
A messzi északon található egy hiúzmancs (lofot) alakú sziget
Vestvågøy. Tarhegyek, mélyvízű fjordok, sötét erdősségek, és
körülötte a fekete óceán. Az északi emberek otthona.

A férfiak fát vágnak, ércet bányásznak, a lazaccal teli patakok-
ban halásznak, időnként pedig lerohanják gyenge szomszédai-
kat, kiírtva azokat és elragadva azok földjeit. Akik pedig igazán
erősnek érzik magukat, azok párbajra hívják valamelyik jarlt,
hogy egyikük este már a Valhallában lakomázhasson.

         Johannes Goslar és
      Ronald Goslar játéka

         2-4 játékos részére,
                     12 éves kortól
  játékidő kb. 30-60 perc

Mindenki egy-egy törzs vezetője.
Mindenki 1 jarllal és 1 harcossal kezd
településén.

A tipikus forduló 3 lépésből áll:
1. lépés: Munkáslehelyezés
Az aktív játékos kiválasztja egy települését, ahol
van legalább 1 harcosa, és amellé lerakja 1-3
szárazföldi vagy 1-2 tengeri munkását.

2. lépés: Támadás
Ha az aktív játékos a lerakással összekapcsoló-
dott  olyan településsel, ahol nincs harcosa, megtámadja azt. Ha elég emberrel tá-
mad, akkor azok egyikét harcosként rárakja a településre.

3. lépés: Értékelés
Ha a sárkányhajó már teli van támadásokban és párbajokban elhalálozottakkal, ér-
tékelésre kerül sor. Hírnévpontok a begyűjtött nyersanyagokért, illetve az élelmi-
szerrel ellátott harcosokért járnak.

Avagy az aktív játékos dönthet úgy, hogy mindezek helyett párbajra hív egy idegen
jarlt, hogy így jusson hírnévpontokhoz.

A 4. értékelés után a játék véget ér, de ekkor még hírnévpontok járnak az összeha-
rácsolt kincsekért.
Az győz, akinek a legtöbb hírnévpontja van.

ÁTTEKINTÉS
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Az előkészületek minden játékosnál azonosak, minden
játékos 1-1 további területlapot és halászbárkát jelent, va-
lamint 1-gyel kevesebb jarlt a nagy sárkányhajón. A mel-
lékletben több példasziget található.

Előkészületek és játékosszám

A kis sárkányhajó

Vestvågøy szigete

A semleges kincsek

A települések

Ponttábla

Halászbárkák

Kezdőkincs

A kis sárkányhajót ki kell tenni az asz-
tal - a játéktér - közepére. A hajó elfog-
lal egy tengernégyzetet.

           A kis sárkányhajó köré kell lerakni a területlapokat. A terü-
           letlapok száma a játékosszám függvénye: 2 játékosnál 6, 3
           játékosnál 7, 4 játékosnál 8 területlapra van szükség.
A lerakott területlapok alkotják a tengerrel körülvett Vestvågøy szigetét. Minden
területlapon 8 szigetnégyzet található. A kis sárkányhajónak legalább egy sziget-
négyzettel szomszédosnak kell lennie, és a a területlapoknak összefüggő szigetet
kell alkotniuk, azonban minden területlapnak szomszédosnak kell lennie legalább
1 tengernégyzettel. A szigetnek nem kell hosszúkásnak lennie.
Tipp: A területlapok alakja állandó, egy 2- és két 3-négyzetes területtel; a sisak-
kal jelölt oldalukon extrémebb a területeloszlás. Az első játékoknál célszerűbb a
normál oldalak használata; később már kipróbálhatók a sisakos oldalak egyes
semleges jarlokkal - például Thorstein sok hegyi területtel.

               Minden területlapra le kell rakni egy te-
                               lepülést. A településeknek legalább egy
oldalukkal szomszédosaknak kell lenniük a tengerrel. 
Két település között legalább 2 (tenger- vagy terület-)
négyzetnek kell lennie, ahogy a kis sárkányhajótól is 
legalább 2 négyzetnyire kell lenniük. A távolságot víz-
szintes és függőleges mozgások szerint kell számolni.
Továbbá a lerakás után nem lehet olyan területnégyzet,
ami nem szomszédos legalább egy ugyanilyen terület-
négyzettel. Nem rakható le település kőhalmos négyzet-
re sem.

                            A ponttáblát, rajta a nagy sárkány-
                                           hajóval, valamint az 50/100-as 
pontlapkákat a sziget mellé kell készíteni. Az értékelésjel-
 zőt az első értékelés mezőjére kell rakni.

                  A semleges halászbárkákat is a sziget
                                 mellé kell készíteni: 2 játékosnál 6, 3
 játékosnál 7, 4 játékosnál 8 halászbárkát.

                  Mindenki elvesz magának a háromfajta
                                  kincslapkából egyet-egyet, lefordítva le-
                                  rakva maga elé azokat.

6 semleges
halászbárka

követ két
terület

sok
munkás

A kincsszimbólum nem számít.

település sem-
leges jarllal

kincslapka

2 négyzet-
ből álló he-
gyi terület

a kis sár-
kányhajó

erdő-
négy-

zet

a kincslapkák
halma

tengernégyzetek

                                A többi kincslapkát leforgatva meg kell
                                keverni. Utána minden üres kőhalmos
négyzetre le kell rakni egy-egy kincslapkát, még mindig
képpel lefelé. A megmaradt kincslapkák külön halomba 
kerülnek a sziget mellé, ezek is képpel lefelé.



A törzsek Kezdőtelepülések

Nem választott
színek jarljai

Semleges jarlok

Áttekintőlapok

Felesleges dolgok

            Minden játékos választ egy színt,
              elvéve az ahhoz tartozó jarlt és a 
25 embert. Mindenki egy emberét lerakja a ponttáblára,
a pontsáv 0-s mezőjére.

    A legfiatalabb játékossal kezdve és az
      óramutató járása szerint haladva min-
denki lerakja egy emberét - harcosként - egy tetszése sze-
rinti még üres településre. Célszerű olyan települést vá-
lasztani, ami közel van a kis sárkányhajóhoz, más, már
foglalt településekhez.

