
2-12. oldal: Wallenstein alapjáték
13-16. oldal: Wallenstein kiegészítő “a Császári Udvar”



A játék tartalma
1 játéktábla: A térkép öt régiót ábrázol,
Brandenburgot, Szászországot, Ausztriát,
Bajorországot és a Rajnai Választófeje-
delemséget. Minden régió fel van osztva
kilenc tartományra. Egyes tartományok
határán fehér vonal fut körbe - ezek a 
tartományok három játékosnál nem
használatosak.
 

45 tartománykártya: Mindegyik
megfelel a térkép egy tartományá-
nak.

egy tartománykártya hát- és előoldala

egy készlet pénzkártya hát- és előoldala

az akciókártyák hát- és előoldala

eseménykártyák hát- és előoldala

25 pénzkártya: Mind játékosnak
van egy ötlapos készlete, rajtuk 
saját címerével. A kártyák felső
része üres, alsó részükön 0-4 
érme látható.

10 akciókártya: Ezek alapján dől
el, milyen sorrendben hajtódnak
végre az akciók.

12 eseménykártya: A kártya felső
részén látható, milyen akciót befo-
lyásol az esemény, alul pedig az, 
hogy a játékosok mennyi gabonát
veszítenek a tél folyamán.

esemény

minden játékos
ennyi gabonát
veszít télen



5 játékostábla: Minden játékos számára
egy kétoldalas tábla. A hátoldal, a tájjal, 
az előkészületeknél, a kezdőtartományok-
hoz szükséges; a játék folyamán pedig a
játékosok táblájuk előoldalát használják
majd akcióik megtervezéséhez.

palota         templom   kereskedőház

Minden játék előtt össze kell
állítani a három darabból 
(garat, torony, tálca) a koc-
katornyot. 

A garat és a torony - ellentétben a képpel - átlátszó
műanyagból van, így tervezhetőbb a harc. Techni-
kai okokból a régi kiadás tornya van a szabályfü-
zet képein, de ez ne tévesszen meg senkit.

42 lázadásjelző: Azt jelölik, mennyire
lázadásközeli a helyzet a tartományokban.

1 kockatorony: A csaták ebben dőlnek el.

A játékosok a harmincéves háború hadvezéreiként sütö-
getik a pecsenyéjüket, igyekeznek minél kedvezőbb po-
zícióba manőverezni magukat.
A győzelemhez kevés a minél több tartomány elfogla-

A játék célja

310 színes fakocka: Mind az öt játékos-
színben 62 darab. Minden fakocka egy
sereget jelképez.

20 zöld fakocka: Ezek jelölik a semleges
parasztseregeket.

15 címer: Mind az öt játékosszínben 3
darab. Egy kell a győzelmi pontok szá-
mon tartásához, egy a gabona számon
tartásához, egy pedig - a fővezér - a lici-
tálásokhoz kell majd.

5 bónuszlapka: A bónuszlapkák birto-
kosai valamilyen jutalomban részesül-
nek.

80 épületlapka: 28 palota, 26 templom
és 26 kereskedőház. A tartományokban
lévő épületekért győzelmi pontok járnak.

60 érme: 20 egytalléros, 20 kéttalléros és
20 öttalléros.

1 műanyag tároló: A lapkák, jelzők, érmék 
csoportosítására, tárolására.

1 vászonzsák

1 segédlet: Ajánlott tartományki-
osztás, áttekintés, az eseménykár-
tyák részletes listája.
1 szabályfüzet (ez itten)

lása, az is kell, hogy a játékos uralta területen legyen a
legtöbb palota, templom és kereskedőház, mert a régi-
ókban lévő többségekért győzelmi pontok és bónu-
szok járnak.



Előkészületek
Tartományok
Három játékos esetén egyes tartománykártyákra
nincs szükség, ezeket vissza kell rakni a dobozba.
A játéktáblán az ilyen tartományokat fehér határ-
vonal veszi körül.
Ezek a tartományok olyanok, mintha nem is lé-
teznének, azaz például seregek nem mozoghatnak
be ezekbe a tartományokba.

határvonal

  szimbólum

 Három játékos esetén az alábbi tartományok kártyáit
 kell visszarakni a dobozba: Bréma, Holstein, Lüttich,
 Burgundia, Konstanz, Bajor hercegség, Stájerország,
 Tirol,

Példa: Három játékos esetén Lüttich nem használatos.

A játékosok tartozékai
Minden játékos megkapja választott színében a
játékostábláját, seregeit (62 fakockáját), 1 címe-
rét (fővezérét), valamint egy készlet (0-4) pénz-
kártyát. A játékosok által kapott kezdővagyon:

3 játékos

4 játékos

5 játékos

18 tallér

15 tallér

12 tallér

Vagyonukat és seregeiket a játékosok maguk előtt, 
jól láthatóan tárolják. 3-4 játékosnál a felesleges
tartozékokat vissza kell rakni a dobozba.

 1 címer (fővezér) és 5 pénzkártya

    18 tallér (3 játékos esetén)            62 sereg 

A tartományok szétosztása
A megkevert tartománykártyákat húzópakliként kép-
pel lefelé le kell rakni, és fel kell csapni a felső két lapot.

Ha a játékosok még tapasztalanok, és nem igazán sejtik,
mely tartományokat kellene választaniuk, e lépések he-
lyett a segédleten olvasható ajánlott tartománykiosztás
szerint kapják meg kezdőtartományaikat.Minden játékostábla hátoldalán a fővezér mellett lát-

ható kilenc számozott helyszín. A játékosszám függvé-
nyében minden játékos annyi seregét rakja hét, nyolc 
vagy kilenc helyszínre, amennyi kocka oda van nyom-
tatva. Az egy helyen lévő seregeket csoportnak nevez-
zük.

