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1. WPROWADZENIE

Aleksander Wielki umierając w 323 r. p.n.e. nie wyznaczył
następcy, który objąłby władanie nad całością powstałego 
w wyniku podbojów imperium. Wkrótce po śmierci króla
jego wodzowie rozpoczęli zmagania - każdy z nich pragnął
zostać regentem lub wręcz następcą na tronie Aleksandra.
Do roku 303 p.n.e. żadnemu z nich nie udało się tego
osiągnąć, porzucili więc mrzonki o imperium i skoncen-
trowali się na umacnianiu swoich własnych królestw.
SUKCESORZY ALEKSANDRA WIELKIEGO to gra dla czterech
osób, odtwarzająca czasy walk o imperium. Każdy z graczy
reprezentuje stronnictwo złożone z co najmniej dwóch
wodzów, starając się odnieść zwycięstwo dzięki podbojom
lub przez uzyskanie największych praw do tronu.

" Igrzyska rozpoczęte. Zawodnicy wstępują w szranki. Raz
wszczęta wojna miała trwać z niewielkimi przerwami lat
czterdzieści (choć rok 301 stanowi granicę dzielącą wyraźnie
ten okres na dwie połowy o nieco różnym charakterze). 
W zmaganiach tych brały udział armie tak wielkie, jakich
przed Aleksandrem nie znała Hellada, a w ich szeregach wal-
czyli żołnierze macedońscy i greccy obok synów dalekich
krain Azji.

W świecie, w którym bardzo wiele w bardzo krótkim cza-
sie się zmieniło, przeobraziło się również oblicze wojny. 
W starej Helladzie miast - państw bitwa sprowadzała się
przede wszystkim do starcia dwóch ciężkozbrojnych linii
hoplitów. Zwyciężał silniejszy, przełamując wreszcie szeregi
przeciwnika. Zwyciężywszy, zadowalał się ucieczką poko-
nanego i nie starał się go zniszczyć. Nie było to zresztą łatwe.
Do pościgu trzeba by posiadać konnicę, a tą Grecy nie umieli
się jeszcze posługiwać. Zwyciężony znajdował często
schronienie w murach obronnego miasta, a że nie znano
machin oblężniczych, było to schronienie pewne i zazwyczaj
tylko głód mógł je wreszcie zmusić do poddania. Wojny
bywały zatem żmudne i długotrwałe, na ogół jednak niezbyt
krwawe i niemal nigdy niczego nie rozstrzygały w sposób
ostateczny. 

Dopiero Aleksander - a przed nim już jego ojciec Filip
zaczął dążyć świadomie do pełnego wykorzystania odnie-
sionego zwycięstwa. Ważniejszy od starcia dwóch linii
piechoty staje się teraz zręczny manewr zmierzający do
oskrzydlenia nieprzyjaciela. Do tego celu służy przede
wszystkim jazda, której znaczenia w bitwie nikt już odtąd nie
będzie lekceważyć. Ona też ściga uciekających, wybija ich
lub przynajmniej nie dopuszcza, by powrócili do walki.
Postęp techniczny dostarcza nowych potężnych środków
materialnych zarówno obrońcom miast, jak i wojskom, które
je oblegają. Na murach i pod murami, na pokładach okrętów
wojennych, a nawet na polach bitew pojawia się swego
rodzaju artyleria w postaci różnych typów katapult i balist.
Machiny oblężnicze kruszą wały obronne, ułatwiając zdoby-
cie miasta szturmem.

Świetni dowódcy, z których wielu wyszło ze szkoły
Aleksandra, godni siebie przeciwnicy, uczą się nadal od
siebie wzajemnie, a wiodąc swoje armie do zwycięstw, sto-
sują nie znane dotychczas i nigdy przedtem nie
sformułowane zasady strategii i taktyki. Dążą teraz już nie
tylko - jak to bywało  dawniej - do utwierdzenia swej przewa-
gi, ale do zupełnego zniszczenia sił nieprzyjaciela. Bitwy
stają się krwawsze - nieraz jedna rozstrzyga o losach kam-
panii - wojny toczą się szybciej, bardziej metodycznie i druz-
gocąco."

Anna Świderkówna "Hellada królów", PIW, Warszawa 1999,
s. 27.

2. JAK ODNIEŚĆ ZWYCIĘSTWO

2.1 Uwagi ogólne
Grę można wygrać na trzy sposoby. Po pierwsze, można
zostać prawowitym następcą Aleksandra poprzez zgro-
madzenie 18 punktów Praw do Tronu. Punkty te można
uzyskać poprzez kontrolowanie osób z rodziny królewskiej,
zorganizowanie pogrzebu Aleksandra Wielkiego w odpo -
wiednim miejscu i czasie oraz kontrolowanie Macedonii
(dokładny opis patrz 27). Po drugie, można zdobyć po pros-
tu ( ha, ha ! ) 23 punkty zwycięstwa i odnieść natychmias-
towe zwycięstwo albo posiadać najwięcej punktów zwycięst-
wa po zakończeniu gry (patrz 2.3). Punkty zwycięstwa
uzyskuje się dzięki kontrolowaniu prowincji oraz pewnych
kluczowych pod względem ekonomicznym miejsc na plan-
szy (patrz 30). Po trzecie wreszcie, zwycięstwo odnieść
można poprzez obwołanie się regentem w chwili, gdy
Herakles lub Aleksander IV osiągają pełnoletność (patrz 31.5
oraz 31.6). Obwołanie regentem następuje, gdy wymienieni
synowie Aleksandra osiągają pełnoletność, a kontrolujący
ich gracz ma najwyższą ze wszystkich graczy sumę punktów
zwycięstwa i praw do tronu. Obie wymienione wartości są
dodawane tylko podczas ustalania regencji.

2.2 Zwycięstwo natychmiastowe
Odniesienie przez któregoś z graczy natychmiastowego
zwycięstwa oznacza zakończenie gry. Sytuacja taka może
wystąpić w dowolnym momencie gry, rozpoczynając od 
2 Etapu. Gracz odnosi natychmiastowe zwycięstwo, gdy
zgromadzi 23 punkty zwycięstwa (w grze 4-osobowej) lub 18
punktów Praw do Tronu. Obu tych wartości nie można
łączyć podczas ustalania tego rodzaju zwycięstwa. Po osiąg-
nięciu zwycięstwa gracz musi je ogłosić, a następnie utrzy-
mać stan posiadanych punktów do zakończenia etapu lub
do chwili, gdy wszyscy pozostali gracze wykonają czynności
swoich rund (czyli Segmenty Kapitulacji, Tyche, Ruchu 



SUKCESORZY Aleksandra Wielkiego 5

i Zaopatrzenia) - i nieważne jest, która z tych dwóch sytuacji
wystąpi jako pierwsza.

2.3 Zwycięstwo po zakończeniu gry
W sytuacji, gdy żaden z graczy nie ogłosił swojego zwycięst-
wa do zakończenia 5 etapu, punkty Praw do Tronu tracą
swoje znaczenie, a zwycięstwo jest ustalane wyłącznie na
podstawie liczby punktów zwycięstwa. Zwycięża gracz, który
posiada tych punktów najwięcej. W przypadku równych
wyników szalę zwycięstwa przechylają następujące czynniki
(w podanej kolejności):
1) kontrolowanie Macedonii.
2) większa liczba posiadanych jednostek macedońskich  

(lojalnych, królewskich i Srebrnych Tarcz).

3. PRZYGOTOWANIE DO GRY

3.1 Ustawienie początkowe 
GŁÓWNI WODZOWIE: 12 prostokątnych żetonów wodzów
należy umieścić w plastikowych podstawkach.
ŻETONY GARNIZONÓW:  każdy z graczy otrzymuje okrągłe
żetony garnizonów w jednym, wybranym przez siebie
kolorze.
ŻETONY RODZINY KRÓLEWSKIEJ: żetony Aleksandra IV
oraz ciała Aleksandra Wielkiego należy umieścić w Babilonie
(Babilonia). Żeton Heraklesa rozpoczyna grę w Damaszku
(Coele Syria). Żeton Filipa III należy umieścić w odpowied-
nim polu startowym na planszy. Kobiety z rodziny
królewskiej rozpoczynają grę jako postaci nieaktywne (patrz
26.2) w następujących lokalizacjach: Olimpias w Nikopolis
(Epir), Tesalonika w Pelli (Macedonia), Kleopatra w Sardis
(Lidia). 
ŻETONY NIEPODLEGŁOŚCI: należy je rozmieścić po jed-
nym na każdym polu z zielonym obramowaniem. Są to ob -
szary pozostające poza imperium Aleksandra.
ARMIE NIEZALEŻNE: pięć żetonów armii niezależnych
należy umieścić na odpowiednich polach na planszy. Armia
grecka oraz armia Ariaratesa z Kapadocji są aktywne od
początku gry. Pozostałe armie wchodzą na planszę dopiero
po ich aktywacji po zagraniu odpowiednich kart Tyche.
SIEDZIBY LUDÓW NIEZALEŻNYCH: dziewięć sześciokąt-
nych żetonów oznaczających umocnione siedziby ludów
niezależnych należy rozmieścić na planszy na sześciokątnych
polach.
WOLNE POLA: pozostałe po rozmieszczeniu powyższych
żetonów puste pola reprezentują terytoria pod władzą mace-
dońską, są uznawane za przyjazne wobec wszystkich graczy,
dzięki czemu mogą być przez nich szybko zdobyte po
rozpoczęciu gry.

3.2 Przydział i rozlokowanie głównych

wodzów
Z talii należy wyjąć 8 kart wodzów oznaczonych pur-
purowym paskiem i rozdać po dwie dla każdego gracza (w
formie odkrytej). Następnie każdy z graczy rozmieszcza na
planszy swoich wodzów wraz z wojskami we wskazanej na
kartach lokalizacji. Rozpoczyna gracz, który kontroluje
Perdikkasa, a pozostali gracze dokonują swoich rozmiesz-
czeń w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Można ustalić pozycje swoich stronnictw jako Północ -
Południe - Wschód - Zachód, co może być pomocne podczas
toczenia rozgrywki za pośrednictwem poczty elektronicznej

(lub zwykłej, co jest nieco mniej prawdopodobne...) . 
POZOSTALI WODZOWIE: Demetrios i Kassandros wchodzą
do gry w ramach uzupełnień (patrz 31.2 i 31.3), karty pozos-
tałych dwóch wodzów (Eumenesa i Seleukosa) należy wta-
sować w talię kart Tyche. 

3.3 Obrońcy dynastii 
Każdy z graczy otrzymuje żeton "Obrońcy dynastii". Wszyscy
gracze rozpoczynają więc grę jako strażnicy macedońskiego
imperium i obrońcy prawowitego następcy tronu.

3.4 Talia kart Tyche
Po przydzieleniu kart wodzów pozostałe karty należy przeta-
sować i utworzoną w ten sposób talię położyć w dogodnym
miejscu obok planszy.

3.5 Żetony dodatkowe
Żeton etapu gry należy umieścić na pierwszym polu Toru
Etapów ( rok 323 p.n.e. ). Żetony flot, Praw do Tronu i Pres-
tiżu, Filipa III, trzech jednostek specjalnych (Srebrnych
Tarcz, Słoni Indyjskich, Helepolis) należy umieścić na od-
powiednich polach planszy w polu zbiorczym. Na torze
Zwycięstwa i Praw do Tronu gracze umieszczają żetony PPT
(praw do tronu) i PZ (punktów zwycięstwa) w swoim
kolorze na polach o początkowej wartości wyznaczonej na
podstawie kart i kontroli prowincji.

4. PLANSZA

4.1 Prowincje
Obszary lądowe planszy zostały podzielone na prowincje.
Każda z prowincji ma określoną nazwę oraz swoją wartość 
w punktach zwycięstwa, umieszczoną obok nazwy prowincji
w małym, okrągłym żółtym polu. Kontrolowanie prowincji
ma znaczenie podczas określania zwycięstwa w grze,
pozwala także na mobilizację pewnych dodatkowych jed-
nostek. 

4.2 Pola
W każdej z prowincji znajduje się pewna ilość pól. Mogą to
być duże lub małe miasta, siedziby ludów niezależnych lub
pola tranzytowe. Żetony są przesuwane między polami 
i zawsze muszą zakończyć swój ruch na jednym z pól, nie
mogą więc zatrzymać się na drodze łączącej te pola.

4.3 Drogi
Ruch pomiędzy polami musi się odbywać po drogach. 
W grze występują cztery typy dróg: lądowe, morskie, górskie
/ przez cieśniny oraz przez Morze Śródziemne. 

4.4 Pole bazowe
Pole to pozwala na wygodne przechowywanie żetonów
znacznikowych oraz jednostek, które oczekują na wejście do
gry.

4.5 Tor Punktów Zwycięstwa i Praw do

Tronu
Gracze powinni na bieżąco kontrolować ilość posiadanych
przez siebie Punktów Zwycięstwa i Praw do Tronu oraz
wprowadzać zmiany w toku gry poprzez przesuwanie
swoich żetonów na Torze.
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4.6 Pole Pokonanych 
W polu tym umieszczani są główni wodzowie oraz jednostki
macedońskie, które musza być usunięte z głównej planszy 
w wyniku rozproszenia podczas walki lub podczas marszu
(patrz 14.6). Na Pole Pokonanych trafiają także jednostki,
które znalazły się na nieprzyjaznym polu bez własnego
dowódcy. Podczas najbliższej Fazy Uzupełnień wszystkie
jednostki z Pola Pokonanych mogą ponownie wejść do gry.
Gracze nie są zobowiązani do wprowadzania do gry wszyst-
kich swoich jednostek z Pola Pokonanych, część z nich może
czekać na kolejną Fazę Uzupełnień. 

4.7 Azja, Afryka, Europa i Wyspy
Wszystkie pola na planszy należą do jednego z czterech
obszarów geograficznych. Kreta, Rodos i Cypr są Wyspami.
Do Azji należą wszystkie terytoria na wschód od prowincji
Hellespontu, z nią włącznie, ale bez Wysp oraz Egiptu, Libii
i Cyrenajki, czyli trzech prowincji należących do Afryki.
Europa obejmuje wszystkie pozostałe prowincje, leżące na
zachód od Hellespontu.

5. JEDNOSTKI BOJOWE

5.1 Typy jednostek bojowych
W grze występują trzy podstawowe typy jednostek
bojowych: macedońskie, najemne i słoni bojowych.
Jednostki macedońskie dzielą się na dwie kategorie:
królewskie (oznaczone purpurowym paskiem) oraz lojalne
(wszystkie pozostałe). Jednostki królewskie są wierne pra-
wowitym następcom Aleksandra, nie będą więc walczyć
przeciwko wodzowi, którego Prawa do Tronu są większe niż
Prawa ich własnego dowódcy. Lojalni Macedończycy mogą
walczyć z dowolnym wodzem. Wszystkie jednostki poruszają
się jednakowo, ale posiadają różną siłę bojową (patrz 18.1).

5.2 Wymiana jednostek
Jednostki bojowe tego samego typu i kategorii można dzielić
i łączyć, zależnie od potrzeb podczas gry. Można więc 
w dowolnym momencie podzielić jednostkę o sile 4 na dwie
o sile 2, lub połączyć cztery jednostki o sile 1 w jedną o sile
4. Łączenie i dzielenie jednostek nie wymaga wydatkowania
dodatkowych punktów ruchu (patrz 14.4). Jeśli zajdzie taka
potrzeba, gracze mogą zwiększyć liczbę istniejących w grze
jednostek i dołączyć żetony wykonane we własnym zakresie. 

Uwaga: nie dotyczy to jednostek Srebrnych Tarcz oraz jed-
nostek królewskich.

5.3 Oznaczanie przynależności
Gracze toczą na planszy wojnę domową, w której dowolna
jednostka może być dowodzona przez dowolnego gracza. Z
tego właśnie powodu wszystkie żetony jednostek bojowych
mają identyczny kolor tła. W celu oznaczenia przynależności
jednostki do danego stronnictwa należy użyć jednej z trzech
metod: 
-  umieścić jednostkę bojową pod żetonem głównodowodzą-  

cego wodza lub na jego karcie,
-  umieścić jednostkę bojową pod żetonem własnego garni- 

zonu,
-  umieścić na jednostce jeden z czterech żetonów pomniej-  

szych dowódców.

POLE POKONANYCH: przynależność jednostek znajdują -
cych się na tym polu należy oznaczyć kładąc na nich żeton
garnizonu w odpowiednim kolorze.

JEDNOSTKI  NIEOZNACZONE: jeśli w dowolnym momencie
gry nie będzie można być oznaczyć przynależności jednostek
w jeden z wymienionych wyżej trzech sposobów, jednostki
takie należy natychmiast przenieść na Pole Pokonanych.

5.4 Skala gry
Armie w opisywanym okresie różniły się znacznie między
sobą, zarówno co do wielkości jak i co do siły bojowej. Co
więcej, w starożytnych źródłach brak często dokładnych
informacji dotyczących składu walczących armii. A jeśli
nawet tego typu dane dotrwały do naszych czasów, to
zależnie od źródła opisu siła armii była albo pomniejszana
albo powiększana, oczywiście ze względów politycznych 
i propagandowych.
Proponujemy, aby gracze dla wygody zastosowali nastę-
pującą skalę jednostek bojowych występujących w grze:
1 jednostka macedońska = 2000 - 3000 żołnierzy macedoń -  

skich
1 jednostka najemników = 4000 - 6000 żołnierzy najemnych
1 jednostka słoni = 50 słoni bojowych.

6. ŻETONY GARNIZONÓW

6.1 Kontrola
Żetony garnizonów służą do oznaczania kontroli nad
poszczególnymi polami oraz prowincjami. Gracz kontroluje
dane pole, jeśli znajduje się tam żeton jego garnizonu. Gracz
kontroluje całą prowincję, jeśli kontroluje większość pól,
przy czym jedno z nich musi być dużym miastem - jeśli w tej
prowincji takie istnieje. Przy określaniu kontroli nad prow-
incją nie bierze się pod uwagę pól tranzytowych. 

