Příručka pro hráče
Je to takový tahák pravidel ve zkratce (jak
hru hrát se dozvíte podrobně na předherních workshopech). Budou se hodit pro
vojenské plánování u strategické mapy i projednávání různých dalších situací. Rozhodně
nebude od věci mít kopii po ruce během hry.

Strategická mapa
Vojenské jednotky
Vojenský prapor
Má 3 úrovně:
		
		

1 hvězdička – síla 1
2 hvězdičky – síla 2
3 hvězdičky – síla 4

Při verbování rozhodují o počtu hvězdiček
( /
) podmínky, prostředí, velitel apod.
prapor lze získat za železo ve městě,
které má kasárny i kovárnu.
Námořní flotila
Může převážet jeden pěší prapor. Při napadnutí / podpoře města se sama o sobě
počítá jako prapor odpovídající síly. Rychlost
po vodě je oproti souši zhruba dvojnásobná.

Co umí agenti

Obchodník
Může být vyslán za účelem získání surovin.
Kněz
Může vyvolat rozbroje, povstání, pokoušet se
o konverzi na jiné náboženství nebo přesvědčit k přeběhnutí. Úspěch závisí na úrovni.
.
Vrah
Může být vyslán na vraždu, otrávení zásob,
atd. Nemůže zabít postavu, kterou ve hře
ztvárňuje přímo hráč. Úspěšnost závisí na
úrovni.

Špeh
Může špehovat a manipulovat s informacemi. Úspěšnost závisí na úrovni.

Ekonomika

Příjmy
Příjmy plynou z měst jen tam, kde nejsou
v okolí žádné války, povstání apod. Další příjmy plynou z obchodu, od ostatních národů
(např. výpalné), rabování (měst, provincií
i obchodních cest). Každý národ má krom
toho také určitý základní příjem, který může
být pozitivní i negativní.
Záporné finance nebo příliš velké vojsko
Co se stane, pokud hráč nemůže (nebo
nechce) zaplatit náklady na začátku kola?
Záleží na výši „dluhu“. Pokud je malý, může
to způsobit hráči drobné nevýhody a problémy. Větší dluh může způsobit, že armáda bez
žoldu začne ve svém okolí rabovat, případně
se „osamostatní“ a samovolně se rozpustí.
Může dojít i ke vzpouře.

Dohody mezi národy

Jediné uznávané dohody, které je potřeba
nahlásit u vojenské mapy, jsou:
Dohoda o neútočení
1) Zakázán vojenský akt
2) Zákaz vstupu vojsk na území bez souhlasu.
O branný pakt
1) Pokud je jedna strana napadena agresorem, druhá se zavazuje ji bránit: vyhlásit
válku a v rámci možností se jí účastnit
(např. i finančně)
2) Zákaz vstupu vojsk na území bez souhlasu
Vojenská aliance
1) Vyhlašování války ostatním probíhá vždy
po schválení všech členů aliance
2) Volný průchod vojsk po aliančním území
3) Jinak jako obranný pakt.
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CENÍK
Vojsko

předmět

vojenský prapor

úroveň

/

cena

cena za kolo

6

-

železo
námořní flotila

/

9

-

železo

Akce
Pochod po svém/aliančním území

0

Pochod po jiném území (mimo alianci)

1

Přeprava praporu po moři bez loďstva

2

Budovy, agenti

Opevnění města

zvýšení o 1

popis

Má 3 úrovně:
– síla 1,
– síla 2,
– síla 4. Při verbování se
o počtu hvězdiček (1 nebo 2) rozhodne dle podmínek, prostředí, velitele
apod.
prapor vyžaduje pro verbování kasárna, kovárnu a platí se
za ni surovinou - železem.

Může převážet jeden pěší prapor. Při napadnutí/podpoře města se sama
o sobě počítá jako prapor odpovídající síly. Rychlost po vodě je oproti souši
zhruba dvojnásobná.
flotila vyžaduje přístav i loděnice a platí se
za ni surovinou - železem.

Pochod lze zaplatit i surovinou (jídlo), která vystačí až na 6 praporů.

fíky

obilí

olivy

ovoce

ryby

4

Vylepší základní opevnění města. Jedna úroveň opevnění je silná jako

loděnice

4

Umožňuje (spolu s přístavem) stavět

kasárna

4

Navýší kapacitu jednotek o 1. Zajišťuje malou domobranu. Spolu s kovářem umožní verbovat vojsko

kovář

4

Spolu s kasárnami umožní navýšit úroveň vojska/flotily

přístav

6

Navýší kapacitu flotil o 1. Umožní stavět lodě, může mít pozitivní vliv na ekonomiku a rychlost nalodění praporů.

sídlo vládce

10

Navýší kapacitu jednotek o 1. Má hlavně reprezentativní funkci, zvyšuje respekt a prestiž.

zahrady

4

Doplňují sídlo vládce (reprezentativní funkce, respekt, prestiž).

kanalizace

8

Odolnost proti moru, může mít nečekané pozitivní účinky.

zavlažování

5

Různá pozitiva (ekonomika, zásobování, odolnost proti nemocem) v závislosti na situaci.

cech zlodějů (lze najmout špeha)

3

Umožňuje najmout zloděje.

chrám (lze najmout kněze/imáma)

3

Umožňuje najmout kněze nebo imáma.

kněz / imám / špeh

6

prapor.

lodě, navýší kapacitu flotil o 1.
>

.

(samotný nestačí).

