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Ariovistus – Průvodce hrou
vanou, pevnou Germánskou falangu, jež v taktice vašeho nepřítele
způsobí hotové pozdvižení, nebo za bitevní linií ponechte své vozy
a Kvílející ženy, které vašim válečníkům dodají opory a budou je
povzbuzovat k udatnosti.
Věštecká znamení. Potřebujete ovládat kmeny Germánů a pomalý
postup houfů vašich osadníků bude vaše srdce držet stále v blízkosti
Rýna. Rozmýšlete však i nad příhodným hlubším průnikem na území
Galie – vaši nepřátelé ho nebudou očekávat!

Poznámky k vývoji hry

Poslání a strategie Germánů

Váš lid. Jste Ariovistus, král Svébů, a můžete se opřít o početné příslušníky toho nejslavnějšího kmene celé Germanie i jejich válečnického ducha. Nedaleká Galie je rozdělená a Římané jsou pouze novými
přistěhovalci, kteří přišli z kraje za Alpami. V zemi za Rýnem musíte
získat novou půdu pro germánské osady a současně neztratit vládu nad
svým domácím územím.
Vztahy s ostatními. Vaše přesuny zahnaly Helvécie na západ, kde se
proti vám spolčili se Sékvany a několika haedujskými předáky. Galové
si vás pozvali na pomoc proti jiným Galům, vy máte ale v úmyslu zůstat a nastolit svou vládu nade všemi. Zničíte galské kmeny, které stojí
v cestě, nebo počkáte na Caesara, aby se o ně postaral za vás?
Proti Caesarově brutalitě se nakonec postaví i další Keltové. Počkejte si
na takovou událost a mezitím přiživujte jejich nenávist vůči Římanům.
K zajištění vlastního triumfu budete totiž potřebovat, aby někdo zaměstnal pozornost legií.
Těžištěm vašeho zájmu jsou kmeny Belgů. Caesar a jeho haedujští
přátelé se budou muset vypořádat s Boduognatovými Nervii i ve chvíli,
kdy ohrozíte Galii. Vaši vzdálení příbuzní obývající území Belgiky jsou
proto při postupu do hloubi Celtiky vašimi přirozenými partnery. Pokud
nadmíru zesílí, budou pro vás hrozbou. Stejně tak se ale mohou stát
i příležitostí, a to v případě, že se zakládání germánských osad na jiných
územích stane příliš nebezpečným podnikem. Nezapomínejte, že král
veškeré Galie může být jen jeden!
Válka. Vaším nejnebezpečnějším nepřítelem budou Caesarovy legie
a všechny údery, které jim dokážete zasadit (zejména při přepadení), vaší
věci jedině prospějí. Bitvy proti nim se příliš neobávejte. Za sebou máte
celou Germanii a do boje můžete vždy povolat nové bojové družiny.
Přirozené nadání. Jako cizinci budete muset v Galii vynaložit mnohem
větší úsilí, abyste si mezi zde žijícími kmeny našli potřebné spojence.
Na území Germanie i ve všech vámi osídlených krajích za Rýnem nebo
Alpami však snadno shromáždíte síly spojenců i družin, které budete
potřebovat.
Arioviste, velení nad divokými Svéby vám v bitvě a při nájezdu dává
mimořádnou sílu. Největší výhodou je pro vás pověst vašich válečníků.
Místní kmeny zastrašujte, kdykoli to bude možné, neboť jejich bázeň
přetrvá a zabrání mobilizaci sil proti vám. Vaše oběti dokážou zastrašit
už pouhé nájezdy. Pokud vám v cestě nestojí opevnění nebo citadela,
v bitvě dokážete zaútočit vší silou Germánské jízdy. Jestliže se vám
naskytne příležitost, využívejte svých vlastností a nasaďte do boje obá-

