
1815-öt írunk, Európát feldúlták a birodalmak nagyhatalmi 
törekvései. Európa egészének elfoglalása nem csak katonák 
masíroztatásáról szól, inkább az érzékeny egyensúly 
fenntartásáról a király, a tábornokai és a háborúkat finanszírozó 
bankok között, ahogy a birodalom a határait háborúval kitolja.

A hatalmi egyensúly győzelemhez vezet!

TARTALOM
A hatalmi egyensúly minden szükséges elemet 

tartalmaz, ami Európa meghódításához kelleni fog.

A játéktábla
A játéktábla Európa országait ábrázolja 1815.

táján, mikor is A hatalmi egyensúly játszódik. A
játék érdekében természetesen némileg elvonatkoz-
tattunk a pontos valóságtól.

Bábuk
6 különböző színű bábu létezik, összesen 45 

darab színenként, melyek 3 különböző bábufajtára 
oszlanak: 15 király, 15 tábornok és 15 bankár. A
játékosok ezeket a bábukat rakják le és mozgatják a

játéktáblán a győzelem 
érdekében. (A játékban 
van 2 extra darab minden 
bábuból, arra az esetre ha 
valamelyik elveszne.)

A szabálykönyvben ezeket 
(királyokat, tábornokokat és bankárokat)
együttesen bábuknak fogjuk nevezni.

Birodalom jelzők
Minden birodalom rendelkezik egy jelzővel, 

melyen a játéktáblán is ábrázolt zászlóikat láthatjuk. 
Ezt a jelzőt a játék összeállítása során használjuk, 
illetve a játék során az adott játékos fővárosának és 
birodalmának jelzésére szolgál.

TÁBORNOK KIRÁLYBANKÁR

A hatalmi egyensúly



Referencia kártyák
A játékmenet megkönnyítése érdekében, min-

den játékos kap egy referencia kártyát, mely a fordulók 
során elvégezhető akciókat sorolja fel, és leírja, hogy 
melyik bábu melyik másik típusú bábut üti ki.

Pontozó sáv
A pontozó sávon az elért eredményeket tartjuk 

nyilván (lásd a bővített játékmenet leírást).

ÖSSZEÁLLÍTÁS
Először, hajtsuk szét a játéktáblát és fektessük le 

egy sík felületre úgy, hogy a tábla széleinél elegendő 
hely maradjon a többi játékelem számára.

Ezután válasszunk ki annyi birodalom jelzőt, 
ahány játékos részt fog venni a játékban. A kiválasz-
tott jelzőknek egymással szomszédos birodalmaknak 
kell lenniük. Például, ha csak három játékos játszik,
és Angliát illetve Franciaországot választottuk, akkor 
Oroszországot és Ausztriát nem szabad választani, mert 
egyik birodalommal sem szomszédosak; Konstanti-
nápolyt Angliával szomszédosnak tekintjük, mivel 
Málta közvetlenül kapcsolódik Törökországhoz (lásd a 
játéktábla alján Málta territóriumát). A birodalom 
jelzők kiválasztásának módját — azaz, hogy ki melyik 
birodalmat fogja irányítani — a játékosokra bízzuk (pl., 
kockadobás segítségével, dobozból találomra kihúzott 
jelzőkkel, stb.). Minden birodalom, amit nem 
választottak ki semlegesnek tekintendő, és a többi 
semleges területtel megegyező bánásmód alá esik.

Ha már kiválasztottuk a játék során aktív birodalom 
jelzőket, akkor véletlenszerűen osszuk őket szét a 
játékosok között. A játékosok ezután kiválasztanak 
egy színt, mely az ő birodalmukat jelképezi és 
elveszik a hozzá tartozó 45 bábut (15 darab típu-
sonként).

Minden játékos lerak egyet minden bábu típus-
ból (tábornok, király és bankár) a fővárosa területére
(arra a helyre, ahol a birodalmának zászlója van).

Végül, véletlenszerűen ki kell választani a kezdő 
játékost. A kezdő játékos még egyet lerak minden 
bábu típusból (tábornok, király és bankár) a birodalma 
bármely másik területére, a főváros kivételével.

Ez bármilyen terület kombinációban lehet-
séges, pl., lerak 3 bábut különböző területre, vagy 2 
bábut lerak egy területre és a harmadikat egy 
másikra, stb. Az asztal körül az óramutató járása 
szerint haladva a többi játékos is lerak három 
további bábut, a fentiek szerint.

Most már készen álltok a játék elkezdésére!

