
Fire and Axe
Szabályfüzet



 1  
 

 

2

3

.

 4
 

  
5

 6
 

 
7

8
 9

.

 
 

10
 

 

 
 

 ;

 11

  

 

12

 

13

 

Bevezetés

-

Tartalom

 Az elemek
 

 
  

 
  
  

 
  
  
  

  
 

 
 

 
 

 

13

21

2

A Fire and Axe a játékosokat a skandináv ősök világába kalauzol-
ja. Minden játékos (Viking) hajójával utazások hosszú során 
megy keresztül.

Minden utazás Skandináviából indul, a rúnák útmutatásával, 
megfelelő számú legénységgel és különböző árukkal megrakod-
va. Utazás közben lehetőség nyílik kereskedni a helyiekkel, 
különböző portyázások során kincseket zsákmányolni és telepe-
ket létrehozni. Ideális esetben megvalósulnak a legendák.

Az, hogy mekkora jólétre, hírnévre és vagyonra sikerül szert 
tenni függ a�ól, hogy mekkora hatást tud gyakorolni a Viking 
játékos a sötét korok Európájának barbár világára.

*1 játékszabály
*1 játéktábla
*33 rúna kártya
*27 legenda kártya
*5 hajókártya (játékosonként 1-1)
*1 szélirányjelző
*33 árukorong
*3 „Utolsó kör” korong
*1 „Felkészülés” korong
*1 „Hajózás” korong
*15 kincs
*67 aranyérme (21 db 10-es, 21 db 3-as és 25 db 1-es értékű)
*5 hajó
*75 legénység �gura (játékosonként 15-15)
*3 nagyváros �gura
*3 nagyváros kincs
*12 kisváros �gura
*12 kisváros kincs
*3 dobókocka

Atérkép 
            A térképen elénk tárul a Vikingek világa – az Északi tenger, 
az Atlanti óceán, a Földközi tenger és Kelet-Európa vízi útjai. A 
Vikingek ezeken az útvonalakon hajóznak. A táblának csak a 
különböző régiókra oszto� területeit használjuk. Az Atlanti 
óceán nyugati részeit és Európa nagy részét nem érintjük.
A tengereken és folyókon csak hajózunk, a játékban a kikötők-
nek sokkal nagyobb jelentőségük van.
A kikötőket különböző színek jelölik, és 2-5 közö�i értéket 
képviselnek. A kikötők különböző helyeken vannak – tengeri 
 kikötők, mint pl. Dublin vagy Konstantinápoly,           a tenger-
partról folyókon keresztül elérhető kis- és nagyvárosok (Párizs 
vagy York), szigetek (Orkney-szigetek és a Faero-szigetek), 
vagy éppen lakatlan tengerpartok (Hvarf és Horn). 
Norvégia, Svédország és Dánia különböznek, ezeket nagy körök 
jelölik és nincs értékük. Ezek a kiindulópontok. 

Ábrák és táblák
          A táblán jelölt különböző helyeken a következő, kártyák-
nak fenntarto� helyek, számlálók vagy jelzők láthatóak:

•  Napokat jelölő sáv 
•  Iránytű
•  Telelés helye
•  Keresett árucikkek
•  Az érvényben lévő legendák
•  Hajózást segítő tábla

 Kártyák
         Kétfajta kártya van a játékban: 
a Legenda és a Rúna kártyák.
 •Legendák 
 A következő információt mutatják:
 • Korszak (1., 2. vagy 3.)
 • A Viking nemzet (norvég, svéd vagy dán), ami 
fontos később annak meghatározásában, hogy ki szolgálta a 
legjobban az ado� nemzetet.
•  Legenda típusa (kereskedelem, portyázás, letelepedés) és az 
érinte� kikötő/kikötők, amelyekre szükség van a legenda 
beteljesítéséhez
•  Bónuszpontok (megszerezhetőek a legenda beteljesítésével)

•Rúnák 
A rúnák esélyt biztosítanak a Vikingeknek, vagy 
hátráltatják azok ellenségeit. Természetüknél fogva a 
rúna kártyák a normál játékszabályhoz képest kivételt 
jelentenek.

Néhány kártyát vörös gyémánt jelöl. 
Ezek a kártyák alapjaiban változtatják 
meg a játék menetét, ezért használatuk 

csak azonjátékosok számára ajánlo�, akik 
szeretik a magas szintű interakciót (lásd a játék 
előkészületek szekciót). A játék eredeti kiadása 
nem tartalmazza ezeket a kártyákat.

Figyelem a rúna kártyák közül néhányon 
megegyeznek a képek, de eltérnek rajtuk a 
leírások. Ezért alaposan olvassuk el a kártyát, 
mielő� kijátszanánk azt!

Ahajó  
        Minden játékosnak van egy hajója (öt színből egy). 
A hajó az egyetlen, ami a játéktáblán mozog. Minden 
Vikingnek van egy hajókártyája, amelyet maga elő� tart. 
A hajón lehetnek áruk (bőr, szőrme, agyar) és legénység, 
különböző megosztásban, és ezeket a hajótáblán tartjuk. 
Minden kártyán van hely az aranynak is.