Proč Ariovistus?
Starší verze těchto Volkových poznámek se objevila na blogu Inside
GMT Games v roce 2016. Zaměřuje se na to, proč jsme dospěli k názoru,
že si Pád nebes zaslouží rozšíření Ariovistus, a jakým způsobem jsme
se rozhodli, co se stane jeho součástí. Citace z Caesarových Zápisků
o válce galské jsou z překladem z pera Carolyn Hammondové (Oxford
University Press, 1996).1
Když jsme se s Andrewem pokoušeli umístit jeden z titulů série COIN
do starověké Galie, okamžitě jsme se rozhodli pro pozdější léta zdejšího
Caesarova tažení. Mým vlastním odrazovým můstkem byl návrh Davida
Docktera, abych zkusil vymyslet hru o „protipovstaleckých operacích
v římském stylu“, jinými slovy: o potlačení vzpoury. Andrew pak nadnesl část Caesarových Zápisků, která se ve větší míře věnuje povstání
spíše než dobyvačnému tažení, a toto pozdější období mobilizace kmenových konfederací (Ambiorigem původem z belgského kmene Eburonů
(53 př. n. l.) a Vercingetorigem původem z keltského kmene Arvernů
(52 př. n. l.)), nezávisle na sobě se pokoušejících vyhnat Římany z Galie,
se pro sérii her o povstaleckých aktivitách zdálo být výtečnou volbou.
„Přece – soudil – bude proň s velikým užitkem už jen to, přistane-li na
ostrově, pozná-li ráz obyvatel, zhlédne-li kraje, přístavy a místa k přistání…“ – Caesar o své první výpravě do Británie v roce 55 př. n. l. [4.20]
Průzkumná, spíše než naléhavá povaha Caesarových výpadů do Británie
v roce 55 př. n. l. a znovu v roce 54 př. n. l. i přezimování několika jeho
rozptýlených a zranitelných legií v Belgice následující zimu, jež bylo
reakcí na špatnou úrodu a jehož využil Ambiorix, byly v galské válce
známkou jisté mezihry, která podle všeho udělala tečku za počáteční fází
dobyvačného tažení, po níž následovala pozdější etapa upevnění moci
okupantů a boje za prosazení římské nadvlády. Počáteční rozestavení
nejdelšího ze scénářů Pádu nebes „Pax Gallica?“ je proto zasazeno do
chvíle, kdy Caesar završuje svou druhou výpravu do Británie, a začíná
předehrou ke druhé, vážné krizi na území Galie, jež je předmětem hry.
V tomto ohledu ničeho nelitujeme a doufáme, že budete souhlasit, že příběh Ambiorigovy revolty i Vercingetorigova „velkého povstání“ a jeho
rozuzlení potřebám série COIN velmi dobře vyhovují. Nechtěli jsme
však, aby se v rámci uplatňování systému, který tato série zavádí, staly
„protipovstalecké operace“ jakousi svěrací kazajkou. Jak dosvědčuje
zaměření jejího osmého dílu nazvaného Pendragon, soustřeďujícího
se na nájezdy a jejich oplácení, osídlování, splývání kultur a přechod
od císařského stylu politiky a vedení války k realitě „temného věku“,
k ničemu takovému ani nedošlo.
„Kmen Svébů je daleko největší a nejbojovnější ze všech Germánů.“
– Caesar [4.1]
Využít Pád nebes k pohledu na výše zmíněnou ranou fázi galské války se tedy zdálo jako velmi příhodné. Caesarovy rané roky v Galii,
představující první polovinu války, totiž nabízejí stejně bohatý příběh
1
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a pestrou škálu postav jako jejich druhá polovina, o níž hra pojednává. Na
rozdíl od drobnějších germánských vpádů a jejich okrajového angažmá
v bojích mezi Římany a Galy v období od roku 54 př. n. l., zahrnutých
do základu hry, se v prvním roce Caesarovy přítomnosti v Galii (58
př. n. l.) objevila germánská hrozba, která stála za to, aby ji ztvárnila
jedna z hráčských frakcí. Vždyť početný a neklidný germánský kmen
Svébů, vedených Ariovistem, představoval reálnou možnost germánské
nadvlády na území východní Galie!
Všimli jsme si také, že například velmi sympatická hra Daniela Bergera
Gallic War (Worthington Games), pokrývající celé období války, se
rozhodla neztvárnit své dva hráče jako Římana proti Galovi, ale jako
Římana proti Germánovi (Caesara proti Ariovistovi). Oba hráči mohou u nejrůznějších galských kmenů provádět nábor nových jednotek
a uzavírat s nimi spojenectví a tyto kmeny dostávají mnohem energičtější, protiřímsky laděný charakter teprve až s Vercingetorigovým
příchodem.
Situace v Galii (alespoň co se týče „protipovstaleckých operací“) se
mezi prvním rokem, kdy Caesarovy legie překročily hranice provincie, a pozdějšími léty, v době působení Ambioriga s Vercingetorigem,
sice změnila, zároveň ale ne tak docela. Ve svých oficiálních zprávách
do Říma Caesar poměrně brzy – a poté opakovaně – hlásil, že ovládá
celou Galii, jak ve smyslu implicitního práva, tak z hlediska vojenské,
politické nebo diplomatické reality:
„Celá Belgie… kuje pikle proti národu římskému a navzájem že se
zaručují rukojmími… Především mají prý Belgové obavy, že až římské
vojsko přivede k pokoji celou keltskou Galii, bude přivedeno také
k nim.“ – Caesar, počátek roku 57 př. n. l. [2.1]
„Současně hlásil Caesarovi Publius Crassus, kterého s jednou legií
poslal proti Venetům [a dalším kmenům žijícím na pobřeží], že všecky ty
kmeny a obce jsou již uvedeny pod moc a vládu národa římského. Těmito
úspěchy… byla uklidněna celá Galie… dokonce národové až za Rýnem
sídlící posílali k Caesarovi poselstva, aby slibovala, že mu dají rukojmí
a splní jeho rozkazy.“ – Caesar, konec roku 57 př. n. l. [2.34–2.35]
„Celá Galie byla totiž uklidněna, jen tito [Morinové a Menapiové]
zbývali, že dosud setrvávali ve zbrani a ještě nikdy k němu nevyslali
posly jednat o mír.“ – Caesar, konec roku 56 př. n. l.
Propaganda, ano. Jedná se ale o příběh pro římské publikum, s jehož
uvěřitelností Caesar dozajista počítal, protože jinak by ho vůbec nenapsal. S přihlédnutím k projevům přijetí jeho autority, pokud ne přímo
výrazům naprostého podrobení, přicházejícím od nejrůznějších kmenů
ze všech koutů Galie, nebylo jeho prohlášení o římské nadvládě ani
trochu směšné. Kmeny, které se Římanům snad postavily na odpor, byly
z praktického hlediska (často osamělými) povstalci a Caesarovým cílem
se stalo každý takový kmen zkrotit a jeho vzpouru potlačit.
Díky Caesarovým dějinám jsme tedy s Andrewem získali pohled na
věc, jenž nás vybízel k uplatnění téhož základního modelu „protipovstaleckých operací“ i na ranou fázi galské války tak, jak jsme ho využili
k zachycení období „vzpoury“ následující jen o několik let později.
Naše rozšíření bylo na světě.
Od tohoto bodu jsme se snažili dohlédnout až ke způsobu, jak bychom
kompletní ságu o galské válce mohli přenést prostřednictvím jediného
obsáhlejšího scénáře, který začíná Caesarovým zásahem do potyček
v Galii, pokračuje taženími proti Ariovistovi a Nerviům, po mezihře
z let 55–54 př. n. l. zohledňuje dopad zmíněných výprav na situaci
v době Ambiorigova povstání ze zimy téhož roku a nakonec se posouvá k Vercingetorigově vzestupu a závěrečnému verdiktu ve smyslu
konečné nadvlády nad Galií. Výsledek, nazvaný „Galská válka“, měl
zapáleným fanouškům Pádu nebes umožnit utkat se spolu tak, aby
scénář základní hry, odehrávající se v roce 54 př. n. l., přetvořili v ještě
pestřejší vyprávění.
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Tento příběh jsme tedy měli příležitost přinést hráčům Pádu nebes,
s finančně nijak náročným dodatkem ke stávajícím komponentům
a systémům základní hry. Ke zpodobnění náležité hrozby, kterou Ariovistus se svými (Svéby vedenými) germánskými kmeny pro Caesara
i galské hráče historicky představovali, jsme potřebovali přidat větší
množství germánských jednotek. Dodatek 15 germánských bojových
družin stvořil celkem působivou hordu, díky 6 osadám se novou a nedílnou součástí hry stalo stěhování a kolonizace a objevil se (přirozeně!)
i nový vůdce, představující samotného velkého Svéba Ariovista. K tomu
jsme pro novou hráčskou frakci museli doplnit i ukazatele dostupnosti
a zdrojů – celkem se tedy jednalo o 24 lisovaných dřevěných komponent.
„Rovněž Diviciakova bratra Dumnoriga Haedujského, který měl
v té době v obci první místo a u lidu byl velmi oblíben, přemluví…“
Caesarovo představení Diviciakovy postavy čtenářům, počátek roku
58 př. n. l. [1.3]
Andrew chtěl navíc Haeduům dát jejich vůdce, Diviciaka. Caesarův
drahý haedujský přítel byl totiž v tomto raném období obzvláště
vlivný, pokud lze jako vodítko použít množství zmínek věnovaných
v Zápiscích jeho osobě. Proto jsme přidali modrý válec Diviciaka, který –
s několika dalšími úpravami – poskytuje Haeduům i Římanům schopnost
sdruženého rozkazu, zprostředkovaného vlastností události Diviciacus.
Měli jsme dát prostor pěti hráčům, nebo znovu zůstat u čtyř? Taková
otázka je přirozená, zvláště pro někoho, kdo zná několikrát oceněnou
hru Sword of Rome Wraye Ferrella a její rozšíření, jež přidává úlohu
pátého hráče, ztvárňujícího dosud hrou ovládané Kartagiňany.
Ariovistus přináší germánského hráče, Arverny ale redukuje na „minibota“, podobného Germánům v základní hře. Touto cestou jsme se
vydali zejména proto, že jsme pro dané období nenašli žádnou dostatečně důležitou konfederaci keltských kmenů, ospravedlňující začlenění
páté hráčské frakce. V období let 58–54 př. n. l. totiž Arvernové spolu
s pestrou škálou dalších keltských kmenů buďto nesouvisle poskytovali
svou podporu jednotlivým významným frakcím, nebo se jim stavěli na
odpor – podobně jako ve druhé polovině 50. let vzpurné germánské
kmeny, důvěrně známé hráčům Pádu nebes, které jen příležitostně
pohlížely za hranice svých území. V tomto ohledu tedy největší smysl
dávala automaticky řízená frakce Arvernů.
Dalším, praktickým důvodem pro zachování systému 4 hráčů byla skutečnost, že při 5 hráčích naroste celkový počet permutací pořadí frakcí
z 24 na 120, což je pro jejich rovnoměrné zapracování do běžného
balíčku příliš mnoho. V každém případě bychom pak nemohli využít
stávajících karet Pádu nebes (určených pro čtyři hráče) a udržet cenu
rozšíření na nízké úrovni. Do obecného průběhu hry, vlastního sérii
COIN, bychom také ve finále zaváděli velkou a neotestovanou změnu.
Frakce Arvernů tedy v rozšíření nepředstavuje pouze tento kmen, ale
i ostatní kmeny na území Celtiky, včetně Helvéciů, jejichž stěhování
do blízkosti Haeduů Caesarovi posloužilo jako hlavní záminka k válce.
Tuto frakci „Arvernů a jiných Keltů“ (já sám jí říkám „Keltobot“) řídí
z větší části hra, k aktivitě ji však čas od času popoženou i ostatní hráči
– nezřídka Germáni, poohlížející se po hrozbách, jejichž prostřednictvím
by mohli odvést Caesarovu a Diviciakovu pozornost.
Na rozdíl od Germánů v základní hře a jejich jediné aktivace každou
zimu v rámci fáze germánských kmenů se Arvernové/Keltové během
tažení aktivují nepředvídatelným způsobem – pokud jsou ovšem ve
válce. Symbol karnyxu, přidaný na nové karty, spouští kontrolu stávající situace, a pokud kterákoli z frakcí zasahuje do oblasti arvernských/
keltských zájmů, Keltové se zmobilizují a budou se bránit.
Jak poznamenal „sám velký“ Mark Herman, vždy lze nalézt způsoby jak
zdokonalit, co se předtím vytisklo. Rozšíření k Pádu nebes proto mně
i Andrewovi poskytlo příležitost nabídnout vlastníkům původní edice
vylepšení, které by se jinak stalo součástí případného druhého vydání,
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a v GMT následně schválili balíček obsahující nejen rozšíření, ale i pár
změn základní hry (V české verzi jsou některá níže zmíněná vylepšení
již součástí základní hry Pád nebes).
První z nich jsou přepracované diagramy tahů hrou řízených frakcí
a s nimi souvisejících pravidel. Při velkých, krvavých bitvách a potřebě
ochránit vůdce před smrtí nebo zajetím si hraní Pádu nebes žádá určitý
druh rozvážné opatrnosti, jíž v prvních několika titulech série COIN,
zasazených do prostředí moderní partyzánské války, nebylo zapotřebí.
Kvůli tomuto požadavku bylo nutné, abychom strategie hrou řízených
frakcí pojali konzervativnějším způsobem: obecně budou nějakou dobu
jevit sklony k postupnému posilování, než se odváží rozsáhlých výpadů
proti nepříteli, jejichž prostřednictvím by si mohly přivodit katastrofu.
S dodatečnými zkušenostmi jsme ale zjistili, že současný styl strategie
hrou řízených frakcí dokážeme vylepšit tak, aby byl agresivnější, avšak
za běžných okolností nikoli bezhlavý. Máme tudíž nové verze římského,
arvernského, haedujského a belgského diagramu, které osamocenému
uchazeči o nadvládu nad Galií nabízí prostředí s ještě větším množstvím
hrozeb. Kromě toho jsme diagramy hrou řízených frakcí Pádu nebes
chtěli zdokonalit tak, aby se přiblížily špičkové prezentaci v podání
V. P. J. Arponena. Vše uvedené jsme také přihodili do rozšíření.
Druhým souborem položek zařazených do balíčku rozšíření a použitelných se základní hrou jsou fyzicky vylepšené desky dostupných jednotek
jednotlivých frakcí. Proč nové desky jednotek? Desky ze základní hry
jsou vytištěné na obvyklém kartonu používaném GMT. Zatím nemáme
žádné informace o nahlášených problémech s opotřebením – stávající
desky jsou podle všeho naprosto postačující. Z důvodu intenzivního
používání, které v jejich případě očekáváme, nicméně stojí za to
a jeví se jako prozíravé, abychom nabídli jejich trvanlivější alternativu.
V každém případě jsme museli zařadit novou germánskou frakční desku,
sloužící k umístění dodatečných germánských jednotek obsažených
v rozšíření: germánských osad, většího počtu germánských družin
i samotného Ariovista.
Pár vylepšení jsme přidali i v případě karet událostí původního balíčku
Pádu nebes. Proč? Protože jsme mohli! Tyto aktualizované karty, v celkovém počtu pěti kusů, lehce vyvažují účinky některých událostí – které
buďto posilují, nebo oslabují, jak je popsáno v přiložených poznámkách
– a vycházejí z našich poznatků při hraní již vydané hry i ze snahy
o objasnění textu příslušné události. Nakonec jsme přidali také volitelnou
alternativu události Diviciacus z Pádu nebes pro případ, že by hráči
chtěli nového haedujského vůdce použít i ve scénářích základní hry.
Hráči se v neposlední řadě budou moci utkat i s Ariovistovým, hrou
řízeným „Germánobotem“, představujícím plnokrevnou frakci germánských kmenů, jenž umožňuje solitérní hraní za Caesara od Bibracte až
po Alésii.
Andrew a já se už nemůžeme dočkat, až se vám rozšíření dostane do
ruky. Takže srazit štíty a kupředu!

