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71 Falusi Kártya

4 Hajó Kártya 

(4 színben)

16 Felajánlás Lapka

a játék tartalma

1 Tábla

12 Pontjelölő (4 színben)

7 Fekete Munkás 
11 Szürke Munkás 
12 Fehér Munkás

18 Valkűr

32 Ellátmány

2 Dobókocka

1 Fekete Zsák

32 Ezüst

18 Arany

18 Vas

26 Állat

a játék célja

bevezető 2

Az Északi-tenger Fosztogatóinak célja a Törzsfőt lenyűgözése úgy, hogy mindenkinél több Győzelmi Pontot
 (GyP) gyűjtünk a játék végére. Győzelmi Pontot szerezni elsősorban telepek kifosztásával és Törzsfőnek tett 
Felajánlásokkal lehet. A megszerzett zsákmány felhasználása a kulcs a sikerhez. A játéknak vége, ha csak egy 
kifosztható Erőd maradt, vagy minden Valkűrrel megküzdöttünk, vagy minden Felajánlás elfogyott.

Az Északi-tenger fosztogatói a viking éra derekán játszódik. Viking harcosokként a játékosok célja, hogy  
gyanútlan települések kifosztásával lenyűgözzék a Törzsfőt. A játékosoknak csapatot kell toborozniuk és 
ellátmányt gyűjteniük, hogy északra utazva aranyat, vasat és állatokat zsákmányoljanak. Hatalmas dicsőség 
vár rájuk a harcban, még ha a Valkűrök kezei közt is. Gyűjtsd hát össze a harcosaidat, indulhat a fosztogatás!

3jelölések

Mielőtt belekezdünk a játékba, ajánlott megismerkednünk a táblával, a kártyákkal és a jelölésekkel.

Az első játékoknál, vagy mások tanítása közben az alábbiakkal kell 
tisztában lenni: 
A játékosok minden körüket egy Munkással a kezükben kezdik 
és egy Munkással a kezükben fejezik be. 
 
- Minden játékos 1 Munkással a kezében kezdi a körét. 
- A körükben lehelyezik a Munkásukat a táblára és végrehajtanak egy akciót. 
- Ezután felvesznek egy másik Munkást egy másik akcióért cserébe. 
- Az akcióktól függetlenül ezek mindenképpen teljesülnek.

Győzelmi Pont (GyP)

Katonai Erő

Valkűrök

Ezüst Zsákmány

Csapat Kártya

Arany

Kártya Kézben

Munkás elhelyezési pont. Egyeseken szín szerinti megkötések találhatóak (színes 
Munkásokkal jelölve).  Csak a jelölt színű munkások lehelyezése megengedett. A jelölés 
nélküli helyekre bármilyen munkás lehelyezhető.

Állat

Felajánlás Lapka

Fosztogatás során 
használandó kockák

Jutalom GyP 
 
Felajánláshoz 
szükséges Zsákmány 
és Ezüst

Katonai Erő

Zsold (Ezüst)

Név

Csapat 
Akció

Városháza 
Akció

kezdő játékosoknak

?
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Az előkészületek során ezeket a lépéseket kell követni: 
 
1. Helyezzük a táblát az asztal közepére. 
 
2. Keverjük össze a 71 Falusi Kártyát egy pakliba és helyezzük képpel lefelé 
    egy mindenki által könnyen elérhető helyre. Hagyjunk helyet a dobópaklinak is! 
 
3. Keverjük össze mind a 16 Felajánlás Lapkát és helyezzük képpel lefelé a tábla 
   mellé. Fordítsuk fel a felső 3 Lapkát és helyezzük őket képpel felfelé a 
   Hosszúház jobb oldalára (a tábla jobb alsó sarkában található három mező). 
 
4. Helyezzünk minden Valkűr és Zsákmány (Arany, Vas és Állat) kockát a 
   Fekete Zsákba és keverjük össze. Véletlenszerűen húzzuk ki és helyezzünk a 
   szükséges mennyiségű kockát a Fosztogatási Helyekre. (Zöld kocka 
   ikonok a fosztogatási helyek bal felső  sarkában). Ürítsük ki a zsákot és 
   helyezzük a megmaradt kockákat a tábla mellé. Ezek alkotják a 
   Központi Készletet. 
   Megjegyzés: A Fosztogatási helyek a települések (Kikötők, Helyőrségek, 
   Kolostorok, Erődök) mellett található négyszögletű mezők. 
 