Alegénység 
         Vagy a hajó legénységét alkotják, vagy a kikötőben a 
megfelelő színű játékos Viking telepeseivé válnak. 
Minden Viking a játék elején megkapja a 15, általa 
választo� színű, �gurát.
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Akincsek
           A játék 12 kisváros          és 3 nagyváros        �gurát tartal- 
maz. A játék előkészületeinél első alkalommal óvatosan tegyük a
 kis kincseket a kisváros �gurák aljára, �gyel-

jünk, hogy a számok láthatóak legyenek, ha a 
�gurát felfordítjuk. Tegyük ugyanezt a 
nagyváros �gurákkal is.

Az arany
  1, 3 és 10 értékű aranyérmék jelölik a játékosok 
eredményét a játék során és a végén is. A játékban vannak „arany-
tömbök”        is, amelyek egyenként  50 pontot érnek.

Egyéb jelzők
        A játékban számos egyéb jelző is szerepel:

•           Háromféle áru: bőr, szőrme és agyar, amelyeket a 
kereskedés során használunk.

•  A szélirányjelzőt             a táblán lévő iránytűvel használ-
juk, hogy lássuk, a játék során milyen mozgási lehetőségek 
vannak.

• A „Felkészülés”, a „Hajózás”       és az „Utolsó kör”       ko-
rongok a játék különböző fázisait mutatják.

Dobókockák
          A játékban a harcok eredményét (portyázás és letele-
pedés során) egy vagy több kocka segítségével tudhatjuk 
meg.



 

  
A legenda  kártyák elhelyezése

   

 Az épületek elhelyezése

 Az áruk

  

  
A Rúna   kártyák elhelyezése

  
Az egyéb   jelzők elhelyezése

 A hajók kiválasztása

 Az első kör kezdete
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Előkészületek

A kör

Keverjük össze a 9 db 1. korszakhoz tartozó legenda kártyát, 
és titokban vegyünk ki a játékból 3 kártyát. Hasonló módon 
vegyünk ki 3 kártyát a 2. és a 3. korszak kártyái közül is.

A megmaradt 18 kártya alkotja a legenda paklit, a pakli 
tetején a 6 db 1. korszakhoz, ala�a a 2. korszakhoz majd végül 
a 3. korszakhoz tartozó kártyákkal.

Tegyük a paklit a játéktábla mellé. Fordítsuk fel az első 3 
kártyát, és tegyük azokat a tábla közepére a számukra kijelölt 
helyre. A sorrendjük nem számít.

Keverjük össze a városokat, hogy egyetlen Viking se 
emlékezzen rá, melyik ala� milyen szám található. A térképen 
minden egyes kis körben csillaggal jelölt kikötőre tegyünk 
egy-egy kisváros �gurát (Lindisfarne, Pembroke, Lincoln, 
Dublin, Bremen, Lubeck, Bayeux, Bordeaux, Compostela, 
Seville, Arles és Antioch). Minden egyes nagy körben csillag-
gal jelölt kikötőre tegyünk egy-egy nagyváros �gurát (Párizs, 
Róma, Konstantinápoly).

Válogassuk szét az árukat típus szerint, és tegyük Skandiná-
viába! 

Tegyünk egy bőrt a tábla „Kerese� árucikkek” részére!

Keverjük össze a rúna kártyákat, és adjunk minden egyes 
Vikingnek egyet, a megmaradó paklit pedig lefordítva tegyük 
a tábla mellé!

A szélirányjelzőt tegyük az iránytű közepére úgy, hogy a +1 
pont dél felé álljon.

A „Felkészülés” és a „Hajózás” korongokat tegyük a 
napokat jelölő sáv mellé.

Válogassuk szét az aranyérméket értékük szerint és tegyük a 
tábla mellé.

A három 1,2 és 3 értékű „Utolsó kör” korongot tegyük a 
legenda kártyapakli mellé..

Minden Viking választ egy színt, és elveszi a hozzá tartozó 
hajót, legénységet és a hajókártyát. Minden Viking a hajóját 
a telelés helyére, a hajókártyáját pedig felfordítva maga elé 
teszi.

Döntsétek el, hogy melyik Viking kezdi az első kört (a 
legnagyobb hajú). A kiválaszto� Viking lesz az Első játékos 
és kap egy győzelmi pontot.

Az óramutató járásával megegyezően a 2. játékos 2, a 3. 
játékos 3 pontot kap, és így tovább. Ez a kis ajándék 
kompenzálja azt, hogy a Vikingek nem egyszerre indulnak 
útnak.

Kezdődjön az első kör!

A játékot több körben játsszuk, minden egyes játékos 
után a bal oldali szomszédja jön. Az idő alapegysége egy 
nap, és minden egyes kör 7 napból áll.

A Viking a saját körében maximum hét akciót hajthat 
végre, és a következő akciók közül választhat:

•  Legénység vagy áru választása
•  Rúna kártya húzása
•  Hajó mozgatása egy tenger, folyó vagy kikötő mezőre
1 napba kerül minden egyes akció végrehajtása, az akciók 

bármely kombinációja megengede�. 
Nem kötelező mind a 7 akciót kihasználni, de a fel nem 

használt napok elvesznek.

A NAPOKAT JELÖLŐ SÁV
A „Felkészülés” és „Hajózás” korongot mozgatjuk a 

napokat jelölő sávon, hogy nyomon kövessük hány napot 
használt már el a játékos. A ”Felkészülés” korongot minden 
egyes ember

A vörös gyémán�al jelölt kártyákat csak 
azok a játékosok használják, akik szeretik a 

komolyabb interakciót és a káoszt a játékuk-
ban. A játék eredeti kiadása nem tartalmazza 
ezeket a kártyákat, és nélkülük is élvezetes a 

játék.
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vagy áru választásakor, valamint minden egyes húzo� rúna 
kártya után mozgatni kell eggyel. A „Hajózás” korongot a hajó 
mozgatásakor kell mezőnként eggyel mozgatni. Egy körben a 
két korong sohasem mozgatható összesen 7 mezőnél többet.