PRZYKŁAD: gracz kontroluje Medię, jeżeli posiada w tej
prowincji co najmniej pięć żetonów garnizonów, przy czym
jeden z nich musi się znajdować w Ekbatanie. 

6.2 Wrogie garnizony
Pole, na którym znajduje się garnizon innego gracza, jest
uważane za wrogie. Pole pozostaje pod kontrolą gracza, do
którego należy dany garnizon nawet wówczas, gdy wejdą
tam wrogie jednostki wojskowe.

6.3 Żetony niepodległości
Termin "Żetony niepodległości" odnosi się zarówno do
okrągłych zielonych żetonów niepodległości jak i do
żetonów sześciokątnych, oznaczających siedziby ludów
niezależnych. Pola takie są niezależne od jakiejkolwiek
władzy macedońskich wodzów. Warto zauważyć w tym
miejscu, że pole bez jakiegokolwiek żetonu kontroli
pozostaje pod macedońskim władaniem, chociaż poza
władaniem jakiegoś konkretnego wodza. Niepodległe garni-
zony są traktowane jak wrogie garnizony, ale znacznie trud-
niej je usunąć (patrz 11.1)

6.4 Siedziby ludów niezależnych 
Na planszy znajduje się dziewięć sześciokątnych pól
oznaczających siedziby ludów niezależnych. Pola opisane
kursywą oznaczają siedziby plemion wrogich, które będą

6
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atakować każdą armię przechodzącą przez ich ziemie (patrz
14.12). Niezależne siedziby są trudne do zdobycia i Mace-
dończycy muszą je sobie podporządkować (patrz 22.5),
zanim przejmą nad nimi kontrolę. Po podboju pola te trak-
towane są jak małe miasta. Jeśli pole takie odzyska niepod-
ległość (na skutek zagrania karty Tyche oznaczającej
rozruchy), wracają do swojego pierwotnego stanu nieza-
leżnych siedzib.

6.5 Zasady szczegółowe
-  Żetony garnizonów oraz żetony niepodległości nie 

powodują zatrzymania lub spowolnienia maszerujących 
jednostek wojskowych.

-  Niemożliwe jest przechwytywanie (patrz 16) lub wycofy-
wanie się w celu uniknięcia walki (patrz 17) na pola, na 
których znajdują się wrogie lub niepodległe garnizony, 
jeśli na polach tych nie znajdują się jednocześnie własne 
jednostki wojskowe.

-  Armia znajdująca się na polu z własnym garnizonem 
otrzymuje podczas bitwy dodatkowe wsparcie sił 
lokalnych (patrz 18.2).

7. DOWÓDCY I ARMIE

7.1 Zasady ogólne
Dowódcy odgrywają rolę podczas przemarszów armii oraz
ustalania Praw do Tronu. Dowódca wraz z jednostkami
bojowymi tworzy armię (patrz 7.4). W grze występują wielcy
wodzowie oraz pomniejsi dowódcy. Jedni i drudzy mogą
dowodzić przemarszem wojsk i konwojować osoby 
z rodziny królewskiej. 

7.2 Wielcy wodzowie
W grze występuje 12 wielkich wodzów. Ich prostokątne
żetony są umieszczane na plastikowych podstawkach. Wielcy
wodzowie korzystają lub tracą z powodu posiadanych Praw
do Tronu (patrz 27). Wielki wódz może zginąć w bitwie, jeśli
tak wskaże wynik rzutu kostką w Tabeli Śmierci Wodzów
(patrz 18.11). Gracz, który straci wszystkich swoich wielkich
wodzów nie odpada z gry, może nadal w niej brać udział
wykorzystując swoich pomniejszych dowódców (co prawda

ma wówczas małą szansę na odniesienie zwycięstwa...). 
Na żetonach głównych wodzów umieszczono dwie cyfry
charakteryzujące danego wodza. Cyfra po lewej stronie
oznacza wartość Inicjatywy, cyfra po prawej stronie oznacza
Zdolności Bojowe. Inicjatywa znajduje zastosowanie pod-
czas wyznaczania zasięgu ruchu w Segmencie Ruchu oraz
określania powodzenia prób przechwytywania oraz unikania
walki. Zdolności Bojowe znajdują oczywiście zastosowanie
podczas określania wyniku bitwy, w której bierze udział 
i dowodzi dany wódz. 

7.3 Pomniejsi dowódcy
Żetony pomniejszych dowódców znajdują zas-
tosowanie podczas przemieszczania oraz
dowodzenia jednostkami bojowymi, które nie
znajdują się na polach z głównymi wodzami.
Żetony pomniejszych dowódców są umiesz-

czane na zgrupowaniu jednostek własnych. Jeśli wszystkie
cztery żetony pomniejszych dowódców już się znajdują na
planszy, można je przenieść na wybrane zgrupowanie.
Żetonów tych używa się także podczas pozostawiania jed-
nostek bojowych na nieprzyjaznym terytorium, w celu
określenia przynależności tych jednostek (patrz 5.3).
Podczas swoich posunięć gracze mogą dowolnie przenosić 
i wstawiać swoje żetony pomniejszych dowódców. Może się
to odbywać podczas Segmentu Tyche lub Segmentu Ruchu,
przed lub po wykonaniu rzutu określającego zasięg ruchu,
pobitwie, w której zginął główny wódz gracza itd. Gracz
może umieścić na planszy żeton swojego pomniejszego
dowódcy w trakcie ruchu innego gracza tylko wówczas, gdy
giniejeden z głównych wodzów i nie ma żadnego wodza
podwładnego, który by przejął dowodzenie (patrz 18.11).

Zdolność bojowa
Im wyższa tym lepsza.
Krateros doskonale
sprawdza się w bitwie.

Ranga
Im więcej gwiazdek tym
wyższa ranga.

Prestiż
Modyfikuje legitymację
armii w dowodzeniu
której uczestniczy
Krateros. Krateros jest
bardzo popularny wśród
macedońskich żołnierzy.

Inicjatywa
Ważny dla ruchu , przechwytywania  oraz unika-
nia bitwy. Im niższy współczynnik tym lepiej –
Krateros pod tym względem nie jest dobry.
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WŁAŚCIWOŚCI: pomniejsi dowódcy nigdy nie giną, wobec
czego gracze nie muszą dla nich sprawdzać strat w wśród
dowódców.  Pomniejsi dowódcy nie mogą osobiście korzys-
tać i tracić z powodu zmian Praw do Tronu, korzystają nato-
miast z Praw do Tronu całego stronnictwa. Należy usunąć 
z planszy żetony pomniejszych dowódców, którzy znajdą się
na polu z własnym głównym wodzem lub na polu bez
własnych jednostek bojowych. Wszyscy pomniejsi dowódcy
posiadają Inicjatywę na poziomie 4, a zdolności na pozio
mie 2. 

OGRANICZENIE DO CZTERECH:  każdy z graczy posiada
tylko cztery żetony pomniejszych dowódców. Jest to
założone ograniczenie, tak więc żaden z graczy nie może
posiadać na planszy więcej niż czterech takich dowódców
jednocześnie.

7.4 Armie
Armię stanowią jednostki bojowe zgrupowane na polu 
z wodzem lub dowódcą. Jednostki bojowe pozbawione
dowodzenia nie mogą wykonać ruchu, przechwycenia (patrz
16), ani unikania walki (patrz 17). Gdy zostaną zaatakowane,
nie korzystają z żadnych zdolności dowódców (patrz 18.6).

8. PRZEBIEG GRY

Gra SUKCESORZY ALEKSANDRA WIELKIEGO  jest rozgry-

wana w kolejnych etapach, a każdy z nich składa się z niżej

wymienionych faz.

8.1 Ustalenie kolejności posunięć
Gracz, który w danym momencie posiada najmniejszą ilość
Punktów Zwycięstwa (przy czym ew. remisy należy
rozstrzygnąć rzutem kostką), wyznacza, który z graczy będzie
wykonywał swoje posunięcia jako pierwszy w danym etapie.
Kolejni gracze siedzący wokół planszy wykonują swoje
posunięcia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Tak wyznaczona kolejność nazywana jest dalej Kolejnością
Posunięć.

8.2 Wskazanie uzurpatora
Gracz, który posiada na początku etapu największą ilość
Punktów Zwycięstwa zostaje uznany za uzurpatora (patrz 9).
Gracz uznany za uzurpatora zachowuje ten status w ciągu
całego etapu, niezależnie od ewentualnych zmian w ilości
posiadanych PZ.

8.3 Faza uzupełnień (należy ją pominąć w

pierwszym Etapie)
Każdy z graczy otrzymuje uzupełnienia (patrz 10), a następ-
nie rozmieszcza je na planszy zgodnie z wyznaczoną
Kolejnością Posunięć.

8.4 Tasowanie talii Tyche i rozdawanie

kart
Każdy z graczy otrzymuje po 5 kart z talii Tyche. Talię należy
przetasować przed każdym kolejnym etapem, włączając do
niej z powrotem karty zagrane przez graczy, z wyjątkiem kart
z napisem "Usunąć z talii po zagraniu".

8.5 Faza strategiczna
Każda faza strategiczna składa się z kolejnych rund. W każdej
rundzie wszyscy gracze w wyznaczonej Kolejności Posunięć
wykonują wymienione niżej czynności podzielone na seg-
menty.

PRZEBIEG RUNDY

1. SEGMENT KAPITULACJI : pierwszy gracz wykonuje czyn-
ności związane z ew. kapitulacją (patrz 11).
2. SEGMENT TYCHE: pierwszy gracz zagrywa jedną ze  
swoich kart Tyche (nie będącą kartą Zaskoczenia -patrz 12).
3. SEGMENT RUCHU: pierwszy gracz może wykonać ruch
swoimi wodzami i jednostkami lub zrezygnować z ja-
kiegokolwiek ruchu i zmobilizować jedną jednostkę najem-
ników. Jeśli gracz zdecyduje się wykonać ruch, może
przemieścić na planszy wszystkich swoich wodzów, dowód-
ców i jednostki bojowe (patrz 14). Jeśli rezygnuje z ruchu,
może wprowadzić do gry jedną jednostkę najemników na
zasadach uzupełnień (patrz 14.13) i na tym swój Segment
Ruchu zakończyć. 
4. SEGMENT ZAOPATRZENIA: pierwszy gracz sprawdza, ile
jego jednostek znajduje się na poszczególnych polach i usu-
wa po jednej jednostce z każdego stosu, który przekracza
limity zaopatrzeniowe danego pola (patrz 24.3). 

Po zakończeniu posunięcia pierwszego gracza, wymienione
wyżej czynności wykonuje gracz drugi, a potem następni
gracze, zgodnie z wyznaczoną Kolejnością Posunięć. Po
zakończeniu posunięcia ostatniego gracza zaczyna się kolej-
na runda. Faza Strategiczna kończy się po zagraniu wszyst-
kich posiadanych przez graczy kart Tyche.

8.6 Usuwanie odciętych garnizonów
Wszyscy gracze, w wyznaczonej Kolejności Posunięć,
usuwają z planszy swoje żetony garnizonów, które zostały
odcięte (patrz 25).

8.7 Koniec Etapu
Jeśli jest to ostatni etap gry, należy podliczyć punkty
zwycięstwa i ustalić, który z graczy jest zwycięzcą. Jeśli nie
był to ostatni etap gry, należy przesunąć żeton znacznikowy
na Torze Etapów o jedno pole w prawo i rozpocząć kolejny
etap.

9. WSKAZANIE UZURPATORA

Jeśli jeden z wodzów Aleksandra stawał się zbyt potężny,

pozostali w poczuci zagrożenia uznawali go za uzurpato-

ra.

9.1 Procedura
Gracz zostaje uznany za uzurpatora, jeśli podczas tej fazy ma
największą ilość Punktów Zwycięstwa. Jeśli dwóch lub
więcej graczy posiada jednakową i największą ilość Punktów
Zwycięstwa, wszyscy oni zostają uznani za uzurpatorów.
Gracz uznany za uzurpatora zachowuje swój status podczas
całego etapu, nawet jeśli podczas tego etapu straci swoje
prowadzenie w ilości PZ. Status uzurpatora jest oznaczany
na Torze Zwycięstwa i Praw do Tronu poprzez zamianę
zwykłego żetonu PZ na żeton garnizonu gracza.
Po raz pierwszy uzurpatora wyznacza się na poczatku gry, po
podliczeniu posiadanych przez wodzów prowincji. 
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9.2 Następstwa
Uznanie za uzurpatora jest i niebezpieczne i uciążliwe dla
gracza, ponieważ pozostali gracze mogą atakować wodzów,
armie, jednostki bojowe lub duże miasta należące do uzur-
patora - nie tracąc przy tym swojego statusu obrońców
dynastii (patrz 27.7).

9.3 Uzurpator i jego Prawa do Tronu
Uznanie za Uzurpatora nie ma wpływu na Prawa do Tronu
wodzów kontrolowanych przez gracza (patrz 27). Podczas
gry często się zdarza, że Uzurpator jest jednocześnie
Obrońcą Dynastii! (patrz 27.8). Status Obrońcy Dynastii
Uzurpator straci wówczas, gdy zaatakuje innego gracza
(chyba, że zaatakowany gracz także będzie wcześniej uznany
za Uzurpatora).

10. FAZA UZUPEŁNIEŃ

10.1 Zasady ogólne
Podczas pierwszego etapu należy tę fazę pominąć. Podczas
następnych etapów w Fazie tej gracze otrzymują
uzupełnienia, mogą także wprowadzić do gry swoje jednos-
tki, które wcześniej znalazły się ma Polu Pokonanych.
Uzupełnienia są rozmieszczane na planszy zgodnie z wyz-
naczoną Kolejnością Posunięć.

10.2 Liczba uzupełnień oraz uzupełnienia

dodatkowe
Każdy z graczy podczas Fazy Uzupełnień otrzymuje 2 jed-
nostki najemników. Gracze mogą także otrzymać pewne
dodatkowe, opisane poniżej uzupełnienia:
-  Stronnictwo kontrolujące Macedonię otrzymuje 1 jednos

tkę macedońską.
-  Stronnictwo z największymi Prawami do Tronu także 

otrzymuje 1 jednostkę macedońską. Ewentualne 
dodatkowe punkty Prestiżu należy zignorować, natomiast 
w przypadku równych Praw do Tronu nikt nie otrzymuje 
tej dodatkowej jednostki.

-  Stronnictwo z największą liczbą Punktów Zwycięstwa 
otrzymuje 2 jednostki najemników, w przypadku równej 
liczby PZ wszystkie stronnictwa z równie wysoką i jed
nocześnie największą liczbą PZ otrzymują po 1 jednostce 
najemników.

10.3 Rozmieszczanie uzupełnień na 

planszy
Uzupełnienia oraz jednostki powracające z Pola Pokonanych
(patrz 4.6) można umieścić na kontrolowanym przez siebie
polu lub na polu z własnym głównym wodzem lub pom-
niejszym dowódcą. 
-  W jednej prowincji jeden gracz może umieścić najwyżej 

dwie jednostki uzupełnień, chyba, że umieszcza je w 
dużym, przyjaznym i nie oblężonym mieście. W takim 
mieście można wprowadzić do gry dowolną liczbę jed-
nostek z uzupełnienia oraz powracających do gry z Pola 
Pokonanych.

-  Nie można umieszczać jednostek w dużym mieście, jeśli 
jednostki innego gracza znajdują się na tym samym polu  
na zewnątrz miasta. 

-  Można umieszczać jednostki w ramach uzupełnień na 
polu z głównym wodzem lub pomniejszym dowódcą, 
prowadzącymi oblężenie.

-  Jeśli gracz nie może wprowadzić na planszę wszystkich 
swoich uzupełnień i jednostek powracających zgodnie 
z wymienionymi wyżej zasadami, może je umieścić na   
polu niepodległym lub niekontrolowanym przez żadnego 
z graczy w dowolnej prowincji, której nie kontroluje 
żaden z graczy, przy czym najwyżej dwie jednostki na 
prowincję. Jeśli będzie to konieczne, wraz z wprowadzany
mi uzupełnieniami lub jednostkami powracającymi 
można umieścić pomniejszego dowódcę.

11. SEGMENT KAPITULACJI

Komentarz autora: gracze mogą być zaskoczeni tym, z jaką

łatwością w grze poddają się Macedończykom niektóre

obszary. Trzeba pamiętać o tym, że była to wręcz osobista

wojna pomiędzy wodzami Aleksandra, którzy wykorzysty-

wali do swoich celów ogromne bogactwa zdobyte w Persji

przez zmarłego króla. Świeżo podbite ludy mało dbały o to,

który z macedońskich najeźdźców będzie nimi władał. W

tych czasach także zwykły macedoński żołnierz częstokroć

wolał przejść na stronę przeciwnika niż walczyć. Z drugiej

jednak strony, pozostały na obrzeżach imperium niepod-

ległe obszary (pola z zielonym obramowaniem na plan-

szy), których mieszkańcy nie chcieli rezygnować ze swojego

stylu życia i zażarcie bronili przed Macedończykami swojej

niezależności.

NIE TAKNIENIENIE TAKTAK

Wrogi garnizon

PRZYKŁAD KAPITULACJI: Obszary, które posiadają oznaczenie „TAK” poddadzą się, jeżeli posiadasz jedną lub więcej jed-

nostek bojowych na obszarze na początku Segmentu Kapitulacji. Kiedy obszar poddaje się, możesz na nim umieścić jeden

ze swoich garnizonów. Jeżeli masz trzy lub więcej jednostek bojowych, możesz dla każdego obszaru oznaczonego „NIE” w

Segmencie Kapitulacji podejmować próby oblężenia lub podporządkowania.
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zagrać taką kartę np. jako ostatnią w etapie lub w dowolnie
wybranej przez siebie rundzie.