Ezután a csoportok felkerülnek a tartományokra. Elő-
ször a legidősebb játékos választ tartományt: vagy el-
veszi az egyik felcsapott tartománykártyát, vagy fel-
húzza a tartománypakli legfelső lapját, majd az elvett
kártya tartományára átrakja játékostáblájáról az egyik
ottani csoport összes seregét. Ha felcsapott lapot vett
el, ahelyett új kártyát kell felcsapni a pakli tetejéről.

Utána a tőle balra ülő játékos következik, majd az ő
bal oldali szomszédja, és így tovább, körbe és körbe,
amíg a játékosok fel nem rakták az összes csoportot 
játékosostáblájukról a játéktábla tartományaira. Az el-
vett tartománykártyákat a játékosok a kezükben tart-
ják. A fel nem használt seregek maradnak a játékosok 
készletében.

a kilenc helyszín ez a helyszín 
csak 3 játékos 
esetén haszná-

latos

ez a helyszín csak
3 vagy 4 játékos
esetén használa-

tos



A megmaradt tartománykártyákat (amiket nem vett
el senki) egy húzópakliban képpel lefelé a játéktábla
mellé kell készíteni; a játék során ezeket meghódít-
hatják majd a játékosok.

A kezdőtartományok kiosztása után mindenki át-
forgatja játékostábláját, hogy annak előoldala (azaz 
akcióoldala) legyen felül. a játékostábla előlapja

a 10 akciómező, a li-
citmező és a tartomá-

nyok listája

Megjegyzés: Ha valakire úgy kerül a sor, hogy ugyanaz a
két tartománykártya van felcsapva, mint ami volt, amikor
az előbb soron volt, azokat, ha akarja, a pakli aljára rak-
hatja, és felcsaphat helyettük két másikat.

Gabona- és győzelmipont-jelzők

Minden játékos lerakja egy címerét a pontsáv 0-s
mezőjére - ez a címer lesz a pontjelzője. Utána
minden játékos lerakja egy címerét a gabonatáb-
lázat 0-ás (bal szélső, kévével jelölt) mezőjére - 
ez a címer lesz a gabonajelzője.

 p
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Példa: 3 játékos esetén összesen 
ezt a 31 sereget kell bedobni a
kockatoronyba.

A kockatorony
A parasztok zöld seregeit a játéktábla melletti készlet-
be kell rakni. Utána fel kell tölteni a kockatornyot:
egyszerre a garatba kell szórni 10 parasztsereget, 
valamint minden játékos 7 seregét.

gabonatáblázat

pont-
jelző

gabonajelző

A toronyból a tálcába kihulló seregek visszakerül-
nek tulajdonosuk készletébe, illetve a zöld seregek
a saját készletükbe.

Érmék
A játékosok az akciók során majd az érmékkel �zet-
nek. Az előkészületek során a még ki nem osztott
összes érmét a játéktábla melletti készletbe kell rak-
ni.

Eseménykártyák

Az összes eseménykártyát jól meg kell keverni és képpel 
lefelé húzópakliként le kell rakni a játéktábla mellé.
Ezután négy lapot fel kell csapni az eseménypakli mellé.
E négy közül egy-egy esemény fog az összes játékosra
hatni az elkövetkezendő három fordulóban; a negyedik
(téli) fordulóban pedig a megmaradt eseménykártya
szerint minden játékos elveszít valamennyi gabonát.

Példa: Ez a négy eseménykártya lett felcsapva.

Az akciókártyákat és a bónuszlapkákat is a játéktáb-
la mellé kell készíteni.

a 10 akció-
kártya

az 5 bónuszlapka



A játék menete

Egy játékparti két évet ölel át. Egy év a tavasz, a nyár és 
az ősz akciófázisából, valamint a tél pontozófázisából áll.

    Akciókártyák kiterítése
Az akciók a játékosok fő cselekvési lehetőségeik. Mind a
10 akció látható játékostáblájukon. Minden játékos min-
den akciót akciófázisonként egyszer hatjhat végre, egy
általa kiválasztott tartományában.

      

     Bónuszlapkák kiterítése
A bónuszlapkákat alapos megkeverés után egyesével fel
kell csapni a játéktábla megfelelő mezőire. Ezeket utóbb
a játékosok licitálással szerezhetik meg, és két okból fon-
tosak: egyrészt az elvett lapka mezője határozza majd
meg a játéksorrendben a játékos pozícióját, másrészt 
pedig az elvett bónuszlapka valamiféle előnyt biztosít
ebben az évszakban:

Fontos: A kártyák sorrendje szabja meg a végrehajtható
akciók sorrendjét: először az 1-es akciómezőn lévő akció
lesz végrehajtva, majd a 2-esen, stb. A játékosok most
még csak az első öt akciókártyát látják, eszerint kell egy-
más elől titokban megtervezniük akcióikat. A második
öt akciókártya csak jóval később lesz felfedve.

az akciómezőkön lévő akciókártyák

Tavasz, nyár, ősz
E három akciófázis mindegyike az alábbi alfázisokból áll,
ebben a sorrendben:

 Akciókártyák kiterítése
 Bónuszlapkák kiterítése

 Akciók megtervezése, licitálás
 Aktuális esemény
 Játéksorrend
 Akciók végrehajtása

Minden akciófázban előre meg kell határozni az akciók
sorrendjét: a tíz akciókártyák keverés után le kell rakni
a játéktábla akciómezőire: az első ötöt az 1-5-ös akció-
helyekre képpel felfelé, utána a második ötöt a 6-10-es
akcióhelyekre, de képpel lefelé.

