Gruftmeiseter - 2. díl
Stručný přehled pravidel
Klíč: Klíčem se dají otevřít zámky vedoucí do pohřebních kobek s rakvemi a existují také dveře na nichž je vyobrazen klíč a které lze odpovídajícím klíčem otevřít. Od každé barvy smíte mít jen jeden klíč, bez ohledu na to zda ho nese pán hrobky nebo sluha. V případě že najdete další klíč barvy, od které již klíč vlastníte (třeba i ten ze základního vybavení) musíte ho nechat ležet. 
Nářadí: sekerou nebo páčidlem můžete vylomit zamčené dveře, pokud je příslušný nástroj vyobrazen na žetonu dveří. Můžete vlastnit pouze jednu sekeru a jedno páčidlo. 
Srdce: S každým zraněním v boji ztrácíte jedno srdce, pokud v průběhu hry naopak srdce naleznete, položíte si ho na svoji hrací kartu. Pokud máte na své kartě hráče všechna pole se srdci obsazena, nemůžete již brát další srdce. 
Poklady: Na svoji kartu hráče můžete umístit více pokladů a to i pokud jsou stejného druhu. Poklady se započítávají do limitu předmětů, které můžete nést. Pokud máte dva poklady, vyplatí se je dát vašemu sluhovi aby je donesl na startovní pole, zatímco váš pán jeskyně může pokračovat v hledání pokladů.
Zbraně a zbroj: Zbraně potřebujete pro boj s příšerami, zbroj vám při tomto boji může ušetřit zranění. Každý hráč může mít maximálně dvě zbraně různého typu a dvě zbroje různého typu.
Nalezené poklady se shromažďují na startovním políčku.
Jiné předměty se na startovní políčko odkládat nesmějí.
Pokud pán hrobky vstoupí na startovní pole, může doplnit svá srdce na tři. 
Ostatní hráči nesmí vstoupit na startovní políčko hráče ani z něho odnášet poklady.

----
oprava: jedno srdce per pole
Brief rules overview
Key: with key you can unlock the lock leading to the parts of labyrinth with graves. There are also doors with the picture of the key, which can be unlocked by the corresponding key. You can hold at most one key of one color irrespective whether they are held by the master or the servant. If you find second key of the same color, you should let it on the board.
Tools: with an ax and a pinch bar you can break through the locked door, if the corresponding tool is pictured on the back of the door token. You can only have one tool of a type. 
Hearts: If you are injured in the fight you loose a heart. If you find a heart during the game, you place it on your player's card. If all heart spaces your player's card are occupied, you cannot take another heart. 
Treasuries: You can place more treasury tokens on your player's card even if they are of the same type. Nevertheless they are counted into the limit of the things you can hold. If you have two treasuries it is a good idea to give them to your servant for he can take them back to the starting space, while the master continues searching other ones. 
Weapons and armor: Weapons are needed for the fight with a monster, armor may save you from injury during the fight. There are only two types of weapons and two types of armor, so each player can at most have two weapons of different type and two armors of different type.
Found treasuries are collected on the starting space.
Other things can not be placed on the starting space.
Every time the master returns to his starting space, he may refill hearts to three. 
Other players can not enter the player's starting space neither take the treasuries from it. 

Additional equipement
As a special addition we offer special wooden tokens to substitute the paper ones which are in the basic version . They are more convinient to play withch, but they raise the price of the game. These wooden tokens are only sold by the editor of the game.

Questions? Want to find more about the game? VIsit us at www.diewuselmaeuse.de. 

You may also visit the homepage of the author of the game www.yungames.de.
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Doplňkový herní materiál
Jako doplněk ke hře nabízíme dřevěné hrací kameny a nálepky nahrazující papírové žetony v základní verzi. S dřevěnými kameny se lépe hraje, ale zvyšují cenu hry. Dřevěné kameny lze zakoupit pouze u vydavatele hry. 
Kontakt, dotazy a informace
Odpovědi na své dotazy a další informace naleznete na našich internetových stránkách www.diewuselmaeuse.de. Můžete rovněž navštívit stránky autora hry: www.yungames.de. Vydavatelství: Die Wuselmaeuse, ..... 
Námět, koncept a grafické provedení hry: Kemal Yun



