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YATZY of the Beast
Nu kommer det häftigaste som hänt spelvärlden sedan datorspelet Ed Hunter, nämligen ett skönt Iron
Maiden-Yatzy, där det bästa du kan slå är – just det, 6, 6 och 6. Smiska in en Virtual IX, rulla 2:or för
minuterna innan midnatt och Acacia avenue. Och du, får du snake eyes gäller det att vara snabb. Eller
dö.

Regler
Number of the Beast kan enklast beskrivas som en variant på Yatzy, fast med vissa avgörande
skillnader. Till exempel slås tre tärningar istället för fem och de olika kombinationer man behöver för
att få poäng är även de annorlunda.

Spelets gång
Spelaren vars namn är mest likt ”Eddie” börjar. Spelaren slår tre tärningar, och får sedan bestämma
om han vill slå om noll, en, två eller samtliga tärningar. Detta val upprepas sedan ytterligare en gång,
efter ett eventuellt omslag. När samtliga slag gjorts ska spelaren pussla samman kombinationer av
slagen för att få poäng. Poängen bokförs på formuläret (se nästa sida). Om spelaren inte kan (eller
inte vill) bilda en giltig kombination måste denne sätta ett kryss i en poängruta. Krysset räknas som 0
poäng och poängmöjligheten för just den kombinationen är sedan att räkna som förlorad.
Sedan fortsätter turen medsols.

Poänggivande tärningskombinationer
Namn

Kombination

Poäng

Iron Maiden

1 + valfri + valfri

Summan av alla ettor

Killers

2 + valfri + valfri

Summan av alla tvåor

Number of the Beast

3 + valfri + valfri

Summan av alla treor

Piece of Mind

4 + valfri + valfri

Summan av alla fyror

Powerslave

5 + valfri + valfri

Summan av alla femmor

Somewhere in Time

6 + valfri + valfri

Summan av alla sexor

Seventh Son of a
Seventh Son

Summan av tärningarna
ska uppgå till 7

7

The X Factor

Summan av tärningarna
ska uppgå till 10

10

Virtual IX

Summan av tärningarna
ska uppgå till 11

11

Satellite 15

Summan av tärningarna
ska uppgå till 15

15

Snake eyes in heaven

1 + 1 + valfri

Summan av tärningarna

22 Acacia Avenue

2 + 2 + valfri

Summan av tärningarna

2 Minutes to Midnight

2+2+4

20

Alexander the Great

3 + 5 + 6 eller

30

3+2+3
Dream of Mirrors

Tre likadana tärningar

33

Six hundred and sixty six

6+6+6

66

Bonus
En bonus á 20 poäng utdelas om en spelare uppnår minst 32 poäng på den del av formuläret som
kallas Somewhere Back In Time.

The Angel and the Gambler
En desperat åtgärd för den som är på väg att förlora (eller för den som minsann tänkt vinna stort) är
att deklarera The Angel and the Gambler innan första tärningskastet. The Angel and the Gambler
innebär att man på förhand bestämmer vilken poänggivande tärningskombination man försöker slå.
Lyckas man räknas poängen dubbelt. Misslyckas man skriver man istället in –66 i rutan. Exempel:
Blaze deklararar The Angel and the Gambler och säger att han siktar på att slå en Alexander the Great.
Om Blaze (på sina tre försök med tärningarna) lyckas slå antingen två treor och en tvåa eller en trea,
en femma och en sexa (d v s de två kombinationer som utgör en Alexander the Great) får han
anteckna 60 poäng i rutan. Misslyckas han måste han istället skriva in –66 poäng.
Varje spelare kan bara deklarera The Angel and the Gambler en (1) gång. För att markera att man
använt sin chans till denna riskabla insats kryssar man i rutan längst ner på formuläret.

Att vinna
Den spelare med högst poäng när samtliga poängrutor på formuläret är ifyllda vinner.
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är ej tillåten utan författarens tillstånd. Detsamma gäller för mångfaldigande (till exempel publicering på Internet). Tag först kontakt med författaren:
dan.johansson@allt1.se för godkännande. Om författaren inte kan nås: se uppdaterad kontaktinformation på www.stank.nu. Bilden kommer från
http://designrfix.com/category/freebies.
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