         A nem választott szí-
nek jarljait le kell rakni a nagy sárkányhajó-
ra, az ottani legkisebb számokra.

       Minden még üres
                                      településre le kell
rakni egy-egy semleges (szürke) jarlt.

Torben 24 em-
bere és 3 kincse

értékelés-
jelző

pont-
lapkák

a nagy sárkányhajó
a ki nem válaszott 

színek jarljaival

a pontsáv, Malin 
és Torben 1-1 

emberével
fenyérnégyzet

áttekintőlapok

Malin 24 em-
bere és 3 kincse

Malin jarlja 
és harcosa

értékelés-
lapok

hegyi
négyzet

6 négyzetből 
álló erdős terület

Torben jarlja és
harcosa

2 négyzetből álló
fenyérterület

           A 4 áttekintőlapot és
                                          a 3 értékeléslapot 
ki kell rakni úgy, hogy szükség esetén bár-
ki elérhesse, elvehesse, tanulmányozhassa
azokat.

        A felesleges területlapokat, te-
                        lepüléseket, halászbárkákat és
embereket vissza kell rakni a dobozba.

TARTOZÉKOK
8 területlap
8 település

36 kincslapka
100 ember (4x25)

8 jarl (4 színes, 4 szürke)
1 kis sárkányhajó
8 halászbárka
3 értékeléslap
4 átttekintőlap
1 ponttábla
1 értékelésjelző
4 pontlapka
1 játékszabály



EGYSÉGEK, KPACSOLATOK, SZÖVETSÉGEK

EGYSÉGEK

KAPCSOLATOK

SZÖVETSÉGEK

A munkások és települések összekapcsolása lehetővé teszi a munkások terjeszkedését, a nyersanyagok, élelmiszer szállítását.
A kapcsolatok lehetővé teszik a szövetségeket és a támadások végrehajtását. Az, hogy a kapcsolotokon és szövetségeken belül
kiék az egyes munkások, lényegtelen.

Az olyan kapcsolat, amiben van legalább 1 kapu és legalább 1 munkás, szövetségnek számít.

1

Az 1-es és 2-es munkás kapcsolódik egymáshoz, valamint az A település keleti kapujához, 
így ez a kapcsolat egyben szövetség is. (A szövetség tagjai világoskékre vannak színezve.)

Egy munkás csak egy szövetség tagja lehet. A példákban a szövetségeket eltérő színek jelzik.
Az a munkás, aki nem kapcsolódik településhez, nem tagja szövetségnek, semlegesnek számít. A példákban a semleges
munkások alatt fehér a kereszt.
Egy kapu is csak egy szövetséghez tartozhat, ugyanakkor maga a település több szövetséghez is.

1

Az 1-es és 2-es munkás is kapcsolódik az A településhez, azonban egymáshoz nem kap-
csolódnak. Így két külön szövetséget alkotnak, a rózsaszínt (1-es munkás és az A telepü-
lés) és a világoskéket (2-es munkás és az A település). A település északi és déli kapuja
nem kapcsolódik semmihez.
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Minden  munkás kapcsolatban van a vele szomszé-
dos összes munkással és kapuval (szomszédság csak
függőlegesen és vízszintesen van, átlósan nincs). A példák-
ban egy kereszt látható minden munkás alatt, ahol a plusz
-jelek a kereszt szárain a lehetséges kapcsolatokat jelzik.

A települések kapuikon keresztül kapcsolódhatnak
munkásokhoz, azonban a települések nem kapcsol-
nak össze senkit egymással. 

A harcosok és a jarlok nem kapcsolódnak össze 
senkivel, és nem is kapcsolódnak senkihez.

A kis sárkányhajó sem kapcsol össze senkit, de hoz-
zá lehet kapcsolódni (pont olyan, mint egy település).

Az 1-es, 2-es és 3-as
munkás össze van
kapcsolódva egy-
mással, valamint az 
A és a B településsel 
(a kapcsolatok ró-
zsaszínre vannak 
színezve). 

A 4-es, 5-ös és 6-os
munkás össze van
kapcsolódva egy-
mással, de nem 
kapcsolódnak tele-
püléshez.

A játékban sokféle egység van, és ezek kölcsönösen hatnak egymásra. A használt egységek:
a települések, a jarlok, az emberek, a munkások, a harcosok és a sárkányhajó.

Települések és kapuk: A települések kis, lakott helységek, amik a játék kezde-
tétől a szigeten vannak. Minden településnek 4 kapuja van, ezeken át kapcsolódik
a környékéhez. A települések és a kapuk sosem tulajdonai a játékosoknak.
Jarlok: A jarl a település vezetője. A játék kezdetén minden településen van jarl.
Vannak semleges jarlok, és minden játékosnak van egy jarlja. A jarlok alapvetően
nem csinálnak semmit, de párbajban legyőzethetnek.
Emberek: Minden játékos 24 emberrel kezd saját készletében. Az emberek le-
rakhatók munkásokként.

Munkások: A munkás olyan ember, aki területnégyzeten, vagy pedig 
tengernégyzeten lévő halászbárkán tartózkodik. A játék folyamán azok településekből, ahol a játékosoknak
harcosuk van, munkások küldhetők ki.

Harcosok: Olyan ember, aki településen tartózkodik. Egy játékosnak egy településen több harcosa is lehet, és egy te-
lepülésen több - akár az összes - játékosnak is lehet harcosa. A játék kezdetén minden játékosnak 1 harcosa van.

Sárkányhajó: A kis sárkányhajó egy tengernégyzeten kezdi a játékot. Olyasmi, mint egy település, összeköti a vele
szomszédos tengernégyzeteket. A kis sárkányhajó nem tulajdona egyik játékosnak sem.

A játékmenet kifejtése előtt van három fontos koncepció, amelyek megértése nélkül a további játékszabályok értelmetlen zagy-
vaságnak tűnthetnek. Ezek: az egységek, a kapcsolatok és a szövetségek.

Malin bábui:
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Fontos: Ha az aktív játékos nem tud
munkást lerakni, nem játszhat ki 

kincslapkát. A B-fordulót kell válasz-
tania - vagy pedig azonnal értékelésre 

kerül sor.

