Upplausn er í landi víkinganna. Allar náttúruauðlindir eru uppurnar og upplausn er í samfélaginu. Landshöfðinginn
sendir út ættbálka að finna ný landsvæði til að yfirtaka. Eyja auðug af auðlindum finnst en það er einn hængur á;
eyjan er byggð af heiðingjum.
Ættbálkarnir þurfa að nota alla sína kænsku til að yfirtaka landsvæði af heiðingjunum, hvort heldur er með því að
kaupa landið, berjast um það eða snúa heiðingjunum á sitt band. Líklegt er að ættbálkarnir berjist einnig innbyrðis.
Það er mikið í húfi, því sá ættbálkur sem nær mestu gulli og landssvæðum hlýtur eyjuna og alla dýrðina að launum.
Hefur þú það sem til þarf til að stýra ættbálkinum til sigurs?

yfirlit
Bardagi er kænsku- og landsvæðastjórnunarspil fyrir 2 - 5 leikmenn, 10 ára og eldri.
Leikmenn stjórna hver sínum víkingaættbálki sem inniheldur Berserk, Goða, Kaupmann og Knerrir. Hver og einn
ættbálkur hefur sitt eigið þorp (leikmannaspjald) þar sem leikmenn geyma auðlindirnar, (timbur, ull, kjöt, skinn,
steinn og járn, ásamt gulli), sem þeir safna með yfirtöku á landsvæðum. Þessar auðlindir eru svo notaðar til að
stjórna þorpinu, ásamt því að uppfæra byggingarnar sem efla ættbálkinn.
Leikmenn fá stig fyrir að taka yfir önnur landsvæði, uppfæra byggingar og safna dýrðarstigum. Sá leikmaður sem á
mest gull í lokin fær að auki sérstök dýrðarstig fyrir mesta auðinn og sá sem hefur náð yfir flest landsvæði fær auka
dýrðarstig fyrir það. Þegar allar umferðir (út frá fjölda leikmanna) hafa verið spilaðar eru dýrðarstigin talin og sá sem
hefur hlotið mestu dýrðina vinnur!

Spilaíhlutir

1 spilaborð (75 x 50 cm)
5 heimasvæði
120 leikmannaspil
5 tilvísunarspjöld
10 stigatákn 50/100 & 150/200
45 byggingaruppfærslur
5 Berserkir
5 Godar
5 Kaupmenn

5 Knerrir
120 afurður úr við
200 plastdiskar
48 rúnamerki
20 axarmerki
80 x 1 gull & 30 x 5 gull peningar
5 dýrðarstigamerki
1 umferðarpeð
1 upphafsleikmannsmerki

Borð fyrir 2 - 3 spilara - Vetur

uppsetning
Spilaborðið
Setjið spilaborðið þar sem allir ná vel
til þess, gera þarf ráð fyrir leikmannaspjöldum líka þegar spilapláss er
valið, ásamt íhlutum.

Sjávarreitir - Einungis fyrir Knerri
UPPFÆRSLUR

Spilaíhlutir og uppfærslur
Setjið svörtu afurðaboxin við hlið
spilaborðsins.
Flokkið
afurðirnar
og setjið eina tegund í hvert hólf,
ásamt gullpeningunum (lítill = 1 gull,
stærri = 5 gull).
Flokkið uppfærslurnar, stokkið þær
og raðið þeim í stafla með bakhliðina
upp. Hafið minni (fyrsta uppfærsla)
og stærri (önnur uppfærsla) hlið við
hlið í litaröð.
Sýnið þrjár efstu uppfærslurnar af minni
uppfærslunni og tvær af stærri uppfærslunni, eins og sýnt er hér til hliðar.
Í 2ja og 3ja manna spili
á einungis að sýna tvö spjöld af
minni uppfærslunni og eitt spjald
af stærri uppfærslunni.
Setjið öll axarmerkin í haug við
hliðina á spilaborðinu.
Setjið rúnirnar í haug við hliðina á
spilaborðinu, með skjöldin upp.
Hver leikmaður tekur eina rún
blindandi úr hrúgunni og einn
lítinn gullpening.
Setjið umferðarpeðið á umferðar
reitina. Í fyrstu spilunum er gott að
byrja á eyju númer 2 frá örinni.
Er þetta til að stytta spilatímann á
meðan verið er að ná tökum á spilinu.
Gera má ráð fyrir einum til einum og
hálfum klukkutíma í fyrsta spil.

HRÚGA AF RÚNUM
- Skjöldur upp

UMFERÐARREITIR
AFURÐASVÆÐI

Borð fyrir 2 - 5 spilara - Sumar

VIÐSKIPTATAFLA

RUNARTAFLA

AFURÐABOX
með flokkuðum
afurðum
Byrjunarstaðsetningar
Mögulegir litir út frá fjölda spilara:
• 2 spilarar - rauður og gulur
• 3 - 4 spilarar - allir litir, nema
svartur
• 5 spilarar - allir litir
Í 2 - 3 spilara leik má velja hvor hliðin
á spilaborðinu er valin;
• Vetrarhliðin - meiri kænska og
útsjónarsemi, mikið um sjófærslur, hærri stig í lokin og meira
um óvæntar aðgerðir.
• Sumarhliðin - rólegri og einfaldari spilun, minna um árekstra á
milli leikmanna.
Veljið byrjunarstaðsetningu út frá því
hvar spilarar sitja við borðið.
Til að fá meiri tilviljunarkenda
staðsetningu er hægt að taka einn
disk af hverju lit sem stendur til að
nota, hrista þá í lokuðum lófa og láta
einn disk detta fyrir framan hvern
leikmann.
Liturinn sem kemur segir til um hvaða
vikingahóp þú kemur til með að stýra
í þessu spili.
Takið leikmannaspjald í völdum lit,
ásamt spjöldum, merkjum og köllum.

HRÚGA AF
ÖXUM

HEIMASVÆÐI, SÝND Í LITUM SPILARA
Merki byrjunarleikmanns

Berserkur, Godi og Kaupmadur eru
settir á heimasvæðið (litað svæði í
þínum lit á spilaborðinu) og Knerrir á
leikmannaspjaldið.
Sá spilari sem sá síðast víking er
fyrsti byrjunarleikmaðurinn og sá tekur
byrjunarmerkið.
Í gegnum spilið er merkið
fært til næsta leikmanns
til vinstri í lok hverrar
umferðar.

leikmannaspjaldið

UPPSETNING

Leikmannaspjaldið sýnir þorpið þitt.
Þar stjórnar þú öllu sem tengist
hópnum þínum.

• Teljarinn fer á stóra
skjöldin á dýrðarstikunni.

Efst á spjaldinu er vörugeymslan.
Þegar þú færð afurðir af svæðum
sem þú átt eru þær settar í réttann
reit. Mesta magn sem hægt er að
geyma af hverri afurð eru 5 stykki.

• 6 diskar eru settir á
verslun.
• 6 diskar eru settir á
virki.

Vinstra megin á spjaldinu er mynd
af þorpinu þínu. Þar geymir þú gullpeningana þína, rúnirnar, axirnar
og nýliðina á milli þess sem þessir
hlutir eru notaðir. Hlutir á þorpinu
teljast vera virkir hlutir sem er hægt
að nota þegar við á í spilinu.

