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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64). V balíčku ponechejte kartu 
#9A a kartu #9B odložte stranou (v průběhu hry tato 
karta nahradí kartu #9A). 
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu. 

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 1. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

Druhá punská válka
218–201 př. n. l.
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Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Scipio v Římě (Roma).

8 BJ a konzul Longus v Agrigentu (Agrigentum) 
na Sicílii (Sicilia).

	● 5 BJ a Scipio Africanus na poli 6. kola hry.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče

	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová):

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han- 
nibal v Saguntu (Saguntum). Na Hannibalovu 
kartu umístěte Magóna a H. Geskóna.

4 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

2 BJ a Hasdrubal v Novém Kartágu (Carthago 
Nova).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě:

  - 5 neutrálních kmenů do Zaalpské Galie 
(Gallia Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské 
Galii (Gallia Cisalpina).

  - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Lu-
cania).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).

	● 1 BJ na libovolné pole, kde se nachází kartaginský-
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.

  - Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní 
pole, na němž se nachází alespoň jedna karta-
ginská BJ, která momentálně není obléhána.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.

  - Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo 
k libovolným římským vojevůdcům.

  - Alespoň 3 z těchto 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).

  - Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo 
je libovolným způsobem rozdělit mezi římské 
vojevůdce a Řím (Roma).

	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečný-
mi 5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Druhá punská válka
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64). V balíčku ponechejte kartu 
#9A a kartu #9B odložte stranou (v průběhu hry tato 
karta nahradí kartu #9A).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.

 

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 2. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

Vpád do Itálie
217–201 př. n. l.

2

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Flaminius v Mutině (Mutina).

7 BJ a konzul Fabius v Římě (Roma).

4 BJ a prokonzul Scipio v Dertose (Dertosa).

	● 5 římských BJ a Scipio Africanus na poli 6. kola hry.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B). 

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han-
nibal u Bójů (Boii). Na Hannibalovu kartu umís-
těte Magóna a H. Geskóna.

4 BJ a Hasdrubal v Novém Kartágu (Carthago 
Nova).

5 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě.

  – 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  – 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Ga-
lii (Gallia Cisalpina).

  – 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Luca-
nia).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil 
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).

	● Ovládá-li Kartágo provincii Baetiku (Baetica), 
umístěte 1 BJ do Nového Kartága (Carthago Nova) 
nebo ke kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečný-
mi 5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Vpád do Itálie
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64). V balíčku ponechejte kartu 
#9A a kartu #9B odložte stranou (v průběhu hry tato 
karta nahradí kartu #9A).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius je mrtev – jeho kartu vojevůdce odstraňte 
ze hry.

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 3. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

.

Hannibal před branami!
216–201 př. n. l.

3

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  římské straně.

12 BJ a konzul Paullus v Kannách (Cannae). Na 
Paullovu kartu umístěte konzula Varra.

6 BJ a prokonzul Scipio v Dertose (Dertosa).

2 BJ v Římě (Roma).

	● 5 římských BJ a Scipio Africanus na poli 6. kola hry.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B). 

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) 
a Hannibal ve Firmum Picenum (Firmum Pice-
num). Na Hannibalovu kartu umístěte Magóna 
a H. Geskóna.

6 BJ a Hasdrubal v Novém Kartágu (Carthago 
Nova).

6 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě:

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Galii 
(Gallia Cisalpina).

 - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Lucania).
	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).

	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečný-
mi 5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Hannibal před branami!



8

1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius a Paullus jsou mrtví – jejich karty voje-
vůdce odstraňte ze hry.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága

1.2. Aktivní karty
 #9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága

Po bitvě u Kann
215–201 př. n. l.

4

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet (včetně karty 
#9B) a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 4. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žeton Říma (Roma) se symbolem  na 
římské straně.

7 BJ a konzul Fabius v Římě (Roma). Na Fabiovu 
kartu umístěte konzula Marcella.

6 BJ a prokonzul Scipio v Dertose (Dertosa).

	● 5 římských BJ a Scipio Africanus na poli 6. kola hry.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B). 

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová). 
Žetony měst se jménem položte na příslušná města. 
Použijte žeton Syrákús (Syracusae) se symbolem  
na římské straně.

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) 
a Hannibal v Beneventu (Beneventum). Na Han- 
nibalovu kartu umístěte Bomilkara, Magóna 
a H. Geskóna.

8 BJ a Hasdrubal v Novém Kartágu (Carthago 
Nova).

6 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě:

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Galii 
(Gallia Cisalpina).

 - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Lucania).
	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako po-
sila a druhý prokonzul (další informace naleznete 
v 13.4) Scipio Africanus s dodatečnými 5 BJ (další 
informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Po bitvě u Kann
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius a Paullus jsou mrtví – jejich karty voje-
vůdce odstraňte ze hry

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#43 Volones

1.2. Aktivní karty
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága
#64 Příměří

Vyvrcholení
213–201 př. n. l.

