
    Spielaufbau 

Játékelemek
•  18 új törvénykártya

Nézzétek meg az egyes törvények leírását ezen szabálylap hátoldalán! 

Változások az előkészületekben

PARLAMENT

Az új törvények 2 különböző módon kerülhetnek a játékba:

1. lehetőség „Játék az új törvényekkel“

Cseréljétek ki az az alapjáték összes törvénykártyáját az új 
törvénylapokkal. Hagyjátok a régi törvényeket a dobozban, 
nem lesz rájuk szükség a játék során.

2. lehetőség „Játék változó kombinációkkal”

Kombinálhatjátok a régi és új törvényeket. Ha ezt a 
lehetőséget használjátok, akkor „régi“ kártyákat csopor-
tonként cseréljétek új kártyákra.

Válogassátok szét a régi és az új törvénykártyákat is a hát-
lapjukon látható szám alapján. 0-tól 4-ig mindegyik cso-
portnál vagy régi vagy új törvénykártyákat használjátok 
fel az új húzópaklihoz. A megmaradt törvénykártyákat 
tegyétek vissza a dobozba. 

Ha a játékosok véletlen kombinációkat szeretnének, 
akkor a következő módszert használják:

Mindegyik csoportnál (0 - 4), sorban egymás után, 
tegyetek egy régi és egy új kártyát a vászonzsákba.

Ezután húzzátok ki a két kártya közül az egyiket. Ez a 
kártya fogja megmutatni, hogy az adott csoportba a 
régi vagy az új törvénykártyák kerülnek.

Ezután a megmaradt kártyákat tegyétek 
vissza a dobozba.

A parlamenttábla előkészületei és a játék 
menete változatlan marad.

ÚJ TÖRVÉNYEK – EZ AZ AMIRE AZ ORSZÁGNAK SZÜKSÉGE VAN!

ITT VAN 18 ÚJ TÖRVÉNY, AMIT A JÁTÉKOSOK MEGSZAVAZHATNAK. CSERÉLJÉTEK 

KI AZ ALAPJÁTÉK TÖRVÉNYEIT VAGY TEGYÉTEK VÁLTOZATOSSÁ A LANCASTER

JÁTÉKOT A RÉGI ÉS ÚJ  TÖRVÉNYEK KOMBINÁCIÓJÁVAL!
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Akinek a legtöbb aranya 
van az szerez 1 fegyvernököt 
és 1 szavazatjelzőt.
Döntetlen esetén a holt-
versenyben állók mindegyike 
megkapja ezt a jutalmat.

A játékosok 1 szava-
zatjelzőt szereznek 
minden összetűzésért, 
amiben legalább 1 
lovagjuk részt vett. 

Akinek a legtöbb fegyvernöke van a pa-
ravánja mögött, az szerez 1 aranyat és 1 
szavazatjelzőt.
Döntetlen esetén a holtversenyben állók 
mindegyike megkapja ezt a jutalmat. 

A játékosok elküldhetnek a személyes talonjukból 1 fegyvernököt 1 összetűzésbe, 
minden olyan összetűzésért, amibe legalább 1 saját lovagjuk részt vesz.

A fegyvernök csatlakozik a játékos lovagjához, így megnövelve annak az erejét 1-gyel . A 
játékosuknak jogában áll több fegyvernököt is letenni egyszerre azokra az összetűzésekre, 
amelyikben résztvesznek, elosztva őket ahogy neki tetszik. Ezt a játékossorrendben hajtják 
végre, a kezdőjátékossal kezdve. Az értékelés után ezek a fegyvernökök a központi talonba  
kerülnek vissza – akkor is, ha a franciák nyernek.

A játékosok minden 
letett 1-es erejű lo-
vagjuk után kapnak 
a központi talonból  
1 fegyvernököt.

A játékosok min-
degyik a saját vá-
rukba tett lovagjuk 
után kapnak 3 ha-
talompontot. 

Akinek nincs 
nemeslapkája az kap
1 aranyat, 
1 fegyvernököt, és 
1 szavazatjelzőt. 

A játékosok 4 aranyért vehetnek 1 bővítőlapkát, és azt a várukba
tehetik. 1-nél több bővítőlapkát is vehetnek a játékosok. 
A befizetett arany a központi talonba kerül.

Minden játékosnak 1 aranyat kell fizetnie minden olyan megyéért, ahol legalább 1 
lovagja található.
A játékosok egyszerűen visszaveszik az udvarukba azokat a lovagokat, amikért nem akarnak 
vagy nem tudnak fizetni. A játékosok a játékos sorrend szerint dönthetnek, a kezdőjátékos 
kezdésével.

Azok játékosok 
kapnak 3 pontot, 
akiknek mindkét 
2-es erejű lovagja 
lekerült már.

Az a játékos, akinek a legtöbb szavazatjelzője maradt a 3. szavazás után fejlesztheti az 
egyik lovagját.

Döntetlen esetén a holtversenyben résztvevő minden játékos megteheti ezt.

Az összes megtartott szavazatjelző visszakerül a központi talonba a harmadik szavazás 
után, csak ezután alkalmazzák az aktuális törvényeket. Minden, a forduló további 
részében szerzett szavazatjelző megmarad, és átvihető a játék következő fordulójába.

Minden  játékos  a  
lovagjai által elfoglalt 
minden 2 megye után 
kap 5 hatalom pontot.

A játékosok arany-
ukat fegyvernökre vagy 
fegyvernökük aranyra 
cserélhetik, annyit, 
amennyit szeretnének, 
a váltási arány 2:1.

Minden játékosnak vissza kell tennie 1 fegyvernököt a központi talonba, minden a 
várán található bővítésért.
A játékosoknak meg kell fordítaniuk azokat a bővítményeket, amikért nem tudnak vagy 
nem akarnak fizetni. A játékosok a játékos sorrend szerint dönthetnek, a 
kezdőjátékos kezdi. Ezek a bővítmények az összes vár értékelése után visszafordulnak.

Minden játékos 3 hatalompontot kap, minden fegyvernökpárért, ami egy vagy több 
megyében a lovagjait támogatja.

Az a játékos, aki a legtöbb 
lovaggal vett részt az ösz-
szetűzésekben, az kap 5 
pontot. 
Döntetlen esetén a holt-
versenyben állók minde-
gyike megkapja ezt a ju-
talmat.

A játékosok 3 hata-
lompontot kapnak 
minden olyan 
megyéért, amiben 
nincs nemeslapka, 
és van ott legalább 
1 lovagjuk. 

Minden játékos 1 arany, 1 fegyvernök és 1 szava-
zatjelző csomagért 3 hatalompontot kap, annyi
csomagot cserélhet be, amennyit akar.
A játékosok csak a szavazás után megmaradt  
szavazatjelzőket használhatják. A játékosok a 
játékos sorrend szerint döntenek, a kezdőjátékos 
kezdi. Az ezen fordulóban az aktuális törvényekkel 
szerzett szavazatjelzőket nem lehet felhasználni.

A törvények