A5. Gallia Togata Řím Ger BelV HaeV

Strategický týl: Do Cisalpiny položte žeton Gallia Togata a 3 pomocné
sbory. Jednotky zde umisťují pouze Římané. Neřímské frakce se odtud
přesunou do domácích území, nebo své jednotky odstraní. Verbování sem umístí +1 pomocný sbor. Pochod neomezují Alpy (A3.2.2)
a ven z území je zdarma.
Cisalpina si žádá posádku: Pokud Senát nepochlebuje, Římané odstraní
1 legii k záložním legiím a 2 pomocné sbory mezi dostupné jednotky.
Zdůvodnění: Událost se světlým pozadím je aktualizována tak, aby
k Cisalpině přistupovala jako k území, jež je součástí hry. Karta navíc
přidává možnost aktivace Arvernů.
A17. Publius Licinius Crassus ŘímV BelV HaeV GerV
Odeslán potlačit povstání: Římané mohou zdarma provést Pochod se
skupinou 1‒4 legií a 1‒8 pomocných sborů na území bez přítomnosti
Caesara a svést zde Bitvu. Pomocné sbory způsobují dvojnásobné ztráty.
Pomáhá otci v Parthii: Z 1 libovolného území odstraňte 4 pomocné
sbory. Římané jsou nedostupní a zůstávají i pro další kartu.
Historické pozadí: Publius Licinius Crassus, syn triumvira Marka
Licinia Crassa, sloužil pod Caesarem v prvních létech galských válek.
Ve Vogézách, kde se Caesar s Ariovistem střetli v rozhodující bitvě,
velel Publius Crassus římské jízdě a vyslal odhodlaný útok proti levému
křídlu Germánů, který zvrátil průběh boje a obrátil Germány na útěk
[1.52–1.53]. V roce 57 př. n. l. se Crassus ujal velení Legio VII a podrobil si Venety spolu s ostatními přímořskými kmeny. Caesar mezitím
završil potlačení belgské vzpoury [2.34].
V roce 56 př. n. l. vyslal Caesar Publia Crassa s 12 kohortami
a početnými pomocnými sbory (auxilia) do Akvitánie, zatímco sám se
vypořádal se znovu povstalými přímořskými kmeny na území Bretaně.
Akvitánský kmen Sociátů sice Crassa přepadl, ten však z bitvy vyšel jako
vítěz. Následně oblehl jejich hlavní město a nakonec si vynutil jejich
kapitulaci [3.20–3.21]. Poté pokračoval v boji proti kmenům Vokátů
a Tarusátů, které se mu přes jejich množství i dobré opevnění podařilo
obklíčit a porazit [3.23–3.26]. Větší část zbývajících akvitánských
kmenů mu brzy nato poslala svá rukojmí [3.27].
Na konci tažení z roku 56 př. n. l. se po úspěších dosažených v Galii
vrátil do Říma, kde svému otci pomáhal v přípravách nešťastné výpravy
do Parthie. Publius Crassus zemřel rukou Parthů v bitvě u Karrh v roce
53 př. n. l. Jeho otec zahynul krátce po něm.

A18. Most přes Rýn Řím Bel Hae Ger

Trestná výprava: Římané mohou odstranit všechny Germány z 1 území 
v Germanii, kde není přítomen Ariovistus a jež ovládají nebo s jimi
ovládaným územím sousedí.

Ve Vídni a Virginii, 2016–2017

Uvázlé oddíly: Pokud se alespoň jednaz legií nachází v Germanii nebo
v jejím sousedství, Římané ztrácejí 6 zdrojů, jsou nedostupní a zůstávají
i pro další kartu.

Karty událostí a poznámky

Zdůvodnění: Spuštění události se světlým pozadím je nyní blokováno
přítomností vůdce Ariovista, který zabraňuje jejímu využití k okamžitému smetení dobře vedené germánské hordy. Karta navíc přidává
možnost aktivace Arvernů.

Volko Ruhnke

Tato část přináší plné znění textu každé z nových karet událostí
v Ariovistovi (A##) nebo upravené karty z Pádu nebes (O38). Uvádí
i pořadí jednotlivých frakcí (2.3.2; Hae = Haeduové, Bel = Belgové,
Ger = Germáni, Řím = Římané) a symboly pokynů pro frakce ovládané
hrou (8.2.1; V = vavříny, M = meče). Odkazy na Caesarovy Zápisky o
válce galské jsou ve formátu [kniha.kapitola]. Překlad pochází z pera
Carolyn Hammondové (Oxford University Press, 1996).

A19. Gaius Valerius Procillus GerV Řím HaeM Bel

Caesarův tlumočník: Na území s Caesarem a na územíchs ním sousedících nahraďte celkem až 3 libovolné spojence římskými spojenci.
V zajetí: Z 1 území přesuňte Pochodem všechny Římany na sousední
území, kde se nacházejí Germáni. Římané jsou nedostupní a zůstávají
i pro další kartu.

Ariovistus– Průvodce hrou
Historické pozadí: Gaius Valerius Procillus byl etnický Kelt a římský občan, sloužící během galských válek jako Caesarův tlumočník,
a římský vojevůdce si jej za jeho statečnost a věrnost velmi považoval.
Po neúspěšném vyjednávání s Ariovistem Caesar odmítl druhý pokus
a jako posla místo sebe vyslal právě Procilla. Ariovistus se však obával,
že Procillus je špeh, a nechal ho uvěznit [1.47]. O několik dní později
se Caesar s Ariovistem střetli v bitvě a král Svébů byl rozhodujícím
způsobem poražen. Procillus byl zachráněn a vyprávěl, jak Germáni
třikrát losovali, jestli ho mají upálit, ale pokaždé se rozhodli, že bude
nejlépe, když tak učiní až při pozdější příležitosti [1.53].

A20. Morbihan Ger Řím HaeV Bel

Rozdrcení Venetů: Pokud se Římané nachází na území Venetů nebo
na území s ním sousedícím, mohou z něj odstranit všechny Arverny
a zdarma zde Konfiskovat, jako by jej ovládali, bez následného galského
Shromáždění sil.
Kvalitnější keltské lodě: Pokud jsou Venetové spojenci Arvernů, arvernské družiny na jejich území nebo v jeho sousedství Přepadnou Římany
buďto na tomto, nebo na sousedícím území, jako by zde byly přítomny.
Historické pozadí: Poté co si Publius Crassus ve druhé polovině roku
57 př. n. l. podrobil Venety, došly jeho místní posádce potraviny, které
se pokusila získat od přímořských kmenů. Venetové odmítli, povstali a
vyslance vypravené Římany uvěznili [3.7–3.8]. V roce 56 nařídil Caesar
postavit válečné loďstvo, protože Venetové a jejich spojenci se jeho pozemním vojskům dokázali vyhnout vyplutím na volné moře [3.9, 3.12].
Když obsadil mnohá jejich města, Caesar konečně donutil Venety
svést rozhodující námořní bitvu v zálivu Morbihan. Venetské lodě byly
odolné vůči taranování a jejich boky dosahovaly dostatečné výšky, aby
římské střely ztratily svůj účinek. Římští námořní pěšáci pod velením
Decima Bruta nakonec dokázali zvítězit díky abordáži, zatímco Caesar
a jeho vojsko probíhající boj sledovali ze břehu [3.14–3.15]. Po bitvě
se Venetové vzdali Caesarovi, který je za jejich zacházení s římskými
vyslanci přísně potrestal. Vůdce nechal usmrtit a ostatní obyvatele
prodal do otroctví [3.16].

A21. Vosegus GerV Řím Hae BelV

Rozhodující bitva: Na území Sékvanů nebo na území s ním sousedícím
sveďte Bitvu zdarma, bez možnosti ústupu. Poté, pokud chcete, zde
můžete svést další Bitvu zdarma (ústup povolen).
Historické pozadí: Jevištěm rozhodujícího střetnutí mezi Caesarem
a Ariovistem se v roce 58 př. n. l. stala oblast pohoří Vogézy. Po nezdařeném vyjednávání mezi oběma vůdci se římská a germánská vojska
střetla ve vzdálenosti 50 římských mil (75 kilometrů) od Rýna, nedaleko
Vesontia. Řady bojovníků se k sobě přiblížily tak rychle, že legionáři
neměli čas hodit své oštěpy (pilum). Na levém křídle Římané zaznamenali úspěch, na pravém je však zatlačila zpět germánská falanga a
přesila nepřátel. Poté co zde Publius Crassus provedl zdařilý útok, se
bitva obrátila ve prospěch Římanů a Germáni se dali na útěk. Při pronásledování jich římské jízdě uniklo jen nemnoho, jedním z nich byl ale i
sám Ariovistus, který po ztrátě vojska přejel v loďce na druhou stranu
řeky. O jeho dalších osudech dějiny mlčí [1.52–1.53].

A22. Bázeň Ger Řím BelM HaeV

Caesar uklidňuje vojsko: Zvláštní schopnost Zastrašení a žetony zastrašení nemají na Římany žádný vliv.
VLASTNOST
„Děs“: Při Zastrašení můžete odhalit  1 družinu navíc a odstranit
1 jednotku navíc.
Historické pozadí: Zatímco Caesar s Ariovistem směřovali k vzájemnému střetu, popsal římský vojevůdce „děs“, který zachvátil jeho vojsko
[1.39]. Germáni si totiž díky řadě vítězství nad Galy i svými následnými
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barbarskými činy vysloužili po celé Celtice hrůzu nahánějící pověst.
Jejich renomé se mezi římskými vojáky a veliteli rozšířilo do té míry, že
se někteří z tribunů pokoušeli odjet. Caesar je nakonec upokojil dlouhou
řečí, v níž prohlásil, že k tomu, aby se mohl postavit Germánům, by
potřeboval jen samotnou Legio X [1.52–1.53].

A23. Vyjednávání GerV ŘímV Bel Hae

Ariovistus se setkává s Caesarem: Pokud se nachází v sousedství, přesuňte Caesara a všechny legie/pomocné sbory, které jsou s ním, nebo
Ariovista a všechny germánské družiny, jež jsou s ním, na území toho
druhého. Jestliže je dělí 1 území, zvolte 1 území, s nímž oba sousedí,
a přesuňte na něj obě skupiny. Římané s Germány jsou nedostupní
a zůstávají i pro další kartu.
Historické pozadí: Několik dní před tím, než se jejich vojska spolu
utkala v bitvě, se Caesar s Ariovistem sešli k vyjednávání. V době
před Caesarovými galskými válkami prohlásil římský Senát Ariovista
„králem“ a „přítelem národa římského“. Jeho pozdější hrubé zacházení
s Haeduy (kteří byli pod ochranou Říma) však Římané považovali
za nepřijatelné. Caesar proto požadoval, aby Ariovistus s Haeduy
a jejich spojenci uzavřel mír, vrátil jim jejich rukojmí a zarazil veškeré
přecházení Germánů na druhou stranu Rýna, pokud chce i nadále zůstat
přítelem Říma [1.43].
Ariovistus odmítl s prohlášením, že Galové ho napadli jako první, že je
právem dobyvatele nakládat s poraženými, jak se mu zlíbí, že Germáni
překračující Rýn přicházejí kvůli ochraně jeho vlastní osoby a (poměrně
výstižně) že římské přátelství s Haeduy je Římanům jen pouhou záminkou k tomu, aby mohli vést válku. Vychloubal se také svými hrdinskými
činy i odměnami, které dostane, pokud Caesara porazí, a popichoval
ho, ať na něj zaútočí [1.44]. Germánská jízda navíc během vyjednávání
dorážela na římské vojáky, na základě čehož Caesar odmítl druhé kolo
rozhovorů [1.46–1.47]. Není třeba dodávat, že jednání o míru selhala
a následná bitva přinesla Caesarovi velké vítězství.

