Elke ronde zijn alle zes steden beschikbaar. Geen van
de steden wordt aangevallen door de Hussieten. De
Hussieten zijn echter nog wel in Lausitz.

Schud aan het begin van fase 1 de stadskaarten en trek
één kaart om de locatie van het kamp van Hussieten te
bepalen. Plaats de Hussieten-tegel tussen de stadstegel
op de kaart en de stadstegel rechts daarvan.

Het passeren van het Hussietenkamp bij het reizen
naar een andere stad kost één extra wachter.

Op de Hussieten-tegel staat aan beide zijkanten een
zilveren paardensymbool afgebeeld. De spelers, die
belasting ophalen in de twee aan deze tegel grenzende
steden ontvangen elk één extra paard.

Een spel met zes spelers gebruikt een afwijkende tabel
voor het waarderen van de politieke kaarten. Plaats
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Op de achterzijde van de tegels staan cijfers. Deze
geven aan in welke ronde de tegels worden gebruikt:
(1-2), (3-4) en (5-6).

De (1-2) en (3-4)-tegels blijven gedekt in aparte stapels
liggen. De (5-6)-tegels komen open op tafel te liggen,
zodat iedereen ze goed kan zien.

Maak drie groepen van tegels met dezelfde cijfers.
Schud de tegels en neem van elke groep tweemaal
zoveel tegels als er spelers meedoen aan het spel. Leg
deze tegels in 3 gedekte stapels (met het cijfer naar
boven) neer. De resterende tegels gaan ongezien terug
in de doos. Deze tegels worden dit spel niet gebruikt.
(In een spel met zes spelers worden alle 12 tegels van
elke soort gebruikt).

Deze tegels geven bonuspunten aan het einde van het
spel. Ondanks het feit, dat ze pas in de laatste twee
rondes in het spel komen, geeft dit de spelers de
mogelijkheid om vooruit te plannen en hun strategie
te bepalen, omdat ze op deze wijze kunnen zien welke
tegels in de laatste twee rondes in het spel komen..

Plaats aan het begin van elke ronde, net als in
het basisspel, in het midden van elke stad zonder
Hussietenkaart een belastingtegel. Het verschil ten
opzichte van het basisspel is, dat de cijfers op de
achterzijde van de tegels bepalen in welke ronde ze

worden gebruikt. Neem in ronde 1 en 2 tegels van de
(1-2)-stapel en in ronde 3 en 4 van de (3-4)-stapel. Draai
aan het begin van ronde 5 de openliggende (5-6)tegels om, schud deze en vorm daarmee een gedekte
trekstapel voor ronde 5 en 6.

Naast de door de pijlen op de tegels aangegeven
belastingopbrengst sluit een aanhanger zich aan bij
het gevolg van de speler. Deze aanhanger levert de
speler een privilege op. De privileges zijn afgebeeld in
het midden van de belastingtegel. Een gedetailleerde
beschrijving van de privileges in te vinden op de
overzichtskaarten.

speciale vaardigheden (gemarkeerd met het
cijfer van de fase, waarin ze gebruikt kunnen
worden) : Deze kunnen tot het einde van het spel
gebruikt worden in de aangegeven fase. Speciale
vaardigheden voor fase 4, 5 en 6 kunnen zelfs
in de ronde waarin ze verkregen zijn worden
gebruikt.

Er zijn drie soorten privileges:

bonustegels (gemarkeerd met
) : Deze leveren
bonuspunten op aan het einde van het spel.

direct uit te voeren (gemarkeerd met ! ) : Deze
worden direct uitgevoerd bij het ophalen van de
belasting.

Bepaal aan het begin van fase 5 de
speelvolgorde aan de hand van het aantal
paarden, dat iedere speler heeft verzameld.
(Belangrijk: in deze ronde verkregen
privileges kunnen reeds worden gebruikt!).
Na het vaststellen van de speelvolgorde,
neemt iedere speler de belastingtegel uit
de door hem gekozen stad en legt deze
open voor zich neer, opdat de spelers van
elkaar kunnen zien over welke privileges
een ieder beschikt.

Speciale vaardigheden kunnen direct na het ophalen
van de belasting in elke ronde, in de op de tegel
aangegeven fase, worden gebruikt.

speciale vaardigheid gebruiken. In geval van een
gelijke stand gaat de speler voor die belasting
heeft opgehaald in een stad met een hoger cijfer.

Belangrijk: het is toegestaan speciale vaardigheden
voor fase 4, 5 en 6 te gebruiken in de ronde waarin ze
verkregen zijn !

in alle andere fases is de volgorde van de
markeerstenen
op
het
plattelandsbord,
aangegeven door de pijl van fase 2,
doorslaggevend. De speler die de minste wachters
heeft betaald mag als eerste een speciale
vaardigheid gebruiken.

Sommige speciale vaardigheden zijn aan het begin
of aan het einde van een fase van kracht. Wensen
meerdere spelers op hetzelfde moment een speciale
vaardigheid te gebruiken, dan gelden de volgende
regels:

Alle andere speciale vaardigheden kunnen op elk
moment gedurende een fase worden ingezet..

in fase 5 is het aantal verzamelde paarden bij het
ophalen van de belasting doorslaggevend. De
speler met de meeste paarden mag als eerste een

Een gedetailleerde beschrijving van alle vaardigheden
is te vinden op de overzichtskaarten.

Aan het einde van ronde 6 ontvangen de spelers
punten voor de bonustegels.

Wanneer meerdere spelers dit privilege kunnen
en willen uitvoeren, dan doen zij dit tegelijkertijd
en onafhankelijk van elkaar.

De eindwaardering gaat als volgt:
als eerste wordt
gewaardeerd;

de

“Koninklijke

Tenslotte volgt de waardering van de politieke
kaarten zoals in het basisspel. Bonustegels die
afhankelijk zijn van politieke kaarten worden nu
ook gewaardeerd.

jager”

daarna volgt de waardering van de bonustegels,
die afhankelijk zijn van politieke kaarten. Indien
een speler wachters inwisselt voor invloedspunten
moet hij deze kaarten aﬂeggen, zodat men ze niet
meer kan inzetten in geval van een gelijke stand.

De speler met de meeste punten wint het spel. In geval
van een gelijke stand wint de speler met de meeste
wachters op hand.
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