+1 tallér

+1 gabona

Adószedés akciónál a játékos eggyel több tallért kap.

Gabonabegyűjtés akciónál a játékos eggyel több gabonát
kap.



    Akciók megtervezése, licitálás
A játékosok egyszerre és titokban tervezik meg, hogy a
10 akció mindegyikét melyik tartományukban fogják
végrehajtani.

      

Fontos: Ha egy akcióra esemény és bónuszlapka is hat, 
előbb az esemény hatása számít, és csak azután a bónusz-
lapkáé.

akció:
palota építése

Ez úgy történik, hogy a játékos eldönti, egyes tartomá-
nyaiban melyik akciót akarja végrehajtani, és a tarto-
mánykártyákat lerakja játékostábláján az egyes akciók
mezőire. Egy mezőre csak egy kártya kerülhet.

Bármelyik épület lerakásához szükség van egy üres építési
helyre. Az egyes tartományokban 1-3 építési hely van. 
Egy tartományban sem lehet kettő (vagy több) ugyan-
olyan épület.

6 sereg

+1 sereg támadásnál

+1 sereg védekezésnél

A játékos 6 sereget rakhat le, amikor az “5 sereg leraká-
sa” akciót hajtja végre.

Ha a játékos támad, az “A és B mozgás/támadás” akciók
során a saját készletéből is bedob 1 sereget a kockato-
ronyba.

Ha a játékos védekezik, ellenfelei “A és B mozgás/táma-
dás” akciói során a saját készletéből is bedob 1 sereget a 
kockatoronyba.

7 tallér
5 tallér 6 tal-

lér

Példa: Gábor adót szed Burgundiában. A beszedett adó 7
tallér lenne, de az aktuális esemény a beszedhető adót 5
tallérban maximálja. Gábornál azonban ott a +1 talléros
bónuszlapka, így végülis 6 tallért kap.

Ha a játékos egy akciót nem akar végrehajtani, annak
mezőjére egy pénzkártyáját rakja (ilyenkor azon a pénz
nem számít).

Az egyes akciók:

Palota építése

Templom építése

Kereskedőház építése

A játékos bead a készletbe 3 tallért, majd a tartományára
lerak egy palotát.

A játékos bead 2 tallért, majd lerak egy templomot.

A játékos bead 1 tallért, majd lerak egy kereskedőházat.

akció:
templom építése

akció:
kereskedőház

 építése

Példa: Templom már épült 
Brémában. Már csak egy
épülethely maradt, oda
vagy palota, vagy kereske-
dőház építhető.

A játékos annyi gabonát kap, amennyi az adott tartomány
kártyáján szerepel, eszerint mozgatja gabonajelzőjét a ga-
bonatáblázaton.

A játékos annyi tallért kap, amennyi az adott tartomány
kártyáján szerepel. 

Az olyan tartományokban, ahol gabonát gyűjtöttek be
vagy adót szedtek, lázadás törhet ki.

Gabonabegyűjtés

Adószedés

akció:
gabona 
begyűjtése

akció:
adószedés

A tartománykártyákról leolvasható a begyűjthető adó
és gabona mennyisége.

a tartomány nevebeszedhető adó

begyűjthető gabona

épülethelyek száma

Fontos: Ha valakinek összesen nincs annyi 10 kártyája, 
akkor lesz egy vagy több olyan akciómező játékostábláján,
amire nem rak le kártyát. Az üresen hagyott akciómezőt
úgy kell kezelni, mintha pénzkártyát rakott volna le oda.



      

A mozgatásra vonatkozó általános szabályok:
· Bárhány sereg átmozgatható a szomszédos tartomány-
ba, de legalább 1 seregnek maradnia kell.
· Egy tartományban bárhány sereg lehet.

5 sereg toborzása

Ha nem tört ki lázadás, vagy ha igen, de sikertelen, le
kell rakni egy lázadásjelzőt a tartományra.

A játékos bead 3 tallért a bankba, és utána a készletéből
lerak 5 sereget az adott tartományra.

lázadásjelző

Példa: Gábor sok pénzt akar gyűjteni ebben az évszakban.
Övé Burgundia, ahol 7 tallér adó szedhető, e tartomány
kártyáját rakja le képpel lefelé az adószedés akciómezőjére
játékostábláján. Ez azt is jelenti, hogy máshol nem szedhet
adót, és azt is, hogy Burgundiában ezt az egy akciót tudja
majd csak végrehajtani.

Az eseménykártyák ma-
gyarázata a segédleten
olvasható.

3 sereg toborzása
A játékos bead 2 tallért a bankba, és utána a készletéből
lerak 3 sereget az adott tartományra.

1 sereg toborzása/mozgatása
A játékos először is bead 1 tallért a bankba, és utána a 
készletéből lerak 1 sereget az adott tartományra. Utána
ebből a tartományból bárhány seregét átmozgathatja
egy szomszédos saját tartományba. (Ennél az akciónál
nem kerülhet sor csatára.)

akció:
5 sereg

toborzása

akció:
3 sereg

toborzása

akció:
1 sereg

toborzása/
mozgatása

akció:
A hadmozdulat

akció:
B hadmozdulat

licitmező

A hadmozdulat

    Aktuális esemény kiválasztása
Az évszaktól függően 2-4 felcsapott eseménykártyát meg
kell keverni, és egyet közülük képpel felfele a játéktábla
eseménymezőjére kell rakni: ebben az évszakban ez az
esemény történik meg. Az esemény módosíthat akció-
kat, és az összes játékosra hat. A megmaradt 1-3 ese-
ménykártyát képpel felfelé vissza kell rakni a játéktábla
mellé.