• 6 diskar eru settir á
hof.
• Knerrir er settur á
höfnina

Hægra megin við þorpið eru þrjár
bygginar. Þessar byggingar tilheyra
mönnunum sem þú hefur til umráða:

• 1 gull & 1 rún er
sett á þorpið

• Verslun tilheyrir kaupmanninum
• Virki tilheyrir berserknum
• Hof tilheyrir goðanum
Knerrir
hefur
enga
sérstaka
byggingu, en á milli þess sem hann er á
siglingu er hann geymdur á höfninni.
Hægra megin á leikmannaspjaldinu þínu eru auðir reitir þar sem
uppfærslur fyrir byggingarnar eru
lagðar þegar viðkomandi bygging er
uppfærð.
Byggingaruppfærslurnar
bæta
ýmist manninn sem hún tilheyrir (t.d.
auka færslur, meiri styrkur o.s.frv.)
eða hópinn þinn í heild. Sumar gefa
þér möguleika á meiri dyrðarstigum
eða gulli ef þú átt tiltekin svæði.
Uppfærslurnar geta því haft áhrif á
það hvernig þú spilar spilið.
Í kringum þorpið þitt er svo dýrðarstikan, þar sem dýrðarstig eru talin.
Þegar farið er yfir 50 dýrðarstig skal
setja “50” merkið á skjöldin til að sýna
að búið er að fara yfir 50 stig. ef farið
er yfir 100, snúið merkinu yfir á “100”
og svo framvegis.

Your disks

BYGGINGARNAR

Byggirnar tengjast mönnunum þínum á mismunandi hátt. Talan á skildinum
vinstra megin segir til um hámarks fjölda skilda sem getur verið á byggingunni hverju sinni. Hegra megin sést hvað þarf til að endurfylla diskana.
VERSLUN
Tilheyrir Kaupmanninum. Diskanir á verslun notast
sem afurðir sem eru notaðar til að kaupa landsvæði
af heiðingjunum.
• Diskar = afurðir
• Hámarks diskafjöldi = 6
• Afurðir til að endurfylla = 4 skinn
VIRKI
Tilheyrir Berserknum. Diskanir á virki notast sem
vígamenn sem eru notaðar til að ráðast á landsvæði
sem heiðingjar eða aðrir spilarar eiga.
• Diskar = vígamenn
• Hámarks diskafjöldi = 6
• Afurðir til að endurfylla = 4 kjöt
HOF
Tilheyrir Goðanum. Diskanir á hofi notast sem
guðdómlegur máttur sem eru notaðar til að yfirsnúa
heiðingjunum. Notist líka þegar á að kasta rún.
• Diskar = guðdómlegur máttur
• Hámarks diskafjöldi = 6
• Afurðir til að endurfylla = 4 ull

gangur leiksins

Bardagi er spilað í umferðum. Hver og ein umferð samanstandur af fjórum þrepum. Í hverri umferð hafa leikmenn 4
leikpeð sem þeir stjórna með því að velja samsvarandi kort. Hvert og eitt leikpeð hefur 6 kort, það eru 4 leikpeð
þannig að spilarar hafa 24 kort sem þeir geta valið úr til að nota í hverri umferð.
Hvert kort táknar eina aðgerð fyrir viðkomandi leikpeð.
Í upphafi spils
Leikmenn hefja leik með mennina
sína á heimareitnum á spilaborðinu.
Knerrinn er á höfninni á leikmannaspjaldinu.

Spilunin
Bardagi er spilað í 6 - 8 umferðum,
(7 - 10 þegar reynsla er komin á
spilunina). Hver umferð samanstendur af eftirfarandi þrepum:

Öll svæði umhverfis heimareitina
tilheyra heiðingjunum og til að fá
aðgang að afurðum svæðana, þarf að
yfirtaka þau.
Aðgerðir og yfirtaka
1 aðgerð = 1 kort

1.
2.
3.
4.

Allt sem gert er í spilinu er gert með
aðgerðum. Hver og ein aðgerð fyrir
viðkomandi leikpeð kostar eitt kort,
t.d ef leikmaður vill færa berserkinn
yfir á næsta svæði kostar það eitt
berserkjakort.
Í hverri umferð velja leikmenn ákveðin
fjölda korta til að nota:
• Umferðir 1 - 4, veljið 6 kort
• Umferðir 5+, veljið 8 kort
5. umferð byrjar á eyju 4
(3. umferð í fyrstu spilum)
Samsetning kortana getur verið hvernig sem er; 3 berserkjakort og 3
goðakort (3 aðgerðir fyrir berserkinn
og 3 aðgerðir fyrir goðann), eða 2
berserkjakort, 2 kaupmannakort, 1
goðakort og eitt knerriskort.

Undirbúningur
Aðgerð
Uppfærslur
Heimtur

Gott er að hafa tilvísunarspjöldin við
hendina fyrst um sinn þegar verið er
að komast upp á lagið með hvernig
umferð er spiluð og í kvaða röð.
Yfirlit hverrar umferðar
1) Undirbúningur
Veljið 6 spjöld (6 aðgerðir) sem þið
ætlið að gera í þessari umferð. Allir
velja á sama tíma og halda spilunum
leynilegum þangað til þau eru lögð
niður.
2) Aðgerð
Byrjunarleikmaðurinn
byrjar
að
leggja
niður
spjöldin
sín
og
leika aðgerðirnar sem hann áætlaði.
Allar aðgerðir eru kláraðar áður en
næsti leikmaður á hans vinsti hönd
gerir.
3) Byggðu uppfærslu
Ef þú átt viðeigandi afurðir, getur
þú byggt uppfærslu. Hægt er að
byggja: tvær minni uppfærslur, eina
af hvoru eða eina stærri uppfærslu.
Byrjunarleikmannsröð.
4) Heimtur

Mennirnir sem leikmenn hafa til umráða hafa mismunandi eiginleika og
yfirtökuaðferðir:
• Kaupmaður: Yfirtekur landsvæði
heiðingja með því að kaupa það.
• Berserkur: Yfirtekur landsvæði
heiðingja eða annarra spilara með
því að ráðast á þau.
• Goði: Yfirtekur landsvæði heiðingja með því að yfrsnúa þeim á
þitt vald.

Heimtum er skipt í þrjár aðgerðir:
a) Heimtaðu dýrðarstig af svæðum
sem þú átt (með disk í þínum lit).
b) Heimtaðu afurðir af svæðum
sem þú átt (með disk í þínum lit).
c) Settu nýliða og axir (ef við á) á
svæðin þín.
Leikmenn gera allar heimtur á sama
tíma. Að þeim lokið hefst ný umferð.
Sjá nánar “Dæmi um heila umferð”.

YFIRLIT YFIR MENNINA

BERSERKUR

• Heimasvæði : Virki
• Færsla: 1 svæði/kort
• Séraðgerðir:
Eini sem getur barist
við aðra leikmenn.
Öflugur í vörn. Getur
styrkt svæði hvar
sem er á borðinu.
Mögulegar aðgerðir í umferð eru:
a) Hreyfing
b) Yfirtaka (árás)
c) Fyllt á diska (virki)
d) Árás á aðra spilara
e) Styrking svæða

godi

• Heimasvæði : Hof
• Færsla: 2 svæði/kort
• Séraðgerðir:
Gefur auka afurð.
Kaupir og kastar
rúnum. Getur varið
svæði gegn kasti.
Mögulegar aðgerðir í umferð eru:
a) Hreyfing
b) Yfirtaka (viðsnúningur)
Fær nýliða við yfirtöku
c) Fyllt á diska (hof)
d) Kaupa og /eða kasta rún
e) Hefur áhrif á svæði sem hann
er á (+1 afurð á sínu / 0 aðrir)

kaupmadur

• Heimasvæði :
Verslun
• Færsla: 2 svæði/kort
• Séraðgerðir:
Kaupir og selur
afurðir. Getur fyllt á
allar byggingar með
einni aðgerð.
Mögulegar aðgerðir í umferð eru:
a) Hreyfing
b) Yfirtaka (kaupir svæði)
Fær auka afurð við yfirtöku
c) Fyllt á diska (verslun / allir)
d) Kaupir og selur afurðir

spilaborðið

SÉRSTÖK SVÆÐI

Spilaborðunum er skipt niður í svæði. Hvert svæði er afmarkað með hvítri
línu eða strönd sem liggur að sjó. Landslagið er teiknað í þrívídd að hluta svo
sumar línur gætu legið á bakvið fjöl, hóla eða hæðir.
Sumsstaðar eru hafnir og liggur brotalína að þeim frá sjávarreitum. Hver
sjávarreitur telst sem einn þegar knerrinn færir sig eftir þeim.

