Plasmoids
Modellervoksspillet er tilbage!

Plasmoids er et spil hvor du kan være lige hvad du vil. Det er et spil hvor du dyster mod dine venner i et mægtigt slag. Det er et spil hvor kun de snedigste og stærkeste kan klare sig – og hvor total undergang er så godt som uundgåelig.

Men frem for alt er plasmoids spillet hvor modellervoksmonstre kaster sig over hinanden, med dit spisebord som arena. 

I plasmoids bygger hver spiller et farvestrålende ektoplasma-væsen, (en såkaldt plasmoid), trækker kort der giver monstret fantastiske evner, og udfordrer sine venners væsner til en vanvittig kamp. I kampens hede flyver kuglerne gennem luften og luskede tricks bliver brugt, mens plasmoiderne bliver splittet ad på alle mulige og umulige måder. 

Slip fantasien løs!

1. Del – Forberedelser

Før i går i gang skal du bruge nogle spillere, reglerne, kortene samt en bøtte modellervoks til hver spiller. Du skal også bruge et område hvor kampen kan foregå, som f.eks. et bord. Endelig skal du bruge spille-ark (eller almindeligt papir), samt blyanter og terninger.
Plasmoids kan spilles fra 2 spillere og helt op til 10, men det ideelle antal spillere er 6. Hvis i kun er 2 eller 3, så bør i nok overveje at spille med 2 plasmoider hver.

Hvordan Man Bygger Sin Plasmoid

Inden spillet kan begynde skal hver deltager bygge sig en plasmoid. Den skal formes i modellervoks, og dens egenskaber skal skrives ned. Denne første del af regelbogen giver en trinvis vejledning i hvordan man gør sin plasmoid klar til kamp.

1.1 Ektoplasma:
Ektoplasma er det mystiske overnaturlige materiale som spøgelser består af, og det har den særlige egenskab at det kan samle sig, og forme sig til de mest utrolige væsner – plasmoider. Ektoplasma findes i mange forskellige farver, og hver farve har sine egne egenskaber – hvilket giver plasmoiden en særlig bonus i spillet.
I spillet repræsenteres ektoplasma af modellervoks. 

Når du skal bygge din plasmoid skal du allerførst bestemme dig for hvilken farve plasmoid du vil spille, og tage en bøtte modellervoks af den farve. De særlige begreber som der refereres til i dette afsnit, bliver forklaret senere.

Blåt Ektoplasma: Blåt ektoplasma er særdeles holdbart – og selv den mest hårdhændede behandling påvirker det ikke synderligt. Blå plasmoider seje og udholdende, og er som regel de sidste plasmoider der bliver opløst i en kamp.
Derfor begynder alle blå plasmoider spillet med 10 ekstra livspoint.
Gult Ektoplasma: Det gule ektoplasma er utrolig glat, og vejer ikke særlig meget. Gule plasmoider er fantastisk smidige og rapfodede, og kan sjældent holde sig i ro særlig længe af gangen.
Derfor begynder alle gule plasmoider spillet med +3 fart.

Hvidt Ektoplasma: Hvidt ektoplasma er fascinerende og komplekst. Videnskabsfolk diskuterer hvorvidt det er en selvstændig art, eller en blanding af alle de andre farver. En ting er dog sikkert: Det er knyttet til et andet eksistensplan, hvilket giver de hvide plasmoider psykiske evner af endnu ukendt omfang.
Derfor har hvide plasmoider den særlige egenskab at de må trække 2 tilfældige heltekort inden spillet begynder, og vælge det bedste.

Rødt Ektoplasma: Rødt ektoplasma er ætsende, og hvis det kommer i kontakt med andre arter af ektoplasma sker der en voldsom nedbrydning. Røde plasmoider er aggressive, og deres voldsomme temperament gør dem frygtede blandt de andre plasmoider.
Derfor begynder alle røde plasmoider spillet med 1 ekstra styrkepoint.