A játékos az adott tartományból átmozgathatja seregeit
egy szomszédos tartományba. Ha a céltartomány nem a
sajátja (semleges vagy egy ellenfeléé), csatára kerül sor (l.
a 11. oldalon). Továbbra is igaz, hogy legalább 1 sereget
a céltartományban kell hagyni.

B hadmozdulat
Pontosan ugyanúgy működik, mint az A hadmozdulat.

A játékosoknak, ha képesek rá, mind a 10 akciómezőre
kártyát kell rakniuk. Egy akciómezőre csak egy kártya
rakható.

Licitálás a játéksorrendre 
Emellett minden játékosnak licitálnia kell a játéksorrend-
re - és egyben egy bónuszlapkára. Ez úgy történik, hogy
a játékos egy máshová le nem rakott pénz- vagy tarto-
mánykártyáját lerakja játékostáblája licitmezőjére.



      
Megjegyzések: Mindenki csak akkor fedi fel az adott akci-
óhoz lerakott kártyáját, amikor ő jön a játéksorrendben. A
játékosok csak azután veszik vissza játékostáblájuk akció-
mezőiről a kezükbe a kártyákat, ha már mindenki végre-
hajtotta az összes akciót. Kivétel ez alól, ha valaki meghó-
dít egy tartományt: ilyenkor a vesztes azonmód átnyújtja
a hódítónak az adott tartomány kártyáját.

A játékosok licitük szerint - minél nagyobb, annál hama-
rább - a játékosok elvesznek egy-egy bónuszlapkát, le-
rakva annak helyére fővezérüket. 5-nél kevesebb játékos
esetén az el nem vett bónuszjelző(ke)t félre kell rakni.

    Játéksorrend
Mindenki felfedi licitjét (vagyis a licitmezőjére lerakott
kártyát), és az azon látható mennyiségű tallért be�zeti a
készletbe. Nem �zet az, aki tartománykártyát fed fel.

Megjegyzés: Aki tartománykártyával licitál, az nem �zet
semmit licitjével, és még így is megelőzi a valódi 0-s lici-
teseket. A hátránya viszont az, hogy a többiek tudják, 
hogy ebben a tartományában nem fog akciót végrehajtani
ebben az évszakban.

Példa: A piros játékos - akié a legnagyobb licit -ű
elveszi az 1-es mezőről a bónuszlapkát; ezáltal
ebben az évszakban ő lesz a kezdőjátékos.

A tartománykártyával licitálók megelőzik azokat, akik
0-s pénzkártyával licitáltak.

Utoljára választanak azok, akik egyáltalán nem raktak
kártyát licitmezőjükre (ezt csak kényszerűségből teheti
meg az, akinek nincs elég kártyája).

Döntetlen esetén (ugyanannyi pénz, több tartomány-
kártya, stb.) az ebben érintettek fővezéreit a vászonzsák-
ba kell szórni és egyesével kihúzni: ebben a sorrendben
választanak tulajdonosaik bónuszlapkát maguknak.

A bónuszlapkák elvétele után a lerakott fővezérek sor-
rendje szabja meg az évszakban a játéksorrendet. 5 já-
tékosnál kevesebbnél az olyan bónuszmezők, amelyeken
nincs fővezér, nem számítanak a játéksorrend szempont-
jából. Példa: Hárman játszanak. Ebben a fordulóban a játék-

sorrend ez: piros játékos, kék játékos, fekete játékos.

    Az akciók végrehajtása
Az akciókat a játéktáblán felsorakoztatott akciókártyák 
sorrendjében kell végrehajtani.

Az egyes akciókat az összes játékos végrehajtja, játék-
sorrendben, mielőtt sor kerülne a következő akcióra.

Aki végre tudja hajtani az aktuális akciót, annak végre
is kell hajtania azt. Aki nem, vagy csak részben tudná
végrehajtani az akciót, az egyáltalán nem hajtja végre.

Példa: Miután mindenki végrehajtotta az első
akciót, a kártyáját félre kell tenni, és fel kell fedni
a következő képpel lefelé lévő akciókártyát (itt pi-
ros keretben).

Miután mindenki (aki tudta) végrehajtotta az adott ak-
ciót, a kártyáját félre kell tenni, és fel kell fedni az első
képpel lefelé lévő akciókártyát.

Miután mind a 10 akció sorra került, az évszak véget ér.
Mindenki visszaveszi fővezérét és visszaadja bónuszlap-
káját.
 Ezután az elmúlt évszak eseménykártyáját el kell távolí-
tani, majd az akciókártyákat megkeverve bele kell kez-
deni az új évszakba.

Ha az ősz volt az az évszak, amelyik véget ért, más-
fajta évszak következik: a tél (l. a 10. oldalon).

Megjegyzés: Ősz végén a fővezérek maradnak a játéktáb-
lán, egészen a tél végéig - télen a játéksorrend ugyanaz ma-
rad, mint ami volt ősszel.



      

Példa: Gábornak 9 tartomány van, de a gabonavesz-
teség után csak 7 gabonája. Ez két éhező tartományt
jelent, és a táblázat megfelelő sorából leolvassa, hogy
egy tartománya fog fellázadni. Bal oldali szomszédja
kihúzza a kezéből egy tartománykártyáját: Gábor e
tartományában ráadásul már van egy lázadásjelző.