5. Helyezzük az összes Fehér és Szürke Munkást a Fosztogatási helyekre 
   (Munkás ikon a hely jobb felső sarkában). Ezekhez a fosztogatás 
   közben lehet hozzájutni. Helyezzünk 3 Fekete Munkást a Faluba, 
   tegyük őket a Faluházra (Town Hall), a Kincstárra (Treasury) és az 
   Őrházra (Gate House). (kék kártya     ikonnal jelzett épületek). 
 
6. Helyezzük az összes Ezüstöt és Ellátmányt a tábla mellé a 
   Közös Készletbe. Ide helyezhetjük a kockákat is. 
 
7. Adjunk minden játékosnak 2 Ezüstöt, 1 Fekete Munkást és 
   1 Hajó Kártyát az általuk választott színben (az 50 GyP-t jelző oldalukkal lefelé). 
 
8. Helyezzünk minden játékos Pontjelzői közül egyet-egyet a tábla szélén található 3 “nulla” jelzésű helyre.    
    Ezek jelölik a játékosok Páncél (Armour)      , Valkűr (Valkyrie)       és Győzelmi Pontjait      .

   9. A Fekete Zsákkal együtt helyezzünk minden szükségtelen Fekete Munkást, 
                                            Hajó Kártyát és Pontjelzőt vissza a dobozba. 
 
              10. Adjunk minden játékosnak 5 kártyát a Falusi Húzópakliból. Mielőtt a játék 
                                                          elkezdődik minden játékosnak el kell dobnia két lapot az ötből. Az eldobott 
        kártyák képpel lefelé a Falusi Pakli aljára kerülnek.. 
 
      11. A kezdő játékos meghatározásához minden játékos dobjon 
                                                                                       mindkét kockával, a legnagyobbat dobó játékos kezd. 
 
 
                 A Közös Készlet 
                 A Közös Készletben található elemek száma 
                                                                                                         limitált (Ezüst, Ellátmány és Zsákmány). 
                                                                                                         A játékosok csak annyi erőforráshoz juthatnak, 
                                                                                                         amennyit el tudnak venni.  
 
                     A Felajánlás Lapkák 
                     A Felajánlás Lapkákat megkeverés után képpel 
                                                                                                             lefelé tartjuk. Ha a pakli elfogy a játéknak vége. 
         A Törzsfőnek tett Felajánlások elengedhetetlen 
                                                                                                             forrásai a Győzelmi Pontoknak. A játékosoknak 
                                                                                                            Ezüstöt és Zsákmányt kell gyűjteniük a 
                                                                                                            Felajánlás Lapkákon található mennyiségben. 
 
                    Játékosok erőforrásai 
                    A játékosok nem tarthatnak maguknál többet 8 
                                                                                                    Ezüstnél, 8 Ellátmánynál és 8 kézben tartott 
                                                                                                    kártyánál a körük végén. A játékosok a körükben 
                                                                                                    gyűjthetnek maguknál ennél többet is. Korlátlan 
                                                                                                    mennyiségű Zsákmány megtartható.

 
A Falusi Húzópakli 
Ha a pakli kimerülne, keverjük 
össze a dobópakliban található 
lapokat és alkossunk belőlük 
új húzópaklit. 
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A kezdőjátékossal kezdve a játékosok az óramutató járása szerint kerülnek 
sorra.  A körében mindenki dönt, hogy Munkát végez vagy Fosztogat. A 
játék addig tart, míg a három játék végét kiváltó feltételből legalább egy 
nem teljesül (ld.: 10. oldal). A választástól függetlenül, minden kör az 
alábbiak szerint zajlik: 
 
    1. Munkás lehelyezése és akciójának végrehajtása 
    2. Másik Munkás felvétele és akciójának végrehajtása

Munka

Ha a játékos Csapata elég nagy és van elegendő Ellátmánya is, akkor körében Fosztogathat. Egy Település  
(Kikötő, Helyőrség, Kolostor, vagy Erőd) kifosztásához a játékosnak három feltételt kell teljesítenie:
 
 
   1. Elég nagy Csapat. 
 
   2. Elegendő Ellátmány         (és Arany         a Kolostorokhoz és Erődökhöz). 
 
   3. Megfelelő színű Munkás. 
 
Minden Település más feltételeket támaszt. 
Például ehhez a Kolostorhoz legalább 3 Csapattag, 3 Ellátmány és 1 Arany 
kell, valamint egy Szürke vagy Fehér Munkás. 
 
