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A Viking portya ütésszerző kártyajáték, három különlegességgel:

FOSZTOGATÁSKÁRTYA = VAGYONJELZŐ
Először is, az ütést megnyerő fosztogatáskártya határozza meg a begyűjtendő vagyonjelző

milyenségét. Ha összegyűjtöd a jelzőkből a megfelelő kombinációt, sárkányhajóra válthatod
őket, amitől már nem foszthat meg a jarl.

LAPERŐSÍTÉS
Másodszor, a portyázások során kijátszhatók azonos fajtájú kártyák, amelyek felerősítik egymást,
így könnyebben juthattok zsákmányhoz. Na persze, aki túl sokat erősít, annak már nem marad

lapja az utolsó ütésekre...

AZ ISTENEK KEGYE
Végül, de nem utolsóként, az északi istenek segítségével felülemelkedhettek egyes szabályokon. 

Az istenkártyáknak két szerepük is van: megváltoztatják az ütések módját a portyák során, 
hazatérve pedig áldásukban részesítenek.

 Hála legyen az isteneknek, egy újabb sikeres portya! Hősök lesztek, mikor majd hazatértek a
zsákmánnyal. Csak van egy kis probléma: te és társaid, viking vezérek, hűséget esküdtetek a

törzsfőtöknek, aki a portyázás után a zsákmány felét követeli tőletek. Szerencsée mindig
egyvalakire csap le, így akár el is kerülhetitek ti, többiek. Akinek viszont közületek sikerül

a legtöbb vagyont megszereznie és megtartania, az lesz a következő törzsfő, az nyeri a játékot.

3-5 játékos részére, 13 éves kortól; játékidő kb. 45-60 perc
JÁTÉKSZABÁLY

VIKING
PORTYA
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   {  5 játékos  }
   {  4 játékos  }

{3 játékos  }

   5 hajó

     10 fa

   8 rab

   7 kalapács

  6 pénz

5 könyv

1 jarlkártya
   (hátoldalán 
  áttekintéssel)

 
1 adukártya

48 fosztoga-
 táskártya

4 isten-
kártya

Tartozékok
 ~ 54 kártya ~  ~ 41 vagyonjelző ~

Szükséges kártyák
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Vagyonjelzők
Fajták szerint válogassátok szét a vagyonjelzőket, és így rakjátok ki ezeket külön kupa-
cokba az asztal közepére. Mind vegyetek el magatoknak 2 fajelzőt. Fontos: A fajelzők-
ből - és egyedül belőlük - elvileg végtelen számú van, ha szükséges, valahogy oldjátok meg
a pótjelzők hozzáadását.

Pakli
Aszerint, hogy hányan vagytok, a felesleges fosztogatáskártyákat rakjátok vissza a do-
bozba - minden kártya alsó részéről leolvashatjátok, hány játékosnál van rá szükség.
A pakliba keverjétek bele az összes istenkártyát, viszont ne keverjétek bele se a jarl-,
se az adukártyát.

Portyavezér
Valamilyen civilizált emberhez - esetleg civilizálatlan vikinghez - illő módon jelöljétek
ki, ki lesz a portyavezér: ő kezdi majd az első portyát.

Kártyaosztás
5 játékosnál mind 9 lapot kaptok.
4 játékosnál mind 8 lapot kaptok.
3 játékosnál mind 7 lapot kaptok.

Húzópakli
A megmaradt paklit rakjátok le az asztal közepére húzópakliként.

Előkészületek

Első adu
Minden játék úgy kezdődik, hogy a könyv az 

adu. A jarlkártyát rakjátok úgy az adukártyára,
hogy az utóbbiból csak a könyvikonos sarka 
legyen látható. Ha változik az adu, ezt a jarl-

kártya átpozícionálásával jelezzétek majd.

Áttekintés
Ha szükséges, bármikor megnéz-
hetitek az áttekintést.



4 §§

Kezdődhet a játék!

Felkészülés a portyára (kártyacserék)
Mind beadhattok egy vagy több vagyonjelzőt, hogy két kártyátok helyett újat húzzatok.
Ez játéksorrendben történik: ha te vagy soron, adj be egy jelzőt, a kezedben lévő kártyák
közül kettőt rakj a húzópakli aljára, majd húzd fel a pakli legfelső két lapját. Ezt bárhány-
szor megcsinálhatod, amíg ki tudod �zetni; ha már nem tudsz vagy akarsz �zetni, bal
oldali szomszédod jön. Megjegyzendő, hogy ez csak az első fordulóban van teljesen így, mivel
a fordulók végén a jarl által kijelölt portyavezér ingyen cseréket kap (lásd később).

Portyázás és fosztogatás
A portyavezér kezd: a kezéből kirak egy vagy több ugyanolyan fajtájú fosztogatáskártyát.
Utána az óramutató járása szerint mindenkinek ilyen kártyát/kártyákat kell kijátszania - 
akinek nincs ilyen fajtájú lapja, bármilyen kártyát/kártyákat kijátszhat, így akár adut is.