A lázadás során az egyik oldalon Gábor összs, az adott
tartományban lévő serege harcol, a másik oldalon 
annyi parasztsereg, ahány lázadásjelző van a tartomá-
nyon, valamint annyi, amennyi a táblázat megfelelő 
sorában, a jobb szélső oszlopban látható - ez most 3
parasztsereget jelent (1 a lázadásjelző, 2 az éhségtáblá-
zat miatt). 

Tél
Ebben az évszakban a játékosok gabonával látják el tar-
tományaikat, nehogy ott lázadások törjenek ki; emellett 
győzelmi pontokat is gyűjtenek.

Példa: E tél elején minden játékos
3 gabonát veszít.

Gabonaveszteség, gabonaosztás

Fontos: Ha több játékosnál is kitör egy vagy több éh-
séglzádás, az őszi játéksorrend szerint kell harcolniuk
a lázadó parasztokkal.

A gabonahiányos játékos bal oldali szomszédja annyi
tartománykártyát húz véletlenszerűen a játékos kezéből,
ahány tartományban tör ki lázadás - a kihúzott tarto-
mányokban kell harcnolni a lázadó parasztokkal.

Először is mindenki gabonát veszít. A negyedik, utolsó-
ként megmaradt eseménykártya szabja meg, hogy meny-
nyi gabonát veszít az összes játékos - mindenki ennyi 
mezővel lépteti vissza gabonajelzőjét a gabonatáblázaton.

Mindenki győzelmi pontokat kap tartományai és épüle-
tei, valamint az egyes régióban lévő épülettöbbségei után:
Minden uralt tartomány  1 győzelmi pont
Minden épület   1 győzelmi pont
Legtöbb palota egy régióban* 3 győzelmi pont
Legtöbb templom egy régióban* 2 győzelmi pont
Legtöbb kereskedőház egy régióban* 1 győzelmi pont
* Egyenlőség esetén az érintettek mind kapnak pontot, 
de 1-gyel kevesebbet, mint ami egyedüli elsőségnél jár-
na. A kapott pontokat azonnal le kell lépni a pontsávon.

Az év végén: 4 új eseménykártya, összes lázadásjelző
eltávolítása, gabonajelzők átrakása a 0-s mezőre.

Éhséglázadások

Ezután meg kell nézni, hogy van-e olyan játékos, akinek
kevesebb gabonája van, mint tartománya. Akire ez 
igaz, annál egy vagy több éhséglázadás tör ki (a lázadá-
sok a csaták szabályai szerint zajlanak, l. a 11. oldalon).

éhségtáblázat

A játéktábla éhségtáblázatáról olvasható el, hány és mi-
lyen erősségű éhséglázadás robban ki egy-egy játékos bi-
rodalmában (l. a táblázatot a jobb hasábban).

ellátatlan tarto-
mányok száma lázadó tarto-

mányok száma

a toronyba
dobandó 
további pa-
rasztseregek

Ha valakinél több lázadás is kitör, ő dönti el, milyen
sorrendben próbálja leverni ezeket.

Ha több játékosnál is kitör éhséglázadás, ők az őszi já-
téksorrend szerint követik egymást.

Győzelmi pontok

Az év vége
A negyedik évszak végén 4 új eseménykártyát kell fel-
csapni, a gabonajelzőket vissza kell rakni a gabonatáblá-
zat 0-s mezőjére, valamint a tartományokról le kell ven-
ni az összes lázadásjelzőt.
Ezután új év következik, négy évszakkal (tavasz, nyár, 
ősz, tél), és a második, egyben utolsó télen, a győzelmi
pontok kiosztása után a játék véget is ér.



      

Általános szabályok: a kockatorony

A harc szabályai

Fontos: A tornyot csak a játék befejezése után szabad 
kiüríteni. Ha a játék közben magától kiesne egy vagy
több kocka a toronyból, azok maradnak a tálcában -
a következő harc során a támadókkal és a védekezők-
kel együtt ezeket is kockákat is vissza kell szórni a 
toronyba.

Harcra az alábbi esetekben kerül sor:

Megjegyzés: Csak olyan tartományból lehet támadást
indítani, ahol van legalább 2 sereg: kell 1, amelyik 
megtámadja a másik tartományt, és kell 1, amelyik 
marad a kiindulási tartományban.

E seregekkel együtt még a toronyba kell szórni a tál-
cában lévő összes sereget is.

Játékos parasztok ellen (lázadás):

Ilyenkor a játékos számít védekezőnek, így az adott tar-
tományban lévő összes serege harcol.
Annyi parasztsereg támad, ahány lázadásjelző volt a lá-
zadás kitörése előtt az adott tartományon, ennyi zöld
kockát kell elvenni a készletből.

Megjegyzés: A tartományokra sosem kerülenk paraszt-
seregek. Még a győzelmük esetén is a megmaradt zöld
kockákat a tálcából vissza kell rakni a készletbe.

Minden harcnál a kockatornyot kell használni. Egy játé-
kos a kezébe veszi a harcban érintett összes sereget (tá-
madókat és védekezőket), valamint a tálcában lévő ösz-
szes sereget, és ezeket beleönti a garatba. A beszórt koc-
kák egy része valószínűleg a toronyban marad, másrészt 
viszont eddig ott lévők is kiesnek a tálcába - így a vélet-
lennek is befolyása lesz arra, hány és milyen színű kocka 
esik ki a tálcába, vagyis hogy mi lesz a harc végkimene-
tele.

Mikor kerül sor harcra?

