
Uwe Rosenberg

Függelék (röviditett)

„Kilenc művészetben vagyok járatos:
gyakorlott társasjátékos vagyok,

ritkán értelmezem rosszul a rúnákat,
tudok olvasni és vassal, fával dolgozni,

síléccel az országon végigsiklani,
megfeszíteni az íjat, evezni ameddig csak kell,

pallérozni az elmém mindkét művészetben: ódákat zengeni és 
hárfán játszani.”

Rögnvaldr Kali, Orkney jarlja (tizenkettedik század)

Ez a függelék csak segédletül szolgál, nem kell elolvasnod az első játékod előtt.
Az első rész a mesterség kártyák listáját tartalmazza számuknak megfelelő sorrendben. Az ábrázolás a kártyákon szándékosan tömör. 
Ha nem tudod kitalálni, hogy mire való egy kártya, akkor olvasd el az ebben a részben található részletes leírást! A második részben 
a táblákon és lapkákon illusztrációval jelzett lehelyezési szabályok kerülnek kifejtésre, a harmadik rész pedig áttekintést ad az egyes 
alapanyagok használatáról. A negyedik rész a játékban található árukról szól, míg az ötödik a táblákról és épület lapkákról.
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2. A lehelyezési szabályok
Az otthon táblán, felfedezés táblákon, és ház lapkákon elhelyezett 
kis illusztrációk emlékeztetnek arra, hogy miként lehet árukat, 
érméket és ércet helyezni rájuk.

Az Otthon táblára és a Felfedezés Táblákra vonatkozó 
Szabályok

Az árukat az otthon táblád és a felfedezés tábláid rakodási 
területének határain belül helyezd el!

Az alábbiakat lehelyezheted, 
de vízszintesen és függőlegesen 
nem lehetnek közvetlenül 
egymás mellett (átlósan igen):
•  zöld áru lapkák

Az alábbiakat lehelyezheted 
akár vízszintesen, vagy 
függőlegesen közvetlenül 
egymás mellé is:
•  kék áru lapkák
•  ezüst érmék
• érc jelölők

•  �Ahhoz, hogy lefedhesd a „jövedelem átló” értékeit speciális 
követelményeknek kell megfelelned (lásd a szabálykönyv 12
oldalát).

•  �Tartsd észben a bónusz árukra vonatkozó szabályokat (lásd a 
szabálykönyv 11. oldalát)!

•  �Nem helyezhetsz áru lapkákat (részben, vagy egészen) egymás-
ra, és teljesen a rakodási terület határain belül kell lenniük.

• Nem helyezhetsz le narancssárga és piros áru lapkákat, se fa 
vagy kő jelölőket.

• A speciális lapkák kéknek tekintendők, és a kék lapkákra 
vonatkozó szabályokat követik.

A „Lakoma Asztal” Sávra vonatkozó Szabályok (az Otthon 
táblán)
Az árukat egymás mellé helyezd a „Lakoma Asztal” sávon!

Az alábbiakat lehelyezheted, 
de nem lehetnek közvetlenül
egymás mellett:

•  narancssárga áru lapkák
• piros áru lapkák

Az alábbiakat lehelyezheted 
akár közvetlenül egymás 
mellé is:
• ezüst érmék

•  �Minden egyes üres mezőért kapni fogsz egy „Tárgy Bün-
tetés” lapkát (lásd a szabálykönyv 11. oldalát).

• Ha egynél többet árut helyezel le ugyanabból a fajtából, 
akkor a további árukat függőlegesen, tehát nem hatékonyan 
kell lehelyezned, ha lehetséges.

•  Az árukat teljes egészében a „Lakoma Asztal” sáv határain 
belül kell lehelyezned.

•  Nem helyezhetsz sem zöld, vagy kék áru lapkákat, sem építési 
anyagokat a Lakoma Asztalra.

•  A Lakoma fázis végén tedd a Lakoma Asztalra helyezett árukat 
a közös készletbe!

A Kő- és Hosszú Házakra vonatkozó Szabályok

Az árukat a ház lapkáid rakodási területeinek határain belülre 
helyezd le!

Az alábbiakat lehelyezheted, 
de vízszintesen és füg-
gőlegesen nem lehetnek 
közvetlenül egymás mellett 
(átlósan igen):
• narancssárga áru lapkák
• piros áru lapkák

Az alábbiakat lehelyezheted 
akár vízszintesen, vagy 
függőlegesen közvetlenül 
egymás mellé is:
•  zöld áru lapkák
• kék áru lapkák
• ezüst érmék

•  �Figyelj oda, hogy a hosszú házak közepén lévő oszlopokat nem 
fedheted le!