Elviekben azé az ütés, aki a legmagasabb összértékű kártyákat játszotta ki - ezt azonban
egy isten megváltoztathaja. Ha van adu az ütésben, az minden nem-adunál erősebb.

Miután mindenki kijátszott egy/több lapot, akié az ütés, az maga elé rakja az ütésben lévő
lapokat, valamint kap egy vagyonjelzőt - olyan, amilyen fajtájú fosztogatáskártyával elvitte
az ütést. Ha már nincs megfelelő vagyonjelzőt, fát kap helyette.

Ha nem lehet eldönteni, kié az ütés, az ütésben lévő lapokat el kell dobnotok - ilyenkor 
senki sem kap vagyonjelzőt.

A következő ütésnél az kezd, aki utoljára elvitte az ütést, és őt az óramutató járása szerint
követitek. Ezt mindaddig folytassátok, amíg mindannyiótoknak el nem fogynak a lapjai-
tok.

Isten kijátsztása
A portyázások közben segítségül hívhatjátok az isteneket. Ha istent hívsz segítségül, az
amúgy kijátszott fosztogatáskártyád/kártyáid mellett leraksz a kezedből egy istenkártyát,
méghozzá ez utóbbit képpel lefelé. Nem játszhatsz így ki istent, ha az ütésben már valaki
kijátszott istent (vagyis lerakott egy istenkártyát képpel lefelé). Miután az ütés teljesen le-
zajlott (kártyák elvitele, vagyonjelző), az istenkártyát fel kell csapni és a portyaképességét 
végre kell hajtani. Ha az asztalon volt felcsapva istenkártya, azt el kell dobnotok.

Ha a portyázás befejeztekor van istenkártya az asztalon, végre kell hajtanotok az otthoni 
képességét.

~ Az istenek képességeiről a 6. oldalon olvashattok. ~ 
 

Istenkártya kijátszható képpel felfelé is, normál fosztogatáskártyaként, csak az értéke miatt.
Ilyenkor sem portya-, sem otthoni képessége nem számít.-
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Hazatérés
Miután véget ért a portya, három dolog történik, ebben a sorrendben:
 

1) Az utolsó isten áldása

2) Sárkányhajó építése
Először a portyavezér, majd sorban a többiek építhetnek egy-egy sárkányhajót - minden-
ki legfeljebb egyet. Egy hajóért 4  most vagy korábban szerzett vagyonjelzőt kell beadni
- méghozzá meghatározott kombinációkban.

Hajtsátok végre az asztalon felcsapva lévő isten otthoni képességét.

Szabályos 
kombinációk:   

vagy

                   1-1 könyv, pénz, kalapács és rab       4 fa

3) A jarl látogatása
A jarl meglátogatja a leggazdagabb játékost, aki az eddig gyűjtött vagyonjelzőinek felét
elviszi (felfelé kell kerekíteni) - azonban hajót nem visz el. A gazdagság kiszámolásánál a
hajókat 4 jelzőnek kell számolnotok. 

 
Példa: Egy játékosnak 1 hajója, 1 könyve és 2 kalapácsa van, ez 7 jelzőnek számít. Ha ő
lenne a leggazdagabb játékos, a jarl 2 vagyonjelzőjét vinné el - a játékos döntené el, melyik
ez a kettő, de a hajó nem lehet közüttük: vagyis vagy 1-1 könyv és kalapács, vagy pedig 2
kalapács lenne az adó.
A jarl által elvett vagyonjelzőket vissza kell rakni a készletbe.

Van-e győztes?
Aki először összegyűjti a szükséges számú vagyonjelzőt, menyeri a játékot - ő lesz az új
jarl. Azt, hogy győzött-e valaki, azután nézzétek meg, hogy hazatértetek és a jarl már 
meglátogatott valakit.

A győzelemhez szükséges vagyonjelzők:
5 játékosnál legalább 7 vagyonjelző;
4 játékosnál legalább 8 vagyonjelző;
3 játékosnál legalább 9 vagyonjelző.
(A hajó itt is 4 jelzőnek tekintendő!)

A következő portya előtt
Az a játékos lesz az új portyavezér, akit meglátogatott a jarl. Ő összeszedi az összes fosz-
togatáskártyát, kever és oszt. Igaz, hogy a jarl elvitte a fél vagyonát, viszont a portyavezér-
ség előnyökkel is jár:

1) Ingyenes kártyacsere: A portyavezér legfeljebb 4 lapját ingyen kicserélheti, ezekért
nem kell �zetnie. 

2) Az adu kijelölése: Még mielőtt a többiekre kerülne a sor a kártyacserénél, a portya-
vezér kijelöli az adut, és eszerint pozícionálja át az adu- és a jarlkártyát.
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Észak istenei
Ha egy istenkártya képességénél játékosi döntésre van szükség, az mindig azé a játékosé, aki kijátszotta

az istenkártyát.

ODIN

Aduhatás: Az Odint kijátszó játékos dönti el, hogy mos-
tantól mi lesz az adu (bármelyik lapfajtát választhatja).