HOGYAN KELL JÁTSZANI A JÁTÉKOT?
A játékos egy fordulója során végezhet 1 tábor-

nok akciót, 1 király akciót és 1 bankár akciót. A
játékosnak a táblán levő bábuinak számától 
függetlenül mindig csak 3 akciója van, minden bábu 
típushoz 1 (lásd a sikeres birodalom bekezdést, 
mint kivételt). A játékosnak nem kell az összes 
akcióját elkölteni egy forduló során; felhasznál-
hatja mindet, egy részét, vagy ha úgy dönt, akkor 
egyiket sem.

Az elvégzett akcióktól függetlenül egy 
területen soha nem lehet három bábunál több, 
függetlenül attól, hogy ugyanazon vagy különböző 
birodalom bábuiról van szó.
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Egy bábunak nem kell a saját területéről elmoz-
dulnia ahhoz, hogy kiüssön egy ellenséges bábut, ha 
az adott ellenséges bábu már azon a területen áll.
Azonban, ha egy játékos mozgás nélkül támad, 
akkor a támadó bábu abban a fordulóban már nem 
mozoghat egy másik területre.

Duplázó akció
Egy bábu megduplázhatja önmagát egy területen. A

játékos egyszerűen csak kiválasztja a megduplázni 
kívánt bábut és lerakja az újat is a területre. Ezen 
akció folyományaként nem kerülhet 3-nál több bábu 
egy területre.

A KIÜTÖTT BÁBUK
Ha egy adott típusból az összes bábut kiütötték, 

akkor azt a bábu fajtát már nem lehet újra játékba 
hozni; a játékos a játék végéig nélkülözni kénytelen 
az adott bábu típus használatát.

SIKERES BIRODALOM

Akció végzésekor a következő fajták közül 
választhatunk:

• Mozgás akció: mozgass egy bábut egy 
szomszédos területre.

•    Támadás akció: támadj meg egy másik 
bábut, aki egy saját bábuddal azonos 
területen áll, vagy a saját bábudat mozgasd 
egy ellenséges bábu területére és ott támadd 
meg.

• Duplázó akció: egy bábu megduplázása 
egy adott területen.

Mozgás akció
Egy bábu egy területre mozoghat feltéve, ha ott 

még csak 2 vagy kevesebb bábu áll; a 2 vagy 
kevesebb limit független attól, hogy a bábuk 
ugyanazon vagy különböző birodalomhoz tartoznak. 
A vizes régiókon keresztül vezető, pontozott vonallal 
összekötött területek mozgás szempontjából szomszé-
dosnak tekintendőek, a vonal hosszától függetlenül. Ezt 
a mozgást a célterületen álló bábuk hovatartozásától 
függetlenül elvégezhetjük. A bábuk üresen is hagy-
hatnak egy területet a mozgás akció által.

Egy mozgás akció során, ha a területen ellenséges 
bábuk vannak, vagy akár olyan bábu, amit az oda 
mozgó bábu típus kiüthet, akkor nem történik tá-
madás.

Támadás akció
Egy bábu bemozoghat és megtámadhatja a szom-

szédos területet feltéve, ha az adott területen még 
csak 3 vagy kevesebb bábu van; a 3 vagy kevesebb 
limit független attól, hogy a bábuk ugyanazon vagy 
különböző birodalomhoz tartoznak. Ez nem ütközik 
a “3 bábunál több egyszerre nem lehet egy területeten” 
szabályba, mivel az oda mozgó bábu automatikusan 
kiüti az ellenfél egyik, már ott levő bábuját.

A bábuk az alábbi szabályok betartása mellett 
támadhatnak és üthetnek ki más bábukat:

• egy tábornok bábu kiüt egy király bábut
• egy király bábu kiüt egy bankár bábut
• egy bankár bábu kiüt egy tábornok bábut 
A területen levő bábuktól függetlenül, egy 

támadás akció csak egyetlen bábut üt ki az adott 
területen. Ha egy bábut kiütnek, az visszakerül a 
játékos bábu tartalékai közé, későbbi használatra.

Bármely olyan forduló kezdetén, amiben egy 
játékosnak kizárólagos irányítása van a birodalma 
összes területe felett (azaz nincs ellenséges bábu a 
birodalma egyik területén sem), az adott játékos egy 
extra akciót kap jutalmul. Ez a negyedik, bónusz 
akció a fenti akciók bármelyike lehet. A negyedik, 
bónusz akciót olyan bábuval lehet elvégezni, ami az 
adott forduló során még nem lett aktiválva, vagy egy 
olyan bábu is végezheti, ami már végzett akciót.

A játékosok nem kapnak egy bónusz 
ötödik akciót, még akkor sem, ha egy másik
birodalomban is kizárólagos irányításuk van.



