průvodce hrou

V

rukou držíte čtvrtou edici hry Successors (a její první české vydání). Hru, jejíž jednotlivé součásti byly pečlivě vylepšovány, nebo dokonce úplně přepracovány, aby byl
výsledný zážitek lepší než u předchozích vydání. K tomu, aby se vám hra dostala na
stůl, vedla dlouhá a klikatá cesta. Téměř dva roky trvalo, než byla podepsána smlouva, a další
rok zabrala příprava projektu na kickstarterovou kampaň. A poté trvalo ještě další rok a půl,
než mohly být výsledné materiály poslány do tisku.
Nebyl to snadný úkol. Pravidla byla napsána celá znovu s cílem učinit je přístupnější hráčům.
Následně byla celá přepracována tak, aby byly pokryty všechny aspekty hry, a poté ještě přeuspořádána,
aby jejich výsledná kvalita dosáhla úrovně, kterou jsme si kladli za cíl.
Tento projekt by nebylo možné uskutečnit bez podpory, kterou jste nám poskytli vy. Vaše rozhodnutí
stát se „akcionářem“ tohoto projektu a svěřit nám vaše těžce vydělané peníze pro nás znamená mnoho.
Karty se dočkaly ilustrací, hra má novou mapu, nové žetony jednotek a obsahuje miniatury vojevůdců. Do krabice jsme přidali nové scénáře, nové vojevůdce i karty. Vojevůdci nyní disponují zvláštními schopnostmi a sledování vlády nad provinciemi vám budou usnadňovat karty provincií. Celý tento
komplet byl otestován jak po stránce mechanik, tak po stránce vzhledu. Vložili jsme všechny své síly do
toho, aby hra byla tak přístupná a zároveň oku lahodící, jak to jen jde.
Když před mnoha lety tuto hru přinesl Richard Berg do vydavatelství Avalon Hill, jednalo se o hru
s pohybem mezi územími, s poměrně robustním bojovým systémem, několika druhy jednotek a kartami událostí. Téma hry bylo zajímavé, ale herní systém potřeboval vylepšit. S Richardovým svolením
jsme hru redesignovali, v rámci čehož se zhmotnila myšlenka kartami řízené hry s point-to-point mapou, třemi druhy jednotek a jednoduchým bojovým systémem.
Mark Simonitch, který má novou verzi na svědomí, věří tomu, že vývojář by neměl hru kompletně
přepracovat, ale spíše ji jen vybrousit a ujistit se o tom, že vše dopadne tak, jak si přeje její autor. Jako
vydavatelé však tento pohled nesdílíme – naším cílem je přinést tak úžasný výtvor, jak je jen možné.
Doufáme, že si se Successors – jednou z nejlepších historických her pro více hráčů – užijete hodně zábavy.
Jaro & Waldemar
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Příklad hry
Vítejte ve hře Successors! Doufáme, že si četbu tohoto průvodce hrou 3 hráčů náležitě užijete.
Hra nepoužívá žádná volitelná pravidla. Její příprava proběhla podle kroků uvedených v pravidlech v kapitole 4. Tento příklad vás provede prvním kolem hry.
Stav herního plánu po umístění počátečních vojevůdců
a žetonů politické nadvlády (PN) je znázorněn níže (a označen
jako „Připravená hra“). Bojové jednotky (BJ), které obdrží každý
z významných vojevůdců, jsou znázorněny na kartách vojevůdců, položených nad mapou. David ovládá na začátku hry egyptské loďstvo (Aigyptos), Petr loďstvo makedonské (Makedonia).
Všichni hráči začínají jako ochránci makedonské říše. Nejvyšší legitimitu (L) má Katka: 3 za status ochránce, 5 za ovládání
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Alexandra (Alexandrova nedospělého syna) a 1 za Perdikka
(ten byl vrchním velitelem v Babylónu). David má 3 L za status
ochránce. Petr disponuje 3 L plynoucími z jeho statusu ochránce, 2 L za to, že ovládá provincii Makedonie (Makedonia),
a 1 L za Leonnata, jenž byl vzdáleným příbuzným makedonské
královské rodiny.
Hráči jsou kolem stolu usazeni v následujícím pořadí (po
směru hodinových ručiček): Petr -> Katka -> David.
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1. kolo hry

ovládne Herakla, čímž získá 2 L.
Leonnatos se nalodí spolu se 2 BJ věrného makedonského
vojska a 3 BJ žoldnéřů a přes Byzántion (Byzantion) 6 dopluje do Apolloníe (Apollonia) 7 . Tam se vylodí a vyvolá
pozemní bitvu. Vzhledem ke kartě Rozbouřené moře, kterou Petr
drží v ruce, neměl obavy, že ji proti němu někdo zahraje. Katka
nemohla zahájit námořní bitvu, protože nedisponuje žádným
loďstvem. David sice loďstvo má, jeho žetony PN však leží příliš
daleko. Katka se rozhodne, že nabízenou bitvu přijme. Útokem
na Katku, která není uchvatitelem, Petr přichází o svůj status
ochránce a stává se následníkem. Okamžitě ztrácí 3 L a svůj žeton
s hodnotou 3 L obrátí na druhou stranu (červené barvy, bez L).
Bitva u Apolloníe:
Leonnatovo vojsko má bitevní sílu 7 (2 BJ věrného makedonského vojska mají každá bojovou sílu 2 a každá ze 3 BJ
žoldnéřů disponuje bojovou silou 1). Lysimachova bitevní síla
je rovna 8 (4 za 2 BJ věrného makedonského vojska; 2 za 2 BJ
žoldnéřů a 2 za místní oddíly, získané díky nadvládě v provincii
Thrákie (Thrake)). Petr hodí dvěma kostkami a padne mu „5“
a „6“. Celkový výsledek jeho hodu tedy činí 11. Dvěma kostkami
hodí i Katka, které padne „4“ a „3“. Ze „3“ se díky Lysimachově bitevní úrovni stane „4“. Upravený výsledek Katčina hodu je
tak roven 8. Porovnáním těchto upravených hodů a bitevních sil
v bitevní tabulce (viz hráčský přehled) pak oba vojevůdci zjistí své
bitevní skóre. Leonnatos získal bitevní skóre 7, Lysimachovo bitevní skóre je 5. Leonnatos tedy vítězí, přichází však o jednu svou
BJ, protože jeho bitevní skóre je nižší než dvojnásobek bitevního
skóre jeho protivníka. Petr se rozhodne odstranit 1 BJ žoldnéřů.
Katka musí zničit všechny své BJ žoldnéřů a zbývající makedonské (bílé) jednotky postihne ztenčení stavu. Katka hodí „3“,
což znamená, že podle tabulky ztenčení stavu neutrpí žádné další ztráty. Lysimachos a 2 BJ věrného makedonského vojska jsou
umístěni do zóny rozprášených jednotek (a následující herní kolo
je Katka bude moci využít jako posily).
Antipatros se přesouvat nebude a zůstane v Pelle (Pella)
8 . Thessalonike (zatím) ovládnout nemůže.
Segment zásobování: Na mapě nenajdeme žádné herní pole,
na němž by Petr měl více než 8 BJ (nebo více než 3 BJ na herním
polí průchozího území – nejmenší kroužky), a proto nemusí odstranit žádné ze svých BJ.
1. strategické kolo / Katčin tah (žlutý hráč)
Segment kapitulace: Žádná aktivita
Segment Tyche: Katka zahraje událost karty Stříbrné štíty
a na Eumenovu kartu umístí 2 BJ Stříbrných štítů. Karta Tyche
č. 47A je poté odstraněna ze hry a na odhazovací balíček je položena karta č. 47B.
Segment aktivace: Katka hodí „2“. Protože je tato hodnota
nižší než strategické úrovně všech jejích vojevůdců, každý z nich
obdrží 2 BP, které bude moci vynaložit v rámci této fáze.
Perdikkas zůstane v Babylónu (Babylon) 1 , aby zajistil
pohřební vůz.
Eumenes se skrze Danu (Dana) 2 přesune do Ikónionu
(Ikonion) 3 .
KATKA: „V blízké budoucnosti budu chtít ovládnout Frýgii
(Phrygia) a Sýrii (Syria), abych se mohla stát Pánem Asie a získat další 4 V.“
Segment zásobování: Nedojde k žádnému ztenčení stavu.
1. strategické kolo / Davidův tah (modrý hráč)
Segment kapitulace: Žádná aktivita.
Segment Tyche: Kartu překvapení Obrana proti slonům Da-

FÁZE PŘÍPRAVY KOLA HRY
Hráči si připomenou, že v průběhu 1. kola hry není možné
dosáhnout okamžitého vítězství, přesouvat Alexandrův pohřební
vůz ani pohřbít Alexandrovo tělo.
Označte uchvatitele
Vítězné body (V) hráči získávají především ovládáním provincií. Největší počet V má David: 6 za Egypt (Aigyptos), 3 za
Frýgii (Phrygia) a 2 za Médii (Media). Proto se v 1. kole hry stává uchvatitelem a vezme si Alexandrův prsten (žeton uchvatitele).
Znamená to, že Katka s Petrem mohou útočit na jeho významné vojevůdce, bojové jednotky i významná města, aniž by
přišli o svůj status ochránce.
Určete pořadí hráčů
Nejmenší počet V má Petr: 3 za Makedonii (Makedonia),
2 za Kilíkii (Kilikia) a 2 za Malou Frýgii (Mikra Phrygia).
Začínajícího hráče v 1. kole hry tedy určuje on. Petr chce mít
v každém kole strategie první slovo (odehrát jako první). Proto
oznámí, že začínajícím hráčem bude on sám, a umístí před sebe
žeton začínajícího hráče. Vybere také, že hráči se budou střídat
v pořadí po směru hodinových ručiček.

FÁZE POSIL

V 1. kole hry se fáze posil vynechává.

FÁZE MÍCHÁNÍ A DOBÍRÁNÍ KARET TYCHE
David zamíchá balíček karet Tyche a každému hráči rozdá lícem
dolů po pěti kartách. Vzhledem k tomu, že se jedná o hru 3 hráčů,
dalších pět karet (lícem dolů) rozdá na stůl. Hráči dostanou tyto karty:
Petr: Krétští lučištníci (12), Podpora perského lidu (26), Nabídka sňatku od Thessalonike (32), Egyptští vojenští kolonisté (37),
Rozbouřené moře (55).
Katka: Diplomacie (2), Vypleněná pokladnice (13), Váleční sloni (16), Makedonské posily (30), Stříbrné štíty (47A).
David: Helépolis (14), Nepokoje (17), Vzpoura (54), Obrana
proti slonům (56), Řečnický dar (57).
Lícem dolů na stole:
Nepokoje (18), Hlavní tažení (45), Nápoj z bolehlavu (1),
Skythský vpád (22), Nepokoje se šíří (20).

