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A JÁTÉK KEZDETE 

A játékosok döntsék el, hogy melyik oldalon szeretnének játszani (Unió vagy 
Konföderáció), és ennek megfelelően helyezzék el úgy a játéktáblát, hogy a 
legközelebb üljenek az általuk képviselt oldalhoz.  

Mindegyik játékos vegye magához a kártyáit és a számlálóinak 
készletét. A fekete jelölőket tegyétek a „Blockade” (blokádsáv) és 
„Europe” (Európa-sáv) kezdőmezőire (egy „S”-sel jelölt mező).  
 

Mindenki távolítsa el a paklijából az „I”-es és a „II”-es számú 
kártyákat, amiket különítsetek el két-két különálló pakliba.            
Az egyik játékos „I”-es, illetve „II”-es számú paklijai a játéktábla 
egyik oldalára, míg a másik oldalt képviselő játékos „I”-es, illetve 
„II”-es számú paklijai a másik oldalára kerülnek. Ezek majd a saját 
paklidhoz lesznek hozzáadva, amikor a dobópaklidat összekevered.  

 

Távolítsd el az I-es 
és a II-es számú 
kártyákat, és tedd 
őket külön pakliba. 

Mindketten keverjétek össze a megmaradt kártyáitokat, és tegyétek azt a játéktérre 
képpel lefelé fordítva. Ezek a paklik alkotják a saját húzópaklitokat.  
 

A Konföderáció játékosa öt kártyával, míg az Unió játékosa hat kártyával kezd a 
játékban, amit mindketten a saját paklijukból húznak fel.  
 

Tegyétek fel a hadsereg-számlálókat a játéktáblára: 
 

Az Unió játékosa:  
 

 Egy 3-as erősségű hadsereget Washingtonra. 
 Egy-egy 2-es erősségű hadsereget Harper’s Ferryre, Kentuckyra, és Cairora. 
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Az Konföderáció játékosa:  
 

 Egy 3-as erősségű hadsereget Manassasra. 
 Egy-egy 2-es erősségű hadsereget Front Royalra, Savannah-ra, és New Orleans-ra. 
 Egy-egy 1-es erősségű hadsereget Nashville-re, Fort Henry és Donelsonra, és Fort 

Monroe-ra. 
 

A játékot az Uniós játékos kezdi.  

 
A KÁRTYÁK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A Lincoln egy kártyajáték, aminek a játéktáblája a kártyák működésének a 
megértésében segít. 

Mindegyik játékos saját paklival 
rendelkezik, amiből húzhat. Amikor a saját 
paklid elfogy, akkor keverd össze a 
dobópaklid, hogy egy új húzópaklit alkoss. 
Ezzel a kártyák visszakeverednek. Azonban, 
ahányszor újrakevered a paklid, mindig új 
kártyák kerülnek hozzá. Az Unió paklija 
idővel egyre erősebbé válik, míg a 
Konföderáció paklija egyre gyengébbé.  

 

A kártya tetején lévő terület tartalmazhat 
egy hadsereget (1-es, 2-es, vagy 3–as 
erősséggel), egy hajót, egy erődöt, vagy egy 
politikust. Ez a kártya egy 3-as erősségű 
hadsereget ábrázol.  

Egy 1-es erősségű hadsereg. 

A legtöbb kártya többféle módon is 
használható. A kártyák többségének a 
tetején egy külön terület van, amely egy 
szimbólumot tartalmaz. Ez lehet egy 
hadsereg (1-es, 2-es, vagy 3-as erősséggel), 
egy hajó, egy erőd, vagy egy politikus (aki 
befolyást gyakorol Európában).  
A szimbólum mellett a szükséges kártyák száma jelenik meg, amit az adott egység 
toborzásához kell eldobni a kezekben tartott lapokból. Nagyon fontos megjegyezni, 
hogy amikor a kártya tetején lévő egység felépítéséhez kártyát használsz, akkor azok a 
kártyák kikerülnek a játékból.  
 
Egyedül az 1-es erősségű kártyák toborzása más: amikor felépíted az egységet, nem 
távolítod el a játékból a felhasznált kártyákat, hanem használat után a dobópaklidra 
dobod (azaz nem veszik el véglegesen, mert vissza lesz keverve).  
 
A kártya bal oldalán három szimbólum tűnhet fel, amelyek a következők:  
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Parancsnokság (egy sárga csillagban látható): A parancsnokot a 
csatában használod és hozzáadódik a hadsereged erősségéhez.  