1.2 Heltekort og Farvekort:
Efter at spilleren har valgt hvilken farve hans plasmoid skal være, skal han også finde ud af hvilke særlige egenskaber den har. Dette gøres ved at trække 3 heltekort, og 1 farvekort i samme farve som plasmoiden.
Heltekortene giver alle mulige mærkelige egenskaber, mens farvekortet giver en evne der svarer til den type plasmoid, som spilleren har valgt.

1.3 Byg Din Plasmoid:
Tag dit modellervoks, og byg lige hvad det skal være.
Når du bygger din plasmoid skal du tænke på hvordan den bevæger sig, og hvordan den angriber sine rivaler i nærkamp. Det skal også være muligt at se hvilken vej den vender.

Hvis du vil have at din plasmoid skal kunne skyde, så skal skuddene formes i modellervoks. Du kan enten sætte et par af skuddene fast på plasmoiden, eller også kan du bygge noget som plasmoiden skyder med, som f.eks. en strålepistol, en stærk kastearm eller spidsede læber som viser at plasmoiden spytter. Ligegyldig hvad der sker så kan din plasmoid aldrig miste sine skud eller evnen til at skyde.

Prøv at få din plasmoids udseende til at afspejle de kort du har trukket. En plasmoid der kan flyve kunne f.eks. have vinger, en propel på hovedet eller fjedre under skoene, og en plasmoid med gode overtalelsesevner kunne have en æske chokolade, eller bare et bredt smil.

1.4 Arme:
Når du er færdig med at forme din mesterlige figur, skal du finde ud af hvordan den angriber sine modstandere i nærkamp. Alt, der bruges til at angribe med, kaldes for nemheds skyld en arm, ligegyldig om det så er en tentakel, en kølle, en mund med skarpe tænder eller øjne der kan skyde med laserstråler.
Der er ingen grænser for hvad der kan være en arm. Din plasmoid kan bruge alt fra gammeldaws bank til sit strålende udseende.

Den eneste regel der gælder arme er, at hver arm skal svare til et specifikt område på din plasmoid – hvadenten det er en enkel klar udvækst, en kombination af dele, et stort åbent gab eller hvad du nu kan finde på. Det er vigtigt at vide hvad armen helt konkret består af, fordi at hvis armen falder af eller bliver beskadiget på en eller anden måde, så bliver armen svagere – eller helt ubrugelig.

1.5 Styrke:
Når først du ved hvordan din plasmoid angriber, så kan du også bestemme hvor farlig hver enkelt arm er – og det måles i styrkepoint. Hver plasmoid har 4 styrkepoint, som alle skal fordeles mellem dens arme. Du kan godt give den samme arm mere end 1 styrkepoint, og det vil gøre angrebet fra den arm stærkere – men du skal give mindst 1 styrkepoint til hver arm.

På den måde kan du altså vælge at have mange svage angreb, et super stærkt angreb, eller noget derimellem.

1.6 Ben:
Din plasmoid har brug for en måde hvorpå den kan bevæge sig rundt på spilleområdet. Hvad end den bruger til at bevæge sig med kaldes for ben, ligegyldig om den har hjul, raketmotorer eller bruger telekinese. Ganske som arme skal også ben udgøres af et (eller flere) områder på plasmoiden, og hvis et sådant benområde mistes eller beskadiges, så vil din plasmoid miste fart.

Alle plasmoider skal have mindst 1 ben, også selvom benet bare er bunden af plasmoiden, og en plasmoid kan højst skabes med 4 ben. Plasmoidens fart måles i ryk, og hvert ben plasmoiden har giver den 1 ryk i fart. Med andre ord:  jo flere ben plasmoiden har, desto hurtigere kan den flytte sig.

Hvis din plasmoid har 4 ben, så får den 5 færre livspoint ved spillets start. Hvis din plasmoid kun har 1 ben, så begynder den spillet med +5 livspoint.

