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Ezt a kiegészítőt csak a Hansa Teutonica alapjátékkal együtt lehet használni. Cseréld le az alapjáték térképét erre az Angliát 
és Skóciát mutató oldalra (kék, csak 4-5 játékos oldal) és Wales (piros). Az alapjáték játékszabályaiszabályai érvényesek - 
néhány módosítással:

• A játék előkészítésekor a  bónuszlapkákat az alábbi tabernákra rakd: 
Richmond-Lancaster, Coventry-Nottingham és Slaisbury-Southampton.

• Néhány kereskedelmi útvonalon nincsenek szokásos mezők (házakkal), csak hajók. Ezeket a mezőket csak kereskedőkkel 
lehet elfoglalni, ügynökökkel nem (csak körök vannak rajtuk, négyzetek nem)

• Vannak állandó bónuszlapkák nyomtatva a táblára (kék ikonok). Ezeket ugyanúgy lehet megszerezni, mint a normál bónusz-
lapkákat (5b pont az alapjáték szabályában), de azonnal fel kell használni őket, nem számítanak a hírnévpontokba és ott 
maradnak az út mentén az egész játék alatt.

• Az alapjátékban leírt, bónuszlapkákra vonatkozó korlátozások (5b) mellett, nem rakhatsz bónuszlapkát Skóciába, Wales-be
és olyan útra, ahol állandó bónoszlapka van.

• Az “Elűzés” (”3 alkalmazott elűzése”) bónuszlapka helyett “3 alkalmazottat áthelyezése” lesz (l. lent).

• A játék véget ér, ha 8 város  (10 helyett) megtelt. (Az összes lerakathely megtelt, lásd a “Lerakatok” és “Játék vége” részt az 
alapjátékszabályoknál)

• A Nagy Kereskedelmi út (Arnheim-Stendal között, 5c az alapjáték szabályában) Oxford-York között húzódik, és hírnévpon-
tok kaphatók Plymuthban (Coellen 5c az alapjáték szabályában).

• A lerakott bónuszlapkák a játéktábla megfelelő helyén tárolhatók.
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Csak a Hansa Teutonica alapjátékkal együtt használható

Figyelem: A játék apró alkatrészeket tartalmaz,
ezért nem adható 3 év alatti gyermeknek!
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Skóciába és Wales-be csak különleges engedéllyel lehet alkalmazottat rakni.

• Ha tiéd a legjobboldali lerakat Carlisle-ben (és a 4-5 fős oldallal játszotok), berakhatsz vagy lecserélhetsz egy alkalmazot-
tat körökként Skóciában (a kék területre rakva). 2-3 főnél Carlisle-nek nincs különleges képessége.

• Ha tiéd a legjobboldali lerakat Cardiffban, berakhatsz vagy lecserélhetsz egy alkalmazottat körökként Wales-ben (a piros 
területre rakva).

• Ha tiéd a legjobb oldali lerakat Londonban, berakhatsz vagy lecserélhetsz egy alkalmazottat körönként Skóciában vagy Wales-
ben (Skóciára csak a 4-5 fős játékban).

A különleges engedély csak egy akciót enged körönként, de az engedélyek összeadódnak: Ha a Tiéd a legjobboldali lerakat 
Cardiffban és Londonban is, lerakhatsz két alkalmazottat Wales-be egy körön belül. Nem kell leraknod, csak ha akarsz, és 
emellett több alkalmazottat is lerakhatsz Angliában körönként.

Nincs szüksged különleges engedélyre, hogy kereskedelmi útvonalat hozz létre Skóciában vagy Wales-ben. Ugyanígy nincs 
szükséged külonleges engedélyre, hogy levégy alkalmazottat Skóciából vagy Wales-ből, de nem mozgathatsz oda alkalmazot-
tat.

Pl: Egy alkalmazott mozgatható Wales-ből egy wales-i üres mezőre, vagy Angliába, de Skóciába nem. Egy alkalmazott An-
gli-ából mozgatható egy üres helyre Angliában, de Wales-be vagy Skóciába nem.

