
Éveken át vetélkedtek Felső-Lausitz főnemesei azon, ki sütkérezhessen 
Zsigmond kegyében. Most újabbak csatlakoznak hozzájuk, és a politikai harcok 

mind elkeseredettebbé válnak. Mind felismerik, hogy a Hatok Szövetségének 
hatékony megadóztatásához egy ember kevés: kinek-kinek segítőkre van 

szüksége. Az ő támogatásuk elégséges lehet ahhoz, hogy egy főnemes bejuthasson 
Zsigmond udvarába, és így az európai politikai irányítói közé.

A kiegészítő két, külön-külön is használható részből áll.
Az első rész lehetővé teszi egy hatodik játékos részvételét. Az ő jelzői és bábuja 
mellett a kiegészítőhöz tartozik néhány plusz árukocka, valamint egy huszita 

szekérvár.
A második rész egy készlet adólapka, amelyek az eredeti adólapkák helyett 

használhatók. Az adólapkák révén kísérőket gyűjthettek magatok köré, akik a 
játék során segítenek titeket, vagy plusz befolyáspontokat jelentenek a játék 

végén.



Hat játékos
Hat játékos esetén a szabályok változatlanok, 

az alábbi kivételektől eltekintve.

1. Előkészületek
A husziták egy várost sem ostromolnak, mind a 
hat  felkereshető;  ám  a  husziták  még  mindig 
Lausitz földjét tiporják. A fázis elején keverjétek 
meg  a  városkártyákat  és  csapjatok  fel  egyet, 
hogy megtudjátok, hol van a husziták tábora. A 
szekérvárat  rakjátok  e  város  és  az  óramutató 
járása szerint utána következő város közé.

2. Városválasztás
Amikor egyik városból a másikba utaztok, plusz 
egy  őrt  kell  fizetnetek,  ha  áthaladok  a 
szekérváron.

Példa: Az előkészületek során Kamenz kártyája 
lett  felcsapva,  így  a  szekérvár  Kamenz  és  
Bautzen  közé  került.  A  vörös  játékos  kezd,  
szekerét Bautzenhez mozgatja. Három őrt fizet  
(egyet a kamenzi útért, egyet a bautzeniért, és  
még  egyet  a  szekérvárért).  Utána  a  sárga 
játékos következik, egy őrért szekerét Bautzenre 
mozgatja,  és három őrt  ajánl.  A vörös játékos 
elfogadja az ajánlatot, és két őrt fizetve (egyet a  
városért,  egyet  a  szekérvárért)  átmegy 
Kamenzhez.

5. Raktározás
A szekérvár mindkét oldalán látható egy lófej: 
ha  egy  szekérvárral  szomszédos  városban 
adóztattok, plusz egy lófejjel számolhattok.

Példa: A raktározási sorrend meghatározásánál  
a sárga játékosnak négy, a vörösnek egy lófeje  
lesz.

A játék vége
Speciális táblázat szerint osztjátok ki a vezetőkártyákért járó pontokat; ennek a lapkáját még a játék 
elején rakjátok fel a játéktáblára, elfedve az eredeti táblázatot.



A hű kísérők
A 36 új adólapka lehetővé teszi, hogy hű követőkből kíséretet toborozzatok 
magatok köré. Ha az új adólapkákat használjátok, az összes régit rakjátok 

félre, azokra egyáltalán nem lesz szükségetek.

A játék előkészületei
Az  adólapkák  hátoldalán  számok  jelzik,  hogy 
melyik fordulókban használatosak: az 1-2., a 3-
4. vagy az 5-6. fordulókban. 

E  számok  szerint  válogassátok  szét  az 
adólapkákat,  és  külön-külön  keverjétek  meg 
őket.  Mindegyik  csoportból  kétszer  annyit, 
ahányan vagytok, készítsetek a játéktábla mellé, 
a  maradékot  pedig  rakjátok  vissza  a  dobozba 
anélkül,  hogy  megnéznétek  azokat.  (12-12 

adólapka van egy csoportban, hat játékos esetén 
mindre szükségetek lesz.)