1.7 Skud:
Skud kan bruges til at ramme dine rivaler fra behørig afstand. Skuds styrke måles i styrkepoint – præcis ligesom armes styrke. Hvis du har formet nogle skud af dit modellervoks, så skal du nu give dem styrkepoint, og betale for disse styrkepoint med dine livspoint. At spendere livspoint er den eneste måde at skaffe styrkepoint til sine skud.

Bestem hvor mange styrkepoint hvert enkelt skud skal have – størrelsen af skuddet har ingen indvirkning på styrken. Du kan købe lige så mange styrkepoint som du vil, men hvert styrkepoint koster dig 3 livspoint, som skal betales inden spillet begynder.

1.8 Livspoint:
Dine livspoint viser hvor godt din plasmoid er i stand til at holde sammen på sit ektoplasma. Når din plasmoid kommer ned på 0 eller færre livspoint så opløses den, og er dermed ude af spillet.

Alle plasmoider begynder som udgangspunkt spillet med 60 livspoint. Dog skal der betales livspoint for eventuelle skud, og også antallet af ben påvirker plasmoidens livspoint.

1.9 Præsentation:
Når alle din plasmoids egenskaber er nedskrevet på dit spille-ark, skal hver spiller skal efter tur præsentere sin egen plasmoid. Man skal fortælle plasmoidens navn, dens fantastiske historie, samt udpege dens arme, ben og skud.

Hvis du synes at en modstander har brugt for lidt modellervoks på sin plasmoids ben, eller at hans plasmoid ser kedelig ud og kun er bygget med tanke på holdbarheden, så er dette det rette tidspunkt at gøre de andre spillere opmærksom på det, så de kan tage det i betragtning når de skal stemme i skønhedskonkurrencen.

1.10 Skønhedskonkurrencen:
Til sidst skal der stemmes om hvilken plasmoid der er den sejeste. Her tænkes dels på plasmoidens udseende, men også på dens præsentation. Hver spiller afgiver 1 hemmelig stemme, og man må selvfølgelig ikke stemme på sig selv. Det skal både afgøres hvilken plasmoiden der er den bedste, og hvilken der er den værste.

Den bedste plasmoid får et tilfældigt farvekort i sin egen farve, som kun kan bruges i dette spil. Den værste plasmoid får en trøstepræmie – den får nemlig lov til at begynde spillet.

Endelig er alle plasmoiderne klar, og fra nu af er det ikke længere tilladt at ændre på ens plasmoids form eller egenskaber.
Spillet kan begynde!






















2. Del – Spillet

2.1 Forberedelse:
Alle spillerne tager plads omkring bordet med lige langt imellem sig, og de stiller deres plasmoid foran sig, helt ude ved bordkanten. Skud som ikke sidder fast på en plasmoid kan opbevares i de tomme modellervoksbøtter. Lågene fra bøtterne lægges i en stak midt på bordet. De skal bruges når plasmoiderne flytter. Skadekortene blandes og lægges ligeledes på bordet, og så er i klar til at spille.

2.2 Turen:
Spilleren, hvis plasmoid blev kåret som den værste, begynder spillet ved at tage sin første tur. Når han har taget sin tur går turen videre til spilleren til venstre for ham, og således fortsætter spillet rundt om bordet med uret. (Bemærk at rækkefølgen ikke ændres selvom plasmoiderne bliver flyttet rundt imellem hinanden).

Hver tur inddeles i 3 trin, og hvert af disse trin følger hinanden i en bestemt rækkefølge:
Først, flyttetrinnet – hvor plasmoiden kan flytte sig rundt på bordet.
Derefter, kamptrinnet – hvor plasmoiden kan angribe de rivaler som den rører.
Til sidst, skydetrinnet – hvor plasmoiden må skyde 1 skud, hvis den altså har et.

