
KABELIMATS
1-4 mängijat

KOMPONENDID

54 kollikaarti:

54 abivahendikaarti:

70 elumärki
1 alustava mängija kaart
1 reeglite leht

MÄNGU ETTEVALMISTAMINE

Nii kollide kui abivahendite pakid segatakse ning asetatakse mängulauale 
pildiga allapoole. Alloleva diagrammi alusel määratakse lauale ringikuju-
liselt 8 kohta kollikaartidele:

X X X
X     X
X X X

Kollipakist võetakse iga mängija kohta kaks kaarti (näiteks 3 mängija 
puhul seega 6 kaarti) ning asetatakse nad kollikaartide kohtadele 
pildipoolega üles. Mängides vähem kui 4 mängijaga jääb osa kohti ringist 
tühjaks – need võivad aga täituda mängu käigus.Lisaks tõmbab iga 
mängija endale ühe kaardi abivahendite pakist ning asetab selle avalikult 
enda ette lauale ja võtab 15 elumärki. Loosiga valitakse välja esimeses 
raundis alustav mängija.

MÄNGU KÄIK

Iga järgnevat mänguraundi peale esimese alustab see mängija, kellel on 
raundi alguses kõige vähem elusid. (Viigi korral on alustavaks mängijaks 
viigis olijatest senisest alustavast mängijast päripäeva järgmine.)

 Iga mänguraund koosneb järgnevatest tegevustest:

-KAARDI TÕMBAMINE. Kõik mängijad (alates alustavast mängijast 
päripäeva) tõmbavad omale ühe kaardi abivahendite pakist ning 
otsustavad kohe, kas mängivad selle enda ette lauale, vahetavad mõne 
juba enda ees laual oleva vastu (asetades välja vahetatud kaardi mahavi-
satud kaartide hulka) või panevad tõmmatud kaardi kohe mahavisatud 

kaartide hulka. NB! Igal mängijal tohib laual olla maksimaalselt kaks ründe- 
ja kaks kaitsekaarti. NB! Kui abivahendite pakis kaarte enam pole, jääb see 
tegevus vahele.

-KABELIMATS! Alustades alustavast mängijast ning jätkates päripäeva 
sooritab iga mängija ühe rünnaku kollide vastu, veeretades kahte täringut. 
NB! Kulutades ära mõne enda ees laual oleva rünnakukaardi, saab mängija 
omale kaardil märgitud koguse täringuid lisaks - korraga saab ära 
kasutada maksimaalselt ühe rünnakukaardi. Peale täringute veeretamist 
loeb mängija kokku kõik tabamused (5 ja 6) ning seejärel valib millisele 
kollile need tabamused määratakse (võib ka jagada erinevate kollide vahel 
– tabamuste märkimiseks kasutada üleliigseid elumärke). Kui selle 
tulemusel on kollil sama palju tabamusi kui elusid, on ta surnud ning 
mängija saab selle kaardi omale mängu lõpus punktiarvestuseks. Lisaks 
saab iga enda poolt maha löödud kolli eest mängija valida, kas ravib end 
kahe elumärgi võrra (max 15-ni) või tõmbab lisakaardi abivahendite 
pakist, järgides KAARDI TÕMBAMINE tegevuse piiranguid.

-AAAAARGH! Kui kõik mängijad on järgemööda oma rünnaku sooritanud, 
ründavad kollid vastu. Esmalt ründavad ringi keskel olevad kollid seda 
mängijat, kellel on kõige rohkem kaitset – viigi korral kõiki viigisolijaid. 
Kaitse koguse hindamiseks loetakse kokku igal mängijal kogu kasutamata 
kaitse, sõltumata tüübist. NB! Kui antud tegevuse alguseks keskel ühtegi 
kolli ei ole, jääb see tegevus vahele.

-VASTURÜNNAK. Nüüd ründavad kollid samaaegselt kõiki mängijaid 
korraga, veeretades täringuid koguses vastavalt parempoolseimale vabale 
väärtusele nende kaartidel – iga veeretatud 5 või 6 on tabamus. (Kollide 
eest veeretab täringuid alustav mängija. Soovitatav on teha kollide 
rünnakud grupeerituna eri rünnakutüüpide järgi – käsivõitlus, õhuvõitlus, 
maagia.) Mängijatel on võimalik kasutada kaitsekaarte teatud koguse 
tabamuste vältimiseks – kui aga kaart on maksimaalse lubatud hulga 
tabamusi kogunud, läheb see mahavisatud kaartide hulka. Iga kaitsmata 
jäänud tabamuse eest tuleb mängijal loobuda ühest elumärgist. Kui selle 
tulemusel on mõnel mängijatest elumärgid otsas, on ta paraku edasisest 
mängust väljas -  aga pole hullu, ega teistelgi enam kaua mängida jäänud 
ole. 

-ESMAABI. Iga haavata saanud koll ravib omal ära ühe tabamuse. 

-ABIVÄGI. Saabub abivägi... kuid paraku kollidele. Alustav mängija 
tõmbab kollipakist iga mängu alustanud mängija kohta ühe kolli – ehk siis 
kui mängu alustanud neljast mängijast on elus vaid üks, tõmmatakse ikka 
neli kollikaarti. Kui mingil hetkel on kõik kaheksa kohta täis, pannakse 
ülejäänud kaart/kaardid ringi keskele. NB! Kui antud tegevuse alguses on 
mõni kaart ringi keskel (hoolimata sellest, kas ümbritsevas ringis on vabu 
kohti või ei ole) jääb antud tegevus vahele!

Peale seda tegevust algab uus mänguraund. 

MÄNGU LÕPP

Mäng kestab kuni on täidetud üks kahest mängu lõpu tingimustest:

-kollikaartide pakk on tühi ning ka laual on kõik kollid maha löödud
-kõik mängijad on surma saanud

Peale mängu lõppu loevad kõik mängijad kokku oma punktid – suurima 
summa saanud ongi võitja! Viigi korral jagatakse võitu ühiselt.
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