     FELADATOK
A Vikingek a következő 3 feladatot hajthatják végre:
•  Kereskedés
•  Portyázás
•  Letelepedés
Vannak különböző szabályok, hogyan lehet ezeket a feladatokat 
végrehajtani, de ezekhez nem kell napokat felhasználni. 

  EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
Ezeken kívül a Vikingek:
•  Kijátszhatnak rúna kártyát
•  Telelés helyére mozoghatnak (ezzel befejeződik a játékos 
ado� köre)
•  Telelés helyéről egy kiindulási kikötőbe (Svédország, Norvé-
gia, Dánia) mozoghatnak.
Ezen tevékenységekhez sem kell napokat felhasználni.

A berakodás csak a Telelés helyén történhet meg, tengeren, 
folyón vagy kikötőben sohasem. 

BERAKODÁSI KORLÁTOK
Az 1. korszakban (a legenda kártya tetején látható) a Viking 
maximum 5 embert és árut rakodhat be. Ezekkel feltölti a 
hajókártyáján az I.-el jelölt helyeket. A 2. korszakban
(ami az első 2. korszakhoz tartozó legenda kártya 
felfordításával kezdődik) már maximum 6 embert
 és árut választhat, feltöltve az I.-el és II.-vel
 jelölt helyeket. És végül a 3. korszakban 
7 embert és árut rakodhat be, az összes 
helyet feltöltve a hajókártyáján.

Példa: Az 1. korszakban vagyunk. Leif
          2 bőrt, 2 agyart és 1 embert választo�, 
ami 5 napjába került. Nem tud többet 
berakodni, mivel a hajója tele van.

A BERAKODÁS FOLYAMATA
1 napot vesz igénybe 1 ember vagy 1 áru berakodása. 
Miután a hajót berakodtuk, az egyik kiindulási kikötőbe 
mozgatjuk. Ez nem kerül egy napba sem. 

MINIMUM LEGÉNYSÉG
Míg bármilyen kombinációban választhatunk embert és 
árut, a hajón mindig kell, hogy legyen minimum 1 ember. 
Ha valamilyen okból fogva a hajón nincs ember, legénység 
nélkül maradt, és vissza kell vinni a Telelés helyére, 
ilyenkor a hajó minden árut elveszít.



 

 Rúna kártyák húzása
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Minden Viking, akinek a hajója a kiindulási kikötőben van, 
húzhat rúna kártyát. Minden egyes rúna kártya húzása 1 
napba kerül.
Példa: A legénység és az áru berakodása után Leifnek maradt 
még 2 napja. A kiindulási kikötőbe mozgatja hajóját, és eltölt 2 
napot 2 rúna kártya húzásával. (Ehelye� 1 vagy 2 napot 
felhasználhato� volna a hajó mozgatására is.)
Míg a rúna kártyák a Telelés helyének elhagyása után 
közvetlenül húzhatóak, lehetőség nyílik arra is, hogy bármi-
kor a kiindulópontra hajózzunk rúna kártyát húzni.

RÚNA KÁRTYA KORLÁT
Egy Vikingnél nem lehet 3 rúna kártyánál több egyszerre. A 
kártyákat titokban, a kezünkben tartjuk.

Egy napba kerül egy hajó szomszédos tenger vagy folyó 
mezőre, vagy kikötőbe történő mozgatása.
A hajó a táblán bármely üres tenger vagy folyó mezőre, 
kikötőbe vagy kiindulási pontra mozoghat.
Az egyetlen korlát, hogy a hajó sohasem mozoghat olyan 
kikötőbe, ahol egy másik hajó áll. 
Az összes többi helyen – tenger, folyó, kiindulási pont – 
tetszőleges számú hajó állhat egyszerre.

Leif az utolsó árujával
          kereskedik Lincoln-
ban, még maradt 5 napja, 
így visszautazik Dániába 
(3 nap). Az utolsó 2 
napot rúna kártyák 
húzásával tölti, azután 
visszatér a Telelés helyére.

MEGNEHEZÍTETT HAJÓZÁS
Minden egyes tenger vagy folyó mező a 4 közül valamelyik 
zóna része – észak, dél, kelet, nyugat -, amelyeket a táblán a 
víz különböző árnyalatai jelölnek. 

A kikötők mindig a szomszédos tenger vagy folyó hajózási 
területéhez tartoznak.

Figyelem: Shetland Faeroes a nyugati zónához tartozik.
A térképen van egy iránytű, amely az akadálymentes 

hajózási napok számát mutatja mind a 4 zónában. Például 
dél a legjobb opció körönként 7-ből 6 akadálymentes 
hajózási nappal, míg észak sokkal kevesebb akadálymentes 
napot kínál (csak 3-at a 7-ből).

AZ AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI 
NAPOK KORLÁTJÁNAK TÚLLÉPÉSE

A Viking a hajózása során túllépheti az ado� zóna akadály-
mentes napjainak számát, de ebben az esetben �zetnie kell, 
a térképen az iránytű ala�i táblázatban megado�ak szerint.

Példa: Ragnar 7 napot hajózik a távoli északra, tehát 4 
nappal túllépte az akadálymentes hajózás napjainak a 
számát, így 2 értéket veszít.