FÁZE STRATEGIE
1. strategické kolo / Petrův tah (červený hráč)
PETR: „Do začátku mám v ruce skvělé karty a vím, jak hru
správně rozjet. Co nejdříve potřebuji ovládnout Herakla a Thessalonike. Pokud budu mít v další fázi posil nejvyšší úroveň legitimity
a neztratím nadvládu v Makedonii (Makedonia), po umístění
posil mě už nikdo nezastaví!“
Segment kapitulace: Žádná aktivita.
Segment Tyche: Petr zahraje kartu Podpora perského lidu za
3 operační body (OB), aby vycvičil 1 BJ žoldnéřů, kterou umístí
k Leonnatovi.
Segment aktivace: Při hodu na pohyb padne Petrovi na šestistěnné kostce „5“. Protože je tato hodnota vyšší než strategické
úrovně jeho vojevůdců, každý z nich obdrží 4 body pohybu (BP),
které bude moci vynaložit v rámci této fáze.
Krateros se přesune z kilíkijského Issu (Issos, Kilikia)
1 , kde ponechá méně významného vojevůdce s 1 BJ věrného
makedonského vojska, do syrského Myríandru (Myriandros,
Syria) 2 . Poté pokračuje přesunem do Triparádeisu (Triparadeisos) 3 a nakonec Damašku (Damaskos) 4 . Zde
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vid nepotřebuje. Proto ji odhodí a z vrchu dobíracího balíčku
karet Tyche si vezme novou. Touto kartou jsou Asijští váleční sloni
(34), které následně zahraje jako událost a k Antigonovi umístí
2 BJ válečných slonů.
Segment aktivace: Při hodu na pohyb padne Davidovi „6“
a každý z jeho vojevůdců bude moci využít 4 BP.
Ptolemaios zamíří do Damašku (Damaskos), aby se zmocnil Herakla. Přesune se do Pélúsionu (Pelousion) 1 , kde se
nalodí, a doufá, že se mu přes Gazu (Gaza) 2 podaří doplout
do Aké (Ake) 3 .
Petr se rozhodne zahrát kartu Rozbouřené moře. Plavba je tím
zrušena a Ptolemaiovo vojsko zůstává v Pélúsionu (Pelousion).
Petr si ihned dobere další kartu Tyche: Zrádce (43).
Peithon se přesune do nezávislé mocenské bašty Elamitů (Elymaioi) 4 . Vzhledem k tomu, že u nich svou aktivaci
ukončí, nemusí David házet kostkou na ztenčení stavu. Zbývající
2 BP využije k provedení zteče. Při hodu na zteč mu padne „6“,
což znamená zisk 2 obléhacích bodů. Ty mu stačí k tomu, aby
mohl odstranit zde přítomný žeton nezávislé PN. Modrý žeton
PN sem však prozatím umístit nesmí.
Antigonos se přesune do Halikarnássu (Halikarnassos)

5 , kde ponechá 1 BJ žoldnéřů, k níž umístí méně významného vojevůdce Nikanora.
DAVID: „Na začátku dalšího kola segmentu strategie by Kárie měla patřit mně.“
Antigonos se poté přesune zpět do Kelain (Kelainai) 6 ,
aby ochránil provincii Frýgii (Phrygia) před Eumenem.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
1. strategické kolo / karta ze stolu
Na konci každého kola strategie se odhalí jedna z karet rozdaných na stůl.
Odhalená karta nese název Nepokoje a musí být vyhodnocena jako událost. Nejmenší počet V má Petr, který hodí dvěma
kostkami s výsledným součtem rovným 7. Do Arménie (Armenia) je třeba umístit žeton nezávislé PN a Petr si vybere jako cíl
Amidu (Amida). Následuje další hod, jehož výsledek tentokrát
činí 9. Znamená to, že žeton nezávislé PN se musí umístit buďto do Hellady (Hellas), nebo na Krétu (Krete). Všechna pole
v těchto provinciích už ale žetony nezávislé PN obsahují, a Petr
si proto musí vybrat jednu z provincií sousedních. Jeho volba
nakonec padne na Lárisu (Larisa) v Thesálii (Thessalia).
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byi už žetony nezávislé PN leží, David musí odstranit svůj vlastní
žeton PN a umístit nezávislý žeton do Héliopole (Heliopolis)
3 . Poté využije 3 OB této karty, aby zrychleným námořním
přesunem (plavbou) dostal Ptolemaia přes Gazu (Gaza) 4
a Aké (Ake) 5 do Týru (Tyros) 6 . Tam jeho přesun napadne ze Sidónu (Sidon) 8 Krateros, který ve městě ponechá
1 BJ věrného makedonského vojska a umístí k ní méně významného vojevůdce Prepala. Petr hodí „5“ a jeho napadení je úspěšné. Ptolemaios by se musel postavit Kraterově vojsku, a proto
se rozhodne stáhnout se do Aké (Ake) 5 . K pozemní bitvě tedy
nedojde.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Davidovi „1“ a každý z jeho vojevůdců tak obdrží 2 BP.
Peithon se přesune do Sús (Sousa) 7 . Zde ponechá 1 BJ žoldnéřů a umístí sem méně významného vojevůdce.
Antigonos se přesune do Ikónionu (Ikonion) 8 , kde ponechá 1 BJ žoldnéřů, k níž umístí méně významného vojevůdce Polykleita. Poté se přesune zpět do Kelain (Kelainai) 9 .
Ptolemaios se po moři přeplaví z Aké (Ake) 5 přes Týr
(Tyros) 6 na Salamínu (Salamis) v provincii Kypr (Kypros)
10 . Jeho plavbu doprovází egyptské (Aigyptos) a kárijské (Karia) loďstvo. Petr má žeton PN v Tarsu (Tarsos) 9 (na tom, že
je zde přítomno Katčino vojsko, nezáleží) a rozhodne se, že proti
Ptolemaiovi nasadí makedonské (Makedonia) loďstvo. Kraterovo vojsko v Týru se této námořní bitvy neúčastní – zůstává ve
zdejší pozemní lokalitě, bez žetonu PN.
Námořní bitva u Týru:
Davidovo loďstvo má celkovou sílu 2, Petrovo 1. Davidovi
padne na dvou kostkách 9, Petrovi 10. Oba mají bitevní skóre 2.
Bitva končí nerozhodně a Ptolemaios bezpečně připlouvá k Salamíně (Salamis) 10 . Ztráta vůdce se nevyhodnocuje, protože
se nejednalo o bitvu pozemní, ale námořní.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
2. strategické kolo / karta ze stolu
Odhalená karta Hlavní tažení je odhozena bez jakéhokoli
účinku.

2. strategické kolo / Petrův tah (červený hráč)
Segment kapitulace: Petr umístí červený žeton PN do Damašku (Damaskos) 1 . Leonnatos pak provede zteč Apolloníe (Apollonia). Při hodu na zteč mu padne „4“ a získá 1
obléhací bod, což mu stačí k tomu, aby obléhání úspěšně završil.
Žeton nezávislé PN nahradí červeným žetonem. Toto nahrazení
je možné provést pouze v případě, že své obléhání hráč završí ve
fázi kapitulace.
Segment Tyche: Petr zahraje událost karty Zrádce. Z Chersónésu (Chersonesos) 2 a Byzántionu (Byzantion) 3 odstraní žluté žetony PN a umístí místo nich své vlastní. Tato méně
významná města jsou totiž vzdálena 2 BP od Leonnatova vojska.
Katka ztrácí nadvládu v provincii Thrákie (Thrake) a přichází
o 3 V. Thrákii nyní neovládá nikdo.
Segment aktivace: Při hodu na pohyb padne Petrovi „1“, což
každému z jeho vojevůdců poskytne 2 BP.
Leonnatos se nalodí a v naději, že dobude celý Helléspontos,
pluje přes Byzántion (Byzantion) 3 do Astaku (Astakos) 4 .
Antipatros se z Pelly (Pella) 5 přesune k Agríancům
(Agrianes) 6 . K dosažení nadvlády v Thrákii (Thrake) mu
totiž zbývá ovládnout už jen jedno další méně významné město.
Krateros se přesune do Triparádeisu (Triparadeisos) 7 ,
odkud pokračuje do Sidónu (Sidon) 8 .
Segment zásobování: Žádné ztráty.
2. strategické kolo / Katčin tah (žlutý hráč)
Segment kapitulace:
Katka odstraní z Ikónionu (Ikonion) ve Frýgii (Phrygia)
1 modrý žeton PN a umístí tam žeton žlutý.
Segment Tyche: Katka zahraje událost karty Makedonské posily a k Eumenovi umístí 1 BJ věrného makedonského vojska.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Katce „4“, čímž každý z jejích vojevůdců získává 4 BP.
Katka: „Vzhledem k tomu, že se Lysimachos nachází v zóně
rozprášených jednotek, musím k zajištění cesty do Pelly (Pella)
využít Perdikka.“
Perdikkas ponechá v Babylónu (Babylon) 2 2 BJ královského makedonského vojska (spolu s pohřebním vozem, který se
v 1. kole hry přesouvat nesmí) a umístí k nim méně významného
vojevůdce Andronika. Poté se přesune skrze Sippar (Sippar) 3 ,
Thilabús (Thilabous) 4 a průchozí území až do Dúry (Doura)
5 .
Eumenes se přes průchozí území přesune do Tarsu (Tarsos)
6 , kde svou aktivaci ukončí.
Andronikos se spolu se 2 BJ královského makedonského vojska přesune z Babylónu (Babylon) 2 přes Uruk (Uruk) 7 do
Larsy (Larsa) 8 .
Segment zásobování: Žádné ztráty.
2. strategické kolo / Davidův tah (modrý hráč)
Segment kapitulace:
David umístí svůj žeton PN k Elamitům (Elymaioi) v Médii
(Media) 1 . Další modrý žeton PN umístí díky přítomnosti svého nepříliš početného vojska do Halikarnássu (Halikarnassos) 2 . David teď ovládá provincii Kárie (Karia) i její
loďstvo. Disponuje tudíž největším loďstvem, V za něj však zatím
nezíská, neboť nedosáhl minimální síly loďstva rovné 3.
Segment Tyche:
David zahraje bonusovou kartu Nepokoje a na dvou kostkách
mu padne v součtu 5. Znamená to, že žeton nezávislé PN musí
umístit do Egypta (Aigyptos) nebo Libye (Libye). Protože v Li-
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Na konci 2. strategického kola
-2L

-3L

3

hlaVnÍ taŽenÍ

nePokoJe

Aktivujte dvě svá vojska nebo vojevůdce.
První aktivace musí být ukončena dříve,
než začnete druhou.
Každý z vojevůdců obdrží 4 BP,
s výjimkou zvláštních schopností
Leonnata, který obdrží 6 BP, Asandra,
který obdrží 5 BP, nebo Nearcha, který
obdrží 5 BP (pokud jeho aktivace
zahrnuje námořní přesun).

karta musÍ BÝt ZahrÁna Jako udÁlost.
Hoďte dvěma kostkami a výsledný součet
porovnejte s tabulkou nepokojů.
V příslušné provincii si vyberte jedno pole,
na němž se nenacházejí BJ ostatních hráčů
ani žeton nezávislé PN.
Odstraňte z něj jakýkoli žeton
PN hráčské frakce a umístěte
místo něj žeton nezávislé PN.

