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Beer and Vikings 

Sake and Samurai 

Segédlet 

A Beer and Vikings és a Sake and Samurai játékok gyakorlatilag azonos szabállyal 
rendelkeznek. A segédletben ezért megpróbálok egy közös nyelvet használni, és olyan 
kifejezésekkel hivatkozom a játékra, amelyek mindkét játékban érthetőek. Például a sör 
és a szaké szavak helyett az ital szót használom, vagy a Viking és a Szamuráj szavak 
helyett a Harcos szót, stb., stb. Amikor valamelyik játékra nézve különleges szabály 
érvényesül, ott külön jelölöm az eltérést, úgy mint  

B&V (Beer and Vikings)  

S&S (Sake and Samurai) 

Összetevők 

Kártyák 

Akciómezők egy kártya 4 sarkában és a kártya szövege középen. 

Akciómezők értékkel 

Támadás 

B&V      S&S  
Védekezés 

B&V      S&S  
Mozgás 

B&V      S&S  
Ivás 

B&V      S&S  
 

Kártya szövege 

Sárga: esemény, azonnal bekövetkezik 
 

 

Fehér: fegyver, eszköz, felszerelés 
 

 

Zöld: minion, szolga 
 

 

Piros: félbeszakít, azonnali hatás 
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Helyszínkártyák  

módosítják a játék szabályait  

 

 

B&V/ Valhalla kártyák 

különleges képességeket adnak a Harcosoknak 

 

 

Harcos tábla 

védekezés területe: ide kell tenni az éppen 
használt fegyvert, amivel a Harcos 
védekezik 
 
 
 
B&V/ energia területe: ide kell tenni a 
harci düh jelölőt (ha levesszük a Harcos 
tábláról, akkor a Harcost megszállja a harci 
düh) 
 
 
 
kezdeti életpontok: a Harcos tábla bal 
oldalára kell tenni ennek megfelelő számú 
lapot lefordítva  
 
 
 
sebzések területe: ide kell tenni elforgatva 
az életpont kártyákat sebesülés esetén  
 
 
 
a Harcos különleges képessége 
 
 
 
S&S/ ülés jelzésének területe: ide kell tenni 
az ülés jelölőt (a Harcos a játékot ülő 
helyzetben kezdi, és akkor veszi le a jelölőt, 
amikor először feláll) 
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Harcos tábla hátoldala 

akkor kell megfordítani, ha a Harcos meghal és Szellem lesz belőle 

ital területe: ide kell tenni a Szellem 
alakban ellopott italjelölőket 
 

  
 

Lépéstávolság jelölők 

a Harcosok közti távolságot jelölik lépésekben 

 

Ital jelölők 

sör, szaké 

 

Összehajtogatott italtartó rekesz 
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A játékban alkalmazott jelölések (B&V és S&S) 

támadás 

 

lépéstávolság 

 

az összes többi Harcos 

 

távoli támadás 

 

 

mozgás 

 

 

kártya 

 

védekezés 

 

 

bármelyik Harcos 

 

fegyver/eszköz kártya 

 

 

távolíts el a játékból 2 kártyát vagy 2 ital jelölőt,  

törölj egy akciót vagy dobj el egy kártyát 

 

1 ital jelölő 

 

csere  

 

1 életpont 
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Előkészületek 

1. tedd az italtartó rekeszt az asztal közepére 
2. minden játékos kap egy Harcos táblát 
3. B&V/ minden játékos kap egy Családi Kard 

fegyverkártyát 
S&S/ minden játékos kap egy Katana 
fegyverkártyát 

4. tegyél minden szomszédos játékos közé 3-3 
lépéstávolság jelölőt 

5. keverd meg az Esemény, a Fegyver/Eszköz, a 
Minion és a Félbeszakít kártyákat és képezz 
belőlük egy lefordított húzópaklit 

6. B&V/ keverd meg a Valhalla kártyákat és képezz belőlük egy lefordított 
húzópaklit 

7. tegyetek ital jelölőket az italtartó rekeszbe  
B&V/ 5 vagy kevesebb játékosnál: 3 ital / játékos, 6 vagy több játékosnál: 2,5 ital 
/ játékos felfelé kerekítve 
S&S/ 2,5 ital / játékos felfelé kerekítve 