• A narancssárga és piros áruk a játék hátralevő részére a 
házaidon maradnak: ne távolítsd el őket! (A valóságban ezek az 
áruk tönkremennének, de ebben a játékban nem.)

•  Nem helyezhetsz ércet a házaidra. Fát és követ helyezhetsz rájuk, 
de csak a viskóid és kőházaid kijelölt mezőire. 

•  A speciális lapkák kéknek tekintendők, és a kék lapkákra 
vonatkozó szabályokat követik.

A Viskókra és Kőházakra vonatkozó további Szabályok

Az alábbiakat a viskóid és kőházaid kijelölt mezőire 
helyezheted le:

• fa jelölők • kő jelölők

1. Mesterség Kártya Mutatószám
Minden egyes mesterség kártya jobb alsó sarkán van egy szám, 
mely segítségével könnyebben megtalálható az adott kártya a 
listában. A lapokra vonatkozó alapvető szabályok a szabálykönyv 
21-22. oldalán találhatók. A kezdő mesterség kártyákon kis-
betűk (a, b, c) szerepelnek, míg azokon, amiket a játék során 
húzol nagybetűk (A, B, C). Általános szabály: ha egy mester-
ség kártyán szereplő szöveg ellentmond valamely szabálynak, 
akkor a kártya élvez elsőbbséget.

-1

Peddler

total cost

Livestock 
Market

1A 1A

Fordítói megjegyzés: A mesterség kártyák magyar fordítása külön fájlban található!

2
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3. A nyersanyagok
Az alábbi áttekintés összegzi, amit tudnod kell a játékban található építési anyagokról, ezüstről és fegyverekről.

Nyersanyag Hogy lehet megszerezni? Miért van rá szükségem?

Fa

A fa elérhető a hegylánc lapkákról és az „1 Érc és 
Játékosonként 1 Fa a Közös Készletből” akció mezőről. 
Minden egyes kudarcba fulladt vadászati kísérletért 
(„Vadászat”, „Csapda Állítás”, „Bálnavadászat”) 
kapsz 1 fát. Bónusz áruként is hozzájuthatsz fához. 

A fa legnagyobb részt hajóépítésre szolgál és fegyverként 
a vadászathoz.
Más felhasználások: Néhány „Kézművesség” akció 
mezőn fából ládikát készíthetsz. Arra is használhatod a 
fát, hogy viskót építs, amiben legfeljebb 3 fa (és kő) 
tárolható a negatív pontok elkerülése végett. Minden 
kőházban tárolhatsz 1 fát.

Kő

A kő elérhető a hegylánc lapkákról. Minden egyes 
kudarcba fulladt rajtaütési és fosztogatási kísérletért 
kapsz 1 követ. Bónusz áruként is hozzájuthatsz kőhöz.

A kő legnagyobb részt házépítésre szolgál és fegyverként 
a rajtaütéshez és a fosztogatáshoz.
Más felhasználások: Néhány „Kézművesség” akció 
mezőn kőből rúna követ készíthetsz. 1 kőért kijátszhat-
sz egy mesterség kártyát. A negatív pontok elkerülése 
végett minden egyes viskóban legfeljebb 3 kő (és fa) 
tárolható. Minden kőházban tárolhatsz 1 követ.

Érc

Az érc elérhető a hegylánc lapkákról és az „1 Érc és 
Játékosonként 1 Fa a Közös Készletből” akció mezőről. 
Kaphatsz ércet Bónusz áruként is.

Az érc legnagyobb részt arra szolgál, hogy erősebbé 
tedd a bálnavadász csónakjaidat és hosszúhajóidat, 
valamint lehelyezheted őket az otthon tábládra és a 
felfedezés tábláidra.
Más felhasználások: Néhány „Kézművesség” akció ér-
cből ládikát készíthetsz, vagy használhatod arra, hogy 
fogó szimbólummal ellátott speciális lapkákat kovácsolj 
belőle. 1 ércért kijátszhatsz egy mesterség kártyát.

Ezüst

Gyakran épp csak egy kicsivel lesz kevesebb ezüstöd, 
mint amennyi egy hajó vásárláshoz, vagy kivándorláshoz 
kell.
Gyorsan szerezhetsz 1 ezüst érmét…
- bármely Heti Piac akció által,
- minden alkalommal, amikor rúna követ, vagy ládikát  
készítesz, 
- minden alkalommal, amikor egy mesterség kártyát 
veszel a kezedbe,
- minden alkalommal, amikor 1 kőért/ércért kijátszol egy 
mesterség kártyát.
Szerezhetsz 2 ezüst érmét…
- akárcsak 2 mézsört egy akció mezőn,
- amikor ruhát készítesz irhából és lenből,
- hegylánc lapkákon, ha elérhető.