Mozgás (egy vonatként ábrázolva): A mozgást az egységeid 
mozgatására használhatod.   

Haditengerészeti mozgás (egy hajóként ábrázolva): A mozgás 
lehetővé teszi, hogy tengeri egységeket mozgass (csak az Unió
játékosának van erre lehetősége).    

Végül, néhány kártya „Akció”, „Szabad akció” 
és „Előny” jelöléssel rendelkezik. Az akció-
kártyák költsége egy akciódba kerül, és a 
szokásos akciók mellett szabad akciók is 
kijátszhatók. Arra viszont nincs korlátozás, 
hogy hány szabad akciót végezhetsz el a 
játékfordulód során. Az előnyök egy akción 
változtathatnak, ami ebben a játékban általában 
a harci erősségek módosítását jelentik. Az 
előnynek nincs akcióköltsége. 

 

Az „Akció”, a „Szabad akció” és az 
„Előny” a kártyák alján olvasható. 
Ebben a példában ez a kártya egy szabad 
akció.   

Egy kártya a kijátszásakor csak egy célra használható. 

A JÁTÉKMENET 

A játékosok a fordulók során hajtják végre az akcióikat. Az aktív 
játékos a fordulója során két akciót végezhet el (plusz bármennyi 
szabad akciót).  
 

Miután a játékos végzett az akciójával, újra feltölti a kezében 
tartható kártyák számát, a rá vonatkozó korlátig: 
 

 A Konföderáció játékosának a kezében tartható kártyáinak 
száma függ az Unió blokádjának az állapotától, amit az a szám 
jelez, ami a blokádsávon álló fekete játékjelölő elfoglalt mezője 
mellett van.  

A blokádsáv bal oldalán a Konföderáció játékosának a kezében tartható lapjainak a száma, a jobb 
oldalon az Unió játékosának szerezhető győzelmi pontjai láthatók. 
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 Az Unió játékosának a kezében tartható lapok száma mindig hat kártya. 

 
Amikor kifogy a húzópaklid és kártyákat kell húznod, akkor keverd össze a 
dobópaklid és készíts egy új húzópaklit. Az új kártyákat is add hozzá: 

 Az első visszakeverésnél add hozzá az „I”-es kártyákat. 
 A második visszakeverésnél pedig a „II”-es kártyákat. 

 A játék végének az egyik feltétele, hogy az Unió játékosa nem tud több kártyát 
hozzáadni a paklijához (azaz, az Unió játékosa nem kap egy harmadik 
visszakeverést).  
 

A Konföderáció játékosa annyiszor keverheti vissza a dobópakliját, ahányszor 
szükséges, de a második visszakeverés után nem ad új kártyákat a paklijához.  

 Amikor az Unió játékosa megkeveri a kártyáit, nézze meg a győzelmi pontjait: 
 

 Ha az első keverésnél a győzelmi pontja kevesebb, mint 2, akkor azonnal a 
Konföderáció játékosa nyer.  

 Ha a második keverésnél a győzelmi pontja kevesebb, mint 5, akkor azonnal a 
Konföderáció játékosa nyer.  

 A győzelmi pontokat a játéktáblán egy hatszögletű ábrában 
lévő számok mutatják. A pontokat csak az Unió játékosa 
számolja, a helyszínek feletti teljes irányítás megszerzése, és 
a blokádsávon, a jelölő helyzete alapján.  

 
A győzelmi pontok egyes helyszíneken. 

Chattanooga 1, Atlanta pedig  
2 győzelmi pontot ér. 



 

AZ AKCIÓK  
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Amikor te vagy az aktív játékos, akkor hat akció áll a rendelkezésedre. Ezek a 
következők: 

  egység toborzása, 
 hadsereg mozgatása, 
 egy támadás bejelentése egy vitatott terület ellen, 
 kártyák eldobása, 
 kártyaakció, 
 passzolás. 

 Az akciók egymástól függetlenek. Mielőtt elkezdenéd a második akciód, előtte be kell 
fejezned az azt megelőző akciót. Tehát a harc előtt, különböző akciókkal nem tudsz 
egy csatába két különböző irányból egységeket áthelyezni.  

 Akció: Egység toborzása 

Minden kártya tetején van egy különálló rész, amely valamelyik szimbólum egyikét 
tartalmazza: 

 

Egy egység (1-3-ig erőséggel). 