12.3 Karty premiowane  
Gracz zagrywając kartę premiowaną może jednocześnie
wykorzystać Punkty Operacyjne oraz wydarzenie, przy czym
wydarzenie następuje zawsze po działaniach wynikających 
z Punktów Operacyjnych. Gracz może wykorzystać
wyłącznie Punkty Operacyjne z karty premiowanej,
wyjątkiem jest zagranie karty Rozruchów, po którym musi
nastąpić dodatkowe wydarzenie - patrz 12.4.

12.4 Karty Rozruchów
W talii Tyche znajdują się trzy karty Rozruchów i wydarzenia
te muszą nastąpić. W celu określenia lokalizacji rozruchów
należy wykonać rzut dwoma kostkami, a wynik porównać 

z Tabelą Rozruchów. W przypadku wskazania dwóch prow-
incji (wynik 10 lub 11), wyboru jednej z nich dokonuje
gracz, który zagrał kartę Rozruchów. Jeśli wszystkie pola we
wskazanej prowincji zawierają żetony niepodległości lub
jednostki bojowe, rozruchy przenoszą się do sąsiedniej
prowincji, wybranej przez gracza, który zagrał kartę
Rozruchów. Można to traktować jako rozprzestrzenianie się
buntowniczych nastrojów.

12.5 Karty Zaskoczenia
Podczas Segmentu Tyche każdy z graczy musi grać w kole-
jnych rundach karty Tyche nie będące kartami Zaskoczenia.
Nie wypełnia tego obowiązku zagranie lub odrzucenie 
w swoim posunięciu karty Zaskoczenia. Kartę Zaskoczenia
można zagrać w dowolnym momencie Fazy Strategicznej,
także podczas posunięcia innego gracza. Po zagraniu lub
odrzuceniu karty Zaskoczenia gracze natychmiast ciągną
następną kartę Tyche z talii. Nie ma ustalonej kolejności, 
w jakiej należy grać karty Zaskoczenia, należy tutaj używać
zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Gracze nie mogą jednak
zagrać karty Zaskoczenia podczas posunięcia innego gracza,
jeśli zagrana karta nie odnosi się do działań tego gracza. Nie
można także odrzucić karty Zaskoczenia ( np. w celu
wyciągnięcia innej karty z talii) podczas posunięcia innego
gracza.
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11.1 Małe miasta
Podczas tego segmentu gry małe miasta ( z wyjątkiem tych,
w których nadal znajdują się żetony niepodległości), 
w których stacjonują jednostki bojowe jednego z graczy,
przechodzą bez walki pod kontrolę tego gracza. W pod-
porządkowanych miastach gracze umieszczają swoje żetony
garnizonów. Jeśli w mieście takim znajdował się żeton gar-
nizonu innego gracza, należy go zastąpić żetonem gracza,
który przejął kontrolę. W podobny sposób przebiega pod-
porządkowanie dużych miast należących do innych graczy 
i nie posiadających załogi złożonej z jednostek bojowych
tych graczy.
Gracze nie są zobowiązani do przejmowania kontroli nad
miastami. Mogą pozostawić w nich dotychczasowy garnizon
lub usunąć go i nie umieszczać tam swojego garnizonu.

11.2 Dodatkowe akcje oblężnicze i próby

podporządkowania
Duże miasta z dodatkowymi załogami oraz pola z żetonami
niepodległości nigdy się nie poddają. Podczas Segmentu
Kapitulacji gracze mogą przeprowadzić jedną akcję
oblężniczą (patrz 22.1) lub próbę podporządkowania (patrz
22.5) na opisanych powyżej polach, jeśli posiadają tam
armię złożoną z co najmniej trzech jednostek bojowych.
Działania takie nie wymagają zużywania dodatkowych punk-
tów ruchu. Jeśli działanie oblężnicze lub próba
podporządkowania zostały zakończone powodzeniem, doty-
chczasowy garnizon lub żeton niepodległości jest
zastępowany przez żeton garnizonu zwycięskiego gracza.

12. SEGMENT TYCHE

Tyche (wym. Tike, dosł. ślepy przypadek, los), bogini losu 

i szczęścia. Kult Tyche osiągnął największe znaczenie w

okresie hellenistycznym i rzymskim. Przedstawiano ją częs-

to w postaci kobiety z rogiem obfitości i sterem jako sym-

bolem kierowania losami ludzkimi, także z wieńcem z wież

i murów na głowie, oznaczającym patronkę miast, które

oddały się jej pod opiekę.

12.1 Zasady ogólne
Przed każdym etapem należy przetasować talię kart Tyche,
włączając do niej także karty dotychczas zagrane przez
graczy. W grze występują cztery rodzaje kart Tyche: karty
wydarzeń, karty premiowane, karty wielkich wodzów oraz
karty Zaskoczenia.  Na większości kart Tyche w lewym
górnym rogu umieszczono cyfry od 1 do 4, zwane dalej
Punktami Operacyjnymi. Punkty te można wykorzystać na
trzy sposoby:
1) przemieścić na planszy dowódcę wraz z towarzyszącą mu  

armią (patrz 12.7), 
2) umieścić na planszy żetony garnizonów (patrz 12.8),
3) wyszkolić nowych żołnierzy (patrz 12.9).

12.2 Karty wydarzeń
Karty wydarzeń stanowią większość kart z talii Tyche. Także
w większości przypadków gracz musi podjąć decyzję, czy
wykorzysta Punkty Operacyjne karty, czy też zagra kartę jako
wydarzenie (wyjątkiem są karty oznaczone jako pre-
miowane. Na niektórych kartach umieszczono napis "Karta
musi być zagrana", co oznacza, że wydarzenia opisane na
tych kartach muszą w grze wystąpić. Gracz może jednak

D

C

A

E
Nie

T a k

Nie

Nie

T a k

B

Istniejący garnizon
sojuszniczy

Wrogi garnizon

PRZYKŁAD ROZMIESZCZENIA GARNIZONÓW: W trakcie

fazy Tyche mogłeś umieścić garnizon w A lub C. Punkty B

oraz D są oddalone o więcej niż dwa Punkty Ruchu od ist-

niejących garnizonów sojuszniczych. E jest punktem

tranzytowym.



SUKCESORZY Aleksandra Wielkiego 11

12.6 Karty wielkich wodzów
Zagranie karty wielkiego wodza pozwala na umieszczenie
żetonu tego wodza na planszy zgodnie z zasadami
wprowadzania uzupełnień (patrz 10.3) lub we wskazanej na
karcie lokalizacji na pole, na którym nie ma wrogich jednos-
tek lub niezależnych armii. Na polu takim może się 
natomiast znajdować żeton wrogiego garnizonu.

12.7 Aktywacja wodza
Kartę Tyche można wykorzystać w celu aktywacji dowolnej,
znajdującej się na planszy i kontrolowanej przez gracza
armii. Zasięg ruchu takiej armii jest równy liczbie Punktów
Operacyjnych zagranej karty. Armia taka może wykonywać
dowolne działania dozwolone podczas Segmentu Ruchu, 
a więc ruch morski, działania oblężnicze, zbieranie i roz-
mieszczanie jednostek i dowódców itd. 
PRZYKŁAD: gracz kontroluje dwie armie na planszy.
Zagranie karty Tyche z 3 Punktami Operacyjnymi pozwala na
działania jednej z tych armii z wykorzystaniem trzech punk-
tów ruchu. Aktywowana armia może być dowodzona przez
dowolną liczbę dowódców i zawierać dowolną, dozwoloną
innymi zasadami, liczbę jednostek bojowych.
Komentarz autora: opisana powyżej opcja wraz z możliwoś-
cią szkolenia nowych jednostek umożliwia pełne wykorzys-
tanie talii Tyche. W poprzedniej wersji zasad karty traciły
swoje znaczenie z chwilą zajęcia wszystkich wolnych pól na
planszy przez żetony garnizonów graczy. 

12.8 Rozmieszczanie garnizonów 
Po zagraniu karty Tyche można rozmieścić na planszy tyle
żetonów własnych garnizonów, ile wynosi liczba Punktów
Operacyjnych tej karty. Tak więc zagranie karty Tyche o 3
Pun- ktach Operacyjnych pozwala na rozmieszczenie trzech
żetonów garnizonów. 

OGRANICZENIA:
-  można umieszczać garnizonów na polach tranzytowych,
-  garnizony umieszczane po zagraniu karty Tyche nie mogą 

się znaleźć na polach z wrogimi jednostkami, wrogimi 
garnizonami lub żetonami niepodległości,

-  garnizony rozmieszczane po zagraniu karty Tyche muszą 
być lokowane na polach oddalonych o najwyżej 2 punkty 
ruchu od własnych jednostek bojowych lub garnizonów, 

które istniały przed obecnym Segmentem Tyche. Jeśli 
nowe garnizony są umieszczane w odległości 2 punktów 
ruchu, na polach pomiędzy tymi nowymi garnizonami, 
a jednostkami lub garnizonami dotychczasowymi nie 
mogą się znajdować wrogie jednostki, wrogie garnizony 
lub żetony niepodległości.

12.9 Szkolenie wojsk
Gracz po zagraniu karty Tyche może szkolić żołnierzy falan-
gi lub wojska pomocnicze. Żołnierze falangi (po grecku pan-
todapoi), uzbrojeni w długie na 4 - 5 metrów sarissy, byli
wyszkoleni i wyposażeni na wzór macedoński. Wojska
pomocnicze składały się z oszczepników, procarzy,
łuczników oraz lekkiej jazdy. Oddziały falangi są reprezen-
towane przez żetony lojalnych Macedończyków, zaś wojska
pomocnicze przez żetony najemników.

OPCJA 1, FALANGA: wymaga wydania siedmiu Punktów
Operacyjnych na jedną jednostkę, szkolenie trwa przez co
najmniej dwa Segmenty Tyche. Ilość wydanych na szkolenie
Punktów Operacyjnych oznacza się poprzez umieszczenie
na żetonie lojalnych Macedończyków odpowiedniej ilości
żetonów garnizonów gracza, który szkoli tę jednostkę. Po
wydaniu odpowiedniej ilości punktów jednostka lojalnych
Macedończyków pojawia się na planszy w Segmencie Tyche,
w którym nastąpiło zakończenie szkolenia. Jednostkę taką
należy umieścić na planszy zgodnie z zasadami wprowadza-
nia uzupełnień.

OPCJA 2, WOJSKA POMOCNICZE: wymaga wydania trzech
Punktów Operacyjnych na jedną jednostkę. Można je wydać
grając jedną kartę Tyche z 3 Punktami Operacyjnymi lub
przez kilka Segmentów Tyche zagrywać karty o Punktach "2"
lub "1", aż do uzyskania sumy trzech punktów. Ilość
wydanych na szkolenie Punktów Operacyjnych oznacza się
poprzez umieszczenie na żetonie najemników odpowiedniej
ilości żetonów garnizonów gracza, który szkoli tę jednostkę.
Jednostka najemników pojawia się na planszy w Segmencie
Tyche, w którym zakończono szkolenie - zgodnie z zasadami
wprowadzania uzupełnień.

OGRANICZENIA: gracz w jednym etapie może zagrać
najwyżej dwie karty Tyche w celu szkolenia wojsk, może

PRZYKŁAD PRZECHWYCENIA: Eumenes porusza się dookoła Leonatosa aby zaatakować Antypatra. Tylko Leonatos może

przechwycić Eumenesa w B (Leonatos potrzebuje 3 do 6). W punkcie C obydwaj wodzowie mogliby próbować przechwycenia.

Kiedy Eumenes przesuwa się z punktu C do D, Antypater nie może już przechwytywać, jednak Leonatos mógłby dokonać

przechwycenia(wzmacniając przebieg bitwy w punkcie D).
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także szkolić najwyżej dwie jednostki jednocześnie. Punkty
Operacyjne z jednej karty można podzielić pomiędzy dwie
szkolone jednostki.
PRZYKŁAD: gracz wydał już 6 Punktów Operacyjnych na
szkolenie jednostki falangi. Następnie zagrywa kartę z 4
Punktami Operacyjnymi, jako dalsze szkolenie. Dzięki temu
może wprowadzić do gry jednostkę falangi, a pozostałe trzy
Punkty Operacyjne wydać na szkolenie kolejnej jednostki. 

12.10 Odrzucanie kart
Gracz nie ma obowiązku zagrania wszystkich posiadanych
kart Tyche, może je więc odrzucić zamiast zagrywać.
Odrzucone karty należy kłaść w formie odkrytej, aby wszyscy
pozostali gracze wiedzieli, która karta nie została zagrana.
Gracze  nie mogą odrzucić kart, na których umieszczono
napis "Karta musi być zagrana". 
ODRZUCANIE KART ZASKOCZENIA : po odrzuceniu karty
Zaskoczenia gracz musi natychmiast wyciągnąć z talii Tyche
następną kartę. Gracz może odrzucać karty Zaskoczenia
tylko w swoim posunięciu (ale patrz zasada opcjonalna
37.4). Może także odrzucić dowolną liczbę kart Zaskoczenia
z ręki, za każdym razem ciągnąc kolejne karty z talii Tyche. 
PRZYKŁAD: gracz odrzucił dwie karty Zaskoczenia z ręki,
ponieważ uznał, że nie będą mu potrzebne w danym etapie.
Następnie wyciągnął dwie nowe karty z talii Tyche.
Powiedzmy, że obie nowe karty były także kartami
Zaskoczenia. W takiej sytuacji gracz może ponownie je
odrzucić i wyciągnąć dwie kolejne karty z talii. Po zakończe-
niu wymiany kart gracz musi oczywiście ostatecznie zagrać
lub odrzucić kartę Tyche w ramach swojego posunięcia.

12.11 Dodatkowe Segmenty Tyche
Ze względu na zasadę wymagającą, aby każdy z graczy 
w każdej z rund zagrał lub odrzucił jedną kartę Tyche nie
będącą kartą Zaskoczenia, zwykle po zakończeniu piątej
rundy żaden z graczy nie ma już kart w ręce. Wyjątkiem jest
sytuacja, w której zagrano uprzednio karty "Splądrowania
miasta" lub "Ahura Mazdy", dzięki czemu niektórzy gracze
mogą mieć dodatkowe karty w ręce i wykorzystać je 
w ramach szóstego lub siódmego Segmentu Tyche,  podczas
gdy pozostali gracze kończą etap na rundzie piątej. W obrę-
bie tych dodatkowych rund  gracze nie mogą wykonać
dodatkowego Segmentu Kapitulacji i Ruchu, natomiast 
w ramach dodatkowych Segmentów Tyche mogą aktywować
i przemieszczać swoich wodzów i armie, rozmieszczać
żetony garnizonów lub szkolić nowe wojska. Muszą także
przestrzegać ograniczeń związanych z Segmentem Zaopat-
rzenia. 

Wyjaśnienie: w dodatkowym segmencie armię można

przemieścić zagrywając kartę Tyche i wykonać ruch zgod-

nie z 12.7, natomiast gracz nie wykonuje rzutu kostką 

i ruchu zgodnie z procedurą opisaną w 14.2. Ilość punktów

ruchu zależy w takim przypadku wyłącznie od wartości

zagranej karty, a nie od wyniku rzutu. 

OPCJA: posiadanie dodatkowej karty Tyche uprawnia gracza
do wykonania działań we wszystkich Segmentach jego
dodatkowej rundy gry.

13. TWORZENIE ZGRUPOWAŃ,

RANGA I PODKOMENDNI

13.1 Zgrupowania
Na jednym polu może się znajdować dowolna liczba jednos-
tek bojowych wraz z dowódcami. Istnieją natomiast limity
dotyczące zaopatrzenia (patrz 24.3) oraz liczby jednostek,
które mogą stacjonować w dużych miastach (patrz 13.6).

13.2 Jedno stronnictwo na jednym polu
Na jednym polu mogą się znajdować jednostki i dowódcy
należące do tego samego stronnictwa, chyba, że jedno ze
stronnictw posiada swoje jednostki wewnątrz dużego mias-
ta, a jednostki innego stronnictwa stacjonują na zewnątrz
murów tego miasta. Jeśli na tym samym polu po zakończe-
niu ruchu gracza znajdą się jednostki różnych stronnictw,
musi dojść do bitwy.

13.3 Jeden głównodowodzący na armię
Na jednym polu może się znajdować dowolna liczba dowód-
ców, ale tylko jeden z nich może być głównodowodzącym na
tym polu. Jeśli po zakończeniu ruchu na jednym polu znajdą
się dwaj dowódcy z tego samego stronnictwa, jeden z nich
musi być wyznaczony przez gracza jako głównodowodzący,
drugi staje się jego podkomendnym. Żeton główn-
odowodzącego pozostaje na planszy, żetony podkomend-
nych dowódców należy umieścić na jego karcie poza plan-
szą. 

PRZYKŁAD: gracz kontroluje Perdikkasa i Kraterosa. Jeśli
armia dowodzona przez Perdikkasa wejdzie na pole zaj-
mowane przez Kraterosa i gracz wybierze tego drugiego na
głównodowodzącego, żeton Perdikkasa zostanie umieszc-
zony na karcie Kraterosa.          

13.4 Podkomendni 
Podczas przemarszu armii wszyscy podkomendni dowódcy
przemieszczają się wraz z nią bez wydawania dodatkowych
punktów ruchu. Podczas przemarszu gracz może w każdej
chwili wydzielić ze składu armii dowódców podkomend-
nych - samych lub z przydzielonymi jednostkami.
Podkomendny nie ma żadnego wpływu na główn-
odowodzącego. Podkomendny dowódca może w każdej
chwili opuścić zgrupowanie. Po aktywacji jego żeton
umieszcza się na polu zajmowanym przez zgrupowanie 
i pole to staje się polem początkowym ruchu tego dowódcy
(patrz uwaga do 14.10).