Matkou všeho je válka. – Hérakleitos
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2

ANDRONIKOS
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3

1

Na nespravedlnosti, křivopřísežnictví a zradě nelze
založit žádnou trvalou moc. – Démosthenés
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4 2

7

1 (1)

při boji
s nezávislými vojsky

donského vojska se svým méně významným vojevůdcem a přes Tarsós (Tarsos) se přesune na průchozí území ve Frýgii (Phrygia) 8 .
Perdikkas projde Thápsakem (Thapsakos) 9 , Chalybónem
(Chalybon) 10 a Issem (Issos) 7 až do Tarsu (Tarsos) 1 .
Segment zásobování: Limit zásobování průchozího území jsou pouhé 3 BJ. Eumenes jich má na daném herním poli
6, a 1 BJ tedy musí být odstraněna. Katka se rozhodne obětovat
svou BJ žoldnéřů.
3. strategické kolo / Davidův tah (modrý hráč)
Segment kapitulace:
David odstraní žlutý žeton PN z Ikónionu (Ikonion) ve Frýgii
(Phrygia) 1 . Na toto herní pole pak umístí modrý žeton PN.
Ptolemaios provede zteč významného města Salamíny (Salamis) na Kypru (Kypros) 2 . Salamína je přístavem a v případě, že
hráč nedisponuje žádnými loďstvy, je výsledek hodu na zteč snížen
o 1. David však stále ovládá egyptské loďstvo (Aigyptos) a padne
mu „6“. Umístí proto 2 obléhací body a neutrpí žádné ztráty.

3. strategické kolo / Petrův tah (červený hráč)
Segment kapitulace:
Petr odstraní žlutý žeton PN z Agríanců (Agrianes) v Thrákii
(Thrake) 1 a místo něj umístí žeton červený. Své žetony PN
umístí i do Sidónu (Sidon) 2 a Týru (Tyros) ve Fénicii (Phoenike) 3 . Obě zmíněné provincie tím ovládne (a získá 3 V za
Thrákii a 2 V za Fénicii). Kromě toho ovládne i fénické loďstvo
(Phoenike).
Jako další krok provede zteč Astaku (Astakos) 4 . Padne
mu „5“, což znamená zisk 1 obléhacího bodu. Takový výsledek
mu stačí k tomu, aby mohl odstranit zde ležící žeton nezávislé PN
a okamžitě jej nahradit svým vlastním, červeným žetonem. Tím
ovládne celý Helléspontos, což mu vynese další 2 V.
Segment Tyche:
Petr zahraje událost karty Krétští lučištníci a do Pelly (Pella)
umístí 1 BJ žoldnéřů a méně významného vojevůdce 5 . 2 OB
této karty využije k tomu, aby své žetony PN umístil do Skythie
(Skythia) k Triballům (Triballoi) 6 a Getům (Getai) 7 .
Tím si zajistí ovládnutí i této provincie a zisk dalšího 1 V.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Petrovi „6“ a každý z jeho vojevůdců tak může využít 4 BP.
Leonnatos se přesune nejprve skrze Daskýleion (Daskyleion) 8 do Pergamonu (Pergamon) 9 a odtud následně
námořní cestou přes průchozí území do Athén (Athenai) 10 .
Antipatros se přes Filippópoli (Philippopolis) 11
a Odrysy (Odrysai) 12 přesune do Byzántionu (Byzantion)
13 . Do Astaku (Astakos)
4
pokračovat nemůže, protože
k překročení úžiny by potřeboval 2 BP a plavbu už provedl
Leonnatos.
Krateros se přesune za hradby města Sidónu (Sidon) 2 ,
aby zde vyzvedl 1 BJ věrného makedonského vojska, a poté táhne
zpět do Týru (Tyros) 3 , aby odtud mohl chránit provincii Fénicie (Phoenike) před Ptolemaiem. Petr také odstraní z mapy
méně významného vojevůdce Arrhidaia.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
3. strategické kolo / Katčin tah (žlutý hráč)
Segment kapitulace:
Eumenes odstraní červený žeton PN z Tarsu (Tarsos) 1 .
Petr v důsledku toho přichází o nadvládu v provincii Kilíkie
(Kilikia), a tím pádem ztrácí 2 V. Katka pak umístí žluté žetony
PN do Tarsu (Tarsos) a Dúry (Doura) 2 .
Segment Tyche: Katka zahraje událost karty Vypleněná pokladnice a vedle Babylónu (Babylon) umístí žeton plenění. Poté
spotřebuje 10 OB, které jí karta poskytuje. 3 OB vynaloží na
umístění žlutých žetonů PN do Karrh (Karrhai) 3 , Nísibisu (Nisibis) 4 a Thilabúntu (Thilabous) 5 (čímž ovládne provincii Mezopotámie (Mesopotamia), za což získá 2 V).
Zbylých 7 OB utratí za vycvičení 1 BJ věrného makedonského
vojska, jež je umístěno s méně významným vojevůdcem Andronikem do Babylónu (Babylon) 6 .
Segment aktivace: Při hodu na pohyb padne Katce „5“
a každý z jejích vojevůdců tak může využít 4 BP.
Eumenes se přesune do Issu (Issos) 7 , obsazeného Petrovým
vojskem tvořeným pouhou 1 BJ. Eumenovo vojsko je tvořeno 7 BJ,
a proto splňuje podmínky pro uplatnění drtivé převahy. Petrův méně
významný vojevůdce se sice může pokusit stáhnout, jeho hod s výsledkem „3“ je však nižší než strategická úroveň vojevůdce, a tento
pokus je proto neúspěšný. Petr poté hodí kostkou na ztenčení stavu.
Výsledek „3“ způsobí rozprášení zmíněné BJ věrného makedonského
vojska. Eumenes následně v Issu (Issos) ponechá 1 BJ věrného make-

Každé pole může být během hráčova tahu cílem nejvýše
pěti ztečí: jedné v segmentu kapitulace, dvou v segmentu
Tyche a dvou v segmentu aktivace, pokud vojevůdce disponuje dostatečným počtem BP.
Segment Tyche:
David zahraje událost karty Helépolis a příslušný žeton položí
k Salamíně, aby zvýšil svou šanci na úspěšné završení obléhání.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Davidovi „3“. Po porovnání tohoto výsledku se strategickou úrovní svých vojevůdců zjistí,
že Antigonos obdrží 4 BP, Ptolemaios 2 BP, Peithon 3 BP
a jeho méně významní vojevůdci po 2 BP.
Ptolemaios spotřebuje 2 BP k provedení zteče Salamíny (Salamis) 2 . Výsledek jeho hodu na zteč je „2“, se žetonem Helépole
(+1) je ale upraven na „3“. Znamená to, že získá další obléhací bod
a toto významné město je dobyto. David odstraní žeton nezávislé
PN a žeton Helépole vrátí zpět na jemu vyhrazené místo. V rámci zaznamenaného výsledku však obléhající vojsko zároveň ztrácí
1 BJ, a David se proto rozhodne zničit 1 BJ žoldnéřů.
Antigonos drží svou pozici ve Frýgii (Phrygia).
Peithon se přesune do Larsy (Larsa) 3 . David požádá o volný průchod a Katka mu jej poskytne. Když však
Peithon vstoupí do Larsy, Katka změní názor a rozhodne se, že předchozí dohodu ctít nebude. Z Davida je nyní
útočník, přichází o status ochránce a stává se následníkem. Svůj žeton ochránce otočí na modrou stranu a ztrácí
3 L. Katka kromě toho přijme nabízenou bitvu (s pouhými 2 BJ
by své vojsko mohla přesunout za městské hradby).
Bitva u Larsy:
David zahraje událost karty překvapení Řečnický dar, která
Peithonovi poskytne +5 bodů popularity, a dobere si novou
kartu Tyche: Zrádce uvnitř města (49). Následně zahraje další
kartu překvapení – Vzpoura (54) – a opět si dobere kartu Tyche:
Šířící se vliv (40). Vzhledem k tomu, že se bitvy účastní BJ královského makedonského vojska, musí každá z frakcí spočítat svou
proslulost. Výše Andronikovy proslulosti je 9 (za legitimitu),
Peithonova činí pouhých 5 (0 za legitimitu a 5 za Řečnický dar).
BJ královského makedonského vojska se zúčastní boje (a Vzpoura
nemá žádný efekt).
Peithonova celková bitevní síla je rovna 5 (4 za 2 BJ věrné-
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Koho bohové milují, umírá mlád.
– Menandros

ho makedonského vojska, 1 za 1 BJ žoldnéřů), Andronikova bitevní síla je rovna 7 (4 za 2 BJ královského makedonského vojska,
3 za místní oddíly). Davidovi padne „6“ a „2“, díky Peithonově
bitevní úrovni rovné 3 se ale z „2“ stane „3“. Součet obou hodnot
(tj. upravený bitevní hod) činí 9 a Peithon tedy dosáhne bitevního skóre 4. Katce padne „4“ a „6“. Její bitevní skóre je 6. Peithon
tuto bitvu prohrál, David musí provést hod na ztrátu vůdce
a s výsledkem hodu rovným „5“ je Peithon zabit v boji.
Katka ztratí 1 BJ, a tím pádem jí teď zbývá už jen 1 BJ královského makedonského vojska a 1 BJ věrného makedonského
vojska. David odstraní Peithona a jeho kartu ze hry.
BJ žoldnéřů je zničena a David provede hod na ztenčení stavu svých makedonských BJ. Výsledek „2“ znamená, že neutrpí
žádné další ztráty. 2 BJ věrného makedonského vojska pak spolu
se svým žetonem PN umístí do zóny rozprášených jednotek.
DAVID: „Bože… Taková pohroma! Musím co nejdřív získat
nového vojevůdce.“
Segment zásobování: Žádné ztráty.

ANDRONIKOS

4 2

Z jedné lokality, v níž se nachází vaše BJ,
odstraňte ze hry jednoho člena královské
rodiny (s výjimkou pohřebního vozu
a hrobky).
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nÁPoJ Z BolehlaVu

Na konci 3. strategického kola
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arogance
kartu ZahraJte Pro ZruŠenÍ ÚČinkŮ
JakÉkoli karty udÁlosti neBo BonusoVÉ
karty ihned PotÉ, co Byla ZahrÁna
(i Pokud to Bylo Za ÚČelem Zisku oB).
Karta Arogance nedokáže zrušit kartu
Stříbrné štíty, účinky vylepšení loďstva
nebo získání významného vojevůdce.
Hráč, jehož karta byla zrušena, si dobere
náhradní kartu a musí zahrát buďto ji,
nebo jinou kartu ze své ruky.
Člověk, který se pokouší o mnoho věcí, nemůže dělat
všechno dobře. – Xenofón

3. strategické kolo / karta ze stolu
Karta Nápoj z bolehlavu je odhozena bez jakéhokoli účinku.

