
Šlechtici bojují již několikátým rokem o přízeň krále Zikmunda. Boj se 
přiostřuje a zapojuje se do něj stále více šlechticů. Každý již ví, že pokud 
chce při výběru daní v Šestiměstí uspět a krále si naklonit, nevystačí si  

s vlastními silami. Proto každý šlechtic začíná kolem sebe shromažďovat 
družinu věrných pomocníků ze všech vrstev. Jen s jejich podporou máte 

šanci skutečně si zajistit přízeň krále Zikmunda a definitivně tak proniknout 
do nejvyšších kruhů evropské politiky. 

Toto rozšíření sestává ze dvou částí, které jsou na sobě nezávislé a můžete  
je používat zvlášť, či obě dohromady. 

První část umožňuje hrát hru v šesti hráčích – kromě komponentů  
pro šestého hráče a přidaných kostiček zboží obsahuje i vozovou hradbu, 

která nahrazuje města obléhaná při hře méně hráčů husity.

Druhá část rozšíření obsahuje novou sadu hexových žetonů daní, kterou 
použijete místo původních žetonů – uprostřed těchto žetonů nejsou okamžité 

výnosy, ale pomocníci, které můžete v daném městě získat na svou stranu.  
Ti vám pak pomáhají v průběhu hry nebo přinášejí extra body přízně  

po jejím skončení.



Každé kolo je k dispozici všech šest měst, žádné 
město tedy není obléháno husity. Namísto toho 
se na začátku první fáze vylosuje jedno město 

a na čáru rozdělující krajinu mezi tímto městem 
a městem vpravo od něj (ve směru hodinových 
ručiček) se umístí vozová hradba.

Při pohybu ve druhé fázi stojí překročení vozové 
hradby libovolným směrem hráče o jednoho 
zbrojnoše navíc.

Povšimněte si, že vozová hradba má na obou 
stranách stříbrný symbol koně. Ten naznačuje, 
že hráči, kteří získali města sousedící s vozovou 
hradbou, si počítají o jeden symbol koně více  
při rozhodování o pořadí na začátku páté fáze.

Při hře v šesti se použije nová tabulka bodování 
přízně stavů, kterou na začátku hry položte  

přes původní tabulku na kartu skladů.

	 Pravidla	pro	hru	v	šesti	

Fáze 1 – Příprava kola 

Fáze 2 – Pohyb 

Fáze 5 – Umisťování do skladů 

Závěr hry 

V šesti hráčích platí, s několika výjimkami, stejná pravidla  
jako v jiných počtech hráčů.

Je vylosováno město Kamenz, vozová hradba se tedy 
položí na spojnici mezi tímto městem a Bautzenem.  

Ve druhé fázi začíná červený a přesune se do Bautzenu – 
za cestu zaplatí 3 zbrojnoše (dva za dva úseky cesty  

a jednoho za překonání hradby). Poté hraje žlutý hráč – 
za jednoho zbrojnoše se přesune také do Bautzenu  

a nabídne červenému tři zbrojnoše. Ten nabídku přijme 
a za dva zbrojnoše se přesune do Kamenze (jednoho 
zaplatí za úsek cesty, jednoho za vozovou hradbu).

Pro určení pořadí v pátém kole má žlutý hráč v tomto 
kole 4 stříbrné symboly koní, červený hráč 1 symbol.

Příklad

Příklad



Žetony jsou na zadní straně označeny čísly (1-2), 
(3-4) a (5-6). Ta určují, pro která kola jsou žetony 
určeny.

Na začátku hry žetony roztřiďte podle těchto 
zadních stran na tři skupiny a každou skupinu zvlášť 
zamíchejte. Odpočítejte z každé skupiny dvakrát 
tolik žetonů, kolik hraje hráčů, a zbytek odložte, aniž 
byste se na ně dívali (v každé skupině je dvanáct 
žetonů, v šesti hráčích tedy použijete všechny). 

Odpočítané žetony označené (1-2) a (3-4) nechte 
připravené lícem dolů na hromádkách. Žetony 
označené (5-6) však otočte a vyložte na stůl  
na viditelné místo – tyto žetony, které přinášejí 
extra body přízně za určité úspěchy, sice přijdou 
do hry až v posledních dvou kolech, hráči však již 
teď mohou vidět, které z nich budou k dispozici  
(a podřídit tomu případně svou hru).