Ragnar Angliába szeretne hajózni.
Mivel azonban Yorkban és 

Norwichben már áll 1-1 hajó, egyetlen 
lehetősége marad: Lincolnba hajózni.
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A három feladat

4 akadálymentes hajózási 
nap van kelet irányába. 

Eric Svédországból 
Rosztovba hajózik – 5 nap 
hajóút, ami 1 veszteséget 
jelent – így leveszi egy 
emberét. Kereskedik 
Rosztovban, és továbbmegy 
Bulgarba. Ez azt jelenti, 
hogy 7 napot utazo�, és a 
határt összesen 3 nappal 
lépte át. Így még 1 veszteség 
éri (de nem még 2, mivel 
már leve�e egy emberét).

A hajó tulajdonosa megválaszthatja, hogy mit veszít el - 
legénységet, árut vagy ezek bármilyen kombinációját.

HAJÓZÁSI SZÁNDÉK
A Viking veszteségei mindig azok felmerülésekor lépnek 

érvénybe. Ha a Viking 2 tengerzóna közö� hajózik, egyszer-
re csak egy hajózási napot tehet meg. Az első zónában 
elszenvede� veszteségeket mindig még a második zónába 
való lépés elő� érvényesíteni kell. Fontos a második 
zónában való veszteségek számolásánál az első zónában 
megte� hajózási napok számát is �gyelembe kell venni.

A SZÉLIRÁNY
A szélirány módosítja az akadálymentes hajózási napokat 

mind a 4 zónában. Például a játék kezdetekor a +1 dél felé 
mutat. 

Ez azt jelenti, hogy 7 akadálymentes hajózási napot lehet 
felhasználni dél irányába (alapból 6-ot, +1-et), és csak 2-t 
észak felé (alapból 3-at, -1-et), míg nyugatra és keletre 
változatlanul 5-öt és 4-et.

Minden rúna kártya kijátszásakor vagy eldobásakor a 
Viking megváltoztathatja a szélirányt egy negyed fordula�al 
vagy az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes 
irányban.

3 módja van annak, hogy egy Viking a világban o�hagyja a 
lábnyomát: kereskedhet, portyázhat, vagy letelepedhet. 
Ezek feladatokat jelentenek. Mindnek meg vannak a saját 
jellemzői, de vannak hasonlóságok is közö�ük.

1) A feladatok csak kikötőkben hajthatóak végre. A 
Viking hajójának abban a kikötőben kell lennie, 
amelyikben végre akarja azt hajtani.

2) A Viking több feladatot is végrehajthat a saját 
körében. Bár kikötőnként minden körben csak egy 
feladat hajtható végre.

5 akadálymentes hajózási nap van nyugat
        felé, 3 észak felé.  Ragnar Yorkból Hornba 

hajózik. 5 napot nyugat felé hajózik, így nem 
lépi át a határt, a maradék 2 nap észak felé az 
utazás 6. és 7. napja, mivel összesen átlépte 
észak felé a határt 4 nappal, így 2 értéket 
veszíte�.
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Példa: �orkil Yorkba hajózik, ahol megpróbál letelepedni 
(sajnos sikertelenül). Vagy elhajózik, vagy befejezni a körét. 
Nem tehet még egy letelepedési kísérletet Yorkban, és nem 
végezhet egy másik feladatot sem ugyanezen a helyen.

3) A Viking, aki végrehajto� egy feladatot és tovább 
hajózo�, visszatérhet az előző kikötőbe, de o� nem 
hajthat végre egy másik feladatot a következő körig.

4) A Viking, aki egy kikötőben kezdi a körét, végre-
hajthat még a hajózás elő� egy feladatot (a különböző 
feladatokra vonatkozó korlátozó szabályok természete-
sen érvényben maradnak)

5) Az akciókkal ellentétben (a berakodás, a rúna 
kártya húzása vagy a hajózás), a feladatok végrehajtása 
nem kerül időbe.

Minden kikötőnek 2 jellemzője van: az értéke és a régióra 
vonatkozó színe.

Kikötők értéke
A kikötők értéke 2 és 5 közö� lehet: minél nagyobb a 

kikötő értéke, annál szenvedélyesebben védik a lakói, 
valamint a kereskedelemben és a letelepedésnél annál 
nagyobb haszonszerzésre hajtanak.
Kikötők a régióban

Egy régió 3 szomszédos kikötőből áll, amelyet színek 
jelölnek (narancs, kék stb.). A régiók a kereskedelemben és a 
letelepedésnél játszanak fontos szerepet.

A szürke színnel jelölt kikötők függetlenek, és egyetlen 
régióhoz sem tartoznak.

A kiindulási pontoknak (Norvégia, Svédország és Dánia) 
nincs értéke, így nem lehet ezeken a helyeken feladatokat 
végrehajtani.

A kereskedelem során a Viking levesz egy árut a hajójáról, 
és a kikötőre teszi. Az eredményéhez hozzáadja a kikötő 
értékét.

Leif Dániából Yorkba
  hajózik ami 3 napba 

kerül), o� kereskedik (nem 
kerül egyetlen napba sem), 
aztán továbbhajózik Lincoln-
ba (további 2 nap), és bezsák-
mányolja az o� lévő kincset 
(ez sem kerül egyetlen napba 
sem). Eddig 5 napot használt 
fel.

Példa: Leif Dublinba tesz egy agyar korongot. 3 pontot 
kap (mivel Dublin értéke 3).