5

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet (včetně karty 
#9B) a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 5. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žeton Říma (Roma) se symbolem  na 
římské straně.

8 BJ a konzul Scipio v Dertose (Dertosa).

8 BJ a konzul Gracchus v Římě (Roma).

3 BJ a prokonzul Marcellus v Syrákúsách (Syra-
cusae).

	● 5 římských BJ a Scipio Africanus na poli 6. kola hry.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová). 
Žetony měst se jménem položte na příslušná města. 
Použijte žeton Syrákús (Syracusae) se symbolem  
na římské straně.

9 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han- 
nibal v Capui (Capua). Na Hannibalovu kartu 
umístěte Magóna a H. Geskóna.

10 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Ha-
sdrubal v Saguntu (Saguntum).

3 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago). Na Han-
nónovu kartu umístěte Bomilkara.

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě:

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Ga-
lii (Gallia Cisalpina).

  - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Luca-
nia).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečný-
mi 5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Vyvrcholení
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius, Paullus a Scipio jsou mrtví – jejich karty 
vojevůdce odstraňte ze hry.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#18 Zrádce v Tarentu
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#43 Volones

1.2. Aktivní karty
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága

Řím vrací úder
211–201 př. n. l.

6

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.



13

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet (včetně karty 
#9B) a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kol položte na pole 6. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Valerius v Římě (Roma). Na Valeri-
ovu kartu umístěte konzula Marcella.

3 BJ a prokonzul Flaccus v Capui (Capua).

8 BJ a prokonzul Scipio Africanus v Dertose 
(Dertosa). 

	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

9 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han-
nibal v Beneventu (Beneventum). Na Hanniba-
lovu kartu umístěte Magóna a H. Geskóna.

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Ha-
sdrubal v Saguntu (Saguntum).

2 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

1 BJ v Novém Kartágu (Carthago Nova).

1 BJ v Gadách (Gades).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě.

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Ga-
lii (Gallia Cisalpina).

  - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Luca-
nia).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedných 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečnými 
5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla.

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Řím vrací úder
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius, Paullus a Scipio jsou mrtví – jejich karty 
vojevůdce odstraňte ze hry.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#18 Zrádce v Tarentu
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#43 Volones

1.2. Aktivní karty
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága

Pád Hannibalovy koalice
209–201 PŘ. N. L.

7

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a balí-
ček vybraných 64 strategických karet (včetně karty #9B) 
a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 7. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

10 BJ a konzul Nero v Římě (Roma).

12 BJ a konzul Livius v Capui (Capua). Na Livio-
vu kartu umístěte prokonzula Flacca.

9 BJ a prokonzul Scipio Africanus v Budui (Bu-
dua). 

	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han-
nibal u Bruttiů (Bruttii). Na Hannibalovu kartu 
umístěte Magóna a H. Geskóna.

10 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Ha-
sdrubal v Cordubě (Corduba).

4 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

1 BJ v Novém Kartágu (Carthago Nova).

1 BJ v Gadách (Gades).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě.

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské Ga-
lii (Gallia Cisalpina).

  - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Luca-
nia).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma). 

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla.

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Pád Hannibalovy koalice
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius, Paullus, Scipio, Marcellus a Hasdrubal 
jsou mrtví – jejich karty vojevůdce odstraňte ze hry.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága
#9B Filippos V. Makedonský uzavírá mír s Římem
#18 Zrádce v Tarentu
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#43 Volones

Poznámka: Misky vah tohoto 
scénáře jsou vychýleny 

ve prospěch Říma.

Snaha o mír
206–201 př. n. l.

8

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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1.2. Aktivní karty
#64 Příměří

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 8. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Fabius v Paestu (Paestum).

8 BJ a konzul Crassus v Héráklei (Heraclea).

1 BJ a prokonzul Nero v Římě (Roma).

7 BJ a prokonzul Scipio Africanus v Castulu (Cas-
tulum).

	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

9 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Hanni-
bal u Bruttiů (Bruttii).

7 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Ma-
gón v Cordubě (Corduba). Na Magónovu kartu 
umístěte H. Geskóna.

3 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

3.3. Příprava kmenů
	● 6 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpo-
vídající jejich barvě. V Předalpské Galii (Gallia 
Cisalpina) umístěte místo žetonů kmenů římské 
žetony PN.
	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma). 

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus (13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla.

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
Řím vítězí, pokud:

	● Kartágo musí žádat o mír, nebo
	● je Kartágo dobyto Římem.

Jinak se vítězem stává Kartágo, protože stále přežívá se 
statusem „mocnosti“.