8. minden játékos előkészíti a Harcos tábláját 
 
Harcos tábla előkészítése 

1. B&V/ tegyétek a harci düh jelölőt a helyére 
S&S/ tegyétek az ülés jelölőt a helyére annak 
jelölésére, hogy a Harcos ül; a Harcos a játékot 
ülő helyzetben kezdi, és akkor veszi le a 
jelölőt, amikor először feláll; a Harcos nem 
ülhet le ismét; az ülő Harcos végrehajthat egy 
iaido akciót 

 
 
 

2. tegyétek a Családi Kardot (B&V) / Katanát (S&S) a védekezés területére, ez csak a 
védekezéshez lesz felhasználható a játék során 
a Harcos tábla feletti sáv fennmaradó része a Felszerelés területe, ahová a 
Fegyver/Eszköz kártyák kerülnek 
húzzatok az életpontoknak megfelelő számú kártyát és képpel lefelé tegyétek a 
Harcos tábla bal oldalára 
húzzatok 4 kártyát, ez lesz a kezdő kéz 
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Játék menete 

1 kör - 4 fázis 

1. Harcos fázis: játékos kijátszhat max. 2 kártyát 
2. Minion fázis: minionok mozognak és támadnak 
3. Kártyák fázis: húzz 2 kártyát! 
4. Védekezés fázis: válassz egy védekező fegyvert a többi játékos köréhez! 

 
A játékosok óramutató járása szerint követik egymást. A játéknak vége, ha minden ital 
elfogy a rekeszből. Ekkor következik a Hirtelen Halál. 

1. Harcos fázis  

Kártyák kijátszása: egy kártyát a két lehetséges mód közül egyféleképpen lehet 
kijátszani, de a két kártyát nem kell egyforma módon, lehet variálni a módokat.  
 
A) Akció kijátszása a sarokban lévő akciómezőben lévő érték szerint (Támadás, 

Védekezés, Mozgás vagy Ivás). 

Támadás 

3 féle támadás létezik 

1) Puszta kézzel: 1 lépés távolságra támad (ilyenkor nem használ 
fel a játékos fegyvert a Felszerelés területéről) 

Okozott sebzés: a kijátszott kártya Támadás mezőjének értéke 

2) Közelharci fegyverrel: a játékos kiválaszt egy fegyvert a Felszerelés területéről és 
annyi lépés távolságra támad, amennyit a fegyver mutat (a kártya a helyén marad) 

Okozott sebzés: a kijátszott kártya Támadás mezőjének értéke + a felhasznált 
fegyver támadás bónuszának értéke 

3) Távolságra ható fegyverrel: a játékos kiválaszt egy fegyvert a Felszerelés területéről 
és annyi vagy annál több lépés távolságra támad, amennyit a fegyver mutat (a kártya a 
helyén marad) 

Okozott sebzés: a kijátszott kártya Támadás mezőjének értéke + a felhasznált 
fegyver támadás bónuszának értéke 

A játékosnak lehet több fegyvere, támadáshoz azonban mindig csak egyet használhat fel. 
Távoli támadást minionon vagy másik Harcoson keresztül is végre lehet hajtani. 

Minden sebzés hatására az ellenfél 1 életpontot veszít. 

B&V / Harci düh: egyszer a játékban a Harcos fázis során a játékos felhasználhatja a 
harci düh jelölőt és elveheti a táblájáról. Ekkor plusz 2 kártya (összesen 4) játszható ki. 
Ezekkel támadást kell végrehajtani, ez után kimarad a kártyahúzás fázis. 

 Védekezés 

Csökkenthető a sebzés 1 kártya kijátszásával, annak védekező 
értékével. Ehhez hozzáadható a Védekezés területén lévő fegyver 
védekezés bónusz értéke, de csak ha nem távoli támadás történt, 
és csak ha a védekező játékos játszott ki kártyát.  