Ha a játékos úgy dönt, hogy Fosztogat, az alábbi lépéseket kell megtennie: 
Kikötők esetén a 3. lépést ki kell hagyni (ezek mindenképp 1 Győzelmi Pontot érnek). 
 
    1. Munkás elhelyezése a Település egyik szabad Munkás Helyén (a játék végéig ott is marad). 
    2. Szükséges Ellátmány és Arany befizetése a Közös Készletbe. 
    3. Dobás az előírt számú kockával és a teljes Katonai Erő kiszámítása a GyP-k meghatározásához. 
    4. További Győzelmi Pontok begyűjtése a Csapattagoktól. 
    5. Az új Munkás és a Zsákmány elvétele. 
    6. Csapattagok feláldozása a Valkűröknek. 
        Megjegyzés: A 3-6. lépések a 8-9. oldalon részletesen kifejtésre kerülnek. 
 
A Zsákmány és az új Munkás felvétele, valamint a Valkűrök áldozatainak meghatározása után a játékos köre 
véget ér. A játék a következő játékossal folytatódik, az óramutató járása szerint. Mint eddig, a következő 
játékos Munkát végezhet, vagy Fosztogathat. 
Például a játékos lehelyezheti Szürke Munkását a fent látható Kolostorra. Először ellenőrzi, hogy van-e 
legalább 3 fős Csapata. Ezt követően befizeti a 3 Ellátmányt és az 1 Aranyat a Közös Készletbe. Ezután dob 
a két kockával, az eredményhez hozzáadja a Katonai Erejét, hogy meghatározza, mennyi Győzelmi Pontot 
kap. A pontozás után elveszi a Zsákmányt és az új Munkást és a saját készletébe helyezi.

Fosztogatás

A megfelelő Csapat és az Ellátmány elengedhetetlen a fosztogatáshoz. 
Így a támadás előtt a játékosoknak dolgozniuk kell, hogy felkészülhessenek. 
Ez mind a Faluban történik, a tábla alsó felén. 
 
Nyolc különböző épületet található a faluban, különböző akciókkal (részletek a 12. oldalon). A játék elején 
Munkások találhatóak az Őrházban, a Faluházban és a Kincstárban. Jelenleg ezekre a helyekre nem 
lehet Munkást elhelyezni, mert ott már áll egy. A körükben a játékosok az elérhető helyek valamelyikére 
helyezhetik a Munkásukat. Fontos, hogy három színben találhatóak Munkások. Bizonyos esetekben a 
Munkás színe megváltoztatja az épület funkcióját. 
 
A kezdőjátékos lehelyezheti a munkását a Malomba (1 Ellátmányért), a Barakkba (1 Csapattag toborzásáért),  
vagy az Ezüstműveshez (3 Ezüstért). A Fegyvertár és a Hosszúház  használatához Szürke vagy Fehér 
Munkás kell. A Munkás lehelyezését követően a játékos végrehajtja az ottani akciót, majd felvesz egy másik 
Munkást és végrehajtja az ottani akciót. A játékosok megtartják a felvett Munkást a következő körükig. 
Például, ha a játékos úgy dönt, hogy a Munkását a Malomba teszi, akkor kap 1 Ellátmányt. Ezt elveszi a 
Közös Készletből és a sajátjához teszi. Utána úgy dönthet, hogy felveszi a Munkást az Őrházból. Húz két 
kártyát a Falusi Pakliból és a kezébe veszi. 
 
 - A játékosok nem vehetik fel azt a Munkást, amit éppen lehelyeztek. 
 - Munkás lehelyezésekor, vagy felvételekor a játékosnak nem kell használnia az épületet. 
 - A játékos a körében egy épület akcióját csak egyszer használhatja (a Bölcs és a Hosszúház kivételével). 
 