A JÁTÉK MENETE

A-FORDULÓ: ÚJ MUNKÁSOK LERAKÁSA

0. lépés: 1 kincslapka kijátszása

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot.
A játékosok az óramutató járása szerint követik egymást.
Aki épp soron van, az választ az alábbi két lehetőség közül:

A-forduló: Új munkások lerakása vagy
B-forduló: Ellenséges jarl megtámadása

Utána mindkét esetben következhet értékelés.
Ha az aktív játékos sem A-, sem B-fordulót nem tud végrehajtani, azonmód értéke-
lésre kerül sor.
A játék a 4. értékeléssel ér véget, de még sor kerül a végső értékelésre. Az győz, aki-
nek a legtöbb hírnévpontja van.
Ha nem ért véget a játék, az eddigi aktív játékos bal oldali szomszédja következik.

Az A-forduló több lépésből áll, amelyek kötött sorrendben követik egymást. Közü-
lük a 0. lépés opcionális.

0. lépés: 1 kincslapka kijátszása
1. lépés: 1-3 új munkás lerakása
2. lépés: település megtámadása/szövetségek egyesülése
3. lépés: értékelés 

Ezután az eddigi aktív játékos bal oldali szomszédján a sor.

Simon kijátszik egy követ-
lapkát, és egy harcosát (1)
a rózsaszín szövetséget 
követve átrakja az A tele-
pülésről a B településre.

Spielzug (A oder B)
A   ARBEITER EINSETZEN

 0.  1 Schatz ausspielen

 1.  1–3 Landarbeiter                   oder
  1–2 Seearbeiter

 2.  A  nach B  
  • Kämpfer in A  
  • Kein Kämpfer in B  
  • Neue Verbindung A  nach B

 3.  Wertung 
  • Drachenboot voll

B  FREMDEN JARL BEZWINGEN

  •  mind. 2 und meiste Kämpfer 

  • Verbindung zum Boot 
  Wertung: Drachenboot voll

A

B

Tipp: A játék ismertetésnél az 1-3.
lépéssekkel érdemes kezdeni. A kincs-
lapkák akciói csak akkor nyernek ér-

telmet, ha a játékosok már értik a
kapcsolatokat, a szövetségeket, a mun-

káslerakást,  a támadások indítását
és visszaverését. 

Tippek: A választás előtt célszerű
megnézni, milyen értékelés fog követ-

kezni, és várhatóan mikor.
Nyersanyagos értékelésnél az a

cél, hogy a “saját” településekkel
kapcsolódó erdőkön és hegyeken

legyenek munkások.
Harcosértékelésnél az élelmiszer-

ellátásra kell figyelni.
Mindkét esetben érdemes figyelni 
arra, hogyan lehetne elrontani a
többiek kapcsolatait, többségeit.

Schatzplättchen
Unterhändler

 (Hammer/Gold)
 ehieR rebü refpmäK  

von A  nach B  versetzen
Zwei Gebiete

 (Kelch/Axt)
 enedeihcsrev 2 ni retiebrA  

Gebietsarten einsetzen
Viele Arbeiter

 (Helm/Schwert)
redo retiebrA-dnaL 2+  

+1 See-Arbeiter einsetzen

B

A játékosok a játék kezdetén is kapnak kincslapkákat, de mun-
kások lerakásával is szerezhetnek játék közben. Kincslapka ki-
játszható játék közben az akciójáért, vagy megtartható a játék
végéig hírnévpontért.
Ha az aktív játékos az A-forduló mellett döntött, kijátszhat egy
kincslapkát, de csak a munkáslerakás előtt.
A kijátszott kincslapka képpel felfelé a dobott lapkák kupacába
kerül. Ha már kifogyott a kincshalom, az eldobott kincslapká-
kat megkeverve új kincshalmot kell alkotni.
Háromféle akció hajtható végre, megfelelő kincslapka kijátszásával:

Követ: A játékos egy saját harcosát átmozgatja egy településről egy másik
településre. A két településnek (bárhány munkáson keresztül) össszekötte-
tésben kell állnia egymással.
Két terület: A játékos az 1. lépés során két különbőző területfajtára (hegy,
erdő, fenyér) is rakhat munkást - de a lerakás során a most lerakott munká-
soknak egymás szomszédainak kell lenniük.
Sok munkás: A játékos az 1. lépés során lerakhat akár 5 munkást is 
ugyanazon területre, egymás szomszédságába, vagy lerakhat akár 3 mun-
kást is halászbárkákra, szomszédos tengernégyzetekre.
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1. lépés: 1-3 új munkás lerakása
Ha az aktív játékos az A-fordulót választotta, készletéből le kell raknia legalább egy
új munkást. Két lehetősége van:
· 1-3 új munkást rak le szárazföldre vagy
· 1-2 új munkást rak le tengerre.
A játékos egy forduló során nem rakhat le munkást szárazföldre és tengerre is (még
kétterületes kincslapka kijátszásával sem).

A játékosnak 1 munkást mindenképp le kell raknia, a további munkások le-
rakása már opcionális.

A lerakásnál két szabályt be kell tartani:
1) Minden újonnan lerakott munkásnak összeköttetésbe kell kerülnie
egy olyan településsel (vagy szövetséggel), ahol az aktív játékosnak van
legalább 1 harcosa. Az új munkás létrehozhat új szövetséget.

1

Malin első új munkását 6 különböző négy-
zetre lerakhatja. Ha ez az 1-es, 2-es vagy
3-as négyzet, a munkás a világoskék szö-
vetség tagja lesz. Ha viszont a 4-es, 5-ös
vagy 6-os négyzetek valamelyike, új szö-
vetség jön létre, 1-1 munkással és kapuval.
Az 5-ös négyzetre csak tengeri munkás
rakható. 

2) Minden újonnan lerakott munkásnak ugyanarra a területre kell ke-
rülnie, valamint egymással szomszédosaknak kell lenniük. Azt talán
mondani sem kell, hogy természetesen csak üres négyzetre lehet munkást lerakni.