9

cí zpět do Ikónionu (Ikonion), kam díky své zvláštní schopnosti
umístí žlutý žeton PN.
Eumenes se přesune do Chalybónu (Chalybon) 5 a z Issu
(Issos) si vezme 1 BJ věrného makedonského vojska. Méně významný vojevůdce Telesphoros je stažen z mapy.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
4. strategické kolo / Davidův tah (modrý hráč)
Segment kapitulace:
Do Salamíny (Salamis) 1 a Sús (Sousa) 2 jsou umístěny modré žetony PN.
Segment Tyche:
David zahraje kartu Šířící se vliv za účelem využití jejích OB
a získá nového vojevůdce. Vybere si Nearcha se 2 BJ žoldnéřů.
Ten se objeví v libovolném přístavu a David si zvolí Chalkidiké
(Chalkidike) 3 . Nově příchozí Nearchos poté ovládne zdejší méně významné město.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Davidovi „5“ a každý z jeho vojevůdců tak obdrží 4 BP.
Ptolemaios se přesune k Páfu (Paphos) 4 a provede zde
zteč. David zahraje událost karty Zrádce uvnitř města. Následně
si dobere novou kartu Tyche: Kilíkijští piráti (28).
Výsledek jeho hodu na zteč je „5“. Po úpravě o +3 činí konečný výsledek 8, David získává 3 obléhací body a odstraní zdejší
žeton nezávislé PN.
Nearchos se přesune k Pelle (Pella) 5 . Méně významný
vojevůdce Philoxenos se spolu s Thessalonike a 1 BJ žoldnéřů schová za hradbami tohoto významného města. Město je sice
obležené, Nearchos však nemůže provést zteč, protože disponuje pouze 2 BJ (vyžadovaným minimálním počtem obléhajících
jednotek pro zteč jsou 3 BJ).
Antigonos drží svou pozici.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
4. strategické kolo / karta ze stolu
Odhalenou kartou je Skythský vpád, který musí být okamžitě vyhodnocen. Nejnižší počet V má Katka, a vyhodnocení této
události proto náleží jí. Katka vezme žeton Seutha a nezávislého
skythského vojska z jemu vyhrazeného místa a přesune jej nejprve do Odéssu (Odessos) ve Skythii (Skythia) 1 , odkud
pokračuje do Apolloníe (Apollonia) v Thrákii (Thrake) 2 .
KATKA: „Při další aktivaci nezávislých vojsk odtud může
být odstraněn červený žeton PN.“ Ariarathes zůstává na místě, protože Kappadokii (Kappadokia) Katka ovládá a na jejím
území si rozhodně nepřeje žádné potíže. Leosthenes se přesune
k Athénám (Athenai) 1 .
Bitva u Athén:
Leosthenova celková bitevní síla činí 8 (6 za BJ, 2 za místní
oddíly z provincie Hellas (Hellas)). Leonnatova celková bitevní síla je rovna 6 (4 za 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 za 2
BJ žoldnéřů). Katka hodí „3“ a „2“. Celkový součet „5“ znamená
bitevní skóre 3. Petr hodí „5“ a „2“, Leonnatova bitevní úroveň
3 ale „2“ změní na „3“. Jeho bitevní skóre je tedy 4. Leonnatos vítězí, avšak vzhledem ke skutečnosti, že jím dosažené bitevní skóre není dvojnásobně vyšší než skóre protivníka, musí
odstranit 1 vlastní BJ. Petr se rozhodne obětovat 1 BJ žoldnéřů
a Leosthenovo nezávislé vojsko je odstraněno ze hry. Leonnatos rovněž obdrží bonus v podobě 1 bodu popularity za to, že
toto vojsko porazil.

4. strategické kolo / Petrův tah (červený hráč)
Segment kapitulace:
Leonnatos provede zteč Athén (Athenai) 1 . Padne mu
„4“ a beze ztrát umístí 1 obléhací bod.
Segment Tyche:
Petr zahraje bonusovou kartu Nabídka sňatku od Thessalonike. Všechny na ní uvedené podmínky jsou splněny, a proto na její
miniaturu umístí červený kroužek a za její ovládnutí získá její 2 L.
3 OB karty vynaloží na umístění svých žetonů PN do Aké (Ake) 2 ,
Galaditidy (Galadite) 3 a Jeruzaléma (Hierosolyma) 4 , čímž
ovládne provincii Palestina (Palaistyne) a získá za to 1 V.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Petrovi „1“ a každý z jeho vojevůdců tak dostane k dispozici 2 BP.
Antipatros se přeplaví k Héráklei (Herakleia) 5 .
Leonnatos provede zteč Athén (Athenai) 1 . Padne mu
„6“, umístí 2 obléhací body, a Petr tak smí odstranit zde přítomný žeton nezávislé PN.
Krateros se nepřesouvá a stejně jako v předchozím kole drží
svou stávající pozici.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
4. strategické kolo / Katčin tah (žlutý hráč)
Segment kapitulace:
Červený žeton PN v Issu (Issos) 1 je odstraněn a nahrazen
žetonem žlutým. Katka tím ovládne provincii Kilíkie (Kilikia),
za což získá 2 V.
Segment Tyche:
Katka zahraje událost karty Váleční sloni a k Perdikkovi
umístí 1 BJ válečných slonů.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Katce „5“ a každý z jejích vojevůdců tak může využít 4 BP.
Perdikkas se přesune na průchozí území ve Frýgii (Phrygia)
2
a z Eumenova vojska si vezme 2 BJ Stříbrných štítů a 2 BJ
věrného makedonského vojska (Eumenovo vojsko je tím zredukováno na 1 BJ žoldnéřů). Dále pokračuje do Ikónionu (Ikonion) 3 , kde se ve vážném nebezpečí nachází Polykleitovo
vojsko obsahující pouhou 1 BJ žoldnéřů. Perdikkův přesun se
pokusí napadnout Antigonos, ten však hodí „1“ a jeho pokus
je neúspěšný. Perdikkovo vojsko poté uplatní drtivou převahu
nad Polykleitem. Tento méně významný vojevůdce se vrací do
Davidovy zásoby a 1 BJ žoldnéřů je zničena. Perdikkas se nakonec přesune ke Kelainám (Kelainai) 4 , kde je přítomen Antigonos, který se hrozící bitvě nevyhne a rozhodne se ji přijmout.
Bitva u Kelain:
Obě frakce musí nejprve spočítat svou proslulost, protože v bitvě jsou přítomny BJ královského makedonského vojska: Perdikkas
9, Antigonos 0. BJ královského makedonského vojska tedy setrvají na Perdikkově straně. Bojovou sílu BJ válečných slonů je třeba
určit hodem kostkami. Davidovi padne „3“ a „2“, Katce „3“, „3“
a „2“. Antigonova celková bitevní síla tedy činí 13 (4 za 2 BJ věrného makedonského vojska, 1 za 1 BJ žoldnéřů, 5 za BJ válečných
slonů a 3 za místní oddíly). Perdikkova celková bitevní síla je rovna
22 (4 za 2 BJ věrného makedonského vojska, 4 za 2 BJ královského
makedonského vojska, 6 za 2 BJ Stříbrných štítů a 8 za BJ válečných
slonů). Katka hodí kostkami s výsledkem „4“ a „1“, Perdikkova
bitevní úroveň 3 však „1“ změní na „3“. Celkový výsledek 8 přináší
bitevní skóre 10. Davidovi padne „5“ a „5“ a i jeho bitevní skóre
je rovno 10. Bitva nemá vítěze a obě strany přijdou o 1 BJ. Katka
odstraní 1 BJ královského makedonského vojska, David učiní totéž
s 1 BJ žoldnéřů. Antigonos zůstává na místě a Perdikkas se vra-
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skythskÝ VPÁd
Seuthes (nezávislé vojsko
Skythů) je nyní aktivní. Pokud
se Seuthes nachází na jemu
vyhrazeném místě, přesune se
na mapu (za cenu 1 BP).
Všechna aktivní nezávislá vojska mají 3 BP
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– Sofoklés
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ZrÁdce uVnitŘ mĚsta
kartu ZahraJte PŘed sVÝm hodem na
ZteČ PŘi oBlÉhÁnÍ VÝZnamnÉho mĚsta.
Výsledek hodu upravte o +3.

1

+3

Kvůli jedinému zlému člověku nezřídka trpělo celé
město. – Hésiodos

2

5. strategické kolo / Petrův tah (červený hráč)
Segment kapitulace:
Petr umístí žeton PN své barvy do Athén (Athenai) 1 .
Od této chvíle také ovládá athénské loďstvo (Athenai) a získává
3 V za největší loďstvo.
Antipatros provádí zteč Héráklei (Herakleia) 2 . Petr
hodí „5“, výsledkem zteče je tedy zisk 1 obléhacího bodu. Ten
Petrovi stačí k tomu, aby odstranil zde přítomný nezávislý žeton
PN a umístil místo něj červený žeton PN. Bithýnie (Bithynia)
se tak rovněž stává Petrovou provincií.
Segment Tyche:
Petr zahraje kartu Egyptští vojenští kolonisté za účelem využití
jejích OB a vylepší své makedonské loďstvo (Makedonia). Celková síla všech jeho loďstev je nyní rovna 5.
Segment aktivace:
Při hodu na pohyb padne Petrovi „4“. Krateros obdrží
3 BP, všichni ostatní významní vojevůdci po 4 BP.
Antipatros se skrze Astakós (Astakos) 3 přesune do Daskýleionu (Daskyleion) 4 .
2L

Leonnatos se přes Lámii (Lamia) 5 a Aitólii (Aitolia) 6
přesune do Molossíe (Molossia) 7 . Aitólie je nezávislou mocenskou baštou, a tak musí Petr provést hod na ztenčení stavu. Jeho
výsledkem je „2“ a Leonnatos neutrpí žádné ztráty.
PETR: „Když budu mít štěstí, v příštím kole dostanu kartu
Olympias.“
Krateros se nepřesouvá.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
5. strategické kolo / Katčin tah (žlutý hráč)
Segment kapitulace:
Katka odstraní modrý žeton PN z Ikónionu (Ikonion) 1
a umístí žluté žetony PN do Chalybónu (Chalybon) v Sýrii (Syria) 2 a Ikónionu (Ikonion) ve Frýgii (Phrygia).
Segment Tyche:
Katka zahraje událost karty Diplomacie. Z Ankýry (Ankyra) ve
Frýgii (Phrygia) 3 odstraní modrý žeton PN a umístí místo něj
žlutý žeton. David tím ztrácí nadvládu ve Frýgii (a přichází o 3 V).
Segment aktivace:
Katce padne „3“ a Eumenes s Perdikkem obdrží každý po 3 BP.
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nePokoJe se ŠÍŘÍ

kilÍkiJŠtÍ PirÁti
Ovládněte kilíkijské loďstvo (Kilikia).
Pokud se žeton kilíkijského loďstva nachází
na jemu vyhrazeném místě nebo leží
před jiným hráčem, položte jej před sebe
běžnou stranou (s nižším číslem) nahoru.