Korlátozások
1) Egy kikötőben sohasem lehet egy árunál több.
2) Az egy régióhoz tartozó kikötők egyikén sem 
lehet egyforma áru.

Független kikötők nem részei a régiónak, így a Viking 
bármilyen áruval kereskedhet ezeken a helyeken.

H a Yorkon agyar van, Norwichben pedig
 bőr, akkor Lincolnban csak szőrmével 

lehet kereskedni.
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Keresett árucikkek
A játék kezdetekor a kerese� árucikk a bőr, bár ez a játék 

során változhat a „Kerese� árucikk változtatása” rúna kártyá-
val.

Ha egy Viking a kerese� árucikkel kereskedik, 2 
bónuszpontot kap.

Ragnar Yorkba egy bőr korongot tesz, amikor
 éppen bőrt keresnek. Így összesen 6 pontot 

kap: 4 pontot York értéke után és 2 pontot a 
kerese� árucikk mia�.

Csak olyan kikötőkben lehet portyázni, ahol van város �gura.
Ha a Viking a portyázás során sikerrel jár a kikötőben, 

leveheti a város �gurát a térképről, és az alján látható pontszá-
mot megkapja. Ezután a város �gurát maga elé teszi, hogy a 
játék végén nyomon tudjuk követni a bónuszpontjait.

A kikötő értéke akkor már a bónuszpontok számításánál nem 
számít.

Hogyan portyázzunk?
1) A Viking emberenként 1, de összesen maximum 3 kockával 
dobhat.
2) A kockákkal egymás után kell dobni.
3) Ha a dobo� kocka értéke meghaladja a kikötő értékét, 
akkor a portyázás sikerrel járt, nem kell a többi kockával 
dobni.
4) Ha a dobo� kocka értéke nem haladja meg a kikötő értékét, 
a Viking elveszít egy embert. Folytathatja a dobást addig, amíg 
maradt még olyan embere, aki nem ese� áldozatul (maximum 
3 dobás).
5) Ha a kikötőn áru van, eggyel csökken a kikötő értéke a 
portyázás során (függetlenül a�ól melyik Viking te�e oda az 
árut).



 

 
 

 Letelepedés
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Ragnar megpróbálja kifosztani Párizst (amelynek értéke 5). Van 5 embere a hajóján, tehát maximum háromszor dobhat. Az
 első dobása 1, ezért elveszíti egyik emberét. A második dobása 5, ezért elveszít még egy embert (mivel csak a kikötő értékével 

megegyezőt dobo�). A harmadik dobása 6, ami azt jelenti, hogy a portyázás sikerrel járt.

Példa: A fenti példát tekintve, ha Ragnar második dobása – 
az 5 – sikerrel járt volna, és Párizsban le� volna egy áru, Párizs 
értéke 4-re csökkent volna.

A Viking megkísérelhet letelepedni egy kikötőben. Ha 
sikerrel jár, egy embert á�ehet a hajójáról a kikötőbe. 
Ilyenkor az embere telepessé válik.

A telepesek is érnek pontot, de csak a játék végén. Az 
egyszer lete� telepest a játék során többet nem lehet elmoz-
dítani.

Korlátozások
1) Egy kikötőben sosem lehet több telepes. Bár egy Viking 

beléphet egy másik Viking telepes kikötőjébe, de sosem 
próbálhat meg letelepedni o�.

2) Egy Viking sosem támadhatja meg egy másik Viking 
telepesét.

3) Egy Viking sosem próbálhat meg letelepedni egy kikötő-
ben, ahol város van. A kikötőt először sikeresen ki kell foszta-
ni, csak azután, egy következő körben lehet letelepedni o�.

4) Egy kikötőben nem lehet letelepedni, ha egy olyan 
régióban van, ahol város is van. Például a játék kezdetekor 
sem Yorkban, sem Nordwichben nem lehet letelepedni, míg 
Lincolnból el nem távolítjuk a várost.

Hogyan hozzunk létre telepest?
1) A Viking emberenként 1, de maximum 3 kockával 

dobhat.
2) Minden kockával egyszerre kell dobni (a portyázással 

ellentétben).
3) Ha minimum egy kockadobás értéke meghaladja a 

kikötő értékét, a letelepedési kísérlet sikerrel járt, és egy 
embert átmozgatunk a kikötőbe.

4) Minden egyes kockadobásért, amellyel nem sikerült 
meghaladni a kikötő értékét, el kell távolítani a hajóról 
egy-egy embert.



 

 

 Időzítés

   

 Rúna kártyák kijátszása
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  Rúna kártyák  és a kiindulási pontok
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Leif Kievben szeretne letele-
pedni (Kiev 4 értékű). Van 

4 embere, így maximum 3 
kockával dobhat. 4-est, 5-öst 
és 6-ost dobo�. Sikerrel járt, 
de le kell vennie a hajóról 2 
embert (egyiket a 4-es dobás 
mia� elveszíte�e, mivel a 4 
nem haladja meg a város 
értékét, a másikat pedig a 
kikötőbe kell tennie, hogy 
telepes legyen.)

5) Azon kikötő értéke, amelyen van egy áru, eggyel csökken, 
épp úgy, mint a portyázásnál.

A Viking dönthet úgy, hogy a megengede�nél kevesebb 
kockával dob, hogy ha nem akarja túl sok emberének az életét 
kockáztatni. Gyáva kutya!