A24. Povstání Sedúnů! GerV ŘímM Bel HaeM

Alpské kmeny jdou do války: Z kmene Sékvanů, Helvéciů, Noriků
a Helviů odstraňte všechny spojence.Na každý z nich umístěte spojence
Arvernů. K Sékvanům, do Cisalpiny a Provincie přidejte po dvou arvernských družinách. Proveďte fázi Arvernů, jako by se nacházeli ve válce.
Historické pozadí: V zimě na přelomu let 57 a 56 př. n. l. vyslal Caesar
Servia Galbu s Legio XII a doprovodnými pomocnými sbory, aby zabezpečil cestu Alpami, probíhající přes území Sedúnů a dalších alpských
kmenů [3.1]. Vůči římskému zvyku braní rukojmích pociťovali alpští
Galové odpor. Kromě toho vytušili, že proti římské legii mají přesilu a
že by ji mohli izolovat, a proto se rozhodli na Římany zaútočit v jejich
zimním ležení [3.2–3.4]. Podle Caesara trval útok přibližně šest hodin a
nedokončené římské opevnění i početní převaha Keltů dovedly legii na
pokraj porážky. Výpad učiněný v poslední chvíli však Sedúny i jejich
spojence zahnal na útěk a Římanům zajistil těsné vítězství [3.5–3.6].

A25. Ariovistova žena Ger HaeV Řím BelM

Smrt v bitvě: Z Cisalpiny odstraňte všechny germánské jednotky.
Germáni ztrácí 6 zdrojů.
Sestra krále Voccia: Germáni odstraní z kmene Noriků jakéhokoli
spojence, umístí zde svého spojence a 6 družin a získají 6 zdrojů.
Historické pozadí: Ariovistus měl dvě manželky. Jedna z nich byla
ženou z kmene Svébů, kterou si s sebou přivedl přes Rýn, druhá pocházela z kmene Noriků, náležících k alpským Galům. Druhou zmíněnou
si Ariovistus nedlouho předtím vzal, aby zpečetil spojenectví s králem
Noriků Vocciem – byla jeho sestrou. Obě manželky zemřely při pronásledování po bitvě ve Vogézách, v níž Ariovistus utrpěl od Caesara
rozhodující porážku [1.53].
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Ariovistus – Průvodce hrou

A26. Divico GerV HaeV Řím Bel

Dohoda o míru: Z kmene Helvéciů odstraňte jakéhokoli arvernského
spojence a z území Sékvanů a Haeduů odstraňte všechny arvernské
družiny.
Odmítnutí Caesarových podmínek: Na území Haeduů a Sékvanů
libovolně umístěte celkem až 12 arvernských družin.
Historické pozadí: Divico byl králem helvécijského kmene Tigurinů.
V roce 107 př. n. l., během války Římanů proti Kimbrům, vedl Divico
vojsko Tigurinů do bitvy u Burdigaly, v níž si připsal vítězství proti Římanům a zabil nejen konzula Lucia Cassia, ale také Lucia Pisona, děda
Caesarova tchána [1.12]. Když Caesar Tiguriny překvapil při pokusu
o přechod řeky Saôny, Divico se s ním setkal, aby mu nabídl podmínky
míru. V případě, že by Římané s Helvécii uzavřeli mír, byli Helvéciové
ochotni odejít, kamkoli si Caesar bude přát, a zůstat tam. Zároveň ale
Divico Caesara varoval, že pokud odmítne, Helvéciové mu připraví
reprízu Burdigaly [1.13]. Caesar na oplátku odpověděl, že samotné tyto
podmínky kvůli minulým i současným neshodám Helvéciů s římským
lidem a jeho spojenci přijmout nemůže, že však přistoupí na mír, jestliže
mu Helvéciové navíc dají svá rukojmí. Divico opáčil, že Helvéciové
rukojmí nedávají, ale sami je přijímají, a že to Římané sami zakrátko
poznají. Pak z mírových jednání odešel [1.14]. Nedlouho poté Caesar
Divica a jeho Helvécie porazil v bitvě u Bibracte.

A27. Povstání Sociátů Ger Hae Řím Bel
M

M

Akvitánské kmeny jdou do války: Z Piktonů, Santonů, Volků a Kadurků
odstraňte všechny spojence. Ke každému z těchto kmenů umístěte spojence Arvernů a na území Piktonů a Arvernů umístěte po 3 arvernských
družinách. Proveďte fázi Arvernů, jako by se nacházeli ve válce.
Historické pozadí: V době, kdy Caesar v roce 56 př. n. l. bojoval
s Venety a dalšími přímořskými kmeny, vyslal v čele 12 kohort Publia
Crassa, aby si podrobil akvitánské kmeny. S kmenem Sociátů se Crassus poprvé střetl v boji, když při přesunu údolím přepadli jeho oddíly,
dokázal je ale odrazit [3.20]. Poté, co oblehl hlavní město Sociátů
a vynutil si jejich kapitulaci, pronikal Crassus hlouběji do nitra Akvitánie, na území kmenů Vokátů a Tarusátů. Ti zareagovali vysláním
poselstev po celé Akvitánii a do Ibérie, aby mohli shromáždit vojsko,
které by se Římanům postavilo na odpor [3.21–3.23].
S koalicí Akvitánů se Crassus utkal v bitvě u jejich tábora. Římanům dělala zpočátku problémy početní převaha Keltů i opevnění akvitánského
ležení, římská jízda ale potom objela nepřátelský tábor zezadu, a když
zjistila, že je odtud jen slabě bráněný, pronikla dovnitř. Tím se ocitla v
zádech velké části keltských oddílů, jež obrátila na útěk [3.24–3.26]. Po
této bitvě dosáhl Crassus k Caesarově spokojenosti kapitulace mnoha
akvitánských kmenů, které mu rovněž poslaly svá rukojmí [3.27].

A28. Magetobriga GerV Hae BelV Řím

Sjednocený odpor: Na území Sékvanů nebo na území s ním sousedícím
sveďte zdarma Bitvu. Družiny Arvernů a družiny/pomocné sbory všech
ostatních frakcí považujte po jejich souhlasu za své vlastní. Ústup není
možný.
Historické pozadí: Haeduové a Arvernové, dvě největší frakce v celé
Galii, byli nesmiřitelnými protivníky již dlouho předtím, než do Galie
zavítal Caesar. Právě jejich konflikt vedl k Ariovistovu vpádu na její
území. Arvernové, kteří chtěli nad svými nepřáteli získat převahu, totiž
Ariovistovy Svéby pozvali do země, aby jim pomohli v jejich boji.
Znepřátelená vojska se nedlouho před Caesarovým příchodem do Galie střetla v bitvě u Magetobrigy, v níž spojené síly Ariovista, Arvernů
a Sékvanů uštědřily Haeduům katastrofickou porážku. Ti tak nejen
přišli o své postavení předního kmene Galie, ale byli donuceni poddat
se jako vazalové Sékvanům a odevzdat většinu svých šlechtických
předáků jako rukojmí.

Takový stav však netrval příliš dlouho. Haeduové vyslali do Říma
Diviciaka, aby Senát požádal o pomoc proti Sékvanům a Germánům,
a třebaže se jeho prosby zpočátku nesetkaly s úspěchem, podpora se
nakonec dostavila v podobě Caesara. Ariovistus se mezitím obrátil proti
sékvanským spojencům Germánů, odmítl se vrátit zpět za Rýn a místo
toho zabral jejich území a krutě jim vládl [1.31].

A29. Harúdové Ger Hae BelM ŘímV

Reakce: Na území s germánskými osadami umístí jedna galská frakce
nebo Římané libovolně celkem až 2 spojence a buďto 5 družin, nebo
3 pomocné sbory.
Nově příchozí do Galie: Na území sousedící s Germanií umístěte celkem
4 germánské družiny a 1 osadu. Tyto družiny pak zdarma provedou
Nájezd.
Historické pozadí: Harúdové byli germánským kmenem, který následoval Ariovista přes Rýn do Galie [1.31]. Usadili se na území Sékvanů,
což Haeduy vedlo k tomu, že Caesara požádali o zásah. Jejich válečníci
totiž pustošili zemi a Haeduové je nedokázali upokojit ani odevzdáním
rukojmích [1.37]. Harúdové byli i mezi germánskými oddíly v bitvě ve
Vogézách mezi Caesarem a Ariovistem [1.51]. Po porážce Germánů bylo
mnoho Harúdů na útěku zabito a ti, kteří přežili, uprchli zpátky za Rýn.

A30. Orgetorix GerV HaeV Bel Řím

Zatčení: Z území Sékvanů nebo z 1 území s ním sousedícího odstraňte
všechny Arverny.
Pakt o ovládnutí Galie: Z území Haeduů a Sékvanů odstraňte všechny
spojence a citadely a umístěte zde celkem 9 libovolných arvernských
jednotek (bez ohledu na vyhrazené umisťování Haeduů v Bibracte).
Historické pozadí: Orgetorix byl helvécijským aristokratem
a v tehdejší době nejbohatším člověkem kmene. Právě on se stal urychlujícím činitelem a organizátorem stěhování Helvéciů ven z oblasti Alp
a přesvědčil svůj lid, že je příliš stísněný okolní krajinou (řekou Rýn
a pohořím Jura), než aby se mohl volně pohybovat a vést války [2.2–2.3].
Orgetorix pak spolu s Dumnorigem Haedujským (Diviciakovým
bratrem) a Sékvanem Castikem zosnovali spiknutí směřující k uchopení
vlády v jejich kmenech a k vytvoření triumvirátu ovládajícího velkou
část Galie [1.3]. Když následně došlo k jeho odhalení, byl stanoven
den soudního přelíčení a Orgetorix měl být v případě prokázání viny
upálen. V den soudu ale shromáždil své přívržence a uprchl. Helvéciové
sestavili ozbrojené oddíly, které ho měly vystopovat a zatknout, vzápětí
se však ukázalo, že Orgetorix krátce po útěku zemřel. Příčina jeho smrti
byla neznámá, objevily se ale domněnky o sebevraždě [1.4]. Plány
na stěhování Helvéciů, jež uvedl do pohybu, pokračovaly i navzdory
Orgetorigově smrti a nakonec vedly až k jejich pozdějšímu střetu
s Caesarem a Caesarovými zájmy na území Galie [1.5].