 
Egy erőd (csak a Konföderáció játékosának van). 

Egy hajó. 

 
Európai befolyás (politikus arcképe). 

 
Ahhoz, hogy megszerezd a kártya előnyét, el kell dobnod annyi lapot a kezedből, 
amennyit a kártya ábrázol. A kifizetésre használt kártyák a dobópaklidra kerülnek. Ha 
a toborzásra használt kártya 1-es erősségű, akkor szintén a dobópaklira kerül (tehát 
később újrafelhasználható), de az összes többi kártya véglegesen kikerül a játékból.  

 A hadsereg toborzásához egy kártyát kell eldobnod. Ha a 
kártya szimbóluma két kártyát mutatna, akkor a kezedből két 
kártyát kellett volna eldobnod. A toborzásra használt kártya 
véglegesen kikerül a játékból, kivéve, ha az egy 1-es erősségű 
hadsereg. 

 Ha kijátszol egy hadsereg-, vagy egy erődkártyát, tedd a vele egyező számlálójelölőt 
annak a helyszínnek az egyik felére, amit választottál.  
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Nincs korlátozva, hogy egy helyszínre mennyi számlálójelölőt tehetsz, az erődöket is 
beleértve. A helyszínnek, ahova lehelyezted azt a jelölőt, csatlakoznia kell egy 
vasúthálózati utánpótlás-forráshoz (a játéktáblán, a helyszínek közötti vonalak).  

 

Egy Uniós hadsereg-
számláló. 

Egy Konföderációs 
erődszámláló. 

Csatlakozhat egy vitatott területen keresztül is, ha a 
vasúthálózat áthalad az adott helyszín felén, amit 
elfoglalsz. Az Unió részére csak Washington áll 
rendelkezésre, mint utánpótlás-forrás. A Konföderáció
Richmondból vagy Atlantából követheti nyomon az 
utánpótlást.  

 A vasútvonalak összekapcsolják a helyszíneket. 
Egy helyszínt akkor irányítasz, ha az a hadsereged színében van, és nem áll ott az 
ellenfél egysége. Akkor is te irányítasz egy helyszínt, ha a hadsereged vagy a 
zászlójelölőd áll ott, és a helyszín nem vitatott terület.  

 Ha egy hajókártyát játszol ki, a blokádsávon lévő 
jelölőd mozgasd egy mezővel a javadra (amely feléd 
halad).  

 
Hajókártya szimbólum. 

Európai befolyásszimbólum. 

Ha egy Európai befolyáskártyát játszol ki, akkor az 
Európa-sávon lévő jelölőd mozgasd egy mezővel a 
javadra (amely távolodik tőled).  

 
A jelölőd soha nem mozgathatod túl a sávon. Ha eléred a sáv végét, akkor nem tudsz 
továbbhaladni abba az irányba. 

 

Akció: Hadsereg mozgása 

A hadsereged két helyszín közötti mozgásához, el kell 
dobnod egy kártyát, rajta a mozgás szimbólumával.            
A kártya, amit kijátszol, a dobópaklidra kerül (ami 
visszakerül, amikor visszakevered). Ezután mozgatod: 

 Mozgás szimbólum. 



 

 Egy helyszín néhány, vagy az összes hadsereg-számlálóit a vasúthálózat mentén egy 
szomszédos helyszínre, VAGY  

 Egy hadsereg-számlálót, az általad választott barátságos irányított helyszínre, ahol 
képesnek kell lenned, hogy a barátságos irányított helyszíneket nyomon tud követni 
a vasúthálózaton keresztül (ezek lehetnek vitatott helyszínek, - ha ez így van, akkor 
ellenőrizned kell a helyszínre be- és kilépő vasúthálózatot).  

Ha egy olyan helyszínre kerülsz, ahol nincs az ellenfelednek hadsereg-számlálója, 
akkor annak a helyszínnek az irányítását átveszed (ami azt jelenti, hogy eltávolítod az 
ellenfeled számlálóját, vagy leteszed a sajátod). A mozgást meg kell szüntetned, ha egy 
ellenséges irányítás alatt álló, vagy az ellenfél által elfoglalt helyszínre érkezel.  
 

Mozoghatsz egy olyan helyszínre is, amit az ellenfeled foglal el, ami ebben az esetben 
csatához vezet. Amint belépsz egy ilyen helyszínre, a csata elkezdődik.                            
A Konföderáció játékosa soha nem mozoghat az Unió oldalán a felső három 
helyszínre. Az erőddel nem tudsz mozogni. A tengeren való mozgáshoz pedig, lásd a 
„Haditengerészeti mozgás” részt.  