Rúna kártyák
A Viking a körében tetszőleges számú rúna kártyát játszhat 

ki. A rúna kártyákat sosem lehet másik Viking körében 
kijátszani.

A rúna kártyák kijátszása nem kerül egyetlen napba sem. 
Ez akkor is érvényes, ha a rúna kártya egy akció végrehajtá-
sát teszi lehetővé.

Példa: A „Készséges evezős” (Willing oarsmen) kártyával 
ingyen fel lehet venni a hajóra egy embert, ami egyébként 1 
napba kerülne.

A rúna kártya kijátszásakor a Viking felolvassa a kártyán 
található leírást, végrehajtja azt, majd a dobo� rúna kártyák 
paklijára teszi a felhasznált kártyát (a rúna kártyák paklija 
mellé).

A rúna kártya kijátszásakor a Vikingnek �gyelmesen el kell 
olvasnia a kártyát, mivel néhány kártyát csak a megado� 
helyen és időben lehet kijátszani.

Példa: Az olyan rúna kártyát, amely egy támadásnál segít, a 
kockadobás elő� kell kijátszani.

Figyelem: ha a rúna kártya támadást takar, akkor az jelent-
het portyázást és letelepedési kísérletet is.

A rúna kártyákat egyesével vagy különböző kombinációk-
ban is ki lehet játszani.

Példa: Ragnar el akarja venni a York fele�i hatalmat Lei�ől. 
Kijátssza a „Vitato� telepes” (Disputed se�lement) kártyát 
(amely lehetővé teszi, hogy megtámadja Leif telepesét), a „A 
Holló lobogója” (�e Raven banner) kártyát (amely minden 
egyes kockadobás értékét eggyel növeli) és a „Dühöngő megszál-
lo�” (Berserk Fury) kártyát (amely további 2 pontot ad hozzá 
a legnagyobb kockadobás értékéhez). Igazán komoly támadás!

A Viking a saját körében tetszőleges számú rúna kártyát 
dobhat el.

Egyszerűen csak fejjel felfelé fordítva dobjuk a rúna kártyák 
dobo� paklijára a ki nem játszo� kártyát.

A rúna kártyákat bármikor bárhol ki lehet játszani az ado� 
körben, egyetlen kivétel: a kiindulási pontokon a Viking 
nem játszhat ki, és nem dobhat el rúna kártyát. I� mást nem 
hajthat végre, csak húzhat rúna kártyát.

Figyelem: rúna kártya kijátszásakor vagy eldobásakor a 
Viking elfordíthatja egy negyed körrel a szélirányjelzőt.
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Telelés

Legendák

A Viking a körének bármely pontján 
visszateheti a hajóját a Telelés helyére. 
Ekkor minden árut és egy kivétellel minden 
embert le kell venni a hajókártyáról, a hajót 
át kell tenni a Telelés helyére (függetlenül 
a�ól, hogy akkor éppen milyen messze van 
a hajó tőle). Ezáltal azonnal befejeződik az 
ado� játékos köre.

Ha egy hajó legénység nélkül marad, 
elveszít minden árut is, és vissza kell tenni a 
Telelés helyére. A következő kört legénység 
nélkül kezdi.

Előfordulhat, hogy egy Viking hajója 
másik Viking körében veszíti el a legénysé-
gét egy rúna kártya hatására. Ebben az 
esetben is a fentieknek megfelelően kell 
eljárni.

A játék fő része során mindig 3 legenda kártya van felfordít-
va a táblán.

A legenda valóra váltásához a következő feltételeknek kell 
minden esetben teljesülniük:

Kereskedelem: egy árunak kell lennie minden egyes 
megneveze� kikötőben.
Portyázás: a várost el kell távolítani minden egyes megne-
veze� kikötőből.
Letelepedés: telepesnek (bármelyik Vikingé) kell lennie 
minden egyes megneveze� kikötőben.

A Viking a legenda kártya kijátszásakor azt maga elé teszi, és 
begyűjti a bónuszpontokat (�gyelembe véve, hogy nem 
minden legenda kártya kijátszása jelent bónuszpontot.

Más Vikingekkel, akik részt vesznek ugyan a legenda valóra 
váltásában – például azok, akiknek a legenda megvalósításához 
szükséges telepeseik vannak – nem osztozik a legenda megva-

lósításáért felelős Viking. Bizony, ilyen kemény a Sötét korok 
Európája!

Egy legenda kártya kijátszása után egy új legenda kártyát 
kell felfordítani, és az üres helyre tenni.

Ha az új legenda kártyát nem lehet kijátszani - például a 
„Konstantinápoly kifosztása” kártyát, ha Konstantinápolyt 
korábban már sikeresen kifoszto�ák – akkor kikerül a 
játékból, és fel kell fordítani a következő kártyát a helyére.

Minden részben megvalósíto� legenda kártya játékba 
kerül.

Példa: Hornban már található telepes, amikor a „Letelepe-
dés Reykjamesben és Hornban” kártyát felfordítjuk. A kártya 
játékba kerül, és aki Reykjamesben letelepedik, kijátszhatja a 
kártyát.

Az utolsó legenda kártya felfordításával az utolsó körök 
kezdődnek (lásd alább).

Thorkil letesz egy árut
 Antiochba, és kijátssza a 

„Kereskedelem Antiochban” 
legenda kártyát. Elveszi és 
maga elé teszi a megfelelő 
legenda kártyát, és kap 8 
pontot.
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Az utolsó körök

Értékelés

Amikor az utolsó legenda kártyát felfordítjuk (azaz az utolsó 3 
legenda kártya van játékban), elkezdődnek a játék utolsó 
körei.