Torben lerakja két munkását (1 és 2) az A
településen lévő harcosával (3) szomszédos
hegyi területre. A 4-es négyzetre nem rak-
hatja le harmadik munkását, mivel az nem
tartozik ahhoz a hegyi területhez, amelyre
első munkását lerakta.

Malin lerakja két munkását (1 és 2) az er-
dőterületre. Ez a terület Torben két mun-
kása (4 és 5) révén össze van kötve az A
településsel, ahol Malinnak van harcosa 
(3).  Ezzel az eleddig semleges 6-os mun-
kás automatikusan tagja lett a rózsaszín
szövetségnek.

Példa a munkáslerakásra:

Szárazföldi munkás: Az a munkás, aki hegy-, erdő- vagy fenyérnégy-
zetre lett lerakva.

Tengeri munkás: Az a munkás, aki egy tengeri négyzetre lett lerakva.
A készletből alá kell rakni egy halászbárkát. Ha a készletben nincs ha-
lászbárka, nem lehet tengeri munkást lerakni.

Ha az aktív játékos egy kincslapkás fenyérnégyzetre rakja le egy
munkását, elveszi és képpel lefelé maga elé lerakja a kincslapkát. A
most megszerzett kincslapkát leghamarabb akkor játszhatja majd ki,
amikor megint rá kerül a sor.

Simon lerakja három munkását (1, 2 és 3)
az A településen lévő harcosától kiindulva
a fenyérre, létrehozva a rózsaszín szövet-
séget, ami 3 munkásból és az kapuból áll.

Azonban a 2-es munkás összekötte-
tésben van a világoskék szövetség 4-es

munkásával, a 3-as munkás pedig csatla-
kozik a B település déli kapujához.

Mindig, amikor egy szövetség egy másik
szövetséghez vagy kapuhoz ér, konfliktus
alakul ki (ezt jelöli a felkiáltójel). A konflik-
tust fel kell oldani - hogy hogyan, az a kö-
vetkező oldalon olvasható.

Ha Malin első mun-
kását az 1-es erdő-
négyzetre rakja, 2
további munkást 
is le tud rakni, a 
két +1-gyel jelölt er-
dőnégyzetre.

Ha Malin első munkását valamelyik 2-es hegynégyzetre rakja le, még
egy munkást le tud rakni az éppen másik hegynégyzetre (2+). Ha így
tesz, a világoskék szövetségbe beköti a település déli kapuját.

Ha Malin első munkását a 3-as fenyér-
négyzetre rakja, megkapja a kincslap-
kát.

Ha Malin első munkását
a 4-es vagy az 5-ös ten-
gernégyzetre rakja, a
másodikat a 4+-szal, il-
letve az 5+-szal jelölt
négyzetek valamelyi-
kére rakhatja le.

1
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Konfliktus

Munkás lerakása mindig egy szövetség bővítését vagy új szövetség alapítását jelenti.
Ugyanakkor a lerakott munkás összekapcsolhat több települést, szövetséget. Az 
ilyen kapcsolódási pontoknál konflikus alakul ki (a példákban ezeket felkiáltójelek
jelölik). Konfliktus kétféleképpen oldható fel:
az aktív játékos megtámad egy települést vagy
az összekapcsolódott települések, szövetségek egyesülnek.
Egyesülésre csak akkor kerülhet sor, ha nem lehetséges a megtámadás. Ha egy tá-
madást követően újabb támadás hajtható végre, azt is végre kell hajtani. Ha több
támadási lehetőség van, az aktív játékosnak választania kell, melyiket hajtja végre.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni egy támadási lehetsőséget, és minden munkás
lerakásánál ellenőrizni kell, hogy összekötött-e településeket, szövetségeket. Egye-
sülés előtt még egyszer, minden irányban ellenőrizni kell, nem kerülhet-e sor mé-
gis támadásra.

Település megtámadása másik településből
Támadáshoz az alábbi három feltételnek teljesülnie kell:

1) Kell egy támadó település, benne legalább 1 saját harcossal.
2) Kell egy céltelepülés, ahol nincs saját harcos.
3) Szükséges, hogy a támadó és a céltelepülés között az aktív játékos 
fordulója előtt ne legyen kapcsolat, az most jöjjön létre, az 1. lépés so-
rán.

2. lépés: támadás/szövetségek egyesülése

A támadás végrehajtása
1) Az aktív játékos megjelöli a támadó települését - ez olyan település, ahol van legalább 1 saját harcosa.
2) Ugyanő megjelöli a céltelepülést - ez egy olyan település, ahol nincs saját harcosa, és ami a fordulója előtt nem volt
összekötettésben a támadó településsel.
3) E két település közötti legrövidebb új kapcsolatról leveszi az összes munkását: ezek alkotják a támadó sereget. Ha
több legrövidebb új kapcsolat van, az aktív játékos választ ezek közül egyet.

4) A támadásra felsorakozott munkásokkal a következők történnek:
· Az első támadó elesik a harcban, a nagy sárkányhajóra kell tenni, a legkisebb 
   még üres ottani mezőre.
· A második támadó harcosként a céltelepülésre kerül.
· A harmadik támadó harcosként a támadó településre
   kerül.
· A negyedik támadó elesik a harcban, a nagy sárkányha-
   jóra kell tenni, a legkisebb még üres ottani mezőre.
· Az ötödik támadó harcosként a céltelepülésre vagy a tá-
   madó településre kerül, az aktív játékos döntése szerint.
· A hatodik és minden további támadó visszakerül az aktív
   játékos készletébe.

Egyértelmű támadás: Malin az A településből kiindulva lerakja két munkását (1, 2). A
2-es munkás kapcsolódik a B település nyugati kapujához, és e településen Malinnak nincs 
harcosa. Van támadó és van céltelepülés, és a forduló előtt nem voltak összekötve, vagyis
ezt a támadást végre kell hajtani.

Bonyulultabb támadás: Malin az A településből kiindulva lerakja két munkását (1, 2).
A 2-es munkás kapcsolódik a B település nyugati kapujához. Azonban ott már van Malin-
nak harcosa, így ott nem kerül sor támadásra. Az 1-es munkás kapcsolódik a világoskék
szövetséghez, és C településen Malinnak nincs harcosa. Az A településből nem támadhat, 
mert nem teljesül a 3. feltétel, a két település már Malin fordulója előtt össze volt kötve.