Snaha o mír
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.
	● Flaminius, Paullus, Scipio, Marcellus a Hasdrubal 
jsou mrtví – jejich karty vojevůdce odstraňte ze hry.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry 
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartága
#9B Filippos V. Makedonský uzavírá mír s Římem
#12 Africké posily
#18 Zrádce v Tarentu
#23 Numidský spojenec
#24 Numidský král sveden překrásnou Sofonisbou
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#43 Volones
#64 Příměří

Poznámka: Misky vah tohoto 
scénáře jsou výrazně vychýleny 

ve prospěch Říma.

Hořký konec
203–201 př. n. l.

9

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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1.2. Aktivní karty
Žádné.

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Žeton ukazatele kol položte na pole 9. kola hry a při-
pravte herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbol  na římské straně.

10 BJ a konzul Nero v Mutině (Mutina).

9 BJ a konzul Crassus u Bruttiů (Bruttii).

5 BJ a prokonzul Varro v Cirtě (Cirta).

5 BJ a prokonzul Scipio Africanus v Zamě 
(Zama).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

4 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Hanni-
bal v Krotónu (Croton).

6 BJ a H. Geskón v Sicce (Sicca).

3 BJ a Magón u Insubrů (Insubres).

3 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han-
nón v Kartágu (Carthago).

1 BJ v Utice (Utica).

3.3. Příprava kmenů
	● 4 oválné žetony kmenů umístěte na pole odpovídající 
jejich barvě. Do Genuy (Genua), Předalpské Galie 
(Gallia Cisalpina) a k Bruttiům (Bruttii) umístě-
te místo žetonů kmenů kartaginské žetony PN.
	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
	● Bez fáze posil (hra končí po jediném kole).

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace 
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
Řím vítězí, pokud:

	● Kartágo musí žádat o mír, nebo
	● je Kartágo dobyto Římem.

Jinak se vítězem stává Kartágo, protože stále přežívá se 
statusem „mocnosti“.

Hořký konec
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1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu (#1–#64). V balíčku ponechejte kartu 
#9A a kartu #9B odložte stranou (v průběhu hry tato 
karta nahradí kartu #9A).
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem  v levém 
dolním rohu.

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 1. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

Alternativní příprava hry 
(autor: Charles Féaux de la 

Croix)

Druhá punská válka
218–201 př. n. l.

10

Nezapomínejte, že 
pravidla scénářů odkazují 
jen ke konkrétním 
pasážím pravidel, a to 
v případě, že je nějakým 
způsobem dopňují nebo 
upravují.
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3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtverco-
vá). Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Scipio v Massilii (Massilia).

8 BJ a konzul Longus v Agrigentu (Agrigentum) 
na Sicílii (Sicilia).

2 BJ u Helviů (Helvii).

2 BJ v Nemausu (Nemausus).

	● 5 BJ a Scipio Africanus na 6. poli stupnice kol.
	● Ostatní římští vojevůdci jsou odloženi stranou 
a vstoupí do hry později jako posily (5.1.B). 

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

3 BJ u Bójů (Boii).

3 BJ u Insubrů (Insubres).

8 BJ (z nichž dvě jsou BJ válečných slonů) a Han- 
nibal v Saguntu (Saguntum). Na Hannibalovu 
kartu umístěte Magóna a H. Geskóna.

2 BJ a Hasdrubal v Novém Kartágu (Carthago 
Nova).

4 BJ a Hannón v Kartágu (Carthago).

3.3. Příprava kmenů
	● 8 oválných žetonů kmenů umístěte na pole odpoví-
dající jejich barvě:

  - 5 neutrálních kmenů v Zaalpské Galii (Gallia 
Transalpina) a Ligurii (Liguria).

  - 2 s Kartágem spřátelené kmeny v Předalpské 
Galii (Gallia Cisalpina).

  - 1 s Kartágem spřátelený kmen v Lukánii (Lu-
cania).

	● Pokud hrajete s Mauretánií (Mauretania) (14.5), 
umístěte do ní 3 žetony neutrálních kmenů.

5.1. Fáze posil
(V prvním kole tuto fázi přeskočte.)

5.1.A. Kartaginské posily 
	● 1 BJ do Kartága (Carthago) nebo k libovolnému 
vojevůdci v Africe (Africa).
	● Pokud je Nové Kartágo (Carthago Nova) ovládáno 
Kartágem, umístěte 1 BJ do Nového Kartága nebo ke 
kartaginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● Ovládá-li Kartágo Baetiku (Baetica), umístěte 1 BJ 
do Nového Kartága (Carthago Nova) nebo ke kar-
taginskému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
	● 1 BJ na libovolné pole s přítomností kartaginského 
vojevůdce nebo do Kartága (Carthago) či Nového 
Kartága (Carthago Nova).
	● V případě, že se v zásobě nacházejí vyhnaní karta-
ginští vojevůdci (2.2.B), po umístění všech kartagin-
ských posil je všechny vraťte do hry.
	● Tyto vojevůdce lze umístit na kterékoli herní pole 
s přítomností jedné nebo více kartaginských BJ, které 
nejsou momentálně obléhány.