Ze zla pramení jen zlo.
– Homér

KILLES

4 2

Vyberte si jedno pole, jež sousedí
s alespoň jedním nezávislým polem
(pole s žetonem nezávislé PN) a na němž
se nenacházejí BJ ostatních hráčů ani žeton
nezávislé PN. Z tohoto pole odstraňte
jakýkoli žeton PN hráčské frakce a umístěte
místo něj žeton nezávislé PN.

-3L
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KILIKIA

1

Jestliže se nachází v zóně rozprášených
jednotek, nahraďte na něm položený žeton
PN svým vlastním.
Lva suďte podle jeho drápů. – starořecké přísloví

3

4

(Thrake). Zde ležící žluté žetony PN jsou posléze odstraněny.

Perdikkas se opět přesune ke Kelainám (Kelainai) 4 .
KATKA: „David právě přišel o svůj bonus za místní oddíly ve
výši 2 bodů. Mé vojsko je silnější než jeho. Doufám, že tentokrát
budu mít při hodu kostkami větší štěstí.“
Druhá bitva u Kelain:
Obě frakce musí nejprve znovu spočítat svou proslulost, protože v bitvě jsou přítomny BJ královského makedonského vojska:
Perdikkas 9, Antigonos 0. BJ královského makedonského vojska tedy opět setrvají na Perdikkově straně. Dále je třeba hodit
kostkami a určit bojovou sílu BJ válečných slonů. Davidovi padne „4“ a „3“, Katce „2“, „2“ a „1“. Antigonova celková bitevní
síla tedy činí 12 (4 body za 2 BJ věrného makedonského vojska,
7 za BJ válečných slonů a 1 za místní oddíly). Perdikkova celková
bitevní síla je rovna 17 (2 za 1 BJ královského makedonského vojska, 4 za 2 BJ věrného makedonského vojska, 6 za 2 BJ Stříbrných
štítů a 5 za BJ válečných slonů). Katka hodí kostkami s výsledkem
„3“ a „3“. Celkový výsledek 6 přináší bitevní skóre 7. Davidovi
padne „1“ (z níž se díky Antigonově bitevní úrovni stane „4“)
a „4“. Jeho bitevní skóre je rovno 8. Antigonos vítězí, ztrácí však
1 BJ. David má před sebou těžkou volbu, rozhodne se však obětovat
1 BJ věrného makedonského vojska.
Perdikkas ztrácí všechny své BJ válečných slonů. Hod na
ztenčení stavu jeho zbývajících jednotek je „5“. Katka musí zničit
1 BJ a rozhodne se pro 1 BJ královského makedonského vojska.
Perdikkas a jeho poražené vojsko odchází do zóny rozprášených
jednotek. Miniatura Alexandra je umístěna k Antigonovi. Katka
přichází o 5 L a David získává 5 L za ovládání následníka trůnu.
Eumenes se přesune do Triparádeisu (Triparadeisos) 6 přes
Myríandros (Myriandros) 5 , kde ve společnosti zde umístěného
méně významného vojevůdce Ptolemaia ponechá 1 BJ žoldnéřů.
Segment zásobování: Žádné ztráty.
5. strategické kolo / Davidův tah (modrý hráč)
Segment kapitulace:
David umístí modrý žeton PN do Páfu (Paphos) 1 , čímž
získává ovládne provincii Kypr (Kypros) (a získá tak 2 V) i kyperské loďstvo (Kypros).
Segment Tyche:
David zahraje bonusovou kartu Kilíkijští piráti. Ovládne tím
kilíkijské loďstvo (Kilikia) a celková síla jeho loďstva je nyní rovna 4. 3 OB zahrané karty vynaloží na umístění modrých žetonů
PN do Sard (Sardeis) v Lýdii (Lydia) 2 , Cháraxu (Charax)
3
a Elamu (Elymais) 4 . Tím ovládne provincii Súsiana
(Sousiane) (+1 V).
Segment aktivace:
David se vzdá hodu na pohyb a na Nearchovu kartu vojevůdce umístí 1 BJ žoldnéřů.
DAVID: „Teď má Nearchos 3 BJ a konečně bude moci provést zteč Pelly (Pella).“
Segment zásobování: Žádné ztráty.
5. strategické kolo / karta ze stolu
Odhalenou kartou je Nepokoje se šíří. Protože je označena
odlišným ornamentem, musí být vyhodnocen její efekt. Nejnižší počet V má Katka a rozhodne se odstranit červený žeton PN
z Athén (Athenai) 1 a umístit sem žeton nezávislé PN. Petr přestává ovládat athénské loďstvo (Athenai) a zároveň přichází o 3 V
za největší loďstvo. Body spjaté s tímto titulem nyní patří Davidovi.

FÁZE UKONČENÍ KOLA HRY
David posune žeton na počítadle odehraných kol.
Pojďme v našem příkladu pokračovat ještě úvodní částí 2. kola hry.

2. kolo hry
FÁZE PŘÍPRAVY KOLA HRY
Ve 2. kole hry je možné dosáhnout okamžitého vítězství, pohřební vůz lze přesouvat a hráč, jenž pohřební vůz ovládá, smí
pohřbít Alexandrovo tělo.
Označte uchvatitele
Petr má 15 V, Katka 10 V a David rovněž 15 V. V takovém případě se uchvatitelem stává hráč s nejvýše postaveným vojevůdcem.
Antipatrovo postavení je 19, Ptolemaiovo 17. Novým uchvatitelem je tedy Petr, který si převezme Alexandrův prsten.
Určete pořadí hráčů
Katka chce ve 2. kole hry hrát jako poslední, a proto oznámí:
„Začínajícím hráčem bude David a hrát se bude po směru hodinových ručiček“.

FÁZE POSIL
Hráči nejprve získají své rozprášené BJ a vojevůdce:
David si vezme 2 BJ věrného makedonského vojska.
Katka si vezme Lysimacha a Perdikka, 4 BJ věrného makedonského vojska a 2 BJ Stříbrných štítů.
Všichni hráči obdrží posily v podobě 2 BJ žoldnéřů.
Petr navíc dostane 1 BJ věrného makedonského vojska za to,
že ovládá provincii Makedonie (Makedonia). Další 1 BJ věrného makedonského vojska získá za to, že má nejvyšší legitimitu.
Vzhledem k tomu, že největší počet V mají Petr s Davidem,
každý z nich obdrží dodatečnou 1 BJ žoldnéřů.
Všichni hráči pak umístí své posily v určeném pořadí hráčů:
David má k umístění celkem 2 BJ věrného makedonského vojska a 3 BJ žoldnéřů.
Rozhodne se posílit Ptolemaia 1 a umístí k němu 2 BJ věrného makedonského vojska. 3 BJ žoldnéřů poskytne Antigonovi 5 .
Petr má k umístění celkem 3 BJ věrného makedonského vojska
a 3 BJ žoldnéřů.
1 BJ věrného makedonského vojska a 2 BJ žoldnéřů připojí
k Leonnatovi 7 , 2 BJ věrného makedonského vojska a 1 BJ žoldnéřů dostane Krateros 8 .
Katka může kromě 4 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ
Stříbrných štítů a 2 BJ žoldnéřů umístit i Perdikka a Lysimacha.
Eumenes obdrží 2 BJ Stříbrných štítů a 1 BJ žoldnéřů.
Lysimachos je se 3 BJ věrného makedonského vojska a 1 BJ
žoldnéřů umístěn do Issu (Issos) v Kilíkii (Kilikia) 1 .
Perdikkas je s 1 BJ věrného makedonského vojska umístěn do
Babylónu (Babylon) 7 . Méně významný vojevůdce Andronikos
je odstraněn z herního plánu a položen mimo mapu do blízkosti Katčiny karty frakce.

FÁZE MÍCHÁNÍ A DOBÍRÁNÍ KARET TYCHE
Katka zamíchá balíček karet Tyche včetně odhazovacího balíčku
(v každém kole se tedy mohou objevit stejné karty) a každému hráči
rozdá po pěti kartách lícem dolů. Dalších pět karet rozdá na stůl.
Náš příklad zde ukončíme. Hráči se nemohou dočkat, až uvidí,
jaké nové karty Tyche jim Katka rozdala. Jaká překvapení jim spolu
s kostkami asi chystají? To vše spočívá v rukou Tyche, bohyně štěstí,
náhody, prozřetelnosti a osudu!
Doufáme, že při partiích této de luxe edice hry Successors nasbíráte ve společnosti svých přátel mnoho úžasných vzpomínek.

FÁZE IZOLACE
Segment strategie skončil. Při pohledu na mapu se hráči shodnou, že na ní nejsou žádné izolované žetony PN, s výjimkou Filippópole (Philippopolis) 8 a Odrysy (Odrysai) 9 v Thrákii
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První válka diadochů (322–320 př. n. l.)
Scénář pro 2 hráče
(s hodnotou 3 V).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„5“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „14“.

I.4 Příprava hry
Přípravu hry proveďte běžným způsobem s následujícími výjimkami:
I.4.1 Umístěte herní komponenty, které nepatří žádnému
z hráčů.

I.4.6 Rozmístěte počáteční významné vojevůdce.

A. Frakce imperialistů (zelená):

A. Ukazatel kola hry položte na první pole stupnice odehraných
kol.

1 Perdikkas do Issu v Kilíkii (Issos; Kilikia).
Na jeho kartu: Seleukos, Peithon (se žetonem 1 P na kartě),
4 BJ královského makedonského vojska, 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ žoldnéřů, 2 BJ válečných slonů.

B. Karty Tyche
Z balíčku odstraňte následující karty:
23 000 řeckých vojáků (23)
Zrada (39)

2 Eumenes do Dany v Kappadokii (Dana; Kappadokia).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ
žoldnéřů.

E. Žetony nezávislé PN
Umístěte je v souladu s níže uvedeným obrázkem.

Karty provincií: Kappadokie (Kappadokia), Kilíkie (Kilikia), Sýrie (Syria), Fénicie (Phoenike), Koilé Sýrie (Koile
Syria), Mezopotámie (Mesopotamia), Babylónie (Babylonia),
Médie (Media), Súsiana (Sousiane).
Loďstva: Fénicie (Phoenike).

F. Nezávislá vojska
Leosthenes, Ariarathes a Philon jsou natrvalo odstraněni
ze hry (byli již poraženi).
I.4.2 Umístěte členy královské rodiny.
Miniaturu (nebo žeton) Alexandra umístěte do Issu v Kilíkii
(Issos; Kilikia).
Miniaturu (nebo žeton) pohřebního vozu umístěte do Memfidy v Egyptě (Memphis; Aigyptos).
Miniaturu (nebo žeton) Olympias umístěte do Molossíe
v Épeiru (Molossia; Epeiros).
Miniaturu (nebo žeton) Thessalonike umístěte do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Miniaturu (nebo žeton) Kleopatry umístěte do Sard v Lýdii
(Sardeis; Lydia).
Herakles se v tomto scénáři nepoužívá.