Nem használhatsz bónuszlapkát, hogy elmozgasd egy másik játékos alkalmazottját Skóciából vagy Wales-ből. Ugyanígy nem 
rakhatod az alkalmazottadat egy piros vagy kék szomszédos útra, ha egy fehér útról távolították el. Ha Wales-ből távolítottak el, 
lerakhatod az alkalmazottadat egy szomszédos piros vagy fehér útra, de kékre nem - és Skóciából jőve, nem rakhatod pirosra.

Megj: Ahhoz, hogy Chesterbe építs lerakatot, vagy növeld az Akció szintedet, létrehozhatsz kereskedelmi útvonalat Conway és 
Chester között, vagy Hereford és Chester között - Chester ugyan Wales-hez tartozik, de mindkét irányból elérhető (ugyanez 
vonatkozik Carlisle-re, Cardiffra stb.)

A játék végén szerezhető további pontok

A Wales-ben legtöbb várossal rendelkező játékos 7 pontot kap, a második 4 pontot, a harmadik 2-t.

A városok ahhoz a játékoshoz tartoznak, akinek több lerakata van a városban, egyenlőség esetén az értékesebb (lásd a 
hírnévpontszabályt az alap játékszabály E részében).

Ha több játékosnak van legtöbb városa, a lerakatok száma dönt.

Ha így is egyenlőség van, a hírnévpontokat össze kell adni, és elosztani az azonos eredményt elért játékosok számával (lefelé
kerekítve)

Például: ha két játékosnak is két városa van Wales-ben és a lerkatok száma is megegyezik, mindketten (7+4)/2 = 5 pontot 
kapnak. A következő játékos 2 pontot kap. Ha további játékosoknak nincs városa, a lerakatok számát Walesben újra 
számoljuk meg. Az a játékos, akinek nincs lerakata Wales-ben, természetesen nem kap pontot Wales-ért.

Ugyanígy kell számolni Skóciát a 4-5 fős játéknál. Man szigete Wales-hez és Skóciához is tartozik, így mindkét helyen 
beleszámít a számolásba.

További szabályok
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Ha a városnév nincs kiemelve, a városnak nincs különleges képessége.

A városok Wales-ben pirosak, Skóciában kékek.

A legjobboldali lerakat Cardiffban feljogosítja a játékost, hogy berakjon 
vagy elűzzön egy alkalmazottat körönként Wales-be/ből. A teljes háttér 
piros (Carlisle kék ennek megfelelően).

A Nagy kereskedelmi út két vége (Oxford  és York) másfajta piros.

Chester piros és sárga, mert ( a ) Wales-hez tartozik és ( b ) különleges képessége van (Actiones - 
mint az alapjátékban, a különleges képességgel rendelkező városoknak sárga háttere van).

Man szigete Wales-hez és Skóciához is tartozik a 4-5 fős táblán

Város színkódok

Bónuszlapkák jelentése

Három alkalmazott áthelyezése
Háromszor egymás után, egy másik játékos 
bármelyik alkalmazottját vedd le a tábláról, és 
rakd egy másik üres helyre vagy útra ugyan-
abban az országrészben (vagyis nem teheted 
át Wales-ből Angliába)

4 további akció
(alap játékszabály)

Lerakat cseréje
Cserélj ki két szomszédos lerakatot egy 
városban függetlenül a hely színétől (Prestige)
vagy formájától (Kereskedő vagy ügynök)
(alap játékszabály)

Két alkalmazott áthelyezésje
Helyezz át két alkalmazottat, attól függetlenül,
hogy kihez tartoznak. Az alkalmazottak nem
válthatnak országrészt (a walesi Wales-ben 
marad). Ellentétben a “Három alkalmazott áthe-
lyezése” lapkával, itt kicserélhetsz két alkal-
mazottat

Képesség növelése
Növeld bármelyik képességedet, az al-
kalmazott megy a készletbe.