B&V      S&S  

B&V      S&S  
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Mozgás 

Mozogj ennyi lépést valamelyik szomszédod felé = tegyél 
ennyi lépés jelölőt az egyik oldaladról a másikra (az 
utóbbitól távolodsz)! 

1 lépés jelölőnél kevesebb nem lehet két ellenfél (Harcos vagy minion) között (de saját 
minionok állhatnak egymás mellett), és a Harcosok nem cserélhetnek helyet. 

B&V/ Roham: ha bejelented, hogy rohamozol és a mozgásodat támadás követi, 
hozzáadhatod a mozgás értékét a támadásod értékéhez 

S&S/ Amikor a Harcos először mozog, feláll, ekkor le kell venni az ülés jelölőt a Harcos 
tábláról 

S&S/ Iaido: ha ülésből támadsz, kombinálhatod a mozgást és a támadást egy akcióba; el 
kell venni az ülés jelölőt, a kijátszott kártyáknak csak a támadás értékét kell nézni, mert 
az iaido 2 lépést ad ingyen 

Ivás 

Vegyél el annyi ital jelölőt, amennyit a mező mutat! 

Egy elvett ital jelölőt egy a játékos előtti olyan kártyára kell 
tenni, amin még nincs ital jelölő. 

Fegyver/Eszköz kártyán: nem használható a kártya 

Életpont kártyán: sebzésnél a jelölőt kell elvenni először; 1 életpontot ér; amíg ott van, 
nem vehető fel életpont kártya 

Harcos táblán: nem használható a Harcos képessége 

Ha egy ital egyszer lerakásra került, csak elégetéssel lehet levenni. 

Ital elégetése 

B&V/ bármikor elégethető 1 ital, amiért húzható 1 kártya vagy visszakapható 1 életpont 

S&S/ bármikor elégethető 1 ital, amiért húzható 1 kártya vagy kijátszható +1 kártya, 
túllépve a 2 kártyás limitet 

Az elégetett ital kikerül a játékból. 

Ha egy olyan kártyát kell eldobni, amin ital jelölő van, a jelölő kikerül a játékból. Ha 

olyan kártyán van az ital, aminek az aktiválásához ital kell, akkor ez az ital erre nem 

használható. 

  

B&V      S&S  

B&V      S&S  
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B)  Akció kijátszása a kártyán lévő szöveg szerint. 

Szöveg: a középen lévő szöveg szerint Esemény, Fegyver/Eszköz, 
Minion vagy Félbeszakít 
(utána dobd el a kártyát, kivéve a Fegyver/Eszköz és a Minion kártyát) 

1) Esemény: Az esemény bekövetkezik, a kártyát el kell dobni. 

2) Fegyver/Eszköz: Nincs korlátozás a fegyverek/eszközök számát 
illetően, de két egyforma fegyver/eszköz nem birtokolható a 
Felszerelés területén, továbbá innen csak egyes kártyák hatására 
távolíthatók el.  

Fegyver 

Mindegyiknek van támadás bónusz, védekezés bónusz és 
lépéstávolság értéke. 

támadás bónusz: hozzá kell adni a kijátszott támadó kártya támadás értékéhez 

védekezés bónusz: hozzá kell adni a kijátszott védekező kártya védekező 
értékéhez, kivéve, ha ez távoli támadás volt 

lépéstávolság: annyi lépés távolságra kell lennie a megtámadottnak, amennyit ez 
mutat (ha + jel van mellette, akkor annyi vagy több lépés távolságra) 

S&S / Bárd 

Akinek ilyen jelű fegyvere van a Felszerelés területén, a 
köre során bármikor egy másik játékoshoz vághatja. 

El kell dobni a bárd kártyát, ezzel a távoli támadást 
végre kell hajtani, ami a bárd kártya támadás 
bónuszának megfelelő sebzést okoz. 

A megtámadottnak távolabb kell lennie, mint a bárd 
kártya lépéstávolság értéke. 

Eszköz 

Minden eszköz kártyának sajátos hatása van. 

Vagy állandó a hatás, vagy aktiválni kell, ilyenkor a = jel előtt egy érték van. 