Az  első  négy  forduló  lapkáit  képpel  lefelé 
rakjátok  le  két  külön  pakliba;  az  5-6.  forduló 
lapkáit  viszont  csapjátok  fel,  hogy 
tanulmányozhassátok  azokat.  Ezek  győzelmi 
pontokat adnak a játék végén, ezért jó, ha már a 
játék elejétől számoltok velük.

1. Előkészületek
Minden forduló elején rakjatok a husziták által 
nem ostromolt  városok  mindegyikére  egy-egy 
adólapkát, az 1. és a 2. fordulóban az 1-2., a 3. 
és  a  4.  fordulóban  3-4.  fordulós  lapkák 

paklijából felcsapva. Az 5. fázis legelején az 5-
6. forduló lapkáit keverjétek meg, és alkossatok 
belőlük egy paklit.

4. Adószedés
Továbbra  is  a  nyilak  szerint  szedtek  adót, 
valamint  kaptok  egy-egy  kísérőt.  A  kísérő 
képességének  summázata  a  lapkán  látható, 
részletesen  pedig  lentebb  olvasható.  Három 
képességfajta van:

• Az azonnali hatások jele ez: . 
Ezek  az  adóztatás  során  nyomban 
végrehajtódnak.

• A szám azt jelzi, hogy melyik fázisban 
használható a  képesség.  A megszer-
zett  kísérő  képessége  már  az  adott 
forduló  megfelelő  (4.,  5.  vagy  6.) 
fázisában is használható.

• A bónuszlapkák jele egy korona: . 
Ezek  plusz  befolyáspontokat  érhet-
nek a játék végén.

5. Raktározás

Az  5.  fázis  a  szokott  módon  kezdődik:  a 
lófejek  szerint  meg  kell  határoznotok  a 
sorrendet  (eközben  már  használhatjátok  csak 
az  elébb megszerzett  kísérők  képességeit).  A 
sorrend  meghatározása  után  a  megszerzett 
adólapkákat  vegyétek  magatok  elé,  azok  ott 
maradnak a játék végéig.



A képességek használata
Számmal jelölt  adólapka minden forduló adott 
fázisában felhasználható. Az 1., 2. és 3. fázisos 
lapkák  elsőként  a  megszerzésüket  követő 
fordulóban használhatók.

Egyes  kísérők  képessége  a  fázis  elején  vagy 
végén használandó. Ha többen is  használnátok 
ilyen képességeket, a sorrend az alábbi:

• az  5.  fázisban  a  raktározási  sorrend 
szerint,

• az összes többi fázisban a játéksorrend 
szerint (először az, aki a legkevesebb 
őrt költötte, és így tovább).

Ha  nincs  meghatározva,  hogy  a  fázis  elején 
vagy végén, a fázis során bármikor használható 
a képesség.

A játék vége
A hatodik  forduló  után  a  koronás  lapkákat  ki 
kell értékelnetek az alábbiak szerint:

● Elsőként a fővadászt kell kiértékelni.

● Utána a többi adólapkát értékeljétek ki, 
kivéve a vezetőkártyákkal kapcsolatosa-
kat.  Aki  őrt  cserélhet  befolyáspontra, 
annak  ezt  most  kell  megtennie;  ha 
többen  tesztek  így,  egymástól  függet-

lenül,  egyszerre  kell  döntenetek,  hányt 
őrt adtok be.

● Végül a vezetőkártyákat, illetve az azok-
kal  kapcsolatos  adólapkákat  értékelitek 
ki.

Továbbra  is  az  győz,  akinek  a  legtöbb 
befolyáspontja  van, és egyenlőségnél a kézben 
lévő őrök mennyisége dönt.
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Polgármester
Megnő  a  befolyásod  a 
városok  vezetőire.  Amikor 
kísérődül  áll,  vegyél  el  két 
tetszőleges  kártyát  a  szürke 
vezetőkártyák közül.