Heilagt svæði

Ef þú ferð með
goðan eða kaupmanninn á heilög
svæði, getur þú
keypt rúnir.

SVÆÐIN

í byrjun spilsins eru öll svæði á borðinu (fyrir utan
heilaga svæðið) undir yfirráðum heiðingjanna.
Hvert svæði inniheldur einungis eina afurð og
stundum höfn. Utan við svæðið er hvít lína eða
augljóst landslag t.d. klettahamrar sem afmarkar
það að hluta.
Sum strandsvæði liggja að mörgum landsvæðum,
t.d þessi gullnáma er með höfn, en liggur samt að
nokkrum öðrum landsvæðum . Til að komast á
þessi svæði þarf að fara í gegnum gullströndina með
höfninni fyrst. Það er einungis hægt að fara í kringum
fjallasvæði, ekki beint yfir fjöllin.
Samteng eignarsvæði teljast sem 1 svæði þegar
kemur að hreyfingu. Eiginleikar manna virka bara
á svæðið sem þeir standa á, t.d goði og +1 afurð.

HEIMAREITIR

Svæði í litum leikmanna eru heimareitirnir. Ef leikmenn þurfa að fylla á skildi, þurfa þeir að fara á
heimareitin. Þeir eru beintengdir leikmannaspjöldunum. Heimareitir eru ekki aðgengilegir öðrum leikmönnum. Þeir gefa ekki dýrðarstig þegar þau eru
talin í heimtum.

HAFNIR

•

Hafnirnar eru upphafs og endastaðir fyrir
allar ferðir knerris. Höfn telst sem ein færsla
þegar komið er að henni. Það kostar ekki
færslu að færa mann úr knerri á höfn. Höfn ein og sér
gefur ekki afurðir (einungis afurðirnar sem eru á
sama svæði) og hana er ekki hægt að fjarlægja.
Sjá nánar um hafnir í kaflanum um knerri.

Gullnáma gefur 2 gull AFURÐIR
Öll svæði á spilaborðinu gefa mismunandi afurðir.
Þegar leikmenn hafa yfirtekið svæðin gefa þau
afurðir í heimtum. Svæði sem godi stendur á
gefur +1 afurð af svæði ef það er í þinni eigu. Ef
goði stendur á svæði annars leikmanns fær sá
leikmaður enga afurð af svæðinu.
Kindur - gefa
1 ull EÐA
1 kjöt
•
•

Járnnáma - gefur 1 járn

Steinnáma - gefur 1 stein
•

Skógur - gefur 1 timbur
•

BORGAÐU 2 GULL
ÞÚ FÆRÐ 3 RÚNIR

Þú borgar 2 gull og dregur 3 rúnir
handahófskennt úr rúnahaugnum.
Ekki er hægt að skipta rúnum sem
koma upp. Rúnir eru geymdar í
þorpinu þínu þangað til þær eru
notaðar. Einungis goði getur kastað
rún með því að nota eitt spjald
(eina aðgerð) og einn disk af hofi
(guðdómlegur máttur). Sjá nánar
um rúnir í kaflanum um goðann.

Heiðingjavirki

Til að yfirtaka: 4 diskar
Verðlaun ; 3 axarmerki

Virki heiðingjanna eru erfiðari
að yfirtaka. Berserkurinn getur
tekið þau yfir með
4 diskum.
Kaupmadur og goði geta ekki tekið
yfir þessi virki. Til að geta tekið þau
þurfa að vera 4 diskar að lágmarki
á virkinu. Heiðingjarnir í virkinu eru
mikilir bardagamenn og þeir votta
þér hollustueið. Þú færð 3 axarmerki sem þú getur sett á svæði að
eigin vali í heimtum. Axir teljast sem
2 auka diskar í vörn og goðar geta
ekki kastað rún á svæði sem
innihalda axir. Í heimtum (b - hluti)
er hægt að kaupa 1 axarmerki fyrir
1 gull.
Til að yfirtaka: 2 diskar
Verðlaun ; 1 nýliði
Þorpið er hægt
að yfirtaka með
öllum mönnum.
Þorp gefur einn
nýliða í hverri
umferð, því fleiri þorp sem þú átt
þeim fleiri nýliðar per umferð. Kaupmaður getur verslað í öllum þorpum
samkvæmt viðskiptatöflunni.

Þorp

Naut - gefa 1 skinn EÐA 1 kjöt

afurðir; viðskipti, gull og dýrð!

Markmið Bardaga er að eignast meira gull, ráða yfir fleiri landsvæðum og fá
meiri dýrð en aðrir spilarar. Er það gert með því að yfirtaka svæði til að fá af
þeim afurðir. Þessar afurðir eru svo notaðar til að kaupa byggingauppfærslur,
endurnýja diskana á byggingunum þínum og skipta þeim inn fyrir gull!

AFURÐIR

Svæði á spilaborðinu eru yfirtekin, annað hvort af heiðingjunum eða öðrum
spilurum, til að fá af þeim afurðir. Afurðir eru gefnar af svæðum sem þú átt
(merktar með disk í þínum lit) í heimtum. Afurðirnar sem fást eru settar á
samsvarandi kassa á leikmannaspjaldinu. Hver kassi ber að hámarki 5 afurðir.

Afurðir

Kjöt

Notað til að endurnyja diska
á Virki. Fæst af kindum og
nautgripum.

Skinn

Notað til að endurnyja diska
á Verslun. Fæst af nautgripum.

Ull

Notað til að endurnyja diska
á Hofi. Fæst af kindum.

Timbur

Notað fyrir bygginaruppfærslur. Fæst í skógi.

Endurnýjum diska, viðskipti og byggingaruppfærslur.
Afurðirnar eru notaðar í þrjár mismunandi aðgerðir:
Endurnýjun diska á byggingunum (verslun, virki & hof):
Diskarnir á byggingunum klárast þegar þeir eru notaðir til að yfirtaka
svæði. Afurðirnar eru notaðar til að endurfylla diskana; Virki - 4 kjöt,
Verslun - 4 skinn, Hof - 4 ull. Hver endurnýjun diska kostar eina aðgerð
(eitt kort), en Kaupmaður getur fyllt á allar byggingar fyrir eina aðgerð.
Athugið að afurðirnar sem þarf verða að vera til á leikmannaspjaldinu.
Viðskipti, afurðir fyrir gull:
Kaupmaðurinn getur keypt og selt afurðir að vild þegar hann er á heimasvæði eða í þorpum. Viðskipti kosta eina aðgerð (eitt kort). Öll viðskipti
eru gerð samkvæmt viðskiptatöflunni, sjá hér til hægri.
Taflan skiptist í grunnafurðir (kjöt, ull, skinn og timbur) og námuafurðir
(stein og járn). Hver námuafurð kostar tvær grunnafurðir í viðskiptum.
Hægt er að skipta afurðum fyrir gull að vild,en það er einungis hægt að
skipta 1 gulli fyrir tvær grunnafurðir eða eina námuafurð.
Kaupa byggingaruppfærslur:
Afurðir, ásamt 1 eða 2 gullpeningum, eru notaðar til að kaupa byggingaruppfærslur. Uppfærslunar bæta alltaf manninn sem byggingin tilheyrir
eða hópinn þinn í heild. þær gefa að auki stig í lokin á spilinu; 3 dýrðarstig
fyrir minni byggingarnar og 5 dyrðarstig fyrir stærri byggingarnar.