ELSŐ PÉLDA
A lenti ábrán a példajáték az összeállítás után 

éppen elkezdődik. Brian Angliát irányítja, és ő kezdi 
a játékot. Van egy király akciója, egy bankár akciója
és egy tábornok akciója, amit végrehajthat mielőtt a 
forduló véget érne.

Bár mozgathatná a tábornokát Cornwallból Nor-
mandiába (a normandiai tábornok nem befolyásolná 
ezt a mozgást), a Párizsban álló bankár jó védelmet 
nyújt ezen akció ellen, mivel a francia játékos
valószínűleg kiütné a tábornokot egy támadás akció-
val, a párizsi bankárt Normandiába mozgatva. Ezért
Brian úgy dönt, hogy növeli az erőit, így a tábornok 
akcióját duplázásra használja Cornwallban; a következő 
forduló során ismét Normandiára koncentrálhat vagy 
átmozoghat Közép-Angliába; de Londonba csak egy 
mozgás akciót végezhet, ha a következő forduló ele-
jén 2 vagy kevesebb bábu lesz azon a területen.

Brian Londonból egy mozgás akciót indíthat az 
ott levő három bábu egyikével Cornwallba, Közép-
Angliába, Hollandiába, Hannoverbe vagy Dániába. 
Brian úgy dönt, hogy agresszív lesz és azon gon-
dolkodik, hogy elvégezhetne a tábornokával egy tá-
madás akciót Hollandia ellen, kiütve az ottani német 
királyt. Azonban, mint Párizs esetében, a bankár 

Vesztfáliában azzal fenyeget, hogy a német játékos
a fordulója során elvégezhet egy támadás akciót és 
könnyen kiütheti Brian királyát. Brian ezért a király 
akcióját egy egyszerű mozgásra használja Londonból
Hollandiába. Ebben a fordulóban semmi nem történik itt, 
mert a királyok nem ütik ki egymást. Viszont, a német 
játékos elvesztheti Vesztfáliát Brian következő fordulója 
alatt, mert a király támadása kiütheti a bankárát. Ezt 
megelőzendő, a német játékosnak el kell mozognia a
tábornokával Brunswickból Hannoverbe vagy Hes-
sébe a saját fordulója alatt, hogy védve legyen 
egy ilyen lépés ellen. Brian akciói ellenakcióra 
késztetik a német játékost, és így Briannél marad 
a helyzet irányítása.

Befejező akcióként Brian Hollandia 
megerősítése helyett, a bankár akciójával inkább 
Dániába mozog. Ezáltal majd elvégezhet ott egy 
duplázó akciót a következő fordulójában és elkezd-
heti egy csapat felépítését, amivel megoszthatja
Brunswick és Rajna/Vesztfália területeket, ezáltal 
könnyebben elfoglalhatja, mivel a német játékos így 
csak nehezen tud majd utánpótlást juttatni ide.

Brian most már elvégezte a király akcióját, a 
bankár akcióját és a tábornok akcióját is, tehát a for-
dulója ezzel véget ér.



MÁSODIK PÉLDA
Nézzük meg a fenti ábrát és tételezzük fel, hogy

minden ugyanolyan kivéve, hogy Anglia sikeres biro-
dalmi státuszt ért el és ezért van egy extra negyedik 
akciója. Ez egy rakás új lehetőséget kínál, mivel a 
játékos a negyedik akciót végeztetheti egy még nem 
aktivált bábuval, vagy akár két akciót végezhet 
ugyanazon bábuval is. A következőkben a negyedik 
akció különböző felhasználásaiból szemezgetünk.

Ahelyett hogy a bankárral csak Dániába mozogna,
Brian elvégezhet egy mozgás akciót Dániába, majd 
egy másik mozgás akciót Mecklenburgba és ezáltal 
jelentős nyomás alá helyezné Németországot. Vagy 
ragaszkodhatna eredeti tervéhez, de felgyorsíthatja 
azt egy Dániába irányuló mozgás akcióval, majd 
ugyanazzal a bankár bábuval, egy duplázó akcióval 
egy újabb bankárt rakhat le Dániába.

Egy másik változat szerint Brian Cornwallban
elvégezhet egy duplázó akciót, majd egy mozgás 
akcióval Közép-Angliába vagy Normandiába mo-
zoghat, így Cornwallt egy tábornok védené és
Brian képes lenne egy másik tábornokot mozgatni 
valahova máshová. Végezhetne egy duplázó akciót 

majd egy újabb duplázást, és így Cornwallban
három tábornok maradna.