Hajtó
A  hajtó  ismeri  a  városok 
közötti  rejtekutakat.  A  2. 
fázisban eggyel kevesebb őrt 
fizetsz összesen (de legalább 
egyet), amikor egyik városból 
átmész egy másikba.

Koldus
A 3. fázisban, ha szekered 0-s 
mezőn áll,  kapsz 1 befolyás-
pontot.

Udvari bolond
Az  5.  fázis  elején,  ha  a  te 
szekered húzza a legkevesebb 
ló,  kapsz  1  befolyáspontot. 
Szekered lassan halad ugyan, 
de  legalább  szórakozást  biz-
tosítasz az út mellett élőknek.

Kurtanemes
Az  5.  fázisban,  rögtön  a 
sorrend  meghatározása  után 
egy őrödet elküldheted, hogy 
dolgozzon a kurtanemes föld-
jén. Cserébe a kurtanemes ad 
neked egy árukockát (válassz 
egyet a készletből).

Várgróf
Az 5.  fázisban  mindig,  ami-
kor betelik egy általad kijelölt 
sor a polgári raktárban, kapsz 
1 befolyáspontot.

Polgármester
Megnő  a  befolyásod  a 
városok  vezetőire.  Amikor 
kísérődül  áll,  vegyél  el  két 
tetszőleges  kártyát  a  szürke 
vezetőkártyák közül.

Tíznagy
A tíznagy tartást ad őreidnek. 
A 2.  fázisban,  amikor olyan 
városhoz  mész,  ahol  nincs 
senki,  szekeredet  a  0-s 
helyett  az  1-es  mezőre 
rakhatod.

Lovász
A  lovász  gondot  visel 
lovaidra. Az 5. fázis elején, a 
sorrend  meghatározásakor 
plusz  egy  fél  lófejed  van. 
(Már  abban  a  fordulóban  is 
működik,  amelyben  meg-
szerzed.)

Kufár
Az  5.  fázisban,  rögtön  a 
sorrend  meghatározása  után 
egy  árukockádat  kicserélhe-
ted a készletből egy másikra.

Őrgróf
Az  5.  fázisban  mindig, 
amikor  betelik  egy  általad 
kijelölt  sor  a  királyi  raktár-
ban, kapsz plusz 1 befolyás-
pontot.

Verbunkos
A 6. fázisban kapsz 1 őrt.



Tanácstag
Megnő  a  befolyásod  a 
városok  vezetőire.  Amikor 
kísérődül  áll,  vegyél  el  egy 
tetszőleges  kártyát  a  szürke 
vezetőkártyák közül.

Kocsmáros
Az  1.  fázisban  kapsz  a 
készletből  egy  vörös  vagy 
zöld árukockát.

Diplomata
A  diplomata  nagyobb 
kíséretet  biztosít  a  részedre. 
Ha a 2. fázisban szekered 3-as 
vagy  kisebb  mezőn  áll,  aki 
idejön,  annál  legalább  2-vel 
több őrt  kell  ajánlania  neked 
(pl.  ha  szekered  az  1-es 
mezőn áll, legalább 3 őrt kell 
ajánlania).

Főlovász
A  főlovász  különös  gondot 
visel  lovaidra.  Az  5.  fázis 
elején,  a  sorrend  meghatáro-
zásakor  plusz  másfél  lófejed 
van. (Már abban a fordulóban 
is  működik,  amelyben  meg-
szerzed.)

Szabó
A szabó jól ismeri a kelméket, 
segít  a  legjobbakat  kiválasz-
tani.  Az  5.  fázisban  minden, 
általad egy sorra felrakott kék 
árukockáért plusz 1 befolyás-
pontot kapsz.

Kamarás
Az  5.  fázisban  mindig,  ami-
kor  sort  kellene  választanod, 
ehelyett  átadhatod  egy  áru-
kockádat  a  kamarásnak.  Ek-
kor  kapsz  4  befolyáspontot, 
és a következő játékos választ 
sort.  Olyan  árukockát  is 
adhatsz  a  kamarásnak,  amit 
nem  tudnál  lerakni  egyik 
raktárra sem.

