
Észtországot megannyi ellenség fenyegeti. Nyugatról
Nagy Valdemár dánjai támadnak, délről Albert püs-
pök keresztesei, keletről pedig Novgorod fejedelmé-
nek, Vszevolodnak a druzsinája. Az észtek egyetlen
reménye Lembitu, a hős és bátor vezér, aki harcba
száll az összes támadó ellen.

A játék célja
A Lembitu kooperatív játék, ahol mindőtök közös
célért harcoltok - annak megakadályozásáért, hogy
az ellenség elérje Weissensteint. Ha sikerrel jártok,
mind győztök; ha viszont Weissenstein elesik, a já-
ték mindannyiótok vereségével ér véget.

Az ellenséget kocka alakú jelzők jelképezik: a piro-
sak Vszevolod novgorodi druzsináját, a kékek Nagy
Valdemár nyugatról érkező dán harcosait, a zöldek
Albert püspök délről támadó livóniai lovagjait. Min-
den ellenségnek két belépési pontja van, ahol meg-
érkezik a játéktáblára.

Tartozékok
játéktábla

4 bábu

fordulójelző

3 dobókocka

60 ellenségjelző
 (3 különböző színben)

20 felkelés/erődjelző

A jelzők mennyisége elméletben nincs korlátozva - ha
kifogynának, használjatok valamiféle szükséghelyette-
sítőket (érméket, stb.).

Előkészületek
1) Válasszatok magatoknak egy-egy bábut, és rakjátok
 le azt Weissensteinre.

2) Rakjátok le a fordulójelzőt a fordulósáv kezdőmező-
  jére.

3) Rakjatok egy-egy felkelésjelzőt a Weissenstein körüli
 négy városra.

4) Dobjatok négyszer mindhárom kockával, ellenséges
 egységeket rakva minden dobásnál a játék-
 táblára (l. az ellenséges egységeknél).

5) A többi jelzőt készítsétek a játéktábla mellé, a kész-
 letbe.

6) A fordulójelzőt egy mezővel mozgassátok elére, és 
 kezdődhet is az első játékosforduló.



A játék menete
Felváltva következnek egymás után játékos- és ellenség-
fordulók; az utóbbit a fordulósávon mindig egy harcos 
jelöli. 

A játékosforduló
A játékosfordulóban minden játékos sorra kerül, de azon
a sorrendeteket magatok döntitek el; azonban előbb be 
kell fejeznetek összes akciótokat, csak azután jöhet a kö-
vetkező játékos. Az, hogy hány akciótok van fejenként, a
játékosszám függvénye:

2 játékosnál ez 6 akció fejenként,

3 játékosnál ez 4 akció fejenként,

4 játékosnál ez 3 akció fejenként.

Háromféle akció van, mozgás, csata, felkelés. Ugyanab-
ból az akcióból többet is végrehajthattok - például a 3
akció lehet 2 mozgás és 1 csata.

Mozgás: Mozoghattok az országutakon (vastag vonal)
és az erdei ösvényeken (pontozott vonal). Nem mozog-
hattok keresztül olyan helyen, ahol ellenség tartózkodik.
Lendület: Ha legalább egy mozgást hajtasz végre or-
szágúton, kapsz egy plusz mozgásakciót, amit bármikor
végrehajthatsz a saját körödben. Azonban legfeljebb 
egy ilyen plusz mozgásakciót kaphatsz körödben.

Csata: Leveszel onnét az ellenségjelzőt, ahol bábud
van.

Felkelés: Leraksz egy felkelés/erődjelzőt oda, ahol a
bábud van. Ezen a helyen nem lehet ellenségjelző.

Az ellenségforduló
Az ellenségfordulóban a három ellenséges vezér Weis-
senstein felé tör. Minden vezér két helyszínről indít-
hatja a hadjáratát.

Dobjatok a három kockával, és rakjatok le azok ered-
ménye szerint ellenségjelzőket úgy, hogy az azonos
színűek láncot alkossanak. Egy ellenséges sereg min-
dig Weissenstein felé tör, országúton, a lehető legrö-
videbb útvonalon (kivétel: erődök - l. lentebb). Ha
több egyenlő hosszú útvonalból választhatnának, ti
döntitek el, merre mennek. Ha csaták következtében
megszakad egy lánc, először mindig azt pótolják, és
csak azután törnek tovább előre.

