
Spela ett Monster från en annan Värld, men med samma 
Energi som det som redan ligger överst i kasthögen. Du 
kan spela flera kort på samma gång så länge de har 
samma Energi, oavsett om de är från samma värld eller 
ej.  Till exempel: 3 Critters, varav 2 Eld och 1 Storm. 

Så kallad ”stege” är inte tillåtet att spela. 

Om 4 eller fler Monster med samma Energi läggs på 
varandra vänds hela kasthögen bort. Dessa Monsterkort 
behöver inte spelas ut av samma spelare. Detta bildar 
gravhögen. Spelaren som vänder bort korten och 
kasthögen får sedan spela ut valfritt kort. Detta kort 
skapar en ny kasthög.

Spela ett händelsekort
Händelser har olika betydelser för spelets fortgång. 
Detta står förklarat i korthet på kortet.

De fyra neutrala Händelsekorten som finns i varje Värld 
kan spelas på alla kort oavsett Värld. De världsspecifika 
Händelsekorten kan bara spelas på kort som befinner 
sig i samma Värld (Bonfire kan till exempel bara spelas 
på ett annat Eldkort). 
Spelar du ett neutralt Händelsekort får du som lagt 
kortet sedan bestämma vilken värld som ska spelas här 
näst. Spelar du däremot ett världsspecifikt Händelsekort 
så fortsätter nästa spelare i samma Värld.

VINNA
För att vinna spelet och bli härskare över UNIMO gäller 
det att bli av med alla kort på din hand före dina 

Tiden håller på att rinna ut… Universum 
expanderar utom vår kontroll och du är 
vårt enda hopp om att skapa balans! Spela 
dina kort rätt och bli härskare över UNIMO!

Förberedelser
1. Välj hur många Världar ni vill spela med. En Värld per 
spelare är rekommenderat.

2. Blanda ihop Världarna ni valt att spela med väl. Dela 
ut 8 kort till varje spelare.

3. Placera resterande kort med baksidan uppåt på 
bordet. Detta är nu plockhögen.

4. Spelaren som sitter efter givaren börjar.

5. För att starta spelet lägger den spelare som börjar 
ett valfritt kort från sin hand bredvid plockhögen. 
Detta är nu kasthögen.

6. Spelet fortsätter medsols.

Spela
Under din tur kan du göra följande drag:
- Spela ut ett Monster
- Spela ut en Händelse

SPela ett monsterkort
Monster spelas efter Värld (färg) och Energi (valör). 
Spela ett Monster från samma Värld med samma eller 
högre Energi som det som redan ligger överst i 
kasthögen.
Eller

INNeHall (5 Världar)

70 Monsterkort
14 för varje värld
2x7 kort med energivärde
från 40-100

1 Spelmanual

30 händelsekort
6 för varje värld
2 Världspecifika
4 Neutrala
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FIREcritter
FIREcritter

Monsterkorten
Varje lek representerar en unik Värld. Varje värld 
innehåller 2 x 7 monster, från en 40 ”Orb” till en 100 
”God”. Varje värld har sin egen färg och tema (Eld, 
Sten, Is, Zombie, Storm).

Energivärde

Monsterkortsymbol

Världssymbol

Monsternamn

SPELMANUAL

Händelsekortsymboler

En eller flera spelare får stå över en runda.
ELLER
Frys ett eller flera kort för en eller 
flera spelare.

Shield kan inte spelas på kort med 
denna symbol.

En eller flera spelare tvingas plocka upp så 
många kort som siffran visar.
ELLER
En eller flera spelare kastar så många kort 
som siffran visar i gravhögen. 

Spelriktningen ändras.
ELLER
En eller flera spelare byter kort 
med varandra.

2

2

världsymboler

ELD STEN IS

STORM Zombie NEUTRALa

Strategi/TIPS

Använd händelsekort till din egen fördel: till exempel 
så kan du passa på att få en överblick av din 
motståndares hand när du byter kort med hen efter 
att du spelat ett Scorch-kort. Du kan sedan lättare 
planera vilka kort du ska spela.

Vill du ha en enklare version?
För en snabbare och lite enklare version så kan du ta 
bort de världsspecifika händelsekorten.