5.1.B1. Římské posily
	● Římský hráč obdrží každé kolo 5 BJ.
	● Tyto BJ lze umístit do Říma (Roma) nebo k libovol-
ným římským vojevůdcům.
	● Alespoň 3 z výše uvedených 5 římských BJ musí být 
umístěny do Itálie (Italia).
	● Tyto BJ lze umístit na jediné herní pole nebo je li-
bovolným způsobem rozdělit mezi římské vojevůdce 
a Řím (Roma).
	● V 6. kole (211–210 př. n. l.) přichází do hry jako posi-
la a druhý prokonzul Scipio Africanus s dodatečný-
mi 5 BJ (další informace naleznete v 13.4).

5.1.B2. Volba konzulů a prokonzula
	● Platí běžná pravidla, výjimkou je Scipio Africanus 
(13.4).

5.1.C. Omezení týkající se umístění posil
	● Platí běžná pravidla, výjimkou jsou BJ, které do hry 
přichází se Scipionem Africanem (13.4).

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.4. Fáze politické izolace
	● Jako první odstraňuje své žetony PN římský hráč, po 
něm hráč hrající za Kartágo.

6. Konec hry
	● V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

Druhá punská válka
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Iberské tažení
210–205 př. n. l.

Poznámka: Misky vah tohoto 
scénáře jsou lehce vychýleny 

ve prospěch Kartága.

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry
#1  Vzpoura na Korsice 

a na Sardinii
#2 Vzpoura na Sicílii
#3 Vzpoura v Numidii
#5 Místní průvodce
#7 Nepřátelské kmeny
#8 Nepřátelské kmeny
#12 Africké posily
#13 Bruttijští rekruti
#14 Ligurští rekruti
#16 Galští rekruti
#18 Zrádce v Tarentu
#19  Prokonzul odvolán sená- 

tem
#22 Muttinovi Numiďané
#23 Numidský spojenec
#24  Numidský král sveden 

překrásnou Sofonisbou
#25 Capua na straně Kartága

#26  Syrákúsy spojencem 
Kartága

#27 Hannibal
#28  Itálie okouzlena Hanni-

balem
#32  Dezerce numidských spo-

jenců
#33 Hlavní tažení
#34 Hlavní tažení
#43  Volones
#44 Spojenecké pomocné sbory
#45 Spojenecké pomocné sbory
#46 Spojenecké pomocné sbory
#47 Spojenecké pomocné sbory
#48 Spojenecké pomocné sbory
#53 Odpor místního kmene
#56 Nedostatek obilí
#57 Hannón radí Kartágu
#58 Cato radí Římu
#64 Příměří

1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v levém dolním rohu 
(#1–#64).
	● Řím má v tomto scénáři pouze jediného dostupného vojevůd-
ce: Scipiona Africana.
	● Kartágo má v tomto scénáři pouze tři dostupné vojevůdce: Ha-
sdrubala, Magóna a H. Geskóna.

1.3. Volitelné karty
#66 Impérium v Ibérii
#67 Vzpoura v Baetice
#71 Gady na straně Říma
#73 Povstání v Idubedě
#74 Krutá zima
#78 Válečná kořist

1.2. Aktivní karty
#9A Filippos V. Makedonský spojencem Kartá ga

0. Úvod
Píše se rok 210 př. n. l. Římský vliv v Ibérii je podle všeho ztracen. Po zničení římského vojska v bitvě 
u horního toku řeky Baetis existuje pouze jediný člověk, který je dobrovolně ochoten obnovit zdejší římský 
vliv. Tento pětadvacetiletý syn Říma, jménem Scipio, je zvolen prokonzulem krátce po smrti svého otce Pub-
lia Scipiona a strýce Gnaea Scipiona. Stojí sice před náročným úkolem, neschopnost trojice kartaginských 
vojevůdců postupovat ve vzájemné shodě i volání o pomoc ze strany Hannibala však nabízí vítané příležitosti 
a dost možná i cestu ke slávě.

11
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2.2.A. Vyhnaní vojevůdci
	● Vyhnaní vojevůdci jsou zabiti a nevracejí se zpět.

2.3.C3. Konzulové a konzulská vojska
	● Oba římští konzulové jsou považováni za umístěné 
mimo Ibérii (Iberia).

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet (včetně karty 
#9B) a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 6. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

8 BJ a Scipio Africanus na libovolném herním 
poli v provincii Idubeda (Idubeda).

3.2 Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

6 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Ha-
sdrubal v Castulu (Castulo).

4 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Magón 
v Dianiu (Dianium).

3 BJ a H. Geskón v Gadách (Gades).

3.3. Příprava kmenů
Žádná.

5.1.A. Kartaginské posily
	● Hráč hrající za Kartágo obdrží posily za ovládání 
Baetiky (Baetica) a Nového Kartága (Carthago 
Nova) pouze na začátku 7. a 8. kola hry, a to maxi-
málně v počtu 2 BJ.