 
  

Portyaképesség: Mostantól senki se játszhat ki ütésbe
egynél több lapot.

 
 

Otthoni képesség: Az Odint kijátszó játékos a portya
befejezése után kap a készletből 2 vagyonjelzőt.

 
 

Thor
Erő az ütközetben, kitartás a megpróbáltatásokban - ez �or.

Aduhatás: Miután játékba jön, nincs többé adu.

Portyaképesség: A játékosoknak kell kötelező a hívott
fajtával megegyező fosztogatáskártyákat kijátszaniuk. Az
ütést az viszi, aki kijátszott kártyájának/kártyáinak az
(össz)értéke a legnagyobb.

 
 
 

Otthoni képesség: A �ort kijátszó játékos bármely 4
vagyonjelzőjét beadva vásárolhat sárkányhajót.

 
 

FREYA
Ez a szépséges istennő bőséggel és gyarapodással jutalmazza híveit.

Aduhatás: Ha nincs adu, a Freyát kijátszó játékos kijelöli
az adut (bármelyik lapfajtát választhatja).

Portyaképesség: Aki elvisz egy ütést, az a neki járó jutalom
mellett még kap a készletből 1 pénzjelzőt.

Otthoni képesség: A Freyát kijátszó játékos kivételével 
mindenkinek vissza kell raknia egy általa választott vagyon-

jelzőjét a készletbe.

Loki
Csaló, a gyengék segítője. Mindennél jobban szereti a káoszt.

Aduhatás: Loki nem hat az adura.

Portyaképesség: Az ütést az viszi, aki kijátszott kártyájá-
nak/kártyáinak az (össz)értéke a legkisebb. Ha adu is lett 

kijátszva, a legkisebb (össz)értékű adu viszi az ütést.
Otthoni képesség: A Lokit kijátszó játékos vagy elvesz 1

vagyonjelzőt a készletből vagy ellop 1 vagyonjelzőt egy
ellenfelétől (hajót nem lophat).

Az Istenek Atyja, aki egyik szemét feláldozta a bölcsességért cserébe.
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Vagyonegyenlőség a jarl látogatásánál
Ha nincs egyértelműen leggazdagabb játékos, az érintettek közül ahhoz megy látoga-
tóba a jarl, akinél az e fordulóban, a portyázás során összegyűjtött (ütésekben elvitt)
rabkártyák összértéke a legnagyobb. 

Több győztes?
Ha megnézitek, van-e győztes, és többen is rendelkeztek az előírt számú vagyonjelző-
vel, az ebben érintettek közül az a győztes, aki a jarl által most kinevezett portyavezér.

Ha az új portyavezér nincs a lehetséges győztesek között, az érintettek adják össze va-
gyonjelzőik pontértékét - akinél ez a legnagyobb, az lesz a győztes.

Ütések - áttekintés
 

• A kártyákat kijátszásukig a kezetekben tartjátok.

• Az óramutató szerint jöttök, ütésenként mind egyszer.

• A forduló előtt ki lett jelölve az adu. Az adu minden 
más kártyánál erősebb.

• Az üzés első kártyakijátszása - a hívás - megszabja, hogy
a többieknek milyen fajtájú kártyákat kell kijátszaniuk
ennél az ütésnél.

• A hívott kártyafajtából a legnagyobb (össz)érték viszi 
el az ütést.

• Ha nincs kártyád a hívott fajtából, másik kártyafajtát
kell kijátszanod - ez lehet adu is.

• Ha többen is kijátszottatok adut, az aduból a legna-
gyobb (össz)érték viszi el az ütést.

• Aki elviszi az ütést, az hív a következő ütésnél.

• Aki kifogy a kártyákból, az az elkövetkező ütésekből 
kimarad.

TOVÁBBI SZABÁLYOK

      hajó          könyv       pénz     kalapács      rab            fa  

       11              5              4             3              2             1
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Portyázás előtt

1) A portyavezér kiosztja a kártyákat.
2) A játékosok kártyákat cserélnek a paklival.
 a) A portyavezér cserél, majd adut választ.
 b) A többiek cserélnek.    
 

Portyázás közben

3) Kártyakijátszás, az istenek segítségül hívása.
 ~ Zsákmányszerzés ~
 amíg az összes lap ki nem lett játszva.

Hazatérés

4) Az asztalon lévő isten otthoni képessége.
5) Hajóépítés.
6) A jarl meglátogatja a leggazdagabb játékost.
 ~ Adó�zetés ~
 ~ Új portyavezér ~
7) Ellenőrzés, győzött-e valaki.

     Francois Valentyne ~ tervező, tördelő
Josh Rivers ~ illusztrátor, borítófestő

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években segítették e játék megszületését,
különösen a játéktesztelőknek, a családtagoknak és a barátoknak, valamint a

megannyi, bennünk bízó ismeretlennek. Jó játékot!

A Flux Capacity köszönetet mond az összes Kickstarteres támogatónak. Nélkületek
nem születhetett volna meg ez a játék.

fordító: �aur (thaur@freemail.hu)


