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Ez egy háromszemélyes játék - se többen, se kevesebben nem játszhat-
játok. Mind egy-egy jelentős főnemesi családot irányítotok: a fehér a
Radziwill, a kék a Potocki, a vörös a Sapieha. Ebbéli szerepetekben
óvatosan egyensúlyoznotok kell az egyéni érdek és országotok haszna
között.

A játék négy fordulóból áll, mindegyik forduló több fázisból. Min-
den fordulóban idegen seregek törnek Lengyelországra. Északról
előbb a Német Lovagrend támad, azután a svédek, végül a poroszok.
Északkeletre található Oroszország, amelynek hatalma egyre csak
növekszik. Délkeleten a tatárok laknak, ez az örökkön fosztogatni
vágyó népség. Igaz, ellenük védekezve a kozákokhoz folyamodhat-
tok, de ők sem valami megbízhatók... Délen, túl a Kárpátokon a
mindig veszélyes Oszmán Birodalom található. Dicsőséget nyerhet-
tek a muszlimok ellen harcolva, sőt még Bécs felmentésére is kilova-
golhattok. Végül nyugatra ott van a Habsburgok birodalma. A 
játék nagy részében ők “barátok”, annyiban mindenképp, hogy a 
közvetlen hódítás helyett csak politikai befolyásra törnek. Az utolsó
fordulóban azonban ők is kimutatják a foguk fehérét, ők is országo-
tokra rontanak.

Lengyel főnemesként számos kisnemes szolgál nektek a�éle familiá-
risként. Minden forduló elején el kell döntenetek, hová külditek őket, 
hogy sereget toborozzanak, hadjáratot indítsanak, képviseljék az érde-
keiteket a helyi kormányzat előtt, fületek, szemetek és szájatok legye-
nek a királyi udvarban, és más e�élék. Ők a legfontosabb erőforrásai-
tok, eszerint bánjatok velük.

Birtokaitokból jövedelmet húztok, és birtokaitokat is gyarapíthatjá-
tok. Egy birtok értéke aszerint változik, mennyire kímélik meg a 
háborúk - a tatárok feldúlta birtokokból kevesebb bevétel származik. 
De gondos sáfárok, képzett intézők felfogadásával is növelhetitek a 
birtokok jövedelmezőképességét.

Dicsőséget az ellenséggel csatázva nyertek, még akkor is, ha magát 
a háborút el is veszítitek. De hírnévre másként is juttok, például 
jezsuita iskolák támogatásával, városok alapításával. A játék végén a
birtokaitok is növelik dicsőségeteket.

A játékot az nyeri meg, akinek családja a legtöbb dicsőséget gyűjtöt-
te a játék során. 

 

 

 

Tartozékok

Az Isten játszótere Lengyelország történelmét öleli át
az 1400-as évektől az 1700-as évekig, a Német Lovag-
rend elleni küdelemtől az ország feldarabolásáig.

4 vörös gyalogos 

3 vörös lovas 

1 vörös ágyú

20 vörös 
nemeskocka

25 fekete  
ellenségkocka

25 török 
ellenségkocka

25 tatár  
ellenségkocka

25 Habsburg 
ellenségkocka

10 Habsburg
befolyásjelző

25 orosz 
ellenségkocka

12 vörös nemes, 0-tól 5-ig
mindegyikből kettő

4 dobókocka

16 vörös
korong

8 intézőkorong

2 kozák lovas

12 kék nemes, 0-tól 5-ig
mindegyikből kettő

22 aranyérme

16 kék
korong

3 jelző

2 városkorong

12 fehér nemes, 0-tól 5-ig
mindegyikből kettő

22 ezüstérme

16 fehér
korong

5 birtokkorong

egyezségkorong

4 kék gyalogos 

3 kék lovas 

1 kék ágyú 

20 kék 
nemeskocka

4 fehér gyalogos

3 fehér lovas

1 fehér ágyú 

20 fehér 
nemeskocka

4 királyi gyalogos 

4 királyi lovas 

1 királyi ágyú 

20 királyi kocka 
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Az ellenség ereje
az egyes fordu-
    lókban.

 

Győzelmi pontok annak,
akinek a legtöbb kockája
van a dobozon.

    Egyezséghely.

A játéktábla
Ide kell rakni a 
királyi kockákat
és a királyi sere-
geket.

Az első ellenség: az első fordulóban
a német lovagok, a másodikban és
a harmadikban a svédek, a negye-
dikben a poroszok.

A második ellenség: az
oroszok. A táblázat megmutatja, hogy

a különféle seregek mennyibe
kerülnek és milyen hatékonyan
harcolnak.

A fázissáv, a fázisok
ebben a sorrendben
követik egymást.

 
  

A speciális akciók két
fázisában ezek közül
a speciális akciók 
közül választhattok.

 
 

 

A Szejm.

A kozákok doboza,
ide kell rakni a két
kozák lovast.

Birtoksáv.

A harmadik ellenség:
a tatárok.

A fordulósáv; egyben
itt látszik a királyi sereg
alapereje.

 A negyedik ellenség:
a törökök.

Lengyelország öt tartományból áll,
ezek Poroszország, Litvánia, Ukrajna,
Kis-Lengyelország és Nagy-Lengyel-
ország.

A királyi sereg ereje 
attól függ, hogy hány
nemeseteket külditek
abba szolgálni.

Az ötödik ellenség: a 
Habsburgok.

Birtok.

Danzig.

    Az intézőkorongok helye.

Ha már tudjátok, mekkora a
királyi sereg, a lapkákat rak-
játok ide.

A győzelmi pontok sávja.

Egy ellenségdoboz felépítése
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A játék meneteElőkészületek
Mind megkapjátok saját tartozékaitokat. Ezek:

Mind az öt birtoksáv 3-as mezőjére rak-
jatok egy birtokkorongot.

Kockadobással döntsétek el, ki lesz a kezdőjátékos, és ennek jelö-
lésére adjatok neki egy fekete jelzőt. Vele kezdve az óramutató
járása szerinti sorban rakjátok le egy korongotokat egy üres bir-
tokra. A birtokok minden tartományban egy sort alkotnak - 
minél közelebb van egy birtok a lengyel határhoz, annál értéke-
sebb, de annál könnyebben elérik a támadók. Az első korongot
a sor legelső, legértéktelenebb birtokára kell tenni, a sorba lera-
kott következő korongot a második legértéktelenebbre, és így
tovább.

 
 
 

 
 

 

Ezután a kezdőjátékos jelzőjét adjátok a következő játékosnak, és
ismételjétek meg a fenti eljárást, majd megint adjátok tovább a
jelzőt és újra ismételjétek meg az eljárást; ilyeténképp mind három
korongot fogtok lerakni. (A korongokat nem kell ugyanabba a
tartományba leraknotok.)

Az érméket halmozzátok a játéktábla mellé - ez lesz a bank. Az 
aranyérmék 5 tallért érnek, az ezüstök 1-et. Mind 10 tallérral 
kezdtek.

Egy fekete jelzőt rakjatok a fordulójelző első mezőjére (Jagelló),
egy másikat pedig a fázissáv első mezőjére (Bevétel).

 

A két kozák lovast rakjátok a kozákok
dobozára.

A király kockákat és a királyi sereg
lapkáit rakjátok a király dobozára.

Az intézőkorongokat rakjátok az
intézők dobozára.

Az ellenség kockáit és a Habsburgok befolyásjelzőit készítsétek a 
játéktábla mellé.

Most már kezdhetitek a játékot!

 x 20 x 16  x 12 x 4 x 3 x 1

Ide kell lerakni az első korongot.
 A következő ide rakott korong ide 
                                         kerül.

Az Isten játszótere négy fordulóból áll. Az első forduló az 1386-tól 1587-ig
tartó időszakot öleli át, a második 1587-től 1674-ig tart, a harmadik 1674-
től 1697-ig, végül a negyedik 1697-től 1795-ig. 

Minden forduló fázisokból áll. A fázisok mindig sorban követik egymást.

A fázisok sorrendje ez:

1. Bevétel
2. Nemesek
3. Királyválasztás
4. A királyi sereg
5. Események
6. Választások
7. Birtokvásárlás
8. Speciális akciók (két fázis)
9. Toborzás
10. Hadjáratok
11. Inváziók
12. Visszacsapás
13. Portyázás
14. Birtokok 
15. Győzelmi pontok
16. A forduló vége

 Első fázis: Bevétel
Mind tallérokat kaptok a bankból. Hogy mennyit, az a birtok bevé-
telétől függ, valamint az intézők jelenlététől. A birtokkorong hely-
zete a birtoksávon megszabja, hogy mennyi bevétel jár az adott tar-
tományban a birtokokért.

Amelyik birtokon van intéző, annak a 
bevétele megnő 2 tallérral.

A minimumbevétel 10 tallér; ha egy játékosnak kisebb az összbevé-
tele, 10 tallért kap.    