Azonban a 2-es munkás lerakásával a B település és a C település is össe lett kötve, és itt
mind a három feltétel teljesül: van támadó település, benne legalább 1 saját harcossal (B),
van céltelepülés, ahol nincs saját harcos (C), és a két település nem volt összekötve Malin 
fordulója előtt - vagyis ezt a támadást végre kell hajtani.

Angri� von   nach  
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Fontos: Először mindig le kell tenni
az összes munkást, és csak utána kell

rátérni a konfliktusokra.

Tipp: A harmadik feltételre a
legnehezebb figyelni, mivel egy tele-
pülés több szövetséghez is tartozhat. 

A 9. oldalon a példákban találni
bonyolultabb eseteket.

Tipp: Könnyen megeshet, hogy egy
munkáslerakás teljesíti a támadási fel-
tételeket, bár a játékosnak ez nem volt
szándékában.  A többi játékosnak is

figyelnie kell, és felhívni a figyelmét a
támadási kötelezettségre. Ha az aktív
játékos nem akar támadni, megen-

gedhető, hogy visszavegye munkását.
Emlékeztetőként célszerű lefektetni

             a munkást, akinek lerakása tá-
madást fog kiváltani.

Megjegyzések: A kis sárkányhajón
keresztül nincs összeköttetés.

A nagy sárkányhajóban lévő támadók-
ért NEM járnak hírnévpontok.

Ha már nincs hely a nagy sárkányha-
jóban, a támadó visszakerül játékosa

készletébe.
Ha egy településen több ugyanolyan
színű harcos van, egymásra kell tor-

nyozni őket. 



Példa: Támadás, egyesülés, értékelés

Malin az A település keleti kapujától kiindulva lerakja a fenyérre 1-es, 2-es és 3-as munkását.
Így már a déli kapun át is kapcsolódik az A településhez, de ez automatikus egyesülés.
A három település mindegyike össze van kötve a másik kettővel, és Malinnak csak a B telepü-
lésen nincs harcosa. Választania kell, honnét támad, az A vagy a C település felől.

Első lehetőség: A településről kiindulva támadja B települést
A-ból B-be három legrövidebb útvonal is vezet: A-1-2-B, A-3-2-B és A-3-4-B. Malin ezek kö-
zül az A-3-2-B útvonalat választja, így a támadásban a 3-as és a 2-es munkása fog részt-
          venni. Az első támadó (a 3-as munkás) a nagy sár-
          kányhajóba kerül, a második (a 2-es munkás) pe-
          dig harcosként a megtámadott B településre.

A támadás végrehajtása után még mindig létezik a kapcsolat az A és a C település között.
Mivel Malinnak mindkét településen van harcosa, nem kerül sor újabb támadásra, a rózsa-
szín és a világoskék szövetségek egyesülnek.

Második lehetőség: C településről kiindulva támadja B települést
A legrövidebb útvonal nem kérdés: C-5-1-2-B.  Malin az 1-es és a 2-es munkásával támad.

Az 1-es munkás a nagy sárkányhajóra kerül, a 
2-es pedig harcosként B településre.

A támadás végrehajtása után még mindig létezik a kapcsolat az A és a B település között.
Mivel Malinnak mindkét településen van harcosa, nem kerül sor újabb támadásra, a rózsa-
szín és a sötétsárga szövetségek egyesülnek.

Mindkét lehetőségnél egy munkás hal meg (a
3-as, illetve az 1-es) és kerül a nagy sárkány-
hajóra. Mivel ott még így is marad két üres
hely, nem kerül sor a forduló végén értékelésre.

3. lépés: értékelés
Megtelt a sárkányhajó: Ha már a nagy sárkányhajóban minden hely foglalt, az 
összes lehetséges támadás végrehajtása után értékelésre kerül sor. Ez lehet nyersa-
nyagértékelés és lehet harcosértékelés. (Az értékelésekről később, a B-forduló után
lehet olvasni.)
Az értékelés végrehajtása után az eddigi aktív játékos bal oldali szomszédján a sor.

Összekapcsolódott települések, szövetségek egyesülése

1) Az újonnan létrejött nagy szövetség minden településén van az aktív játékosnak legalább 1 harcosa.
2) Az összes támadni képes település már a forduló előtt össze volt kötve az összes lehetséges céltelepüléssel.

A

1. eset (nincs céltelepülés):

A 2. eset (a támadó- és céltelepülés már össze voltak kötve):
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Ha nem kerülhet sor támadásra, az újonnan összekapcsolódott települések, szövetségek egyesülnek. Két oka lehet ennek:
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! Malin lerakja az A településről kiindulva 1-es és 2-es munkását.
A 2-es munkás a nyugati kapun át kapcsolódik a B településhez.
Malinnak már van harcosa a B településen, így nem indíthat támadást. A B település
nyugati kapuja tagja lesz a rózsaszín szövetségnek.

Malin lerakja az A településről kiindulva 1-es és 2-es munkását.
A 2-es munkás összekapcsolódik a sötétsárga szövetséggel.
Malinnak nincs harcosa a B településen, így az lenne a célváros (az A pedig a táamdó).
de nem támadhat, mivel az A és B települések már a forduló előtt össze voltak kötve a
világoskék szövetséggel. 
A rózsaszín és a sötétsárga szövetségek egyesülnek.
(Lásd még a példafordulót a következő oldalon.)
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Fontos: Csak támadással lehet új
harcost településre lerakni - épp 

ezért leghasznosabb 3 vagy 5 munkás-
sal támadni.



Részletes példák szövetségekre, támadásokra, 
kapcsolatokra és kincslapkák használatára

A játék központi két eleme a települések összekapcsolása
munkások láncával, illetve a támadások végrehajtása. A
kapcsolatokat viszont néha tényleg nem könnyű átlátni.
Az alábbi két péda bonyolultabb helyzeteket modellez,
így talán könnyebb a játék megértése.