GULL

Gullnámur á spilaborðinu sem þú hefur undir þinni stjórn gefa þér 2 gullpeninga í heimtur í hverri umferð. Minni plastdiskurinn er 1 gull, sá stærri 5
gull. Sumar uppfærslur gefa þér líka gull efir að þær hafa verið byggðar á
leikmannaspjaldinu.
Í lokin á spilinu eru gefin 15 dýrðarstig fyrir mesta gullforðann, auk 1 dýrðarstigs
fyrir hvern gullpening. Gull er því mikilvægur þáttur í spilinu, en gull er líka
notað á meðan spilinu stendur til að borga fyrir;
•
•
•

Runir - 2 gull gefa 3 rúnir
Bygginauppfærslur - fyrsta uppfærsla kostar afurðir og 1 gull, önnur uppfærsla kostar afurðir og 2 gull.
Afurðir - 1 gull gefur 2 grunnafurðir eða 1 námuafurð.

Steinn

Notað fyrir bygginaruppfærslur. Fæst í námum.

Járn

Notað fyrir bygginaruppfærslur. Fæst í námum.

DÝRÐ
Það er það sem þetta allt gengur út á; að öðlast meiri dýrð en hinir spilararnir til þess að vinna spílið í lokin.
Í hverri umferð eru gefin dýrðarstig fyrir landsvæði sem leikmenn eiga (eru merkt með disk í lit leikmanns),
auk dýrðarstiga sem koma í gegnum byggingaruppfærslur.
Í lok spils eru svo gefin dýrðarstig fyrir efirfarandi atriði:
• Byggingauppfærslur - fyrsta uppfærsla gefur 3 stig hver, önnur uppfærsla gefur 5 stig hver.
• Gull - 1 gullpeningur gefur 1 dýrðarstig
• Sérstök bónusstig:
Mesti fjöldi gullpeninga í eigu eins leikmanns (ef jafnt, fleiri gullnámur) - 15 dýrðarstig
Mesti fjöldi landsvæði í eigu eins leikmanns (ef jafnt, flest axarsvæði - ef jafnt, deila) - 10 dýrðarstig

spilatími
Bardagi er spilað í umferðum, 7 - 10 umferðir eftir fjölda leikmanna. Fyrstu
spilin er ráðlagt að byrja á annarri eyjunni á spíralnum sem umferðirnar eru
taldar. Eru þá spilaðar 5 - 8 umferðir. Peðið sem sýnir fjölda umferða er fært
á næstu eyju í lok hverrar umferðar. Þegar peð kemur á eyju sem sýnir þann
leikmannafjölda sem er að spila (2,3,4 eða 5 spilarar) hefst síðasta umferðin.
Að henni lokinni eru lokastig talin.
Full lengd á spili tekur um 60 - 90 mínútur eftir fjölda leikmanna. þegar allir
hafa náð fullum tökum á spilinu er kjörið að spila fullt spil til að geta nýtt alla
möguleika spilsins.
Byrjunarreitur fyrir fyrstu spilin

byggingauppfærslur

Það er mögulegt að kaupa byggingaruppfærslur á milli umferða. Er það gert áður en heimtur eiga sér stað og er
farið eftir byrjunarleikmannsröð hver fær að kaupa fyrst. Einungis er hægt að kaupa þær byggingar sem eru
sýnilegar hverju sinni (3 litlar og tvær stórar í 4 & 5 manna spili, 2 litlar og ein stór í 2ja og 3ja manna spili).
Þegar uppfærsla hefur verið keypt, þá er næstu uppfærslu fyrir neðan snúið við og þá er mögulegt að kaupa hana
næst. Það eru tvær eins af öllum minni en einungis ein af hverri stærri.
Byggingauppfærslur bæta alltaf annaðhvort manninn sem húsið sem verið er að uppfæra tilheyrir eða hópinn þinn
í heild. Í sumum tilfellum gefa byggingauppfærslur þér val um markmið sem þú getur nýtt þér í von um að ná fleiri
stigum en andstæðingarnar. Slík markmið geta verið að ná yfirráðum yfir eins mörgum járn námum og hægt er
því hver járn náma sem þú átt gefur þér eitt dýrðarstig í hverri umferð eftir að uppfærslan hefur verið byggð. Hver
uppfærsla bætir líka við heildarfjölda diska sem hægt er að setja á byggingu, +1 disk fyrir minni, +2 fyrir stærri.
Uppfærslur byrja að gefa þér arð í sömu umferð og hún er byggð, en stig fyrir uppfærsluna sjálfa eru bara talin í
lok spils. Hver minni uppfærsla gefur 3 dýrðarstig í lokin og hver stærri gefur 5 dýrðarstig í lokin. Það er bara
leyfilegt að byggja eina af hverri tegund. Hægt er að afsala sér stærri uppfærslunni og byggja 3 eða fjórar minni
af sömu byggingunni. Það verður að byggja eina litla áður en stór er byggð af sömu byggingartegund.
Kostnaður við að byggja:
Minni

Stærri

=

=

+

+

+

+

Í hverri umferð er leyfilegt
að byggja;
1 stóra / 1 litla
EÐA
1 litla og eina stóra
EÐA
2 litlar uppfærslur

Minni uppfærslur
berserkur 3x
virki +1

kostnaður
3x
godi
hof +1

kaupmadur 3x
verslun +1

Hreyfðu Knerrinn þinn +2
sjávarreiti fyrir hvert kort sem
þú notar, allt að 5 reiti alls.

Þú færð 2 gullpeninga í
heimtum.

Þú getur verið með +2 diska
á Virki, upp að hámarki 12
diska, með öllum uppfærslum

Þú færð 1 dýrðarstig fyrir
hverja járnnámu sem þú átt í
heimtum.

Hreyfðu Knerrinn þinn +2
sjávarreiti fyrir hvert kort sem
þú notar, allt að 5 reiti alls.

Berserkur getur hreyft sig +2
með hverju spjaldi, alls 3 reiti.

Þú færð 1 dýrðarstig fyrir
hvert nautgripasvæði sem þú
átt í heimtum.

Þú færð 1 gull fyrir hvert þorp
sem þú átt í heimtum.

Þú færð 1 gull fyrir hverja
áras sem þú gerir í hverri
umferð.

Hreyfðu Knerrinn þinn +2
sjávarreiti fyrir hvert kort sem
þú notar, allt að 5 reiti alls.

Þú færð 1 gull fyrir hvert
kinda svæði sem þú átt í
heimtum.

Þú færð einn nýliða (auka
disk) fyrir hverja járnnámu
sem þú átt. (heimtur).

Þú færð 1 dýrðarstig fyrir
hverja steinnámu sem þú átt í
heimtum.