3) Minion: Ellenfél megtámadására használható. Ha kijátszod, a Harcos tábla bal vagy 
jobb oldalára kerül, de csak a minion fázisban kerül játékba. 

4) Félbeszakít: Csak egy másik játékos köre alatt játszható ki, megakadályozza annak 
akcióját. Ha többen játsszák ki, csak az első számít. 

2. Minion fázis 

Minion fázisban a játékos mozgathatja és támadásra indíthatja minionját. 

Minden minion kártyának van támadás bónusz, védekezés bónusz, mozgás és 
lépéstávolság értéke. 
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mozgás érték: ennyit mozoghat egy minion a Minion fázisban 

lépéstávolság: ennyi lépés távolságra kell lennie a minionnak a megtámadottól 

Abba az irányba indul, ahová le lett téve, annyi lépést tesz meg, amennyit mozgás értéke 
mutat, két lépés jelölő közé kerül a lap aljával a saját játékos felé, ekkor támad. 

Húzz egy kártyát a pakliból és ennek a támadás értékéhez add a minion támadás bónusz 
értékét és ennyi sebzést okoz a támadás! 

A védekezés is így működik, húzz egy kártyát, ennek a védekező értékéhez add a minion 
védekezés bónusz értékét, kivéve, ha ez távoli támadás volt. 

Ha egy vagy több sebzést kap a minion, el kell dobni. 

A minion blokkolja a játékosok mozgását, de nem a rajta keresztül történő támadást. 

Egy előre mozgó Harcos saját minionját előre tolja, de a minion ekkor sem kerülhet az 
ellenfélhez egy lépéstávolságnál közelebb. A Harcos kerülhet a saját minionja mellé is 
akár, és ez utóbbi a kártya kijátszása után a normál szabályok szerint mozoghat (ha még 
tud) és támadhat. 

Ha egy Harcost támadás ér, eldobhat egy minion kártyát, amivel kivédi a támadást. 

3. Kártyák fázis 

Húzz 2 kártyát! Ez akkor is megilleti a játékost, ha a körében passzolt. 

Életpont elvesztésekor egy kártya átkerül bal oldalról a jobb oldalra lefordítva és 
elforgatva. Életpont visszaszerzése esetén mindez fordítva történik. 

Bármikor a játék során a játékos felvehet kártyát az életpont pakliból, egyszer a saját 
vagy más játékos köre alatt, de előtte be kell jelentenie, hogy hány kártyát húz fel. Ezek 
többé nem kerülnek vissza az életpontok közé vagy a sebzések területére. Legalább egy 
kártyát az életpontoknál kell hagyni. 

4. Védekezés fázis 

Védekező fegyverek: a kör végén a 2 kártya húzása után a játékos a Felszerelés 
területéről kiválaszthat egy fegyvert és a védekezés területére teszi, a többi játékos 
körének idejére. 

Ennek a védekezés bónuszát lehet majd használni mások támadása során. 

Ha valaki elveszíti a védekező fegyverét egy másik játékos köre alatt, azonnal letehet oda 
egy másikat a nála lévők közül. 

Amelyik fegyveren ital jelölő van, az nem használható és nem veszíthető el. 

Egyéb szabályok 

Kézlimit: 4 kártya (ez nem foglalja magába Harcos tábla mellé letett kártyákat). 

Túllépés esetén azonnal el kell dobni a felesleget. 

Dobópakliból új húzópaklit lehet csinálni. 
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A Harcos meghal, ha nem marad több életpontja.  

Teendők: 

- minden ital jelölőjét ki kell venni a játékból 
- kézben tartott kártyáit, minionjait és a Felszerelés területén lévő kártyáit el kell 

dobni 
- meg kell fordítani a Harcos táblát 
- fel kell venni az elvesztett életpontok kártyáit, azok hátoldalát kell használni 
- mivel a Harcos kikerült az élők közül, a bal- és jobb oldalán lévő lépés jelölők 

közül csak a kisebb számút kell megtartani, a másikat el kell dobni 
- ha ezen az oldalon még élő Harcos minionja van, az visszakapja azt és a kártyát a 

kezébe veszi 
- ha csak két élő Harcos marad a harmadik halálával, akkor köztük csak a legkisebb 

számú lépéstávolság jelölőt kell megtartani, és később hozzáadni ezekhez vagy 
elvenni ezeket (tehát nem áttenni egy másik oldalra, mivel nincs másik oldal) 

 

Hirtelen Halál 

Amikor elfogy az ital a rekeszből, a rekeszt felfordítjuk és mindenki, kivéve, akinél 
kifogyott az ital, még egy kört játszik. 