Példa: 3 település, 2 szövetség

Példa: 4 település, 2 szövetség

Nord 9

Rózsaszín szövetség: Az A és a C településeket munkásokkal már
össze vannak kötve, így most épp nem támadhatják meg egymást.
Világoskék szövetség: A B és a C települések is már össze vannak
kötve munkásokkal, így most épp nem támadhatják meg egymást.

De akkor ki tud támadni?

Malinnak nincs harcosa a C településen, így akár A-ból, akár B-
ből támadhatna. Azonban mindkét település már össze volt kötve
C-vel, így Malin semmiképp sem tud támadni. Simonnak nincs 
harcosa sem az A, sem a B településen, így C-ből mindkettőt tá-
madhatná. Azonban ez a település már össze volt kötve a másik 
kettővel, így Simon sem tud támadni. Torbennek csak az A tele-
pülésen van harcosa, így támadhatná a B és a C települést. Azon-
ban az A település már össze volt kötve a C településsel, így csak 
az A-ból B-be irányuló támadás lehetséges.
 
Na jó, de hogyan?

Torben lerakhatja két munkását az 1-es és 2-es négyzetekre. Így
létrejönne az A-B kapcsolat, viszont a legrövidebb útvonalon
csak egy munkása lenne (az 1-es), aki elesne a harcban és a 
nagy sárkányhajóra kerülne - a településre nem kerülne harco-
sa. Ráadásul a sikertelen támadás után nyomban egy újabb
támadás következne, most a 2-es négyzeten lévő munkásával,
pont ugyanilyen bukással.
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Ha azonban fordulója kezdetén kijátszik egy sokmunkásos kincslapkát, és lerak-
ja három munkását a 3-as, 4-es és 5-ös tengeri négyzetekre (feltéve, hogy van elég
szabad halászbárka), létrejönne a kapcsolat a két település között, a legrövidebb
útvonalon 3 saját munkással: 1 kerülne a sárkányhajóra, 1 a céltelepülésre, 1 a
támadó településre.  

Hogy tud mégis támadni Malin? Ha fordulója kezdetén kijátszik egy követes kincslapkát, és harcosát B településről átrakja C-
re, majd utána egy munkást rak le, a 2-es mezőre, összeköti A települést B-vel: van céltelepülés, van támadó település, ráadásul a 
legrövidebb útvonalon 4 munkása van!

Világoskék szövetség: Az A, a B és a C települések már össze vannak
kötve munkásokkal, így most épp nem támadhatják meg egymást.
Rózsaszín szövetség: A B, a C és a D településeket munkásokkal már
össze vannak kötve, így most épp nem támadhatják meg egymást.

De akkor ki tud támadni?

Malinnak csak a C településen van harcosa, ez a település azonban
az összes többi településsel már kapcsolatban van, így semmiképp
senm tud támadni. Simonnak csak a C településen nincs harcosa,
azomban ez a település azonban az összes többi településsel már kap-
csolatban van, így ő sem tud semmiképpen sem támadni. Torbennek 
csak a D teleplésen van harcosa, ami már össze van kötve a B és a C
településekkel - azt kell megoldania, hogy közvetlen összekösse D-t
A-val.

Na jó, de hogyan?

Torben lerakhatja egy munkását a 4-es négyzetre, ami ugyebár 
mindkét szövetséggel szomszédos - a gond csak az, hogy  a táma-
dó munkás az életét veszítené. Ha viszont először is kijátszik egy
kétterületes kincslapkát, lerakhat egy-egy munkást az 1-es, a 2-es
és a 3-as négyzetekre. Ha így tesz, a támadás végrehajtása után 
1-1 harcost rakna D és A településekre.

És a többiek? Malin se, Simon se tud támadni. Ha viszont akármelyikük lerakja egy munkását a 4-es négyzetre, össszekapcsolja a
rózsaszín és a világoskék szövetségeket. Mivel támadásra nem kerülhet sor (az összes támadni képes település már a forduló előtt össze volt 
kötve az összes lehetséges céltelepüléssel), két szövetség egyetlen hatalmas és erős szövetségben egyesül.



Mivel a sárkányhajó megtelt, értékelésre
fog sor kerülni.

Példa: jarl megtámadásaB-FORDULÓ: ELLENSÉGES JARL MEGTÁMADÁSA
Az aktív játékos lemondhat normál fordulójáról, hogy megtámadhasson egy
ellenséges jarlt. Csak akkor kénytelen ezt a fordulót választani, ha nem tud
normál A-fordulót végrehajtani.

Jarl megtámadása
Ellenséges jarl csak akkor támadható meg, ha az alábbi feltételek mind teljesülnek:

· Ellenséges jarl: Kell, hogy legyen egy olyan település, ahol ellenséges - nem sa-
   ját - jarl tartózkodik.
· Többség: Szükséges, hogy ezen ellenséges jarl településén legyen az aktív játé-
   kosnak legalább 2 harcosa, valamint az is, hogy több harcosa legyen ott, mint
   külön-külön bármelyik játékostársának.

· Temetés: A településnek - bárhány munkáson keresztül - összeköttetésben kell
   lennie a kis sárkányhajóval.

Ha a fenti feltételek mind teljesülnek, az aktív játékos rámutat a megtámadandó jarl-
ra, és utána átrakja azt a nagy sárkányhajóra, a legkisebb még üres ottani mezőre.

Hírnévpontok

Az aktív játékos annyi hírnévpontot kap, amilyen szám látható a nagy sárkányhajó
azon mezőjén, amelyre a megölt jarl került, a játékos ennyi mezőt lép előre embe-
rével a pontsávon.

Malin nem tudja megtámadni az 1-es
településen lévő semleges jarlt, mivel
hiába van a település összekötettetés-
ben a kis sárkányhajóval és hiába van
ott 2 harcosa, Torbennek több harcosa
van nála. Ellenben Torben képes a jarl
megtámadására, amit saját fordulójá-
ban meg is tesz., és a semleges jarlt az
1-es településről átrakja a nagy sár-
kányhajó utolsó még szabad nezőjére.
Ezután emberével 20 mezőt lép előre a
pontsávon.

Sem A-fordulóra, sem B-fordulóra nincs lehetőség:
értékelés

Ha az aktív játékos sem A-fordulót (új munkások lerakása), sem B-fordulót (ellensé-
ges jarl megtámadása) nem tud végrehajtani, azonnal értékelésre kerül sor.