Þú færð 1 gull fyrir hvert
skógarsvæði sem þú átt í
heimtum.

stærri uppfærslur

Þú færð 2 gullpeninga í
heimtum.

kostnaður
5x
godi
hof +2

kaupmadur 5x
verslun +2

Hvert axarmerki styrkist um +2, Hvert
merki táknar nú 4 í vörn.

Þú færð 3 gull í hverri umferð,
í heimtun.

Þú getur notað 2 spjöld af öðrum
mönnum sem Berserkjaspjöld, gefur
möguleika á 8 aðgerðum fyrir
Berserk í hverrri umferð.
Þú færð 3 gull í hverri umferð,
í heimtun.

Goði fær 1 fría aðgerð í hverri
umferð, í aðgerðarþrepi,

Kaupmadur getur gert 1 ókeypis
heimasvæðaaðgerð í hverri umferð.
Hann þarf ekki að vera á heimasvæði
til að gera aðgerðina.
Kaupmaður getur selt 1 skinn fyrir 1
gull í hverri umferð. Hámark 4 skinn í
hverri umferð. Í aðgerðarþrepi.

Berserkur styrkist um +2, Hann telur
nú 6 skildi í vörn.

Þú færð 3 dýrðarstig í hverri umferð
ef þú átt steinnámu.

berserkur 5x
virki +2

Þú færð 1 dýrðarstig fyrir hvert svæði
sem Berserkurinn yfirtekur af öðrum
leikmönnum í umferðinni. Ekkert
svæði yfirtekið - 1 dýrðarstig.
Þú færð 3 dýrðarstig í hverri
umferð, í heimtun.

Þú færð 3 dýrðarstig í hverri
umferð, í heimtun.

Ein ókeypis (dregin tilviljunarkennt)
rún í hverri umferð fyrir hvert þorp
sem þú átt. Í heimtum.

Þú færð 3 dýrðarstig í hverri
umferð, í heimtun.

Stærri geymsla. Hvert svæði á leikmannaspjaldinu getur geymt 8 afurðir
í stað hefðbundnu 5.

SÉRSTAKIR EIGINLEIKAR

BERSERKUR

Hreyfing: 1 svæði fyrir hvert kort.
•
•
•
•
•
•
•

EIGINLEKAR

•
•
•
•

•
•

Eini árásarmaðurinn þinn, getur ráðist á og yfirtekið öll svæði (nema heilög svæði)
Berserkurinn telur sem 4 diskar í vörn.
Hreyfir sig um eitt svæði með einu korti, einni aðgerð.
Getur fært sig inn á öll svæði, nema heimasvæði. Ef exi er á svæðinu, þá verður hann að berjast við axirnar (2 diskar)
til að fjarlægja þær ætli hann að vera á svæðinu.
Ef hann ætlar að ráðast á eða yfirtaka svæði, kostar það eina aðgerð (1 kort) þegar komið er inn á svæðið.
Berserkur yfirtekur svæði heiðingja með tveimur diskum; annar diskurinn er fjarlægður af Virki (lést í orustu) og hinn
er settur á svæðið til að eigna sér það og merkja það sem sitt.
Allir bardagar; verður að vera +1 diskur á virki heldur en er á svæðinu til að yfirtakan telst heppnuð.

BARDAGI VIÐ AÐRA LEIKMENN - kostar eina aðgerð, allur bardaginn. Árásaraðili getur hætt við bardaga að villd.

Getur ráðist á öll svæði á borðinu (ekki heilög svæði eða
heimasvæði)
Getur ráðist á og fjarlægt Berserk annarra spilara
Telur sem 4 diskar í vörn þegar hann stendur á svæði
Getur styrkt svæði sem leikmaður á hvar sem er á
spilaborðinu með því að nota diska af Virki eða tæma
önnur svæði, ef svæði verða diskalaus gefa þau ekki stig
eða afurðir.
Getur staðið á svæði óvina án þess að ráðast á, (undantekning; svæði með axarmerki) kostar alltaf eina aðgerð að
yfirtaka eða ráðast á svæði.
Getur fyllt á diska á Virki ef staðsettur á heimasvæði.

Endurnýjun diska

4x

1) Barist við berserk (ef við á). Árásaraðili fjarlægir 5 diska af Virki,
varnaraðili fjarlægir 4 diska og setur berserkinn á eiginn heimareit.

2) Barist við axir (ef við á). Árásaraðili fjarlægir 2 diska af virki fyrir
hvert axarmerki, sem er fjarlægt og sett aftur í axarhauginn.

•
•
•
•
•
•

•
•

4) Eignaðu þér svæðið með því að setja einn (eða fleiri) diska á svæðið.

SÉRSTAKIR EIGINLEIKAR

Getur fyllt á alla diska á byggingum og keypt og
selt afurðir með einni aðgerð á heimareit.

Eini kaupmaðurinn þinn. Getur keypt og selt afurðir á heimareit eða þorpum.
Hreyfir sig um tvö svæði með einu korti, einni aðgerð.
Getur fært sig inn á öll svæði, nema heimasvæði annarra.
Kaupmaður yfirtekur svæði heiðingja með því að kaupa svæðið. Nota þarf tvo diska; annar diskurinn er fjarlægður af
verslun (settur í diskahauginn) og hinn er settur á svæðið til að eigna sér það og merkja það sem sitt.
Þegar kaupmaður kaupir svæði, þá fær hann eina afurð strax sem verðlaun. Takið samsvarandi afurð og svæðið gefur
(ef kindar eða nautgripasvæði, má velja hvor afurðin er tekin) og setjið á rétt geymslusvæði á leikmannaspjaldinu. Ef
þorp er yfirtekið, setjið einn disk (nýliði) á þorpið ykkar.
Kaupmaður getur ekki tekið yfir svæði annarra leikmanna, einungis berserkur getur gert það.

VERSLUN - KAUP OG SALA AFURÐA

Getur farið inn á öll svæði (ekki heimasvæði annarra)
Axir hafa ekki áhrif á hann.
Getur keypt og selt afurðir eða gull, samkvæmt viðskiptatöflunni, á heimareit eða í þorpum með einni aðgerð.
Getur keypt rúnir á heilögum svæðum - 2 gull, 3 rúnir.
Getur fyllt á ALLA diska á byggingum OG stundað viðskipti
ef staðsettur á heimasvæði með einni aðgerð. Allar afuðir
sem þarf til að fylla á diska verða að vera til í geymslunni.

Endurnýjun diska

Árásaraðili fjarlægir diska af svæðinu og jafnmarga diska af virki.
Fjarlægðir diskar fara í diska haug spilara.

Berserkur getur sett diska á svæði sem hann á (sem eru með disk í hans
lit) hvar sem er á spilaborðinu með einni aðgerð. Diskar sem eru notaðir á
þennan hátt þurfa að koma frá virki eða öðrum svæðum á borðinu. Ef svæði
missir alla diskana telst það yfirgefið og gefur ekki afurðir eða stig eftir það.
Leikmaður þarf að yfirtaka svæðið aftur til að fá stig og afurður frá því.

Hreyfing: 2 svæði fyrir hvert kort.

EIGINLEKAR

3) Barist við diska.