2.3 Hvordan Man Flytter:
I dit flyttetrin må din plasmoid flytte, og din fart bestemmer hvor langt den kan flytte. Fart måles i ryk, og for hvert ryk kan plasmoiden tilbagelægge længden af 1 låg fra en modellervoksbøtte.

Sådan gør du: Læg et låg direkte foran din plasmoid, så det rører den. Hvis din plasmoid har mere end 1 i fart, må du lægge flere låg i forlængelse af hinanden så de danner en kæde, indtil du i alt har lagt lige så mange låg som du har fart. Til sidst må du stille din plasmoid op foran det sidste låg du lagde.

Når du først har lagt et låg må du ikke tage det op igen, og det er heller ikke tilladt at opmåle afstande inden du flytter. Til gengæld må du gerne foretage ryk der er kortere end den fulde længde af et låg, bare du sørger for at lægge låget så det ender der hvor du vil hen.

Mens du flytter kan du også dreje plasmoiden. Det letteste er at dreje sig inden man lægger lågene ud i en lige linie – eller efter at man har flyttet sin plasmoid ned til enden af dem. Men det kan også være nødvendigt at dreje sig mellem at et eller flere af lågene bliver lagt, som om plasmoiden stod ovenpå det sidst lagte låg. Eftersom et låg kun må lægges direkte foran din plasmoid så er det faktisk sådan at din plasmoid drejer sig lidt hver gang du lægger et låg lidt skævt i forhold til det foregående låg.

Så længe plasmoiden drejes mindre end en kvart omgang (90 grader) så er det gratis. Men hvis plasmoiden drejes mere end det, når alle drejninger lægges sammen, så koster det 1 ryk – til gengæld kan man så dreje lige så tosset man vil ganske gratis i resten af flyttetrinnet.


2.4 Hvordan Man Kæmper:
I kamptrinnet kan din plasmoid bruge sine arme til at angribe de rivaler den rører. Det er ved hjælp af sådanne nærkampsangreb at man almindeligvis får sine rivaler til at miste livspoint, og derved tvinger dem til at opløse sig selv.

Når kamptrinnet begynder skal du se efter om din plasmoid rører en rival. Man kan røre en rival ved at de 2 plasmoider rent fysisk er i kontakt, men det er også nok at plasmoiden bare overlapper det område som rivalen optager.

Hvis du rører en eller flere rivaler, så må du angribe dem med alle dine arme. Hver arm kan bruges til at lave ét angreb i hvert kamptrin. Du vælger selv i hvilken rækkefølge du bruger dine arme, og hvem du bruger dem imod – bare sig hvilken arm og hvem du forsøger at ramme inden du slår angrebsslaget. 
 
Et angrebsslag består i at man slår 1 almindelig terning. Angrebets styrke har ingen indflydelse på angrebsslaget – det er 1 terning ligegyldig hvad!
Hvis man slår 3 eller lavere så rammer armen ikke, og man må gå videre til næste arm, hvis man har flere tilbage. Hvis man slår 4 eller højere så har man ramt sit offer, og så skal man slå et skadeslag inden man går videre til næste arm.

2.5 Skade:
Hver gang man har klaret et angrebsslag, har ramt en plasmoid med et skud, eller spiller et kort der giver ret til at kaste skadeterninger, så skal man slå et skadeslag.

Hvis skadeslaget skyldes en arm eller et skud, så skal du slå lige så mange skadeterninger som armen eller skuddet havde styrkepoint. Læg værdien af alle skadeterningerne sammen – resultatet skal trækkes fra ofrets livspoint.

Hver terning, som lander på sin højeste værdi (dvs. en 6’er), medfører at angriberen trækker et skadekort. På kortet står der en ekstra straf som angriberen må påføre sit offer. Bemærk at adskillige skadekort medfører yderligere et skadeslag, som så igen kan medføre skadekort, og så fremdeles.

Når en plasmoid mister sit sidste livspoint opløses den, og er ude af spillet.

