“Haraldr konungur lét gera minnisvarða þennan til minningar um Gormr,
föður hans, og til minningar um Thyrvé, móður hans; Haraldr sem einn
sigraði alla Danmörk og Noreg og kristnaði alla Dani.” - rúnaletur frá Jelling,
Danmörku, 10 öld.
Stórbrotnar sögur, dásamlegar ástarjátningar, minningar um fallnar hetjur, lofgjörð um
hugrakkar valkyrjur eða bara hvað sem er sem þarf að meitla í stein; við munum sjá
um að það standist tímans tönn. Það gerum við gegn sanngjarnri greiðslu. Fyrir framan
okkur er búið að reisa skóg rúnasteina með forskráðum rúnum rituðum með kolum, sem
bíða eftir að meitlar okkar taki til starfa. Markmið okkar er að verða dáðastur allra rúnameistara. Megi sá dáðasti sigra.

um spilið
Runir er fljótspilað teningaspil fyrir 2 - 4 leikmenn, 8 ára og eldri. Spilatími er um 10
mínútur fyrir hvern spilara.
Í spilinu hefur hver leikmaður sitt sett af kristöllum, sem er orkan þeirra. Orkan er notuð
til að meitla rúnir eða fá aðstoð. Teningarnir eru verkfærin og fyrir hverja rún sem þarf
að rista á rúnasteininn þarf að hafa rétta samsetningu verkfæra. Á hverri hlið tenings er
rúnatákn sem þarf að raða saman og finna samsvarandi rúnaletur á steini á spilaborðinu
til að klára verkið. Ef þú ert ekki með réttu verkfærin er hægt að fá aukatening eða nota
orkuna til að velja hlið á tening. Þegar einn leikmaður hefur notað alla orkuna sína er
spilinu lokið og umferðin er kláruð. Þá eru virðingarstigin talin og sá sem hefur flest stig
í lokin er krýndur rúnameistari.

uppsetning
1 ) Hver og einn leikmaður velur sér leikmannatákn og tekur 12 orkukristalla
í sama lit.

2 ) Hásalurinn.

Flokkið peningana út frá galdrastöfunum á bakinu og staflið upp á
viðeigandi reiti.
Stokkið hvern stafla vel.

Setjið leikmannatáknin við hliðina á
stigatöflunni, “25” á
að snúa niður.

Stokkið verðlaunaspjöldin
og staflið þeim upp.

Takið efstu 3 spjöldin og raðið
þeim á reiti 2, 3 og 4.
Myndin snýr upp.

Það er kjörið að nota spilakassann sem kastkassa fyrir teninga á meðan
spilinu stendur.

3 ) Spilaborðin.

Kastið 4 teningum. Raðið saman spilaborðum með samsvarandi rúnatáknum og á teningunum. Það er sama hvaða hlið snýr upp eða hvernig
raðað er.

Ef sömu rúnirnar endurtaka sig, kastið þá aftur þar til þið hafið spilaborð með
mismunandi rúnum
á öllum hliðum.
Að öðrum kosti, veljið 4 handahófskennd borð. Tengið þau saman með
miðjukrossinum, örin snýr niður (seinni tíma viðbót). Afgangsborðin 2 eru ekki
notuð í spilinu, setjið þau til hliðar.

Geymið hvítu teningana 6
innan seilingar.
Ef spilaborð er valið sem sýnir svartan tening , takið jafn marga svarta
teninga og það eru spilarar og setjið við hliðina á borðinu. Möguleiki er á að
virkja þá hvenær sem er í spilinu.

4 ) Þá er uppsetningunni lokið. Sá sem síðast sá rún tekur
upphafsleikmannatáknið. Nú getur spilið hafist!

LEIKMUNIR
•
•
•
•
•
•
•

6 x spilaborð, prentað báðum megin & 1 miðjukross
(sem heldur spilaborðunum saman)
10 x 6-hliða teningar með Futhark rúnatáknum - 16mm
60 x peningar (2x10 - brons, 2x10 silfur, 2x10 gull) - 25mm
48 x orkukristallar (4 x 12 í 4 litum - 8 - 12mm)
4 leikmannatákn, í 4 litum (1 fyrir hvern leikmann)
24 verðlaunaspjöld (8 vörur, 8 rúnir og 8 hrós)
Upphafsleikmannatákn

spilun
Rúnir er spilað í áframhaldandi umferðum réttsælis út frá upphafsleikmanninum.
Spilið heldur hringrás sinni áfram þar til einhver einn leikmaður hefur klárað alla
orkukristallana sína. Klárið þá umferðina og teljið stigin.