13.5 Ranga
Ranga dowódców została oznaczona gwiazdkami na
żetonach dowódców. Im wyższa ranga, tym więcej gwiazdek
na żetonie. Jeśli na jednym polu znajdzie się dwóch lub
więcej dowódców, głównodowodzącym zostaje dowódca 
o najwyższej randze. Jeśli kilku dowódców posiada jed-
nakowo wysoką rangę, decyzja o mianowaniu jednego z nich
głównodowodzącym należy do gracza. W takiej sytuacji
głównodowodzący może być zmieniany w każdej kolejnej
rundzie, ale zmiana taka musi nastąpić w posunięciu gracza
dokonującego zmiany i przed rozpoczęciem jakichkolwiek
ruchów armią.
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13.6. Zgrupowania w dużych miastach
Dowódcy oraz jednostki bojowe mogą się chronić wewnątrz
dużych miast, nie można ich wówczas atakować, nie ulegają
także przewadze liczebnej. W dużym mieście mogą się
schronić najwyżej dwie jednostki bojowe oraz dowolna licz-
ba dowódców. Jednostki znajdujące się wewnątrz dużego
miasta należy oznaczyć poprzez położenie na nich żetonu
garnizonu.

14. RUCH LĄDOWY

14.1 Procedura
Jednostki bojowe mogą być przemieszczane po planszy
wyłącznie wraz z wodzem. Wódz może dowodzić dowolną
liczbą jednostek bojowych oraz dowódców podkomendnych
i przemieszczać się wraz z nimi. Ruch jednego z wodzów
należy zakończyć przed rozpoczęciem ruchu następnego
wodza. Podczas jednego Segmentu Ruchu dozwolone jest
przemieszczanie jednostek bojowych i dowódców wyłącznie
z jednym wodzem. Tak więc jednostki przemieszczone np. 
z Perdikkasem nie mogą być ponownie przemieszczone 
w tym samym Segmencie Ruchu np. z Pejtonem lub pom-
niejszym dowódcą. 

14.2 Zasięg ruchu
Zasięg ruchu wodzów podczas Segmentu Ruchu jest
ograniczony liczbą punktów ruchu. Punktów ruchu można
używać do wykonania ruchu, do usuwania wrogich garni-
zonów (patrz 14.8), do prowadzenia szturmów na oblężone
miasta (patrz 22.1) lub prób podporządkowania (patrz
22.5). 

SEGMENT RUCHU: podczas tego Segmentu zasięg ruchu
wodzów jest wyznaczany na podstawie wyniku rzutu kostką.
Jeden wynik rzutu wykonanego przez gracza dotyczy wszys-
tkich jego wodzów. Wodzowie, których wartość Inicjatywy
jest mniejsza od wyniku rzutu otrzymują po 4 punkty ruchu.
Wodzowie, u których ta wartość jest równa wynikowi rzutu
otrzymują po 3 punkty ruchu. I wreszcie wodzowie, których
wartość Inicjatywy jest większa od wyniku rzutu, otrzymują
po 2 punkty ruchu. Tak więc w tym Segmencie warto
uzyskać jak największy wynik rzutu kostką!

PRZYKŁAD: Seleukos jest wodzem, który może dokonać szy-
bkiego przemarszu, Krateros jest raczej powolny. Po uzyska-
niu wyniku rzutu "3" Seleukos otrzyma 4 punkty ruchu
(posiadając Inicjatywę o wartości 2), a Krateros tylko 2 punk-
ty ruchu (ze względu na swoją Inicjatywę równą 4).

14.3 Pola i drogi na planszy
Koszt wejścia na dowolne pole ( duże lub małe miasto, pole
tranzytowe lub siedzibę ludów niezależnych), zależy od
drogi, po której następuje to wejście. W grze występują
następujące rodzaje dróg: lądowe, morskie, przez Morze
Śródziemne, przez przełęcze lub cieśniny. Koszt przejścia
drogą lądową lub morską wynosi 1 punkt ruchu, koszt prze-
jścia pozostałymi drogami wynosi 2 punkty ruchu. 

CIEŚNINY: przejście przez cieśninę jest uważane za ruch
lądowy i nie wymaga użycia floty oraz ruchu morskiego.
Przejście przez cieśninę ruchem morskim i z wykorzys-
taniem floty jest oczywiście szybsze (patrz 15), ale decy-
dujący się na to gracz naraża się na ewentualne przechwyce-
nie i udział w bitwie morskiej.

14.4 Zbieranie i wydzielanie jednostek 

bojowych
Podczas przemieszczania wodza gracz może dowolnie zbier-
ać i wydzielać jednostki bojowe oraz podkomendnych
dowódców. Czynności te nie mają wpływu na szybkość 
i zasięg ruchu. Wydzielenie jednostek na obcym (nie kon-
trolowanym przez gracza ) polu wymaga pozostawienia z ni-
mi jednego z głównych wodzów lub pomniejszego dowód-
cy, dla określenia przynależności. Przynależność jednostek
pozostawionych na polu kontrolowanym przez gracza
oznacza się poprzez umieszczenie tych jednostek pod
żetonem garnizonu. Każdy z graczy może posiadać jed-
nocześnie na planszy najwyżej czterech pomniejszych
dowódców, tak więc liczba wrogich pól, które gracze mogą
zająć podczas ruchu, jest ograniczona. 

14.5 Wkraczanie na pola zajęte przez 

przeciwnika
Wkroczenie armii gracza na pole, na którym znajdują się
wrogie jednostki, oznacza zakończenie ruchu tej armii 
w danym etapie oraz nawiązanie walki z siłami broniącymi
tego pola (patrz 18). Wyjątkami są sytuacje przewagi liczeb-
nej nad broniącymi się siłami (patrz 14.6), zamknięcia się 
w dużym mieście sił broniących pola ( patrz 14.7 ) oraz zag-
warantowanie swobodnego przejścia przez dane pole (patrz
14.11). W opisanych sytuacjach wykonująca ruch armia
może ten ruch kontynuować.

KOLEJNOŚĆ czynności wykonywanych podczas wkraczania
armii gracza na pole z wrogimi jednostkami bojowymi:
1) Jeśli na polu znajduje się duże miasto, przeciwnik musi 

zadecydować, czy jego jednostki znajdują się na zewnątrz  
miasta, czy też wewnątrz jego murów.

2) Jeśli na polu znajduje się siedziba wrogiego plemienia 
(patrz 14.12), należy rozegrać walkę.

3) Przeciwnik przeprowadza próby przechwytywania (patrz 
16) oraz unikania walki (patrz 17). Należy pamiętać o 
obowiązku zadeklarowania przed rzutami kostką, jak du-
że siły i którzy wodzowie będą przechwytywać lub unikać 
bitwy. 

4) Jeśli maszerująca armia ma odpowiednią przewagę 
liczebną (patrz 14.6), należy wyeliminować przeciwnika.

5) Dopiero teraz nadchodzi czas bitwy.

14.6 Przewaga liczebna
Jeśli armia wkracza na pole, na którym znajdują się jednost-
ki bojowe przeciwnika, nad którymi wkraczająca armia ma
co najmniej 5 - krotną przewagę liczebną (w jednostkach
bojowych, a nie w sile bojowej), jednostki przeciwnika są
traktowane tak, jakby przegrały bitwę (przy czym podczas
ustalania przewagi nie bierze się pod uwagę siły bojowej,
Praw do Tronu (patrz 27), ani sił lokalnych (patrz 18.2). Po
przegranej bitwie jednostki słoni bojowych i najemników
ulegają eliminacji, jednostki macedońskie ponoszą straty
zgodnie z Tabelą Strat (patrz 18.8). Po rozbiciu przeciwnika
z marszu, aktywna armia może kontynuować swój ruch.
Przewagę liczebną mogą wykorzystywać wyłącznie armie
wykonujące ruch. Swojej przewagi liczebnej nie mogą wyko-
rzystywać armie dokonujące przechwycenia. Przewagi liczeb-
nej nie może także wykorzystać broniąca się armia, posi-
adająca odpowiednią przewagę nad armią atakującą. Podczas
jednego etapu armia podczas marszu może wykorzystać
swoją przewagę liczebną dowolną ilość razy. Nie można jed-
nak wykorzystać przewagi wobec jednostek znajdujących się
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w obrębie dużego miasta. Wykorzystanie przewagi liczebnej
może oznaczać utratę statusu Obrońcy Dynastii, jeśli wyelim-
inowane jednostki nie należały do Uzurpatora.
PRZECHWYTYWANIE I UNIKANIE WALKI: armie lub jednost-
ki, którym grozi eliminacja z powodu liczebnej przewagi
przeciwnika mogą otrzymać posiłki dzięki udanemu przech-
wyceniu (patrz 16), mogą także unikać walki (patrz 17).

14.7 Ruch w okolicy dużych miast
Jednostki bojowe, które znajdują się na zewnątrz dużych
miast mogą zatrzymać maszerującego przeciwnika, chyba, że
ulegną przewadze liczebnej. Jednostki znajdujące się 
w obrębie miejskich murów nie mogą zatrzymać przeciwni-
ka. Przemieszczanie jednostek do miasta lub z miasta odby-
wa się w następujących sytuacjach:
-  Podczas ruchu gracza (co nie wymaga wydawania 

dodatkowych punktów ruchu),
-  W chwili wkroczenia na pole z dużym i nie oblężonym 

miastem armii przeciwnika gracz posiadający na tym polu 
swoje jednostki musi zadeklarować, czy pozostają one na 
zewnątrz murów, czy też chronią się do miasta. Decyzję 
taką można podejmować na nowo, po każdym kolejnym 
wkroczeniu przeciwnika na omawiane pole. 

14.8 Usuwanie żetonów wrogich garni-

zonów oraz żetonów niepodległości pod-

czas ruchu
Armia składająca się z co najmniej 3 jednostek bojowych
może wykonać poniższe akcje, wydając przy tym 2 punkty
ruchu z przysługującego jej limitu:
-  Usunięcie żetonu wrogiego garnizonu z małego miasta.
-  Przeprowadzenie jednej akcji oblężniczej (patrz 22.1) 

wobec wrogiego lub niepodległego dużego miasta albo 
przeprowadzenie próby podporządkowania (patrz 22.5) 
wobec siedziby niezależnego ludu. 

Armia musi się znajdować na polu będącym celem akcji.
Inaczej niż podczas Segmentu Kapitulacji, usunięcie wro-
giego garnizonu podczas ruchu armii nie powoduje
automatycznie umieszczenia na tym polu swojego żetonu
garnizonu. Tak więc na umieszczenie swoich garnizonów
trzeba poczekać do Segmentu Kapitulacji. 
PRZYKŁAD: dowódca z trzema punktami ruchu może
przemieścić swoją armię o 1 pole, a pozostałe 2 punkty
ruchu zużyć na usunięcie wrogiego garnizonu z pola, na
którym się znalazł.

14.9 Wodzowie bez armii
Jeśli gracz przemieszcza po planszy swojego wodza bez jed-
nostek, nie może nim wejść na pole, na którym znajdują się
wrogie jednostki, nie może się także zatrzymać na polu, na
którym już się znajduje jeden z głównych wrogich wodzów.
Można przejść swoim samotnym wodzem przez pole 
z równie samotnym wodzem przeciwnika. Jeśli armia pod-
czas swojego ruchu wkroczy na pole, na którym będzie się
znajdował samotny wódz przeciwnika i wódz ten nie będzie
mógł się schronić w obrębie przyjaznego dużego miasta,
przeciwnik będzie musiał wykonać rzut kostką. Wynik 5-6
oznacza śmierć wodza, a jego żeton jest usuwany z gry.
Wynik 1-4 pozwala na przeniesienie żetonu wodza na Pole
Pokonanych, skąd oczywiście będzie mógł wrócić do gry.

14.10 Zmiana dowodzenia podczas 

marszu
Jeśli podczas ruchu armia wkroczy na pole, na którym
będzie się znajdował wódz o wyższej randze, niż aktualny
głównodowodzący, a gracz będzie chciał włączyć go do
składu armii, wódz ten natychmiast przejmie dowodzenie
nad maszerującą armią. Jeśli ranga przyłączonego wodza
będzie równa randze aktualnego głównodowodzącego,
gracz może sam zadecydować, który z nich będzie dowodził.
INICJATYWA: jeśli następuje zmiana dowodzenia podczas
ruchu armii, należy dostosować zasięg ruchu tej armii do
wartości Inicjatywy nowego dowódcy. W pewnych sytuac-
jach armia będzie się musiała zatrzymać po zmianie
dowodzenia, ponieważ podczas dotychczasowego ruchu
zużyła ilość punktów ruchu wynikającą z Inicjatywy nowego
dowódcy.

PRZYKŁAD: Seleukos i Krateros znajdują się na sąsiednich
polach. Wynik rzutu określający zasięg ruchu wyniósł "3", co
dało Seleukosowi 4 punkty ruchu, a Kraterosowi tylko 2.
Gracz przesuwa Seleukosa na pole z Kraterosem i decyduje
się na połączenie sił. Krateros ma wyższą rangę, więc przej-
muje dowodzenie. W takiej sytuacji armia po zmianie
dowodzenia będzie mogła przemieścić się jeszcze z wyko-
rzystaniem tylko jednego punktu ruchu, ponieważ jeden już
zużyła przed zmianą dowodzenia.

UWAGA: należy pamiętać o różnicy ruchu wykonywanego 
w Segmencie Tyche i w Segmencie Ruchu. W Segmencie
Tyche może się przemieścić tylko jedna, wybrana armia,
wobec czego dowódcy podkomendni mogą być tylko
wydzielani i pozostawiani w tyle za maszerująca armią.
Natomiast w Segmencie Ruchu można przesunąć wszystkie
posiadane armie z wykorzystaniem punktów ruchu
wskazanych przez wynik rzutu kostką. W takiej sytuacji
możliwy jest marsz armii o np. jedno pole naprzód i wydzie-
lenie dowódcy podkomendnego, który pomaszeruje z częś-
cią sił dalej na tyle pól, na ile pozwoli mu jego Inicjatywa 
i liczba zużytych dotychczas punktów ruchu. 

14.11 Pozwolenie na przemarsz
Po wkroczeniu na pole, na którym znajdują się jednostki
bojowe kontrolowane przez innego gracza, nie musi dojść
do bitwy. Inny gracz może zagwarantować swobodny prze-
marsz przez kontrolowane przez siebie terytorium. Do bitwy
nie dojdzie, jeśli po wkroczeniu deklaracja zostanie podtrzy-
mana - ponieważ gracze nie mają obowiązku dotrzymywania
obietnic. O pozwolenie na przemarsz można prosić 
w dowolnym momencie - przed ruchem lub nawet po
wkroczeniu na omawiane pole. Jeśli wcześniej udzielone
pozwolenie będzie podtrzymane, armia pomaszeruje dalej.
Jeśli nie - dojdzie do bitwy (chyba, że nastąpi sytuacja wyko-
rzystania przewagi liczebnej).

14.12. Wrogie plemiona
Siedziby ludów niezależnych, oznaczone na planszy sześ-
ciokątnymi żetonami, są zamieszkane przez plemiona wro-
gie wszystkim stronnictwom (wyjątkami są Spartanie i ludy
etolskie). Armia, która wkracza na ziemie wrogiego
plemienia, ponosi straty określone w kolumnie "2" Tabeli
Strat. Sprawdzanie wielkości strat odbywa się w momencie
wkraczania na omawiane pole. Armia, która pozostaje na
takim polu nie ponosi dodatkowych strat z tego powodu.
Patrz 39 - zasada opcjonalna.



SUKCESORZY Aleksandra Wielkiego 15

15. RUCH MORSKI

15.1 Zasady ogólne
Gracze mogą przemieszczać swoje armie i wodzów z jed-
nego pola planszy na drugie drogą morską, wykorzystując
połączenia oznaczone linią kropkowaną. Ruch morski jest
obarczony ryzykiem przechwycenia przez wrogą flotę (patrz
21) lub zawrócenia z drogi z powodu sztormu (karta Tyche
nr 50).

15.2 Procedura
Każdy z graczy może wykonać jeden ruch morski podczas
każdego Segmentu Ruchu oraz Segmentu Tyche, przy czym
gracz wykonujący ruch morski nie musi posiadać floty. 
W jednym ruchu morskim  można przetransportować
maksymalnie 8 jednostek bojowych - w tym także słonie
bojowe. Gracze mogą transportować wodzów oraz armie.
Przejście z jednego pola na drugie ruchem morskim wyma-
ga wydania 1 punktu ruchu, wyjątkiem jest ruch szlakiem
morskim przez Morze Śródziemne, który wymaga wydania 
2 punktów ruchu. Armia transportowana drogą morską nie
musi się zatrzymywać na polu, na którym stacjonuje wroga
armia. Armia lub wódz wykonujący ruch morski może w tej
samej rundzie wykonać ruch lądowy przed lub po ruchu
morskim. Armia nie może więc w jednej rundzie wkroczyć
do portu, zaokrętować się, popłynąć do celu, a następnie
ponownie wykonać ruch lądowy. Podczas ruchu morskiego
armia lub wódz może zabierać ze sobą osoby z rodziny
królewskiej, jednostki lub wodzów bez konieczności
wyokrętowania całej armii. Gracz nie może zakończyć swo-
jego ruchu morskiego na pełnym morzu, musi więc wyokrę-
tować transportowane siły na ostatnim osiągniętym polu. 

15.3 Port zaokrętowania
Jest to port, z którego armia rozpoczyna swój ruch morski.
W przypadku przegranej bitwy morskiej armia musi wrócić
do portu, w którym nastąpiło zaokrętowanie.

15.4 Port wyokrętowania
Jest to pole, na którym armia lub wódz kończy swój ruch
morski i tylko na takim polu przeciwnik może podjąć próbę
przechwycenia swoimi siłami lądowymi (patrz 16).  

16. PRZECHWYTYWANIE

Jest to specjalny rodzaj ruchu, dzięki któremu armia może

zatrzymać marsz wrogiej armii.

16.1 Procedura
Tylko armie mogą podejmować próby przechwycenia
maszerującego przeciwnika, jeśli wkroczy na pole
sąsiadujące z polem zajmowanym przez armię i pole to
będzie kontrolowane przez siły przyjazne wobec przech-
wytującej armii. W celu określenia powodzenia próby należy
wykonać rzut kostką, wynik równy lub mniejszy od wartości
Inicjatywy dowódcy armii przechwytującej oznacza
powodzenie i jednocześnie konieczność przemieszczenia
przechwytującej armii na pole będące celem akcji.
PRZYKŁAD: armia dowodzona przez Perdikkasa (Inicjatywa
równa 3) dokona przechwycenia, jeśli gracz uzyska wynik
4,5 lub 6.