A31. Germánská falanga Ger BelM Řím Hae

Těžkopádná formace: Účinky událostí přinášející v Bitvě prospěch
Germánům se ruší a Ariovistus nezdvojnásobuje způsobené ztráty.
VLASTNOST
Oddaní bojovníci: Účinky událostí škodící v Bitvě Germánům se ruší
a nepřátelští vůdcové se jménem   nezdvojnásobují ztráty způsobené
Germánům.
Historické pozadí: Caesarův popis rozhodující bitvy svedené ve
Vogézách mezi Římany a Ariovistovými Germány obsahuje zmínku
o tom, že Germáni po rychlém útoku vytvořili falangu (sevřený šik),
která pro ně tehdy byla obvyklou bojovou taktikou. Není jasné, do jaké
míry taková formace fungovala v jejich prospěch. Na jedné straně se zdá,
že jim zpočátku umožnila zužitkovat početní převahu vůči Římanům
a zatlačit legie zpět. Římští legionáři však germánské válečníky dokázali
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zraňovat shora. Jakmile se jejich formace rozpadla, nastal hromadný
úprk, při němž Germáni utrpěli neobyčejně těžké ztráty [1.52‒1.53].

A32. Povstání Venetů Ger Bel ŘímM HaeM

Přímořské kmeny jdou do války: Z Venetů, Namnétů, Morinů a Menapiů odstraňte všechny spojence. Ke každému z těchto kmenů umístěte
spojence Arvernů, 4 arvernské družiny k Venetům a 2 k Morinům.
Proveďte fázi Arvernů, jako by se nacházeli ve válce.
Historické pozadí: Ke konci tažení z roku 57 př. n. l., v době, kdy Caesar
bojoval s Belgy, podrobil Publius Crassus s Legio VII Venety a ostatní
přímořské kmeny [2.34]. Tento stav však netrval příliš dlouho. Během
zimy následující po zmíněné kampani (když Caesar pobýval v Illyrice)
vypravili Crassus a jeho posádka, jíž docházely zásoby, vyslance, aby
zajistili jídlo od místních kmenů. Venetové odmítli, římské ambasadory
uvěznili a výměnou požadovali návrat rukojmích, která sami dříve dali
Římanům [3.7–3.8].
V reakci na příkoří ze strany Venetů nařídil Caesar po návratu do Galie
postavit válečné loďstvo a vyrazil do Bretaně. Jeho přítomnost přímořské
kmeny podnítila, aby povstaly na podporu Venetů, opevnily svá města
a posílily i svá loďstva [3.9]. Bojovat s nimi se pro Caesara zpočátku
ukázalo jako obtížné. Dokázaly totiž ustupovat do přímořských pevností
a opíraly se o výtečnou znalost mořeplavby. Jakmile bylo ale římské
loďstvo připravené a přešla celá série bouří, Římanům se podařilo Kelty
vyprovokovat k námořnímu střetnutí v zálivu Morbihan. Tam potkala
venetské galské loďstvo rozhodující porážka [3.12‒3.15]. Jako trest za
uvěznění římských vyslanců nechal Caesar převážnou část venetských
předáků pozabíjet a ostatní obyvatele rozehnal – většinu z nich prodal
do otroctví [3.16].

A33. Kvílející ženy Ger BelM Řím Hae

Vozy přehrazují cestu: Germáni nikdy neustupují, a pokud není na mapě
přítomen Ariovistus, po protiútoku svých početně slabších družin tyto
družiny odstraní.
VLASTNOST
Motivace: Bránící se Germáni utrpí poloviční ztráty, ať už ustoupí, nebo
ne, a při protiútoku způsobují 1 ztrátu navíc.
Historické pozadí: Během rozhodujícího střetnutí s Ariovistem ve
Vogézách popsal Caesar následující taktiku používanou Germány: Germáni obklopili své bitevní linie kárami a vozy, aby zabránili vlastnímu
ústupu a donutili válečníky zůstat na místě a bojovat. Kromě toho na
ně usadili své ženy a děti, které plakaly a muže úpěnlivě prosily, aby
bitvu neprohráli. Germánským válečníkům tak nezbývala jiná možnost
než vítězství [1.51]. Jaký účinek mělo něco takového na Ariovistovy
oddíly, není jisté. Římané nicméně v bitvě rozhodujícím způsobem
zvítězili a mnoho germánských žen bylo s největší pravděpodobností
zabito na útěku.

A34. Věštba Ger Bel HaeM ŘímM

Nebesa nejsou nakloněna: Negermánská frakce může provést
s germánskými jednotkami Pochod nebo Bitvu zdarma celkem až na
3 územích (nebo z nich).
Nebesa jsou nakloněna: Germáni nebo Belgové mohou provést rozkaz
zdarmaa zůstat dostupní.
Historické pozadí: Caesar vnímal Germány – a stejně tak i Galy – jako
hluboce nábožensky založený lid. Zdá se, že významná rozhodnutí
spojená s vůdcovstvím, jako třeba vojenskou taktiku nebo rozhodnutí
soudu, ponechávali v rámci poměrně obvyklé praktiky na věštcích
(jimiž v případě Germánů byly často starší ženy kmene). Ve dnech
předcházejících bitvě ve Vogézách sice Ariovistus Caesarovo vojsko
obklíčil, svůj útok však několik dní zadržoval, neboť Germáni věřili,
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že by neměli útočit až do dalšího novoluní [1.50]. Podobným způsobem
Germáni třikrát losovali po zajetí Caesarova tlumočníka Gaia Valeria
Procilla, aby určili, jestli má být upálen. Všechny tři výsledky rozhodly
o tom, že mají počkat [1.53].

A35. Nasua a Cimberius Ger BelM Hae ŘímV

Tréverové mobilizují obranu: K Tréverům umístěte 1 galského nebo
římského spojence (nahraďte jakoukoli předchozí jednotku nebo žeton)
a celkem až 8 družin nebo 4 pomocné sbory.
Bratři mobilizují Svéby: Do Germanie a na území v jejím sousedství
libovolně umístěte celkem až 8 germánských družin a 1 osadu.
Historické pozadí: Nasua a Cimberius byli bratři a velitelé Svébů.
Právě když se Caesar s Ariovistem sešli, aby spolu vyjednávali, stovka
svébských „žup“ pod velením Nasuy a Cimberia překračovala Rýn
na území Tréverů. Ti na oplátku vypravili posly k Caesarovi a žádali
ho o zásah jejich jménem. Caesar zareagoval uspíšením příprav na
konfrontaci s Ariovistem, aby se snad oddíly obou bratří nespojily
s Ariovistovým vojskem [1.37].

A36. Usipetové a Tenkterové Ger BelM Hae Řím

Vraždění na Rýnu: Z území Morinů, Nerviů a Tréverů odstraňte celkem
2 osady a 8 germánských družin.
Překročení Rýna: Germáni umístí 2 osady a 4 družiny a dále odstraní
libovolné 2 spojence z území Sugambrů nebo z jeho sousedství.
Historické pozadí: Usipetové a Tenkterové byli dvěma germánskými
kmeny, které v zimě roku 55 př. n. l. překročily Rýn do Belgiky na útěku
před agresí Svébů [4.1]. Menapiové jim nejprve ve stěhování bránili, po
úspěšném nočním útoku germánské jízdy se ale Usipetům a Tenkterům
podařilo ukrást Menapiům zásoby a přezimovat na jejich území [4.4].
Oba kmeny pak začaly pronikat hlouběji do nitra Belgiky, navzdory
nabídce tributu výměnou za přechod zpět za Rýn.
Caesar, obávající se nestability způsobené germánskými přistěhovalci
v Belgice i jejich blízkosti římským posádkám, sestavil jízdní vojsko,
aby se s touto hrozbou vypořádalo [4.5‒4.6]. Usipetové a Tenkterové,
kteří měli za to, že k odchodu z Germanie byli donuceni proti své vůli,
nabídli Caesarovi přátelství. Ten je však odmítl přijmout, dokud setrvají
v Galii [4.7‒4.8]. Germáni zareagovali útokem na římskou jízdu, již
přes její početní převahu rozprášili [4.12]. Caesar pak zatkl usipetské a
tenkterské vůdce a starší a proti zbytku vedl útok všemi svými silami.
Oba kmeny donutil k útěku zpět do Germanie a mnohé z jejich příslušníků při pronásledování pobil [4.13‒4.14].

A37. Všegalský sněm HaeV ŘímM Ger Bel

Sjednocené kmeny: Pokud událost vyhodnotí Haeduové či Římané, na
1 území v Celtice ovládaném Germány nebo s ním sousedícím umístí
jakýkoli počet libovolných spojenců. Poté sem mohou přesunout svého
vůdcea družiny nebo pomocné sbory.
Poděšené kmeny: Z území v Celtice ovládaných Germány a z jejich
sousedství odstraňte celkem až tři haedujské a/nebo římské spojence
(ne citadely).
Historické pozadí: Jestli se v Caesarových Zápiscích o galských válkách objevuje jeden společný námět, je to Galie jako rozhádaný kraj.
Pokud byly galské kmeny ponechány samy sobě, zdá se, že žily v nepřetržitých vzájemných konfliktech, jejichž běžnou realitou byly nájezdy
a bitvy. Kromě toho se však dokázaly také sjednotit – nejznámějším
případem se stalo Vercingetorigovo velké povstání proti Caesarovi v roce
52 př. n. l. Podobný úkaz nastal i v roce 58 př. n. l. Pohrůžky a krutovláda germánských okupantů sice některé místní kmeny zastrašily tak,
že zůstávaly zticha, mnoho jiných ale proti germánské hrozbě semklo
své řady a jednohlasně se dožadovalo Caesarovy pomoci [1.30‒1.32].
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A38. Vergobret Hae ŘímV Ger Bel

Vykonavatel práva: Při Uplácení umístěte/odstraňte na daném území
o 1 jednotku navíc (může být i spojenec). Umisťování pomocných sborů
Uplácením je zdarma.
VLASTNOST
Úřední moc podrytá Dumnorigem: Uplácejte jen na území s Diviciakem. Pokud Diviciacus není ve hře, Uplácejte a Obchodujte pouze na
území s Bibracte nebo v jeho sousedství.
Historické pozadí: Vergobret je staré galské slovo s významem „vykonavatel práva“. Jednalo se o titul nejvyššího haedujského úředníka, každoročně jmenovaného druidy. Moc spojená s tímto úřadem sice nebyla
absolutní, vergobret však mohl rozhodovat o životě a smrti příslušníků
kmene Haeduů a bylo mu svěřováno velení haedujských vojsk [1.16].
V době Ariovistova vpádu do Galie byl vergobretem haedujský šlechtic
jménem Liscus, který byl Diviciakovým a Caesarovým přítelem.
Přestože měl Diviciacus na vergobreta značný vliv a Liscus se po
celou dobu, kdy zastával svůj úřad, pokoušel pomáhat římské armádě,
Diviciakovu vzpurnému bratru Dumnorigovi se úspěšně dařilo podrývat
vergobretovu autoritu. Dumnorix zbohatl díky mýtnému vybíranému na
řekách, měl podporu prostých lidí i obchodníků, a navzdory usilovným
snahám Liska s Diviciakem tento svůj vliv využíval k narušení přísunu
haedujského obilí Caesarovým vojskům [1.17‒1.18].

