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Startopstilling 

          

     HOS     
     HOB HOW JUDGES JUDGES HORUS 

 

HOS = House of second life (Felt nr. 15) 

HOB = House of beauty (Felt nr. 26) 

HOW = House of water (Felt nr. 27) 

JUDGES = Three judges and Two judges (felt nr. 28+ 29) 

HORUS = house of Horus (Felt nr. 30) 

 

Sådan spilles spillet: 

Træk lod om hvem der er lys og mørk.  

Lys starter med at kaste og rykke 

Du rykker i pilens retning 

Vinderen er den der først får alle sine brikker væk fra brættet 

 

Kast med stikkerne: 

1 lys + 3 mørke = ryk 1 felt + en ekstra tur 

2 lyse + 2 mørke = ryk 2 felter 

3 lyse + 1 mørk = ryk 3 felter 

4 lyse + 0 mørke = ryk 4 felter + en ekstra tur 

0 lyse + 4 mørke = ryk 5 felter + en ekstra tur 
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Regler: 

1. Der kan kun stå en brik på hvert felt 

2. Hvis du lander på et felt hvor modstanderen står, bytter de to brikker plads 

3. Du kan ikke lande på et felt hvor der står en af dine egne brikker 

4. 2 eller flere ens brikker efter hinanden kan ikke angribes af modstanderen - 

denne regel gælder også i hjørnerne 

5. Du skal altid forsøge at rykke en brik fremad. Hvis du ikke kan dette skal du 

rykke brikken bagud, og du mister din ekstra tur, hvis du har denne mulighed 

6. Hvis du ikke kan rykke hverken fremad eller bagud mister du din tur 

7. Brikker der står på de sidste fire felter beskytter ikke hinanden 

8. Står du på felt nr. 27 og bliver angrebet skal du straks bytte plads med den 

brik der angriber dig 

9. Står du på felt nr. 28 - 30 og bliver angrebet, skal du straks rykke til felt nr. 27. 

Står der en her skal du i stedet bytte plads med den brik der angreber dig. 
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Specialfelter: 

Felt nr. 26 (House of Beauty) 

 Alle brikker skal lande her med et præcist kast. Du kan altså ikke rykke forbi 

dette felt, men skal kaste et slag der gør at du lander her. 

 Har du en brik stående her og kaster et kast med 4 mørke, må du rykke 

brikken væk fra brættet 

Felt nr. 27 (House of Water) 

 Lander du på dette felt mister du din ekstra tur, hvis du har denne mulighed 

 Har du en brik stående når det er din du, har du 2 muligheder du kan vælge 

imellem: 

o Du kan rykke til felt nr. 15 uden at kaste stikkerne. Står der en i forvejen 

skal denne brik rykke bagud til den nærmeste ledige felt 

o Du kan forsøge at kaste et kast med 4 lyse. 

 Mislykkedes dette bliver din brik stående og du miste din tur 

 Lykkedes dette må du rykke din brik af brættet og kaste en ekstra 

gang 

Felt nr. 28 (House of three judges) 

 En brik der står her kan hverken rykke fremad eller bagud. Den kan kun rykkes 

med at kaste et kast med 3 lyse 

Felt nr. 29 (House of two judges) 

 En brik der står her kan hverken rykke fremad eller bagud. Den kan kun rykkes 

med at kaste et kast med 2 lyse 

Felt nr. 30 (House of Horus) 

 En brik der står her kan fjernes fra brættet uanset hvilke kast du kaster 

  