Az új Munkás felvétele és az akció végrehajtása után a játékos köre véget ér. A játék a következő játékossal 
folytatódik, az óramutató járása szerint. A következő játékos szintén Munkát végezhet, vagy Fosztogathat.

///

1

2
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Három módon lehet Fosztogatás közben Győzelmi Pontot szerezni: 
 
    1. Katonai Erőből 
    2. Csapatból 
    3. Zsákmányból és Valkűr kockákból

1. Military Strength
Minden Település (kivéve a Kikötők), 2, vagy 3 szinten kínál GyP-t. 
Ezek mind egy bizonyos mennyiségű Katonai Erőhöz köthetőek. 
 
Például a jobb oldalon látható Kolostor 4 Győzelmi Pontot ad, ha legalább 12-es Katonai Erővel rendelkezik 
a játékos. 20, vagy  több Katonai Erő esetén ehelyett 6 Győzelmi Pont a jutalom. Hasonlóan 12-es Katonai 
Erő alatt nem jár Győzelmi Pont. 
 
Fosztogatáskor a játékos 1, vagy 2 kockával dobhat, a Településen található jelölés szerint. (Kikötők 
esetében nem). A dobáshoz hozzáadja Katonai Erejét, hogy meghatározza a kapott Győzelmi Pontokat. A 
játékos Katonai Ereje az alábbiakból áll össze: 
 
    1. Kockadobás - Megjegyzés: 1 kocka esetén a garantált minimum 2, míg két kocka esetén a 4. 
    2. A Csapat Hadereje (a kártyákon a bal fölső sarokban található). 
    3. Csapat Akció (a kártyák bal alsó sarkában) - Egyes Csapattagok plusz Katonai Erőt adnak bizonyos 
        Települések kifosztása esetén. 
    4. Páncél - Páncélt a Fegyvertárban lehet vásárolni Vasért vagy Ezüstért. Fosztogatás után nem vész el, 
        hanem tartós Katonai Erő növekedést biztosít.
 
 
                                   Katonai Erő = Kockadobás + Csapat Ereje + Csapat Akciók + Páncél 
 
A Katonai Erő kiszámítása után a játékos meghatározza, hogy mennyi Győzelmi Pont jár neki. A pontokat 
azonnal megkapja és lelépi Pontjelzőjével a Pontozósávon. 
 
Ha bármely játékos eléri az ötven pontot, akkor Hajó Kártyájának az 50 Győzelmi Pontos oldalára 
fordításával jelezheti az. Ezt követően a játékos Pontjelzője folytatja útját körbe a Pontozósávon a nullán 
áthaladva. Innentől a végső pontszáma 50 plusz a Pontozósávon elért érték.

A Katonai Erőből és Csapattól származó Győzelmi Pontok begyűjtése után a játékos elveszi új Munkását és a 
Zsákmányt. A játékos köteles egy készlet Zsákmányt elvenni. 
 
Ha egy helyről minden Zsákmány elfogyott, akkor azt nem lehet többször kifosztani. (Egyébként sem lesz 
szabad hely Munkásnak). 
 
A megmaradt Zsákmány is pontot ér a játék végén.         = 1 GyP                      = 1 GyP                         = 1 GyP 
Ugyanakkor a Zsákmány játék közben is elkölthető, hogy segítse a további Fosztogatásokat, vagy további 
Győzelmi Pontokhoz juttassa a játékost. 
Most még azonban a játékos csak a saját készletébe helyezheti a Zsákmányt. 
 
Egyes helyeken a Zsákmány tartalmazhat 1, vagy több Valkűrt      . Bár a Valkűr (kocka) felvétele egy 
Csapattag elvesztésével jár, pontokhoz juttatja a játékost. Valkűr elvétele esetén a játékosnak az alábbiakat 
kell tennie: 
 
1. Minden felvett Valkűr után a játékos elveszíti (eldobja) egy általa választott Csapattagját. A Csapat 
    némely tagja további akciókat ad, ha Fosztogatás közben elveszítjük. Ezek az akciók azonnal 
    végrehajtódnak. Ha a játékos több Valkűrt vesz fel, mint amekkora a Csapata, nem  számíthatja  be 
    pontozáskor azokat a Valkűröket, amelyeknek nem tudott áldozatot bemutatni. A többlet 
    Valkűrök további akció nélkül a Közös Készletbe kerülnek.