O38. Diviciacus Hae Řím Arv Bel

Caesarův druid: Na libovolné území umístěte Diviciaka. Řídí se pravidlyz rozšíření Ariovistus.
VLASTNOST
Přítel Říma v ústraní: Římané a Haeduové si mezi sebou nesmějí
přesouvat zdroje.
Zdůvodnění: Událost se světlým pozadím je upravena tak, aby do
scénářů Pádu nebes umožnila zapojit vůdce Diviciaka a s ním spojená
pravidla.

A40. Alpské kmeny Hae Řím BelV Ger

Součást galského tažení: Do vzdálenosti 1 území od Cisalpiny umístěte
do každého ze 3 uzemí až 3 libovolné družiny, 2 pomocné sbory nebo
1 spojence.
Hrozba spojovacím trasám: Za každé území v sousedství Cisalpiny
(a včetně samotné Cisalpiny, nejvýše však 3 území celkem), které
neovládají, ztratí Římané 5 zdrojů. Zůstáváte dostupní.
Zdůvodnění: Událost je upravena tak, aby zohlednila využití Cisalpiny
v rámci scénáře Ariovistus. Text se světlým pozadím prošel změnou a
neposkytuje žádné zdroje. Vyrovnává se tím zvýšená možnost zisku
spojenců i obecně větší důležitost tohoto koutu mapy. Karta navíc
přidává možnost aktivace Arvernů.

A43. Dumnorix Hae Ger Řím Bel

Odhalen: Na území s Bibracte nebo v jeho sousedství nahraďte 2 arvernské spojence a 2 arvernské družiny jejich římskými nebo haedujskými
protějšky (družinami, příp. pomocnými sbory).
Diviciakův vzpurný bratr: Z Biturígů, Bibracte a Helvéciů odstraňte
citadely/spojence. Ke každému z nich umístí Arvernové po 1 spojenci
(i přes vyhrazené umisťování Haeduů) a 2 družinách.
Historické pozadí: Caesarův popis Galie jako hluboce rozštěpené
kvůli jednotlivým frakcím „nejen ve všech kmenech, ba ve všech
župách a okresech, nýbrž téměř i v každém jednotlivém rodě“ je dosti
dobře známý [6.11]. V daném smyslu pravděpodobně neexistuje lepší
příklad, než jsou Haeduové, jejichž šlechta i ostatní obyvatelstvo se od

prvního roku galských válek až do jejich úplného konce orientovaly
zčásti prořímsky a zčásti protiřímsky.
Zosobněním zápasu mezi frakcemi byli Diviciacus a jeho bratr Dumnorix. Zatímco Diviciacus patřil v průběhu galských válek mezi Caesarovy
nejbližší spojence a spolupracovníky, Dumnorix bez přestání vystupoval
jako protiřímský agitátor a byl trnem v Caesarově oku. Mýto vybírané
na řekách mu přinášelo bohatství, díky své velkorysosti a sklonům
k dobročinnosti si získal nesmírnou popularitu u haedujského lidu,
prostřednictvím sňatků a diplomacie se domohl vlivu mezi Helvécii,
Sékvany a Biturígy, byl ctižádostivý a hlasitě se stavěl proti Římanům
[1.18]. Vzhledem k tomu, že Caesar potřeboval přízeň Haeduů i Dumnorigova bratra Diviciaka, nemohl proti němu podniknout nic jiného,
než ho nechat sledovat [1.20].
V době, kdy Diviciacus úpěnlivě prosil Římany o vojenskou pomoc proti
nepřátelům Haeduů, uzavřel Dumnorix dohodu se Sékvanem Castikem
a Helvéciem Orgetorigem, která jim měla pomoci opanovat Galii [1.3].
Zatímco někteří Haeduové žádali Caesara o zásah proti Helvéciům
pustošícím jejich území, Dumnorix pracoval na upevnění spojenectví
mezi Helvécii a Sékvany, aby Helvéciům zabezpečil volný průchod
na haedujskou a římskou půdu [1.9‒1.11]. A stejně jako se Diviciacus
s haedujskými hodnostáři pokoušel zajistit proviant pro Caesarovy
vojáky, Dumnorix burcoval v protiřímském zápalu lid, aby bránil ve
shromažďování a rozvážení haedujského obilí Římanům [1.16‒1.18].
Tam, kde Diviciacus dohlížel na odeslání haedujských posil římskému
vojsku, vyvolával Dumnorix záměrně nepokoje a jemu svěřené oddíly
podněcoval k dezerci [1.18].

A45. Barbarské rozkazy Hae Ger Řím BelV

Kmeny hledají ochranu po ukrutenstvích spáchaných na Sékvanech:
Na území Celtiky umístěte na území s žetonem zastrašení nebo do jeho
sousedství celkem až 3 negermánské spojence.
„Zpupně prý a krutě vládne“: Germáni mohou v tuto chvíli provést
Zastrašení zdarma, a to kdekoli, bez ohledu na Ariovista nebo jimi
ovládaná území.
Historické pozadí: Ariovista a jeho germánské vojsko si do Galie
původně pozvali Arvernové se Sékvany jako spojence ve válce proti
Haeduům. V rozhodující bitvě u Magetobrigy sehráli Germáni klíčovou
roli a nedlouho před Caesarovým příchodem do Galie uštědřili Haeduům
zdrcující porážku. Jak se ale vyjádřil sám Caesar: „Hůře však prý pochodili vítězní Sékvané než poražení Haeduové.“ Po naplnění podmínek
smlouvy se Sékvany totiž Germáni Galii neopustili a místo toho začali
přicházet ve stále větším počtu. Navíc obsazovali sékvanskou půdu
a jejím původním vlastníkům krutě vládli. Diviciacus také Caesarovi
vyprávěl, jak Ariovistus vyžaduje jako rukojmí děti všech předních
příslušníků kmene, a pokud se stane cokoli proti jeho vůli, nechává je
týrat a mučit [1.31].
Do jaké míry bylo pro Ariovista takové chování výhodné, nevíme. Zdá
se, že samotné Sékvany (o nichž Caesar píše, že se mu ze strachu ze svébské odplaty neodvažovali ani odpovědět) nepochybně vyděsilo, celou
řadu dalších kmenů ovšem vehnalo do Caesarovy náruče a povzbudilo
je k odporu proti němu [1.32].

A51. Obležení Bibraxu Hae Bel Řím Ger

Caesar s Diviciakem pomáhají Rémům: Pokud jsou Rémové římským
nebo haedujským spojencem či podrobení, umístěte k nim 4 pomocné
sbory nebo haedujské družiny a římské opevnění a z území Atrebátů
odstraňte až 6 belgských družin.
Podkopané hradby: Z území Atrebátů odstraňte až 5 římských a/nebo
haedujských jednotek (ne však legie ani vůdce).

Ariovistus– Průvodce hrou
Historické pozadí: V Belgice měl Caesar jen nemnoho přátel a do roku
57 př. n. l. se téměř všechny přední kmeny zavázaly poskytnout své
oddíly belgské koalici. V otevřeném přátelství s Římany tak setrvávali
jedině Rémové [2.3‒2.4].
Dávalo proto smysl, že první velký konflikt belgského povstání z roku 57
se odehrál právě na území Rémů. Caesar tábořil na řece Aisne a vojsko
Belgů, vedené králem Galbou z kmene Suessiónů, se místo přímé konfrontace rozhodlo provést rychlý výpad proti rémskému městu Bibrax
[2.5‒2.6]. Belgové vrhali proti městskému opevnění kameny a kopí,
dokud hradby nezbavili obránců. Poté vytvořili „želvu“ a postoupili až
k nim, aby je podkopali. Díky obrovskému množství útočníků a jejich
bleskovému náporu město téměř podlehlo [2.6].
Římské posily v podobě krétských lučištníků, baleárských prakovníků
a numidské jízdy ale pomohly zvrátit vývoj boje a belgské oddíly kvůli
nim přerušily obléhání. Místo něj se rozhodly plenit a pálit rémský
venkov, načež se obrátily, aby se Caesarově armádě postavily čelem
v polní bitvě [2.7]. Galbovo vojsko nakonec utrpělo porážku u Axony
a Caesar pokračoval dále, aby se střetl se zbytkem Belgů, kteří se proti
němu sešikovali pod vedením Nerviů.