  A pénz elvileg korlátos - amennyi érme van a já-
  tékban -, de a gyakorlatiban szinte lehetetlen, 
  hogy ne legyen elég a pénz.

Példa:  Ha Litvániában a birtokkorong a 3-as mezőn van, a vörös játé-
kos 8 tallért kap (kétszer hármat a két birtoka miatt, még kettőt intézője 
okán), a fehér és a kék játékos pedig három-három tallért. 

A játék közben aszerint, mi történt a tartományban, mozgatni kell
a birtoksávon a birtokkorongot. Békeidőkben nő a birtokok bevé-
tele, az ellenséges támadás miatt a bevétel állandó marad, ellensé-
ges hódítás következében a bevétel csökken.
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Példa: A képen látható, hogy mely nemeseit rakta le Litvániára a három
játékos, és hogy a nemesek felfedése után eszerint felrakták oda nemeskoc-
káikat.

 

 Harmadik fázis: Királyválasztás
Lengyelországban egy időben a királyság nem volt örökletes, hanem  
mindig új királyt választott a lengyel nemesség.

Mind felraktátok egy nemeseteket a királyi sereg dobozára. Amelyikőtök
a legnagyobb értékűt rakta, az befolyásolja leginkább a királyválasztást, ő
kapja meg a kezdőjátékos jelzőjét. Egyenlőségnél az érintettek pénzzel li-
citálnak: talléraikból valamennyit (akár semmennyit) a markukba rejte-
nek, majd egyszerre felfedik licitjüket, és a legnagyobb licité lesz a kezdő-
játékos jelzője. Minden licit, akár győztes, akár vesztes, a bankba kerül.
Ha a licit is egyenlő volt, a licitek a bankba kerülnek, és új licitet kell
tartanotok, addig, amíg valaki nem győz. Abban a valószínűtlen eset-
ben, ha egyik érintett sem tud már licitálni totális pénztelensége okán,
a kezdőjátékos jelzője marad annál a játékosnál, akinél most van.

 Negyedik fázis: A királyi sereg
A királyi sereg egy részét az udvari csapatok alkotják. A fordulósáv-
ról leolvasható, hogy ez éppen mennyi - például az első fordulóban
két gyalogos és két lovas.

Az udvari csapatokhoz az általatok felállított és a királyi sereghez
küldött csapatok csatlakoznak - aszerint, milyen nemeseteket raktá-
tok a királyi sereg dobozára. A három nemes értékét adjátok össze,
és nézzétek meg a játéktábla bal alsó sarkában lévő táblázaton, hogy
még hány gyalogost, lovast és ágyút kell a királyi sereg dobozára 
raknotok az udvari csapatokon túl. Ne feledjétek, hogy az első for-
dulóban nem kerülhet ágyú a királyi sereg dobozára.

 

Példa: A vörös és a kék játékos 3-as, a fehér 2-es nemest rakott ide. A
vörös és a kék játékos licitálással döntött a kezdőjátékos személyéről, a
licitet a vörös játékos nyerte, ő kapta meg a kezdőjátékos jelzőjét.

Az ide felrakott nemesek összértéke 8. A táblázatról leolvasható, hogy
ez azt jelenti, hogy még két gyalogost és egy lovast kell felrakni a királyi
sereg dobozára, az udvari csapatok két gyalogosa és két lovasa mellé.
Mivel ez az első forduló, az egy ágyú nem kerül fel a királyi sereg do-
bozára; a második fordulótól azonban már az ágyú is elérhető.

A királyi sereg maximális mérete 4 gyalogos, 4 lovas és 1 ágyú.

 
 
 

 
 

 Második fázis:  Nemesek
A nagy lengyel arisztokrata családok vezetőjeként számos kisnemes
követ titeket. Lengyelország lakosságának közel tíz százaléka nemes,
habár egy részük semmivel sem gazdagabb az átlagparasztnál.

A titeket követő nemeseket a nagy, lapos téglatestek jelképezik. E 
fázisban döntitek el, hogy hány nemeseteket rakjátok le az egyes 
tartományokra - ez utóbb meghatározza, hogy azokban hány akciót 
hajthattok végre.

Tizenkét nemesetek van, közülük hatot az első, a másik hatot pedig
a második fordulóban fogjátok felhasználni. A harmadik forduló
elején mind a tizenkettőt visszakapjátok, és megint hatot raktok 
le, a negyedik fordulóban újra csak a megmaradt másik hatot.

 
 

Lengyelország öt tartományból áll, ezek Poroszország, Litvánia, Ukrajna,
Kis- és Nagy-Lengyelország. E fázisban mind az öt tartományra le kell
raknotok egy-egy nemeseteket, képpel lefelé; a hatodikat, szintúgy képpel
lefelé, a királyi sereg dobozára rakjátok. Pontosan hat nemeseteket rakjá-
tok le mind, se többet, se kevesebbet. Ezt a lerakást egyszerre végzitek - 
minthogy a nemeseket képpel lefelé rakjátok le, a többiek döntése nem
befolyásolhat titeket.

Miután mind végeztetek, a lerakott nemeseket forgassátok képpel fel-
felé. Amilyen szám van rajta, annyi nemeskockátokat rakjátok fel az
adott tartományra. Csak húsz nemeskockátok van, így előfordulhat,
hogy kifogytok belőlük; ha nem tudtok elég kockát felrakni, el kell
döntenetek, hová raktok fel kevesebbet. Ha többeteknél is fennáll ez
a probléma, a döntést játéksorrendben hozzátok meg.

A királyi sereg dobozára lerakott nemesek meghatározzák a királyi
sereg méretét, és nagy befolyással lesznek a királyválasztásra. A királyi
sereg dobozára nem raktok nemeskockákat.
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 Ötödik fázis: Események
Az Európa közepén elterülő Lengyelország sosem volt ellenségek hiányá-
ban: meg kellett küzdenie a német lovagokkal, a svéd hódítókkal, a 
fosztogató tatárokkal, a törökökkel, és egyre inkább az oroszokkal.

Minden tartománynak megvan a “maga” ellensége. Az ellenségek ereje
fordulóról fordulóra változik. Ráadásul az ellenség erejét még kocka-
dobás is növelheti.

A kezdőjátékos dob négy kockával. Minden dobókockát ahhoz az ellen-
ségdobozhoz kell rendelni, amelyre ez az eredmény van rányomtatva; 
ez azt jelenti, hogy az adott ellenségdobozra rá kell rakni egy adott színű
ellenségkockát,  ezáltal eggyel megnövelve a támadók erejét. A 6-os
dobások szerencsések, azok egy ellenség erejét sem növelik meg.

Példa: A kezdőjátékos dob két 2-est, valamint egy-egy 4-est és 6-ost. 
Ez azt jelenti, hogy az oroszok dobozára két zöld ellenségkockát kell
rakni, a törökök dobozára pedig egy narancsszín kockát. A 6-os dobás
miatt nem történik semmi sem.

 

Ha ez már a negyedik forduló, és a törökök elfoglalták a Habsbur-
gok országát (vagyis török kockák vannak a Habsburgok dobozán),
minden 5-ös eredménynél egy török ellenségkockát kell felraknotok
a Habsburgok dobozára.

 

 Hatodik fázis:Választások
Akkoriban Lengyelországban fejlett (de csak nemesi) demokrácia volt.
Minden tartomány képviselőket küldött az ország kormányzatába, a
Szejmbe.

Poroszországgal kezdve és az óramutató járása szerint haladva sor-
ban minden tartományban nézzétek meg, ki nyeri a választásokat.
Az nyer, akinek a legtöbb nemeskockája van a tartományon. Ő le-
veszi onnét egy nemeskockáját, majd az egyik korongját felrakja a
Szejm azon mezőjére, ahol e tartomány neve olvasható.

Ha a legtöbb nemeskocka tekintetében egyenlőség alakul ki, senki
sem győz a választásokon és nem kerül fel korong a Szejmre.

 

Akinek elég nemese van a tartományon, az megnyeri a választást,
akkor is, ha kézzel-lábbal tiltakozna ez ellen.

Példa: A poroszországi választásokat a fehér játékos nyerte. Most
következnek a litvániai választások. A vörös játékos egyértelműen
győzött, így leveszi onnét egy nemeskockáját, majd felrakja egy
korongját a Szejmre. Ha viszont neki is csak két nemeskockája
lett volna ott, miként a kék játékosnak, nem lett volna győztes és
nem került volna innét korong a Szejmre.

 Hetedik fázis: Birtokvásárlás
A nemesi családok hatalma birtokaikon alapszik. A határok még 
képlékenyek voltak, a kivágott erdők, lecsapolt mocsarak, keleti la-
katlan területek vonzották a lengyel telepeseket.

Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorban a
többiek lerakják egy korongjukat egy üres birtokra. Ugyanúgy, mint
az előkészületeknél, mindig a birtoksor üres birtokai közül a legér-
téktelenebbet kell elfoglalni. A birtok megvásárlása után a játékos-
nak le kell vennie egy nemeskockáját az adott tartományról.