Ilyen akkor történhet, ha az aktív játékosnak már egy embere sincs a készletében, 
valamint nincs olyan település, ahol a jarl megtámadására vonatkozó összes feltétel
teljesülne a számára.

Amennyiben az aktív játékos képes valamilyen (A vagy B) fordulót végehajtnai, azt
kell tennie, nem “passzolhatja” el a fordulóját.

Az értékelés után az aktív játékos bal oldali szomszédján a sor, hogy végrehajtsa for-
dulóját.
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Egy fordulóban csak egy jarl támadható meg. A támadás előtt nem lehet kincslapkát
kijátszani. Saját jarl nem támadható meg. 1

1

2

A

Értékelés kiváltása
Ha megtelt a nagy sárkányhajó, vagyis ha a megölt jarl a nagy sárkányhajó utolsó
üres mezőjére került, értékelésre kerül sor.

A jarl megtámadása - és azt azt esetlegesen követő értékelés - után az aktív játékos
bal oldali szomszédján a sor, hogy végrehajtsa fordulóját.



Összesen 4 értékelés lesz.
Értékelésre akkor kerül sor, ha
· egy A-forduló (új munkások lerakása) végén   
   teljesen be van telve a nagy sárkányhajó
· egy B-forduló (ellenséges jarl megtámadása)
   végén teljesen be van telve a nagy sárkányhajó
· az aktív játékos sem A-, sem B-fordulót nem
   volt képes végrehajtani.

Ha ez az 1. vagy a 3. értékelés, a begyűjthető nyersanyagokért járnak hírnévpon-
tok. Ha viszont ez a 2. vagy a 4. értékelés, az élelmiszerrel ellátott harcosokért 
járnak hírnévpontok. A 4. értékés után rögtön következik a végső értékelés, ahol az
összegyűjtött kincsekért járnak hírnévpontok.

A kapott pontokat a pontsávon kell lelépni.
Ha valaki eléri vagy túlhaladja az 50, illetve a 100 pontot, elvesz
egy 50 pontos lapkát, illetve átforgatja 50 pontos lapkáját a 100

pontos oldalra.
Az értékelés során lekerülhetnek a szigetről munkások és harcosok, új kincslapkák
kerülnek fel oda, valamint kiürül a nagy sárkányhajó.

Az értékelésjelző mindig azt mutatja, melyik értékelés fog következ-
ni. Az értékelést követően mindig át kell rakni a következő értéke-

léshez.

Értékelés végrehajtása

Nyersanyagértékelésre kerül sor.

Torben az A településnél nem kap ponto-
kat a begyűjtött nyersanyagokért, mivel
ott neki van a legkevesebb harcosa. A B
településen viszont járnak neki pontok.
Mivel 1-es és 2-es munkása ugyanazon
az erdős területen van, ott csak 1 pontot
kap, és még 1 pontot a 3-as munkásáért
a hegynégyzeten.

Malin mindkét településen kap pontot.
4-es munkása csak az A településnek
bányászik, ez 1 pontor ér, ellenben 5-ös
és 6-os munkása mindkét településnek,
így kétszer 2 pontot jelenenek.

Simon egyáltalán nem tud begyűjteni.

Torben 2 mezőt lép előre a pontsávon,
Malin 5 mezőt.

Utána a hegynégyzetekről az összes mun-
kás - kivéve a 7-est - visszakerül a készlet-
be.

minden értékeléshez tartozik egy
értékeléslap rövid összefoglalóval

Példa: nyersanyagértékelés

Végül az üres és kőhalmos
8-as fenyérmezőre leraknak
egy új kincslapkát.

A játékosok azokért a nyersanyagokért kapnak hírnévpontokat,
amiket a saját mnkásaik gyűjtenek az erdőkben és hegyekben,
és bevisznek olyan településekre, ahol van elegendő harcosuk.

· A településen, ahová a nyersanyagot beszállítják, a játékos-    
   nak legalább 1 harcosának kell lennie.
· Nem a játékosnak van a legkevesebb harcosa ezen a telpülésen - azon játékosok 
   közül, akiknek van ott legalább 1 harcosuk. Ha valakinek úgy van legkevesebb  har- 
   cosa a településen, hogy egyben a legtöbb is neki van, a feltétel teljesül.
· A begyűjtést végző saját munkásoknak összeköttetésben kell lenniük ezzel a tele-
   püléssel.
Hírnévpontok: A játékos a beszállított nyersanyagokért hírnévpontokat kap: 

· 1 hírnévpontot kap településenként az olyan erdős területek-
ért, ahol van saját munkása.

· 1 hírnévpontot kap telelepülésenként az olyan hegynégyzetekért,
amin saját munkása van.

Sújtólég: A pontok begyűjtése után mindenki visszaveszi készletébe a 
hegyekről az összes olyan munkását, aki sikeresen gyűjtött nyersanyagot.
Tengeri temetés: Ezután a nagy sárkányhajóról az összes ember visszakerül a
játékosok készletébe. A jarlok viszont maradnak a nagy sárkányhajón, elfoglalva
annak legkisebb számos mezőit.
Új kincslapkák: A kincshalmok kupacából képpel lefelé kincslapkát kell rakni 
az összes olyan üres fenyérnégyzetre, amelyen kőhalom látható. (A négyzet akkor
üres, ha se munkás, se kincslapka nincs rajta.)

Értékelésjelző: Végül az
értékelésjelzőt át kell tenni
a következő értékeléshez, 
ami szükségszerűen harcos-
értékelés lesz.

1. és 3. értékelés: nyersanyagok

Utána Malin, Torben és Simon visszave-
szik készletükbe munkásaikat a nagy sár-
kányhajóról; utána a halott jarlokat át-
helyezik.

Ha az A településen Simonnak
lenne egy harcosa, neki lenne a
legkevesebb harcosa ott, vagyis
Torben begyűjthetne ott. Ez 4
további hírnévpontot jelentene
a számára, és utána a 7-es mun-
kását is elvinné a sújtólég.