Londonban a fenti opciókon felül, Briannek
számos más potenciális akciója lehetséges. A tábor-
nokkal elvégezhet egy támadás akciót, hogy kiüsse a 
királyt Hollandiában, majd mozoghatna Normandiá-
ba, a Rajna-vidékre, Vesztfáliába vagy Hannoverbe. 
A Hollandia elleni támadás akció után egy duplázó ak-
ció jöhetne, egy újabb tábornokot adva Hollandiába. 
Dönthet úgy, hogy elveszi Vesztfáliát a német 
játékostól, hogy biztosítsa, hogy a német nem ér el 
sikeres birodalmi státuszt, mivel ez számára igen 
fontos lenne, tehát egy normál, tábornokkal végzett, 
hollandiai király elleni támadás akció után, a kirá-
lyával mozoghat Hollandiába, így Brian a negyedik, 
bónusz lépését a királyra oszthatja, megtámadva 
Vesztfáliát és kiütve az ottani bankárt.

Az itt felsoroltak nem fedik le az összes lehetőséget, 
de jó példát adnak arról, hogy a negyedik, bónusz 
lépést mennyire hatékonyan lehet felhasználni.
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A JÁTÉK MEGNYERÉSE
A játékosok úgy nyerik meg a játékot, hogy pontokat kapnak a területek megszerzéséért. Az egyes játékosok 

pontjainak száma a játék során emelkedik és csökken, ahogy a területeket megszerzik vagy elvesztik, ezért a 
játékosoknak számon kell tartaniuk a pontszámukat, hogy lássák ha valaki megnyeri a játékot. Az alábbiak-
ban a pontok megszerzésének módjait találhatod:

• Minden terület után, amit egy játékos birtokol (azaz nincs ott az övén kívül másnak bábuja), az 
adott játékos kap 1 pontot.

•    Minden olyan főváros terület után, ahol egy játékosnak van királya, tábornoka és bankár bábuja, az 
adott játékos 3 pontot kap, azon az 1 ponton felül, amit a főváros területének ellenőrzéséért kap. Ez 
bármely birodalom fővárosa lehet, tehát egy játékos akár többszörösen is megkaphatja ezt a pontot, 
ha több terület fővárosát ellenőrzi. A játékosnak mind a három típusú bábuból kell, hogy legyen az 
adott fővárosban egy-egy, hogy megkapja a pontokat.

Egy játékos, ha a fordulója során bármikor eléri a lenti táblázatban felsorolt szükséges pontmennyiséget,
akkor az a játékos azonnal megnyeri a játékot.

Ha egy játékos a fordulója alatt bármikor megduplázná egyik típusú bábuját, de nem tudja elvégezni 
ezt az akciót, mert az adott bábu típusból már minden darab a játéktáblán van, akkor a játék azonnal véget 
ér, a pontokat a fenti szabályok szerint össze kell számolni és a legtöbb pontot elérő játékos nyeri a játékot.

Ha bármikor döntetlen pontszám alakulna ki, akkor pontegyezők közül az a játékos nyer, akinek a 
legtöbb bábuja van a táblán; ha ez az érték is döntetlen, akkor a játék döntetlen eredménnyel ér véget.

A játékosok száma A nyeréshez
   szükséges pontok száma

  2 30
  3 27
  4 24
  5 21
  6 18
  5 21
  6 18



BŐVÍTETT JÁTÉKMENET
A következőkben a bővített játékmenet szabályait 

találod, melyek élvezetesebbé tehetik a Hatalmi 
egyensúly játékélményét!

Elnyert pontok nyomonkövetése
A standard Hatalmi egyensúly játék során min-

den játékos fejben követi az elnyert pontjai számát, 
mely egyfajta “sötétben tapogatózás” érzéssel jár, 
mivel a játékosok elfelejthetik, hogy ellenfeleik 
milyen közel (vagy távol) állnak a győzelemhez. 
Azonban, néhányan nem élvezik ezt a fajta játékot
és azt szeretnék, hogy az asztal körül mindenki 
pontosan legyen tisztában azzal, hogyan áll a pontok 
dolgában.

Ha a játékosok nyomon szeretnék követni 
a pontok állását, akkor vegyük elő a pontozó sávot 
és rakjuk le a játéktábla mellé. A játékosok a biro-
dalom jelzőjüket használják a sávon a pontszámuk
nyomonkövetésére. Minden forduló végén az aktív 
játékos összeszámolja az aktuális pontszámát (ahogy 
azt a játék megnyerése fejezetben leírtuk) és ennek 
megfelelően átállítja a sávon a birodalom jelzőjét.

