
Felkészülés

A játék menete

A) Portyázás

(a portyacsapatok akciói)

Fordulódban minden portyázó csapatod (bá-
bud) pontosan 1 akciót (I-VI) hajthat végre.

I) Egy portyacsapat a dereglyéből kirakható az adott öbölben
a tengerpartra - ha van ott hely -, vagy a tengerpartról vissza-
rakható a deregélyébe - ha ott a dereglye. Ehhez nem kell 
kártyát kijátszanod. A játék kezdetén minden portyázó 
csapat a dereglyében van. 

II) Ha már elveszítettél portyázó csapatot, kijátszhatsz fel-
derítéskártyát, hogy egy a készletből egy portyabábudat
felrakd a deregélyére.

.

6)A három 
pajzsjelzőt 
is készítsé-
tek a játék-
tábla mellé.

A játék kezdetén az útlapok képpel lefelé vannak, portyázással 
és felderítéskártyák kijátszásával nézhetitek meg azokat. Aki 
megnézett egy útlapot, rakjon rá egy pajzsjelzőt, saját színével
felfelé, így jelezve, hogy azt az útlapot ő már bármikor megnéz-
heti. Ha már mindketten megnéztetek egy útlapot, fedjétek fel, 
hiszen már mindketten ismeritek. 

III) A tengerpartról ösvények vezetnek a hátországba. Hogy 
egy ösvényt követve a portyázó csapadod a hátországba 
jusson, ki kell játszanod egy megfelelő terepkártyát, 
a dobott lapokhoz rakva azt.  (Egyebekben nem számít, 
melyik ösvényt követed, és az sem, hogy a hátország-
ban a három hely melyikére rakod a bábudat.)

IV) A hátországból mindenfelé ösvények indulnak. 
Hogy visszajuss a tengerpartra, szintén egy 
megfelelő terepkártyát kell kijátszanod, és 
ugyanígy juthatsz át egy szomszédos parttábla 
hátországába.

V) Falu kifosztásához választanod kell egy, a 
vidék belsejébe vezető ösvényt (a fehéret, a 
zöldet, a kéket vagy a pirosat), és ki kell játsza-
nod a megfelelő terep-kártyákat - fehér és zöld 
ösvénynél ez mindig három különböző terep-
kártya, kék és piros ösvénynél mindig kétféle.
Ezután nézd meg az útlapot, és kövesdaz ösvényt 
az adott faluhoz, vagyis a kincslapkához. (Az út-
lapot ne mutasd meg ellenfelednek, viszont rakj 
rá egy pajzsjelzőt, a saját színedben. Ezt az útla-
pot innentől bármikor megnézheted. Ha viszont 
már ott van rajta ellenfelednek a pajzsjelzője, 
fordítsd képpel felfelé az útlapot.) A kincslapkát 
vedd el, a portyázó csapatodat pedig rakd vissza 
a hátországba - ehhez nem játszol ki kártyákat.

 

A terepkártyákat egyszerre kell kijátszanod, nem 
állhatsz meg útközben. Egy ösvény végén csak 
egy kincslapka van - a kifosztott falut nincs ér-
telme megint kifosztani.

VI) Bármelyik portyacsapatod nevében - nem szá-
mít, hol van, tengerparton, hátországban, de-
reglyén - kijátszhatsz egy felderítéskártyát.
Ilyenkor megnézelhetsz a parttáblákon képpel
lefelé lévő útlapok közül egyet.

1) Rakjátok le a há-
 rom parttáblát
 egymás mellé az
 asztal közepére,
 tetszőleges olda-
 lukkal felfelé.

2)Rakjátok a dereglyét a part 
bal széléhez, az első öbölhöz, 
és rakjátok rá a hat portya-
bábut.

3)A kártyákat keverjétek meg, és képpel 
lefelé, húzópakliként rakjátok le az asz-
talra. Mindketten húzzatok 3 kártyát.

5) Forgassátok képpel lefelé a kincslapkákat, és keverjétek meg azokat. Minden
 parttáblához csapjatok fel 4 kincslapkát, és ezeket csökkenő értéksorrendben
 rakjátok le a tábla legaljára, a kincshelyekre. Másik 12 kincslapkát, szintén kép-
 pel lefelé, készítsetek a játéktábla mellé, a maradékot pedig tegyétek vissza a
dobozba.

 
4)Az útlapokat keverjé-

tek meg, majd képpel
lefelé rakjatok le egyet-
egyet minden parttáb-
lára. Másik hármat, 
szintén képpel lefelé,
rakjatok félre, a mara-
dékot pedig tegyétek
vissza a dobozba.