Játékos játékos ellen: Egy játékos egy vagy több sere-
gével bevonul egy ellenséges tartományba (olyanba, 
ahol másik játékosnak van egy vagy több serege).
Játékos semleges tartomány ellen: Egy játékos egy
vagy több seregével bevonul egy olyan tartományba,
ahol nincs egy sereg sem (az ilyen tartomány senkié,
azaz semlegesnek számít).
Játékos parasztok ellen (lázadás): Két okból törhet
ki lázadás egy játékos valamelyik tartományában:
 - A játékos adót szed vagy gabonát gyűjt be egy
   olyan tartományában, ahol már van legalább 1 lá-
   zadásjelző.
 - A játékosnak a tél során nem tud az összes tarto-
   mányának 1-1 gabonát juttatni.

A harcoló seregek

Játékos semleges tartomány/másik játékos ellen: 
A támadó összes olyan serege harcol, amelyik bevonult a 
megtámadott tartományba. 
A megtámadott tartományban lévő összes sereg harcol.
Semleges tartomány esetén 1 parasztsereg védi azt (a
készletből kell elvenni 1 zöld kockát).



      

1. példa: Gábor Lüneburgot adóztatja, ahol már így is volt 2 
lázadásjelző, ezért kitör a lázadás. A toronyba Gábor 4 lüne-
burgi serege, 2 parasztsereg, valamint a tálcában lévő 
összes sereg kerül. Ha Gábor győz, megtartja a tarto
mányt, de felkerül még egy lázadásjelző Lüneburgra.

Döntetlennél, vagy ha a parasztok győznek, a harcban
érintett összes sereg visszakerül a megfelelő készletek-
be. A tartomány elpusztul, lekerül róla az összes épü-
let és lázadásjelző, a kártyája pedig visszakerül a játék-
tábla mellé.
Ha a játékos győz, a veszteségek eltávolítása után a se-
regeit a tálcából visszarakja a tartományra. Megjegyzés: Ha valaki megszerzi másnak a tartományát,

azonnal megkapja az illetőtől a tartomány kártyáját.

Ha télen lázadás tör ki, az éhségtáblázatról leolvasható,
hány plusz parasztsereget kell bedobni a toronyba.

Éhséglázadások télen

Miként a többi csatánál, ilyenkor is a harcoló seregekkel
együtt be kell dobni a toronyba a tálcában lévő összes
sereget.

A harc eredménye a toronyból kieső táamdá és védekező
seregek mennyiségétől függ: amelyik félnek több serege
esik ki a toronyból, az a fél győz. 

A harc eredménye és következményei

A toronyból kieső, de egyik harcoló félhez sem tartozó
seregek nem befolyásolják az eredményt, viszont ezek a
tálcában maradnak.

Játékos másik játékos/üres tartomány ellen
Ha a megtámadott tartományon nincs lázadásjelző, a
toronyból kieső parasztseregek a védekező oldalán har-
colnak (veszteségként elsőként őket kell eltávolítani; ami 
ezután is megmarad, az visszakerül a készletbe).
Amelyik félnek kevesebb serege van a tálcában, veszített, 
és seregei visszakerülnek tulajdonosa készletébe.

A másik fél a győztes, de ő is ugyanannyi sereget veszít, 
mint a vesztes fél, a tálcából ennyi serege visszakerül 
saját készletébe.

A győztes veszteségként el nem távolított seregeit a tál-
cából arra a tartományra kell rakni, amelyikért a harc 
folyt. A győztes, ha nem nála volt, megkapja az adott 
tartomány kártyáját.

Egyenlőségnél mindkét fél összes serege a tálcából 
visszakerül tulajdonosaik készletébe. Ilyenkor a tarto-
mány elpuszul: onnét le kell venni az összes épületet
és lázadásjelzőt, a tartomány kártyáját pedig vissza
kell rakni a játéktábla mellé.

2. példa: Évának télen a szükségesnél 2 gabonával keve-
sebbje van. A véletlen Anhaltot jelöli ki az éhséglázadás hely-
színeként. 3 paransztsereggel kell megküzdenie: egygyel a láza-
dásjelző, kettővel az éhségtáblázat miatt.

Megjegyzés: Ha a védekező győzne, de csak az oldalán
harcoló parasztseregek estek ki a toronyból, az döntetlen-
nek tekintendő.

3. példa: Anhaltból 4 kék sereg támad a sárgák védte Szász Vá-
lasztófejedelemségre. Mivel a tálca üres, a toronyba a 4 kék és a
3 sárga sereget dobják, kiesni pedig 3 kék, 1 sárga és 1 zöld se-
reg esik. Mivel a megtámadott tartományon nincs lázadásjelző,
a parasztsereg a védekező sárgák oldalán harcol, de ez is kevés,
a támadó kékek győznek (3:2). A sár-
ga, a zöld és 2 kék kék sereg vissza-
kerül a megfelelő készletekbe, a meg-
maradt győztes kék sereg pedig felke-
rül a Szász Választófejedelemségre, ami-
nek kártyáját a sárga játékos átadja a kéknek.

Parasztok játékos ellen (lázadás)

A játék vége, győzelem
A játék a második tél befejeztével ér véget. Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van; holtverseny esetén az
ebben érintettek között az dönt, kinek van több tallérja.



A játék tartalma

Németország a harmincéves háború korában: a háború 
az egész országban tombol és pusztít. A hadvezérek dicső-
ségre hajhászva küzdenek a tartományokért, miközben
futótűzként emésztik el az országot az éhséglázadások.
A hadvezéreknek azonban nem csak a csatatereken kell
küzdeniük sikereikért...

a császári udvar: Az alsó része az előcsarnok, ahol az
a fogadóterembe - vagyis a felső részbe - bejutni igyek-
vő udvaronok gyülekeznek. 
A fogadóteremben három kegykártyának van kijelölt
helye.