Többé nem lehet italt inni. 

A győztes az, akinek a legtöbb ital jelölője van. 

B&V / Döntetlen esetén az nyer, akinek több Valhalla kártyája van. 

Ha senkinek nincs itala (B&V / vagy Valhalla kártyája), a győztes az utolsó életben 
maradt Harcos. 

Játék Szellemként 

Amikor egy Harcos meghal, Szellemmé változik. 

A sebzések területéről felveszi a kártyákat és azok hátoldalát használja. 

Nem használ fegyvert, eszközt, nem mozog, de a célja azonos: minél több ital jelölőt 
összegyűjteni. 

Harcosokra ható kártyák nem hatnak Szellemekre. 

Az összes Szellem csapatként játszik a játékban. 

Csak azt a kártyát játszhatják ki, aminek a hátulja azonos a húzópakli tetején lévő kártya 
hátuljával. 

Egy Szellem akciói: 

1. Használd a jókedv erejét! 

2. Húzz egy kártyát! 

3. Kínozz egy Harcost vagy lopj el egy italt a rekeszből! 
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1. Jókedv ereje 

A Szellem megnézi a húzópakli tetején lévő kártya hátoldalát, és aktiválja a megfelelő 
hatást:  

bajkeverő: egy lépéstávolság jelölőt elvehet vagy letehet bárhol 

 

 

veszekedős: elmozdíthatja egy játékos egy ital jelölőjét és átteheti 
ugyanannak a játékosnak egy másik kártyájára  

 

 

álmos: húzhat egy kártyát bármelyik játékos kezéből és átadhatja egy 
másiknak 

 

2. Kártya húzása 

A jókedv erejének kihasználása után a játékos egy kártyát húz a húzópakliból, a 
Szellemre is vonatkozik a 4-es kézlimit. 

3. A) Harcos kínzása 

Bármelyik játékos megtámadható; meg kell nevezni a megcélzott Harcost, ki lehet 
játszani bármennyi kártyát, ha a hátuljuk színe azonos a húzópakli tetején lévőjével. 
Ahány kártyát kijátszik, annyi italt lophat el a játékostól akárhonnan. A megtámadott 
Harcos dönti el, hogy melyik italát lopják el. A támadott játékos védekezhet, az általános 
szabályok szerint, minden ital elvesztése sebzésnek minősül ekkor. Az ellopott italokat a 
Szellem bármelyik másik Szellem táblájára is leteheti vagy meg is oszthatja azokat.  

3. B) Ital ellopása a rekeszből 

A Szellem elvesz egy italt és ráteszi a Szellem tábla ital részére. 

Egy Harcos bármikor megtámadhat egy Szellemet. A megtámadott Szellem bármikor 
elillanhat. Ha a Szellem olyan kártyát játszik ki, aminek a hátulja azonos a húzópakli 
tetején lévővel, elillan. Ha nem tud ilyet kijátszani, minden sebzés után egy italt veszít. 

A többi Szellem segítheti a másikat a játékban: 

Harcos kínzása: a másik Szellem játékos is letehet kártyát, hogy több italt 
lehessen ellopni 

Elillanás: a másik Szellem játékos is letehet kártyát, hogy a támadott Szellem 
elillanhasson 

A Szellemek csapatnak számítanak és összeszámítják az ital jelölőiket.  

Ha már nincs több ital jelölő játékban, a Hirtelen Halál kör végén a Szellemek eltűnnek és 
győztes az utolsó életbe lévő Harcos. 

készítette: drkiss ©  