2. A játékosok a Pontjelzőjükkel 1 mezőt lépnek a Valkűr Sávon        minden áldozatért. A játék 
    végén a játékosok pontot kapnak az elvesztett áldozatok után. A játékosok elvehetnek hétnél 
    több Valkűrt is (további embereket veszítve), de akkor is legfeljebb hétért kaphatnak pontot 
    a játék végén (15 GyP) . 
 
3. A játékosok a felvett Valkűröket visszateszik a Közös Készletbe (nem tarthatják meg őket).

3. Zsákmány és Valkűrök

Némelyik Csapattag további Győzelmi Pontokat ad bizonyos Települések 
kifosztása esetén. Ezeket a pontokat a Katonai Erőből származó pontokon felül 
kapja meg a játékos (akkor is ha nem kapott pontot Katonai Erejéből). Ezeket a 
pontokat ugyanúgy a Pontozósávon kell lelépni.

2.Csapat
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A játék három módon érhet véget: 
    1. Csak egy készlet Zsákmány maradt az Erődökben (az eredeti hatból). 
    2. Elfogyott a Felajánlás Lapkák húzópaklija. 
    3. Nincs több Valkűr a táblán. 
 
Ha a három feltétel bármelyike teljesül, akkor a soron lévő játékos még befejezi a körét. Ezt követően minden 
játékos (az aktuális játékossal együtt) még egy teljes kört játszik mielőtt a játék véget érne (1 végső kör).

A játék végén a játékosok további Győzelmi Pontokat szerezhetnek. Ezeket is a játékos Pontjelzőjével kell 
lelépni a Pontozósávon. A játék végi pontozás az alábbiak szerint zajlik: 
 
                   1. Valkűr Sáv - A játékosok pontokat kapnak az alapján, hogy a Pontjelzőjük hol helyezkedik el 
                       a Valkűr Sávon. A Valkűr Sáv jobb oldaláról olvasható le az elért pontszám. 
 
                   2. Fegyvertár Sáv - Ennek a pontozása a Valkűr Sávval azonos módon történik. 
 
                   3. Felajánlás Lapkák - A játék során gyűjtött lapkákért a játékosok most kapják meg pontjaikat. 
 
                   4. Felbérelt Csapat - Néhány Csapattag Győzelmi pontot ér, a rajtuk jelzett mennyiségben. 
 
                   5. Zsákmány - A megmaradt zsákmány további pontokat ér: 
                       1 Arany = 1 Győzelmi Pont 
                       1 Vas = 1 Győzelmi Pont 
                       2 Állat = 1 Győzelmi Pont  (1 Állat önmagában nem ér pontot) 
 
Miután mindenki minden pontot lelépett a Pontozósávon a legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes! 
Döntetlen esetén a Valkűr sávon feljebb álló játékos nyer. Amennyiben így is döntetlen, akkor a Fegyvertár 
Sávon feljebb álló játékos nyer.

pontozás a játék végén

Íjász - Faluház akció: “Cseréld ki valamelyik ellenfeled Munkását egyre a Faluból” 
    A lehelyezésnek szabályosnak kell lennie. Az ellenfél Fekete Munkása nem cserélhető ki a Fegyvertárban, 
    vagy a Hosszúházban állóval (oda Szürke, vagy Fehér kell). 
 
Bosszúálló - Csapat Akció: “Ha meghal, egy válaszott ellenfél elveszít egy Csapattagot” 
    Az eldobandó Csapattagokat a választott ellenfél választja ki (nem a támadó). 
 
Gazda - Csapat akció: “+1 Ellátmány a Malomban” 
    Csak Ellátmány elvételekor aktiválódik, Arany esetében nem. 
 
Sírásó - Faluház akció: “Cseréld ki egyik Csapattagodat egy kezedben lévővel” 
    A csere az aktív játékos keze és Csapata között történik. A kiválasztott Csapattag visszakerül a kézbe. 
    Egy új Csapattag kerül felbérlésre a kézből (ingyen). 
 