Í hverri umferð:
1. Spilarinn sem er að gera kastar 6 teningum
2. Út frá útkomunni úr kastinu;

JÓKER
Sett af sömu rúnum
má nota fyrir þetta
tákn!

A. Finnið samsvarandi rúnatákn á einhverjum stein
Allar rúnir á 1 stein verða að passa við einhverjar rúnir af teningunum.
•

Áður en steinn er ristur, má nota aðstoðarsvæðin til hagræðingar. Setjið 1
orkukristal á 1 af 4 mögulegum svæðum í kringum miðjuna til að nýta þá
aðstoð sem þar er í boði. Hver leikmaður má bara nota hvert aðstoðarsvæði
1 sinni í gegnum allt spilið, en það má nota öll í sömu umferð.

•

Til að rista stein, setjið 1 orkukristal í annað hólfið af tveimur við hliðina á
þeim steini sem passar við rúnasamsetninguna á teningunum.
Ef steinn er með
tákni, þá má nota hvaða sett af eins rúnum í staðin.
Ef bæði hólfin eru með orkukristalla, þá er ekki hægt að rista steininn.
Setjið teningana sem þið notuðu í miðjuna til að sýna að þessir
teningar hafa verið notaðir til að rista steininn og ekki er hægt að nota þá
aftur til að rista aðra steina í þessari umferð.
Leikmenn verða að setja að lágmarki 1 orkukristal á stein í hverri umferð!

•
•
•
•

B. Hagræðið ónotuðum teningi
• Leikmenn geta, kjósi þeir svo, sett 1 orkukristal í miðjuna á borðinu til að
snúa 1 ónotuðum teningi á hlið að eigin vali.
• Athugið að valið má nýta aðeins einu sinni í umferðinni, en það er sama
hvenær það er gert í umferðinni.
Leikmenn geta notað eins marga orkukristalla og þeir vilja í hverri umferð, en
hafið í huga að hver leikmaður má einungis nota hvert aðstoðarsvæði einu sinni í
gegnum allt spilið.
3. Ef leikmaður nær að klára að rista einn stein fær hann greiðslu:
a.
b.
c.

Ef hann ristaði bronsstein - þá fær hann annan hvorn bronspeninginn
Ef hann ristaði silfurstein - þá fær hann annan hvorn silfurpeninginn
Ef hann ristaði gullstein - þá fær hann annan hvorn gullpeninginn

KÍKIÐ EKKI Á VIRÐINGARSTIGIN Á BAKHLIÐ PENINGSINS!
Þau eru einungis skoðuð í lok spilsins þegar stigin eru talin.
Sjá nánar í “Dæmi um umferð” hér fyrir neðan.

5. Leikmaður getur sótt sér aukaverðlaun og virðingarstig í
Hásalinn, sjá „Hásalur Jarlsins“.
6. Umferð lokið. Næsti leikmaður til vinstri gerir næst.

HÁSALUR JARLSINS
Ef leikmenn ná að uppfylla það sem Jarlinn setur í forgang, geta þeir fengið
auka virðingarstig og verðlaun afhent á platta.
Þegar leikmaður hefur uppfyllt eitthvert af forgangsverkefnum jarlsins getur
hann heimsótt hásalinn til þess að fá verðlaunin.
Forgangsverkefni Jarlsins sem gefa virðingarstig, ef uppfyllt:
a) að hafa rist rúnasteina í ákveðnum lit (samsetning af
)
b) að hafa fengið greidda ákveðna samsetningu af peningum ( t.d
/
)
c) að hafa nýtt orkuna sína á ákveðinn hátt (lagt niður kristalla á valda staði)
Það sem er í forgangi hjá Jarlinum gefur mismunandi virðingarstig:
4 STIG - Mest í forgangi
3 STIG - Mið forgangur
2 STIG - Minsti forgangur
Leikmenn geta uppfyllt forgangsskilyrðin í gegnum allt spilið; sá sem fyrstur
nær skilyrðunum tekur verðlaunin og fær virðingarstigin!
Þegar einhver leikmaður uppfyllir forgangsskilyrðin:
•

Leikmenn fá virðingarstigin (2, 3 eða 4) af því svæði sem verðlaunin
voru tekin, færið leikmannatáknið upp sem stigunum nemur á
virðingarstikunni.