 
Haditengerészeti 

mozgásszimbólum.  Haditengerészeti mozgás 
 Csak az Unió játékosa képes haditengerészeti mozgásra. 
Egyetlen akcióként kijátszhat egy, vagy több haditengerészeti 
mozgásszimbólummal rendelkező kártyát, hogy egy 
hadsereg-számlálót mozgasson mindegyik kijátszott kártya  
Toborozhatsz egy hadsereg-számlálót egy kikötőbe, amit te irányítasz, de ehhez el kell 
dobnod egy hajókártyát a többi mellett. Egy hadsereg-számlálót áthelyezhetsz az egyik 
kikötőből egy másik kikötőbe. Amikor a hadsereg egy megszállt helyszínre érkezik, ott 
csata alakul ki. Savannah-nak és New Orleans-nak +1 védelmi módosítója van, míg 
Fort Monroe-nak +2. Ne felejtsd el, hogy a hajókártyákat a használat után el kell dobni 
(azaz, nem véglegesen, hanem majd vissza lehet keverni azokat). 

 

Akció: Egy támadás bejelentése egy vitatott helyszín ellen. 

után. 

Ha már van egy olyan hadsereg-számlálód egy olyan helyszínen, ami vitatott terület 
(vagyis tartalmazza az ellenfeled és a saját egységeidet), és szeretnéd megtámadni 
azokat az egységeket, akkor nem kell fizetned egy kártyával, hogy támadhass.              
A támadási szándékod egyszerűen csak kijelented.  

 

Akció: Kártyák eldobása 
Tegyél egy vagy több kártyát a dobópaklidra.  
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Akció: Kártyaakciók 

Akció: Passzolás 

Végezd el a kártyán feltüntetett akciót. A további részletékért lásd „A kártyaakciók 
magyarázata” részt. A kártyákat használat után dobd el (azaz, nem véglegesen, hanem 
majd vissza lehet keverni azokat). 

 

Ez az akció is választható, de akkor nem végezhetsz semmit. 

 

A CSATA 

A harc akkor alakul ki, amikor egy játékos az egységeit az ellenfele által elfoglalt 
helyszínre helyezi, vagy amikor egy vitatott terület ellen bejelenti a támadást (ott 
mindkét oldal egységei jelen vannak). A csata végrehajtása: 
 
1. Ha a támadó a vasúton keresztül mozog, hadseregét a vasúthálózat által elért 
helyszín-félre teszi le. A védekező a támadás alatt az összes hadsereg-számlálóját a 
helyszín-félre helyezi (tehát az nem fontos, hol kezdtek a hadsereg-számlálói, mindig 
odakerülnek, ahol harc van). Az erődök minden esetben ott maradnak, ahol állnak. 
Csatában akkor vesznek részt, ha a hozzá tartozó felét támadják.  

 
2. A támadónak most ki kell játszania egy kártyát képpel lefelé 
fordítva. Néhány kártya rendelkezik egy parancsnoki értékkel, 
amit egy sárga csillagban lévő szám jelez. Amikor ezt a kártyát 
felfeded, a parancsnoki érték hozzáadódik a hadsereged 
erősségéhez. Amikor a csata befejeződik, bármelyik játékos által 
kijátszott kártyákat el kell dobni (de nem véglegesen).  

 
Parancsnoki szimbólum 

3. A védekező választhat, feláll és harcol, vagy visszavonja a hadseregét (lásd a 
„Visszavonás” részt): ha úgy dönt, hogy feláll és harcol, akkor képpel lefelé kijátszhat 
egy parancsnoki kártyát (nem kötelező).   

 
4. Mindegyik oldal most felfedi a kártyáit és 
összegzik az erejüket. Ez a hadsereg-
számlálók összeadott, és a parancsnoki 
kártya értéke.  

 
Ebben a példában a hadsereg erejének a 
teljes összege 6 (1+2+3). 



 

Az erődszámláló 3-as védekező erővel rendelkezik. Ha a 
támadó vasúton halad és a hálózaton van egy védelmi 
módosító (például Manassas +1 értéket ad a 
védekezőnek), akkor ez hozzáadódik a védekező 
összértékéhez. Ne feledjétek, hogy egy hadsereg nem 
részesülhet az ellenfél színének a védelmi módosítójából 
(például az Unió játékosa nem részesülhet a Manassas 
védelmi módosítójából). Ha a támadás a vitatott 
helyszínen belül történik, a védelmi módosítók nem 
alkalmazhatók.  