Miután már mind sorra kerültetek, mind vehettek egy újabb birto-
kot, de most már két nemeskockátokat kell ehhez levennetek az 
adott tartományról. A folyamat addig ismétlődik, amíg már egyikő-
tök sem akar új birtokot vásárolni - minden birtokvásárlás két ne-
meskockába kerül. Aki egyszer is passzol, az ebben a fordulóban 
már nem vásárolhat többé birtokot.  

Olyan tartományban vásárolhattok birtokot, amelyen van ellenség-
kocka.

A vásárlás miatt a tartományokról levett nemeskockák visszakerül-
nek készletetekbe.

 

Példa: Ez az első forduló, a kezdőjátékos a vörös. Ő leveszi egy nemes-
kockáját Ukrajnáról, lerakva egy korongját a legértéktelenebb üres 
birtokmezőre. Utána fehér jön, ő egy másik tartományban vásárol bir-
tokot. Kék is leveszi egy nemeskockáját, és megvásárol egy birtokot Uk-
rajnában. Újra vörös következik, de úgy dönt, nem vásárol több bir-
tokot. Kék leveszi két nemeskockáját, megvásárolva egy újabb ukraj-
nai birtokot. Az utolsó két nemeskockáját levéve még egy birtokot 
vásárolhatna itt - de ez elég kockázatos lenne, mert ki lenne szolgál-
tatva a vörösnek és a fehérnek, megvédik-e a tartományt. Persze 
egyezséget köthetne a tatárokkal, de csak akkor, ha vörös nem veszi 
el előle ezt a lehetőséget...
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 Nyolcadik fázis: Speciális akciók
Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorban a
többiek is végrehajthatnak egy speciális akciót. Utána ez a fázis
megismétlődik, vagyis mind két speciális akciót hajthattok végre.
A legtöbb esetben az első speciális fázisban választott akció nem
befolyásolja, mi választhattok a másodikban; ez alól kivételt jelente-
nek a korlátozottan választható speciális akciók, mint a diplomácia 
vagy a városalapítás.

A speciális akciók

Intéző felfogadása  

A nemesek intézőket fogadtak fel birtokaik irányítására, hogy így
több bevételhez jussanak. Ezek az intézők nagyon gyakran a len-
gyelországi zsidó közösségből kerültek ki.

A játékos eltávolítja egy nemeskockáját egy tartományról, elvesz 
az intéződobozról egy intézőkorongot, és azt egy, az adott tarto-
mányban lévő birtokánnak korongja alá rakja. Ha a tartomány-
ban több birtoka is van, eldönti, melyikhez rakja az intézőt. Egy 
birtokon csak egy intézőkorong lehet.

Az intéző az adott birtok bevételét két tallárral megnöveli. 

Intézőből annyi fogadható fel, ahány korong van a játékban.  

Danzig

Danzig volt Lengyelország legfontosabb kikötője, a gabonát fő-
ként itt hajózták be a távoli piacok felé.

A játékos eltávolítja Poroszországról egy nemeskockáját, hogy 
nyomban kétszer annyi tallért kapjon a bankból, amennyi az
összes poroszországi (létező) birtok bevétele. Nem szükséges,
hogy legyen birtoka a tartományban.

 
 

Diplomácia

Diplomácia révén legalább egy határ biztosítható... legalábbis a 
szavak szintjén, mert nem minden egyezséget tartanak ám be!

Az egyezséghez a játékosnak el kell távolítania egy nemeskockáját
egy olyan tartományról, amely szomszédos ezzel az ellenséggel, 
valamint a Szejmről is le kell vennie egy korongját. Végül dob-
nia kell egy kockával, és az eredmény plusz két tallárt be kell �-
zetnie a bankba. Ha nincs ennyije, minden pénzét be 
kell �zetnie, de egyezség nem jön létre - valaki más is
 megpróbálkozhat egyezség kötésével.

Egy fordulóban csak egy egyezség köthető, ezért van
csak egy egyezségkorong a játékban. A megkötött
egyezség jelzésére ezt a korongot az adott ellenség 
dobozának egyezségmezőjére kell rakni.

Nem indítható hadjárat azon ellenség ellenében, akivel egyezséget
kötöttek a lengyelek; azonban a lengyel tartományokban lévő csa-
pataik továbbra is támadhatók.

A törökkel egyáltalán nem köthető egyezség. A játék első három 
fordulójában nem köthető egyezség a Habsburgokkal; a negyedik-
ben már igen, amennyiben a Habsburgok dobozában nincsen
török ellenségkocka.

Példa: Az első fordulóban a vörös játékos úgy dönt, egyezséget köt az oro-
szokkal. A Szejmről levesz egy vörös korongot, valamint Litvániáról egy
vörös nemeskockát. Dob a kockával, az eredmény 5, így hét tallért kell a
bankba raknia. Érdemes �gyelni arra, hogy a Szejmről nem szükségsze-
rűen a litvániai mezőről kell a korongot levenni.

 

Miután a játékos eldöntötte, hogy egyezséget köt, nem változtathat-
ja meg a döntését, a kockadobással kiadott költséget ki kell �zetnie.

Az egyezség megszeghető. Ha az inváziók fázisának elején legalább
két kockadobás ehhez az ellenséghez tartozik, az egyezség papírjá-
val kitörli a fenekét, és támad. (A fenti példánál maradva, ha a 
négy dobásból legalább kettő eredménye 2-es, az oroszok megsze-
gik az egyezséget.)

Az egyezség legkésőbb a forduló végéig tart ki.

 

Kockák mozgatása

A játékos leveszi tetszőleges tartományokról legfeljebb két nemes-
kockáját, lerakva azokat tetszőleges tartományokra. Ennek az ak-
ciónak nincs költsége. 

Liberum veto

Lengyelország elvileg királyság, mégis a�éle speciális “nemesi 
köztársaság”. Egy törvény előírta, hogy egy törvényi rendelke-
zés csak akkor lép életbe, ha mindenki elfogadja - egyetlen ellen-
szavazat megakadályozza az új törvény vagy a költségvetés elfo-
gadását. A kezdetekben ezt a vétót ritkán használták, ám Len-
gyelország ellenségei hamar felismerték, hogy egyetlen korrupt
nemes le�zetésével lényegében megbéníthatják a lengyel kor-
mányzatot.

A játékos egy tetszőleges tartományról leveszi egy nemeskocká-
ját, hogy a Szejmről eltávolítsa az összes korongot (a sajátjait
is). A korongokat a játékosok visszakapják.

Ez az akció rendkívüli módon meggyengíti Lengyelországot -
csak akkor szabad használnotok, ha már egyáltalán nem érdekel
titeket, mi történik országával.

 

 

 

A fegyverek joga

Egy másik lengyel törvény kimondta, hogy a nemesek vitáikat
fegyverekkel is eldönthetik. Egy idő után ez a jog a nemeseket
a királlyal szemben is megillette, mintegy törvényesítve a láza-
dásokat.

A játékos eltávolítja egy tartományról két nemeskockáját, hogy
egy ottani birtokon egy másik játékos korongját kicserélje a 
sajátjára. 

Ennek feltétele, hogy (még az eltávolítás előtt) a célpontul ki-
szemelt játékosnak kevesebb neemskockája legyen az adott 
tartományon.

Csak az a játékos választhatja ezt az akciót, akinek a legkeve-
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sebb győzelmi pontja van (ha csak valaki mással holtversenyben van
legkeveseb győzelmi pontja, már nem választhatja ezt).

Az akció csak a harmadik, valamint a negyedik fordulóban választ-
ható.

A legkevésbé értékes birtokot kell elvenni. Nem vehető el városos
birtok. Ha a birtoknak van intézője, az intézőkorongot vissza kell
rakni az intézők dobozára.

 

Példa: Ez a negyedik forduló, a kék játékosnak van legkevesebb
győzelmi pontja. Öt nemeskockája van Litvánián, míg a vörösnek
négy, a fehérnek hat. Kék eltávolítja két nemeskockáját, majd a vörös
játékos legkevésbé értékes birtokán a korongot kicseréli a sajátjára. A
fehér játékos birtokát nem támadhatta, mert a fehérnek több nemes-
kockája volt a tartományon.

Jezsuita iskolák

A svéd Vasa Zsigmond trónra lépése előtt Lengyelország nem volt
különösebben vallásos. Úgy gondolták, az ember hite csak magára
és az Istenre tartozik, így Európa többi részéhez képest nagy volt a
vallási tolerancia. Zsigmond azonban vakbuzgó katolikus volt, 
akit ez az elfogathatatlan helyzet arra ösztökélet, hogy behívja és 
iskolaalapításra ösztönözze a jezsuitákat.