5.1.B. Římské posily
	● Římský hráč obdrží na začátku 7. a 8. kola hry 2 BJ.
	● Scipio Africanus je stálým prokonzulem a jediným 
římským vojevůdcem v tomto scénáři.

5.2.A. Rozdání karet
Změna běžných pravidel

	● V 6. herním kole obdrží Řím i Kartágo 4 strategické 
karty.

	● V 7. herním kole obdrží Řím i Kartágo 9 strategic-
kých karet.
	● V 8. herním kole obdrží Řím i Kartágo 3 strategické 
karty.
	● Hra končí po odehrání poslední strategické karty.

5.2.B. Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje římský hráč, pokud si tuto 
pozici nezajistí hráč kartaginský (zahráním strategic-
ké karty Hlavního nebo Vedlejšího tažení).

5.5. Fáze kontroly vítězných podmínek
	● Počítají se pouze čtyři provincie v Ibérii (Iberia).

6. Konec hry
Řím vítězí, pokud:

	● ovládá všechna města a žetony PN na polích přístavů 
v Ibérii (Iberia) a současně
	● ovládá alespoň 3 provincie.

Jinak se vítězem stává Kartágo, protože Scipio je povolán 
zpět do Říma a Kartágo v Ibérii stále přežívá se statusem 
„mocnosti“.

7.3 Námořní přesun
	● Námořní přesun po moři je možný jen z přístavu 
v Ibérii (Iberia) do jiného přístavu.

Doplňková pravidla scénáře

Kartaginská rivalita
	● Magónovo, Geskónovo a Hasdrubalovo vojsko lze 
sloučit nebo s jejich spojenými silami vybojovat bit-
vu až teprve poté, co Scipio Africanus porazí Kartágo 
v bitvě.

Hasdrubalova záchranná mise
	● Po svedení bitvy se Scipionem, z níž se Scipio nestáhl, 
odchází Hasdrubal s celým svým vojskem z Ibérie, 
aby v Itálii pomohl Hannibalovi. V takovém případě 
odstraňte Hasdrubala a všechny jeho BJ ze hry.

Římský diplomat
	● Pokaždé, když římský hráč odehraje některou ze svých 
strategických karet, může na herním poli, na němž se 
nachází Scipio, nebo na poli, které s ním sousedí, otočit 
kartaginský žeton PN. Tento krok je proveditelný pouze 
v případě, že dotyčný žeton PN nesousedí s Kartagin-
ci ovládaným městem nebo kartaginským vojevůdcem 
a na poli, kde je umístěn, se nenacházejí žádné kartagin-
ské BJ.
	● Scipio tak může v průběhu hry otočit maximálně 16 že-
tonů PN (4 + 9 + 3).
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Italské tažení
207–204 př. n. l.

Poznámka: Misky vah 
tohoto scénáře jsou 
výrazně vychýleny 
ve prospěch Říma. 
Kartágo si nemůže 
dovolit chybovat!

1.1. Strategické karty odstraněné ze hry  
#1  Vzpoura na Korsice 

a na Sardinii
#3 Vzpoura v Numidii
#4 Vzpoura v Keltibérii
#12 Africké posily
#15 Ibérští rekruti
#18 Zrádce v Tarentu
#23 Numidský spojenec
#24  Numidský král sveden 

překrásnou Sofonisbou
#25 Capua na straně Kartága

#26  Syrákúsy spojencem Kar-
tága

#31  Dezerce iberských spo-
jenců

#32  Dezerce numidských spo-
jenců

#43  Volones
#57 Hannón radí Kartágu
#58 Cato radí Římu
#64 Příměří

1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  
 v levém dolním rohu (#1–#64).
	● Kartágo má v tomto scénáři pouze dva do-
stupné vojevůdce: Hannibala a Hasdrubala.
	● Vyberte všechny vojevůdce se symbolem 

 v levém dolním rohu.
	● Flaminius, Paullus, Scipio a Marcellus jsou 
mrtví – jejich karty vojevůdce odstraňte ze 
hry.

