
HÍRES CSATÁK ÁLTAL IHLETETT ELŐKÉSZÜLETEK
A BOSWORTH-MEZEI CSATA – 1485
A Bosworth-mező a középkor egyik ikonikus csatája. Augusztus 22-én vívták, sokan a 
Rózsák Háborújának lezárásaként tekintenek rá Angliában. A York-párti frakció III. Richárd 
vezetésével, az Ambion Hill-en sorakozott fel egyetlen hosszú vonalban, szemben a kisebb 
számú, Tudor Henrikhez hű Lanchester-házi erőkkel, akiket Oxford grófja vezetett. Látva a 
York-pártiak felállását, Oxford összes csapatát egyetlen erővé vonta össze, felrúgva a 
szokásokat, ugyanis a hadseregeket általában három „seregtestre” szokták felosztani. A 
harc előrehaladtával, emiatt a taktika miatt a norfolki seregtest és Richárd nehezen tudta 
visszatartani a Lanchester-ház egyesített seregének kemény nyomását.

Felismerve, hátrányos helyzetét, Richard jelzett serege harmadik részének, akiknek 
Northumberland vezetett, hogy segítsen neki, de a csapat nem adta jelét, hogy 
megmozdulnának. Ezen a ponton Richárd meglátta Henriket egy kicsit elmaradva a főereje 
mögött, és úgy döntött, hogy tesz egy határozott lépést, és megöli az ellenséges vezért. 
Rohamot vezetett, egyedül házának zászlóvivői és legközelebbi barátai társaságában. 
Henry védelemre szorult. Leszállt, és elrejtőzött egy kis, lándzsával felszerelt tartalékcsapat 
emberei között, akiket Oxford hagyott ott vele.

A csata alatt egy nagyobb erő, William Stanley parancsnoksága alatt csak várt és figyelt, 
azt mérlegelve, melyik oldalnak segítsen. És ebben a pillanatban Stanley megmozdult és 
Henriknek ajánlotta fel segítségét. Emberhátrányban és körülvéve, Richárd csapatát 
fokozatosan visszaszorították. A harcban Richárd zászlóvivője, Sir Percival Thirlwall 
elvesztette lábait, de addig tartotta a magasba a York-pártiak zászlaját, míg meg nem 
ölték. Végül Richárdot is elborította a túlerő és megölték a mezőn. Richárd erői 
felbomlottak, mikor a halálának híre elterjedt harcosai között.

Lanchester-párti egységek: Gróf (Earl), Hírnök (Herald), Zsoldos 
(Mercenary), Dárdavivő (Pikeman)
York-párti egységek: Zászlóvivő (Bannerman), Lovasság (Cavalry), Lovag 
(Knight), Kardforgató (Swordsman)
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Sacrifice

Attack with a friendly 
unit, then remove a coin 
from the friendly unit.

Kiegészítő Trevor Benjamin és David Thompson War Chest című 
játékához, 2-4 játékos számára, 14 év felett.

JÁTÉKTARTOZÉKOK
A kiegészítő tartalma:
19 egységérme
4 egységkártya

A KIRÁLYI RENDELET KÁRTYA FELÉPÍTÉSE

7 királyi rendelet kártya
6 hirdetés-pecsét
16 frakció-irányításjelölő

CÍM

KÉPESSÉG

FRAKCIÓ KIHIRDETÉS  
PECSÉTHELY
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Az új egységeken felül, ebben a kiegészítőben fogsz találni egy új kártyát a 
királyi őrség (Royal Guard) egysége számára, ami az alapjátékhoz tartozott. A 
War Chest közösség számos tagjával folytatott párbeszéd után, mellékeljük 
ennek a kártyának az új, továbbfejlesztett verzióját, annak érdekében, hogy 
javuljon a War Chest általános játékmenete.

NEMESSÉG KIEGÉSZÍTŐ
NOBILITY EXPANSION
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A Nobility egy új akciótípust, egy új kártyatípust és új egységeket hoz a War 
Chest játékba. Az ezen tartalmak beillesztésére vonatkozó további 
szabályok itt találhatók.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Keverd össze a 7 királyi rendelet kártyát és ossz 3-at, képpel felfelé, hogy 
mindkét játékos vagy csapat láthassa azokat. A megmaradt 4 kártyát rakd 
vissza a dobozba. Ez a 3 rendelet lesz elérhető mindkét fél számára ezen 
játék során. A rendeleteket ki kell osztani azelőtt, mielőtt az ebben a 
játékban használt egységeket kiválasztanátok. Mindkét oldal kap 3 
kihirdetéspecsétet, a frakciójuknak megfelelően.

Rakd a 4 új egységkártyát a már meglévő 16 mellé és keverd meg a 20 
egységkártyát és ossz ki 8 egységkártyát képpel felfelé a táblára (4-személyes 
játéknál 12 egységkártyát).

Minden játékos kiválasztja a seregét (lásd az War Chest alapjáték 
szabálykönyvének 12-13. oldalát).