B. Regentova frakce (černá):
1 Antipatros do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Na jeho kartu: Krateros, 4 BJ královského makedonského
vojska, 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ žoldnéřů, žeton s hodnotou 1 P.
2 Antigonos do Athén v Helladě (Athenai; Hellas).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 1 BJ
žoldnéřů.
3 Ptolemaios do Memfidy v Egyptě (Memphis; Aigyptos).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ
žoldnéřů.

I.4.3 Roztřiďte významné vojevůdce.
Leonnatos je natrvalo odstraněn ze hry (v této době je již mrtvý). Nedostupní vojevůdci: Aristonous, Nearchos, Asandros.

Karty provincií: Makedonie (Makedonia), Thesálie (Thessalia), Egypt (Aigyptos).
Loďstva: Makedonie (Makedonia), Athény (Athenai),
Egypt (Aigyptos).

I.4.4 Po vrácení nedostupných vojevůdců zpět do krabice zbytek tohoto pravidla přeskočte.

I.5.6 Hra trvá pouze jediné kolo (kolo I).

I.4.5 Rozdejte herní materiál náležící jednotlivým hráčům.

A. Frakce imperialistů (zelená):

I.16 Volitelná pravidla, která je nutno využít:

Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L), Perdikkas (s hodnotou 1 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„9“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „18“.

16.3 Urychlená stavba pohřebního vozu.

B. Regentova frakce (černá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce
(s hodnotou 3 L), Strategos (s hodnotou 2 L), největší loďstvo
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PerdiKKas

seleuKos

Velitel jízdy hétairů

Regent Alexandrovy říše

3 3

Na konci své aktivace
v rámci segmentu aktivace může
v méně významném městě,
kde se právě nachází, nahradit
žeton PN nepřátelského hráče
svým vlastním (bez vynaložení
příslušných BP)

20

+1L

euMenes

4

V případě napadení přesunu
je úspěšný při hodu
s výsledkem 3 a vyšším
(pouze při napadení
pozemního přesunu)

Satrapa Médie

Imunní vůči
účinkům karty Tyche
Obrana proti slonům

2 3

Peithon

11

3 3

Satrapa Kappadokie

při boji
s nezávislými vojsky

3 4

15

–2P

8

1

2
1

2

3

antiPatros

Krateros

antigonos

PtoleMaios

4

Imunní vůči
účinkům karty
Tyche Vzpoura

Při aktivaci
k přesunu získá +1 BP
v případě, že výsledek
hodu na přesun
je roven 6

v provincii
Aigyptos

Regent Makedonie

3 3

v provincii
Makedonia

19

Vyšší velitel

4 4

+2P

Satrapa Frýgie

2 4

18

15

12

Satrapa Egypta

4

4 3

+2P
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Druhá válka diadochů (319–316 př. n. l.)
Scénář pro 3 hráče
II.4 Příprava hry
Přípravu hry proveďte běžným způsobem s následujícími výjimkami:
II.4.1 Umístěte herní komponenty, které nepatří žádnému z hráčů.

C. Frakce Ptolemaiovců (modrá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L), Alexandrova hrobka (s hodnotou 2 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„5“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „12“.
Karta Tyche v ruce: Vlastní plány (27).

A. Ukazatel kola hry položte na druhé pole stupnice odehraných
kol.
B. Karty Tyche
Z balíčku odstraňte následující karty:
23 000 řeckých vojáků (23),
Kassandros (35),
Neoptolemos satrapou Arménie (42),
Olympias (36).

II.4.6 Rozmístěte počáteční významné vojevůdce.

A. Frakce Antigonovců:
1
Antigonos do Daskýleionu v Malé Frýgii (Daskyleion; Mikra Phrygia).
Na jeho kartu: Kassandros, 4 BJ věrného makedonského
vojska, 8 BJ žoldnéřů, 1 BJ válečných slonů.
2 BJ žoldnéřů v Athénách (Athenai).
Karty provincií: Malá Frýgie (Mikra Phrygia), Frýgie
(Phrygia), Lýdie (Lydia), Lýkie-Pamfýlie (Lykia-Pamphylia)
Kilíkie (Kilikia).
Loďstva: Athény (Athenai).

E. Žetony nezávislé PN
Umístěte je v souladu s níže uvedeným obrázkem.
F. Nezávislá vojska
Leosthenes, Ariarathes a Philon jsou natrvalo odstraněni
ze hry (byli již poraženi).
II.4.2 Umístěte členy královské rodiny.
Miniatury (nebo žetony) Alexandra, Olympias a Thessalonike umístěte do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Miniaturu (nebo žeton) Kleopatry umístěte do Sard v Lýdii
(Sardeis; Lydia).
Miniaturu (nebo žeton) Alexandrovy hrobky umístěte do
Memfidy v Egyptě (Memphis; Aigyptos).

B. Regentova frakce:
1 Polyperchon do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Na jeho kartu: 2 BJ královského makedonského vojska,
2 BJ žoldnéřů.
2
Eumenes do Meliténé v Kappadokii (Melitene; Kappadokia).
Eumenes je zavrženým vojevůdcem (–3 L).
Na jeho kartu: 2 BJ Stříbrných štítů, 3 BJ žoldnéřů.
Karty provincií: Makedonie (Makedonia), Thesálie (Thessalia), Kappadokie (Kappadokia).
Loďstva: Makedonie (Makedonia).

II.4.3 Roztřiďte významné vojevůdce.
Leonnatos (zabit v boji), Krateros (zabit v boji), Perdikkas (zabit v boji) a Antipatros (zemřel) jsou natrvalo odstraněni
ze hry. Nedostupní vojevůdci: Aristonous, Nearchos.
II.4.4 Po vrácení nedostupných vojevůdců zpět do krabice
zbytek tohoto pravidla přeskočte.

C. Frakce Ptolemaiovců:

II.4.5 Rozdejte herní materiál náležící jednotlivým hráčům.

1 Ptolemaios do Alexandrie v Egyptě (Alexandria; Aigyptos).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ
žoldnéřů.
2 Seleukos do Babylónu v Babylónii (Babylon; Babylonia).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska.
3 Peithon do Ekbatany v Médii (Ekbatana; Media).
Na jeho kartu: 2 BJ žoldnéřů, žeton s hodnotou 1 P.
Karty provincií: Egypt (Aigyptos), Babylónie (Babylonia),
Médie (Media).
Loďstva: Egypt (Aigyptos).

A. Frakce Antigonovců (žlutá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„3“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „11“.
Karta Tyche v ruce: Euridyké podporuje Philippa (25).

B. Regentova frakce (černá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L), Strategos (s hodnotou 2 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„10“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „7“.
Karta Tyche v ruce: Peukestas satrapou v Persidě (41).

II.5.3 Zamíchejte balíček karet Tyche a každému hráči
rozdejte pouze 4 karty.
II.5.6 Hra trvá pouze jediné kolo (kolo II).
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antigonos

Kassandros

Při aktivaci
k přesunu získá +1 BP
v případě, že výsledek
hodu na přesun
je roven 6

Na konci své aktivace v rámci
segmentu aktivace může v méně
významném městě provincie
Hellas, kde se právě nachází,
nahradit nepřátelský žeton PN
(i žeton nezávislé PN) žetonem
PN své frakce (bez vynaložení
příslušných BP)

Satrapa Frýgie

2 4

12

3

Antipatrův syn

2 2

4

25

41

PolyPerchon

euMenes

Antipatrův následník

Satrapa Kappadokie

3

7

KASSANDROS

2 2

eurydikÉ PodPoruJe FiliPPa

Peukestas satraPou Persidy

Pokud se Philippos nachází na jemu
vyhrazeném místě, přemístěte jej
k libovolnému vojevůdci na mapě.
Jestliže se před zahráním karty nacházel na mapě, přemístěte jej
z jeho současného pole do lokality
vzdálené až 2 BP (ne však do
vnitřní lokality neovládaného
nebo nezávislého významného
města). Při vyhodnocení vzdálenosti nesmíte
použít trasu přes Středozemní moře.

udÁlost nelZe ZahrÁt BĚhem 1. kola hry.
K vaší frakci se připojí Peukestas. Jeho
kartu vojevůdce se 3 BJ žoldnéřů umístěte
před sebe a na mapu jej umístěte do
provincie Persis – buďto na pole, na němž
se nenachází nepřátelské BJ ani nepřátelští
vojevůdci, nebo k vašemu neobleženému
vojsku. Odstraňte z tohoto pole jakýkoli
nepřátelský žeton PN (i nezávislý)
a umístěte místo něj svůj vlastní.
pokud vyhodnotíte událost,
odstraňte následně kartu ze hry.

Děti hrdinů jsou zdrojem nesnází.
– starořecké přísloví

4 3

V případě napadení přesunu
je úspěšný při hodu
s výsledkem 3 a vyšším
(pouze při napadení
pozemního přesunu)

pokud je aktivován k přesunu
a nachází se v provincii
Makedonia
(vždy ale 4 pro účely
napadení přesunu a vyhnutí
se bitvě)

3 4
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–2P

8

1
1

2

3

2

1

3

27

PtoleMaios

VlastnÍ PlÁny
Pokud není nikým ovládaná, přemístěte
buď Olympias, Kleopatru, nebo
Thessalonike do libovolné lokality do
vzdálenosti až 4 BP od pole, kde se právě
nachází (ne však do vnitřní lokality
významného města). Pro toto přemístění
můžete využít kombinaci libovolných
druhů tras.