2.6 Hvordan Man Skyder:
I dit skydetrin må din plasmoid skyde én enkelt gang. For at kunne skyde skal din plasmoid have et (eller flere) skud tilbage, og når et skud er skudt afsted så kan det ikke bruges igen, hvadenten det ramte noget eller ej.

Sådan gør du: Vælg et sted helt ude ved bordkanten og læg dit skud der. Et skud kan ikke skade nogen før det har tilbagelagt 1 meter, så det er selvsagt en god ide at vælge et sted som er mindst 1 meter fra det du forsøger at ramme. (Hvis det ikke er muligt at komme 1 meter væk fra dit mål, så er det nok at skyde fra det punkt der ligger længst væk fra målet).

Inden du skyder er det også en god ide at trille skuddet, så det bliver til en helt rund kugle. Derefter lægger du skuddet klar, og siger hvor mange styrkepoint det har – og så er du klar til at skyde. Send kuglen afsted mod sit mål ved at skubbe eller knipse til den (eller hvad du nu kan finde på). Når kuglen ligger stille er den brugt, og kan fjernes fra spillet.

Alle plasmoider, selv din egen, som bliver ramt af skuddet skal nu udsættes for et skadeslag, (som det beskrives under 2.5). Du skal slå et skadeslag mod hver modstander for sig, med lige så mange terninger som skuddets fulde styrke.

2.7 Hvordan Man Bruger Kort:
Heltekort og farvekort er opbygget og bruges på samme måde. Kortenes tekst er inddelt i 5 dele: En overskrift med en pris i parentes, en kort beskrivelse i kursiv, et tekststykke der beskriver hvornår kortet kan spilles, en tom linie,  samt en beskrivelse af hvad der sker når kortet spilles.

Kortene kan kun spilles på det tidspunkt som kortet specificerer. På visse kort står der at kortet skal lægges tilbage i stakken når det er spillet. Alle andre kort kan spilles hver eneste gang at det nævnte tidspunkt indtræffer.

2.8 At Falde Fra Hinanden:
Ud over at miste livspoint kan en plasmoid også rent fysisk blive beskadiget. Dette sker som regel hvis en plasmoid bliver offer for et kort (ikke mindst skadekort), eller hvis den bliver ramt af en arm der er blevet farligere ved hjælp af et kort (som regel et såkaldt styrkekort). Det kan dog også ske at stykker af plasmoiden bare falder af, uden nogen egentlig årsag.

Hvis en plasmoid mister et ben så nedsættes dens fart tilsvarende. En plasmoid kan dog aldrig komme ned på en fart under 1, ikke engang hvis den ikke har flere ben.

Hvis en plasmoid mister eller beskadiger en arm, så mister den enten helt evnen til at angribe med armen, eller også mister armen 1 eller flere styrkepoint. Hvis en plasmoid mister alle sine arme (og tilhørende styrkepoint), så kan den stadig angribe med kroppen, som om den er en arm med 1 styrkepoint.

I alle tilfælde skal skadens omfang fastlægges af de andre spillere. Spillerne må forsøge at blive enige om de nødvendige tab, men kan man ikke nå til enighed så må der afstemning til. Sørg altid for at være retfærdig når du bedømmer en skade: Ikke bare fordi spillet skal være sjovt for alle, men også fordi det let kan ramme dig i nakken hvis du ikke er fair i dine vurderinger.

En plasmoid består altid kun af én sammenhængende del, så hvis en plasmoid går i stumper og stykker, så må spilleren selv vælge hvilken af stykkerne der spiller videre. Sådan et overlevende stykke kan sagtens være en arm eller et ben.

Lige meget hvor grufuld en katastrofe en plasmoid kommer ud for, så koster det aldrig livspoint at falde fra hinanden.