Vill du läsa mer eller se videos gå in på:
unimogame.com

motspelare. Det sista kortet du spelar måste vara ett 
Monster, men kan spelas tillsammans med eller med 
hjälp av vissa Händelser. Se mer detaljerad information 
om hur Händelsekort används på baksidan av manualen. 
Till exempel: Om du vinner en Battle med dina sista 
Monster så har du även vunnit UNIMO.

extra regler

Chanskort 
Du kan när som helst under spelets gång, när det är din 
tur, välja att dra ett chanskort ur plockhögen. Detta 
gäller även om du har spelbara kort på handen.

kombinera 
Om du sitter på flera Monster med samma namn 
och/eller Energi kan du välja att spela alla dessa på 
samma gång. Du väljer då själv i vilken ordning du 
lägger dem. Det översta kortet bestämmer vilken Värld 
som spelas näst. Om du spelar flera likadana Händelse-
kort är det bara antalet dragna kort som påverkas (till 
exempel Monster Horde). Andra Händelser påverkas 
inte (till exempel Shapeshifter).

kan du inte spela nagot kort?
Om du inte har något kort på handen som går att spela 
måste du dra ett chanskort från plockhögen. Om inte 
heller det kortet går att spela måste du plocka upp hela 
kasthögen. Turen går sedan vidare till nästa spelare, 
som spelar ut valfritt kort.

Slut pa kort i plockhögen?
Om korten i plockhögen tar slut blandas korten i 
gravhögen. De bildar sedan en ny plockhög.
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Next player draws 4 cards 

from the Draw Pile.
Monster Horde

Look at any player’s hand and 

exchange up to 2 cards with them.

Scorch

Händelsekorten
Varje värld innehåller 4 neutrala och 2 världsspecifika 
Händelsekort. Effekten av varje Händelse står på kortet. 
Mer detaljerad information finns att läsa på baksidan 
av manualen.
 
Neutrala händelsekort - Dessa kan spelas på alla typer 
av kort. Undantag gäller vid kort markerade med. 
Spelaren som lagt ett eller flera neutrala Händelsekort 
bestämmer också vilken Värld som ska spelas av 
nästa spelare.
 
Världsspecifikt händelsekort - Dessa kan endast 
spelas på kort inom samma Värld. Nästa spelare 
fortsätter inom samma Värld.

Händelse

Neutral händelse

Världsspecifik händelse

händelsesymbol

Namn pa händeelse

förklaring



Challenge any player to a duel.

Battle
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Next player draws 4 cards 
from the Draw Pile.

Monster Horde

Play any Monster card 
together with this card.

Shapeshifter
Protects you against any 

card without      . 
Opponent gets to draw 3 cards instead.

Shield

3

Discard any 2 cards from your hand 
into the Graveyard.

Bonfire

2

Look at any player’s hand and 
exchange up to 2 cards with them.

Scorch

Place one opponent’s card in 
front of them. This card is frozen.

Freeze

All players, except for you, pick up 2 
cards from the Draw Pile.

Blizzard

2

Shu�e two cards from every player. 
Then deal.

Earthquake

Next player selects 2 random cards 
from your hand and puts them 

into the Graveyard.

Erosion

2

All players, including you, switch hands
 with the next player in turn order.

Twister

The direction of play changes.
Thunder

Choose any player to infect. 
They draw one of 3 Infection cards 

after each of their turns.

Infection

3

Choose up to 3 cards from the 
Discard Pile to add to your hand.

Survival Kit

3

Shapeshifter
Placera kortet på kasthögen med 
ett eller flera Monsterkort ovanpå 
(om de har samma Energi). 

Kan spelas som sista kort om du 
har minst ett Monsterkort på 
handen. 

Kan spelas på alla kort 
oavsett värld. 
Om flera Shapeshifter spelas 

samtidigt gäller endast effekten av en. 
Motspelare kan inte skydda sig med Shield.

Erosion
Kan bara spelas på andra Stenkort. 

Nästa spelare drar 2 slumpmässiga 
kort från spelarens hand, utan att 
själv titta på dem. De dragna 
korten läggs i gravhögen. 

Kan spelas som sista kort om 
spelaren har 2 Monster på handen. 
Motspelare kan inte skydda sig 
med Shield.

Freeze
Kan bara spelas på andra Iskort. 

Spelaren av Freeze drar 1 slump-
mässigt kort från valfri spelare och 
lägger detta med baksidan uppåt 
(utan att själv titta på kortet) 
framför denne. Detta kort är nu 
fryst. Om spelaren redan har ett 
fryst kort, placeras de på varandra. 
När spelaren blivit av med sina kort 
på handen, får denne plocka upp 
alla sina frysta kort

BLizzard
Kan bara spelas på andra Iskort. 

Alla utom den som spelat ut 
Blizzard måste plocka 2 kort från 
plockhögen.

Om flera motspelare lägger Shield 
adderas antal kort som plockas upp 
(t.ex. 2 Shield = 6 kort).

Bonfire
Kan bara spelas på andra Eldkort.