Zsoldos - Faluház akció: “Minden játékos ad neked 1 Ezüstöt, vagy Zsákmányt” 
    Nem a támadó dönt arról, hogy mit kap. Ha a megtámadott játékosnak nincs Ezüstje, akkor Zsákmányt kell 
    adnia (és hasonlóan fordítva, ha Zsákmánya nincs). Ha egyik sincs neki, akkor semmit sem ad. 
 
Bölcs - Faluház akció: “Helyezd a 3 Felajánlás Lapkát a pakli aljára” 
    Ezzel eltüntetjük az összes aktív Felajánlás Lapkát. A Felajánlás Lapkák tornyának aljára 
    kerülnek és három új kerül felhúzásra a helyükre. 
 
Felderítő - Faluház akció: “Cserélj azonos számú lapot egy ellenféllel” 
    A támadó mondja meg, hogy hány lapot szeretne cserélni. Mindketten kiválaszatják
    a szükséges számú lapot, majd a többiek elől rejtve kicserélik azokat. 
 
Ezen felül vannak gyakran használt kifejezések, amelyek magyarázatra szorulhatnak:
 
“Ha meghal...” - Ezek csak Valkűrök elvétele esetén aktiválódnak. 
Bosszúállókkal okozott veszteségek esetén nem. 
 
“Eggyel olcsóbb...” - Szabályszerű eredménye lehet ennek az akciónak az is, ha 
a játékosnak nem kell Ezüstöt, Aranyat, vagy Ellátmányt befizetnie.
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Őrház - Húzz két kártyát a Falusi Pakliból 
    Egy játékos legfeljebb 8 kártyát tarthat a kezében. Ezt azonban csak minden kör végén kell 
    ellenőrizni. Akinél ekkor túl sok kártya van annak el kell dobnia a felesleget. 
 
Faluház - Játssz ki egy kártyát a Kezedből. A kijátszott kártyák a dobópaklira kerülnek és az 
    akciójuk azonnal végrehajtásra kerül. Minden kártya jobb alján látható a Faluház Akció. 
 
Kincstár - Dobj el egy kártyát a kezedből, hogy kapj 2 Ezüstöt, vagy dobj el kettőt 1 Aranyért. A 
kártyák a dobópaklira kerülnek. Az Ezüstöt és az Aranyat a Közös Készletből kell elvenni. 
 
Barakk - Vegyél fel egy új Csapattagot. 
    A játékos választ egy kártyát a kezéből és befizeti a kártya bal oldalán szereplő Ezüstöket a 
   Közös Készletbe. Az újonnan felvett Csapattagot képpel felfelé maga elé helyezi. 
    Egy játékosnak legfeljebb öttagú lehet a csapata, de eldobhat valakit, hogy helyet adjon az új 
    tagnak. 
    Megjegyzés: Egy játékos felvehet több azonos Csapattagot is. 
 
Fegyvertár - 1 Vasért 2 Páncélt, vagy 2 Ezüstért 1 Páncélt kaphatsz. 
    Az Ezüst és a Vas a Közös Készletbe kerül. A játékos ezután 1, vagy 2 lépést tesz a Fegyvertár 
    Sávon. A játékosok nem vehetnek több, mint 10 páncélt. 
 
Malom - Ellátmányt, vagy Aranyat kapsz. 
    Ezeket a Közös Készletből kell elvenni. A Fekete Munkás 1 Ellátmányt ad. A Szürke 2 
    Ellátmányt. A Fehér vagy 2 Ellátmányt, vagy 1 Aranyat. 
 
Ezüstműves - Ezüstöt kapsz a Közös Készletből. 
    A Fekete Munkásért 3 Ezüstöt kapsz. A Szürkéért, vagy a Fehérért 2 Ezüstöt. 
 
Hosszúház - Itt a játékos két lehetőség közül választhat: 
    1. Elveszít 1 Állatot, hogy 2 Ellátmányt kapjon - A csere a Közös Készlettel történik. 
    2. Felajánlást tesz a Törzsfőnek - Fizessük be a kiválasztott Felajánlás Lapkán lévő Zsákmányt 
    és/vagy Ezüstöt a Közös Készletbe. A Lapkát képpel lefelé az aktív játékos elé helyezzük. A 
    tábláról hiányzó Lapkát azonnal pótoljuk. A Felajánlás Lapkán található GyP-t a játék végén 
    kapják meg a játékosok.