A fogadóterem a 3 kegykártya
helyével (4, 3 illetve 2 udvaronc
látható a kártyahelyek alatt).

A kiegészítő játékos-
táblákon három ak-
ciómező található, 
ezekre lehet kártyá-
kat rakni.

a kegykártyák hát- és előoldala

a kockatoronykártyák hát- és előoldala

5 kiegészítő játékostábla: Az alapjáték játékostábláit
egészítik ki, így mindenkinek három új opciója lesz.

35 fa udvaronc: Minden játékosszínben 7 darab.
Az udvarncok kegykártyákat szereznek a császári
udvarban.

21 kegykártya: Mindegyik egyedi, és a tulajdo-
sa egyszer használhatja csak fel. A kártyák alsó 
részén lévő szám a kártya sorszáma, aminek játék
közben is lesz szerepe.

A császári udvar
A játék alapszabályai nem változnak.

Minden hadvezérnek vannak megbízható hívei a császá-
ri udvarban, akik igyekeznek uruk számára elnyerni a
császár kegyét, ajándékait és privilégiumait. 
Azonban az, aki túl sok �gyelmet fordít a császári udvar
intrikáira, könnyen alulmaradhat a csatatereken...

Az előcsarnok.

15 kockatoronykártya: Ezek segítségével lehet a
seregekből udvaroncokat csinálni.
játékszabály



Előkészületek
Az alapjáték előkészületeit mind végre kell hajtani.

A kockatorony feltöltése során 2 zöld paransztsereg, 2 
kék, 2 piros és 1 lila sereg esett ki a tálcába. Az előcsar-
nokra 2-2 piros és kék, valamint 1 lila udvaronc kerül;
a kék, piros és lila seregek a tálcából visszakerülnek tu-
lajdonosaik készletébe.

A 4 udvaroncos mezőre a
10-es kártya kerül, a 3 
udvaroncos mezőre a 8-as,
a 2 udvaroncos mezőre
pedig a 2-es lap.

A normál játékmenet tavasszal, nyáron és ősszel 2 új
lépéssel bővül. A tél egyáltalán nem változik.

Az új lépések:

Amikor ez a lépés van soron:       Akciók megtervezése,
licitálás, a játékosok a kiegészítő játékostáblájukon is 
terveznek akciókat.

Jobb oldalon látható az új játékmenet.

A kegypakli legfelső három lapját fel kell csapni és kép-
pel felfelé le kell rakni a császári udvarra, a fogadóterem
megfelelő mezőire.

1 kiegészítő játékostáblát

7 udvaroncot saját színében
3 kockatoronykártyát

A császári udvart a játéktábla mellé kell tenni.

Minden játékos kap még:

A játékosok kiegészítő játékostáblájukat játékostáblájuk
mellé rakják, mellé udvaroncaikat és kockatoronykártyá-
ikat. Ötnél kevesebb játékosnál a felesleges udvaronco-
kat és kockatoronykártyákat vissza kell tenni a dobozba.

A kockatorony feltöltésénél mindenki annyi udvaron-
cát rakja a császári udvar előcsarnokára, ahány serege
kiesett a toronyból a tálcába; a seregeit mindenki visz-
szaveszi saját készletébe.

A kegykártyákat meg kell keverni és képpel lefelé húzó-
pakliban le kell rakni a játéktábla mellé.

A játék menete

Kegykártyák kiterítése
A császári udvar akciói

Akciókártyák kiterítése

Bónuszlapkák kiterítése
Kegykártyák kiterítése

A császári udvar akciói

Akciók megtervezése,
licitálás

Aktuális esemény
Játéksorrend

Akciók végrehajtása

Az új lépések részletesen

Kegykártyák kiterítése

A 4 udvaroncos mezőre az a kártya kerül, amelyik sor-
száma a legnagyobb; a 2 udvaroncos mezőre kerül a
legkisebb sorszámú kártya, a 3 udvaroncos mezőre 
pedig a harmadik (a másik kettő közötti sorszámú) lap.



A kiegészítő játékostáblák három akciómezője:

Ha egy akciómezőre kockatoronykártya* lett lerakva, a 
játékos azonnal kivesz (óvatosan) a kockatorony tálcájá-
ból a mező szerinti számú (1-3) saját sereget. Ezután a 
készletéből felrak ugyanennyi udvaroncot a császári udvar 
előcsarnokára. A tálcából kivett seregek visszakerülnek 
saját készletébe.

Normál akcióik tervezésével párhuzamosan a játékosok a
kiegészítő játékostáblájukon is megtervezik akcióikat, 
ugyanúgy képpel lefelé lerakott kártyákkal.

A játékosoknak, ha képesek rá, kiegészítő játékostáblájuk
minden akciómezőjére le kell rakniuk egy kártyát.
A kiegészítő játékostáblák akciómezői lehetővé teszik se-
regek udvaroncokra váltását. A mező függvényében 1, 
2 vagy 3 seregből lesznek udvaroncok, akik azután a csá-
szári udvarra kerülnek.

Ha egy akciómezőre tartománykártya lett lerakva, a já-
tékos azonnal levesz az adott tartományáról a mező sze-
rinti számú (1-3) saját sereget. Ezután a készletéből fel-
rak ugyanennyi udvaroncot a császári udvar előcsarnoká-
ra. A levett seregek visszakerülnek saját készletébe.

Legalább 1 seregnek maradnia kell az adott tartomá-
nyon.