1.3.Volitelné karty:
#65  Překvapení 

a klam
#68  Nedostatek 

lidské síly
#72  Posvátná dru-

žina
#75  Dezerce sicil-

ských spojenců
#76 Triumf

#77 Citadela
#78 Válečná kořist
#80 Diktátor
#81 Sicilští rekruti
#84 Dobré znamení
#86  Neočekávané  

nájezdy
#88 Léčka
#89 Sicilské obilí

1.2. Aktivní karty
#9A  Filippos V. Makedonský spojencem Kar-

tága

0. Úvod
Píše se rok 207 př. n. l. Hasdrubal byl sice Scipionem Africanem poražen v bitvě u Baeculy, s větší částí voj-
ska se mu však podařilo uniknout. Bylo to opravdu Scipionovou chybou? Nestalo se tak díky pružné reakci 
vojevůdce pevně směřujícího ke svému cíli, jímž je likvidace vlivu Barkasovců v Ibérii? S postupnou ztrátou 
moci nad Ibérií, která jim v současné válce slouží jako mocenská základna, totiž Kartágo i rod Barkasov-
ců přichází o svůj vliv a situace začíná být kritická. Ne vše je ale ztraceno. Válku je stále možné obrátit ve 
prospěch Kartaginců, pokud se jim podaří Římany rozdrtit na území Itálie, v samém srdci jejich síly a moci. 
Kartágo potřebuje další bitvu u Kann. Může dosáhnout vítězství a k dispozici má své vojsko i bratry Barka-
sovce. Čas se však krátí, protože vliv Kartága i jeho podpora se pozvolna vytrácí.
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2.2.A. Vyhnaní vojevůdci
	● Vyhnaní vojevůdci jsou zabiti a nevracejí se zpět.

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet (včetně karty 
#9B) a oba balíčky umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 7. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umís-
těte na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtver-
cová). Žetony měst se jménem položte na příslušná 
města. Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Sy-
racusae) se symbolem  na římské straně.

8 BJ a konzul Nero v Neapoli (Neapolis).

8 BJ a konzul Livius v Seně Gallice (Sena Galli-
ca).

2 BJ a prokonzul Flaccus v Římě (Roma).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

8 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Hani-
bal u Bruttiů (Bruttii).

6 BJ (z nichž jedna je BJ válečných slonů) a Ha-
sdrubal v Ariminiu (Ariminium).

3.3. Příprava kmenů
	● 5 (z 8) oválných žetonů kmenů umístěte na pole od-
povídající jejich barvě.

5.1.A. Kartaginské posily
	● Hráč hrající za Kartágo obdrží na začátku 8. kola hry 
1 BJ.
	● Kromě toho je po odehrání třetí strategické karty 
v 8. kole hry na libovolné pole v Předalpské Galii 
(Gallia Cisalpina) umístěn Magón se 3 BJ. Do Genui 
(Genua) navíc umístěte kartaginský žeton PN.

5.1.B. Římské posily
	● Římský hráč obdrží na začátku 8. kola hry 3 BJ.
	● Kromě toho je na začátku 8. kola hry na libovolné 
pole v oblasti Sicílie (Sicilia) umístěn Scipio Africa-
nus se 6 BJ. Toto vojsko nesmí opustit oblast Sicílie.

5.2.A. Rozdání karet
Změna běžných pravidel

	● V 7. kole hry obdrží Řím i Kartágo 3 strategické 
karty.
	● V 8. kole hry obdrží Řím i Kartágo 9 strategických 
karet.
	● Tento scénář končí po odehrání 8. kola hry.

5.2 B Určení začínajícího hráče
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.5 Fáze kontroly vítězných podmínek
	● Počítá se pouze sedm provincií v Itálii (Italia) a dvě 
provincie na Sicílii (Sicilia).

6. Konec hry
Kartágo vítězí, jestliže:

	● je dobyt Řím, nebo
	● Kartágo na konci hry ovládá větší počet provincií než 
Řím.

Řím vítězí, pokud:
	● jsou oba kartaginští vojevůdci zabiti, nebo
	● je Kartágo donuceno žádat o mír, nebo
	● nezvítězí Kartágo.
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Africké tažení
Poznámka: Misky 

vah tohoto scénáře 
jsou lehce vychýleny 

ve prospěch 
Kartága.

1. Strategické karty odstraněné ze hry
#1  Vzpoura na Korsice a na Sardi-

nii
#2 Vzpoura na Sicílii
#4 Vzpoura v Keltibérii
#5 Místní průvodce
#7 Nepřátelské kmeny
#8 Nepřátelské kmeny
#9A  Filippos V. Makedonský spo-

jencem Kartága
#9B  Filippos V. Makedonský uzaví-

rá mír s Římem
#10 Makedonské posily
#11 Baleárští prakovníci
#13 Bruttijští rekruti
#14 Ligurští rekruti
#15 Iberští rekruti
#16 Galští rekruti
#18 Zrádce v Tarentu
#19 Prokonzul odvolán senátem
#22 Muttinovi Numiďané
#25 Capua na straně Kartága
#26 Syrákúsy spojencem Kartága
#27 Hannibal
#28 Itálie okouzlena Hannibalem

#29 Vítězství kartaginského loďstva
#30 Kartaginské obléhací stroje
#31 Dezerce iberských spojenců
#33 Hlavní tažení
#34 Hlavní tažení
#43  Volones
#44 Spojenecké pomocné sbory
#45 Spojenecké pomocné sbory
#46 Spojenecké pomocné sbory
#47 Spojenecké pomocné sbory
#48 Spojenecké pomocné sbory
#50 Piráti v Adriatiku
#53 Odpor místního kmene
#54 Zrádci uvnitř města
#56 Nedostatek obilí
#57 Hannón radí Kartágu
#58 Cato radí Římu
#64 Příměří