MOŻLIWOŚC WYBORU ATAKU LUB OBRONY
Gracz, któremu udało się przechwycenie, może:
A) zaatakować, a wówczas przechwycona armia może przyjąć  

bitwę lub próbować jej uniknąć (patrz 17.6), lub
B) bronić się, a wówczas przechwycona armia może 

atakować lub wycofać się na pole, z którego wkroczyła 
i zakończyć swój ruch (przy czym takie wycofanie nie 

wymaga rzutu kostką i nie podlega ograniczeniom   
opisanym  w 17.3).

DOWOLNA ILOŚC PRÓB PRZECHWYCENIA: 
Próby przechwycenia są możliwe za każdym razem, gdy
maszerująca armia wkracza na pole sąsiadujące z armią
innego gracza.

16.2 Ograniczenia
Przechwytywanie ruchu armii jest dozwolone, natomiast
niemożliwe jest przechwytywanie sił dokonujących przech-
wycenia lub unikających walki (patrz 17.1) oraz sił, które
zostały zmuszone do powrotu do portu zaokrętowania
(patrz 15.3). Nie mogą podejmować prób przechwycenia
armie, które znajdują się wewnątrz murów dużych miast,
jeśli na tym samym polu znajdują się wrogie jednostki. 
PRZECHWYTYWANIE JEST MOŻLIWE: 
1) na polach, na których znajdują się przyjazne i nie 

oblężone jednostki bojowe, udane przechwycenie będzie 
więc oznaczało wzmocnienie sił przed bitwą,

2) na polach bez własnych jednostek, ale znajdujących się 
pod kontrolą przyjaznych oraz na polach niezależnych 
i niepodległych.

3) na polach tranzytowych (UWAGA, zasada opcjonalna: na 
polach tranzytowych przechwytywanie jest niemożliwe).

PRZECHWYTYWANIE JEST NIEMOŻLIWE:
1) na polach, na których znajdują się wrogie i nie oblężone 

jednostki bojowe. Nie można więc podejmować prób 
przechwycenia na polach zajętych wcześniej przez 
przeciwnika,

2) przez przełęcze, cieśniny lub drogi morskie.

RUCH MORSKI: armię wykonującą ruch morski można
przechwycić tylko na polu będącym portem wyokrętowania
(patrz 15.4).

16.3 Przewaga liczebna i przechwyty-

wanie

PRZYKŁAD: Antypater jest w Pelli. Powyższy schemat

obrazuje, na których punktach może dokonać przechwyce-

nia. A posiada sojuszniczy garnizon, B to punkt tranzy-

towy, C to puste pole, D zawiera wrogi garnizon, E jest odd-

alone o dwa pola a F zawiera sojuszniczą jednostkę.
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Przechwycenie przeciwnika posiadającego przewagę 5:1 
w liczbie jednostek oznacza eliminację jednostek przech-
wytujących (patrz 16.8). Armia przeciwnika będzie mogła
kontynuować swój marsz.

16.4 Wielokrotne próby przechwycenia
Możliwe jest podejmowanie wielu prób przechwycenia wro-
giej armii na tym samym polu, jeśli na polach przyległych
znajduje się kilka armii. W takiej sytuacji należy
zadeklarować wszystkie próby przechwycenia, zanim któ-
rakolwiek z nich zostanie przeprowadzona. 

PRZECHWYTYWANIE PRZEZ KILKA STRONNICTW: jeśli
kilka stronnictw deklaruje podjęcie prób przechwycenia na
tym samym polu, próby te są przeprowadzane w wyznac-
zonej w danym etapie Kolejności Posunięć. Jeśli jednemu ze
stronnictw próba przechwycenia się powiedzie, pozostałe
stronnictwa nie mogą już podejmować swoich prób.

16.5 Podkomendni i przechwytywanie
Do próby przechwycenia gracz może wyznaczyć tylko część
armii, pod dowództwem głównodowodzącego lub jego pod-
komendnego. Przed wykonaniem rzutu kostką należy
określić, jakie siły będą podejmowały próbę przechwycenia
i pod czyim dowództwem. Wartość Inicjatywy wyznac-
zonego wodza będzie podstawą do określenia powodzenia
próby. Pole, na które wkracza przeciwnik może być jednak
celem tylko jednej próby przechwycenia przez jedną armię,
niedozwolone jest więc wydzielanie kilku zgrupowań z tej
samej armii i podejmowanie kilku prób w nadziei, że któraś
z nich się powiedzie.

16.6 Przechwytywanie w okolicy dużych

miast
Maszerująca armia wkraczająca na pole z dużym miastem
może zostać przechwycona poza murami tego miasta.
Maszerująca armia może skorzystać z osłony murów miejs-
kich dopiero po rozegraniu wynikającej z przechwycenia
bitwy. Armie, które znajdują się wewnątrz murów, nie mogą
podejmować prób przechwycenia, jeśli na tym samym polu
- na zewnątrz murów - znajdują się wrogie jednostki.

17. UNIKANIE WALKI

17.1 Zasady ogólne
Gracz może podjąć próbę uniknięcia walki, gdy na pole zaj-
mowane przez jego wodza lub armię wkroczą wrogie siły.
Powodzenie próby rozstrzyga wynik rzutu kostką. Jeśli
wynik ten jest większy od wartości Inicjatywy dowódcy armii
próbującej wykonać odwrót przed walką, armia taka może
wykonać ruch z wykorzystaniem 2 punktów ruchu. Wynik
mniejszy oznacza brak powodzenia.
PRZYKŁAD: jeśli wartość Inicjatywy wodza wynosi 3, udane
wycofanie przed walką nastąpi po uzyskaniu wyniku rzutu
od 4 do 6. 

17.2 Koszty niepowodzenia
Armia, której nie udało się wycofać przed walką, nie może
korzystać z sił lokalnych (patrz 18.2).

17.3 Procedura i ograniczenia
Wycofanie przed walką może nastąpić tylko na pola neu-
tralne lub przyjazne, czyli na pola nie kontrolowane przez
nikogo, na pola własne, na których nie ma wrogich wojsk
lub armii niezależnych lub na dowolne pole z własnymi, nie
oblężonymi jednostkami (niezależnie od tego, kto kontrolu-
je takie pole). Nie można się wycofywać przed walką przez
przełęcze, cieśniny i drogi morskie. Niedozwolone jest także
wycofywanie się na pole, z którego wkroczyła maszerująca
armia przeciwnika. Możliwe jest wycofanie się armii, której
grozi ulegnięcie liczebnej przewadze. Wycofująca się 
o 2 pola armia nie może zabierać ze sobą wodzów i jednos-
tek, znajdujących się na pierwszym mijanym polu. W przeci-
wieństwie do sytuacji przechwycenia (patrz 16.5), podczas
wycofywania się w celu uniknięcia walki niedozwolone jest
dzielenie sił poprzez pozostawianie wydzielonych jednostek
za sobą lub wycofywanie się na dwa lub więcej pól. Gracz,
którego armii udało się przechwycić maszerującego wroga
nie może zmienić zdania i podjąć próby uniknięcia walki
wynikającej z udanego przechwycenia.

17.4 Pościg
W przypadku udanego wycofania się przeciwnika przed
walką, maszerująca armia może podążać za tym przeci-
wnikiem lub zmienić kierunek marszu, aż do wyczerpania
limitu punktów ruchu, ponieważ udane wycofanie przeci-
wnika nie zatrzymuje ani nie spowalnia marszu armii.

17.5 Wielokrotne próby unikania walki
Maszerująca armia może wkroczyć na pole, na którym znaj-
duje się przeciwnik, któremu w tej samej rundzie udało się
wycofać przed walką. Przeciwnik ten może ponownie podjąć
próbę wycofania. Kolejne wycofania i pościgi trwają do
chwili nieudanego wycofania przeciwnika lub wykorzystania
wszystkich punktów ruchu przez maszerującą armię.

17.6 Unikanie przechwycenia
Armia, która została przechwycona i zaatakowana (patrz 
16.1 A) może podjąć próbę uniknięcia przechwycenia.
Wynik próby jest ustalany zgodnie z zasadami opisanymi 
w 17.1. Jeśli próba zakończy się powodzeniem, armia taka
wycofuje się na pole, z którego wkroczyła na pole przech-
wycenia i kończy swój ruch. Armia nie może uniknąć przech-
wycenia, jeśli oznaczałoby to wycofanie się przez przełęcze,
cieśniny, drogi morskie lub na pola zajmowane przez wrogie
jednostki, wrogie garnizony lub żetony niepodległości. 
W dwóch ostatnich z wymienionych przypadkach, wycofanie
się będzie możliwe, jeśli na polu takim znajdować się będą
własne jednostki. 

18. BITWY LĄDOWE

Do bitwy lądowej dochodzi wówczas, gdy gracz w ramach

swojego posunięcia przemieści swoją armię na pole, na

którym znajdują się już wrogie jednostki, które nie mogą

lub nie chcą uniknąć walki albo nie uda im się tego dokon-

ać. Wejście do bitwy kończy ruch maszerującej armii.

18.1 Ustalanie siły armii
Każdy z graczy ustala przed bitwą siłę swojej armii. Jest to
suma siły bojowej wszystkich jednostek oraz ewentualnych
sił lokalnych. 
-  Każda jednostka Srebrnych Tarcz daje trzy punkty siły,



SUKCESORZY Aleksandra Wielkiego 17

-  Każda jednostka Macedońska daje dwa punkty siły, *
-  Każda jednostka najemników daje jeden punkt siły,
-  Każda jednostka słoni bojowych ma zmienną siłę (patrz 

19.2).

* jednostki królewskie nie będą walczyły przeciwko wod-

zowi z większymi Prawami do Tronu (patrz 27.2), nie będą

więc w takim przypadku wliczane do siły armii.

18.2 Siły lokalne
Siły lokalne reprezentują oddziały zwerbowane w okolicy
miejsca rozgrywania bitwy. Siły lokalne dodaje się do siły
armii w następujących okolicznościach:
-   Jeden punkt siły, jeśli bitwa rozgrywa się na kontrolowa-  

nym przez danego gracza polu,
-   Dwa punkty siły, jeśli bitwa rozgrywa się w kontrolowanej  

przez danego gracza prowincji.
Uwaga: powyższe siły lokalne kumulują się, a więc jeśli gracz
kontroluje zarówno prowincję, jak i pole na którym rozgry-
wa się bitwa, otrzymuje łącznie trzy punkty sił lokalnych.

18.3 Gracz atakujący i broniący się
Gracz, który wszedł swoją armią na pole zajęte przez przeci-
wnika i zainicjował bitwę, jest uznany za atakującego, drugi
gracz będzie się wobec tego bronił. W sytuacji przechwyce-
nia (patrz 16) gracz przechwytujący może wybrać, czy woli
być stroną atakującą, czy też broniącą się (patrz 16.1).

18.4 Bitwy na polach z dużymi miastami
Jeśli gracz zaatakuje wrogą armię oblegającą jedno z jego
dużych miast, może do siły swojej armii wliczyć siłę jednos-
tek znajdujących się wewnątrz miasta. W przypadku prze-
granej wojska dokonujące wycieczki ponoszą zwykłe kon-
sekwencje klęski. Jeśli armia gracza zostanie zaatakowana na
polu z jego dużym miastem, gracz ten może doliczyć do siły
swojej armii siłę swoich jednostek znajdujących się
wewnątrz tego miasta. Jednostki, które pozostaną w mieście
lub zostaną do niego skierowane przed bitwą nie ponoszą
konsekwencji ewentualnej przegranej i utrzymują miasto.

Komentarz autora: zawsze zostawiałem w takiej sytuacji co
najmniej 1 jednostkę w mieście - na wypadek przegranej
bitwy...

18.5 Tabela Wyników Bitwy
Każdy z graczy wykonuje rzut dwoma kostkami i uzyskany
wynik porównuje z Tabelą Wyników Bitwy w kolumnie
odpowiadającej sile jego armii. Wskazana na przecięciu licz-
ba oznacza wartość bojową armii w danej bitwie. Bitwę
wygrywa ten z graczy, którego wartość będzie większa, zaś
jego przeciwnik zostaje pokonany (patrz 18.8). Jeśli obie
strony uzyskają identyczne wartości, bitwę uznaje się za
nierozstrzygniętą (patrz 18.10). 

PRZYKŁAD: siła strony atakującej wynosi 8, siła armii
broniącej się wynosi 5. Gracz atakujący uzyskał wynik 7, co
w kolumnie "8" daje wartość "4". Gracz broniący się uzyskał
wynik rzutu 12, co w kolumnie "5" daje wartość "7". Dzięki
temu gracz broniący się wygrywa bitwę, pomimo posiadania
słabszej armii.

18.6 Zdolności Bojowe
Każdy z dowódców posiada określone Zdolności Bojowe. 
W bitwie można użyć wyłącznie zdolności główn-
odowodzącego. Zdolności Bojowe odpowiadają minimalne-
mu wynikowi rzutu dwoma kostkami, jaki można uzyskać
podczas ustalania wyniku bitwy. Wszelkie mniejsze wyniki są
zwiększane do tej właśnie wysokości. 

PRZYKŁAD: jeden z dowódców gracza posiada Zdolności
Bojowe na poziomie 4, co jest traktowane jako automaty-
czne uzyskanie dwóch czwórek na kostkach. Tak więc
uzyskanie jedynki i dwójki także będzie traktowane jak
uzyskanie dwóch czwórek. Uzyskanie jedynki i piątki da
łączny poprawiony wynik dziewięć. Oczywiście wynik pięć
i sześć nie będzie wymagał korekty.

18.7 Straty zwycięzcy
Zwycięska armia traci jedną jednostkę bojową, wybraną
przez gracza kontrolującego tę armię. Zwycięzca nie ponosi
żadnych strat, jeśli wartość bojowa jego armii w wygranej
bitwie była co najmniej dwa razy większa od wartości
bojowej armii, która przegrała.
PRZYKŁAD: jeśli armia zwycięska uzyskała 9, a jej przeciwnik
7, zwycięzca traci jedną jednostkę. Jeśli w tej samej sytuacji
przegrywający uzyskał 4, zwycięzca nie ponosi żadnych strat.
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18.8 Pokonane armie
Armia pokonana w bitwie ponosi następujące konsekwencje
klęski:
-  Wszystkie jednostki najemników i słoni bojowych zostają 

wyeliminowane.
-  Jednostki macedońskie ponoszą straty (poza jednostkami 

rólewskimi, które czekały spokojnie w pobliżu na wynik 
bitwy...) Uwaga: w takiej sytuacji Srebrne Tarcze są trak
towane jak zwykłe jednostki macedońskie (patrz 20.1). 
W Tabeli Strat należy odnaleźć liczbę straconych jednostek 
macedońskich na przecięciu kolumny odpowiadającej licz
bie tych jednostek w armii oraz wiersza odpowiadającego 
wynikowi rzutu kostką (wykonywanego przez gracza kon
trolującego tę armię).

-  Żetony dowódców oraz jednostek, które przetrwały bitwę, 
należy przenieść na Pole Pokonanych (patrz 18.9). 

-  Jeśli pokonanej armii towarzyszyły osoby z rodziny 
królewskiej, ich żetony należy umieścić wraz ze zwycięską 
armią. Odrębnie są traktowane Olimpias, Tessalonika  
i Kleopatra, które stają się nieaktywne po przechwyceniu 
ich żetonów przez innego gracza (patrz 26.2).  

18.9 Pole Pokonanych
Żetony dowódców i jednostek z pokonanych armii trafiają
na Pole Pokonanych, skąd mogą wrócić do gry w najbliższej
Fazie Uzupełnień.

18.10 Nierozstrzygnięte bitwy
Jeśli wartość bojowa obu armii podczas bitwy będzie jed-
nakowa, bitwa ta pozostanie nierozstrzygnięta. W takiej sytu-
acji każda z armii traci jedną jednostkę bojową (wybór
gracza kontrolującego), a armia uznana za stronę atakującą
musi się wycofać na pole, z którego wkroczyła na pole bitwy.
Pole, na które wycofuje się taka armia musi spełniać warun-
ki opisane w zasadach dotyczących unikania walki. Jeśli
armia atakująca nie może się wycofać, zostaje uznana za
stronę przegraną i ponosi konsekwencje opisane w punkcie
18.8.

18.11 Sprawdzane strat wśród wodzów
Gracz, który podczas ustalania wartości bojowej armii uzys-
ka wynik "9" (po modyfikacjach związanych ze Zdolnościami
Bojowymi głównodowodzącego) musi sprawdzić przed
ewentualnym przeniesieniem na Pole Pokonanych, czy jego
głównodowodzący nie zginął w walce. Gracz, który bitwę
wygrał lub zremisował, traci swojego wodza przy wyniku "6".
Gracz, który bitwę przegrał, traci wodza po uzyskaniu
wyniku "5" lub "6". Żeton i kartę poległego wodza należy
usunąć z gry, jednocześnie gracz traci przypisane temu wod-
zowi Punkty Praw do Tronu. 
Uwaga: nie można ignorować Zdolności Bojowych główn-
odowodzącego podczas określania wartości bojowej jego
armii w celu uniknięcia ewentualnej śmierci w walce. 

ZASTĘPSTWO: jeśli głównodowodzący poległ i nie
towarzyszył mu żaden z głównych wodzów, gracz może
powierzyć dowodzenie jednemu z pomniejszych dowód-
ców, którego żeton musi należy natychmiast przenieść do
armii spoza planszy. Jeśli w danym momencie gry gracz nie
posiada wolnego żetonu pomniejszego dowódcy, armia
zostaje pozbawiona dowodzenia (patrz 5.3).