Ennél a pontnál a játék a következő kétfajta módon érhet 
véget:

1) közvetlenül az utolsó legenda kártya kijátszásakor
2) az utolsó 3 kör lejátszása után. Ezt az utolsó 3 kört az 
utolsó legenda kártya felfordításától számítjuk, annak a 

játékosnak a baloldali szomszédjától kezdve, aki felfordí-
to�a az utolsó legenda kártyát.

A 3 „Utolsó kör” (1,2,3) jelölőt segítségül használhatjuk 
az utolsó 3 kör számításakor.

A játék végén értékelünk.
Minden Viking kapo� már a játék során pontokat a 

kereskedelem és a portyázás során, vagy kaphato� még 
bónuszpontokat egy-egy legenda kártya kijátszásakor vagy 
a gyarmatosítás során rúna kártyával.

Az utolsó 3 pontszerzési lehetőség következik, amelyek
- a „Véres fejsze” bónusz
- a telepesek után járó pontok
- a kijátszo� legenda kártyák után járó pontok.

Az a Viking, aki a legtöbb várost szerezte meg (függetlenül 
azok méretétől és értékétől), városonként 3-3 
bónuszpontot kap.

Példa: Leif 4, Ragnar 3 és Eric 2 várost szerze� a játék 
során. Leif összesen 12 pontot kap (mind a 4 városért 3-3 
pontot).

Döntetlen esetén a döntetlenben résztvevők mind 
megkapják a 3-3 bónuszpontot városonként.

1) Minden telepes a kikötő értékének megfelelő értékű.

Példa: egy telepes Párizsban 5 pontot ér.

2) Ha a régióban 2 kikötőben is van telepes, mindegyik 
értéke duplázódik.

Példa: Yorkban és Norwichben is vannak telepesek, így 
mindke�ő 8 pontot ér (a 4 pont duplázódik).

3) Ha a régió mindhárom kikötőjében vannak telepesek, 
mindegyik értéke háromszorozódik.

Példa: Corkban, Dublinban és Manben is vannak telepesek, 
mindhárom 9 pontot ér (a 3 pont triplázódik).



Thorkil

Ragnar

Éric

 

 

 Legenda kártyák

 
 

14

4) A kikötőkben nem kell azonos játékos telepeseinek állnia 
a duplázódáshoz vagy triplázódáshoz.

Példa: Yorkban, Lincolnban és Norwichben különböző 
Vikingek telepesei állnak, mind a 3 Viking 12 pontot kap (a 4 
pont triplázódik). Előfordulhat, hogy mind a 3 telepes egy 
Vikingé, így 36 pontot kap (3 telepes, mindegyiknél a 4 pont 
triplázódik, tehát telepesenként 12 pont).

Független kikötők nem duplázódnak vagy triplázódnak.

Minden Viking szétválogatja kiindulási pontonként a legen-
da kártyáit és megmutatja azokat.

Az a Viking, aki a legtöbb legenda kártyát játszo�a ki 
Norvégiában, 10 pontot kap ezekért kártyánként. Az a 
Viking, aki a második legtöbb legenda kártyát játszo�a ki 
Norvégiában, 5 pontot kap ezekért kártyánként.

Ha döntetlen van az első helyen, a döntetlenben részt vevők 
mind megkapják a 10 pontot kártyánként, és senki nem kap a 
második helyért pontot.

Ha döntetlen van a második helyen, a döntetlenben részt 
vevők mind megkapják az 5 pontot kártyánként.

A Vikingek hasonló módon megkapják a pontokat a 
Svédországban és a Dániában kijátszo� kártyákért.

Thorkil 3, Ragnar 2, Eric 1 legenda kártyát játszo� ki Norvégiában. 
�orkil kap 30 pontot (3 kártya, kártyánként 10 pont), Ragnar 

10 pontot kap (2 kártya, kártyánként 5 pont), és Eric nem kap 
semmit.

A győztes
A játékot az a Viking nyeri meg, akinek a legtöbb 

pontja van, amit minden játékosnál az aranyérmék 
jeleznek.

Döntetlen esetén (ami nagyon ritkán fordul elő) a 
Vikingek „pajzstestvérek” lesznek, és ezután mehetnek 
együ� portyázni és félelmet kelteni az elővigyázatlanok 



  Figurákra és jelzőkre  vonatkozó korlátozások

  A letelepedés  következménye

-

  
Kiindulási pontok   összefoglalása
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Kiegészítő
          szabályok

Stáblista

Egyetlen Viking sem használhat a játék kezdetekor megka-
po� 15 embernél többet. Ha egy játékos mind a 15 emberét 
a játék vége elő� telepessé változtatja, ez azt jelenti, hogy a 
játékos nem tud tovább játszani, de részt vesz a végső ponto-
zásnál, és így is megnyerheti a játékot. Hasonlóképpen, ha 
egy árufajta elfogy, nem áll belőle több a rendelkezésre. A 
győzelmi pontokat jelző aranyérmékre viszont nem vonat-
koznak a korlátozások. Ha mégis elfogynának, egyszerűen 
papíron vezessük tovább a pontokat.

Előfordulhat, hogy a letelepedési kísérlet sikerrel jár, de így 
a hajó legénység nélkül maradna. A Viking ekkor dönthet 
úgy, hogy ahhoz, hogy a hajón tartson egy embert, lemond a 
letelepedésről.