1.2. Aktivní karty
Žádné.

1.3. Volitelné karty:
#65 Překvapení a klam
#69 Massinissa
#72 Posvátná družina
#77 Citadela
#78 Válečná kořist
#83 Impérium na Sicílii a v Africe
#84 Dobré znamení
#85 Numidští žoldnéři
#86 Neočekávané nájezdy
#87 Povstání
#88 Léčka

1. Herní komponenty
	● Vyberte strategické karty se symbolem  v le-
vém dolním rohu (#1–#64).
	● Řím má v tomto scénáři pouze jednoho dostup-
ného vojevůdce: Scipiona Africana.
	● Kartágo má v tomto scénáři pouze tři dostupné 
vojevůdce: Hannibala, Hannóna a H. Geskóna.

0. Úvod
Píše se rok 204 př. n. l. Kartágo bylo vyhnáno z Ibérie, Hasdrubal zemřel a Hannibal se s vypětím všech sil 
drží v jižní Itálii. Navzdory váhavému přístupu Říma i nechuti, kterou část Senátu projevuje vůči vojenským 
podnikům, má však zakrátko dojít k jeho stažení. Scipio Africanus totiž na Sicílii sestavil expediční sbor 
složený z přeživších z bitvy u Kann a dalších bojů, z nichž Hannibal vyšel jako vítěz. Toto vojsko touží po 
pomstě, a navíc se mu podařilo získat podporu nového spojence: Massinissy, vládce Massylů pocházejících 
z východní Numidie. Znamená to také, že numidská jízda nyní bojuje ve službách Říma. Scipio je připraven 
vyrazit do Afriky, aby válku jednou provždy ukončil. Jeho cílem je likvidace Kartága, vyhnání Hannibala 
z Itálie a vítězný návrat do Říma.
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2.2.A. Vyhnaní vojevůdci
	● Vyhnaní vojevůdci jsou zabiti a nevracejí se zpět.

2.3.C3. Konzulové a konzulská vojska
	● Pravidla související s konzuly a konzulskými vojsky 
neplatí. Oba římští konzulové jsou považováni za 
umístěné mimo Afriku (Africa).

3. Příprava hry
	● Použijte stranu herního plánu určenou pro hru Han- 
nibal.
	● Odděleně zamíchejte balíček 48 bitevních karet a ba-
líček vybraných 64 strategických karet a oba balíčky 
umístěte stranou.
	● Ukazatel kola položte na pole 8. kola hry a připravte 
herní materiál podle níže uvedených pokynů.

3.1. Příprava hry pro římského hráče

8 BJ a prokonzul Scipio Africanus na libovolném 
herním poli v provincii Libye (Libya), s výjimkou 
Utiky (Utica).

3.2. Příprava hry pro kartaginského hráče
	● Kulaté žetony PN a žetony opevněných měst umístě-
te na tvarem odpovídající pole (kruhová a čtvercová).

7 BJ a H. Geskón v Kartágu (Carthago). Na kartu 
H. Geskóna umístěte Hannóna.

1 BJ v Utice (Utica).

3.3. Příprava kmenů
Žádná.

5.1.A. Kartaginské posily 
	● Hráč hrající za Kartágo obdrží na začátku 9. kola hry 
2 BJ. Kromě nich může dostat 1 BJ za  ovládání Malé 
Numidie (Numidia Minor) a 1 BJ za ovládání Velké 
Numidie (Numidia Maior). Tyto BJ musí být umís-
těny k libovolnému kartaginskému vojevůdci nebo 
do Kartága (Carthago).

5.1.B. Římské posily
	● Římský hráč obdrží na začátku 9. kola hry 2 BJ. Kro-
mě nich může dostat 1 BJ za ovládání Malé Numidie 
(Numidia Minor) a 1 BJ za ovládání Velké Numidie 
(Numidia Maior). Tyto BJ musí být umístěny ke 
Scipionovi.
	● Pravidla 2.2.C2 a 5.1.B neplatí. Scipio Africanus je 
stálým prokonzulem a jediným římským vojevůd-
cem v tomto scénáři.

5.2.A. Rozdání karet
	● V 8. kole hry obdrží Řím i Kartágo 4 strategické karty.

5.2.B. Určení začínajícího hráče 
	● Začínajícího hráče určuje kartaginský hráč, pokud si 
tuto pozici preventivně nezajistí hráč římský.

5.2.C. Hraní strategických karet
	● Pokaždé, když jak Řím, tak Kartágo odehrají po jed-
né své strategické kartě, musí Kartágo odstranit je-
den ze svých žetonů PN. (Během tohoto scénáře tedy 
Kartágo musí odstranit 13 žetonů PN (4 + 9).) 