Néhány helyszín védelmi 
módosítót kap, ha a támadó 
vasúttal halad; például 
Manassas +1-et ad a 
védekezőnek. 

5. A legmagasabb erősséggel rendelkező játékos lesz a nyertes. Amennyiben 
döntetlen, a védekező a nyertes.  

 6. Most a veszteségek összeszámolása következik. A győztes játékos elveszíti az összes, 
csatában álló hadsereg-számlálói darabszámának a felét, lefelé kerekítve (azaz, ha 
három számlálója van, akkor egyet veszít). A győztes játékos dönti el, hogy melyik 
számlálót dobja el. A vesztes játékos szintén elveszíti az összes, csatában álló 
hadsereg-számlálói darabszámának a felét, de felfelé kerekítve (azaz, ha három 
számlálója van, akkor kettőt veszít). Eldöntheti, hogy melyik számlálót dobja el.  
Az erődszámlálók is beszámíthatók veszteségként. Minden elvesztett hadsereg-
számlálót tegyél vissza a készletbe. A győztes játékos nem veszíthet több számlálót, 
mint a vesztes játékos, - az ő vesztesége mindig egyenlő vagy kevesebb lesz. Ne 
feledjétek, hogy a veszteségek a hadsereg-számlálók darabszámán alapulnak és nem a 
teljes erősségen, ezért az alacsony értékű számlálók a hadseregben felhasználhatók a 
veszteségekre.  
7. A visszavonulások levezetése. Ha a védekező veszít, a megmaradt hadsereg-
számlálóit visszahelyezi a következő összefüggő helyszínre (nem egyszerűen 
visszavonul a helyszín másik felére). Dönthet úgy, hogy feloszlatja az erőit és 
különböző helyszínekre vonul vissza, ahol barátságos irányított helyszínre kerül vagy 
olyan helyszín felére, ahol barátságos egységek tartózkodnak. Ha a támadó veszít, 
visszavonul arra a helyszínre, ahonnan támadott. Ha a támadó egy helyszínen belül 
támadott, akkor neki egy következő összefüggő barátságos helyszínre kell 
visszavonulnia. Ha akarja, feloszlathatja a visszavonuló hadsereget. Ha egy hadsereg-
számlálónak nincs egy olyan összefüggő ösvénye, amin visszavonulhat, akkor el kell 
távolítani a játékból. 

8. Ha a játékos az egyetlen a korábban még az ellenfél által 
elfoglalt területen, akkor most átveszi az irányítást. Lehelyez 
ide egy zászlójelölőt. Az irányításjelölőt csak akkor veszíti 
el, ha az ellenfele megszerzi az irányítást a terület felett 
(azaz egyetlen megszálló lesz). Az Unió és Konföderáció 

zászlójelölői. 
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9. Az Európa-sávon lévő jelölőt mozgasd annyi mezővel, mint a vesztes játékos által 
vesztett hadsereg-számlálók száma. A jelölőt ezzel a győztes javára mozgatják. Ha a 
Konföderáció játékosa elfoglal és irányít egy kék színű helyszínt, további egy pontot 
szerez az Európa-sávon. Ugyanakkor ez elvész, ha később elveszíti a helyszínt.  
 

Ne feledd, hogy a csata után az aktív játékos végül kártyákat húz fel, hogy feltöltse a 
kézben tartott kártyák számát, miután befejezte a fordulóját. A nem aktív játékos ezt 
nem teheti meg, ami azzal jár, hogy a következő fordulót csökkent számú kártyával 
kezdi. 
 

A hadsereg visszavonása 
 

A védekező játékos dönthet úgy, hogy nem csatázik. Ezt a döntést akkor hozza meg, 
amikor a támadó kijátszik egy kártyát képpel lefelé fordítva, de még azt nem fedte fel 
(ezt a kártyát utána eldobják). Ha eredetileg az egész helyszínt irányította, akkor a 
támadás iránya felől visszavonja a helyszín másik felébe. Amennyiben, eleve csak a 
helyszín egyik felében tartózkodott (vitatott helyszínen), akkor egy összefüggő 
helyszínre kell visszavonnia a hadseregét. Csak azokra a helyszínekre vonhat vissza, 
amit ő irányít, vagy olyan vitatott helyszínre, ahol már állnak az egységei. Nem vonhat 
vissza olyan fél-helyszínen át, ahol az ellenfelének az egységei tartózkodnak (ezért 
fontos, hogy a vasúthálózat egy helyszínre összpontosuljon). Amikor a visszavonás vagy 
visszavonulás mellett dönt, feloszlathatja a haderejét különböző helyszínekre.  
 