Norvégia, Svédország és Dánia jelentik a játékban a 
kiindulási pontokat, és számos szabály alól kivételt képez-
nek. Ezek összefoglalva a következők:

1) Rúna kártyát csak akkor húzhat egy Viking, ha a hajója 
az egyik kiindulási ponton áll.

2) Rúna kártyát kijátszani vagy eldobni a kiindulási 
pontokon nem lehet.

3) Egy hajót bármikor költség nélkül a telelés helyéről át 
lehet mozgatni a kiindulási pontra.

4) Tetszőleges számú hajó állhat egy kiindulási ponton.
5) Egyik kiindulási pontnak sincs értéke, így egyetlen 

feladatot sem lehet végrehajtani i�.

A Fire and Axe játék a Ragnar Fivérek Viking Fury játékának 
frissíte� verziója. A szabályokat átdolgozta CROC és javíto�a 
Alicia Simonnet. Az Asmodee Editon adta ki Stephane Poinsot 
illusztrációjával. A bábukat Christophe Madura tervezte, �omas 
Davidet és Jacques-Alexandre Gillois készíte�e. Az angolra 
fordíto�a Eric Harlaux, lektorálta Eric Franklin és Maurice Kent.

Külön köszönet Pascal Bernardnak. 
További információ a Fire and Axe és egyéb játékokról a 

weboldalunkon érhető el: 

www.asmodee-us.com

Szójegyzék és 
előítéletek

Sisak szarvakkal: a Vikingek sohasem hordtak szarvval 
elláto� sisakokat, bár a gallok egyes törzsei (mint például a 
Carnutes) igen. 

Drakkar: a drakkar kifejezést nem használhatjuk a Viking 
hajókra, ez a kifejezés speciálisan a hajó orrán lévő alakra 
vonatkozik. 

Jarl: Viking hadvezér. A skandináv nyelvben a Jarl cím nagyjá-
ból megegyezik a herceggel vagy a gró�al. 

Knorr: lapos fenekű hajó, amelyet a Vikingek az utazásaik 
során használtak. Tengereken és óceánokon közlekedtek vele. 
Az egyszerűsítés kedvéért a játékban a Viking hajókat csak 
hajóknak nevezzük. 

Scald: skandináv vagy izlandi bárd.

Vikingek: harcos nép Skandináviában, akik felfedeztek, 
fosztoga�ak és kereskedtek Európa szerte (és azon kívül) több 
mint 300 éven keresztül (i.sz. 750 és 1020 közö�).

Anse aux Meadows: ez az egyetlen tengerpart, ahol a Vikingek 
bizonyíto�an partra szálltak Észak-Amerikában. Az elnevezés 
az eredeti francia név félrefordítása.
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Lehetséges akciók

Hogyan portyázzunk?

A Viking a saját körében 7 akciót hajthat végre, a következő akciók közül választhat:
-Legénység vagy áru választása
-Rúna kártya húzása
-Hajó mozgatása egy szomszédos mezőre vagy kikötőbe

A Viking a legénységétől a következő feladatok közül egy végrehajtását követelheti:
-Kereskedelem
-Portyázás
-Letelepedés

A Viking a saját körében az alábbi akciókat bármikor végrehajthatja (napok igénybe-
vétele nélkül):

-Rúna kártya kijátszása
-A hajó telelési helyre helyezése (ezzel az akcióval azonnal befejeződik a Viking 
köre).
-A hajó telelési helyről a 3 közül az egyik kiindulási pontra helyezése.

1) A Viking a hajóján lévő emberenként 1, de összesen maximum 3 kockával dobhat.
2) A kockákkal egymás után kell dobni.
3) Ha a dobo� kocka értéke meghaladja a kikötő értékét, akkor a portyázás sikerrel 
járt, nem kell a többi kockával dobni.
4) Ha a dobo� kocka értéke nem haladja meg a kikötő értékét, vagy megegyezik 
azzal, a Viking elveszít egy embert. Folytathatja a dobást addig, amíg maradt még 
olyan embere a hajón, aki nem ese� áldozatul (de összesen maximum háromszor 
dobhat).
5) Ha a kikötőn áru van, eggyel csökken a kikötő értéke a portyázás során (függetle-
nül a�ól melyik Viking te�e oda az árut).

1) A Viking a hajóján lévő emberenként 1, de maximum 3 kockával dobhat.
2) Minden kockával egyszerre kell dobni.
3) Ha minimum egy kockadobás értéke meghaladja a kikötő értékét, a letelepedési 
kísérlet sikerrel járt, és egy embert átmozgatunk a kikötőbe.
4) Minden egyes sikertelen kockadobásért, el kell távolítani a hajóról egy-egy 
embert.
5) Azon kikötő értéke, amelyen van egy áru, eggyel csökken, épp úgy, mint a portyá-
zásnál.

Fordíto�a: De�i, Szerkeszte�e: Dunda

Veszteség 
(ember vagy áru)

 Rossz idő nap-
                          jainak a száma

Hajózást segítő tábla

Rúna kártya

Legenda kártya

Legénység figura

Hajó figura

Aranyérme

Kisváros kincs

Kisváros figura

Nagyváros figura

Nagyváros kincs

Hajózás korong

Felkészülés korong
Szélirányjelző

Utolsó kör korongok

Mammut Agyar 

Szőrme

BőrHajókártya
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