3 további akció
(alap játékszabály)

Extra lerakat
Rakj le a legbaloldali lerakattól balra 
egy lerakatodat egy nem üres városhoz
(a tele városba lehet, üresbe nem) (alap 
játékszabály)

Két alkalmazott lerakása
Rakj le két alkalmazottat a tartalékodból
(NEM a készletedből!) bármelyik üres 
helyre Skóciában vagy Wales-ben (2-3 
játékosnál csak Wales-ben)



Fizess egy nem használt normál bónuszlapkával a különleges engedélyért, és hagyd figyelmen kívül a határokat egy kör erejéig: 
Használhatod az Actiones “Lerakás”, “Elűzés” és “Mozgatás” akcióit bármilyen úton, a színétől függetlenül. A bónuszlapkát 
ezután dobd el, és ne számold a hírnév kiszámításakor. A különleges engedélyeket csak a plusz akciókhoz használhatók (+3 
vagy +4 akciólapka).

Amikor előkészíted a játékot, rakj egy nem használt színű ügynököt (semleges szín) minden olyan várossal szomszédos útra, 
ami különleges akciókat ad a felépített lerakatokon túl (sárgával jelölt városok Newcastle, Chester, York, Norwich, London, 
valamin Plymuth és Cardiff). Rakj egy semleges ügynököt minden bónuszlapkás útra (Richmond-Lancaster, Coventry-
Nottingham, Salisbury-Southampton). Tégy egy semleges kereskedőt a hírnévsávra - a semleges játékos nem nyerheti meg a 
játékot, de véget vethet neki a 20 hírnévpont elérésével.

Valahányszor egy semleges ügynököt elűznek, a másik játékos elmozgatja azt, és egy másik semleges ügynököt egy szomszé-
dos kereskedelmi útra (normál eltűzési szabályok szerint - a semleges ügynök senkihez sem tartozik, és nem rakható át Angli-
ából Wales-be).

Ha egy utat teljesen elfoglalnak a semleges ügynökök, azonnal létre kell hozni a kereskedelmi utat (még az atív játékos körén 
belül). Az aktív játékos lerak egy semleges lerakatot egy szomszédos városba, majd a hírnévpontokat ki kell osztani. A sem-
leges ügynök a legközelebbi házat foglalja el, függetlenül annak színétől (Privilegium) és formájától (Kereskedő). A maradék 
ügynököket le kell venni a tábláról - kivéve, ha az út egy különleges képességgel bíró városba vezet: ebben az esetben egy 
ügynök az úton marad.

A semleges játékos nem használ Kerekedőket, de lerakhat ügynököket is a tengeri utakra. Ha bónuszlapkát szerez, azonnal 
eldobja, anélkül, hogy aktiválná. A köre végén az aktív játékos lerak egy bónuszlapkát magának és a semleges játékosnak is (a 
normál szabályok szerint). Egy semleges ügynököt kell rakni azokra azutakra, amikre bónuszlapka került.

Ha nincs üres út a bónuszlapka lehelyezéséhez, használható helyette olyan út is, ahol csak egy semleges ügynök van 
(Változatlanul kell üres lerakahelynek lennie a szomszédos városban. Lásd az alapjáték szabályát). További semleges ügynök 
nem rakható erre az útra. 

Ha a semleges játékos kifogy az ügynökökből, használjatok egy másik színt is.

A játék végi hírnévpontok számolásakor a semleges játékos is irányíthat várost - ami azt jelenti, hogy egy “valódi” játékos, 
akinek kevesebb lerakata van a városban nem kap érte 2 hírpontot. A semleges játékos szintén kaphat pontokat Wales-ért és (a 
játék közben) a Nagy Kereskedelmi útért Oxford és York között. A hírnévpontokat viszont nem számoljuk a semleges játékos-
nál (nem nyerheti meg a játékot).

Ez a változat használható az alap Hansa Teutonica téképpel, az East Extension-nelés a Britannia kiegészítő térképpel is.
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Kifejezések jelentése

Alkalmazott: Ügynök (fakocka) vagy Kereskedő (fahenger)

Készlet: A rendelkezésedre álló alkalmazottak (ráhelyezhetők azonnal a játéktáblára)

Tartalék: Használhatod a Bursa akciót a készletedbe helyezéshez (csak speciális esetekben használhatod őket közvetlenül, 
mint a “Alkalmazott elűzése”, vagy a “Két alkalmazott lerakása” állandó bónusszal).

Opcionális szabály

Kétszemélyes játék