Egy erőd nem vonható vissza, így azon a helyszín-félen marad, ahová lehelyezted. Ha 
visszavonulsz, és egy, vagy több erődöt hagysz magad mögött, akkor a csata az erődök 
és az ellenfél között zajlik le.  
 

Az Unió játékosa visszavonhatja a hadseregét, vagy visszavonulhat egy olyan 
helyszínről, amit haditengerészeti mozgással ért el, egy haditengerészeti 
mozgásszimbólummal rendelkező kártya kijátszásával. Az egységek visszakerülnek 
Washingtonra. Ha az Unió játékosa nem tudja kijátszani a szükséges kártyát, az 
egységek nem vonhatók, vagy nem vonulhatnak vissza, ami azt jelenti, hogy 
elpusztulnak. 
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A JÁTÉK VÉGE 
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A játék akkor ér véget, ha az alábbi feltételek egyike teljesül: 
 

 Az Unió játékosa nem tud még az első kártyakeverés előtt 2 győzelmi pontot 
szerezni, ez így konföderációs győzelemmel végződik.  

 

  Az Unió játékosa nem tud a második kártyakeverés előtt 5 győzelmi pontot 
szerezni, ez így konföderációs győzelemmel végződik.  

  Az Unió játékosa harmadszorra is kimeríti a pakliját (azaz, 
nem tud több kártyát hozzáadni a paklijához). Ebben az 
esetben az Unió játékosa összeadja a pontszámait, és ha ez 
12, vagy annál több pont, győzedelmeskedik. Egyébként a 
konföderációs játékos győzedelmeskedik. A győzelmi 
pontok értékei a játéktáblán feltüntetett hatszögekben 
(hexákban) találhatók. A blokádsáv aszerint jutalmazza a 
játékost, ahol a pontjelölő áll. Az Unió játékosa azt a 
győzelmi pontszámot kapja, ami a pontjelölő pozícióján 
van.  

 

A győzelmi pontokat a 
játéktábla hatszögeiben lévő 
számok jelzik.  

 A Konföderáció játékosa azonnal nyer, ha a pontjelölő eléri az Európa-sáv 
konföderációs végét, azt feltételezve, hogy Európa belép a háborúba (ez nem 
olyasmi, mint ami történelmileg megtörténne, de az Unió játékosa őszinte marad).  
 

 A Konföderáció játékosa automatikusan nyer, ha az Unió játékos fordulójának a 
végére Washingtont irányítja. Az Unió játékosa automatikusan nyer, ha a 
Konföderációs játékos fordulójának a végére, Vicksburgot és Richmondot irányítja. 

 



 

A KÁRTYAAKCIÓK MAGYARÁZATA 

Blokád/Tervezés 
Ez egy szabad akció, ezért nem számít a két akciódba. Húzz fel három kártyát a 
paklidból. Ne feledd, hogy ha több kártya van a kezedben a fordulód végére, mint 
amennyi az engedélyezett, akkor megtarthatod az összes lapot, nem kell eldobnod. 

 
Lovassági rajtaütés 
Játszd ki akcióként. A másik játékosnak véletlenszerűen el kell dobnia két kártyát a 
kezéből. Ennek a kártyának a hatása semlegesíthető, ha az ellenfél azonnal egy Lovassági 
rajtaütés kártyával válaszol a kártyahatás megszakításként. Ha ez megtörténik, azonnal 
húzhat egy cserekártyát. 
 

Magaslat 
Ez egy előnykártya, ami azt jelenti, hogy egy másik akcióval együtt játszod ki. Akkor is 
kijátszhatod, amikor egy csatában védekezőként veszel részt. Játszd ki a kártyát, amikor 
az ellenfeled egy képpel lefelé fordított kártyát tesz le, de még azt nem fedte fel. Ezt a 
kártyát kijátszhatod még a parancsnoki értékhez is. 
 