4 3

Malé příležitosti jsou často počátkem velkých podniků.
– Démosthenés

17

seleuKos

Satrapa Egypta

Velitel jízdy hétairů

4

Imunní vůči
účinkům karty Tyche
Obrana proti slonům

v provincii
Aigyptos

+2P
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2 3

Peithon
Satrapa Médie

4
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3 3

při boji
s nezávislými vojsky
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Třetí válka diadochů (315–311 př. n. l.)
Scénář pro 4 hráče
III.4 Příprava hry
Přípravu hry proveďte běžným způsobem s následujícími výjimkami:
III.4.1 Umístěte herní komponenty,
které nepatří žádnému z hráčů.
A. Ukazatel kola hry položte na třetí
pole stupnice odehraných kol.
B. Karty Tyche
Z balíčku odstraňte následující karty:
23 000 řeckých vojáků (23)
Eurydiké podporuje Philippa (25)
Kassandros (35)
Nabídka sňatku od Thessalonike (32)
Neoptolemos satrapou Arménie (42)
Olympias (36)
Peukestas satrapou Persidy (41)
Zrada (39)
E. Žetony nezávislé PN
Umístěte je v souladu s níže uvedeným obrázkem.
F. Nezávislá vojska
Seutha umístěte do Odéssu ve Skythii
(Odessos; Skythia).
Leosthenes, Ariarathes a Philon jsou
natrvalo odstraněni ze hry (byli již poraženi).
III.4.2 Umístěte členy královské rodiny.
Philippa a Olympias odstraňte ze hry
(oba jsou mrtví).
Miniatury (nebo žetony) Alexandra
a Thessalonike umístěte do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Miniaturu (nebo žeton) Kleopatry
umístěte do Sard v Lýdii (Sardeis; Lydia).
Miniaturu (nebo žeton) Alexandrovy
hrobky umístěte do Memfidy v Egyptě
(Memphis; Aigyptos).
Herakles se v tomto scénáři nepoužívá.
III.4.3 Roztřiďte významné vojevůdce.
Leonnatos (zabit v boji), Krateros
(zabit v boji), Perdikkas (zabit v boji),
Antipatros (zemřel), Eumenes (zabit
v boji) a Peithon (zabit v boji) jsou natrvalo odstraněni ze hry. Nedostupní vojevůdci: Aristonous, Nearchos.
III.4.4
Po vrácení nedostupných vojevůdců
zpět do krabice zbytek tohoto pravidla
přeskočte.
III.4.5 Rozdejte herní materiál náležící jednotlivým hráčům.

A. Frakce Antigonovců (žlutá):
Na kartu frakce umístěte následující
žetony: následník (s hodnotou 0 L), Pán
Asie (s hodnotou 4 V).
Žeton „L“ této frakce umístěte na
stupnici legitimity na pole „0“. Žeton „V“
této frakce umístěte na stupnici vítězných
bodů na pole „19“.

Loďstva: Kilíkie (Kilikia).

B. Regentova frakce:

Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L), Strategos
(s hodnotou 2 L), největší loďstvo (s hodnotou 3 V), hlavní město (s hodnotou 2 V).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole „9“. Žeton „V“ této
frakce umístěte na stupnici vítězných bodů
na pole „10“.

1
Kassandros do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Na jeho kartu: 2 BJ královského makedonského vojska, 2 BJ žoldnéřů, žeton zavrženého vojevůdce (–3 L).
2 Asandros do Halikarnássu v Kárii (Halikarnassos; Karia).
Na jeho kartu: 2 BJ žoldnéřů.
2 BJ žoldnéřů do Athén (Athenai).
Do Chalkidiké v Makedonii (Chalkidike; Makedonia) umístěte žeton hlavního města.
Karty provincií: Makedonie (Makedonia), Thesálie (Thessalia), Kárie (Karia).
Loďstva: Makedonie (Makedonia),
Athény (Athenai), Kárie (Karia).

C. Frakce Ptolemaiovců (modrá):

C. Frakce Ptolemaiovců:

Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L),
Alexandrova hrobka (s hodnotou 2 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na
stupnici legitimity na pole „5“. Žeton „V“
této frakce umístěte na stupnici vítězných
bodů na pole „14“.

1
Ptolemaios do Alexandrie
v Egyptě (Alexandria; Aigyptos).
Na jeho kartu: Seleukos, 3 BJ věrného
makedonského vojska, 2 BJ žoldnéřů.
1 BJ žoldnéřů do Salamíny na Kypru
(Salamis; Kypros).
Karty provincií: Egypt (Aigyptos),
Libye (Libye), Palestina (Palaistyne), Fénicie (Phoenike), Kypr (Kypros), Koilé
Sýrie (Koile Syria).
Loďstva: Egypt (Aigyptos), Fénicie
(Phoenike), Kypr (Kypros).

B. Regentova frakce (černá):

D. Frakce Lysimachovců (zelená):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L),
Helléspontos (s hodnotou 2 V).
Žeton „L“ této frakce umístěte na
stupnici legitimity na pole „3“. Žeton „V“
této frakce umístěte na stupnici vítězných
bodů na pole „9“.
III.4.6 Rozmístěte počáteční významné vojevůdce.

A. Frakce Antigonovců:
1
Antigonos do Tarsu v Kilíkii
(Tarsos; Kilikia).
Na jeho kartu: Demetrios, 4 BJ věrného makedonského vojska, 8 BJ žoldnéřů, 1 BJ válečných slonů.
2 Polyperchon do Korintu
v Helladě (Korinthos; Hellas).
Na jeho kartu: 2 BJ žoldnéřů.
Karty provincií: Frýgie (Phrygia), Lýkie-Pamfýlie (Lykia-Pamphylia), Kilíkie
(Kilikia), Sýrie (Syria), Mezopotámie
(Mesopotamia), Babylónie (Babylonia).
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D. Frakce Lysimachovců:
1
Lysimachos do Chersónésu
v Thrákii (Chersonesos; Thrake).
Na jeho kartu: Pleistarchos, 2 BJ věrného makedonského vojska, 6 BJ žoldnéřů.
Karty provincií: Thrákie (Thrake),
Skythie (Skythia), Malá Frýgie (Mikra
Frygia).
Loďstva: žádná.

III.5.6 Hra trvá pouze jediné kolo
(kolo III).

antigonos

deMetrios

Satrapa Frýgie

Antigonův syn

Při aktivaci
k přesunu získá +1 BP
v případě, že výsledek
hodu na přesun
je roven 6

2 4

12

9

Kassandros

3

Na konci své aktivace v rámci
segmentu aktivace může v méně
významném městě provincie
Hellas, kde se právě nachází,
nahradit nepřátelský žeton PN
(i žeton nezávislé PN) žetonem
PN své frakce (bez vynaložení
příslušných BP)

Antipatrův následník

+1 k hodu hodu na zteč
v segmentu kapitulace

2 2

PolyPerchon

4 3

asandros

Antipatrův syn

pokud je aktivován k přesunu
a nachází se v provincii
Makedonia
(vždy ale 4 pro účely
napadení přesunu a vyhnutí
se bitvě)

2 2

13

7

Satrapa Kárie

+1 BP při aktivaci k přesunu
kartou Tyche Hlavní tažení

3 3

4

1
1

2

1

2

1

PtoleMaios

4 3

Satrapa Egypta

Velitel jízdy hétairů

seleuKos

lysiMachos

4

Imunní vůči
účinkům karty Tyche
Obrana proti slonům

Při pokusu
vyhnout se bitvě
je úspěšný při hodu
s výsledkem 3 a vyšším

v provincii
Aigyptos

+2P

17

2 3

Pleistarchos

Satrapa Thrákie

3 4

11

19

14

Kassandrův bratr

3
3 2

při bitvě
v pozici obránce

3

Čtvrtá válka diadochů (310–301 př. n. l.)
Scénář pro 5 hráčů
A. Frakce Antigonovců (žlutá):

IV.4 Příprava hry
Přípravu hry proveďte běžným způsobem s následujícími výjimkami:

Na kartu frakce umístěte následující žeton: následník (s hodnotou 0 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„0“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů na
pole „14“.
Karta Tyche v ruce: Helépolis (14).

IV.4.1 Umístěte herní komponenty, které nepatří žádnému
z hráčů.
A. Ukazatel kola hry položte na čtvrté pole stupnice odehraných kol.

B. Regentova frakce (černá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: následník (s hodnotou 0 L), Strategos (s hodnotou 2 L), největší loďstvo (s hodnotou
3 V), hlavní město (s hodnotou 2 V).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„4“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů na
pole „9“.
Karta Tyche v ruce: Hlavní tažení (44).

B. Karty Tyche
Z balíčku odstraňte následující karty:
23 000 řeckých vojáků (23)
Euridyké podporuje Philippa (25)
Kassandros (35)
Kilíkijští piráti (28)
Nabídka sňatku od Thessalonike (32)
Nápoj z bolehlavu (1)
Neoptolemos satrapou Arménie (42)
Olympias (36)
Peukestas satrapou Persidy (41)
Vlastní plány (27)
Zrada (39)
E. Žetony nezávislé PN
Umístěte je v souladu s obrázkem na násedující straně.

C. Frakce Ptolemaiovců (modrá):
Na kartu frakce umístěte následující žetony: ochránce (s hodnotou 3 L), Alexandrova hrobka (s hodnotou 2 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„5“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů na
pole „10“.
Karta Tyche v ruce: Nabídka sňatku od Kleopatry (31).

D. Frakce Lysimachovců (zelená):

F. Nezávislá vojska.

Na kartu frakce umístěte následující žeton: ochránce (s hodnotou 3 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„3“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů na
pole „5“.
Karta Tyche v ruce: Černomořské loďstvo (11).

Leosthenes, Ariarathes a Philon jsou natrvalo odstraněni ze
hry (byli již poraženi).
IV.4.2 Umístěte členy královské rodiny.
Philippa, Olympias a Alexandra odstraňte ze hry (všichni jsou
mrtví).
Miniaturu (nebo žeton) Thessalonike umístěte do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Miniaturu (nebo žeton) Kleopatry umístěte do Sard v Lýdii
(Sardeis; Lydia).
Miniaturu (nebo žeton) Alexandrovy hrobky umístěte do
Memfidy v Egyptě (Memphis; Aigyptos).
Miniaturu (nebo žeton) Herakla umístěte do Pergamonu v Lýdii
(Pergamon; Lydia).

E. Frakce Seleukovců (červená):
Na kartu frakce umístěte následující žeton: následník (s hodnotou 0 L).
Žeton „L“ této frakce umístěte na stupnici legitimity na pole
„0“. Žeton „V“ této frakce umístěte na stupnici vítězných bodů na
pole „12“.
Karta Tyche v ruce: Jednotka indických slonů (38).

IV.4.3 Roztřiďte významné vojevůdce.
Leonnatos (zabit v boji), Krateros (zabit v boji), Perdikkas (zabit
v boji), Antipatros (zemřel), Eumenes (zabit v boji) a Peithon (zabit
v boji) jsou natrvalo odstraněni ze hry. Nedostupní vojevůdci: Aristonous, Nearchos.

IV.4.6 Rozmístěte počáteční významné vojevůdce.

A. Frakce Antigonovců:
1 Antigonos do Myríandru v Sýrii (Myriandros, Syria).
Na jeho kartu: 5 BJ věrného makedonského vojska, 3 BJ
žoldnéřů, 2 BJ válečných slonů.
2
Demetrios do Halikarnássu v Kárii (Halikarnassos;
Karia).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 4 BJ
žoldnéřů.

IV.4.4 Po vrácení nedostupných vojevůdců zpět do krabice zbytek tohoto pravidla přeskočte.
IV.4.5 Rozdejte herní materiál náležící jednotlivým hráčům.
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2 BJ žoldnéřů do Kelain ve Frýgii (Kelainai; Phrygia).
2 BJ žoldnéřů do Týru ve Fénicii (Tyros; Phoenike).
1 BJ žoldnéřů do Damašku v Sýrii (Damaskos; Syria).
Do syrského Myríandru (Myriandros, Syria) umístěte žeton
rozestavěného hlavního města (představující Antigóneiu).
Karty provincií: Kárie (Karia), Lýkie-Pamfýlie (Lykia-Pamphylia), Frýgie (Phrygia), Kilíkie (Kilikia), Sýrie (Syria), Fénicie
(Phoenike), Koilé Sýrie (Koile Syria), Palestina (Palaistyne).
Loďstva: Kárie (Karia), Fénicie (Phoenike).