Tanácstag
Megnő  a  befolyásod  a 
városok  vezetőire.  Amikor 
kísérődül  áll,  vegyél  el  egy 
tetszőleges  kártyát  a  szürke 
vezetőkártyák közül.

Kézműves
Az  1.  fázisban  kapsz  a 
készletből egy sárga vagy kék 
árukockát.

Adószedő
A 4. fázisban az adószedő egy 
plusz  adónyilat  biztosít 
neked:  az  adólapkádnak 
jelöld  meg  egy  nyíl  nélküli 
oldalát,  és  aszerint  is  kapsz 
adót.  Amikor  megszerzed, 
már azonnal használhatod is!

Tolvaj
Az  5.  fázisban,  rögtön  a 
sorrend  meghatározása  után 
elvehetsz  egy  árukockát  a 
készletből,  de  a  képesség 
használatáért  veszítesz  1 
befolyáspontot.

Vincellér
A  vincellér  a  borok  és 
tárolásuk  tudója.  Az  5. 
fázisban  minden,  általad  egy 
sorra  felrakott  vörös 
árukockáért  plusz  1 
befolyáspontot kapsz.

Mustramester
A 6. fázisban kapsz 2 őrt.



Fővadász
A játék  végén,  minden  más 
kiértékelése előtt annyiszor 2 
befolyáspontot  kapsz,  ahány 
játékosnak  kevesebb  befo-
lyáspontja van, mint neked.

Királynő
A  királynő  támogatása  5 
befolyáspontot  jelent  a  játék 
végén.

Asztrológus
Az  asztrológus  meggyőzi  a 
királyt,  hogy kísérőid  néme-
lyike  a  csillagok  kegyében 
áll.  A  játék  végén  minden 
adólapkádért, amelyen 4 nyíl 
van, 2 befolyáspontot kapsz.

Hadnagy
A  játék  végén,  a  vezető-
kártyák  kiértékelése  előtt 
legfeljebb  8  őrt  átadhatsz  a 
hadnagynak.  Minden beadott 
őrért 1 befolyáspontot kapsz. 
(Utóbb,  pontegyenlőség  ese-
tén  ezekkel  az  őrökkel  már 
nem számolhatsz.)

Herold
Ahány nemes van vezetőkár-
tyáidon, annyi befolyáspontot 
kapsz a játék végén.

Kancellár
A játék  végén,  a  vezetőkár-
tyák  kiértékelésénél  mind-
annyiszor,  amikor  egy veze-
tőtípusból  neked  van  a  leg-
több, kapsz 3 befolyáspontot.

Udvarhölgy
Az  udvarhölgy  járatos  az 
udvar  intrikáiban.  A  játék 
végén  kapsz  3  befolyás-
pontot.

Apát
Az  apát  megáldja  kísérőid 
egy  részét.  A  játék  végén 
minden  adólapkádért, 
amelyen  3  nyíl  van  (ez  is 
ilyen!),  2  befolyáspontot 
kapsz.

Kapitány
A  játék  végén,  a  vezető-
kártyák  kiértékelése  előtt 
legfeljebb  3  őrt  átadhatsz  a 
kapitánynak. Minden beadott 
őrért 2 befolyáspontot kapsz. 
(Utóbb,  pontegyenlőség  ese-
tén  ezekkel  az  őrökkel  már 
nem számolhatsz.)

Püspök
Ahány  pap  van  vezetőkár-
tyáidon,  annyi  befolyáspon-
tot kapsz a játék végén.

Céhmester
Ahány polgár van vezetőkár-
tyáidon,  annyi  befolyáspon-
tot kapsz a játék végén.

Krónikás
A krónikás bizonyos helyeket 
gyakrabban  említ  meg.  A 
játék  végén  annyi  befolyás-
pontot kapsz, amilyen számú 
a  város,  ahol  a  hatodik 
fordulóban adóztattál.


