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Keleti terjeszkedés
9 kártya * 1 játéktábla * játékszabály
Csak az alapjátékkal együtt használható!

1. rész: A kártyák
Ez a kiegészítő csak az alapjáték játéktáblájával együtt használható.
A kilenc kártyát meg kell keverni, majd mindenkinek ki kell osztani egyet képpel lefelé. A játékosok bármikor megnézhetik
saját kártyájukat, de nem mutathatják meg a többieknek. A megmaradt kártyákat vissza kell tenni a dobozba.
Minden kártyán három városnév látható. A felső kettő még két-két másik kártyán is szerepel (vagyis az ellenfelek kártyáin
is lehetnek ugyanezek a városok), az alsó csak ezen az egyen. A kártya alsó felén a játéktábla látható, megjelölve rajta a
három város helyét.
A játék végén mindenki egy-egy pontot kap minden olyan városért, ami szerepel a kártyáján és ahol van legalább egy lerakata. Ha pedig valakinek sikerült a kártyáján szereplő mindhárom várost irányítása alá vonnia (azaz neki van ott a legtöbb lerakata, illetve lerakategyenlőség esetén az ebben érintettek között van, és neki van ott a legértékesebb lerakata), még öt
hírnévpontot kap. Ilyesformán egy ilyen kártyáért 0, 1, 2, 3 vagy 8 pont jár a játék végén.

2. rész: Az új játéktábla
Ekkor az alapjáték összes tartozékára szükség van, leszámítva az eredeti játéktáblát. A játék szabályai, a lentebb olvasható
különbségektől eltekintve, változatlanok, az előkészületek is az eredeti szabályok szerint zajlanak.
Az új játéktábla újdonságai:
Waren városa
E városban két képesség is növelhető. Amikor egy játékos létrehozza az ide vezető három
kereskedőút egyikét, vagy lerakatot hoz itt létre (ami nem könnyű feladat, l. később), vagy
képességet fejleszt, ami vagy a Bursa, vagy az Actiones, amelyiket a játékos választja.
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A zöld (és a zöld-sárga) városok
Belgard, Waren és Drezda nem tartozik a Hansa-városok közé; ezt névszalagjuk zöld (vagy sárga és
zöld) színe jelzi. E városokban nem lehet lerakatokat alapítani; illetve lehet, csak nehezen:

•

Ha egy játékos létrehoz egy ilyen városba vezető kereskedőutat, és
bead egy plusz lerakat bónuszlapkát, az útról egyik alkalmazottját
lerakja a városra. Ha ott már volt egy vagy több lerakat, az új lerakat a bal szélre kerül.

•

A játéktáblára nyomtatott bónuszlapkák egyike (új lerakat egy zöld városban) révén is lerakható e városokra lerakatok (l. lentebb.)

A zöld városokban lévő lerakatokért is járnak győzelmi pontok (a várost itt is az irányítja, akinek több lerakata van, egyenlőségnél az érintettek közül az irányít, akinek értékesebb, azaz minél jobb felőli lerakata van) ide vezető kereskedőutak létrehozásakor, illetve a játék végén a városok irányításáért és a lerakathálózatért.
Amint az első lerakat lekerül egy ilyen városra, a városjelzőt egy mezővel előrébb kell mozgatni a várossávon (e szempontból
a város “telinek” számít).
Tengeri kereskedőutak
Egyes városokba csak hajóval lehet eljutni, más városokba pedig
gyorsabban oda lehet érni a tengeren keresztül (például Lübeckből
Danzigba, ami ezen a táblán a nagy nyugat-keleti kereskedőútnak
felel meg). Minden tengeri kereskedőútra legalább egy, néha legalább
két kereskedőt le kellr rakni. Aki létrehoz egy tengeri kereskedőutat,
az megkapja az úthoz nyomtatott bónuszlapka jutalmát. Tengeri úthoz (hiszen van oda nyomtatva) nem rakható le bónuszlapka!
Nyomtatott bónuszlapkák
A négy tengeri út mindegyikéhez nyomtatva van egy bónuszlapka. Aki létrehoz egy tengeri kereskedőutat, az a hírnévpontok
kiosztása és (alkalmasint) a lerakat létrehozása után használhatja az ahhoz nyomtatott bónuszlapka képességét. Vagyis erre az
adott akció legvégén kerül sor, és ha valaki ekkor nem hajtja végre, utóbb már nem pótolhatja!
Két alkalmazott mozgatása
A játékos a kereskedőút létrehozása után a játéktáblán lévő két alkalmazottat, bárkiék is legyenek, áthelyezhet (úgy működik, mint a 4. akciólehetőség, csak a játékos a többiek ügynökeit,
kereskedőit is mozgathatja). Például megteheti, hogy egy ellenfele kereskedőúton lévő kereskedőjét kicseréli saját, egy másik kereskedőúton lévő ügynökével. Természetesen lerakatok
nem mozgathatók, csak alkalmazottak.
A Privilegium képességének növelése
A játékos a kereskedőút létrehozása után a szokott módon megnövelheti Privilegium képességét (ugyanúgy, mint ahogy Magdeburgban történik e képesség növelése).

Lerakat alapítása zöld (sárga-zöld) városban
A játékos a kereskedőút létrehozása után a készletéből egy ügynökét vagy kereskedőjét lerakhatja
bármelyik zöld (sárga-zöld) városra lerakatként, méghozzá a már ott lévő lerakatoktól (ha vannak)
jobbra.

Két alkalmazott felrakása
A játékos a kereskedőút létrehozása után megteheti, hogy az útról két alkalmazottját nem rakja
vissza a tartalékba, hanem lerakja azokat két üres falura (ezen az úton nem maradhatnak).
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