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SpElETS SluT

Om en Riddare börjar sin omgång på en ruta med enbart Skatter eller besegrar en Drake 
och väljer att inte döda den kan han ta en Skatt. Välj en av Skatterna vid rutan. Om det 
är ett Mynt lägger du det tillsammans med dina andra Mynt. Om det är en annan slags 
Skatt och du inte redan har en likadan lägger du den framför dig med Skattsidan upp. 
Nu kan du använda den skatten i strid. Om det istället är en skatt du redan har lägger du 
tillbaka den med Skattsidan upp.

Om en Riddare kommer till rutan senare får han välja mellan att ta den uppvända  
Skatten (om han inte redan har en llikadan) eller vända på en dold Skatt. När du tagit 
(och kanske lagt tillbaka) en Skatt är det dags för Förflyttning.

När din Riddare är klar med allt som ska göras i rutan han står på, får han göra en För-
flyttning (om han inte varit tvungen att fly till en säker ruta). Riddaren får välja mellan att 
antingen stå kvar i rutan eller flytta till den första eller andra lediga rutan framåt (och 
hoppa över andra Riddare). Exempel:

Spelet slutar när en Riddare besegrar Drakkungen. Nu vänder alla spelare upp de  
Drakar de besegrat och räknar ihop poängen för dem (Riddaren som besegrade  
Drakkungen lägger till 7 poäng för den också). Glöm inte att lägga till 1 poäng för varje 
Mynt du har kvar.

Den Riddare som nu har flest poäng är den som har gjort mest för att befria kungadömet 
från Drakplågan och är spelets vinnare!

Det är första rundan i spelet och Gul Riddare ska flytta. Han kan stå kvar eller flytta till  
ruta #1 eller #4. På rutorna #2 och #3 står det redan Riddare, så dit kan han inte flytta.

DRAKNÄSTET
Spel för 2-5 spelare från 10 år.

Speltid 30-45 minuter

Lars Högman

Som riddare i kungadömet har din kung gett dig 
och dina medspelare uppdraget att döda Drakkungen, som 
bor högt bland bergstopparna. På vägen till drakens näste  
kommer du att färdas genom skog, över kullar och uppför 
bergssluttningar, och varje område har sin speciella typ av 
drake att besegra: små, lite korkade Lindormar, större och  
listiga Lung’er, och Drakar (varav de flesta är smartare än du är).



SpElETS iNNEhåll
4 st dubbelsidiga Drakmarkörer

Det här behöver du bidra med själv:

6 st dubbelsidiga Lungmarkörer

6 st dubbelsidiga Lindormsmarkörer

24 st dubbelsidiga skatter
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Alla fyra har samma baksida, två har värdet ‘4’ och två värdet ‘5’.

Alla sex har samma baksida, tre har värdet ‘3’ och tre värdet ‘4’.

Alla sex har samma baksida, tre har värdet ‘2’ och tre värdet ‘3’.

Alla skatter har 
samma baksida.

Ett Spjut ger 1 extra 
poäng att lägga till 
ditt tärningsslag.

Upp till fem pjäser,  
i olika färger

Fyra vanliga sex-
sidiga tärningar

Mynt är värda 1 Segerpoäng  
och kan användas för att betala  

för att slå om en tärning.

En Rustning låter dig 
stanna kvar i striden 

istället för att fly.

En Sköld ger dig  
en extra tärning  

att slå med.

Ett Svärd ger dig  
en extra tärning  

att slå med.
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FöRbEREDElSER

SpElRuNDAN

STRiD

Vänd alla markörer med baksidan upp och 
blanda dem. Placera sedan ut respektive 
markörer på de anvisade plaserna på 
spelplanen. Du kommer att ha markörer 
över när spelplanen är fylld: 1 Lindorm, 2 
Lung’er, 1 Drake och 2 Skatter. Lägg dem åt 
sidan utan att titta på dem.

Den spelare som senast läste en bok med 
drakar i får börja.

Först utförs alla handlingar som behövs i den ruta du står på. Om det finns något slags 
drake där måste du slåss mot den (se avsnittet om Strid). Om det inte finns någon drake, 
men det finns skatt(er) kvar kan du ta en (se avsnittet om Skatter). Annars fortsätter du 
med en Förflyttning (se avsnittet Förflyttning).

När din riddare slåss mot en drake slår han (eller hon) minst 2 tärningar. Om han har ett 
svärd slår han en extra tärning (samma sak gäller om han har en sköld). Detta betyder 
att riddaren i vissa strider slår med 4 tärningar. Värdet av slaget är den högsta tärningen, 
och sedan ytterligare 1 poäng för varje tärning som visar samma värde som den tärnin-
gen. En riddare med Spjut lägger till 1 extra poäng till värdet. Exempel:

När du räknat ihop dina poäng kan du betala ett eller flera Mynt. Varje Mynt låter dig slå 
om en tärning. En tärning får slås om igen, förutsatt att riddaren har Mynt kvar att betala 
med. Kom också ihåg att varje Mynt är värt 1 Segerpoäng!

När du har slagit färdigt vänder du på Drakmarkören. Visa inte värdet för någon annan 
(om det är Drakkungen du slåss mot vet alla redan att han är värd 7 poäng). Om dina 
poäng är lika med eller lägre än drakens värde måste du fly tillbaka till närmaste säkra 
ruta (Värdshuset, 2, 5, 7 och 11 är de säkra rutorna), om du inte har en Rustning, för då 
kan du kasta den sönderbrända Rustningen och stanna kvar på rutan istället. Draken 
läggs sedan tillbaka på rutan med baksidan upp.

Om dina poäng är högre än Drakens värde har du besegrat den - du kan antingen ta 
Drakmarkören och lägga den framför dig för att få Segerpoängen eller lägga tillbaka 
Draken på rutan och ta en Skatt  (se avsnittet om Skatter) istället. När du tagit antingen 
Draken eller Skatten är det dags att Förflytta din riddare.
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Blå Riddare har ett Spjut och en Sköld. Han slår med tre tärn-
ingar (Skölden ger 1 extra) och två av dem visar ‘5’. Värdet 
av slaget är 7: 5 för högsta tärningen, 1 poäng för den andra 
tärningen med ‘5’ och 1 poäng för Spjutet.