Birodalmak kiválasztása
A véletlenszerűen kiválasztott birodalmak helyett, a

játékosok további stratégiai lehetőségeket adhatnak 
a játékhoz, ha összeállításkor kiválasztják az irányítani 
kívánt birodalmat. Találomra kiválasztják, hogy ki 
kezdi el a birodalom választást, majd ezek után az 
óramutató járásának megfelelően halad a kiválasztás.

Bár a játék tökéletesen élvezhető akkor is, ha a 
játékosok a tábla másik, átellenes oldalán levő birodal-
makat irányítják, az ilyen összeállítás jelentősen meg-
növelheti a játékidőt 2 vagy 3 játékos esetén. Ezért 
javasoljuk, hogy a már kiválasztottakkal szomszédos 
birodalmat válasszanak maguknak a játékosok.

Mindazonáltal, teljességgel a játékosokon múlik, 
hogy milyen módszerrel választanak birodalmat.

Erősebb semleges birodalmak
A szokványos Hatalmi egyensúly

játékmenetben, ha 6 játékosnál kevesebb van, amint 
egy játékos elfoglalja egy semleges birodalom 
fővárosát mindhárom típusú bábuból eggyel, akkor 
3 pontot nyer. Ha a játékosok erősebb semleges 
birodalmakat szeretnének, akkor csökkenthetik a 
könnyen megnyerhető pontok számát. 

Ezen szabálymódosítás esetén 1 pont jár a főváros 
elfoglalásáért. Azonban, a játékos nem kapja meg a
3 további bónusz pontot — függetlenül attól, hogy a
3 különböző típusú bábu is jelen van — csak akkor 
ha az adott semleges birodalmat teljesen uralma alá 
hajtja (lásd a sikeres birodalom bekezdést).

A kiütött bábu típus újraélesztése
A normál játék során, ha az egyik bábu típus összes 

darabját kiütik, akkor már nem lehet visszahozni a 
játékba. Ez a szabály variáció egy kicsit elnézőbb az 
elveszett bábu típusok újbóli játékba hozásával.

Ha egy bábu típus összes darabját kiütik, akkor a 
játékos a következő fordulója alatt az adott bábu tí-
pushoz tartozó akcióval lerakhat egy darab ilyen bábut 
a fővárosába. Ez az akció azonban továbbra sem   
sértheti meg az egy területen max. 3 bábu szabályt.

Ha egy játékosnak már nincs bábuja a fővárosában, 
akkor lerakhat egy bábut olyan területre, ahol egy másik 
bábuja áll, azonban a fővárosához legközelebb eső 
területet kell választania (ha két, egyenlő távolsá-
gra levő ilyen terület is létezik, akkor a játékos 
választhat a kettő közül).

Ez azt jelenti, hogy még egy idegen bábu fővárosi 
jelenléte ellenére is az aktív játékos továbbra is tud 
bábut lerakni, ha a fővárosában van saját bábuja. 
Azonban, nem tud lerakni egy bábut és támadni, azaz 
csak 2 bábu lehet lerakás előtt a főváros területén (a
játékos saját bábuja és egy ellenfélhez tartozó bábu) 
ilyen esetekben.

Ha a játékos rendelkezik egy negyedik, bónusz 
akcióval (lásd a sikeres birodalom bekezdést), akkor 
létezik egy másik lehetőség is. A játékos lerakhatja a 
bábut a területre és a negyedik akcióját erre a bábura 
ruházva kiütheti az ott levő ellenséges bábut (feltéve, 
ha a lerakott bábu alkalmas a támadás akció végre-
hajtására).

Teljes dominancia
A normál játékban a játékosok a megadott 

pontszámot próbálják elérni a győzelem érdekében
(lásd a játék megnyerése fejezetet). A teljes domi-
nanciánál a győzelmi pontszám limitet félretesszük. 
Ehelyett, a győzelemhez egy játékosnak ki kell ütnie 
ellenfelei összes bábuját a játéktábláról.

Bár ez igen brutális és egyben mókás játékmód, 
de ugyanakkor drasztikusan megnövelheti a játék 
hosszát.
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Referencia kártya
Forduló:

- 1 király akció
- 1 tábornok akció
- 1 bankár akció

Akció típusok:
- mozgás akció
- támadás akció
- duplázás akció

Bónusz akció:
1 extra akció jár, ha a forduló elején egy birodalom összes 
területét a játékos ellenőrzi (csak az ő bábui vannak ott).

Pontozás:
- 1 pont jár minden ellenőrzött területért
- 3 pont jár, ha egy birodalom fővárosában a játékosnak 
  mindhárom bábu típusból van egy-egy bábuja

Győzelem:
- a játékosok száma:       2    3    4    5    6
- a szükséges pontok száma: 30  27  24  21  18


