
A parasztháború

E minikiegészítőnél a lázadó
parasztok seregei ellen kell
védekezni (vagy azokat a 

többi játékos ellen küldeni).
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Előkészületek

1. Területkártya felhúzása

12 új területkártya parasztháborús 
                       szimbólumokkal, még-
                       hozzá adott területípu-
                       sokkal

Ezt a 12 területkártyát magában meg kell keverni, majd közülük 3-at a megnézésük nélkül visszarakni
a dobozba - ezek az adott játékból kimaradnak. A maradék 9 új területkártyát ezután az alapjáték te-
rületkártyái közé kell keverni.
E kiegészítő csak az alapjátékkal együtt játszható, annak összes szabálya érvényben marad.
Természetesen e minikiegészítő kombinálható a többi kiegészítővel, bár ennek meglehetnek a maguk veszélyei. Az esetleges 
szabályütközésekre egyelőre nincs hivatalos válaszunk.
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A parasztháború
Parasztháborús területkártya felhúzásakor fellázadnak a parasztok. A játékos kirakja e területkártyát
maga elé, és utána megnézi, hogy a parasztháború e területkártya szimbóluma által meghatározott
területen (városokban, utakon vagy mezőkön) vannak-e védtelen, illetve védett alattvalói.

            A játékos visszaveszi magához az adott területtípusról az összes védtelen alattvalóját.

            A játékos az adott területtípuson lévő minden védett alattvalója után kap 2 pontot. A védett
            alattvalók védettek is maradnak.

(Lentebb, az alattvaló lerakásánál olvasható, hogyan lehetnek az alattvalók védettek.)

Fontos: Ha a játékosnak legalább egy alattvalóját vissza kellett vennie, a parasztháború azonmód
véget is ért, a játék a normál szabályok szerint folytatódik.

A piros játékos útszimbólumos 
parasztháborús területkártyát 
húzott (a láthatóság miatt a 
szimbólum fel lett nagyítva).

                                    A bal szélen látható egy védte-
                                  len útépítője; ezt vissza kell 
vennie a készletébe. Jobb felül a védett útépítője
viszont marad a helyén, sőt amiatt kap 2 pontot.

Ezzel a mostani parasztháború véget is ért, a kék 
játékos alattvalója nem került veszélybe. A játék 
a normál szabályok szerint folytatódik a felhúzott
(parasztháborús) területkártya lerakásával.

5 város                                  4 út                         3 kolostor



Parasztháború a következő játékos ellen
Ha a parasztháborús területkártyát felhúzó játékos egy alattvalóját se vette vissza (egy sem volt
az adott területtípuson, vagy ha igen, csak védettek), akkor a parasztháború folytatódik bal oldali
szomszédja ellen - most neki kell visszavennie az adott területtípusról az összes védtelen alattva-
lóját, valamint ő kap az ugyanitt lévő minden védett alattvalójáért 2 pontot. Ha ő sem veszi vissza
egyetlen alattvalóját sem, a parasztháború áttevődik az ő bal oldali szomszédjára, és így tovább.

Ez mindaddig folytatódik, amíg valaki vissza nem veszi legalább 1 alattvalóját, vagy amíg minden
játékos sorra nem került. Ezután a területkártyát le kell rakni a normál szabályok szerint.

Fontos: Csak azok a játékosok kapnak pontokat védett alattvalóikért, akik ellen folyik paraszthá-
ború; akik ellen nem folyik parasztháború, azok nem kapnak pontokat védett alattvalóikért.

A piros játékos városszimbólumos  parasztháborús területkártyát 
húzott (a láthatóság miatt a szimbólum fel lett nagyítva). Városon
2 alattvalója van, mindkettő védett, így kap 4 pontot.

Bal oldali szomszédja, a kék játékos ellen indulnak utána a parasz-
tok. Három alattvalója is van városon, ezek közül 2 védtelen,  ezeket 
vissza kell vennie; 1 viszont (a bal szélső) védett, azért kap 2 pontot.
Ezzel a parasztháború véget is ért, és most a piros játékoson a sor,
hogy a normál szabályok szerint lerakja magát a területkártyát.

2. Alattvaló lerakása
Alattvaló megvédése a parasztoktól
Amikor a játékos a most lerakott területkártyára lerakja egy alattvalóját, azt nyom-
ban meg is védheti: ez 4 pontjába kerül. Ha így tesz, a kikértékelőtáblán vissza kell
lépnie 4 mezőt - akár mínuszpontja is lehet -, utána pedig a védettség jelzésére lefekteti ezen alatt-
valóját. Védett alattvaló nem veszíthető el parasztháború során, sőt ha az hatna rá, 2 pont járna érte
(l. az előző oldalon).
Ha a játékos úgy dönt, nem rak le alattvalót, akkor megvédheti 1 már lerakott alattvalóját, és ez
csak 2 pontjába kerül.
Parasztok nem tehetőek védetté. De holló a hollónak nem vájja ki a szemét: a parasztháborúk során
a lázadó parasztok sosem támadnak sorstársaikra, a többi parasztra.
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3. Kiértékelés
Kiértékelésnél nincs különbség a védett és a védtelen alattvalók között, és a kiértékelt városról, útról
vagy kolostorról az összes alattvaló visszakerül tulajdonosához. A visszavett védett alattvaló védte-
lenné válik, vagyis újabb lerakásakor újra fizetni kell ahhoz, hogy       védett legyen.
Elkészült ez a város. A  piros játé-
kosnak van benne a legtöbb alatt-
valója, ő kap érte 10 pontot. Utá-
na visszaveszi a városról mindkét
alattvalóját, állítva maga elé rak-
va azokat, hiszen már egyik sem
védett. A kék játékosnak is ha-
sonlóképpen vissza kell vennie a 
városról az ottani egyetlen alatt-
valóját.
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