Kockatoronykártyák

Akciók megtervezése, licitálás

Minden beváltott seregért egy udvaronc jár.

1 sereg beváltása 2 sereg beváltása 3 sereg beváltása

Fontos: A kiegészítő játékostáblák akciómezőire a kár-
tyákat elforgatva kell lerakni.Aszerint, milyen kártyákat raktak a játékosok kiegészítő

játékostáblájuk akciómezőire, a     Császári udvar akciói
során történnek vagy nem történnek meg a beváltások.

Tartománykártyák

Példa: Éva felfedi a 3 udvaroncos akciómezőjére lerakott
lapot: Vogtland tartománykártyája az. Vogtlandról vissza-
veszi 3 seregét, és készletéből a császári udvar előcsarnoká-
ra rak 3 udvaroncot. Vongtlandon 1 serege maradt.

Példa: Éva felfedi a 2 udvaroncos akciómezőjére lerakott
lapot: egy kockatoronykártyát. A torony tálcájából 2 se-
regét készletébe, onnét 2 udvaroncát az előcsarnokra rakja.

Pénzkártyák
Ha egy játékos nem akar seregeket udvaroncokra váltani,
az akciómezőre pénzkártyát rak. Ilyenkor egyáltalán 
nem hajtja végre az adott akciót. A lerakott pénzkártyán
látható tallérok nem számítanak.

Ha egy akció nem hatjható végre teljesen (például nincs
elég sereg a tartományon vagy a kockatorony tálcájában,
nincs elég udvaronc a készletben), az akció semennyire
sem hajtódik végre.

* A normál játékostáblára lerakott kockatoronykártya
pénzkártyaként kezelendő - a játékos nem hajtja végre
az adott akciót.
A licitmezőre lerakott kockatoronykártya 0-s pénzkár-
tyaként kezelendő.

Példa: Éva felfedi az 1 udvaron-
cos akciómezőjére lerakott lapot: 
egy pénzkártyát. Az adott akciót
nem hajtja végre.



Éva egy-egy pénzkártyát, kockatoronykártyát és tarto-
mánykártyát rakott kiegészítő játéktáblájára. Összesen
tehát 5 udvaroncát rakja fel az előcsarnokra.

Évának (sárga) van a legtöbb udvaronca az előcsar-
nokban, ő rakja át az összeset a fogadóterembe. Úgy
dönt, elveszi a 8-as kártyát: 3 udvaroncát visszarak-
ja a készletbe, utána végrehajtja a kártyát. Utána
Gergő (piros) jön, neki volt a második legtöbb udva-
ronca. Ő elveszi a 2-es kártyát és végre is hajtja, mi-
után 2 udvaroncát visszarakta a készletbe.

A játékosok játékssorendben kerülnek sorra, és egyesével
felfedik a kiegészítő játékostáblájukra lerakott kártyákat,
végre is hajtva azokat (l. az előző oldalon).

Annak a játékosnak az udvaroncai járulnak először a csá-
szár elé, akinek a legtöbb udvaronca várakozik az előcsar-
nokban, utána annak a játékosnak az udvaroncai, akik a
második legtöbben vannak, és így tovább. Egyenlőségnél
a játéksorrend szerint jutnak kihallgatáshoz az érintettek.

Miután kiderült az új játéksorrend, a játékosok végrehajt-
ják akcióikat a császári udvarban - vagyis előbb kerül sor 
ezekre az akciókra, és csak azután az alapják akcióra.

A játék vége

A játék ugyanúgy ér véget, mint az alapjátéknál.

A császári udvar akciói

Az akciók végrehajtása két lépésből áll:

1) Kártyák felfedése és udvaroncok felrakása

Vagyis először a kezdőjátékos felfedi a 3 udvaroncos 
mezőn lépvő lapját és aszerint végrehajtja az akciót; utána
a 2 udvaroncos mezőn lévő lapot fedi fel és hajtja végre,
végül az 1 udvaroncos mezőn lévőn. Miután végzett,
csak ezután kerül a sor bal oldali szomszédjára.

Miután mindenki végzett a lapfelfedéssel és az udvaron-
cok felrakásával, következhet a második lépés.

2) A császár kegye

A soron lévő játékos összes udvaroncát átrakja az előcsar-
nokból a fogadóterembe, ahol azok a császár kegyét kérik:
a játékos elvehet egyet az ott lévő kegykártyák közül - de
ez nem kötelező. Ha elvesz egy kártyát, annyi udvaroncát
vissza kell raknia készletébe, ahány udvaronc ikonja látha-
tó a kártya mezője alatt (2-4). Ezután azonnal végre kell
hajtania a kártya hatását (amennyiben ez lehetséges); utá-
na a kegykártya kikerül a játékból.

A lépés véget ér, miután valaki elvette a fogadóteremről 
az utolsó kegykártyát - aki még nem került sorra, nem is
fog.

Miután a lépés véget ért így vagy úgy, a fogadóteremből
az ott lévő összes udvaroncot vissza kell tenni az előcsar-
nokba, a fogadótermen maradt kegykártyákat pedig el
kell távolítani a játékból.
Ezután a játék az alapszabályok szerint folytatódik.

Erikának és Gábornak ugyanannyi udvaroncva volt
az előcsarnokban, de Gábor (szürke) előbb van a já-
téksorrendben, ő rakja át udvaroncait a fogadóte-
rembe. Azonban sem ő, sem az utána jövő Erika nem
veheti el a 10-es kártyát, mivel ahhoz 4 udvaronc 
kellene.

Fordító: H-alga & �aur