Az akciót választó játékos minden olyan tartomány után, ahonnét
leveszi egy nemeskockáját, valamint be�zet két tallért, kap egy 
győzelmi pontot - ha például három tartományról vesz le egy-egy
nemest és be�zet összesen hat tallért, három győzelmi pontot kap.
Ha a játékos mind az öt tartományról leveszi egy nemeskockáját,
valamint be�zet tíz tallért, jutalmul kap két győzelmi pontot, va-
gyis összesen hét győzelmi pont jár neki.

Az akciót az első fordulóban nem választhatjátok.

Városalapítás

Hatalmas vagyonuk és hatalmuk révén a lengyel főúri családok tet-
szésük szerint alapítottak új városokat.

Ha a játékos eltávolítja két nemeskockáját egy tartományról, egy
ottani birtokára, a korongja alá rakhat egy városkorongot. A játék
végén e birtokáért háromszor annyi győzelmi pont jár majd, mint
amúgy járna.

Az akciót az első és a második fordulóban nem választhatjátok.

Fordulónként csak egy város alapítható, vagyis a játék során ösz-
szesen csak kettő.

 

 Kilencedik fázis: Toborzás
A nagy lengyel arisztokrata családoknak saját magánhadseregük volt,
amelyekkel akár saját hadjáratokat viseltek.

E fázisban csapatokat toboroztok és küldtök állomáshelyükre. Játék-
sorrendben mind vásárolhattok egyetlen sereglapkát, felrakva azt egy 
tartományra. Ezt az eljárást addig folytatjátok, amíg már egyikőtök 
sem akar többet toborozni. Aki már passzolt, az ebben a fordulóban 
már kezdhet megint toborzásba.

Ahhoz, hogy egy játékos felrakhassa egy vagy több sereglapkáját egy 
tartományra, onnét el kell távolítania egy nemeskockáját; ezután 
már bárhány egységet toborozhat ide. 

Négyféle egység állítható fel. Mindőtöknek van négy gyalogsága; egy 
gyalogos ára két tallér. Mindőtöknek van három  lovassága; egy lovas 
ára négy tallér. Mindőtöknek van egy tüzérsége; egy ágyú ára hat 
tallér, és az első fordulóban még nem toborozható tüzérség.

Végül van még két kozák lovas. A kozákokat bármelyikőtök betobo-
rozhatja, egy kozák lovas ára két tallér. Kozák csak Ukrajnára rak-
ható le. Kozák vásárlása, lerakása pont ugyanolyan, mint saját egység 
vásárlása, azonban utóbb majd bárki felhasználhatja őket, akinek 
van Ukrajnán serege. A fel nem fogadott kozák lovast, lovasokat
a tatárok dobozára kell raknotok; ők a tatárok oldalán harcolnak 
majd a lengyelek ellen.

Egy tartományon bárhány egység lehet; határt csak az szab, hogy
összesen hány sereglapkátok, illetve pénzetek van.

A forduló végén minden egységlapkát le kell vennetek a játéktáblá-
ról, nem vihetők át egyik fordulóról a másikba.

 

Ha egy játékos olyan tartományra rak sereglapkát (a kozákokat is
ideértve), ahol van ellenségkocka, a toborzási költség megfelező-
dik.

 

Példa: A kék játékos eltávolítja egy nemeskockáját Ukrajnáról, és ösz-
szesen tíz tallérért vesz oda két lovast és egy gyalogost. A fehér játékos
is eltávolítja innét egy nemeskockáját, és tizenkét tallérért felfogad két
gyalogost, egy lovast és a két kozák lovast. A vörös játékos eltávolítja 
egy nemeskockáját Kis-Lengyelországról, felfogadva ide három gyalo-
gost, két lovast és egy ágyút. Mivel a tartományon van egy török 
kocka, összesen csupán tíz tallért kell �zetnie.
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 Tizedik fázis: Hadjáratok
Most háborúba mehettek országotok ellenségei ellen, és ezáltal 
akár még az inváziókat is megakadályozhatjátok. De ha ez nem is si-
kerül, az apró győzelmeik is hírnevet szereznek nektek.

A fázis előre meg nem határozott számú körből áll. Minden körben
mind indíthattok egy hadjáratot. A fázis akkor ér véget, amikor már 
senki nem akar hadjáratot indítani. Aki már egyszer paszszolt, az 
nem indíthat újabb hadjáratot ebben a fordulóban.

Először a kezdőjátékos indíthat hadjáratot, majd az óramutató
járása szerinti sorban a többiek. A hadjáratot indító játékosnak el
kell távolítania egy nemeskockáját arról a tartományról, ahonnét
a hadjárat indul. Ennek a tartománynak szomszédosnak kell lennie
a megtámadott ellenséggel - pl. Oroszország megtámadásához Lit-
vániáról kell levenni a nemeskockát. Az eltávolított nemeskocka
visszakerül a játékos készletébe.

A hadjárat során a játékos a tartományon lévő összes gyalogosa és
lovasa miatt dob egy kockával. Ha egy gyalogosnál az eredmény 5
vagy több, talált; lovasnál a 4-es vagy nagyobb eredmény számít
találatnak. Ha a tartományon van ágyú, minden dobás eredmé-
nyéhez +1 járul. Ahány találatot ér el a játékos, annyi nemeskoc-
káját felrakja az ellenség dobozára - ezek a találati kockák. Ezeket
a nemeskockákat a készletéből rakja fel, nem a játéktábláról.

Ha a játékos 1-est dob, az adott egység megsemmisül. Ez még 
akkor is igaz, ha van a tartományon ágyú. Ha egy kozák lovas 
semmisül meg, vissza kell rakni a kozákok dobozára.

Ha a hadjárat kiindulási tartományán van egy vagy két kozák lo-
vas, és a játékosnak van legalább egy támadó gyalogosa vagy lo-
vasa, a kozákok is részt vesznek a hadjáratban. A tüzérségi bónusz
rájuk is hat. Ha egy kozák talál, a játékos saját nemeskockáját 
rakja fel az ellenség dobozára találati kockaként. A kozákok csak
a tatárokat támadják.

A játékos elérheti, hogy hadjáratához csatlakozzon a királyi sereg.
Ehhez a Szejmben kell a beleegyezést kicsikarnia, ennek jeleként
le kell onnét vennie egy korongját. A királyi sereg ugyanúgy har-
col, mint a játékos saját magánhadserege, de ha találatot ér el, ta-
lálati kockaként királyi kockákat kell felrakni az ellenség dobozára. 
A királyi kockák száma limitált. A Szejmről levett korong egyetlen 
hadjáratnak ad királyi támogatást, vagyis a játékos további hadjá-
rataiban nem vonul vele a királyi sereg - csak ha újabb korongot 
feláldoz.

Az első három fordulóban nem lehet hadjáratot indítania a Habs-
burgok ellen - végülis, ők egy többé-kevésbé baráti keresztény or-
szág, akik nem viselnek hadat Lengyelország ellen, vagyis csakis a
színfalak mögött, politikai eszközökkel. Az utolsó fordulóban 
azonban már nem �nomkodnak ők sem, így indíthattok hadjá-
ratot ellenük.

Két okból érdemes hadjáratot indítani. Az első, hogy akinek a 
legtöbb találati kockája van egy ellenségdobozon, az győzelmi 
pontokat fog kapni. A másik pedig az, hogy minden találati koc-
ka csökkeni az elkövetkezendő invázió erejét; sőt, ha összesen 
annyi vagy több találati kocka van egy ellenségdobozon, mint 
az ellenség ereje, egyáltalán nem támadnak.

Ha a hadjárat kiindulási tartományán van ellenségkocka először
azt, azokat kell támadni. Minden találat miatt le kell venni a
tartományról egy ellenségkockát. Ha már nincs a tartományon
ellenségkocka, a további elért találatok miatt találati kockákat
kell felrakni az ellenség dobozára. A tartományon lévő ellen-
ségkocka akkor is támadható, ha amúgy egyezség van kötve
az adott ellenséggel.

 

 

 

 

Példa: A kék játékos eltávolítja egy nemeskockáját Ukrajnáról, és meg-
támadja a tatárokat. Egységei egy találatot érnek el, a kozákok még 
egyet. A játékos két találati kockát rak a tatárok dobozára. A fehér já-
tékos is eltávolítja egy nemeskockáját Ukrajnáról és megtámadja a 
tatárokat. Egységei egy találatot érnek el, a kozákok egyet sem, ráadá-
sul egyikükkel 1-est dobott, így az a kozák lovas megsemmisül. A vörös
játékos eltávolítja egy nemeskockáját Kis-Lengyelországról, és megtá-
madja a törököket. Mivel van egy ágyúja, minden dobásához +1 járul.
Három találatot ér el, az első eltávolítja a török ellenségkockát a tarto-
mányról, a maradék kettő miatt két találati kockát rak a törökök do-
bozára. Egyik gyalogosával 1-est dobott, így az az egység megsemmi-
sül - hiába, hogy az ágyú miatt ez 2-es eredmény.