•

Setjið peningana sem voru notaðir ofaná verðlaunin sem voru tekin, ekki
er hægt að nota sömu peningana aftur fyrir önnur verðlaun. Á ekki við um
orkukristalla.

•

Leikmenn geta fengið öll 3 verðlaunin í sömu umferðinni, svo framarlega
sem öll skilyrði eru uppfyllt.

•

Þegar verðlaun eru tekin þá eru þau sem eftir eru færð til hægri og
hækka þannig í forgangi (einungis gert þegar umferð leikmanns er
lokið). Nýtt spjald er dregið úr bunkanum og sett á auða svæðið (svæðin,
ef fleiri en ein verðlaun voru tekin).

VERÐLAUNIN
HRÓS FRÁ JARLINUM - 8 tegundir
Jarlinn er sáttur og hann býður þér að skála við sig! Hrós
fæst með því að staðsetja kristallana á þeim stöðum sem
samræmast myndunum:
Leikmaður hefur rist einhvern stein
tvisvar hvar sem er á borðinu.
Leikmaður hefur rist að lágmarki einn
stein á öllum 4 borðunum.
Leikmaður hefur rist þann fjölda steina
sem sýndur er, hvar sem er á borðinu
(5 eða 6 steina).
Leikmaður hefur rist þann fjölda steina
sem sýndur er, á einu og sama borðinu.
GALDRASTAFIR - 8 tegundir
Vernda eða aðstoða rúnaristarana. Galdrastafir fást þegar leikmaður hefur fengið greidda peninga með þeim galdrastöfum á
bakhliðinni sem krafist er til að fá verðlaunin:
eða
og svo framvegis.
Ef leikmaður hefur aflað réttu peningana, t.d. 3 silfurpeninga af
réttri gerð, getur hann fengið verðlaunin.
VÖRUR - 8 tegundir
Almennar vörur til matar eða til að njóta.
Hægt að kaupa með ákveðinni peningaröðun, til dæmis:
eða		
og svo framvegis.
Ef leikmaður hefur aflað réttu peningana, t.d. 2 brons og 2
gullpeninga, getur hann fengið verðlaunin.
BÓNUSSTIG FYRIR VERÐLAUN Í LOK SPILS
• Fyrir hvert sett af , & fást 3 aukastig í lokin.
• Sá sem er með flest í hverri tegund ( / / ) fær 2 stig
í lokin. Lágmark 2 í tegund til að teljast sem meirihluti.
Sjá nánar í “ Dæmi um umferð” hér fyrir neðan.

AÐSTOÐARSVÆÐIN
Leikmenn geta nýtt einhver af 4 aðstoðarsvæðunum í sinni umferð með því að
setja kristal á svæðið. Hvert svæði er aðeins hægt að nota einu sinni í spilinu af
hverjum leikmanni en það má setja kristal á fleiri en eitt svæði í sömu umferðinni.

VERKFÆRAGEYMSLAN

KASTIÐ VÖLDUM TENINGUM AFTUR

Setjið 1 orkukristal hér og þá getur leikmaður kastað aftur
ónotuðum teningum.

ENDURNOTIÐ TENINGINN

Setjið 1 orkukristal hér til að nota aftur 1 tening sem þegar
er búið að setja í miðjuna. Kastið teningnum og endurnotið.

FÁIÐ 1 VARANLEGAN AUKATENING

Setjið 2 orkukristalla hér til að fá 1 svartan tening. Teninginn má nota strax. Hann fylgir leikmanninum út spilið.

FJÁRHIRSLAN

NOTIÐ AFTUR SAMA AÐSTOÐARSVÆÐIÐ

Setjið 1 orkukristal hér. Notið aftur svæði sem þið hafið
þegar notað (að aukateningnum undanskildum).

SKIPTIÐ UM GALDRASTAF Á SAMA PENING - VAL

Setjið 1 orkukristal hér. Skilið til baka peningi í völdum lit
(t.d. ) og takið hina tegundina í sama lit og fjölda og skilað
var (t.d. ). Það má ekki víxla litum.

GRIÐARSTAÐUR JARLSINS
NOTIÐ 1 RÚN FÆRRA TIL AÐ RISTA 1 STEIN

Með því að setja 1 orkukristal hér getur leikmaður ristað stein
með einni rún færra (getur verið hvaða steinn sem er).