19. SŁONIE BOJOWE

19.1 Zastosowanie
Jednostki słoni bojowych należy traktować tak,
jak pozostałe jednostki - ale z jednym
wyjątkiem: siła bojowa słoni nie jest wartością
stałą (patrz 19.2). Słonie można przewozić
drogą morską. Jednostki słoni są także

uwzględniane podczas sprawdzania zaopatrzenia.

19.2 Zmienna siła bojowa
Siłę bojową każdej jednostki słoni ustala się tuż przed bitwą,
wykonując odrębne rzuty kostką dla każdej takiej jednostki 
i odejmując od ich wyniku 2. Wyniki 1 lub 2 oznaczają siłę
bojową równą zeru. 

PRZYKŁAD: gracz posiada trzy jednostki słoni bojowych.
Przed bitwą wykonuje więc trzy rzuty kostką , uzyskując np.
wyniki 3, 5 i 1. Po odejmowaniu siła bojowa wszystkich słoni
wynosi 4. Gdyby gracz uzyskał wyniki 1 lub 2, jego słonie nie
miałyby w bitwie żadnego znaczenia, a przy wyjątkowo
szczęśliwych rzutach i uzyskaniu trzech 6, siła bojowa słoni
wyniosłaby 12, co mogłoby zdecydować o wyniku bitwy.

20. SREBRNE TARCZE

Oddziały Srebrnych Tarcz były elitarną gwardią Aleksandra
Wielkiego. Byli to prawdopodobnie najlepsi żołnierze
ówczesnego świata, ale po śmierci swojego króla nie
potrafili dochować wierności żadnemu z walczących stron-
nictw. Nie czuli się także związani przysięgą wierności z pra-
wowitymi następcami Aleksandra. 

20.1 Właściwości
Srebrne Tarcze występują w grze jako jeden
żeton, reprezentujący dwie jednostki o łącznej
sile 6. Jednostki Srebrnych Tarcz nie można
podzielić, nie można także odtwarzać ponie-
sionych przez nie strat. Po stracie obu jednostek

żeton Srebrnych Tarcz należy usunąć z gry.

20.2 Wejście do gry i lojalność
Gracz, który jako pierwszy zagra odpowiednią kartę, otrzy-
muje żeton Srebrnych Tarcz w pełnej sile i umieszcza go na
planszy zgodnie z instrukcją podaną na karcie. Przy następ-
nym zagraniu karta Srebrnych Tarcz staje się kartą
Zaskoczenia, dzięki której można odebrać jednostki gwardii
graczowi, który je aktualnie kontroluje. Zagranie karty
Buntu ( nr 44) nie ma wpływu na jednostki Srebrnych Tarcz. 

20.3 Ponoszenie strat przez Srebrne

Tarcze
Srebrne Tarcze tracą jedną jednostkę podczas każdego prze-
jścia do nowego gracza, przy czym redukcji siły należy
dokonać przed obliczaniem siły armii. Tak więc, o ile
Srebrne Tarcze nie poniosą strat z innego powodu, druga
zmiana gracza kontrolującego gwardię Aleksandra oznacza
jej wyeliminowanie z gry.
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21. FLOTY I BITWY MORSKIE

21.1 Zastosowanie
Posiadanie flot umożliwia ubezpieczanie
wojsk transportowanych morzem, a jed-
nocześnie atakowanie takich transportów
przeciwnika. Gracz posiadający aktualnie
największą flotę zdobywa cztery punkty

zwycięstwa (patrz 30.3). Posiadanie floty jest także bardzo
przydatne podczas prowadzenia oblężeń dużych miast
będących jednocześnie portami (patrz 22.2).

21.2 Zasady ogólne
Floty są w grze wyłącznie żetonami znacznikowymi, nie
pełnią więc roli jednostek bojowych. Gracze kontrolujący
daną flotę przenoszą jej żeton z pola startowego poza plan-
szę (obok siebie), co pozwala na oznaczenie siły flot graczy.
W grze występują następujące floty (w nawiasach podano
ich siłę podstawową):
- Ateńska (2),
- Azji Mniejszej (1),
- Cypryjska (1),
- Piracka z Cylicji ( karta Tyche),
- Fenicka (1),
- Macedońska (1),
- Egipska (1),
- Rodyjska (1).

KONTROLA FLOTY: flotę kontroluje ten z graczy, który kon-
troluje odpowiednią prowincję (lub miasto w przypadku
Aten). Gracz przejmuje kontrolę nad flotą natychmiast po
przejęciu kontroli nad prowincją lub miastem.

PRZYKŁAD: gracz kontroluje flotę cypryjską, jeśli kontroluje
oba pola prowincji Cypr.

21.3 Kiedy dochodzi do bitwy morskiej
Do bitwy morskiej dochodzi wówczas, gdy jeden gracz (lub
kilku) zadeklaruje akcję swojej floty przerywającą ruch
morski innego gracza. Do bitwy morskiej może dojść 
w dowolnym momencie ruchu morskiego.

WYTYCZANIE DROGI MORSKIEJ: gracz musi ogłosić pozos-
tałym graczom, że jego jednostki będą wykonywały ruch
drogą morską. Musi także określić, którędy ta droga prze-
biegnie. Pozostali gracze mogą następnie podjąć decyzję 
o wypłynięciu własnych flot i przechwyceniu wykonującego
ruch przeciwnika. Gracz może przechwytywać innego gracza
na morzu, jeśli jego garnizon znajduje się w odległości
najwyżej dwóch pól (biorąc pod uwagę wyłącznie drogi
morskie) od jednego z pól drogi ruchu morskiego,
określonej przez gracza wykonującego posunięcie. Uwaga:
nie można przechwytywać szlakiem przez Morze
Śródziemne oraz na polu zaokrętowania. Można natomiast
przechwytywać na polu docelowym, gdzie wojska zostaną
wyokrętowane. Gracz wykonujący ruch drogą morską może
użyć dowolnej liczby kontrolowanych przez siebie flot 
w celu ochrony transportu, przy czym nie jest ograniczony
obowiązkiem posiadania swoich garnizonów w odległości
dwóch pól. Każda próba przechwycenia jest udana, tak więc
sama deklaracja wystarczy, aby doszło do bitwy morskiej. 
W przypadku, gdy kilku graczy zadeklarowało przechwyty-
wanie transportu, każdą z bitew morskich rozgrywa się od -
dzielnie, w kolejności przechwycenia.

WIELKOŚĆ FLOT: gracz nie musi wysyłać do bitwy wszyst-
kich kontrolowanych przez siebie flot. 
Gracz rozpoczynający ruch morski deklaruje, ile flot będzie
eskortować przerzucaną morzem armię. Gracz przech-
wytujący także deklaruje, iloma flotami wypłynie.

21.4 Bitwy morskie
Wyniki bitew morskich określa się używając Tabeli Wyników
Bitwy. Wartość bojowa floty jest wyznaczana na przecięciu
kolumny odpowiadającej sile floty z wierszem odpo-
wiadającym wynikowi rzutu dwoma kostkami. Bitwę morską
wygrywa gracz, który uzyskał większą wartość bojową swojej
floty (patrz 21.5). Transportowani morzem wodzowie oraz
jednostki bojowe nie mają wpływu na siłę floty ani na wynik
bitwy.

PRZYKŁAD: siła floty gracza A wynosi 3 punkty, a gracza B  2
punkty. Gracz A uzyskał wynik rzutu 7, co odpowiada
wartości bojowej "1", gracz B uzyskał wynik rzutu 5, czyli
wartość bojową "0". Gracz A wygrał bitwę morską.

BITWY NIEROZSTRZYGNIĘTE: jeśli wartość bojowa flot obu
graczy jest identyczna, do bitwy po prostu nie dochodzi.
Żaden z graczy nie ponosi strat, a gracz wykonujący posunię-
cie może kontynuować swój ruch morski.

BRAK FLOT: wartość bojowa floty gracza, który nie wysłał
żadnej floty do osłony swojego transporty, jest równa zeru.
Warto zauważyć, że nie stwarza to beznadziejnej sytuacji
podczas bitwy morskiej, ponieważ w Tabeli Wyników Bitwy
w kolumnie odpowiadającej sile "1" lub"2" większość
wyników dotyczących wartości bojowej jest także równa
zeru.

21.5 Pokonana flota
Żetony flot, które zostały pokonane w bitwie morskiej,
należy umieścić w Polu Pokonanych. Jeśli bitwę przegrał
gracz, który wykonywał ruch morski, transportowane jed-
nostki bojowe ponoszą straty (patrz 24), a jednostki, które
przetrwały wracają do portu zaokrętowania (patrz 15.3) 
i tam kończą swój ruch.

ROZBUDOWANE FLOTY: żetony flot, które zostały rozbu-
dowane i przegrały bitwę, wracają do stanu wyjściowego i są
umieszczane na Polu Pokonanych.

21.6 Rozbudowa flot
Gracze mogą rozbudowywać swoje floty. Rozbudowa
następuje poprzez odrzucenie karty Wielkiej Kampanii pod-
czas Segmentu Tyche. Po odrzuceniu takiej karty gracz może
natychmiast odwrócić żeton wybranej przez siebie floty na
stronę o większej sile. Powrót do stanu wyjściowego
następuje po zakończeniu najbliższej Fazy Uzupełnień lub
po przegranej bitwie morskiej, w której uczestniczyła rozbu-
dowana flota.

WYJAŚNIENIE: rozbudowane floty są brane pod uwagę pod-
czas określania gracza posiadającego największą flotę (patrz
30.3), są także brane pod uwagę w sytuacjach opisanych 
w 8.1, 8.2 oraz 8.3.
Komentarz autora: utrzymywanie flot w starożytności było
bardzo kosztowne. Rozbudowana flota (poprzez budowę 
i przejmowanie okrętów) nie mogła istnieć przez zbyt długi
okres czasu.
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22.OBLĘŻENIA 

I POPDPORZĄDKOWANIE

22.1 Obleganie dużych miast
Duże miasta niepodległe oraz wrogie duże miasta, w których
znajdują się wrogie jednostki bojowe, można zdobyć tylko
poprzez udane oblężenie. Akcje oblężnicze można
przeprowadzać podczas ruchu (w Segmencie Ruchu 
i w Segmencie Tyche) lub podczas Segmentu Kapitulacji.
Akcje oblężnicze mogą prowadzić tylko armie składające się
z co najmniej trzech jednostek. Każda akcja oblężnicza
wymaga wydania 2 punktów ruchu, z wyjątkiem akcji
przeprowadzanych bez dodatkowych kosztów w Segmencie
Kapitulacji. Wynik akcji zostaje ustalony przez porównanie
wyniku rzutu jedną kostką z Tabelą Oblężeń. Gracz zdobywa
duże miasto, gdy uda mu się zgromadzić łącznie trzy punkty
oblężenia. Do oznaczania zdobytych punktów służą
odpowiednie żetony znacznikowe. 

WYNIKI W TABELI OBLĘŻEŃ: pogrubione cyfry po lewej
stronie oznaczają liczbę zdobytych punktów oblężenia, cyfry
po prawej stronie oznaczają ilość jednostek straconych
przez stronę oblegającą (wybór straconych jednostek należy
do kontrolującego je gracza).

PRZYKŁAD: wynik 1 / 1 oznacza, że oblegający zdobywają
jeden punkt oblężenia, tracąc przy tym jedną ze swoich jed-
nostek z prowadzącej oblężenie armii.

UDANE OBLĘŻENIE: po zgromadzeniu trzech punktów
oblężenia przeciwko obleganemu dużemu miastu gracz
prowadzący oblężenie może usunąć z tego miasta żeton
niepodległości lub wrogi garnizon. Jeśli wewnątrz oble-
ganego miasta znajdowały się wrogie jednostki, dowódcy
lub osoby z rodziny królewskiej, stosuje się zasady
obowiązujące w przypadku pokonanej armii (patrz 18.8).
Jeśli oblężenie zakończy się zdobyciem miasta w Segmencie
Kapitulacji, gracz, który zdobył miasto może w nim umieścić
swój garnizon. Jeśli natomiast duże miasto zostanie zdobyte
podczas Segmentu Ruchu lub Segmentu Tyche, z umieszcze-
niem żetonu garnizonu zwycięskiego gracza należy poczekać
do najbliższego Segmentu Kapitulacji. 

STAN OBLĘŻENIA: duże miasto uznaje się za oblężone, jeśli
na tym samym polu znajdują się wrogie jednostki. Akcje
oblężnicze może jednak przeprowadzić (i korzystać z Tabeli
Oblężeń) armia, w której skład wchodzą co najmniej trzy
jednostki. 

ZNIESIENIE OBLĘŻENIA: oblężenie jest zniesione, gdy
wszystkie oblegające jednostki opuszcza pole dużego miasta
lub zostaną wyeliminowane. Po zniesieniu oblężenia
przepadają wszystkie zgromadzone do tej pory punkty
oblężenia. Uwaga: jeśli armia oblegająca duże miasto lub
próbująca podporządkować niezależną siedzibą zostanie
pokonana w bitwie, armia zwycięska nie przejmuje zdoby-
tych dotychczas punktów oblężenia, lecz musi zaczynać
akcje oblężnicze od początku.

22.2 Modyfikatory stosowane podczas

akcji oblężniczych
Wynik rzutu kostką sprawdzany w Tabeli Oblężeń należy
zmodyfikować w podany niżej sposób:

+?/ - ?  za modyfikatory przypisane do danego miasta   
(określone na planszy)
-1  podczas oblegania dużego miasta będącego portem, 

jeśli gracz prowadzący oblężenie nie posiada żadnej floty 
lub wszystkie jego floty znajdują się w Polu Pokonanych. 
Portem jest pole, do którego wiedzie co najmniej jedna 
droga morska.
+1 po zagraniu karty Tyche nr 29 "Helepolis"
+3 po zagraniu karty Tyche nr 46 "Zdrajca w mieście"

22.3 Wycieczki
Gracz, który posiada swoje jednostki bojowe wewnątrz
oblężonego miasta, może przeprowadzić wycieczkę, czyli
wypad poza mury. Każda z jednostek bojowych może
przeprowadzić osobną wycieczkę podczas Segmentu Ruchu
gracza kontrolującego oblegane duże miasto. Do prze-
prowadzenia wycieczki nie jest konieczna obecność wodza
w mieście. Po ogłoszeniu swojego zamiaru gracz wykonuje
rzut kostką, a wynik sprawdza w Tabeli Oblężeń, przy czym
nie stosuje się żadnych modyfikatorów. Wyniki z Tabeli
Oblężeń stosuje się następująco: pogrubione cyfry po lewej
stronie oznaczają ilość punktów oblężenia, które można
odjąć od dotychczas zdobytych, cyfry po prawej stronie
oznaczają straty poniesione przez wojska oblężone. Nie
można zmniejszyć liczby zdobytych punktów oblężenia
poniżej zera, a podczas wycieczki wojska oblegające nie
ponoszą żadnych strat. 

22.4 Ruch w obleganym dużym mieście
Armia oblegana w dużym mieście może je opuścić tylko
wówczas, gdy podejmie bitwę z wojskami oblegającymi.
Armia oblegana w porcie może go opuścić albo poprzez
nawiązanie bitwy, albo ruchem morskim.

22.5 Podporządkowanie pól 

niepodległych
Gracze mogą zdobywać niepodległe małe miasta lub siedzi-
by ludów niezależnych przez podporządkowanie, rozgry-
wane zgodnie z zasadami oblężeń. Pole może więc zostać
podporządkowane przez armię liczącą co najmniej trzy jed-
nostki bojowe oraz z zastosowaniem Tabeli Oblężeń. Małe
niepodległe miasto zostaje podporządkowane po zdobyciu
jednego punktu oblężenia, do podporządkowania siedziby
niezależnego ludu konieczne jest zgromadzenie trzech
punktów oblężenia. 
UWAGA: gracze podczas prób podporządkowania mogą
wykorzystać kartę Tyche nr 46 "Zdrajca w mieście".
Natomiast karta Tyche nr 29 "Helepolis" może być zagrana
tylko podczas oblężeń dużych miast.

22.6 Ograniczenia dotyczące akcji

oblężniczych i prób podporządkowania
Podczas jednego Segmentu Kapitulacji gracze mogą
przeprowadzić tylko jedną akcję oblężniczą przeciwko temu
samemu polu. Podczas Segmentów Tyche i Ruchu można
przeprowadzić po dwie akcje oblężnicze przeciwko temu
samemu polu, ale pod warunkiem, że obie te akcje
przeprowadza ta sama armia. Gracze nie mogą więc masze-
rować swoimi armiami przez to samo pole, podejmując kole-
jne akcje oblężnicze w tym samym segmencie.
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23. ARMIE NIEZALEŻNE

23.1 Zasady ogólne
Armie niezależne są wrogo nastawione wobec
wszystkich stronnictw, natomiast inne armie
niezależne traktują przyjaźnie. Jeśli armia
gracza wkroczy na pole z niezależną armią lub
armia niezależna wkroczy na pole z armią

gracza, musi dojść do bitwy (patrz 23.3). Armie niezależne
można przemieszczać po planszy tylko po ich aktywacji i po
zagraniu odpowiednich kart Tyche (nr 16, nr 17 i nr 51).
Uwaga: patrz zasada opcjonalna 37, która stwarza nowe
możliwości wykorzystania armii niezależnych. Armia grecka
oraz Ariaratesa z Kapadocji rozpoczynają grę jako aktywne,
pozostałe trzy armie niezależne wchodzą do gry po zagraniu
odpowiednich kart Tyche. 

23.2 Ruch
Zakończenie ruchu przez armię niezależną w małym mieście
powoduje usunięcie z tego miasta żetonu garnizonu gracza,
jeśli taki garnizon tam się znajduje. Gracz, który decyduje 
o ruchach armii niezależnej może zrezygnować z takiego
ruchu i w zamian wstawić żeton  niepodległości na pole zaj-
mowane aktualnie przez armie niezależną. 