A53. Frumentum HaeV Bel Ger ŘímV

Haedujské obilí: Haeduové určí jisté množství svých zdrojů. Římané
je pak podle svého přání utratí za Verbování + Pochod + 1 zvláštní
schopnost (v jakémkoli pořadí, bez vlivu na dostupnost).
Nedodržené sliby: Haeduové a Římané ztratí po 4 zdrojích. Jsou nedostupní a zůstávají i pro příští kartu. Frakce, která tuto kartu vyhodnotí,
zůstává dostupná.
Historické pozadí: Ze všech způsobů, jimiž Haeduové podporovali
své římské spojence (jako například informacemi, bojovníky nebo
poskytnutím ubytování), byl dost možná nejdůležitější stálý přísun
haedujského obilí, díky němuž byly Caesarovy legie dobře živené i na
nepřátelském území. I na vrcholu tohoto spojenectví ale Haeduové své
sliby učiněné ohledně dodávek obilí ne vždy dodrželi.
Jeden takový případ popisuje Caesar během konfliktu s Helvécii.
Přestože četní příslušníci haedujské aristokracie stranili Římu, bylo
i mnoho těch, jimž vadilo břemeno spojené s nepřetržitou přítomností
Caesara a jeho armády. Diviciakův buřičský a protiřímský bratr Dumnorix podrýval dodávky obilí na všech úrovních, navzdory pokusům
Diviciaka a haedujského nejvyššího úředníka Liska zůstávat s Caesarem
zadobře [1.16‒1.18]. Díky tomu se také nakonec dostal pod římský
dohled. Jeho aktivity představovaly v rámci haedujsko-římských vztahů obzvláště napjatý okamžik a předznamenaly pozdější zradu, jíž se
Haeduové na Caesarovi dopustili.

A56. Galba Bel Řím GerM HaeV

Odevzdání rukojmích Caesarovi: Z území Atrebátů odstraňte všechny
Belgy s výjimkou jejich vůdce. Belgové ztrácejí 4 zdroje.
Král Belgů: Do Belgiky umístěte 4 belgské družiny a 2 belgské spojence
(kteří mohou nahradit jiné spojence). Belgové obdrží 4 zdroje.
Historické pozadí: Galba byl v době galských válek králem kmene
Suessiónů a v roce 57 př. n. l. byl zvolen do čela belgského odboje
proti Caesarovi [2.4]. Zpočátku vedl Belgy při obléhání rémského
města Bibraxu, náležícího mezi římské spojence. Tváří v tvář široké
paletě lehkých pomocných sborů římské armády (auxilia), které Caesar
poslal svým rémským přátelům, však jeho obléhání nakonec neuspělo
[2.6‒2.7]. Po zpustošení území Rémů obrátil Galba své vojsko, aby se
postavil Caesarovi, s nímž se po četných potyčkách svedených jízdními oddíly střetl v bitvě u Axony. Caesar v ní dosáhl rozhodujícího
vítězství, jehož důsledkem byl ústup Suessiónů do jejich města Novioduna [2.8‒2.12]. Tam přiměly římské obléhací práce Galbu k rychlé
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kapitulaci. Nadto vydal Caesarovi všechny zbraně ve městě a několik
rukojmích, mezi nimiž byli také jeho dva synové. Caesar pak odtáhl,
aby si podrobil Bellovaky a nakonec i Nervie [2.12‒2.13].

A57. Sabis BelV Řím GerV Hae

Rozhodující bitva: Na jednom z území Belgiky sveďte Bitvu zdarma,
bez možnosti ústupu. Poté, pokud chcete, zde můžete svést další Bitvu
zdarma (ústup povolen).
Historické pozadí: Bitva svedená v roce 57 př. n. l. na řece Sabidu
(Sabis) byla vrcholem bojů mezi Caesarem a zbytkem proti němu stojící
konfederace Belgů, vedené nejvyšším velitelem Nerviů Boduognatem.
Poté co se vypořádal s králem Galbou a Suessióny i Bellovaky, vstoupil
Caesar na území Nerviů a utábořil se na kopcovitých březích zmíněné
řeky [2.18]. Zatímco jeho muži budovali tábor, vyslal napřed na druhou
stranu svou jízdu a harcovníky, aby dotírali na Nervie a jejich spojence
(Atrebáty a Viromanduy), kteří rozbili tábor na protějším břehu.
Belgové se však pod ochranou lesů sešikovali do bitevní formace
a úderem všemi silami své rádoby sužovatele přepadli ze zálohy.
Římskou jízdu rozprášili a vzápětí zaútočili přes řeku, kde se hodlali
střetnout s Caesarovým hlavním vojem, stále pracujícím na táborovém opevnění [2.19]. Římané rychlosti útoku i zuřivosti nervijských
válečníků téměř podlehli, Caesar se ale přesunul do předních linií
a kolísající vojáky povzbuzoval k vytrvalosti [2.25].
Do tábora zanedlouho dorazily posily v podobě Legio XIII a Legio
XIIII, jimž se ve spojení se zkušenou Legio X podařilo zvrátit průběh
boje. Atrebátové s Viromanduy se nakonec rozutekli, Nerviové ale podle
všeho zůstali na místě, bojovali až do posledního muže a tímto svým
počinem na Caesara dosti zapůsobili [2.27]. Caesar následně podal
zprávu, že bitva znamenala „téměř vyhlazení kmene“, jména i bojové
síly Nerviů (vzhledem k jejich boji proti Římanům v roce 53 př. n. l.
a opět v roce 52 př. n. l. je takové prohlášení sporné) a že povstání Belgů
z roku 57 př. n. l. tím bezmála skončilo [2.28].

A58. Atuatukové Bel Řím Hae Ger

Trest za věrolomnost: Římané mohou kdekoli v Belgice svést Bitvu
zdarma. Poté mohou v Belgice zdarma Konfiskovat, jako by šlo o jimi
ovládané území, bez nepřátelského Napadání a Shromáždění sil.
Předstíraný mír: Na 1 území v Belgice nahraďte 1 římského spojence
a 3 pomocné sbory svými jednotkami (družiny místo pomocných sborů).
Poté zde Římany zdarma Přepadněte.
Historické pozadí: Atuatukové byli belgským kmenem germánského
původu. Patřili rovněž ke kmenům, které v rámci povstání z roku 57
př. n. l. vedly válku s Caesarem, kdy svými oddíly nejprve přispěli
vojsku krále Galby [2.4]. Proti Caesarovi měli v plánu pomoci také
Nerviům na řece Sabidu, kam se však nestihli dostat včas [2.16]. Když
se k nim donesly zprávy o Boduognatově porážce, obrátili se a opustili
všechna svá města s výjimkou jediného (jež se dalo nejlépe bránit).
Tam soustředili všechny zásoby, zbraně a lid [2.29]. Caesar už tehdy
porazil všechny ostatní belgské kmeny, které proti němu povstaly,
a zakrátko je začal obléhat.
Caesar vylíčil, jak se Atuatukové zpočátku vysmívali malým postavám
Římanů stavějících své obléhací věže. Jakmile však byli se stavbou
hotovi a začali postupovat proti hradbám města, Atuatukové prosili
o mír [2.30‒2.31]. Caesar jim vyhověl a požadoval, aby mu výměnou
za ochranu poskytnutou římským lidem odevzdali všechny své zbraně,
s čímž Atuatukové souhlasili. Po příchodu noci ale proti Římanům
podnikli překvapivý výpad s třetinou zbraní, jež si tajně ponechali.
Bojovali statečně, jejich pokus o přepadení však Římané zlikvidovali. Následujícího dne Římané prolomili hradby a jako trest za zradu
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Atuatuků prodali většinu kmene do otroctví [2.32]. Tím skončilo první
belgské povstání i římské tažení z roku 57 př. n. l.

válečníky a nejspíše i připravil svou léčku, z níž v následující bitvě
Caesar jen stěží vyvázl.

A60. Iccius & Andecombogius Bel Řím HaeV GerM

A65. Příbuzenské vztahy BelV GerV Hae Řím

Rémové odmítají povstat: Umístěte k Rémům římského spojence (nahradí zde jakýkoli již přítomný disk) a až 4 pomocné sbory. Za každou
jednotku, kterou takto nelze umístit, Římané obdrží 2 zdroje.
Rémové se podrobují ostatním: Na území Atrebátů nahraďte až
5 římských jednotek belgskými (spojence za spojence, pomocné sbory
družinami).
Historické pozadí: Iccius s Andecombogiem byli předními příslušníky
kmene Rémů, náležícího k belgským Galům. Když Caesar v roce 57
př. n. l. přitáhl do Belgiky s jasným úmyslem střetnout se s belgskými
kmeny, Iccius s Andecombogiem se s ním setkali a oznámili mu, že
na stranu Říma se postaví jen samotní Rémové. Caesarovi přislíbili
obilí, ubytování a informace o bojové síle ostatních belgských kmenů
[2.3‒2.4].
Tímto vstřícným přístupem si bezpochyby vysloužili hněv koalice
Belgů, která si za svůj první válečný cíl vybrala rémské město Bibrax,
jehož obraně velel Iccius. Belgové nejprve díky rychlému útoku a drtivé
přesile rémské obránce takřka přemohli. S příchodem noci však Iccius
dokázal z města vypravit posla, jemuž se podařilo dostat k Caesarovi
právě včas, aby Icciovi mohl poskytnout posily v podobě pomocných
sborů (auxilia) pocházejících z oblasti Středomoří [2.6‒2.7]. Spojená
obrana Icciovi umožnila nepřátelské belgské vojsko odrazit zpět do
otevřené krajiny, kde se s ním Caesar utkal s plnou silou své armády
a porazil jej v bitvě u Axony.

A63. Zimní tažení Bel Ger Řím HaeV

Zásoby obilí: Římané hradí náklady za zimní ležení jen na zpustošených územích.
VLASTNOST
Studená válka: Pokud jste neřímskou frakcí, kartu si vezměte. Po každé
sklizni smíte vyhodnotit jakékoli 2 rozkazy a/nebo zvláštní schopnosti 
(po zaplacení jejich ceny).
Zdůvodnění: Událost je upravena tak, aby Germáni mohli využít její
text s tmavým pozadím. Karta navíc přidává možnost aktivace Arvernů.