 

A kék és a fehér játékos újra támad, eltávolítva egy-egy nemeskockát. A
kék egy, a fehér játékos két találatot ér el. Ezután már egyikük sem in-
díthat hadjáratot ebből a tartományból. A vörös játékos megint a törö-
köket támadja és két találatot ér el, de elveszít egy gyalogost és egy lovast.

A vörös játékos úgy dönt, utolsó nemeskockáját elhasználva indít egy
végső hadjáratot. Sikerül még egy találatot elérnie.
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 Tizenegyedik fázis: Inváziók
Lengyelország földrajzi elhelyezkedése biztosította, hogy sose legyen
ellenségek nélkül. A játék által felölelt évszázadokban ritka vendég
volt a béke, mindig készen állt valamelyik szomszéd a fosztogató 
vagy hódító hadjáratokra.

A fázisban először dobni kell a dobókockákkal, megnövelve az el-
lenségek erejét; után ezek az ellenségek rázúdulnak Lengyelország-
ra.

A kezdőjátékos dob a négy dobókockával. Miként az eseményeknél,
úgy most is az eredmények szerint megerősödnek az ellenfelek. 
Azonban ebben a fázisban van két speciális helyzet:

a)  Ha legalább két dobás eredménye az, ami az egyezséges ellenség
dobozán látható, oda nem kerülnek a dobókockák miatt ellen-
ségkockák, azonban az egyezségjelzőt le kell venni a dobozról.

b)  Ha ez a második forduló, minden 6-os eredmény hatására át-
áll egy kozák lovas - Ukrajnáról át kell rakni a tatárok dobo-
zára (ha ez lehetséges). Ha Ukrajnán nincs (már) kozák, de 
van a kozákok dobozán, azt kell átrakni a tatárok dobozára.
Legfeljebb két kozák állhat át az ellenséghez, így a többi 6-os
eredménynek nincs semmi hatása.

Ezután az ellenfelek sorban (fekete-zöld-sárga-narancssárga) 
megtámadják Lengyelországot.

Nem támad az az ellenfél, akinek dobozán ott van az egyezség-
korong, ahogy az sem, akinek dobozán legalább annyi nemes-
kocka van, mint amennyi az ereje.

Az ellenség ereje a dobozáról olvasható le. Az erősáv első mezője
az ereje az első fordulóban, a második mezője a másodikban, és
így tovább. Ehhez járul még annyi, ahány ellenségkocka van a
dobozán (5. és 11. fázis). Minden kozák lovas, amelyik a tatárok
dobozán van, eggyel megnöveli a tatárok erejét.

Az ellenség összereje és a dobozán lévő nemeskockák különbsége
adja meg, hogy hány kockájukat kell felrakni a dobozukkal szom-
szédos lengyel tartományra.

Ezután először is meg kell nézni, van-e az adott tartományon egy
vagy több Habsburg befolyásjelző - ezeket azonnal vissza kell
rakni a készletbe. (Habsburg ellenségkockák lerakása is a Habs-
burg befolyásjelzőt levételét eredményezi.)

Utána a tartományon lévő összes lengyel egység automatikusan
felveszi a harcot a támadókkal, azaz mindegyikért dobni kell 
egy dobókockával. A harc szabályai megegyeznek a hadjáratoknál
leírtakkal. Minden találat után le kell venni a tartományról egy
ellenségkockát, vissza a készletbe. Ez a harc kötelező, a lengyel
csapatok nem maradhatnak semlegesek.

Ha már voltak itt ellenségkockák, azok összeadódnak az újonnan
lerakottakkal; lehetséges az is, hogy a védekező lengyel csapatok
a már régebben itt lévő ellenségkockákat is megsemmisítik.

Ha már voltak itt más színű ellenségkockák, azok kioltják egy-
mást az újonnan lerakottakkal, egy-egy arányban; erre azonban
csak a védekező lengyel csapatok dobása után kerül sor. A véde-
kezők találatnál először az éppen betörő ellenség kockákat veszik
le, és csak az ezen felüli találatok irányulhatnak a már korábban
itt lévő ellenségkockák ellen.

 

 

A Habsburgok

Az első három fordulóban másképp kezelni a Habsburgokat. Ők nem
rohanják le az oszágot seregeikkel, hanem csak arra törekednek, hogy
kiterjeszzék rá befolyásukat.

Ahány Habsburg befolyásjelző van a Habsburgok dobozán, annyi 
nemeskockát kell eltávolítanotok Nagy-Lengyelországról - kioltják 
egymást. Játéksorrend szerint kell a nemeskockákat levenni: először a 
kezdőjátékos veszi le egy nemeskockáját, majd bal oldali szomszédja,
és így tovább, míg le nem kerül a tartományról a megfelelő számú
nemeskocka. Minden eltávolított nemeskockával együtt le kell venni
a Habsburgok dobozáról egy befolyásjelzőt.

Ha maradt a Habsburgok dobozán egy vagy több befolyásjelző, azt
vagy azokat fel kell rakni Nagy-Lengyelországra.

Az Oszmán Birodalom

Lengyelország a kereszténység egyik bástyája, egyaránt visszatartotta
a fosztogató tatár hordákat és a hatalmas oszmán seregeket. 1683-
ban Sobieski János Bécs alá lovagolt, felmentve a várost, megállítva
a török utolsó Európa ellen intézett rohamát.

A harmadik fordulóban a törökök nem Kis-Lengyelországot támad-
ják, hanem a Habsburgokat. Ha a törökök ereje nagyobb, mint 
ahány nemeskocka van a dobozukon, akkor amennyi a különbség,
annyi török kockát kell a Habsburgok dobozára rakni (a hadjáratok
fázisában ugyanis a törökök ebben a fordulóban is gyengíthetők). 
Ha legalább egy török ellenségkocka felkerül a Habsburgok dobo-
zára, onnét azonnal le kell venni minden befolyásjelzőt.

Innét csak visszacsapással (következő fázis) lehet eltávolítani a török
ellenségkockákat. Ha a törökök elég erősek, utóbb innét kiterjeszked-
hetnek Nagy-Lengyelországba. A forduló végén legfeljebb két török 
kocka maradhat a Habsburgok dobozán.

A negyedik fordulóban a törökök alapereje 3 vagy 10 aszerint, hogy 
van-e kockájuk a Habsburgok dobozán. Ha nincs, az alaperejük 3; ha 
van, az alaperejük a török dobozban 10, a Habsburgban pedig 10 
(ehhez hozzáadódik még a Habsburg-birodalmat paci�káló 1 vagy 2 
- lásd a portyázásnál). 

Ha a negyedik fordulóban a törököké a Habsburg-birodalom, ők
“a Habsburgok”, így például a lila nyilakat úgy kell kezelni, mintha
narancssárgák lennének.

Miután mind az öt ellenfél támadott, a fázis véget ér. 

1. példa: Ez a játék második fordulója. A kezdőjátékos dob a négy
dobókockával, az eredmények: 1, 3, 5 és 6. Egy-egy ellenségkocka kerül
a porosz és a tatár dobozra, valamint egy befolyásjelző a Habsburgok
dobozára. Valamint, mivel ez a második forduló, egy kozák lovas át-
áll a tatárokhoz - mivel van “élő” lovas, az fog átállni.



10

A tatárok összereje 9 (7-es alaperő, plusz a dobás miatt odakerült ellen-
ségkocka, plusz egy kozák lovas). A dobozon összesen hat lengyel nemes-
kocka van, így a különbség 3 - a tatárok javára.

Mindezek miatt három tatár kockát kell felrakni Ukrajnára. A kék és a 
fehér játékosnak dobnia kell egységei miatt, mert azok felveszik a harcot 
a támadókkal. Egy találatot érnek el, így két tatár kocka marad a tar-
tományon.
A törökök dobozán pont annyi lengyel nemeskocka van, amennyi a törö-
kök ereje,  így a törökök nem támadják meg Kis-Lengyelországot.

2. példa: E példa azt mutatja meg, hogyan “támadnak” a Habsbur-
gok. A forduló elején 4 befolyásjelző került fel a dobozra, a 11. fázis
elején még egy, ez összesen 5, vagyis öt nemeskockát kell eltávolítani
Nagy-Lengyelországról. A játéksorrend kék-fehér-vörös, vagyis le kell
venni egy-egy kék, fehér és vörös, majd még egy-egy kék és fehér nemes-
kockát a tartományról.  

Minden nemeskockával egy befolyásjelzőt is el kell távolítani. 
Mivel több volt a nemeskocka, mint a befolyásjelző, a Habsburgok
próbálkozása sikertelen volt.

3. példa: Ez a harmadik forduló, így a törökök Kis-Lengyelország
helyett a Habsburgokat támadják. Mivel a vörös és a kék játékos tá-
madta a törököket, ez lecsökkenti a törökök erejét. A törökök 8-as
erővel támadják a Habsburgokat (12-es alaperő, plusz egy ellenség-
kocka, mínusz öt a nemeskockák miatt).  