5.5. Fáze kontroly vítězných podmínek
	● Počítají se pouze čtyři provincie v Africe (Africa).

6. Konec hry
Řím vítězí, pokud:

	● je Kartágo donuceno žádat o mír, nebo
	● je Kartágo dobyto Římem.

Jinak se vítězem stává Kartágo, protože Scipio Africanus 
je povolán zpět do Říma a Kartágo stále přežívá se statu-
sem „mocnosti“.

7.3 Námořní přesun
	● Námořní přesun je možný jen z přístavu v Africe 
(Africa) do jiného přístavu.

11.3 Útok válečných slonů
	● V 9. kole hry získává Scipio dodatečnou zvláštní 
schopnost. BJ válečných slonů se v bitvě se Scipio-
nem považují za běžné BJ a nemohou nadále využí-
vat útok válečných slonů.

Doplňková pravidla scénáře
Hannibalův příchod (dojde-li k naplnění jedné z následují-
cích podmínek):

	● Kartágo ztratilo alespoň 3 BJ (včetně BJ válečných 
slonů) a má v Africe (Africa) méně BJ než Řím.
	● Řím ovládá 2 provincie v Africe (Africa).
	● Kartágo (Carthago) je obléháno Římany.

Místo zahrání strategické karty a využití jejích OB nebo 
události může kartaginský hráč ve svém tahu tuto kartu 
odhodit z ruky a ihned poté:

	● Umístí Hannibala se 3 BJ a 1 BJ válečných slonů do 
přístavu v Libyi (Libya), který je nejdále od Scipi-
ona. Nachází-li se ve stejné vzdálenosti větší počet 
přístavů, přístav Hannibalova vylodění si zvolí kar-
taginský hráč.
	● H. Geskóna odstraňte ze hry (po historickém vzoru 
spáchá sebevraždu).

Protiválečná frakce
	● Hannón nemůže útočit na římské BJ. Pokud je však 
napaden, bude se bránit.
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#karty Název karty Poznámka

65 Překvapení a klam I × × × × × × × × I

66 Impérium v Ibérii II × × × × × × × II

67 Vzpoura v Baetice VI × × × VI

68 Nedostatek 
lidské síly III × × × III

69 Massinissa VII × × × VII

70 Archimédés I × × × × × × × × I

71 Gady na straně 
Říma VI × × VI

72 Posvátná družina I × × × × × × × × I

73 Povstání v Idubedě VII × × × VII

74 Krutá zima V × × × V

75 Dezerce sicilských 
spojenců I × × × × × I

76 Triumf V × × × × × V

77 Citadela III × × × × × × × III

78 Válečná kořist IIII × × × × × IIII
Působí jako pobídka k obsazování opevněných měst. 
Z historického hlediska je nejrelevantnější pro bitvy 
v Ibérii. Velmi silná v kombinaci s kartami, které 
mění loajalitu Capuy nebo Syrákús.

79 Punská věrolom-
nost IIII × × × × × × IIII Kartaginský hráč může zrušit nevítanou událost – za 

cenu předání iniciativy Římanům na konci kola hry.

80 Diktátor IIII × × IIII Poskytuje Římu oddych v časech nouze. Může pomo-
ci překonat Nedostatek lidské síly.

81 Sicilští rekruti III × × × × × × III

82 Keltští žoldnéři I × × × × × × × I Do balíčku ji doporučujeme přidat společně s kartou 
Vzpoura v Baetice.

83 Impérium na Sicílii 
a v Africe III × × × × × × × III

84 Dobré znamení IIII × × × × × × IIII

85 Numidští žoldnéři I × × × × × × × × I Numidští náčelníci Syfax a Massinissa bojovali na 
obou stranách.

86 Neočekávané ná-
jezdy II × × × × × × × × II

87 Povstání II × × × × × × II Umožňuje vyvolat nečekaná povstání v Předalpské 
Galii a Ibérii.

88 Léčka I × × × × × × × × I

89 Sicilské obilí II × × × × × × II Pomáhá objasnit důležitost Sicílie.

90 Flamen Martialis II × × × × × × II

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10*

*  V 1. a 10. scénáři (Druhá punská válka) lze využít všechny volitelné karty. Volitelné karty můžete v jednotlivých scénářích přidat do balíčku na samém začátku hry nebo 
je zamíchat dle doporučení s ostatními kartami na začátku uvedených kol hry (viz římské číslice v tabulce) před jejich rozdáním. Tyto karty však nanejvýš doporučujeme 
používat v omezeném počtu. Před jejich zamícháním do balíčku můžete například polovinu z nich namátkou odhodit. Tabulka ukazuje také doporučené použití volitelných 
strategických karet v případě 2. až 9. scénáře.

Rozdělení volitelných karet