2.9 Spillets Afslutning:
Hver gang alle spillere har haft en tur, så er der gået en runde. Efter den 12 runde kan spillet slutte. Slå 1 terning. Hvis du slår 5-6 så er spillet slut. Hvis du slår 1-4 så kan spillet fortsætte endnu en runde, hvorefter du slår igen.

Det er op til spilleren der fik kåret sin plasmoid som den værste at holde øje med hvor mange runder spillet har varet.

2.10 Hvordan Man Vinder:
Ved spillets afslutning er der en eller flere plasmoider tilbage på bordet, mens resten er blevet opløst – men hvem har vundet?
Inden den endelige vinder kan udkåres, skal spillerne stemme om hvem der har spillet og levet sig ind i den på den bedste og sjoveste måde. Ligesom ved skønhedskonkurrencen er det nødvendigt at finde 1 enkelt vinder.

Efter afstemning kan pointene tælles sammen.
1 point for at vinde skønhedskonkurrencen.
1 point for at vinde den afsluttende afstemning.
1 point for ikke selv at være opløst når spillet slutter.
1 point for hver modstander man har fået til at blive opløst, ved at få den til at miste sit sidste livspoint.

Spilleren der har skrabet flest point sammen har vundet spillet – og hans modspillere vil sikkert insistere på at få revanche med det samme!
























3. Del – Ekstra Regler

3.1 Køb af Kort:
I stedet for at trække sine kort tilfældigt, kan en spiller vælge at købe kortene. I så fald har spilleren 40 point til at købe kort for. Prisen for hvert enkelt kort står i parentes efter kortets titel.
Hvis en spiller vælger at købe sine kort, så skal han købe præcis 1 farvekort (i den korrekte farve) og mindst 3 heltekort.

Spilleren kan godt købe kort for mere end de 40 point han har fået tildelt, og i så fald skal de resterende indkøb betales med livspoint. De første 5 livspoint byttes til kortpoint i forholdet 1:1. Hvis spilleren bruger mere end 45 point på kortene, så koster hvert af de resterende point hele 2 livspoint pr. stk.

3.2 Stormester Plasmoider:
Når spillet er slut, så får hver plasmoid tildelt et antal point, der bestemmer hvem der har vundet spillet. Men disse point bestemmer også om plasmoiderne udvikler sig og bliver bedre efter kampen. Det er nemlig sådan at alle plasmoider kan genbruges, og på den måde blive bedre og bedre.

Vinderen af skønhedskonkurrencen skal altid levere sit ekstra kort tilbage når spillet er slut, og hvide plasmoider skal også aflevere deres bonuskort, men må dog trække et nyt når næste spil begynder.

En plasmoid som er opløst når kampen slutter, mister automatisk et tilfældigt farvekort – hvilket som regel vil gøre det uinteressant at bruge plasmoiden igen.

Hvad der ellers sker med plasmoiden bestemmes ved at slå 1 terning for hvert point plasmoiden fik i spillet, og konsultere den nedenstående skema:

1-4	Dette point medførte ingen ændring.
5	Spilleren må trække et heltekort, og permanent tilføje det til plasmoidens samling. Hvis plasmoiden allerede har fået 3 ekstra heltekort på denne måde inden den får kortet, så skal du droppe et af dens heltekort efter at du har set det nye kort. Det nye kort må godt være det kort der droppes.
6	Spilleren må trække et nyt farvekort i sin egen farve. Kun de allerstørste plasmoider får fingre i alle 10 farvekort!

3.3 Alternativ Afslutning:
Bruger man denne regel, så skal man ikke slå en terning for at se om spillet slutter efter den 12. runde. I stedet bliver chancen for at spillet slutter større og større for hver plasmoid der er blevet opløst.

Når en spillers plasmoid er blevet opløst beholder han sin plads i rækkefølgen, og hver gang det skulle have været hans tur, skal han slå 2 terninger. Hvis de 2 terninger lander på en 6’er og en 1’er, så slutter spillet. Ved alle andre slag fortsætter spillet som normalt.