RISTIÐ STEIN SEM ÞEGAR ER BÚIÐ AÐ RISTA

Með því að setja 1 orkukristal hér getur leikmaður ristað
stein sem þegar er með 2 orkukristöllum á. Þið setjið ekki
auka orkukristal á steininn sem stendur til að rista.

MIÐJAN - HAGRÆÐIÐ 1 TENINGI AÐ EIGIN VALI

Með því að setja 1 orkukristal hér getur leikmaðurinn tekið 1
ónotaðan tening og virkjað hvaða hlið sem er á teningnum.
HVER LEIKMAÐUR GETUR BARA HAGRÆTT 1 SINNI Í
HVERRI UMFERÐ !

DÆMI UM UMFERÐ

Blár er að gera, hann
kastar 6 teningum

a) Finnið samvörum
Dæmi um 2 möguleika

eða
2 eins rúnir, sama hvaða
b) Ef kastið er ekki nógu gott
Hann vill fá 2 silfur, svo hann
vill hagræða 1 teningi

Til að hagræða teningi,
setjið 1 orkukristal
í miðjuna...

og snúið teningnum
á þá hlið sem þið
viljið!

Fullkomið! Hann ristir
báða silfursteinana!
Setjið orkukristalla
á sitt hvort plássið
á rúnasteinunum
Blár er búinn að nota alla teningana sína. Hann fær
því greitt fyrir vinnuna:
2 silfurpeninga fyrir að
rista tvo silfursteina.

Fyrir silfursteinana tvo velur hann sitt hvorn silfur
peninginn.

Í gegnum spilið hefur blár unnið
sér inn þessa peninga...
Hann þyrfti 1 gull í viðbót til að
fá galdrastaf, en hann getur
fengið vörur!

Hann tekur vörurnar og fær strax 4 virðingarstig,
hann færir leikmannatáknið upp sem því nemur.
Hann setur peningana
ofan á vörurnar.

!▸

▸

Færir síðan afgangs verðlaunin
niður ▸ og setur ný verðlaun
úr bunkanum.

!

Blár er þá búinn með sína umferð, leikmaðurinn á
hans vinstri hönd gerir næst.
Spilið heldur þannig áfram þar til einhver leikmaður
klárar alla orkukristallana sína. Aðrir leikmenn fá að
klára sína umferð og síðan eru stigin talin.

Stigagjöf
Þegar einhver hefur klárað alla orkukristallana sína, endar spilið. Klárið
umferðina, svo allir fá jafnar umferðir. Núna teljið þið lokastigin:
•
•

1 virðingarstig fyrir hvern orkukristal sem eftir er.
Snúið peningunum við og teljið saman öll stigin (brons
gefur 1 - 3 virðingarstig, silfur 3 - 5 virðingarstig & gull gefur
5 - 7 virðingarstig).
• 3 virðingarstig fyrir sett af öllum 3 verðlaununum (1 x vörur,
galdrarún og hrós).
• 2 virðingarstig fyrir flestar vörur (lágmark 2 vörur).
• 2 virðingarstig fyrir flest hrós (lágmark 2 hrós).
• 2 virðingarstig fyrir flesta galdrastafi (lágmark 2 stafir).
Ef enginn leikmaður er með meirihluta af einni tegund, þá fær enginn
virðingarstigin.
Ef farið er yfir 25 stig, snúið þá við leikmannatákninu og teljið áfram. Ef farið er
yfir 50 stig, setjið 1 orkukristal í ykkar lit á reit 1 til minnis.
Leikmaðurinn með flest virðingarstig í lokin vinnur. Ef jafnt þá vinnur sá sem er
með flest hásalaspjöld, enn jafnt - flest gull, enn jafnt - flest silfur, enn jafnt flest brons. Enn jafnt, sá sem hefur fæsta orkukristalla eftir vinnur!

aðrar útfærslur
LENGRI SPILUN - SPILIÐ 2 TÍMABIL
Setjið upp og spilið eins og venjulega, en í lokin eru stig fyrir verðlaunin ekki
talin. Þau eru einungis talin þegar búið er að spila tvö tímabil.
Gerið eftirfarandi á milli tímabila:
1.