HOGYAN KELL JÁTSZANI AZ ÚJ TARTALOMMAL
Lett egy új akciótípus a játékban, tehát az eddig az alapjátékban lévő három 
helyett már négy akciótípus van.

4. Dobd el a királyi érmét képpel felfelé, hogy kihirdess (vagyis felhasználj 
egy királyi rendelet kártyát)
Egy királyi rendelet kártya használatát kihirdetésnek nevezik. A kihirdetés 
érdekében eldobhatod a királyi érmét képpel felfelé.

Kihirdetés

� Játszd ki a királyi érmét képpel felfelé a kezedből a dobóhalmodra.

� Válassz egyet a három képpel felfele lévő királyi rendelet kártya közül és 
az egyik pecsétedet rakd rá. Nem választhatsz ki olyan rendeletet, amin 
már van pecséted. De olyat igen, amelyiken az ellenfeled egyik pecsétje 
van. Emiatt mindegyik rendeletet 1x-1x tudja csak használni a két frakció 
(de nézd meg a gróf (Earl) taktikáját).

� Hajtsd végre a kiválasztott királyi rendelet kártyán feltüntetett akciót. 

�  A rendeleteken feltűnő megvastagított kifejezések – mozgás, támadás,
felállítás, satöbbi – normál akciónak számítanak, így hatással lehetnek az 
egységek taktikájára, tulajdonságaira vagy korlátozásaira (lásd: FAQ).

� A négyszemélyes játékban, a csapatok megosztoznak a három pecsétjük-  
ön, amit kaptak. Az azonos csapatban lévő játékosoknak ki kell találniuk 
közösen, hogyan és mikor használják fel pecsétjeiket és a még 
rendelkezésre álló rendeleteket.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (FAQ)

Ha olyan egységem van, ami egy mezőnél többet tud mozogni, keresztül tud menni 
olyan mezőn, amit egy másik egység foglal el, feltéve, hogy a célpont mező üres? 
Nem, egy több mezőt érintő mozgás során mindegyik mezőnek üresnek kell lennie.

A tábori lelkész (Warrior Priest), a berzerker (Berserker) és a kardforgató 
(Swordsman) képességei aktiválódnak-e, ha az áldozat- (Sacrifice) vagy az 
őrségrendelet (Guard) támadást engedélyez nekik? Igen, mindaddig, míg van egy 
érme a táblán a rendelet felhasználása után, ezek normál támadások. Ez azt is 
jelenti, hogy a dárdavivő (Pikeman) képessége akkor aktiválódik, ha a célpontja 
lesz az egyik támadásnak. A dárdavivő képessége tehát nem, azonban így is 
megállít egy, csak egyetlen érméből álló egységet, ami megtámadja; ez 
egyszerűen azt jelenti, hogy nem volt második célpontja a második érmevesztő 
hatásnak.

Használható az áldozat- vagy az őrségrendelet az íjásszal (Archer) vagy a 
lándzsással (Lancer)? Nem, ezek az egységek csak taktikájukat használva tudnak 
támadni.

Használható az áldozatrendelet egy egységen, ami csak egy érméből áll? Igen. Az 
egység normál módon támad, majd az érméje kikerül a játékból. Az egység 
elpusztul és újra fel kell állítani, hogy újra felhasználható legyen.

A zsoldos (Mercenary) képessége aktiválódik, ha a sorozásrendelettel (Enlist) lett 
toborozva? Igen.

A gróf (Earl) képessége aktiválódik, ha az átcsoportosításrendelettel (Redeploy) 
lett felállítva? Igen.

Ha egy ellenfél az egységemmel mozog, a zászlóvivő (Bannerman) képességével, 
az egységem mozgatottnak vagy mozgósítottnak számít? A zászlóvivő akciója 
miatti mozgás nem mozgósítás, ezért is nem használtunk megvastagított szöveget, 
mint más mozgósításoknál. Azonban, a mozgás összes normál szabálya 
használatban van.

A hírnök (Herald) képessége aktiválódik, miután a gróf (Earl) használta a 
taktikáját? Igen, a gróf taktikája egy kihirdetés akciót generál, és így a hírnök is 
megkapja a szabad mozgósítását.

Melyik érmét kell használni, mikor a hírnök (Herald) a taktikáját használja? A 
választott egység érméjét kell elvenni, nem a hírnökét. Ilyen módon egy egységet 
nem tudsz megerősíteni, ha nem maradt már érméje a készletedben.

A hírnök (Herald) megerősítheti saját magát? Nem, mivel egy egység sosem 
szomszédos önmagával, csak a szomszédos mezőkön lévő másik egységekkel.

Ha több képessége hatása aktiválódik egyetlen esemény miatt, azok milyen 
sorrendben történnek meg? Az aktív játékos dönti el, hogy milyen sorrendben oldja 
meg azokat. Azonban, mindegyik akciót teljesen meg kell oldjon, mielőtt rátérhetne 
a következőre. Nem szakíthatsz meg egy akciót egy másikkal.
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Nem választhatsz ki olyan rendeletet, aminek képességét nem tudod 
teljesen végrehajtani.