Spelaren av Bonfire måste kasta 1 
till 2 valfria kort från sin hand i 
gravhögen. 

Kan spelas som sista kort om 
spelaren har 1 till 2 Monster på 
handen. 
Motspelare kan inte skydda sig 
med Shield.

Scorch
Kan bara spelas på andra Eldkort. 

Titta på valfri spelares hand och 
byt upp till två kort med denne.

BAttle
Utmana valfri spelare i en duell.

I Battle väljer utmanaren 1 till 3 
Monster från sin hand att duellera 
med. Motspelaren måste välja lika 
många Monster från sin hand. Om 
motspelaren inte har tillräckligt 
många Monster på sin hand, dras 
kort ur plockhögen tills denne har 
tillräckligt många Monster (+ de 
actionkort som eventuellt dras 

adderas till den aktuella handen). Korten placeras med 
baksidan uppåt framför varje spelare. Spelarna turas om 
att vända upp ett kort åt gången och Energin jämförs. 
Den med högst Energi per dragning vinner duellen. 
Förloraren plockar upp alla kort från duellen. Vid 
oavgjord duell vinner utmanaren. 

Battle kan spelas som sista kort om du har minst ett 
Monster på handen. 
Kan spelas på alla kort oavsett värld. 
Om flera Battle spelas samtidigt gäller endast en duell.

Earthquake
Kan bara spelas på andra Stenkort. 

Alla, inklusive spelaren av 
Earthquake, väljer 2 kort från sin 
hand som läggs i en hög på bordet 
med baksidan uppåt. Dessa 
blandas av spelaren själv och delas 
sedan ut igen. Om någon spelare 
endast har 1 kort på hand blandas 
detta kort in med övriga, och 
denne får sedan tillbaka 1 kort. 

Motspelare kan skydda sig med Shield och blir då inte 
påverkade av Earthquake. 
Om fler Shield-kort spelas är det spelaren närmst på tur 
som väljer fortsatt Värld.

Infection
Kan bara spelas på andra 
Zombiekort. 

Infektera en valfri spelare. Plocka 
3 valfria kort från kasthögen och 
placera dem med baksidan 
uppåt framför den spelare du vill 
infektera. Finns inte tillräckligt 
med kort i kasthögen plockar du 
endast så många som finns. Den 
infekterade spelaren måste 

plocka upp ett av sina infekterade kort efter att 
denne avslutat sin tur, tills de infekterade korten är 
slut.

Survival kit
Kan bara spelas på andra 
Zombiekort. 

Titta på korten i kasthögen och 
välj 1 till 3 stycken att plocka upp. 
Finns inte tillräckligt med kort i 
kasthögen plockar du endast så 
många som finns. Korten 
adderas till din hand. 

Motspelare kan inte skydda sig 
med Shield.

Monster horde 
Nästa spelare plockar 4 kort från 
plockhögen.

Kombineras flera Monster Horde 
adderas antal kort som plockas 
upp (t.ex. 2 Monster Horde = 
plocka 8 kort).

Kan spelas på alla kort 
oavsett värld.
Spelaren väljer Värld innan turen
går vidare.

Twister
Kan bara spelas på andra Storm-
kort. 

Alla spelare byter hand med 
varandra. Skicka dina kort vidare till 
nästa person i spelriktningen. 

Motspelare kan skydda sig med 
Shield och blir då inte påverkade av 
Twister. Om fler Shield-kort spelas 
är det spelaren närmst på tur som 
väljer fortsatt Värld.

Thunder
Kan bara spelas på andra 
Stormkort. 

Spelriktningen byts. Är ni bara två 
spelare får den som lagt Thunder 
spela ut ett extra kort. 

Motspelare kan inte skydda sig 
med Shield.

Shield
Skyddar mot alla kort som inte är 
markerade med      . 

Placeras överst på det kort du vill 
skydda dig mot, Monster eller 
Händelse. Spelaren av det kort du 
skyddar dig mot får då dra 3 kort 
från plockhögen. Spelaren av 
Shield väljer Värld innan turen går 
vidare till nästa spelare i 
turordningen. 

Spelas flera Shield adderas antal kort som plockas upp 
(t.ex. 2 Shield = plocka 6 kort). 

Kan spelas på ett annat Shield-kort. 
En Shield räcker för att skydda sig mot Shield från flera 
spelare samtidigt. Till exempel: Spelare 1 lägger Blizzard. 
Spelare 2 och 3 lägger var sin Shield. (Detta bryter inte 
turordningen).

Spelare 1 behöver endast lägga en Shield för att skydda 
sig mot båda dessa.