Papírpénz/Gyapotkötvény 
Játszd ki akcióként. Két egységet toborozhatsz a megfelelő két kártya kijátszásával 
kezedből. Ne dobj el további kártyalapot, hogy kifizesd a kártyák költségét. A két kártya 
a dobópaklira kerül, vagy véglegesen kikerül a játékból, ahogy ezt az egység 
toborzásának a szabályai előírják (az 1-es erősségű kártyák a dobópaklira kerülnek, a 
nagyobb értékű kártyák végleg kikerülnek).  

 Vasúti mozgás 
Áthelyezheted egy vagy két hadsereg-számlálód egy olyan helyszínre, amelyhez 
szabályosan kapcsolódsz. Az egységek különböző helyekről indulhatnak, és máshová 
érkezhetnek is. Nem helyezheted őket az ellenfeled által elfoglalt helyszínre, így nem 
tudsz csatát kezdeményezni. Áthelyezheted egy olyan helyszínre, amit az ellenfél irányít, 
de csak ahol még nincs hadsereg-számlálója. Ne feledd, hogy ha egy ilyen helyszínre 
mozogsz az első hadsereg-számlálóddal, a második számlálód már mozgatható ezen az 
új helyszínen keresztül egy továbbiba.  

 Megerősítés 
Ezt a kártyát kijátszhatod, ha védekező vagy, ugyanolyan módon, mint a Magaslat
kártyát. Ez a kártya lehetővé teszi, hogy egy hadsereg-számlálót egy szomszédos és egy 
összekötött helyszínről egy csata helyszínére mozgass, és az ottani hadsereg erejéhez 
hozzáadd a mozgatott hadsereg erejét. Ha a támadó éppen a helyszínre lépett, akkor 
bármelyik vasúthálózatot használhatod a helyszínre érkezésre. Ha a támadó már a 
helyszínen van, akkor csak azt a vasúthálózatot használhatod, amelyik ahhoz a helyszín-
félhez csatlakozik, amit a hadsereg-számlálóid elfoglalnak. Nem használhatod ezt a  
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kártyát, ha te vagy a támadó. 
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KÉRDÉSEK A FRONTVONALRÓL 

A következő megjegyzések és kérdések a frontvonalon álló 
tábornokainktól érkeztek, hogy az újoncokat átnavigálják a Lincoln játék 
kényesebb pontjain.  

 
 

KÉRDÉS: Véglegesen csak akkor kell eltávolítani a kártyákat, ha a 
kártya tetején lévő akciókért használjuk őket? Ha egy kártyát bármilyen 
más akcióra használunk („fizetni” a kártya tetején lévő akcióért, hogy 
egy lenti ikont használjunk, vagy a kártya szövegét), akkor ezt a kártyát 
csupán csak el kell dobni?  

VÁLASZ: Igen, véglegesen akkor dobsz el egy kártyát, ha a felső részből 
építesz (azaz toborzol egy egységet). Azokat a kártyákat, amikkel 
„fizetsz”, vagy bármilyen más célra használod, csak eldobod, nem 
kerülnek ki véglegesen a játékból.  
 

KÉRDÉS: Ha van egy hadsereg- és erődszámláló halom a játéktáblán, 
az ellenfelem megnézheti, hogy mit tartalmaz ez a halom? 

VÁLASZ: Igen, megnézheti. 
 

KÉRDÉS: Megnézheti az ellenfelem az eldobott és véglegesen 
eltávolított kártyáimat?  

VÁLASZ: Nem nézheti meg. 
 

KÉRDÉS: Csak olyan helyszínen tudsz egységeket toborozni, amit te 
irányítasz. Egy helyszín mikor irányított, és mikor vitatott?  
VÁLASZ: Akkor irányítasz egy helyszínt, ha az a hadsereged színében 
van (azaz a kék helyszínt az Unió játékosa irányítja), és nincsenek ott az 
ellenfeled egységei. Szintén te irányítod azt a helyszínt, ha a te egységed 
vagy zászlójelölőd van ott és nincsenek ellenséges egységek. Egy vitatott 
helyszín tartalmazza az ellenfél egységeit és a tiédet (mindegyik oldal 
elfoglal egy fél-helyszínt). 

 

∞ 
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KÉRDÉS: Tudok-e egy vitatott helyszínen keresztül mozgatni egy 
hadsereget? 