Gyűjtheted az ezüst érméket, melyek a játék végén darabonként 
1 pontot érnek, vagy el is költheted őket. Sok akció mezőnek 
(mint a „Tengerentúli Kereskedelemnek”) és mesterség kártyának 
költsége van, amit ki kell fizetned ahhoz, hogy végrehajthasd 
az akciót. Használhatod az ezüstöt arra, hogy hajókat vásárolj 
a hajók pontértékének megfelelő ezüst megfizetésével. Az ezüst 
arra is alkalmas, hogy lefedd vele a rakodási területeidet és a 
Lakoma Asztalt.

Fegyverek

Csak egy olyan akció mező van, amely fegyvereket 
biztosít:

Minden forduló 4. fázisában kapsz egy új fegyver kártyát. 
Emellett a sikertelen kockadobási kísérletekért is kapsz 
vigaszul fegyvereket.

A sikeres „Vadászathoz” „íj” fegyverkártyára, míg a 
„Csapda állításhoz” csapdára lesz szükséged. Vikingjeid 
lándzsát használnak a „Bálnavadászathoz”. A hosszú kard a 
kockadobásaid javítja „Rajtaütés” és „Fosztogatás” során.

A fegyvereknek a fentieken túl nincs más haszna, ezért 
amikor csak tudod, használd el őket a dobásaid 
fejlesztésére!
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4. Az áruk
Ez a rész áttekintést nyújt a játékban található összes áruról.

Építési Anyag Jelölők

Három fajta építési anyag van: fa, kő és érc. Ezekhez 
többféleképpen is hozzájuthatsz.

A „Vegyél el Építési Anyagot” ak-
ció mezők révén magadhoz veheted 
őket a hegylánc lapkákról (lásd a 
szabálykönyv 15. oldalát). 

Az „1 Érc és Játékosonként 1 Fa” akció 
mezőn építési anyagokhoz juthatsz a közös 
készletből.

Kapsz 1 fát minden sikertelen 
vadászati és 1 követ minden 
kudarcba fulladt rajtaütési és 
fosztogatási kísérletért (lásd
a szabálykönyv 17. oldalát). 

Kapsz 1 fát minden sikertelen vadászati és 1 követ minden 
kudarcba fulladt rajtaütési és fosztogatási kísérletért (lásd a 
szabálykönyv 17. oldalát). 

Alap Áruk

Az alap áruk lapkák formájában jelennek meg. Néhány akció 
mező lehetővé teszi, hogy lapkákat más, azonos méretű 
lapkákra cserélj: A Betakarítás fázis során (lásd a szabálykönyv 
8. oldalát) (narancssárga) farm termékeket kapsz. Ezek (piros)
állati termékekre cserélhetők, azok (zöld) késztermékekre, amik 
pedig (kék) luxuscikkekre.

Így néznek ki a kicserélés akciók. 

Hogy lásd mely áruk cserélhetők 
ki egymásra, megnézheted az áru 
dobozokat is, amikben ezek egy 
oszlopba vannak rendezve.

Speciális Lapkák

A játékban lévő 15 speciális lapka háromféleképpen szerezhető meg.

Rajtaütés és fosztogatás
Rajtaütés vagy fosztogatás révén megszerezhetsz 1 kék áru lapkát – 
ami lehet közönséges, alap áru, vagy a speciális lapkák egyike – a 
rányomtatott kard értékéért.

A „Borostyánkő Figura” speciális lapkának 
például 9-es a kard értéke.

Kovácsolás
Ez a kovácsolás akció mező, ahol (3 Viking felhasználásával) 1 ércért 
kovácsolhatsz 1 fogó szimbólummal ellátott árut. A speciális lapkák 
közül haton (lásd az alábbi táblázatot) és az alap kék „ékszer” lap-
kákon találsz ilyen szimbólumot.

Speciális Vásár
Ha van egy knarr-od, ez az akció mező lehetővé teszi, hogy 
(3 Viking felhasználásával) legfeljebb 2 speciális lapkát 
vásárolj. Ehhez meg kell fizetned az ábrán szereplő menny-
iségű ezüstöt (lásd a tárca ikont lejjebb, illetve az azt követő 
táblázatot).

       

Az Üveg Gyöngyök az egyetlen speciális lapka, ami nem kerül semmibe.

A Speciális Lapkák Listája
A „# mező” azt jelenti, hogy a lapka hány mezőt fed le egy rakodási 
területen.