Felváltva jöttök egymás után.
A fordulótók két fázisból áll:

B) kártyahúzás

hátország

tengerpart

falvak

keresztutak

A játéktábla részei
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öböl öböl

A) portyázás

Példa: Hengist a fehér ös-
vényt követi, kijátszva 1-1
barna (domok), kék (fo-
lyó) és szürke (hegyek) te-
repkártyát. Az ösvény vé-
gül a balról a második fa-
luba vezeti.



Es ist schon dreißig Jahre her, dass die römischen Legionen Britannien verlassen haben. Die Pikten und Scoten sind erstarkt 

Stämmen als Söldner aus Sachsen kommen lassen, damit ihr Britannien verteidigt. Doch der alte Fuchs ist geizig geworden 
und bleibt euch euren Sold schuldig.

Was liegt da näher, als sich das Geld selbst zu holen? Ihr habt grobe Landkarten, ihr habt starke Krieger und Boote. Viele 
Städte, Dörfer, Klöster und Gutshöfe entlang der Küste warten darauf, geplündert zu werden! Wer holt sich den meisten 
Ruhm und die wertvollsten Schätze?

A játék azonnal véget ér, amikor át negyedszerre át kellene forgatnotok egy parttáblát- avagy a tizenkettedik felde-
rítéstkártya kijátszakor. Ekkor adjátok össze összegyűjtött kincslapkáitok értékét - akinél ez több, az győzött.

b) kártyahúzás

Húzol 2 kártyát, valamint még 1-et minden hátországban lévő portyázó csapatod után (a dereglyén és a
tengerparton lévőkért nem jár plusz kártya). Legalább 2, legfeljebb 5 kártyát húzol tehát.

 

A játék vége és a pontozás

Spielmaterial
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Uwe Rosenberg

1 Kielboot  (zum Zusammenbauen, 
zudem 1 Querstrebe als Ersatz)

6 Plündertrupps
(3 in blau, 3 in rot)
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A kétterepes kártyákon két tereptípus látható. Ki-
jászásakor a kettőből valamelyik terepkártyának szá-
mít - és nem két terepkártyának!

A felderítéskártyák afféle dzsókerek, és háromféleképpen is
felhasználhatók:
a) Bármilyen terepkártyaként.

b) Kémkártyaként, megnézve egy képpel lefelé lévő
     útlapot. Ha így teszel, rakj le az útlapra egy pajzs-
     jelzőt, a saját színeddel felfelé. Az így megjelölt út- 
     lapot mostantól bármikor megnézheted.

c) Erősítéskártyaként, egy elveszített portyázó csa-
    patod bábuját felrakva a dereglyére.

Amikor felderítéskártyát játszol ki, a fenti három lehetőség közül választasz egyet. 
Nyomban utána egy öböllel jobbra kell raknotok a dereglyét. Ha a dereglye már a 
jobb szélső öbölben van, a bal szélső parttáblát vegyétek fel, forgassátok át és rakjátok le a jobb szélső part-
tábla jobb oldalára - és utána mozgassátok a dereglyét. Az új partáblára rakjatok le képpel lefelé egy útlapot, 
és csapjatok fel az aljára 4 kincslapkát, csökkenő érték szerint lerakva a falvak helyére. Ha a felvett parttábla 
alatt még volt egy-több kincslapka, azokat rakjátok vissza a dobozba, a portyabábukat róla pedig vegyétek 
vissza magatok elé (ezeket erősítésként kijátszott felderítéskártyákkal újra játékba hozhatjátok). 

Példa: A dereglye a jobb szélső öbölben van, és mozognia kellene. A bal
szélső parttábláról vegyetek le mindent, forgassátok át, majd rakjátok
le a jobb szélső parttábtától jobbra. Igen, az a kék portyázó csapat el-
veszett (egyelőre - utóbb felderítőkártya kijátszásával visszarakható a
deregélyére). Végül egy öböllel mozgassátok jobbra a dereglyét.

A terep- és felderítéskártyák

Löst vor dem ersten Spiel das 
 nem har znatS med sua tooB

und steckt es zusammen. 
 tooB sad thcuarb hcan aD

nicht mehr zerlegt werden; 

es passt in die Schachtel.

Háromféle kártya van: egyterepes, kétterepes és felderítéskártya.

Az egyterepes kártyák lehető teszik, hogy a portyázó csapatok
átjussanak az adott terepen.

Megjegyzések: 
   Nincs kézlimit. 
   Előállhat olyan helyzet, hogy a soron lévő játékosnak paszszolnia kell. 
   Ha az első két parttábla alól már megszereztétek az összes kincslapkát, az első parttáblát ürítsétek le és meg-
   fordítva rakjátok át a jobb szélső parttábla jobb oldalára, stb.

(A kiadó közlései a BGG egy fórumában.)
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