Do babylónského Nippuru (Nippur; Babylonia) umístěte žeton rozestavěného hlavního města (představující Seleúkeiu).
Karty provincií: Babylónie (Babylonia), Mezopotámie (Mesopotamia), Médie (Media), Súsiana (Sousiana), Hyrkánie (Hyrkania).
Loďstva: žádná.
IV.5.3 Zamíchejte balíček karet Tyche a každému hráči rozdejte pouze 4 karty.

B. Regentova frakce:

IV.5.6 Hra trvá pouze dvě kola (kola IV a V).

1 Kassandros do Pelly v Makedonii (Pella; Makedonia).
Na jeho kartu: 2 BJ královského makedonského vojska,
4 BJ žoldnéřů.
2 Polyperchon do Athén v Helladě (Athenai; Hellas).
Na jeho kartu: 1 BJ věrného makedonského vojska, 1 BJ
žoldnéřů.
Do Chalkidiké v Makedonii (Chalkidike; Makedonia)
umístěte žeton hlavního města.
Karty provincií: Makedonie (Makedonia), Thesálie (Thessalia).
Loďstva: Makedonie (Makedonia), Athény (Athenai).

C. Frakce Ptolemaiovců:
1 Ptolemaios do Memfidy v Egyptě (Memphis; Aigyptos).
Na jeho kartu: 2 BJ věrného makedonského vojska, 2 BJ
žoldnéřů, 1 BJ válečných slonů.
2 Menelaos do Salamíny na Kypru (Salamis; Kypros).
Na jeho kartu: 2 BJ žoldnéřů.
1 BJ žoldnéřů do Kyrény v Libyi (Kyrene; Libye).
1 BJ žoldnéřů do Korintu v Helladě (Korinthos; Hellas).
Do egyptské Alexandrie (Alexandria, Aigyptos) umístěte žeton
rozestavěného hlavního města.
Karty provincií: Egypt (Aigyptos), Libye (Libye), Kypr (Kypros).
Loďstva: Egypt (Aigyptos), Kypr (Kypros).

D. Frakce Lysimachovců:
1
Lysimachos do Chersónésu v Thrákii (Chersonesos;
Thrake).
Na jeho kartu: Pleistarchos, 1 BJ věrného makedonského vojska, 5 BJ žoldnéřů.
Do Chersónésu (Chersonesos; Thrake) umístěte žeton rozestavěného hlavního města (představující Lýsimácheiu).
Karty provincií: Thrákie (Thrake), Skythie (Skythia), Ilýrie
(Illyria).
Loďstva: žádná.

E. Frakce Seleukovců:
1 Seleukos do Persepole v Persidě (Persepolis; Persis).
Na jeho kartu: 1 BJ věrného makedonského vojska, 3 BJ
žoldnéřů.
2
Polyarchos do Babylónu v Babylónii (Babylon; Babylonia) (vypleněného).
Na jeho kartu: 2 BJ žoldnéřů.
1 BJ žoldnéřů do Ekbatany v Médii (Ekbatana; Media) (vypleněné).
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antigonos

deMetrios

Při aktivaci
k přesunu získá +1 BP
v případě, že výsledek
hodu na přesun
je roven 6

+1 k hodu hodu na zteč
v segmentu kapitulace

Satrapa Frýgie

2 4

12

Antigonův syn

2

4

14

helÉPolis

2 2

9

PolyPerchon

Kassandros

3

Na konci své aktivace v rámci
segmentu aktivace může v méně
významném městě provincie
Hellas, kde se právě nachází,
nahradit nepřátelský žeton PN
(i žeton nezávislé PN) žetonem
PN své frakce (bez vynaložení
příslušných BP)

Antipatrův následník

hlaVnÍ taŽenÍ

udÁlost lZe ZahrÁt, Pokud se hÉlePolis
nachÁZÍ na JÍ VyhraZenÉm mÍstĚ.
Umístěte helépolis ke svému
1
vojsku obléhajícímu významné
město. Vojevůdce provádějící na
tomto poli obléhání získává +1
k hodu na zteč. Helépolis nelze přesunout.
Po zrušení obležení nebo jeho úspěšném
dokončení ji vraťte na jí vyhrazené místo.

4 3

Aktivujte dvě svá vojska nebo vojevůdce.
První aktivace musí být ukončena dříve,
než začnete druhou.
Každý z vojevůdců obdrží 4 BP,
s výjimkou zvláštních schopností
Leonnata, který obdrží 6 BP, Asandra,
který obdrží 5 BP, nebo Nearcha, který
obdrží 5 BP (pokud jeho aktivace
zahrnuje námořní přesun).

To, co je v tvých silách, zužitkuj co nejlépe. Zbytek ber
tak, jak je. – Epiktétos

1
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pokud je aktivován k přesunu
a nachází se v provincii
Makedonia
(vždy ale 4 pro účely
napadení přesunu a vyhnutí
se bitvě)

13

Antipatrův syn

2 2

7

Matkou všeho je válka. – Hérakleitos

1

2

2
1

2

1

2

1

PtoleMaios

Menelaos

lysiMachos

4

+1 k hodu hodu na zteč
v segmentu kapitulace
v provinciích Kypros,
Rhodos a Krete

Při pokusu
vyhnout se bitvě
je úspěšný při hodu
s výsledkem 3 a vyšším

Satrapa Egypta

4 3

v provincii
Aigyptos

+2P

17

Ptolemaiův bratr

3 2

Pleistarchos

Satrapa Thrákie

3 4

2

3 2

14

Kassandrův bratr

Velitel jízdy hétairů

seleuKos

Polyarchos

3

Imunní vůči
účinkům karty Tyche
Obrana proti slonům

Pokud se Polyarchos nachází
uvnitř obléhaného
významného města, jeho
protivník má postih –1 ke
každému hodu na zteč

při bitvě
v pozici obránce

2 3

3

4

38

Jednotka indickÝch slonŮ

2
3

udÁlost lZe ZahrÁt, Pokud oVlÁdÁte
ProVincie hyrkania, media a Persis.
Přemístěte žeton se čtyřmi
BJ válečných slonů z jemu
4 (?)
vyhrazeného místa do Ekbatana
nebo Babylonu, kde musí být umístěn
váš žeton PN a nesmí se zde nacházet
nepřátelské BJ ani nepřátelští vojevůdci.
pokud vyhodnotíte událost,
odstraňte následně kartu ze hry.

11

Pokud je člověk pyšný na své bohatství, neměl by být
chválen, dokud není známo, jak ho využívá. – Sókratés

31

ČernomoŘskÉ loĎstVo

naBÍdka sŇatku od kleoPatry
Pokud se kdykoli během právě
probíhajícího kola hry nikým
neovládaná Kleopatra nachází
na stejném poli jako vaše vojsko
a na tomto poli není přítomna
žádná nepřátelská BJ (nebo je
přítomna, ale poskytne vám
volný průchod), provdá se
do vaší frakce. Po uskutečnění sňatku ji
ovládáte a získáváte 3 L.

Aktivujte a přesuňte jednoho ze svých
vojevůdců z Trapezous na pole s přístavem v Pontos Euxeinos (Černém moři)
nebo v opačném směru. Tento vojevůdce
si s sebou z přístavu nalodění může vzít až
8 BJ a libovolný počet vojevůdců a členů
královské rodiny (s výjimkou pohřebního
vozu). Proti tomuto přesunu nelze vyhlásit
námořní bitvu, lze jej však zrušit kartou
Rozbouřené moře.
To, co je v našich silách udělat, je zároveň tím, co je
v našich silách nedělat. – Aristotelés

Srdce, které miluje, je stále mladé.
– starořecké přísloví
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11

Obránce Babylónu

3 2

1
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POSTAVENÍ # JMÉNO

SÚ
BÚ
SÚ BÚ

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST

20

Perdikkas

3

3	Na konci svého přesunu v rámci segmentu aktivace může

19
18
17
16
15
14

Antipatros

3
4
4
3
3
3

3
4
3
3
3
4

Krateros
Ptolemaios
Leonnatos
Peithon

v méně významném městě, kde se právě nachází, nahradit
žeton PN nepřátelského hráče svým vlastním (bez vynaložení příslušných BP).
Bitevní úroveň 4 v provincii Makedonia.
Imunní vůči účinkům karty Tyche Vzpoura.
Bitevní úroveň 4 v provincii Aigyptos.
+2 BP při aktivaci k přesunu kartou Tyche Hlavní tažení.
Bitevní úroveň 4 při boji s nezávislými vojsky.

Lysimachos
					

Při pokusu vyhnout se bitvě je úspěšný při hodu s výsledkem
3 a vyšším.

Polyperchon
13
4 3
					
					

Strategická úroveň 3, pokud je aktivován k přesunu a nachází
se v provincii Makedonia (vždy ale 4 pro účely napadení
přesunu a vyhnutí se bitvě).

12

Antigonos

2

4	Při aktivaci k přesunu získá +1 BP v případě, že výsledek

11
10

Seleukos

2
3

3	Imunní vůči účinkům karty Tyche Obrana proti slonům.
2	Při boji v provinciích Persis, Media a Sousiana získává

2
3

+1 k hodu hodu na zteč v segmentu kapitulace.
2
4	V případě napadení přesunu je úspěšný při hodu s výsled-

9
8

Peukestas
Demetrios
Eumenes

hodu na pohyb je roven 6.

dvojnásobný počet bodů za místní oddíly své frakce.

kem 3 a vyšším (pouze při napadení pozemního přesunu).

Kassandros
7
2 2
					
					
					

Na konci svého přesunu v rámci segmentu aktivace může
v méně významném městě provincie Hellas, kde se právě
nachází, nahradit nepřátelský žeton PN (i žeton nezávislé
PN) žetonem PN své frakce.

Aristonous
6
3 2
					

Bitevní úroveň 3 na poli, na němž se nachází člen královské
rodiny.

Nearchos
5
3 2
					

+1 BP při aktivaci k přesunu kartou Tyche Hlavní tažení,
pokud tato aktivace zahrnuje námořní přesun.

4
3
2

Asandros
Menelaos

3
3
3

+1 BP při aktivaci k přesunu kartou Tyche Hlavní tažení.
3
Bitevní úroveň 3 při boji v pozici obránce.
2
2	+1 k hodu hodu na zteč v segmentu kapitulace v provinci-

1

Polyarchos

3

2	Pokud

Pleistarchos

ích Kypros, Rhodos a Krete.

se nachází uvnitř obléhaného významného města,
jeho protivník má postih –1 ke každému hodu na zteč.
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