Áru
# 

mező
Kard 
érték

Ezüst 
költség

Fogó 
szimbólum?

Üveg Gyöngyök 5 7 0 nem
Sisak 5 8 1 igen

Köpenytű 5 8 1
Öv 5 8 2

Feszület 6 8 2
Ivókürt 6 8 2

Borostyánkő figura 7 9 2
Patkó 7 9 2

Arany Bross 8 9 3
Kalapács 9 10 4
Melltű 9 10 4
Kisbalta 9 11 4
Kehely 10 12 5

Kerek Pajzs 12 13 6
Angol Korona* 13 16 –

*2 pontot is ér

nem

nem
nem

nem

nem
nem
nem

igen

igen

igen

igen
igen
igen
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5. A Táblák és Lapkák
Otthon tábla

Az otthon tábládnak van egy rakodási területe, ahova először a 
zöld és kék árukat fogod helyezni. Ugyanakkor ne feledd, hogy 
ércet és ezüstöt is tehetsz rá, hogy kitöltsd a hézagokat, amiket 
hagytál! 
A bal alsó részen istállókat találsz a birkáid és marháid részére. 
Néhány mesterség kártya szövege utal az istállóidra.

Jobb fölül van a Lakoma Asztal és az alatt egy öböl kikötőkkel a 
hajóid számára.

(Az otthon táblád bal alsó sarkában lévő kis mezőt csak az 
egyjátékos módban fogod használni. Ide teszed a másik színből 
származó 5 Vikinget.)

Épület lapkák: Viskók és Házak

Három fajta épület van: viskók, kőházak és hosszú házak. 
Viskókból és kőházakból három, míg hosszú házakból öt darab 
található a játékban.

A viskók 8 pontot érnek, de ebből lejön 6 pont – tehát gyakor-
latilag 2 pontot érnek. A negatív pontokat úgy tudod elkerülni, 
ha még a pontozás előtt fát és követ helyezel a kijelölt mezőire.
(Általában nincs értelme ennél korábban rátenni a nyersanyagokat, 
hacsak egy mesterség kártya másképp nem rendelkezik.)

A kőházak 10 pontot érnek, de ebből lejön 9 pont – így gyakorlatilag 
1 pontot érnek. A levonandó pontokból 7-et kiküszöbölhetsz úgy, 
ha árukat helyez a rakodási területre. Ily módon bónusz áruként 
irhához is juthatsz. A másik 2 mínusz pontot úgy kerülheted el, ha 
még a pontozás előtt 1 fát és 1 követ helyezel a kijelölt mezőkre. 

A hosszú házak 17 pontot érnek, de ebből lejön 15 pont – így 
gyakorlatilag 2 pontot érnek. A negatív pontokat úgy tudod kivédeni, 
ha árukat helyezel a rakodási területre. Ezzel bónusz áruként ola-
jhoz, babhoz és borsóhoz is juthatsz. Figyelj oda, hogy minden 
hosszú házban két oszlop van, amiket nem fedhetsz le!

•  Amikor árukat helyezel le, tartsd észben, hogy narancssárga 
árukat nem helyezhetsz közvetlenül egymás mellé, csak úgy, 
ahogy pirosakat sem!

• A ház lapkák alján található illusztráció emlékeztet arra, hogy 
ércet nem tehetsz a házaidra.

Felfedezés táblák

•  Baffin-szzziget: Feltéve, hogy senki nem fedezte fel a Feröer-
szigeteket (a tábla másik oldalán), a 4. fordulótól kezdve (rövid 
játékban a 3.-tól kezdve) felfedezheted a Baffin-szigetet. Ha ezt 
az 5./6./7. fordulókban teszed meg (illetve rövid játékban egy 
fordulóval korábban), akkor 2/4/4 ezüstöt is kapsz. Habár ön-
magában 12 pontot ér, a mezőin 24 negatív pont vár lefedésre.

• Medve-szzziget: Feltéve, hogy senki nem fedezte fel Shetlandot 
(a tábla másik oldalán) a 3. fordulótól kezdve (rövid játékban 
a 2. fordulótól kezdve) felfedezheted a Medve-szigetet. Ha ezt 
a 4./5./6./7, fordulóban teszed meg (illetve rövid játékban egy 
fordulóval korábban), akkor 2/4/6/6. ezüstöt is kapsz. Izland-
hoz hasonlóan a Medve-sziget is tartalmaz egy olyan bónusz 
mezőt, ami két bónusz árut biztosít: 1 rúna követ és 1 ércet. 
Maga a tábla 12 pontot ér, de 22 negatív pont van a mezőin. 