Þegar berserkur ætlar að yfirtaka svæði þá verður hann að eiga nógu marga
diska á virki. Ef ekki eru nógu margir diskar er ekki hægt að framkvæma
viðkomandi bardagaaðgerð (aðgerð 1, 2 ,3 eða 4 hér að ofan).
Ef berserkur er settur á heimareit sinn í bardaga, þá verður leikmaður að
endurnyja diska á virki til að virkja berserkinn aftur. Færist frá heimareit.

kaupmaður

•
•
•

Telur sem 4 diskar í vörn. Eini maðurinn sem getur yfirtekið
heiðingjavirki. Getur styrkt svæði hvar sem er með einni aðgerð.

4x

Kaupmaður getur keypt og selt afuðir að vild, samkvæmt viðskiptatöflunni. Einungis afurðir sem eru á geymslusvæðinu er hægt að
nota eða gull sem liggur á þorpinu. Hægt er að gera eins mörg vöruskipti og leikmenn vilja með einni aðgerð í þorpum eða á heimareit.
Leikmenn þurfa ekki að eiga þorpið til að stunda viðskipti þar. Hafa þarf í huga að ef það stendur til að byggja uppfærslu þá þarf að
eiga afurðirnar í geymslunni þegar þrep 3 í umferðarröðinni byrjar, byggðu uppfærslu. Gott er því að hafa fyrirvara á því.

Kaupmaður getur fyllt á eigin diska á heimasvæði, en hann getur líka í sömu
aðgerð fyllt á diska á öllum öðrum byggingum líka. Afurðirnar sem þarf til
að fylla á þurfa að vera til staðar í geymslunni efst á leikmannaspjaldinu.
Þegar leikmaður vill selja afurðir fyrir gull, samkvæmt viðskiptatöflunni,
þarf hann bara að vera með 4 grunnafurðir (einhverjar 4) til að fá 1 gull,
8 grunnafurðir (einhverjar 8) til að fá 3 gull. Hann þarf svo að vera með 2
námuafurðir (einhverjar 2) til að fá 1 gull og 4 afurðir til að fá 3 gull.

SÉRSTAKIR EIGINLEIKAR

godi

Hreyfing: 2 svæði fyrir hvert kort.
•
•
•
•
•
•

Gefur auka afurð á svæði sem hann stendur á í heimtum.
Getur kastað rún hvert sem er á borðinu.

Eini presturinn þinn, getur kastað rún á svæði hvar sem er á spilaborðinu. Ef exi er á svæðinu, getur hann ekki kastað
rún á svæðið. Goði getur fjarlægt rún af eigin svæði með því að fara þangað og borga eitt gull og einn disk til að taka.
Goðinn gefur eina auka afurð á svæði sem hann stendur á í heimtum. T.d stendur á gullnámu, færði +1 gull = 3 gull.
Ef goði stendur á svæði annars leikmanns, fær leikmaðurinn ekki afurð af svæðinu á meðan goðinn stendur þar.
Getur fært sig inn á öll svæði, nema heimasvæði annarra.
Goði getur keypt rún á heilögum svæðum; 2 gull, 3 rúnir (dregnar handahófskennt úr rúnahaugnum).
Goði yfirtekur svæði heiðingja með tveimur diskum; annar diskurinn er fjarlægður af hofi. Sá heiðingi (diskur) gékk til
liðs við hann og er því settur á þorpið sem nýliði. Hinn er settur á svæðið til að eigna sér það og merkja það sem sitt.

RÚNIR - kostar eina aðgerð (1 kort) og einn disk að kasta. Getur kastað 2 rúnum í einni aðgerð.
Rún er hægt að kasta hvert sem er á spilaborðinu. Ef axarmerki eða góði óvinar er á svæðinu sem áætlað var að
kasta á er ekki hægt að kasta rún á það svæði. Það er varið. Rúnir geta staflast á svæðum.
Guðdómleiki

Þegar sett á eigið svæði, fæst +1 afurð af
svæðinu í heimtum.

Engar afurðir
Svæðið gefur engar afurðir. Þarf að
fjarlægja til að afvirkja.

Meðbyr

Þeirra er þitt

Þú getur hreyft Knerrinn 10 reiti áfram í
einni færslu. Skilist eftir notkun.

Vörn

Þegar sett á svæði. telst sem +1 vörn fyrir
svæðið. Blokkerar að fleirir rúnir séu settar
á svæði. Rúnir settar áður eru enn virkar.

KNERRIR

•
•
•
•

•
•
•
•

Þú færð afurðir af svæðinu en ekki sá sem
á það. Settu disk í þínum lit á rúnina til
auðkenningar.

•
•

Tvöfaldar afurðir
Svæðið tvöfaldar þær afurðir sem eru á
svæðinu. t.d gullnáma - 4 gull

Hreyfing: 3 svæði fyrir hvert kort.

SÉRSTAKIR EIGINLEIKAR

Getur flutt alla menn í einu. Getur af ferjað og
tekið nýjan mann um borð í sömu hreyfingu.

Skipið þitt. Einungis notað til að flytja mennina, tekur aldrei þátt í bardögum eða öðru. Ekki hægt að ráðast á hann.
Hreyfir sig um þrjá sjávarreiti með einu korti, einni aðgerð.
Getur flutt einn, tvo eða þrjá menn á sama tíma.
Byggingaruppfærslur geta aukið verulega við hreyfingarlengdina sem hver aðgerð (spjald) getur farið. Uppfærslur
staflast svo mögulega getur knerrinn farið allt að 9 reiti með einu korti, ef allar viðeigandi uppfærslur eru byggðar.

Knerrir siglir frá einum hafnarreit til annars, efir sjávarreitum. Á meðan hann er ekki í siglingu er hann geymdur á hafnarreitnum á
leikmannaspjaldinu. Þegar leikmenn vilja sigla;

3.
4.

Getur farið á öll svæði á borðinu, nema heimasvæði
annarra.
Yfirtekur svæði með því að sannfæra heiðingjana að
gangast til liðs við þig.
Getur kastað rún.
Gefur auka afurð á svæði sem hann stendur á í heimtum.
Getur staðið á svæði óvina og með því hindrað að þeir fái
afurð af svæðinu.
Ekki er hægt að kasta rún á svæði sem óvina goði stendur
á.
Getur fyllt á diska á hof ef staðsettur á heimasvæði.

Endurnýjun diska

SIGLING - Knerrir siglir einungis á sjávarreitum

1.
2.

EIGINLEKAR

•

Færið mannin sem ætlað er að sigla með á hafnarreit á landsvæði í eigu leikmanns. Kostar alltaf eina hreyfingu að fara um borð.
Skiptið um pláss á skipinu og manninum; knerrinn fer á hafnarreitinn sem sem maðurinn fór á og maðurinn er settur á hafnarreitinn á leikmannaspjaldinu til að sýna að hann er í siglingu.
Á meðan siglingu stendur er maðurinn óvirkur á leikmannaspjaldinu. Hann getur ekki gert neitt á meðan hann er í siglingu.
Þegar komið er á áfangastað er knerrinn færður á hafnarreitinn. Það kostar ekki færslu að fara með manninn í land. Víxlið aftur á
manninum og knerrinum á hafnarreitnum á leikmannaspjaldinu.

Ef knerrinn er ekki á höfninni á leikmannaspjaldinu, er ekki hægt að virkja hann í siglingu fyrir annan mann á öðrum stað á
spilaborðinu. Hinsvegar getur knerrinn farið á hafnarreit sem maður stendur á og tekið upp nýjan mann og / eða af ferjað.
Slík aðgerð kostar ekki hreyfingu fyrir hinn manninn þar sem það er hluti af eiginleikum knerris! Nýr maður er sömuleiðis settur á
hafnarreitin á leikmannaspjaldinu til að sýna að hann er á siglingu. Með þessum hætti geta allir menn verið í siglingu á sama tíma og
eru þeir þá allir staðsettir á hafnarreitnum á leikmannaspjadlinu en knerrinn á spilaborðinu. Menn geta verið á sjó á milli umferða.