A Habsburgok dobozáról azonnal le kell venni a hat befolyásjelzőt, és
fel kell rakni oda nyolc török kockát. Ezzel a törökök inváziója be is
fejeződött.
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 Tizenkettedik fázis:Visszacsapás
Végeredményben a lengyel király volt országa felkent védelmezője,
és az ellenséges inváziók idején ő vezette hadba a királyi sereget.

E fázisban bevethetitek a királyi sereget a hódítók ellenében - ehhez 
persze el kell nyernetek a lengyel kormányzat jóváhagyását.

A kezdőjátékosnak a legnagyobb a befolyása a királyi udvarra, így
övé az első lehetőség: kijelölhet egy tartományt, ahol van ellenség-
kocka, és támadhat ott a királyi sereggel. A harcot pont úgy kell
lefolytatni, mint a hadjáratok fázisában, beleértve a 1-es eredmény-
nél a veszteséget. A királyi sereg minden találata eggyel csökkenti
az ellenség erejét, vagyis a tartományról egy ellenségkockát vissza
kell rakni a készletbe. 

Miután a kezdőjátékos végzett - vagy passzolt -, sorban következ-
nek a többiek. Hogy bevethessék a királyi sereget, először le 
kell venniük egy korongjukat a Szejmről, utána támadnak egy
tartományban a fentebbi szabályok szerint. Ez azt jelenti, hogy
mind legfeljebb annyiszor támadhattok, ahány korongotok van 
a Szejmen, kivéve a kezdőjátékost, akinek van egy első “ingyen” 
támadása.

A visszacsapás során célpontul kijelölhetitek a Habsburgok dobo-
zát is, ha van ott török kocka - a király Bécs felmentésére lovagol.

Egy tartományban többször is bevethető a királyi sereg. Ha egy
tartományról lekerül az utolsó ellenségkocka is, a toávább talála-
tok elvesznek. A királyi sereg magában támad, magánseregeitek 
nem csatlakoznak hozzá, ahogy a kozák lovasság sem.

 
 

A fázis akkor ér véget, amikor már senki sem tud vagy akar tá-
madni a királyi sereggel. Aki egyszer passzolt, az már nem vet-
heti be a királyi sereget ebben a fordulóban.

A királyi sereggel nem támadhatók a Habsburgok befolyásjel-
zői.

Példa: Az 1. példát folytatva. A kezdőjátékos - vagyis a kék játékos - úgy dönt,
a királyi sereggel megpróbálja felmenteni Ukrajnát. Egy találatot ér el, ami
miatt levesz onnét egy tatár kockát. Mivel ő volt a kezdőjátékos, ezért nem 
kellett levennie egy korongot a Szejmről. A fehér játékos leveszi egy korongját a
Szejmről, és ő is Ukrajnában támad a királyi sereggel. Ő is egy találatot ér el,
így eltávolítja a tartományról az utolsó tatár kockát is. Ha több találatot ért
volna el, azok nem számítanának - ez a visszacsapás nem hat a tatárok do-
bozára.

A 3. példát folytatva. A kezdőjátékos “ingyen” támadásával megtámadja a
Habsburgok dobozán lévő törököket; utóbb leveszi egy korongját a Szejm-
ről, hogy újra támadjon ugyanitt. Összesen négy találatot ér el, így négy
török kockát tud eltávolítani.

 Tizenharmadik fázis: Portyázás
Ebben a fázisban az inváziós csapatok portyázókat küldenek a szom-
szédos tartományokba.

A portyázás az ellenségek sorrendjében halad, vagyis a Poroszország-
ban hódítókkal kezdődik és a Nagy-Lengyelországot (az innét kive-
zető nyilak elvben lilák!) elözönlőkkel végződik.

Ha egy tartományon több ellenségkocka van, mint nemeskocka (a 
tei nemeskockáitoknak összege), az ellenséges csapatok átcsapnak
a szomszédos tartományokba. Hogy ez merre lehetséges, azt a tarto-
mányból kifelé mutató, az ellenséggel azonos színű nyilak jelölik.  
Ezekre a szomszédos tartományokra annyi ellenségkockát kell fel-
rakni, amennyi a meghódított tartományon lévő ellenségkockák és
nemeskockák különbsége. Ezeket az ellenségkockákat a készletből
kell felrakni, nem a tartományról kell elvenni, vagyis portyázásnál
megnő az ellenség ereje. Ha nincs elég a készletben, az ellenségdo-
bozról is levehetők. Ha így sincs ennyi, kevesebben portyáznak (ha több-
felé, egyenlően szétosztva, a páratlan véletleszerűen csatlakozva az egyik
portyához.)

Portyázásnál nem vesznek el a nemeskockák, azok maradnak a tar-
tományon. Egy ellenség nem portyázhat át olyan tartományba, ahol 
már van saját kockája.

A szomszédos tartományban, ahol megjelennek a portyázok, az ott
lévő magánseregek felveszik velük a harcot - pont úgy, mint az in-
váziók fázisában teszik.

A Habsburgok befolyásjelzői is ezen a módon “terjeszkednek”, de
azonnal megsemmisülnek, ha bármilyen más színű ellenségkocká-
val egy tartományba kerülnek. A befolyásjelzők “terjeszkedése” 
miatt a tartományokról lekerülhetnek nemeskockák - pont úgy, 
ahogy az az inváziók fázisánál, a befolyásjelzőknél olvasható.

Ha a Habsburgok dobozán van török kocka, átmennek onnét
Nagy-Lengyelországba. Úgy kell tekinteni, mintha lenne a Habsbur-
gok dobozán két nemeskocka, így két török kockát helyőrségként a
Habsburgok dobozán kell hagyni.

A fázis az összes portyázás végrehajtása után ér véget.
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2. példa: Folytatva a visszacsapás első példáját. A törököknek négy koc-
kájuk van a Habsburgok dobozán. Kettőnek itt kell maradnia, mivel
úgy kell tekinteni, mintha lenne itt két Habsburg nemeskocka, a másik
kettőt pedig át kell rakni Nagy-Lengyelországra.

 Tizennegyedik fázis: Birtokok
Azokban a tartományokban, ahol ellenséges csapatok vannak, el-
pusztulnak birtokok; ezenkívül mindenütt megváltozhat a birtokok
jövedelmezősége.

 

Ha egy tartományban van egy vagy több elleségkocka, a tartomány-
ról le kell venni annyi korongot, amennyivel több ellenségkocka van
a tartományon, mint nemeskocka - azonban legalább egy korongot
mindenképp le kell venni ilyenkor, akkor is, ha annyi vagy több ne-
meskocka van itt, mint ellenségkocka.

A birtoksor legértékesebb birtokáról kell levenni a korongot, és így
tovább, érték szerint visszafelé haladva. Ha volt ott város, az is elvész.

 

Ha egy tartományban béke volt, a tartomány birtokainak bevétele
megnő eggyel. A béke azt jelenti, hogy a forduló során egyszer sem
került a tartományra ellenségkocka; az is békének számít, ha a for-
duló elején volt itt ellenségkocka, de azt sikerült a forduló során
megsemmisíteni - amennyiben nem került a tartományra másik
ellenségkocka.

 

Ha egy tartományt lerohantak, de azután az összes támadót sikerült
megsemmisíteni (az invázió során védekezve, visszacsapással, stb.),
a birtokok bevétele nem változik; ha a tartományon most is van leg-
alább egy ellenségkocka, a birtokok bevétele eggyel csökken.

A birtokok bevétele nem csökkenhet egy alá, sem nem nőhet öt fölé.

Az első három fordulóban, ha a törökök nem rohanták le a Habs-
burgokat, a Habsburgokra és Nagy-Lengyelországra az alábbi spe-
ciális szabály vonatkozik; egyébiránt velük is a fentiek szerint kell
eljárni.

A Habsburgok befolyásjelzői hasonló hatással vannak a birtokokra,
vagyis amennyivel több a befolyásjelző a nemeskockáknál, annyi
korongot kell eltávolítani.

Ami viszont a birtokok bevételét illeti, ahhoz, hogy eggyel megnő-
jön,legalább két nemeskockának kell a tartományon lennie. Ha 
viszonta tartományon van legalább egy Habsburg befolyásjelző, az 
itteni birtokok bevétele eggyel csökken. Ha egyik feltétel sem teljesül, 
az itteni birtokok bevétele nem változik.

Ugyez igaz a többi tartományra is, ahol Habsburg befolyásjelző van;
viszont Nagy-Lengyelországra is a “normál” szabály vonatkozik, ha
van ellenségkocka a tartományon.

1. példa: A második fordulóban a svédek betörtek Poroszországba.
Az itteni nemeskockák és a svédek ereje közötti különbség 4. (A pél-
da rossz, úgy kell tekinteni, mintha 5 svéd kocka lenne Poroszor-
szágon, és akkor igaz a 4-es különbség.)