Ha az A településen Simon-
nak is lenne két harcosa, 
sem ő, se Torben nem gyűjt-
hetne be ott, mivel mindket-
ten a legkevesebb harcossal
rendelkeznének ott.
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A sikeres begyűjtéshez három feltételnek kell teljesülnie:



Vihar: A hírnévpontok kiosztása után a játékosok visszaveszik készle-
tükbe az összes tengeri munkást. A halászbárkák visszakerülnek a kö-
zös készletbe.

Ezután a nyersanyagértékelésnél leírt módon le kell üríteni a nagy sárkányha-
jót (csak az embereket kell levenni, a jarlok maradnak a legkisebb mezőkön), és az
üres, kőhalmos fenyérnégyzetekre új kincslapkákat kell felcsapni.

Értékelésjelző: Végül az értékelésjelzőt át kell tenni a következő értékeléshez, 
ami vagy nyersanyagértékelés, vagy a végső értékelés.

a településen lévő, élelmiszer-
    rel ellátott saját harcosok 1 2 3 4 5 6 7 ...

a játékos hírnévpontjai 1 4 9 16 25 36 49 ...

A játékosok akkor kapnak hírnévpontokat, ha a településeken
lévő harcosaiknak elegendő élelmiszert biztosítanak.
Élelmiszerellátás: Minden település rész veszt saját maga
ellátásában, valamint részt vesznek a külterületein lévő mun-
kások - bárkié legyenek is -, ha összeköttetésben vannak a te-
lepüléssel. A külterületet az a 8 tengeri vagy szárazföldi négy-
zet alkotja, amelyek vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan
szomszédosak a településsel.

Minden település 1 élelmiszert biztosít minden játékos 1 ottani
harcosa számára.

Minden erdőterület, amelyen legalább egy olyan munkás van, 
aki a település külterületén van, és összeköttetésben a településsel,
1 élelmiszert biztosít minden játékos 1 ottani harcosa számára.
Minden tengeri munkás (halász), aki a település külterületén 
van, és összeköttetésben a településsel, 1 élelmiszert biztosít min-
den játékos 1 ottani harcosa számára.

Ha egy négyzet két település külterületéhez is tartozik, külön-külön mindkettőt
elláthatja élelmiszerrel.
Éhező harcosok: Mindenki megnézi, hogy az egyes településeken mennyi
harcosának jut étel: 1 élelmiszer 1 saját harcosnak elég. Ha maradt éhesen harcos,
azt le kell venni, visszakerül a játékos készletébe - vagyis nem a nagy sárkányhajó-
ra!
Hírnévpontok: Az éhező harcosok levétele után a játékosok hírnévpontokat 
kapnak minden településen az élelmiszerrel ellátott harcosaik után. Minél több
élelmiszerrel ellátott harcosa van valakinek egy településen, annál több pontot kap.

Példa: harcosértékelés2. és 4. értékelés: harcosok

Harcosértékelésre kerül sor.

A települélés külterülete (ezt szaggatott
vörös vonal övezi) minden játékos 3 
harcosát tudja ellátni élelemmel: maga
a település bizosít 1 élelmiszert, az erdő-
terület a 3-as munkással is biztosít 1-et
(a munkás az összes többin keresztül
összeköttetésben van a településsel), és
a 4-es halász is biztosít 1 élelmiszert.

Malinnak 5 harcosa van az A települé-
sen., így le kell vennie onnét az éhező 
1-es és 2-es harcosát.  Torbennek 1 har-
cosa van, annak jut elég étel. Malin a
3 ellátott harcosáért 9 pontot kap,  Tor-
ben a maga 1 harcosáért 1-et.

Ezután Malin visszaveszi mindkét ten-
geri munkását készletébe, a halászbár-
káikat pedig visszarakja a közös kész-
letbe.

Végül leürítik a nagy sárkányhajót.

Így néz ki a sziget ezen része az értékelés
után. A 4-es, kőhalmos fenyérnégyzetre
nem került új kincslapka, mivel a négyzet
nem volt üres.

A település
 külterülete
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A 4. értékelés befejezése után a játékosok hírnévpontokat kap-
nak összegyűjtött kincseikért.
A kincslapkákon hatféle kincs látható, és minden kincsfajtából
hat lapka van.

A játékosok egyrészt hírnévpontokat kapnak aszerint, hányféle kincsük van, vala-
mint aszerint is, hány azonos fajtájú kincsük van. Egy kincslapkáért eszerint kétfé-
leképpen is jár hírnévpont.

a játékosnál lévő
  kincsek fajtái

1 2 3 4 5 6

a játékos 
hírnévpontjai

1 2 3 5 10 15

a játékosnál lévő
azonos fajtájú kincsek

1 2 3 4 5 6

0 0 9 16 25 36
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Végső értékelés: kincsek

A JÁTÉK VÉGE, A JÁTÉK GYŐZTESE
A végső értékelés befejezésével a játék maga is befejeződik.
Az győz, akinek a legtöbb hírnévpontja van.
Holtversenynél az győz, akinek az ebben érintettek közül több kincslapkája van.
Ha még így is holtverseny az állás, az ebben érintettek mind győztesek.

Azonos fajtájú kicnsekért járó hírnévpontok: Ha legalább 3 van egy kincs-
fajtából, hírnévpontok járnak értük. Hogy mennyi, az az alábbi táblázatról leolvas-
ható (de amúgy a mennyiség négyzete):

A kincsfajtákért járó hírnévpontok: Három kincsfajtáig annyi pont jár, ahány
kincsfajtája van a játékosnak; négy, öt vagy hat kincsfajtánál ennél több pont jár,
ahogy az a következő táblázatról leolvasható:

Simonnak csak 2 kelyhe van.
Összesen 1 hírnévpontot kap.

Nord 13

Torbennek 4 pörölye van.
1 hírvépontot kap az egy kincsfajtáért,
és 16 hírnévpontot a 4 azonos kincsért

Ez összesen 17 hírnévpont.

Ezek Malin kincsei.
4 kincsfajtája van, ez 5 hírnévpontot

jelent; a 3 sisakért jár még 9 hírvévpont.
Ez összesen 14 hírnévpont.

a játékos 
hírnévpontjai

Grafikus: Christof Tisch
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