Ha ellenségjelző kerül olyan helyre, ahol valamelyikő-
töknek bábuja van, ez a játékos végleg kiesik a játék-
ból.

játékosfordulók

ellenségfordulók

Az akciók emlékeztetője 
megtalálható a játéktáblán.

Példa: Ellenségjelzők lerakása.



Ha ellenségjelző kerül olyan helyre, ahol felkelésjelző 
van, a felkelést leverik - vegyétek le a felkelésjelzőt és
az adott színű ellenségjelzőből rakjatok egyet a készlet-
ből a játéktábla ostromrészére. Erős ellenállás: az elő-
készületek során lerakott 4 felkelésjelző megakadályoz
egy ellenséges egységet, hogy bejusson arra a helyszín-
re. A felkelésjelző eltávolítása után ilyenkor is le kell
rakni egy ellenségjelzőt az ostromrészre.

Az erődök megakadályozzák, hogy ellenség az adott
helyszínre lépjen vagy azon áthaladjon. Ha erődöt kell
kikerülni, az ellenség letér az erdei ösvényekre, és a
legrövidebb úton tör Weissenstein felé - míg csak visz-
sza nem jut az országútra.

Ha az erődök miatt egy hadjárat egyáltalán nem ké-
pes folytatódni, mindig, amikor ehhez az ellenséghez
kellene jelzőt lerakni, az 1 vagy 2 jelző az ostromrész-
re kerül - amíg át nem tör az ellenség az erődökön.

Ostrom: Ha egy ellenségnek legalább 2 egysége van
már az ostromrészen, mozgása közben bevehet egy
erődöt. Ilyenkor le kell vennetek az erődjelzőt arról 
a helyszínről, ahová bevonult, lerakva oda az ellenség
egy jelzőjét - azonban az ostromrészről le kell venne-
tek ezen ellenség 2 jelzőjét.

Általános felkelés
Legfeljebb három általános felkelésre kerülhet sor 
- mindig akkor, amikor a fordulójelző egy felkeléses
mezőre lép. Általános felkelésnél az adott színű tar-
tományokban található összes felkelésjelző átfordul
erődre; a más színű tartományokban nem történik
semmi. Az általános felkelés után következik a nor-
mál játékosfordulótok.

A játék vége
Akkor győztök, ha a fordulójelző a fordulósáv kezdő-
mezőjére lép. Akkor veszítetek, ha bármilyen ellen-
ség jelzője Weissensteinre kerül.

Példa: Felkelés leverése.

Példa: Vszevolod északi útvonala blokkolva van.

Felkelésmező a fordulósávon.



Ez a játék az észt történelem két fontos korszakán 
alapszik.

A livóniai keresztes hadjárat 1208-1227 között zaj-
lott, és végén a német lovagok meghódították az
országot, keresztény hitre kényszerítve az észteket.
Az események legfontosabb forrása az ún. Livóniai
Krónika, amelyet egy német pap, Henricus de 
Lettis írt. Innét ismerjük az észt harcosok vezéré-
nek, Lembitunak a nevét; Lembitu egy 1217-es 
csatában esett el.

A Szent György éjszakai felkelést követő észt sza-
badságharc 1343 és 1345 között zajlott, és szinte
az összes észt területre kiterjedt. Az első győztes

ütközet után a felkelők négy királyt választottak
maguk közül, ők vezették Tallin ostromát. Ami-
kor ennek híre eljutott a lovagrend  nagymeste-
réhez, tárgyalásra invitálta a királyokat Paide tor-
nyához. Ott azután fegyveres összetűzést provo-
kált, amelyben legyilkolták a négy királyt. Az ezu-
táni csatákban sorra megverték az észteket; a 
lázadás leverése után az észt hercegség legfonto-
sabb várai mind a lovagrend kezére kerültek.

Az egykori Paide tornya helyén található most
egy múzeum, a Wittenstein Time Centre (www.
wittenstein.ee/en), ahol a látogatók megismer-
kedhetnek az észt történelemmel.

Fordító: Thaur (thaur@freemail.hu)
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