 

A két szomszédos tartományra, Litvániára és Nagy-Lengyelországra
fel kell rakni négy-négy svéd kockát. Litvániában a két kék egység
támadást intéz a svéd portyázók ellen, és egy találatot érnek el. 
 

Litvániában volt már két már két hódító orosz kocka. Ezek most
összecsapnak a svéd portyázókkal, azaz mindkettőtől le kell venni
két kockát. Litvániában összesen egy svéd kocka marad.
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A lengyel nemesek híresek voltak pazarlásukról. A pénzüket drága 
ruhákra, fényűző lakomákra költötték, hogy bámulatba ejtsék a töb-
bieket - ahelyett, hogy vagyonukat a mezőgazdaságba vagy az iparba 
fektették volna. Mindegyikőtöknek vissza kell raknia a bankba annyi-
szor öt tallért, ahányszor csak képesek vagyok erre - viszont minden 
beadott öt tallérért kaptok egy győzelmi pontot. Ebből az is követke-
zik, hogy legfeljebb négy tallér vihető át a következő fordulóra.

A győzelmi pontokat a győzelmi sávon kell jelölötök, a korongok se-
gítségével.

 

 
 

 
 

 

 Tizenhatodik fázis:  A forduló vége
A forduló végén vissza kell vennetek nemeskockáitokat az ellenség-
dobozokról, valamint korongjaitokat a Szejmről. Az ellenségdobo-
zokról az ellenségkockákat is le kell venni - ezek nem vivődnek át a 
következő fordulóra (kivéve a Habsburgok doboza, azon marad leg-
feljebb két török kocka - mivel a doboz quasi tartományak számít).

A tartományokról visszakapjátok sereglapkáitokat is, ezek sem vihe-
tők át a következő fordulóra. A királyi sereg dobozáról az összes 
sereglapkát vissza kell rakni a király dobozára.

Ha az egyezségkorong a játéktáblán van, vissza kell rakni a készletbe.

Ha egy tartományon több ellenségkocka van, mint nemeskocka, 
csak annyi ellenésgkocka marad, ahány nemeskocka van ott.

A tartományokon lévő nemeskockák maradnak a tartományokon,
átkerülnek egyik fordulóból a másikba.

A második forduló végén mind visszakapjátok tizenkét nemesete-
ket.

A fordulójelzőt át kell rakni a fordulósáv következő mezőjére, és
kezdődhet is a következő forduló.

Példa: A svéd inváziós példát folytatva. Poroszországban a svédek ereje
egyre csökken, mert csak egy nemeskocka van ott. Nagy-Lengyelország-
ban az az erejük háromra csökken, Litvániában pedig marad egy.

 

 

Poroszország

Poroszország annyiban különleges, hogy változik, kik támadják: az
első fordulóban a Német Lovagrend, a második és harmadik for-
dulóban a svédek, a negyedik fordulóban a poroszok. Azonban a 
játék szempontjából ők mind egyetlen ellenségként kezelendők: a
“fekete ellenségként”. Így például az első forduló végén lengyel te-
rületen maradó inváziós és portyázó német lovagok a következő 
fordulóban már svédeknek számítanak.

 

Példa: A svéd inváziós példát folytatva. Mivel Poroszországban
a különbség három, három birtokot kell levenni. Litvániában
viszont több nemeskocka van, mint ellenségkocka, így csak egy
birtok veszik el. Nagy-Lengyelországban a különbség egy, így
itt is egy birtok veszik el.

 

A birtokok bevétele mindhárom fenti tartományban eggyel lecsökken. 
Ukrajnát megrohanták a tatárok, de sikerült visszaverni őket, így ott
nem változik a birtokok bevétele. Kis-Lengyelországban egyáltalán nem
járt ellenség, így ott a birtokok bevétele megnő eggyel.

 

 Tizenötödik fázis: Győzelmi pontok
Most győzelmi pontokat kaptok. Minden ellenségdoboznál meg kell 
néznetek, kinek van ott a legtöbb nemeskockája - ő annyi győzelmi 
pontot kap, amennyi a dobozon fel van tüntetve. Egyenlőség esetén 
ezt a mennyiséget egyenlően el kell osztani az érintettek között (a 
töredék elvész). Ha a királynak van a legtöbb kockája egy dobozon, 
senki sem kap onnét győzelmi pontot; ha egyenlőségnél a király is 
az érintettek között van, a pontokat a fenti szabály szerint kell el-
osztani, és a király része “elvész”.

 

Példa: A vörös játékosnak van a legtöbb nemeskockája a törökök dobo-
zán, így 5 győzelmi pontot kap. A tatároknál a kék és a fehér játékos 
között döntetlen az állás az első helyen, így mindketten kapnak egy
győzelmi pontot - holott nem sikerült megállítaniuk a támadó tatárokat.

 

A Szejmen lévő minden korongért két győzelmi pont jár a tulajdo-
nosnak.
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A játék a negyedik forduló végén maga is véget ér. Ekkor győzelmi 
pontokat kaptok birtokaitok után. Minden birtok  annyi győzelmi 
pontot ér, amilyen szám van a mezőjére nyomtatva. Ha egy birto-
kon van város, annak a birtoknak a pontértéke megháromszorozó-
dik; az intézők viszont nem változtatják meg, hogy mennyi győ-
zelmi pont jár a birtokokért.

Példa: A birtokokról félre lettek húzva a korongok, hogy látsszanak 
a birtokok mezőire nyomtatott számok. A vörös játékos első litvániai 
birtokáért 9 győzelmi pontot kap, mivel van ott városa, a másodikért 
4-et, így összesen 13 győzelmi pontot kap. A kék játékos 10, a fehér 
4 győzelmi pontot kap litvániai birtokaiért.

Győzelem
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. 

Egyenlőség esetén az győz, akinek közülük több nemeskockája
van a játéktáblán. Ha ez is egyenlő, az győz, akinek több pén-
ze van. Ha még ez is egyenlő, az győz, aki játéksorrendben
közelebb van a kezdőjátékoshoz.
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Azoknak, akik ismernek, nem túl meglepő, hogy a játékaim egy meg-
lehetős részének alapötlete kocsmákban született. Ilyen az Und Tschüss,
at Age of Steam ír kiegészítője, de a legtöbb játéktesztelés is kocsmákban
zajlik - és hát az Isten játéktere is visszavezethető a szokásos csütörtök
esti kocsmázásunkra. Nick Sekunda, az ókori Makedónia szakértője, 
lengyel származású - ő kérdezte meg, miért nem tervezek egy lengyel
témájú játékot. Úgy gondoltam, van ráció ebben, mert éppen ekkori-
ban készült egy �lm a 17-ik századi Lengyelországról, Tűzzel-vassal
címmel. Kutattam egy ideig, előálltam pár ötlettel, de azután az egész
kútba esett, meg hát Nick is elment, hogy egy lengyel egyetemen ta-
nítson. Egy német barátomnak is megemlítettem, hogy egy lengyel
témájú játékon dolgozom, ő pedig biztosított arról, hogy egy ilyen 
témájú játék sosem lesz kelendő a német piacon. Úgyhogy jó időre 
félre is tettem az egészet, amíg elő nem álltunk a háromszemélyes 
Treefrog-játékok tervével. Végül is, lehet, hogy egy német sem veszi 
meg, decsak New Yorkban él annyi lengyel, hogy megvegyenek 
1500 példányt - hát nem?

Ha már átrágtad magad a szabályokon, láthattad, hogy ez nem egy
egyszerű játék - talán összes eddigi játékom közül a “legkísérlete-
zőbb”. Ezen azt értem, hogy a játékban inkább veled történnek a
dolgok, és azokkal kell valahogy megbirkóznod. Biztos vagyok ben-
ne, hogy sokakat elriaszt majd mint a bonyolultsága, mind a sze-
rencse viszonylag nagy szerepe; ugyanakkor úgy érzem, a saját célo-
mat igenis elértem, sikerült egy kis darab lengyel történelmet játék-
ká formálnom. Ha úgy érzed, hogy mindenki összeesküdött ellened
és hogy örökké csak vesztes csatákat vívsz, nos, hát valahogy így 
érezhettek akkoriban a lengyelek is...

Hogy honnét a cím? Ugyanezzel a címmel jelent meg Norman Da-
vies könyve Lengyelország történelméről - talán a legjobb, amit 
ebben a témában írtak. A kifejezes számos lengyel műben felbuk-
kan, és egészen a tizenhatodik századig visszavezethető. Ha többet
szeretnél tudni a lengyel történelemről, fordulj bátran Davies-hez* 
- de happy endbe ne reménykedj...

Csak annyi tanácsot adok, hogy legalább az első fordulóban még
célszerű együttműködni, és hogy nem szabad elfeledkezni a diplo-
máciáról, mert öt irányba képtelenség védekezni. Ha kérdésed 
lenne, a www.boardgamegeek.com-on bátran felteheted, vagy 
közvetlenül nekem is írhatsz a martin@warfroggames.com címre.