Haldið verðlaununum, en flokkið alla peningana aftur á sína staði í
hásalnum eftir að stigin hafa verið færð á virðingarstigatöfluna.
2. Haldið áfram að telja þaðan sem leikmannatáknin eru staðsett.
3. Takið alla orkukristallana ykkar af borðinu. Ef svartir teningar voru
notaðir í fyrra spili þá eru þeir notaðir áfram.
4. Kastið 1 tening. Fjarlægið borðið sem kom upp og skiptið því út fyrir 1 af
borðunum sem voru ekki notuð áður (kastið aftur ef þörf er á).
Bónusstig fyrir verðlaunin eru einungis gefin í lokin á seinna tímabilinu.
BARNVÆN ÚTFÆRSLA
Setjið upp og spilið eins og venjulega, en verðlaunin eru ekki notuð.
Einungis eru gefin virðingarstig í lokin. Flest virðingarstig sigrar!

RUNIPEDIA
RUNIR

Eldra Fuþark rúnaleitrið, sem er nefnt eftir fyrstu 6 stöfunum, var mikið notað
af norænum þjóðum frá því um árið 200 til um 800, þegar yngra Fuþark letrið
tók við.
Rúnir voru almennt notaðar til að skrásetja margskonar upplýsingar, allt
frá einföldum eignarskilaboðum til öflugra sagna um ránsferðir og sigra í
fjarlægum löndum.
Listin að rista rúnir var ekki á færi allra, heldur var um lærða iðn að ræða,
svipað og timbur- eða járnsmíði. Á Norðurlöndunum voru meira en 100
rúnameistarar séstaklega nefndir í sögnum og voru margir þeirra víðfrægir.
Þessir frægustu ristu einungis fyrir kónga og hefðarættir.
Á Íslandi var notast við sérstaka
útfærslu af yngra fuþark letrinu frá
landnámsöld og langt fram á 15.
öld, þegar nútímaletrið tók smátt og
smátt við. Það lifði aðeins áfram á
legsteinum og skrautmunum.
Elstu þekktu íslensku rúnaristurnar
eru frá því á 11. öld.

GALDRASTAFIR

Samkvæmt sögnum, þá hafa rúnir verið notaðar í dulrænum tilgangi frá landnámi, en þessar hefðbundnu galdrarúnir eru einungis frá því á 16. öld. Þær
voru bæði notaðar til að valda skaða eða til lækninga .

ÞÓRSHAMAR
Ein af öflugustu verndarrúnunum.

KAUPALOKI
Ritað á pappír, geymt undir
vinstri hendi. Árangur!

RÓÐUSTAFUR
Verndarrún. Þeim mun
meira, þeim mun betra.

GAPALDUR
Notað til að verjast galdri,
geymist undir hægri hæl.

FISKISTAFUR
Skrifað á kálfsskinn til að
tryggja góða veiði.

DRAUMASTAFUR
Ritað á fiskibein, geymdu
undir höfðinu og dreymdu.

yfirlit
SPILUN
Í hverri umferð leikmanns:
1.

Kastið 6
a) Til að hagræða 1 teningi, setjið í miðjuna
b) Setjið á aðstoðarsvæðin, fyrir aðstoð eða betri niðurstöðu.

2.

Leikmenn verða að setja að lágmarki 1

á stein í hverri umferð.

3.

Leikmenn geta endurtekið 1b, þangað til að þeir vilja ekki eða geta ekki
gert meira.

4.

Hægt er að heimsækja hásalinn, ef leikmenn uppfylla forgangsskilyrðin.

5.

Umferð lokið, næsti leikmaður til vinstri gerir næst.

STIGAGJÖF
Leiknum lýkur þegar einhver klárar síðasta
talin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

, umferðin er kláruð og stigin

1 virðingarstig fyrir hvern sem leikmenn eiga eftir
1 - 7 virðingarstig af bakhlið peninganna
3 virðingarstig fyrir sett af , &
2 virðingarstig fyrir þann sem á flest
(lágmark 2
2 virðingarstig fyrir þann sem á flest
(lágmark 2
2 virðingarstig fyrir þann sem á flest
(lágmark 2

)
)
)

Sigurvegarinn verður rúnameistarinn!

spilið
Sérstakar þakkir:
Atli, Ármann, Dana, Elisa, Hildur, Ingvi,
James, Katrín, Lilja, Sigursteinn og allir
hinir sem prófuðu. Sérstakar þakkir fá allir
þeir sem studdu við okkur á Karolina Fund.
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