kraver att man avstar fran
ketchupflaskor.

3 sì. 2 sì.

Handskkortet tillater att man stjaler ett trollkort av en
medspelare. Med handsken far man dock inte knycka at sig en
annan handske!
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4 sì.

Tempokorten farlanger ett drag antingen 1, 2 eller 3 falt.
Spelaren behaver inte betala ketchupflaskor far dessa extra
falt. Trollerikostar ingenting!

Exempel: en spelare flyttar sin spelfigur endast 1 falt, det kos-
tar ingenting. Hallspelaren nu spelar ut ett tempokort och flyt-
tar 3 falt extra, sa har dètta drag inte kostat honom en enda
ketchupflaska.

3 sì.

Ett utspelat brokort gar det majligt att lagga in eller flytta en
bro. En bro kan dock flyttas endast, Hall de bada broarna
redan ar med i speleì.

6 sì.

De sonderrasade vagarna
kan endast korsas med
hjalp av en bro. Naturligtvis
kan man ta en omvag och
flytta sig aver en befintlig bro.



Duellkorten akar vampyrernas stridslystenhet. Dessa kort
utspelas endast vicidueller och galler endast 1 gang.

Under ett drag far en spelare spela ut maximalt 3 trollkort
(duellkorten raknas inte med).

Eftersom medspelarnas trollkort kan beskadas av alla, kan
man gara taktiska drago
Exempel:

+ 1 2 st. +1 2st.

1. Spela ut ett handskkort och stjala ett brokort av en
medspelare.

2. Spela ut brokortet och flytta en bro fardelaktigt.
3. Spela ut ett tempokort och flytta spelfiguren upp till6 £alt

aver den nyss lagda brano

Utspelade trollkort laggs genast underst i forradssta-
pelo, de galler endast 1 gang.

Observera!

Ingen spelare far aga mer an 5 trollkort.

+2 2st. +3 2st.

Spelarna ser under spelets gang till att de 3 trollkorten pa
spelplanen alltid kompletteras. De star tillvarie spelares
farfogande, nar han har tillatelse att ta ett (t.ex. genom ett
adeskort, vicien duellvinst eller viciinnehav av en lak).
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Dueller
Fientliga vampyrer ar det fritt tram att springa aver. Men alla
vampyrer later sig inte skjutas at sidan. Hallen spelare hamnar
pa ett upptaget falt, blir det fraga om en duel!. Undantag:
fOrstafaltet efter startfaltet ar duellfri zon.

Duellema avgors med duelltamingama. Angriparen kastar
med den roda tamingen, fOrsvararen med den svarta
tamingen. (Detta ar viktigt, eftersom den roda tamingen har
fiere punkter).

Den SOffiager ett duellkort, kan spela ut dei innan taming-
ama kastas. (Observera! Duellkorten spelas endast ut till
detta andamal, de raknas inte in i begransningen pa endast
3 trollkort per drag). Tamingspunktema och
duellkortspunktema raknas ihop. Det hogsta resultatet vinner
duellen. Vicilika manga punktervaxlarman tamingar. Nu kan
spelama spela ut nya duellkort. Detta fortsatter tills man kan
fastsla en segrare.

-- 5+
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Duellsegraren vinner

1. 1 trollkort fran spelplanen (kom ihag att genast
komplettera korten till3).

2. 2 ketchupflaskor, SOffihan far av fOrloraren (om han har
nagra).

3. Han far flytta forlorarvampyren bakat upp ti1l4 falt, men
inte

- pa ett upptaget falt
- pa ett startfalt
- pa ett svart falt (borg, fangelse)
- och inte aver brolOsa avgrunder.

For att betala sin duellskuld, behover fOrioraren inte losa in
sina ketchupelixirkort. Har han ketchupflaskor, sa betalar han
sa manga han kan; har han inga, betalar han ingenting.

Observera!
Aven efter en duell,
maste spelaren som ar i
tur dra ett odeskort och folja
dess instruktion.



Exempel:
Summan av tamingama ar 5. Far denna summan kan man fa
2 trollkort och 1 ketchupflaska eller 1 trollkort och
3 ketchupflaskor eller 5 ketchupflaskor.

Men kom ihag att beakta limiten!
Ketchupflaskorna tar man ur asken, trollkorten valjer man ur
utbudet pa spelplanen.

Fornid
Den som vilI fylIa pa sitt forrad av ketchupflaskor och
trolIkort, kan gora dei, i stimet for att flytta fram sin
spelfigur.

Man kastar da bagge tarningarna och delar upp summan SOffi
man vilI.Far 1 punkt far man 1 ketchupflaska, far 2 punkter
far man 1 trollkort.-

...

'... '+1
~ I
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Observera!

Den SOffifyller pa sina farrad, kan, om han vilI,aven dra ett
adeskort, men maste aven f61jauppmaningen pa korteì.
Aven trollkort, 3 sì. per drag, kan sattas in.

~
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Den SOffivilI erovra den stora Tomaten, maste vaga sig in i

den kusliga borgen.

Man flyttar sig normalt aver en bro till det svarta faltet ione i
borgen.Man betalar SOffinormalt ketchupflaskor far draget,
men maste dessutom erlagga en
intradesavgift (tull),namligen summan av bagge tarningarna.
Kan man inte betala, flyger man genast i fangelset. Det
IOnarsig alltsa inte ali forsoka sig in i borgen utan
ketchupfOrrad.

A

B

C

D Har man betalat borgtullen, far
man oppna eli borgtorn. Ar
Tomaten dar ione? Gratulerar till

en ny overvampyr och
spelsegrare. Ar det en lok hamnar
man genast in i fangelset! Loken
far man ta med sig. Loken
berattigar agaren att ta ett
trollkort Iran spelplanen fore
varje drag anda tm spelets slnt
(kom ihag ali beakta limiten!).
Endast 1 trollkort, aven Hallen
spelare har 2 eller fiere lokar!



ar en oangenam pIats aven far en vampyr. Den SOffisitter inne
i fangeIset, kan komma ut igen, Hallhan, nar han ar i tur:

1 kan Iagga en bIOoch fIyttavidare, eller

2 ger 4 ketchupfIaskor at fangeIsevakten och fIyttarsig
vidare utan bIO (fIaskoma Iaggs i forradet) eller

3 betaIar samma antaI ketchupfIaskor SOffibagge
tamingama tillsammans visar och fIyttar vidare utan bIO.

2
Hiinvisning: AIexRandoIph haI inarbetat vissa eIement

ur sitt speI "DrachenfeIs" i detta speI.

3
=

Rekommenderas ej far baro under 3 aroInnehaller sma deIar.

@ 1992 by Otto MaierVeriag Ravensburg

Man kan aven utnyttja fangeIsevisteIsen tiIlatt fylla pa sina
fOrrad.

FangeIset ar stort nog, dar inne ryms fiere vampyrer;
visserligen far de inte fora dueller dar och naturligtvis inte
heller dIa nagra odeskort.
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