OGRANICZENIA RUCHU ARMII NIEZALEŻNYCH:
1) mogą przechodzić przez pola z dużymi miastami i 

kończyć ruch na takich polach, ale nie mogą prowadzić 
akcji oblężniczych, 

2) nie mogą wykorzystywać ruchu morskiego,
3) każda armia niezależna musi wykonywać swój ruch 

osobno, ale po zakończeniu ruchu kilka armii 
niezależnych może utworzyć wspólne zgrupowanie na 
jednym polu,

4) armia grecka może operować tylko w Grecji, Etolii i  
Tesalii,

5) 23000 kolonistów greckich: jeśli ta armia niezależna 
zmierzających do domu Greków wykonuje ruch (nie 
rezygnując z ruchu w celu umieszczenia żetonu niepod-
ległości), musi go zakończyć dalej na zachód w stosunku 
do pola, z którego ruch się rozpoczynał. Dozwolone są 
ruchy wahadłowe, tylko pole, na którym ruch się    
kończy, musi spełniać powyższy warunek. Jeżeli armii tej 
jakimś cudem uda się dotrzeć do Grecji, jej żeton należy 
usunąć z gry.

6) Ariarates (chyba ostatni perski satrapa): jego armia może 
operować tylko na obszarze Kapadocji,

7) Scytowie: bez ograniczeń,
8) Ilirowie: bez ograniczeń.

23.3 Walka z armiami niezależnymi
Bitwy z niezależnymi armiami są rozgrywane według stan-
dardowych zasad. Uznaje się, że wszystkie armie niezależne
są dowodzone przez wodzów o Zdolnościach Bojowych 2.
(patrz zasada opcjonalna 37.2). Siły armii niezależnych są
opisane na ich żetonach. Do tej siły można doliczyć siły
lokalne, w maksymalnej wielkości trzech punktów, jeśli
bitwa toczy się na polu z żetonem niepodległości oraz 
w prowincji, gdzie większość pól zajmują takie żetony. Kilka
armii niezależnych może się wspólnie bronić na tym samym
polu, natomiast, ponieważ poruszają się osobno, muszą
także osobno atakować. 

POKONANA ARMIA NIEZALEŻNA: jej żeton należy odwrócić
na drugą stronę (z 1 Punktem Prestiżu) i umieścić na karcie
wodza, który ją pokonał (patrz 28).

ZWYCIĘSKA ARMIA NIEZALEŻNA: pozostaje na dotychczas
zajmowanym polu, nie ponosząc żadnych strat.

BITWA NIEROZSTRZYGNIĘTA: armia niezależna nie ponosi
żadnych strat. Jeśli była stroną atakującą, musi się wycofać
na pole, z którego wkroczyła do bitwy i ulega eliminacji, jeśli
będzie się musiała wycofywać przez przełęcze lub cieśniny.

23.4 Przechwytywanie i unikanie walki
Armie niezależne nie mogą przechwytywać ani unikać walki
(ale patrz zasada opcjonalna 37.4). Armie graczy mogą
przechwytywać armie niezależne lub unikać walki z nimi,
stosując odpowiednio zasady 16 i 17.

24. ZAOPATRZENIE I STRATY

24.1 Przyczyny strat
Gracze mogą ponieść straty wśród swoich jednostek 
w następujących sytuacjach:
-  Po przegranej bitwie morskiej (patrz 21.5),
-  Po przegranej bitwie lądowej należy określić wielkość 

strat wśród jednostek macedońskich,
-  Po przejściu przez siedziby wrogich plemion (patrz 

14.12). Podczas określania wielkości strat należy używać 
kolumny "2" w Tabeli Strat.

-  W sytuacji przewagi liczebnej (patrz 14.6). Jednostki 
najemników i słoni bojowych ulegają eliminacji, wielkość 
strat wśród jednostek macedońskich należy sprawdzić w 
Tabeli Strat.

-  Po zagraniu karty Tyche "Zaraza".

24.2 Procedura
Gracz kontrolujący jednostki, które mają ponieść straty, 
w opisanych powyżej sytuacjach wykonuje rzut kostką, 
a jego wynik porównuje z Tabelą Strat. Wielkość strat
określona zostaje na skrzyżowaniu się kolumny
odpowiadającej liczbie jednostek (czasami tylko macedońs-
kich) w armii z wierszem odpowiadającym wynikowi rzutu. 
USUWANIE JEDNOSTEK: gracz może wybrać dowolne jed-
nostki do eliminacji, chyba, że wynik w Tabeli Strat zostanie
określony jako "e", co oznacza konieczność wyeliminowania
co najmniej jednej jednostki słoni bojowych. 
DOWÓDCY I RODZINA KRÓLEWSKA: wskazana liczba strat
nie dotyczy dowódców ani osób z rodziny królewskiej,
nawet jeśli w wyniku poniesionych strat zostanie wyelimi-
nowana ostatnia z będących pod dowództwem danego
wodza jednostka bojowa.

24.3 Segment Zaopatrzenia
W dużych i małych miastach można zorganizować zaopa-
trzenie dla dowolnych ośmiu jednostek bojowych (także jed-
nostek słoni bojowych). Na każdym polu tranzytowym
znajdą zaopatrzenie najwyżej trzy jednostki. Jeśli podczas
Segmentu Zaopatrzenia na jakimkolwiek polu znajdzie się
więcej jednostek, niż może się tam zaopatrzyć, gracz 
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kontrolujący dane pole musi usunąć jedną, wybraną przez
siebie jednostkę. W przypadku oblężeń jednostki wrogich
stron liczone są oddzielnie.
PRZYKŁAD: jeśli gracz podczas Segmentu Zaopatrzenia
będzie posiadał na polu z dużym miastem dziewięć lub
dziesięć jednostek, będzie musiał jedną z nich usunąć 
z planszy.

25.USUWANIE ODCIĘTYCH

GARNIZONÓW

25.1 Zasada ogólna
Podczas tej Fazy wszyscy gracze, w ustalonej Kolejności
Posunięć, usuwają z planszy swoje żetony garnizonów, które
zostały odcięte.
25.2 Definicja odciętego garnizonu 
Garnizon uznaje się za odcięty, jeśli nie można
przeprowadzić od tego garnizonu drogi do własnych jed-
nostek bojowych lub do kontrolowanego przez danego
gracza dużego miasta (które może być oblegane).
DROGA MOŻE PRZECHODZIĆ przez pola pozostające pod
kontrolą sprawdzającego gracza, przez wolne pola, przez
pola tranzytowe, przez szlaki morskie. Droga taka może
przechodzić także przez pola, na których znajdują się wrogie
jednostki, ale pod warunkiem, że na tych polach będą także
własne garnizony.

DROGA NIE MOŻE PRZECHODZIĆ przez pola zawierające
wrogie garnizony lub żetony niepodległości, chyba, że na
tych polach będą się także znajdować własne jednostki.
Uwaga: oznacza to, że niektóre pola mogą być wykorzysty-
wane przez dwóch graczy podczas ustalania drogi do swoich
garnizonów. 

26. OSOBY Z  RODZINY

KRÓLEWSKIEJ

26.1 Zastosowanie i kontrola
Kontrolowane przez gracza osoby z  rodziny królewskiej są
dla niego źródłem Punktów Praw do Tronu. Gracz kon-
troluje osobę z rodziny królewskiej, jeśli osoba taka jest akty-
wna, a jej żeton znajduje się na polu z wodzem, armią lub
jednostką bojową danego gracza. Herakles, Filip III oraz
Aleksander IV to potencjalni następcy tronu, są tylko pio-
nkami w politycznej rozgrywce, a ich żetony można przech-
wycić i kontrolować bez żadnych ograniczeń. Natomiast
Olimpias, Kleopatrę i Tessalonikę można kontrolować tylko
wówczas, gdy gracz może je aktywować dzięki zagraniu
określonych kart.

26.2 Nieaktywne osoby z rodziny królew-

skiej
Olimpias, Kleopatra i Tessalonika rozpoczynają grę jako
osoby nieaktywne. Pozostając w stanie nieaktywnym nie
stanowią źródła Punktów Praw do Tronu, nie można ich
także przemieszczać (wyjątek: zagranie karty Tyche nr 36,
"Ich własne plany"). Aktywacja następuje po zagraniu
określonej karty Tyche (nr 15, 53 lub 54). Żetony aktywnych
osób mogą być przemieszczane po planszy przez gracza,
który je kontroluje. Jeśli żetony te zostaną przejęte przez
innego gracza, wymienione trzy osoby natychmiast wracają
do stanu nieaktywnego. 

26.3 Przemieszczanie osób z rodziny kró-

lewskiej
Żetony osób z rodziny królewskiej
nigdy nie mogą być przemieszczane
samotnie, ale wyłącznie w towarzyst-
wie wodza lub armii. Podczas swojego
ruchu wódz lub armia może dowolnie
zabierać lub zostawiać po drodze
żetony królewskie. Podczas jednej

rundy gry żetony te mogą być przemieszczane za pośred-
nictwem tylko jednego generała lub armii z tego samego
stronnictwa. 

26.4 Przejęcie
Po wygranej bitwie zwycięska armia (patrz 18.8) może
przejąć kontrolę nad żetonami następców tronu (patrz
26.1), którzy towarzyszyli armii pokonanej. Żetony
następców tronu stojące samotnie mogą być przejęte przez
wodza lub armię, która wkracza na zajmowane przez nie
pole. Nie można przejąć w ten sposób kontroli nad
Olimpias, Kleopatrą i Tesaloniką gdy ich żetony są nieakty-
wne, a jeśli są aktywne, natychmiast po przejęciu kontroli
przez innego gracza przechodzą w stan nieaktywności. 

26.5 Niekontrolowane osoby z rodziny

królewskiej w dużych miastach
Uznaje się, że niekontrolowane przez żadnego z graczy
osoby z rodziny królewskiej znajdują się zawsze wewnątrz
dużego miasta, jeśli żeton takiej osoby stoi na polu z takim
miastem.
ARESZT DOMOWY: jeśli nieaktywne żetony Olimpias,
Kleopatry lub Tesaloniki znajdują się w dużym mieście kon-
trolowanym przez wrogiego gracza, uznaje się, że osoby te

PRZYKŁAD IZOLACJI: wszystkie garnizony z gwiazdkami

nie są odizolowane ponieważ mogą przeprowadzić linię

zaopatrzenia prowadzoną do większego miasta. Garnizon

z symbolem konia A jest odizolowany, B nie jest odi-

zolowany – może pociągnąć linię do jednostki bojowej C.
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mają nałożony areszt domowy i nie można ich aktywować,
dopóki miasto nie zostanie zdobyte (lub dopóki nie zostanie
zagrana karta "ich własne plany").
ZAPROSZENIE: jeśli nieaktywna osoba z rodziny królewskiej
znajduje się w niepodległym dużym mieście, można ją akty-
wować bez potrzeby przeprowadzania oblężenia.
AZYL: uznaje się, że niekontrolowani przez żadnego z graczy
następcy tronu (Herakles, Filip III i Aleksander IV) znaj-
dujący się w niepodległym dużym mieście szukają tam azylu.
W takiej sytuacji należy zdobyć miasto w celu przejęcia kon-
troli nad osobami następców tronu.

27. PRAWA DO TRONU

Macedońscy wodzowie starali się uzyskać i potwierdzić

swoje prawa do tronu, albo poprzez sprawowanie ochrony

i kontroli nad następcami, albo poprzez małżeństwa 

z krewnymi Aleksandra Wielkiego.

27.1 Następstwa
Prawa do Tronu służą następującym czterem celom:
-  są jedną z podstaw do ustalenia zwycięzcy (patrz 2.2, 

31.4 oraz 31.5).
-  zabezpieczają przed działaniem karty Tyche nr 44 (Bunt)
-  są podstawą do ustalenia, czy jednostki królewskie będą 

brały udział w bitwie (patrz 29),
-  gracz posiadający największe Prawa do Tronu otrzymuje 

dodatkowe uzupełnienia macedońskie (patrz 10.2).

27.2 Źródła Praw do Tronu
Prawa do Tronu można zdobyć z następujących źródeł:
-  poprzez wybudowanie GROBOWCA (patrz 27.5).
-  poprzez kontrolowanie sześciu żetonów RODZINY 

KRÓLEWSKIEJ.
-  poprzez kontrolowanie Macedonii i posiadanie w 

związku z tym tytułu STRATEGOSA EUROPY. Żeton ten 
znajduje się na początku gry na karcie Antypatra, 
przynosi 2 Punkty Praw do Tronu. Otrzymuje go następ-
nie dowolny wódz ze stronnictwa, które przejmie kon-
trolę nad Macedonią.

-  dwaj WODZOWIE mają pewną wartość w odniesieniu do 
Praw do Tronu - jest to Perdikkas, który w chwili śmierci 
Aleksandra był głównodowodzącym armii oraz 
Leonnatos, należący do rodziny królewskiej (nie posia-
dający jednak praw do dziedziczenia tronu).

-  Gracze posiadający status OBROŃCÓW DYNASTII otrzy-
mują 3 pkt Praw do Tronu.

27.3 Kto korzysta z Praw do Tronu
Z Praw do Tronu danego stronnictwa korzystają wszyscy
wodzowie należący do tego stronnictwa, nawet wówczas,
gdy nie znajdują się na tym samym polu, co źródło
pochodzenia tych Praw.

27.4 Ograniczenia
JEDEN NASTĘPCA: stronnictwo gracza może korzystać tylko
z jednego następcy jako źródła Praw do Tronu. Tak więc
gracz może kontrolować wszystkich trzech następców, ale
punkty otrzyma tylko za jednego z nich. Żetony następców
Aleksandra posiadają purpurowy pasek dla łatwiejszej iden-
tyfikacji.
JEDNA ŻONA: stronnictwo gracza może skorzystać 
z małżeństwa z Tessaloniką lub Kleopatrą, nigdy z obu jed-

nocześnie. Gracz może kontrolować obie damy, ale skorzys-
ta tylko z jednego źródła Punktów Praw do Tronu.

27.5 Organizacja pogrzebu Aleksandra
Ciało Aleksandra Wielkiego nie stanowi źródła Praw do
Tronu, dopóki nie zostanie pogrzebane. Perdikkas rozkazał
zbudować wielki wóz żałobny, w którym ciało miało być
przewiezione do Macedonii, a następnie złożone u boku
poprzednich królów dynastii temenidzkiej. Budowa pojazdu
zostaje zakończona na początku 2 etapu. Pogrzebu nie
można więc zorganizować w pierwszym etapie gry.
TRANSPORT DO MACEDONII: gracz, którego wódz wkroczy
wraz z ciałem Aleksandra Wielkiego do Pelli (przy czym nie
musi kontrolować tego miasta), otrzymuje 10 Punktów Praw
do Tronu. Żeton ciała Aleksandra należy usunąć z gry, a na
karcie wodza, który dokonał pochówku w Pelli należy
umieścić żeton znacznikowy Grobowca z 10 PPT. Punkty te
są związane z postacią danego wodza i jeśli zginie, punkty
także dla jego stronnictwa przepadają. 
POGRZEB POZA PELLĄ: jeden z głównych wodzów może
zorganizować uroczysty pogrzeb Aleksandra także w innej
lokalizacji, otrzyma wówczas 2 PPT. Pogrzeb można zorgani-
zować w dowolnym kontrolowanym przez siebie dużym
mieście w obecności jednego ze swoich głównych wodzów.
Ceremonia odbywa się na zakończenie posunięcia danego
gracza, po Segmencie Zaopatrzenia i nie wymaga wydawania
dodatkowych punktów ruchu lub zagrywania dodatkowej
karty Tyche. Wódz dokonujący takiego pochówku otrzymu-
je odpowiedni żeton znacznikowy Grobowca z 2 PPT, punk-
ty zdobyte w ten sposób są także związane z osobą danego
wodza.
CZWARTY ETAP: na początku 4 Etapu, jeszcze przed Fazą
Uzupełnień, należy usunąć z gry żeton ciała Aleksandra, jeśli
dotychczas nie zostało pochowane. Gracz, który kon-
trolował żeton tuż przed usunięciem, otrzymuje żeton
Grobowca z 2 PPT, niezależnie od tego, gdzie konkretnie
pochówek nastąpił.

27.6 Małżeństwo z Kleopatrą lub

Tessaloniką
Aby kontrolować Kleopatrę lub Tessalonikę, należy je wydać
za jednego z kontrolowanych przez siebie wielkich wodzów.
Małżeństwo może dojść do skutku, gdy zostaną spełnione
niżej wymienione trzy warunki:
1) żaden inny gracz nie kontroluje żetonu krewnej 

Aleksandra,
2) została zagrana odpowiednia karta Tyche (nr 53 lub 54),
3) na polu z krewną Aleksandra znajduje się jeden z 

głównych wodzów, a żeton krewnej nie znajduje się jed-
nocześnie wewnątrz dużego miasta kontrolowanego 
przez innego gracza. Małżeństwo dochodzi natomiast do 
skutku, gdy żeton taki znajduje się wewnątrz niepod-
ległego dużego miasta. 

Po zawarciu małżeństwa gracz kontroluje krewne
Aleksandra, dopóki nie zostaną schwytane przez wrogą
armię lub zabite. Żony nie muszą pozostawać ze swoimi
mężami. Jeśli mąż zostanie zabity, wdowa pozostaje pod
kontrolą stronnictwa i nie następuje strata PPT. Jeśli żona
lub wdowa dostanie się do niewoli po walce, jej żeton prze-
chodzi natychmiast w stan nieaktywny i nie może być
przemieszczany przez żadnego z graczy, dopóki nie zostanie
zawarte kolejne małżeństwo (wyjątek stanowi zagranie karty
Tyche nr 36, "Ich własne plany".  
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27.7 Obrońcy Dynastii i Sukcesorzy
Wszyscy gracze rozpoczynają jako prawdziwi obrońcy całości
imperium macedońskiego oraz obrońcy prawowitego
następcy tronu. Każdy z graczy otrzymuje na początku gry
żeton "Obrońcy Dynastii", dający 3 Punkty Praw do Tronu.
Status "Obrońcy" gracz natychmiast traci, gdy zaatakuje*
innego gracza będącego Obrońcą Dynastii, przy czym strata
następuje w chwili deklaracji ataku, a więc jeszcze przed
ewentualnym zagraniem kart Zaskoczenia. Uwaga:
wyjątkiem jest zaatakowanie Obrońcy Dynastii, który jest
jednocześnie uzurpatorem (patrz 9.1). Utratę statusu
Obrońcy oznacza się poprzez odwrócenie żetonu
znacznikowego na drugą stronę,, oznaczającą zwykłego
Sukcesora. Gracz ze statusem Sukcesora może dowolnie
atakować innych graczy, nie ponosząc przy tym
dodatkowych strat punktowych. Pozostali gracze także mogą
dowolnie atakować gracza ze statusem Sukcesora, nie tracąc
przy tym swojego statusu Obrońcy. Gracz będący
Sukcesorem staje się ponownie Obrońcą Dynastii, gdy liczba
posiadanych przez niego PZ  spadnie do zera. 