* Magyarul: Davies, Norman: Lengyelország története. Osiris, Bp., 2006.

A tervező megjegyzéseiA játék vége



Segédlet

1) Bevétel 
Bevétel a birtokok után. Amennyi
a birtok értéke, plusz kettő, ha 
van intéző. Minimumbevétel 10
tallér.

2) Nemesek
Egy-egy nemes lerakása minden
tartományra és a királyi sereg do-
bozára, képpel lefelé. Felfedés u-
tán ennyi nemeskocka kerül oda.

3) Királyválasztás
Akinek a legtöbb nemeskockája
van a királyi sereg dobozon, meg-
kapja a kezdőjátékos jelzőjét. 
Egyenlőségnél vaklicit.

 
 
 

4) A királyi sereg
A királyi sereg egységeinek felra-
kása, a fordulósáv és a királyi 
sereg táblázata alapján.
5) Események
Dobás a négy kockával, ellenség-
kockák felrakása az eredmény
szerint a dobozokra. A 6-os do-
básnak nincs hatása.

6) Választások
Akinek egy tartományon a legtöbb
nemeskockája van, egyet levesz,
és felrakja egy korongját a Szejm-
re. Egyenlőségnél nincs korong.

 

7) Birtokvásárlás
Játéksorrendben korongok leraká-
sa a birtokmezőkre. Az első lera-
kása egy nemeskockába kerül, a
többi kettőbe.

8) Speciális akciók
Játéksorrendben mindenki végre-
hajt egy speciális akciót, majd
játéksorrendben még egyet.

 
 

9) Toborzás
Játéksorrendben. Le kell venni egy
tartományról egy nemeskockát, hogy
oda felkerüljön egy vagy több sereg-
lapka. Addig, amíg mindenki nem
passzol. Ukrajnában felfogadhatók
a kozákok is; a fel nem fogadott 
kozákok a tatárokhoz csatlakoznak.
Megszállt tartományban a tobor-
zási költség feleződik.

 

 
 

10) Hadjáratok
Játéksorrendben. Le kell venni egy
tartományról egy nemeskockát a
támadáshoz. Minden gyalogosért
és lovasért dobni kell, és minden 
találatért egy nemeskocka kerül az
ellenség dobozára. Addig, amíg
mindenki nem passzol.

 

Intéző: Le kell venni egy nemeskockát
a tartományról. Egy intézőkorong a 
birtokra. A birtok bevétele megnő 2-vel.

 

Danzig: Le kell venni egy nemeskockát
Poroszországról. Kétszer annyi tallár,
amennyi Poroszországban a birtokokért
járó bevétel.
Diplomácia: Fordulónként egyszer.
Egy nemeskocka levétele az ellenséggel
szomszédos tartományról és egy ko-
rongé a Szejmről. Dobás plusz két tallér
�zetése. Az ellenség nem támad, csak ha
megszegi az egyezséget.  
Kockamozgatás: Egy vagy két nemes-
kocka átrakása egy vagy két tartomány-
ról egy vagy két tartományra. Nincs 
költsége.

 

Liberum veto: Egy nemeskocka levéte-
le egy tartományról, az összes korongé a
Szejmről.

•  Az első három fordulóban a Habsbur-
gok nem támadhatók, egyezség sem
köthető velük.
Az első három fordulóban befolyás-
jelzőket használnak.
Az inváziók fázisában minden befo-
lyásjelző kiolt egy nemeskockát.

• 
 

  

•  A befolyásjelzőket azonnal ke kell
venni, ha ellenségkocka kerül a 
tartományra.

•  A törökök a harmadik fázisban meg-
támadják a Habsburgokat.

•  A harmadik fordulóban támadhatók
a Habsburgok dobozán lévő török
kockák.

11) Inváziók
Dobás a négy kockával, ellenség-
kockák felrakása. Az egyezséget
megszegik, ha legalább kétszer
kidobódik a szám. Az ellenségek
sorban támadnak, akkor, ha 
nagyobb az erejük, mint ahány
nemeskocka van a dobozukon.
A különség kerül a megtámadott
tartományra, ahol minden ottani
egység dob egyszer.

 
 

 

13) Visszacsapás
Játéksorrendben. Levehető egy
korong a Szejmről, hogy a királyi
sereg megtámadjon egy ellenséget
egy tartományban. A kezdőjátékos-
nak van egy “ingyen” támadása.

13) Portyázás
Az ellenségek sorrendjében.
Az ellenség a nyilak irányában
portyázik, ha nagyobb az ereje,
mint ahány nemeskocka van a
tartományon - ekkor minden
szomszédos tartományra annyi
ellenségkocka kerül, amennyi a 
különbség.

 

14) Birtokok
Ha egy tartományban sosem járt
ellenség, a birtokok értéke eggyel
megnő; ugyancsak akkor is, ha
a forduló elején volt itt ellenség,
de megsemmisült, és nem került
ide újabb.

Ha a tartományban járt ellenség,
de a forduló végén már nincs,
a birtokok értéke nem változik;
ha a forduló végén van itt ellen-
ség, a birtokok értéke eggyel csök-
ken.
15) Győzelmi pontok
Az ellenségdobozokért győzelmi
pontokat kap az, akinek ott a leg-
több nemeskockája van. A Szejm-
en lévő korongok mindegyike 2
győzelmi pontot ér. Minden 5 
tallér 1 győzelmi pontot ér - a 
pénzt vissza kell adni a bankba.

16) A forduló vége
Le kell venni az ellenségdobozok-
ról az összes ellenség- és nemes-
kockát, a Szejmről a korongokat,
a tartományokról a sereglapkákat.
Lekerül az egyezségkorong is. A
tartományokon az ellenség ereje
lecsökken annyira, ahány nemes-
kocka van ott. A második fordu-
ló végén a játékosok visszakapják
nemeseiket.

 

A forduló Speciális akciók
A fegyverek joga: Két nemeskocka
levétele. Egy másik játékos birtokának
elvétele. Csak az, akinek a legkevesebb
győzelmi pontja van, és csak a harma-
dik fordulótól; több nemeskockája kell,
hogy legyen, mint a megtámadottnak.

Jezsuita iskolák: 1 győzelmi pont min-
den tartományért, ahonnét egy nemes-
kocka levéve plusz 2 tallér �zetve. 
Plusz 2 győzelmi pont mind az öt tar-
tomány esetén. Csak a második fordu-
lótól.
Város: Két nemeskocka levétele. Egy
városkorong a birtokra. Háromszoros
győzelmi pont a játék végén. Fordu-
lónként csak egyszer, és csak a harma-
dik fordulótól.

•  A választásoknál nem lehet szándéko-
san nem nyerni.

•  Az első birtok egy nemeskockáért vá-
sárolható, a többi kettőért.

•  Ha egy tartományban van ellenség,
oda a toborzás mindenkinek felező-
dik (a kozákoké is).

•  Az első fordulóban még nem lehet
ágyút toborozni.

•  A hadjáratok fázisában bevethető
a királyi sereg, egy korong levételé-
vel - de ha találnak, a király kockái
kerülnek az ellenség dobozára.

•  1-es dobásnál az egyés megsemmi-
sül.

•  A második fordulóban 6-os dobás-
nál a kozákok átállnak a tatárokhoz.

•  A felfogadott kozákokat bárki fel-
használhatja, akinek van lovasa vagy
gyalogosa Ukrajnán.

•  A felfogadott kozákok csak Ukraj-
nában vethetők be.

•  A fel nem fogadott kozákok csatla-
koznak a tatárokhoz.

•  A törökök a harmadik fordulóban
megtámadják a Habsburgokat.

•  Az egyezséget megszegik, ha az el-
lenség száma legalább kétszer kido-
bódik az inváziók fázisában.

•  A portyázásnál új ellenségkockákat
kell felrakni, nem a meghódított
tartományról kell átrakni.

•  Ha egy tartományon ellenségkocka
van: 1) a Habsburgok befolyásjelzőit
le kell venni, 2) védekezés 3) eltérő
színű ellenségkockák kioltják egy-
mást.

•  A győzelmi pontok fázisában minden
5 tallért vissza kell adni - de minden
visszaadott 5 tallérért jár 1 győzelmi
pont.

 

Könnyen elfelejthető szabályok

•  Ha a negyedik forduló elején van
török kocka a Habsburgok dobozán,
az török doboz lesz. Az erejük ekkor
nem három, hanem tizenkettő, de
két török kocka mindig “lekötve”
marad a Habsburgok dobozán.

 

•  Nagy-Lengyelországban csak akkor
nő a birtokok értéke, ha van ott 
legalább két nemeskocka. Ha van
ott legalább egy befolyásjelző, a 
birtokok értéke csökken. Ha egyik
sem teljesül, a birtokok értéke nem
változik.

 
 

A Habsburgokra vonatkozó speciális szabályok

• 