FAROE ISLANDS

NEWFOUNDLAND

GREENLAND

SHETLAND

BAFFIN ISLAND

ICELAND

BEAR ISLAND

LABRADOR

Baffin-sziget

Izland

Feröer-szigetek

Új-Fundland

Medve-sziget

Labrador

Grönland

Shetland



•  Feröööer-szzzigetek: A Feröer-szigetek az elsőtől a 3. fordulóig 
(rövid játékban csak az első és második fordulóban) elérhető. Ezt 
követően a felfedezés tábla átfordításra kerül a „Baffin-sziget” 
oldalára. Hogyha a Feröer-szigeteket az utolsó lehetséges for-
dulóban fedezed fel, akkor 2 ezüstöt is kapsz. Ez a tábla a sok 
lehetséges bónusz miatt tűnik ki a sorból. 4 pontos alap értéke 
mellett 16 negatív pont van a mezőin.

•  �Grööönland: Grönland az elsőtől az 5. fordulóig (rövid játékban 
csak az elsőtől a 4. fordulóig) elérhető. Ez után a felfedezés 
tábla az „Új-Fundland” oldalára kerül átfordításra. Ha Grönlan-
dot az utolsó három lehetséges forduló valamelyikében (hosszú 
játékban a 3./4./5., rövidben a 2./3./4. fordulóban) fedezed fel, 
akkor megfelelően 2/4/6 ezüstöt is kapsz. Grönlandnak két 
„jövedelem átlója” van, mindkettő ezüstöt biztosít minden 
fordulóban. (Tehát akár 9 ezüstöt is kaphatsz fordulónként.) A 
jövedelem értékekre vonatkozó lehelyezési szabályok mindkét 
jövedelem átlóra külön-külön alkalmazandók. Habár önmagában 
12 pontot ér, a mezőin 20 negatív pont vár lefedésre.

•  �Izzzland: Izland az elsőtől a 4. fordulóig (rövid játékban csak az 
elsőtől a 3. fordulóig) elérhető. Ezt követően a felfedezés tábla 
a „Labrador” oldalára kerül átfordításra. Ha Izlandot az utolsó 
két forduló valamelyikében (hosszú játékban a 3./4., rövidben 
a 2./3. fordulóban) fedezed fel, akkor megfelelően 2/4 ezüstöt 
kapsz. Izland annyiban speciális, hogy van egy bónusz mezője, 
ami két bónusz árut biztosít: 1 követ és 1 ércet. Maga a tábla 16 
pontot ér, de 24 negatív pont van a mezőin. 

•  �Labrador: Feltéve, hogy senki nem fedezte fel Izlandot (a tábla 
másik oldalán), a harmadiktól az utolsó fordulóig felfedezheted 
Labradort. Ha ezt a 6./7. fordulóban teszed meg (illetve rövid 
játékban egy fordulóval korábban), akkor 2 ezüstöt is kapsz. 
36 pontos alap értéke mellett 40 negatív pont van a mezőin.

•  Új-Fundland: Feltéve, hogy senki nem fedezte fel Grönlandot (a 
tábla másik oldalán), az utolsó két fordulóban felfedezheted Új-
Fundlandot. Ennek a táblának sok értékes Bónusza van, amit 
csak az utolsó előtti fordulóban kaphatsz meg (tekintettel arra, 
hogy a játék az utolsó forduló Bónusz fázisa előtt véget ér). A 
Köpenytű csak egyszer, míg a kőház Bónusz csak háromszor 
elérhető. Ha ezek a Bónusz fázisra már elkeltek, akkor nem 
kapod meg őket. A tábla pont értéke 38, de 40 negatív pont 
van a mezőin.

•  �Shetland: Shetland csak az első és második fordulóban (rövid 
játékban csak az első fordulóban) elérhető. Ez után a 
felfedezés tábla a „Medve-sziget” oldalára kerül átfordításra. 
Shetland kisebb szigete stabil ezüst bevételt, míg a nagyobbik 
értékes bónuszokat biztosít. Érdemes Shetland nagyobbik szigetét 
fogó szimbólummal ellátott speciális lapkákkal – különösen a 
Melltűvel – lefedni. Habár a tábla önmagában 6 pontot ér, a 
mezőin 24 negatív pont vár lefedésre.

A felfedezés akció mezők az akció tábla ezen sorában 
elérhetők:

Amint látod, nem számít milyen hajót használsz a közeli Shet-
land és Feröer-szigetek felfedezéséhez.

GREENLAND

Itt láthatod, amint valaki mindkét 
jövedelem átló lefedésére 
törekszik.