4x

dæmi um heila umferð

Veldu kort til að nota

1. UNDIRBÚNINGUR - Veldur kort.

Í byrjun hverrar umferðar, þá veljið þið 6 kort til að nota í umferðinni (8 kort
frá byrjun fimmtu umferðar og eftirleiðis). Hægt er að velja hvaða kort sem er af
öllum 24 kortunum; bara berserkjakort eða þrjú berserkja og þrjú goðakort o.s.frv.
Kortin skulu vera valin leynilega og allir velja sín kort á sama tíma. Þegar búið er að
velja kort er ekki hægt að skipta ef t.d annar spilari velur aðgerð sem þú hafðir
ekki séð fyrir og þig vantar kort til að bregðast við.

2. AÐGERÐ - Leggðu niður kortin og kláraðu aðgerðirnar.

Sá spilari sem er með byrjunarleikmannsmerkið leggur fyrst niður öll kortin sem voru Leggðu niður kortin og kláraðu allar
valin í upphafi umferðar. Spilin eiga að snúa upp svo allir sjái. Í þessu dæmi voru aðgerðirnar, kort fyrir kort.
valin; 2 berserkjaspjöld, 2 kaupmannaspjöld, eitt goðaspjald og eitt knerrisspjald.
Spilaður aðgerðirnar
Leikmaður sem er að gera spilar út allar aðgerðirnar sem hann ætlar að gera. Þegar
búið er að klára eina aðgerð, snúið þá spjaldinu við til að sýna að viðkomandi kort
hefur verið notað. Í þessu dæmi: Þú ert blár og stendur á svæði rauðs (a). Þú fórst
inn á svæðið í fyrri umferð án þess að ráðast á það (þar sem þú varst búinn með
aðgerðirnar). Á svæðinu eru 3 rauðir diskar. Fyrsta aðgerð er að virkja berserkjaspjaldið (þríhyrningur 1) til að ráðast á svæðið. Þú tekur 3 diska af virki til að núlla
út rauði diskana 3 sem eru á svæðinu (b). Allir diskarnir eru fjarlægðir af borðinu.
Þú setur nú fjórða diskin á svæðið (c) til að eigna þér það. Að auki velur þú að nýta
þér eiginleika berserksins við að styrkja svæði (bara berserkurinn getur gert það) og
setur síðustu tvo diskana af virki á svæðið til að verja það (d). Þú hefur nú notað alla
diskana þína 6 sem voru á virki í byrjun umferðarinnar. Athugið að þið verðið að eiga
alla diskana á virki til að geta gert þessar aðgerðir.
Ekki til diskar - ekki hægt að gera aðgerð. Þrír diskar voru notaðir til að núlla út
rauðu diskana 3, 1 diskur var notaður til að eigna þér svæðið og síðustu tveir voru
notaðir til að styrkja það.
Seinna berserkjakortið (þríhyrningur 2) er notað til að færa berserkinn af nýja
svæðinu, inn á svæðið hægra megin þar sem er höfn og um borð í knerrinn (e)
(berserkur hefur bara eitt svæði í hreyfingu en þar sem þú átt svæðin og knerrir telst
hluti af þínu svæði telst allt svæðið sem eitt). Knerrinn er tekinn af leikmannaspjaldinu og settur á höfnina á spilaborðinu. Berserkjapeðið er sett á höfnina á leikmannaspjaldinu til að sýna að hann er nú um borð í knerri. Knerrinn er nú tilbúinn að sigla.
Þriðja kortið er kaupmannakort (þríhyrningur 3) sem er notað til að hreyfa kaupmanninn á heimasvæðið (f). Fjórða kortið er líka kaupmannakort (þríhyrningur 4)
sem er notað til að fylla á diska á virki. Taktu 4 kjöt af afurðageymslunni og skilaðu
til baka í svarta bakkann. Settu 6 diska á virki á leikmannaspjaldinu (g). Virkið er
nú með hámarksfjölda diska sem það getur haft, tilbúið í bardaga í næstu umferð.
Ef blái leikmaðurinn hefði verið búinn að byggja litla uppfærslu, þá gæti virkið tekið
við sjö diskum, þar sem einn diskur bætist við fyrir hverja litla virkis uppfærslu sem er
byggð og tveir diskar fyrir stærri virkis uppfærslur.
Næst er notað goðakort (þríhyrningur 5) til að færa goðann þar sem hann stendur
á svæðinu hægramegin við heimasvæðið. Meiningin er að færa hann á gullnámuna
vinstra megin við heimasvæðið (h). Er það gert til að fá auka afurð (+1 gull = 3 gullpeningar) af svæðinu í heimtum. Þar sem ekki er hægt að fara yfir fjöll (x) þarf að
fara með goðan með fram fjallinu (v). Þótt svo þessi færsla ætti að telja 3 svæði, þá
telst þetta einungis vera eitt svæði þar sem öll svæðin eru samliggjandi í eigu blás.
Síðasta kortið er knerriskort (þríhyrningur 6) sem er notað til að færa knerrinn 3
reiti út á sjó (svartur hringur 1, 2 & 3). Berserkurinn er um borð, eins og sést á því
að berserkjapeðið er á hafnarreitnum á leikmannaspjaldinu.
Blár hefur lokið sinni umferð og næsti leikmaður á hans vinstri hönd gerir næst. Ef þú
varst síðasti spilarinn til að framkvæma þínar aðgerðir, er farið á nesta þrep.

3. UPPFÆRSLUR - Byggðu byggingauppfærslur (byrjunarleikmannsröð)

Sá spilari sem er með byrjunarleikmannsmerkið má byrja að kaupa sér byggingaruppfærslu eigi hann til þær afurðir sem þarf. Minni bygging kostar; 3 timbur, 1 járn
og 1 gull. Stærri bygging kostar: 3 stein, 2 járn og 2 gull. Hægt er að byggja eina
minni byggingu eða eina stærri EÐA eina minni OG eina stærri EÐA tvær litlar. Það
er bara hægt að velja þá byggingu sem er sýnileg. Þegar bygging er keypt er næstu
byggingu fyrir neðan snúið við. Þegar allir hafa keypt byggingaruppfærslu, eða sagt
pass, er farið í næsta þrep. Í þessu dæmi um umferð voru engar bygginar byggðar.

Merki byrjunarleikmanns
Byrjunarleikmannsmerkið segir til um
hvaða leikmaður á
að gera fyrst í hverri
umferð.

4. HEIMTUR - Heimtaðu dýrðarstig og afurðir (allir á sama tíma)

Merkið skiptir um hendur á milli umferða, sá sem var byrjunarleikmaður
A) Heimtaðu dýrðarstig fyrir svæðin þín. Þú færð eitt dýrðarstig fyrir hvert í þessari umferð afhendir merkið til
landsvæði sem þú átt, svæði með merki í þínum lit. Heimasvæði gefur ekki stig.
næsta spilara á hans vinstri hönd í
Í þessu dæmi:
lok umferðar.
Blár er með merki á sjö svæðum, hann fær því 7 dýrðarstig sem eru færð áfram á
dýrðarstikunni hans. Gott er að færa diskinn ofaná afurðarmerkið á svæðinu til að vera
viss um að dýrðarstig hafi verið talið af svæðinu.