Na počátku prvního kola se stejně jako v základní 
verzi vylosují města (dle počtu hráčů), kde se  
v tomto kole nebudou vybírat daně (nebo v šesti 
hráčích město, u kterého bude vozová hradba). 
Do neobsazených měst se rozdají žetony daní a to 
ze skupiny příslušné pro dané kolo, tedy žetony 

označené (1-2) v prvním a druhém kole, žetony 
označené (3-4) ve třetím a čtvrtém kole.

Před pátým kolem se dosud otevřeně vyložené 
žetony (5-6) posbírají a zamíchají a rozdávají se pak 
do měst v pátém a šestém kole.

Kromě daní vybraných pomocí šipek žetonu  
na žetonu daní získá hráč také nového družiníka, 
který mu přináší zvláštní schopnosti. Tyto schop-
nosti jsou symbolicky znázorněny uprostřed žetonu  
a podrobně pak popsány na nápovědních listech.

Schopnosti jsou tří typů:

  Okamžité efekty jsou označené značkou ! . 
Takové efekty se vyhodnotí ihned při výběru 
daní v daném městě.

  Výhody během hry. Tyto karty jsou označené 
číslem fáze, ve které je možno je využít. Hráč je 
může využívat od 4. fáze kola, kdy je získal, až 
do konce hry.

  Žetony s bonusy pro závěrečné bodování 
mají značku . Tyto žetony mají význam až  
po skončení šestého kola (viz dále).

Na začátku páté fáze se normálně určí 
pořadí podle získaných stříbrných 
symbolů koní (hráči přitom mohou 
využít příslušných schopností, a to také  
u žetonů získaných v tomto kole).

Poté si každý hráč žeton, který toto kolo 
získal, vezme a položí jej do konce hry 
viditelně před sebe, aby všichni viděli, 
jaké schopnosti může během další hry 
využívat.

	 Družina	věrných	

Příprava hry 

Fáze 1 – Příprava kola 

Fáze 4 – Výběr daní 

Fáze 5 – Umisťování do skladů 

Ve hře je nová sada 36ti žetonů daní. Žetony z původní sady odložte, 
nebudete je potřebovat.



Žetonky označené číslem fáze lze využít v každém 
kole v odpovídající fázi. Žetonky s čísly 1, 2 nebo 3 
je možno použít až od následujícícho kola.

Některé schopnosti se využívají na začátku nebo  
na konci fáze. Pokud má přitom více hráčů možnost 
volby, rozhodují se:

  v páté fázi podle pořadí pro pátou fázi (podle 
množství získaných symbolů koně)

  v ostatních fázích podle pořadí uprostřed 
herního plánu a podle šipky pro druhou fázi  
(tj. ten, kdo naposledy zaplatil nejméně 
zbrojnošů, hraje první).

Jiné schopnosti je možno využívat v průběhu celé 
fáze. 

Pro podrobný popis funkce žetonku se podívejte  
na nápovědní list.

Po skončení šestého kola se při bodování vyhodnotí 
i žetony označené korunou. Postupuje se takto:

  Jako první se vyhodnotí žeton Královský 
lovčí. 

  Po té si započítají hráči ostatní bodovací 
žetony s výjimkou těch, které jsou spojeny 
s vyhodnocením stavů. Pokud si hráč 
proměňuje zbrojnoše za body, příslušný počet 
zbrojnošů musí odevzdat a nemůže je použít 
pro rozhodování o remízách. Proměňují-li 
zbrojnoše na body dva hráči, učiní tak současně 
a nezávisle na sobě.

  Nakonec proběhne vyhodnocení stavů 
stejně jako v základní verzi. Zároveň jsou 
vyhodnoceny zbylé žetony související  
se stavy.  

Stejně jako v základní verzi zvítězí hráč, který je 
na počítadle nejdále, a v případě rovnosti bodů 
rozhoduje větší počet zbylých zbrojnošů.

Využití výhod během hry 

Závěr hry 

Hra Vladimíra Suchého
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