VÁLASZ: Egy vitatott helyszínen keresztül nem, de beléphetsz oda. Meg kell 
szüntetned a mozgást, ha belépsz az ellenfeled által elfoglalt, vagy irányított 
helyszínre.  
 

KÉRDÉS: Amikor egy hadsereget vagy egy erődöt toborzol, azt leteheted 
egy helyszín bármelyik felére. A szabályok szerint az erődök nem 
mozoghatnak, így csak akkor vehetnek részt a csatában, ha azt a helyszín-
félt megtámadják, ahol az áll. Tehát toborozhatok egy helyszín mindegyik 
felére erődöt? 

VÁLASZ: Igen, toborozhatsz. 
 

KÉRDÉS: Ha egy ellenséges egység a helyszín másik felére mozog, ahol 
egységem van, akkor támadás alatt azonnal áthelyezhetem az egységeimet a 
helyszín-félre? 

VÁLASZ: Igen. 
 

KÉRDÉS: Ha az Unió játékosa irányítja Richmond felső felét és a 
Konföderáció játékosa visszavonul alsó felébe, ezzel a richmondi sereg el lett 
vágva az összes utánpótlástól, ami a Konföderációval összeköti (mivel az 
összes vasúthálózat a felső részen fut)? 

VÁLASZ: Igen. 
 

KÉRDÉS: Egy egység nem vonható vissza egy olyan fél-helyszínen 
keresztül, ahol az ellenfél egységei állnak (ezért fontos, hogy a vasúthálózat a 
helyszín melyik feléhez csatlakozik). Az előző kérdés folytatásaként, ha a 
Konföderációs egységeknek Richmond alsó feléből vissza kell vonulniuk 
miután megtámadták őket az Uniós erők, Richmond felső részéből 
egyáltalán visszavonulhatnak, mert az összes vasúthálózat ki-és belépő 
vonala Richmond felső felén fut keresztül (amit az Unió játékos irányít)? 

VÁLASZ: Nem, nem tudnak visszavonulni, ezért el kell távolítani azokat a 
játékból. 
 

KÉRDÉS: A blokádsávon ábrázolt győzelmi pontok halmozódnak? 
VÁLASZ: Nem, csak a sávmező melletti győzelmi pontszámot szerzed meg, 
ahol állsz.  

 



 

Számos társasjáték, a sajátjaim közül több is, bizonyosan a váratlan események, 
egybeesések, fordulatok sorozata miatt jön létre. A Lincoln is egy közülük. Sok évvel 
ezelőtt kezdtem el dolgozni a játékon a Mayfair Games utasítására, akiknek az 
Amerikai polgárháborún alapuló játéksorozatán dolgoztam. Bonyolult okok miatt, 
végül a tervezést nem tették közzé és a prototípus más, otthont nem találó projektek 
tömegében elhervadt. Egy véletlen találkozás hozta meg a lehetőséget Will 
Townshenddel az Egyesült Királyság játékkiállításán, hogy bemutathattam a játékot a 
PSC Games-nek. Azt mondják, a többi már történelem.  
 
Amiért szeretem, az a mögöttes játékmechanizmus, a „pakli megsemmisítése” a 
pakliépítéssel ellentétben. A játék folyamán el kell dönteni, hogy melyik kártyát kell 
feláldozni a pakliból azért, hogy lehetővé váljon egy katonai egység építése. A túl sok 
egység építése is problémát okozhat a mozgás és csata terén, amely úgy gondolom, 
hogy a déli államok nehézségeit szimulálja, ahogy a háború elhúzódott – különösen 
az a módszer, hogy miként kellett „megenniük” a vasúthálózatot, hogy vasat 
biztosítsanak a muníciókhoz.  
 
A Lincoln játék nem az Unió és a Konföderáció közötti háború pontos szimulációja. 
A valóságban észak sokkal erősebb pozícióban volt, mint ahogy ábrázolva van. 
Jobban szeretek arra gondolni, hogy a játék újraalkotja azt a nyomást, amiben 
Lincoln dolgozott, mikor nem vette észre az ellenfél valódi gyengeségeit. Az Unió 
játékosnak egy nagyon jó játékot kell játszania, hogy győzzön, mert néhány hiba már 
a háborúba fog kerülni. Délnek pedig jól kell kihasználni a kezdeti pozícióját, mert a 
háború előrehaladásával csökken az erőforrása.  
 
Remélem, hogy élvezni fogod ezt a jól ismert időszakot. 

 

Martin Wallace 

Tervezői megjegyzés 
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