B) Heimtaðu afurðir fyrir svæðin þín. Þú færð eina afurð hvert landsvæði sem þú
átt, svæði með merki í þínum lit. Heimasvæði gefur ekki afurð. Goði gefur +1 afurð
af svæði sem hann stendur á og rúnir geta sömuleiðis gefið +1 afurð fyrir svæði, tvöfaldað afurð af svæði eða ekki gefið neina afurð allt eftir því hvaða rún gæti mögulega
verið á svæðinu. Gott er að færa diskin af afurðamerkinu svo vitað sé að afurð sé tekin.
Í þessu dæmi:
Blár er með disk á sjö svæðum, hann fær því
afurðir af þessum svæðum.
• Blár á tvö skógarsvæði sem gefur honum
2 timbur.
• Hann á eina steinnámu sem gefur honum
1 stein.
• Hann á eina járnnámu og fær því 1 járn.
• Hann á kindasvæði og þar getur hann valið
hvort hann taki ull eða kjöt. Hann tekur ull.
• Hann á eitt nautgripasvæði og þar getur
hann líka valið um kjöt eða skinn. Hann
tekur kjöt (kláraðist við að fylla á virki).
• Goðinn stendur á gullnámunni og blár fær
Því 2 gull + 1 gull fyrir goðann.
Allar afurðir eru settar á viðkomandi reit á afurðageymslunni á leikmannapjaldinu.
Ef einhverjar afurðir fara uppfyrir hámarkið, sem er 5, er ekki hægt að taka þær.
Ef blár hefði átt þorp þá hefði hann tekið einn nýliða (disk tekin úr varahaugnum) og
sett á sitt þorp. Ef hann hefði átt heiðingjavirki, hefði hann getað keypt eina varnarexi
fyrir 1 gull og sett á þorpið sitt.
Hér fá spilarar líka dýrðarstig, gull eða afurðir fyrir byggingaruppfærslurnar sínar eins
og við á, t.d. ef blár hefði verið með uppfærslu sem gæfi 1 auka gull fyrir skógarsvæði
þá hefði hann fengið tvö auka gull. Þegar allir hafa heimtað sitt, er farið í næsta þrep.
C) Settu niður nýliða eða axarmerki. Nýliðar sem hafa fengist í umferðinni (eða
hafa verið geymdir úr fyrri umferðum) eru settir á byggingar að eigin vali, hafið í huga
hámarks diskafjölda bygginga (6 diskar venjulega + auka diskar fyrir uppfærslur).
Axarmerki eru líka sett niður á svæði að eigin vali, ef við á.
Færið svo umferðarpeðið á næstu eyju og byrjunarleikmannsmerkið er afhent næsta
leikmanni til vinstri. Nú umferð hefst.
Ef þetta er síðasta umferðin er farið í að telja lokastígin. Breytið afurðum í gull samkvæmt
viðskiptatöflunni, teljið gullpeningana og gefið stig samkvæmt því. Teljið dýrðarstig út
frá uppfærslum, 3 stig fyrir minni og 5 fyrir stærri. Leikmaður með mest gull fær 15
stig, leikmaður með flest svæði fær 10 stig og nú ætti að vera kominn sigurvegari!

stigamerki

Eftir því sem þú færð, vonandi, meiri
dýrðarstig á leikmannaspjaldinu þínu
færist þú aftur nær skildinum. Þegar
þangað er komið, skaltu taka stigamerkið “50” og setja á skjöldin þegar
þú ferð yfir hann.
Merkið gefur til kynna að þú sért
kominn með 50 stig, auk stigana
sem þú ert með samkvæmt stöðunni
á stigapeðinu.
Ef þú ferð aftur yfir skjöldinn, snúðu
þá merkinu yfir á “100”.
Mögulega er hægt að fara yfir 150
stig. sérstaklega í 2ja manna leik og
skal þá nota ”150” merkið.

YFIRLIT LEIKMANNA

yfirlit umferðar

Berserkur - Virki

Hreyfing: 1 svæði/kort

1) UNDIRBÚNINGUR
•
•

- Veljið spil, allir á sama tíma
Umferðir 1-4, veljið 6 spil. Hvaða kortasamsetning sem er.
Umferðir 5+, veljið 8 spil. Hvaða kortasamsetning sem er.

Mögulegar aðgerðir:
Hreyfing, yfirtaka svæða,
bardagi, áfylling diska, styrking
svæða.

2) AÐGERÐIR - Leggið niður spjöldin og klárið allar aðgerðir.
Byrjunarleikmannsröð

Godi - Hof

3) UPPFÆRSLUR - Kaupið byggingaruppfærslur, ef nægar afurðir
Byrjunarleikmannsröð

4) HEIMTUR - allir leikmenn á sama tíma
A) Heimtið dýrðarstig

Dýrðarstig eru gefin af svæðum sem þú átt, merkt með disk í þínum lit

Hreyfing: 2 svæði/kort
Mögulegar aðgerðir:
Hreyfing, yfirtaka svæða,
kasta rún, kaupa rún, taka
rún, áfylling diska

Kaupmaður - Verslun
Hreyfing: 2 svæði/kort

B) Heimtið afurðir

Afurðir eru gefin af svæðum sem þú átt, merkt með disk í þínum lit. Þorp gefa
nýliða, heiðingjavirki gefa axir (þarf að kaupa). Gull og dýrðarstig gefin fyrir
byggingaruppfærslur.

C) Setjið niður nýliða og axir

Nýliðar eru settir á byggingar manna, axir settar á svæði í eign leikmanna.
Ný umferð, byrjunarmerki til vinstri
Ef síðasta umferð, teljið dýrðarstig. Einn sigurvegari!

Mögulegar aðgerðir:
Hreyfing, yfirtaka svæða,
kaupa rún, selja/kaupa
afurðir, fylla á alla diska

Knerrir

Hreyfing:
3 sjávarreitir/kort
Mögulegar aðgerðir:
Flutningur manna.

stigatalning
DÝRÐARSTIG - Í HVERRI UMFERÐ DÝRÐARSTIG Í LOK SPILS
3 dýrðarstig

1 dýrðarstig

Hver minni uppfærsla

Bygginauppfærslur gefa stig/gull/nýliða í hverri umferð, eftir kaup:
Dýrðarspjöld
3 dýrðarstig
Dýrðarstig fyrir svæði ? dýrðarstig
Gull/nýliða fyrir svæði ? gull / nýliða

Spilahönnun & framkvæmdastjórn
Svavar Björgvinsson

Þróunarteymi

Svavar Björgvinsson, Luca Simeone, Martino
Bellincampi, Stefano Tamascelli, Mauro Simeone

5 dýrðarstig
Hver stærri uppfærsla

1 gullpeningur 1 dýrðarstig
Allir peningar taldir = ? dýrðarstig
Mest gull

15 dýrðarstig

Flest svæði

10 dýrðarstig

Ef jafnt, flestar gullnámur. Enn jafnt, flest axarmerki. Enn jafnt; flest
þorp. Enn jafnt, enginn sigurvegari.

Sérstakar þakkir: Kristján Dereksson fyrir
góðar tillögur og hugmyndir, spilaprófarar og
Kickstarter stuðningsaðilar.
Fjölskylda og vinir fyrir stuðninginn, þó
sérstaklega eiginkona mín Hildur fyrir
endalausan skilning og þolinmæði.

3D fígúrur - Arian Croft
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Framkvæmdastjóri hönnunar
Stefano Tamascelli
Grafísk hönnun
Valentina Scamardì
Not a toy! Not suitable
for children under 3
years of age.
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