A64. Záseky Bel Ger Hae ŘímM

Pokácené stromy: Na území se svou družinou umístěte žeton záseků
náležící vaší frakci. Když se zde budete bránit, záseky vám slouží jako
opevnění a ruší všechny ztráty způsobené pomocnými sbory. Římský
Pochod považuje území se záseky za zpustošené.
Historické pozadí: Pro Galy bylo běžnou praktikou využívat při obraně
výhod přirozeného terénu. V Celtice se tak ve zdaleka největší míře
dělo formou oppid neboli opevněných osad umístěných na vrcholech
velkých kopců. V divočejší Belgice byla ale oppida méně častým úkazem
a zdejší Galové nezřídka sahali k jiným způsobům, jak zabránit náporu
Římanů. Jedním z nich byl například ústup do bažinatých oblastí s hustým porostem, kde je Caesarovy těžké legie nedokázaly pronásledovat.
Dalším z obvyklých postupů bylo používání záseků neboli pokácených
stromů, buďto jako polního opevnění, nebo k znesnadnění nepřátelských
přesunů po lesních cestách. Caesar popsal jeden z případů, kdy proti
němu tuto taktiku použili Nerviové. Ti kvůli slabé jízdě často trpěli
vpády jezdeckých oddílů svých sousedů a zřizování záseků zavedli jako
běžné opatření. Když se s nimi Caesar střetl v roce 57 př. n. l., nervijské
záseky nepříjemně překážely jeho armádě cestou k řece Sabidu [2.17].
Pomalý postup Římanů poskytl Boduognatovi více času, aby shromáždil

Rodinné sváry: Na jakýchkoli územích svedou Belgové bez vůdce
Bitvu proti Germánům nebo Germáni bez vůdce Bitvu proti Belgům.
Vzájemné sňatky: 4 družiny a 2 spojence buďto Belgů, nebo Germánů
nahraďte družinami a spojenci druhé z těchto frakcí.
Historické pozadí: V Caesarově době byla společenství Belgů
a Germánů propojena natolik, že zůstává nejisté, do jaké míry byli
belgští Galové kulturně spíše Kelty, nebo Germány. Není proto žádným
překvapením, že Caesarovy Zápisky jsou plné nejrůznějších případů,
kdy si Belgové s Germány povolali jedni druhé na pomoc, třebaže se
konflikt mezi oběma etniky zdál být běžným jevem.

A66. Zimní povstání! BelV GerV HaeM ŘímM
Přípravy na válku: Vezměte si tuto kartu. Do libovolného území
umístěte žeton povstání. Po kterékoli fázi zimního ležení tento žeton
odstraňte – pokud z Belgiky, Belgové umístí na toto území nebo do jeho
sousedství 2 spojence a 4 družiny a provedou zdarma rozkaz následovaný
zvláštní schopností; jestliže z Germanie, totéž platí pro Germány; pokud
se jedná o jinou oblast, umístěte na dané území nebo do jeho sousedství
4 arvernské spojence a 8 arvernských družin a proveďte fázi Arvernů,
jako by se nacházeli ve válce.
Historické pozadí: Během galských válek se opakovaně stávalo, že
nejrůznější odpůrci Římanů zahajovali svá tažení proti okupantům
během zimních měsíců. V zimě totiž legie tábořily a schopnost římských
oddílů provádět průzkum a sledovat okolní kmeny byla podle všeho
omezená. Požadavky legionářů ve smyslu místních dodávek potravin
od podrobených kmenů navíc v průběhu drsných zim vrcholily, což
mezi domácími náčelníky vyvolávalo nepokoje. Sám Caesar na zimu
odcházel do Cisalpiny, kde vykonával své místodržitelské povinnosti,
čímž potenciálně přispíval k tomu, že se všichni Galové za Alpami cítili
povzbuzeni podniknout kroky proti římské okupaci.

A67. Arduenna Bel Hae Řím GerV

Hluboký galský hvozd: Kterákoli frakce s výjimkou Arvernů může
zdarma provést Pochod na území Nerviů, Tréverů nebo obou zároveň. 
Zde zdarma vyhodnotí rozkaz s výjimkou Pochodu a všechny její přítomné jednotky se pak skryjí.
Zdůvodnění: Událost je upravena tak, aby ji mohli využít i Germáni.
Karta navíc přidává možnost aktivace Arvernů.

A69. Bellovakové Bel Hae Řím GerM

Prosby k Caesarovi a Diviciakovi: Z Bellovaků odstraňte spojence,
pokud se jedná o spojence Belgů, a 4 belgské družiny. Umístěte zde
spojence římského nebo haedujského a 4 družiny nebo pomocné sbory.
Nejmocnější mezi Belgy: Jestliže jsou Bellovakové spojencem Belgů,
umístětek nim 6 belgských družin. Ty poté provedou Přepadení, při
němž každá způsobí 1 ztrátu.
Historické pozadí: Bellovakové byli kmenem belgských Galů,
o němž Caesar prohlašoval (v souladu s informacemi poskytnutými jeho
rémskými spojenci), že je nejsilnějším, nejstatečnějším, nejvlivnějším
a nejpočetnějším mezi Belgy. V roce 57 př. n. l. se zúčastnili belgského
povstání proti Caesarovi, v jehož průběhu jejich oddíly tvořily prostou
většinu těch, kdo se Římanům postavili [2.4].
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Poté co však Caesar porazil Galbu a jeho Suessióny a postupoval
proti bellovackému městu Bratuspanciu, je bellovačtí starší, ženy
a děti úpěnlivě prosili o římské přátelství a ochranu [2.13]. Diviciacus
Caesarovi poradil, že Bellovakové byli dlouho přáteli Haeduů a že
se jejich vztahy zkalily teprve nedávno kvůli skupině bellovackých
šlechticů, kteří (před svým útěkem do Británie) protestovali proti
haedujsko-římskému přátelství [2.14]. Caesar prosby Bellovaků
vyslyšel, na oplátku však požadoval 600 rukojmích. Poté odtáhl pryč,
aby pokračoval v kampani proti koalici protiřímských Belgů, v jejichž
čele nyní stanul Boduognatus z kmene Nerviů [2.14]. Bellovakové
zůstali podrobeni až do roku 52 př. n. l., kdy následovali Haeduy
a obrátili se proti Římu. Jako součást pomocného galského vojska se
také zúčastnili bitvy u Alésie, která znamenala definitivní konec galského
odporu [7.59, 7.75].

A70. Nerviové Bel HaeV GerM ŘímV
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„Posly nikam nepošlou, podmínky míru … nepřijmou“: Pokud jsou
Nerviové po odehrané akci kterékoli frakce podrobení, umístěte k nim
belgského spojence. Belgové na jejich území při svém Shromáždění sil
obdrží 2 družiny navíc.
Historické pozadí: Severní kmeny Belgů označil Caesar za nejstatečnější ze všech Galů [1.1]. Příslušníci Boduognatova kmene
Nerviů byli však se svou zuřivostí pokládáni za „surové barbary“
i mezi samotnými Belgy [2.4]. Na své území nepouštěli žádné kupce
a jejich lidé neměli dovoleno pořizovat si víno ani luxusní zboží, protože
jejich vliv se považoval za ochabující. Všechny ostatní kmeny, které
se podřídily římské nadvládě, odsuzovali a pyšnili se tím, že oni sami
jakýkoli římský mír opakovaně odmítli [2.15].
Zdá se, že s podrobením Nerviů měl Caesar opravdu mimořádné potíže.
U Sabidu mu málem uštědřili jeho první porážku v Galii a on sám při této
příležitosti zvláště poukázal na nervijskou odvahu a neochotu ustoupit
[2.27]. Kromě vedení proti Caesarovi namířené koalice Belgů v roce
57 př. n. l. se znovu vzbouřili v období let 54–53 př. n. l. v rámci Ambiorigovy revolty, kdy pomohli zničit celou římskou legii a pět kohort,
a poté opět jako účastníci Vercingetorigova povstání v roce 52 př. n. l.
To vše se dělo navzdory četným případům, kdy byli Nerviové takřka
kompletně zničeni. Ve svém líčení bitvy na Sabidu se Caesar zmiňuje
o „téměř úplném vyhlazení kmene i samotného jména Nerviů“ [2.28].
V roce 53 př. n. l. Caesar Nervie rozehnal jako trest za nové povstání.
Značnou část jich pochytal jako otroky a rukojmí, spálil jejich pole
a ukradl jim dobytek [6.3]. Už pouhý rok nato ale nervijští válečníci
znovu bojovali proti Římanům, tentokrát pod Vercingetorigovým
praporem [7.75].
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Seznam nových karet událostí

Pořadí frakcí (2.3.2): Hae=Haeduové, Bel=Belgové, Ger=Germáni, Řím=Římané, Arv = Arvernové
Aktivace Arvernů ve válce (A2.3.9, A6.2):
Pokyny pro frakce řízené hrou (8.2.1): V=vavříny M=meče
A5. Gallia Togata Řím Ger BelV HaeV
A17. Publius Licinius Crassus ŘímV BelV HaeV GerV
A18. Most přes Rýn Řím Bel Hae Ger
A19. Gaius Valerius Procillus GerV Řím HaeM Bel
A20. Morbihan Ger Řím HaeV Bel
A21. Vosegus GerV Řím Hae BelV
A22. Bázeň Ger Řím BelM HaeV
A23. Vyjednávání GerV ŘímV Bel Hae
A24. Povstání Sedúnů Ger ŘímM Bel HaeM
A25. Ariovistova žena Ger HaeV Řím BelM
A26. Divico GerV HaeV Řím Bel
A27. Povstání Sociátů Ger HaeM ŘímM Bel
A28. Magetobriga GerV Hae BelV Řím
A29. Harúdové Ger Hae BelM ŘímV
A30. Orgetorix GerV HaeV Bel Řím
A31. Germánská falanga Ger BelM Řím Hae
A32. Povstání Venetů Ger Bel ŘímM HaeM
A33. Kvílející ženy Ger BelM Řím Hae
A34. Věštba Ger Bel HaeM ŘímM
A35. Nasua a Cimberius Ger BelM Hae ŘímV
A36. Usipetové a Tenkterové Ger BelM Hae Řím
A37. Všegalský sněm HaeV ŘímM Ger Bel
A38. Vergobret Hae ŘímV Ger Bel

O38. Diviciacus Hae Řím Arv Bel
A40. Alpské kmeny Hae Řím BelV Ger
A43. Dumnorix Hae Ger Řím Bel
A45. Barbarské rozkazy Hae Ger Řím BelV
A51. Obležení Bibraxu Hae Bel Řím Ger
A53. Frumentum HaeV Bel Ger ŘímV
A56. Galba Bel Řím GerM HaeV
A57. Sabis BelV Řím GerV Hae
A58. Atuatukové Bel Řím Hae Ger
A60. Iccius a Andecombogius Bel Řím HaeV GerM
A63. Zimní tažení Bel Ger Řím HaeV
A64. Záseky Bel Ger Hae ŘímM
A65. Příbuzenské vztahy BelV GerV Hae Řím
A66. Zimní povstání BelV GerV HaeM ŘímM
A67. Arduenna Bel Hae Řím GerV
A69. Bellovakové Bel Hae Řím GerM
A70. Nerviové Bel HaeV GerM ŘímV