* Uwaga: definicja ataku w opisanej sytuacji to zaatakowanie
jednostek bojowych innego gracza (nawet, jeśli nie dojdzie
do walki z powodu skutecznego unikania walki) lub
prowadzenie akcji oblężniczych przeciwko dużemu miastu
pozostającemu pod kontrolą innego gracza. Samo założenie
oblężenia nie jest jeszcze uznawane za atak. Usunięcie gar-
nizonu innego gracza lub przejęcie kontroli nad osobą 
z rodziny królewskiej nie jest uznawane za atak. Nie jest
także w powyższym znaczeniu atakiem deklaracja przech-
wycenia na morzu lub udane przechwycenie doprowa-
dzające do bitwy morskiej.

28. PRESTIŻ

28.1 Zastosowanie
Zdobyte punkty Prestiżu zmieniają liczbę posiadanych
Punktów Praw do Tronu w odniesieniu do skutków zagrania
karty Buntu (Tyche nr 44) oraz sprawdzania zachowania jed-
nostek królewskich w czasie bitwy. (patrz 27 i 29). W przeci-
wieństwie do Praw do Tronu, punkty Prestiżu mają znacze-
nie tylko na polu, na którym znajduje się wódz te punkty
posiadający. 

28.2 Źródła Prestiżu
Punkty Prestiżu można zdobyć z następujących źródeł:
"Święta ziemia: pole, na którym znajduje się ciało Aleksandra
jest uważane za święte i daje armii znajdującej się na tym
polu 4 punkty Prestiżu, jeśli zostanie zaatakowana. Armia
idąca z ciałem Aleksandra do ataku tych dodatkowych punk-
tów nie otrzymuje.
-  Dwaj wodzowie, Krateros i Ptolemajos, byli bardzo popu

larni wśród żołnierzy macedońskich - dlatego też każdy 
z nich posiada po 2 punkty Prestiżu. Natomiast niezbyt  
lubiano Eumenesa, jedynego Greka wśród wodzów mac 
dońskich. Dlatego też wodzowi temu przypisano Prestiż  
ujemny o wartości minus 2. 

-  Karta Tyche nr 41 "Dar wymowy" daje jednemu dowódcy  
dodatkowe 5 punktów Prestiżu, ale tylko do zakończenia 
danej rundy gry. 

-  Główny wódz, który pokona jedną z armii niezależnych 
(patrz 23) otrzymuje 1 punkt Prestiżu. Po pokonaniu    
takiej armii należy jej odwrócony żeton położyć na karcie  

zwycięskiego wodza. Punkty te są oczywiście związane 
wyłącznie z osobą danego wodza.

PRZYKŁAD: gracz kontroluje dwóch głównych wodzów:
Kraterosa i Eumenesa, a jego stronnictwo posiada aktualnie
5 Punktów Praw do Tronu. Armia dowodzona przez
Kraterosa będzie więc miała 7 PPT (5 + 2 = 7), a armia
dowodzona przez Eumenesa 3 PPT (5 - 2 = 3).

Uwaga: jeśli zwycięski wódz zginie w wyniku rzutu kostką po
bitwie z armią niezależną, armia ta jest oczywiście pokonana,
ale nikt nie otrzymuje z tego powodu dodatkowego punktu
Prestiżu.

29. JEDNOSTKI KRÓLEWSKIE

29.1 Sytuacja
Jednostki te reprezentują Macedończyków, którzy nie
przysięgali wierności wodzom Aleksandra i pozostali wierni
prawowitemu następcy tronu. Na początku gry znajduje się
na planszy osiem takich jednostek: cztery z Perdikkasem,
dwie z Antypatrem i dwie z Kraterosem. Jest to zamierzona
maksymalna liczba jednostek królewskich biorących udział
w grze. Wszystkie pozostałe jednostki macedońskie,
wliczając w to jednostki wchodzące do gry w ramach
uzupełnień, są jednostkami lojalnymi wobec poszczegól-
nych wodzów.

29.2 Specyfika jednostek królewskich
Jednostki królewskie należy traktować analogicznie do
innych jednostek macedońskich, z jednym wyjątkiem: nie
będą walczyły przeciwko wodzowi, który ma większe Prawa
do Tronu, niż ich obecny dowódca. Jeśli ich przeciwnik ma
większe Prawa do Tronu, żetony takich jednostek należy
odłożyć na bok na czas bitwy, a ich siła nie jest wliczana do
siły armii. Jeśli ich dotychczasowa armia przegra bitwę, prze-
chodzą na stronę zwycięzcy, a ich żetony należy włączyć 
w skład zwycięskiej armii. Jeśli ich dotychczasowa armia
mimo wszystko wygra bitwę, jednostki królewskie pozostają
w jej składzie. Jeśli Prawa do Tronu wodza jednostek
królewskich są równe lub większe niż Prawa przeciwnika,
jednostki te biorą udział w bitwie i pozostają ze swoim
wodzem nawet wówczas, gdy jego armia zostanie pokonana.
RÓWNE PRAWA DO TRONU: jeśli w czasie bitwy Prawa do
Tronu obu stron są równe, obie armie mogą używać swoich
jednostek królewskich.
JEDNOSTKI KRÓLEWSKIE W SYTUACJI PRZEWAGI LICZEB-
NEJ 5-1 : w takiej sytuacji jednostki królewskie dochowują
wierności, gdyż Prawa do Tronu nie są brane pod uwagę.

Jednostki
królewskie
oznaczone są
purpurowym
paskiem

PRZYKŁAD: Jeżeli prowadzisz do bitwy armię taką, jak

powyżej przeciwko przeciwnikowi mającemu wyższy od

ciebie poziom PPT, nie możesz użwać w tej walce 2 jed-

nostek królewskich. Twoja siła wynosić będzie jedynie 6 i

kiedy przegrasz bitwę, jednostki królewskie przechodzą

natychmiast do armii przeciwnika.
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JEDNOSTKI KRÓLEWSKIE PODCZAS OBLĘŻEŃ: jeśli gracz
prowadzący oblężenie ma większe Prawa do Tronu niż prze-
ciwnik, do którego należy oblegane miasto, wówczas znaj-
dujące się wewnątrz miasta jednostki królewskie przejdą na
stronę armii oblegającej w chwili uzyskania przez nią pier-
wszego punktu oblężenia. Nie można także używać jednos-
tek królewskich podczas wycieczek (patrz 22.3), jeśli gracz
oblegający ma większe Prawa do Tronu niż oblegany.  
SIŁY ZŁOŻONE WYŁĄCZNIE Z JEDNOSTEK KRÓLEWSKICH:
jeśli armia taka zostanie zaatakowana przez przeciwnika,
który ma większe Prawa do Tronu, nie dochodzi do bitwy.
Wszystkie jednostki królewskie przechodzą od razu na
stronę tego przeciwnika, a ewentualne wojska lokalne 
w ogóle nie są brane pod uwagę. Żeton zdradzonego wodza
należy umieścić w Polu Pokonanych. Armia złożona 
z samych jednostek królewskich może oczywiście próbować
wycofać się i uniknąć walki, pod warunkiem, że pozwolą na
to zdolności dowódcy. 

29.3 Rozformowanie
Gracze mogą rozformować kontrolowane przez siebie jed-
nostki królewskie podczas swojego posunięcia, ale zanim
wykonają ruchy swoimi dowódcami. Żetony rozfor-
mowanych jednostek królewskich należy usunąć z gry.

30. PUNKTY ZWYCIĘSTWA

30.1 Zasady ogólne
Gracze oznaczają liczbę posiadanych przez siebie Punktów
Zwycięstwa przesuwając odpowiedni żeton znacznikowy na
Torze Punktów Zwycięstwa i Praw do Tronu natychmiast po
spełnieniu odpowiednich i opisanych poniżej warunków.
Gracze mogą zdobyć więcej niż 29 PZ, ale wówczas praw-
dopodobnie znajda zastosowanie zasady dotyczące natych-
miastowego zwycięstwa.

30.2 Kontrolowanie prowincji
Gracze zdobywają Punkty Zwycięstwa dzięki kontrolowaniu
poszczególnych prowincji, których wartość w PZ podano na
planszy w żółtych okrągłych polach w obrębie danej prow-
incji. Gracz kontroluje prowincję, gdy kontroluje większość
pól w tej prowincji, poza polami tranzytowymi. Jedno z tych
kontrolowanych pól musi być dużym miastem, jeśli takowe
znajduje się w danej prowincji.

30.3 Największa flota
Zasada ta oddaje posiadanie przez danego gracza kontroli
nad handlem śródziemnomorskim. Gracz posiadający
największą flotę otrzymuje 4 PZ. Aby je otrzymać, należy
posiadać flotę o co najmniej 3 punktach siły i jednocześnie
mieć najwięcej punktów siły floty ze wszystkich graczy. Jeśli
dwóch lub więcej graczy posiada flotę o równej i największej
sile, żaden z nich nie otrzymuje tych dodatkowych PZ.
Punkty za największą flotę otrzymuje się także wówczas, gdy
żetony floty danego gracza znajdują się w Polu Pokonanych
(patrz 21.5).

30.4 Pan Azji
Zasada ta reprezentuje dodatkowe wpływy pozyskiwane
dzięki kontrolowaniu handlu pomiędzy Wschodem 
a Zachodem. Gracz otrzymuje tytuł Pana Azji i 3 Punkty
Zwycięstwa, jeśli kontroluje wszystkie trzy wymienione niżej

prowincje: Babilonię, Frygię i Syrię. 

30.5 Hellespont
Kontrolowanie obu brzegów Hellespontu (obecnie: Bosforu
i Dardaneli) pozwala graczowi na ciągnięcie zysków 
z podatków nakładanych na kupców płynących na Pontus
Euxinus (obecnie: Morze Czarne). Sprawowanie takiej kon-
troli miało podstawowe znaczenie dla miast takich jak Ateny,
których wyżywienie zależało od transportów zboża z regionu
Morza Czarnego. Gracz otrzymuje 2 PZ, jeśli kontroluje
wszystkie 5 pól na wybrzeżach Hellespontu (oznaczonych na
planszy literą H).

31. TOR ETAPÓW

31.1 Zakończenie budowy wozu żałobne-

go Aleksandra
Ciało Aleksandra musi pozostać w początkowej lokalizacji,
dopóki nie zostanie zbudowany wóz żałobny. Następuje to
na początku 2 Etapu i wówczas można przemieszczać ciało
Aleksandra po planszy tak, jak żetony rodziny królewskiej.

31.2 Demetrios 
Wódz ten wchodzi do gry na początku 3 Etapu zgodnie 
z zasadami wprowadzania uzupełnień. Demetrios jest synem
Antigonosa, jego kartę otrzymuje więc gracz, który wcześniej
otrzymał kartę Antigonosa. 

31.3 Kassandros i śmierć Antypatra
Antypater umiera z powodu podeszłego wieku na początku
3 etapu. Zastępuje go jego syn, Kassandros. Jeśli Antypater
zostanie wyeliminowany przed 3 Etapem, Kassandros
zastępuje go natychmiast. Należy zwrócić uwagę na to, że
tytuł Strategosa Europy nie jest związany z osobą Antypatra,
lecz przysługuje graczowi kontrolującemu Macedonię.

31.4 Herakles osiąga pełnoletniość
Na początku 4 Etapu Herakles osiąga wiek wystarczający do
tego, aby zgodnie ze zwyczajem macedońskim zostać
królem, a wówczas gracz posiadający najwięcej punktów
może zostać mianowany regentem. Na początku 4 Etapu
gracz kontrolujący Heraklesa musi więc podjąć decyzję -
obwołać go królem i zakończyć grę, czy też zamordować go.
Jeśli gra kończy się w tym momencie, zwycięzcą zostaje gracz
posiadający największą sumę Punktów Zwycięstwa i Praw do
Tronu. Jeśli Herakles zostanie zamordowany, jego żeton jest
usuwany z planszy, a gra toczy się dalej.

31.5 Aleksander IV osiąga pełnoletniość
Na początku 5 Etapu Aleksander IV osiąga wiek wystar-
czający do tego, aby zgodnie ze zwyczajem macedońskim
zostać królem, a wówczas gracz posiadający najwięcej punk-
tów może zostać mianowany regentem. Na początku 5 Etapu
gracz kontrolujący Aleksandra IV musi więc podjąć decyzję -
obwołać go królem i zakończyć grę, czy też zamordować go.
Jeśli gra kończy się w tym momencie, zwycięzcą zostaje gracz
posiadający największą sumę Punktów Zwycięstwa i Praw do
Tronu. Jeśli Aleksander IV zostanie zamordowany, jego
żeton jest usuwany z planszy, a gra toczy się dalej.
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31.6 Następcy pozostający poza kontrolą
Jeśli żaden z graczy nie kontroluje Heraklesa lub Aleksandra
IV w momencie osiągnięcia przez nich pełnoletniości, gra
kończy się natychmiast poprzez obwołanie nowego króla
macedońskiego. Zwycięstwo ustalane jest w wyżej opisany
sposób, czyli poprzez zsumowanie Punktów Zwycięstwa 
i Praw do Tronu.

32. GRA DLA DWÓCH GRACZY

OPCJA 1

WODZOWIE: każdy z graczy otrzymuje losowo po 4 karty
głównych wodzów.
NATYCHMIASTOWE ZWYCIĘSTWO: gracz musi zdobyć 29
Punktów Zwycięstwa lub 18 Punktów Praw do Tronu.
KARTY TYCHE: każdy z graczy otrzymuje po 5 kart,
dodatkowe 10 kart umieszcza się obok planszy i podczas
kolejnych rund sprawdza się opisane na nich wydarzenia 
i premie. Po zagraniu kart przez drugiego gracza następuje
ujawnienie dwóch kolejnych odłożonych kart. Jeśli opisy-
wane na tych kartach wydarzenia to Rozruchy,
Rozprzestrzenianie się rozruchów, Armenia, Ich własne
plany lub wydarzenia dotyczące jednej z trzech niezależnych
armii, wydarzenia te należy natychmiast wprowadzić w życie
gry. Wszystkie pozostałe wydarzenia należy zignorować. 
W razie wątpliwości należy ustalić losowo, który z graczy
będzie decydował o wykonaniu poleceń opisanych na kar-
cie. 

OPCJA 2

WODZOWIE: Na początku gry każdy z graczy otrzymuje
losowo tylko po trzy karty głównych wodzów. Karty
Lyzimacha i Leonnatosa należy wtasować w Talię Tyche. 
NATYCHMIASTOWE ZWYCIĘSTWO: jak w OPCJI 1.
KARTY TYCHE: jak w OPCJI 1.

33. GRA DLA TRZECH GRACZY

OPCJA 1

WODZOWIE: Na początku gry każdy z graczy otrzymuje
losowo tylko po trzy karty głównych wodzów. Karty
Lyzimacha i Leonnatosa należy wtasować w Talię Tyche. 
NATYCHMIASTOWE ZWYCIĘSTWO: gracz musi zdobyć 26
Punktów Zwycięstwa lub 18 Punktów Praw do Tronu.
KARTY TYCHE: każdy z graczy otrzymuje po 5 kart,
dodatkowe 5 kart umieszcza się obok planszy i podczas kole-
jnych rund sprawdza się opisane na nich wydarzenia i pre-
mie. Po zagraniu kart przez trzeciego gracza następuje
ujawnienie kolejnej odłożonej karty. Jeśli opisywane na tych
kartach wydarzenia to Rozruchy, rozprzestrzenianie się
rozruchów, Armenia, Ich własne plany lub wydarzenia doty-
czące jednej z trzech niezależnych armii, wydarzenia te
należy natychmiast wprowadzić w życie gry. Wszystkie
pozostałe wydarzenia należy zignorować. W razie wątpli-
wości należy ustalić losowo, który z graczy będzie decydował
o wykonaniu poleceń opisanych na karcie. 

OPCJA 2

WODZOWIE: Na początku gry każdy z graczy otrzymuje
losowo tylko po trzy karty głównych wodzów ( dodatkowo
kartę Eumenesa). Kartę Seleukosa należy wtasować w Talię
Tyche. 
NATYCHMIASTOWE ZWYCIĘSTWO: jak w OPCJI 1.

KARTY TYCHE: jak w OPCJI 1

34. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE

KART TYCHE

#8 Słonie bojowe z Indii: nie mogą się pojawić w Babilonie
lub Ekbatanie, jeśli miasta te są oblężone.
#9 Zrabowanie skarbca miejskiego: można obrabować
jedno miasto po każdym zagraniu tej karty.
#10 Zdrada:  pola będące celem akcji mogą być połączone
drogami lądowymi lub morskimi.
#11 Zdrajca: kartę można zagrać tylko w odniesieniu do
wrogich garnizonów.
#15 Olimpias: po śmierci Antypatra nie może być kon-
trolowana przez stronnictwo, w którego skład wchodzi
Kassander. Tak więc wzajemna niechęć jest dziedziczna.
Olimpias może otrzymać cztery jednostki najemników po
każdej aktywacji w Epirze. 
#20-23 Rozszerzanie się rozruchów: każda z karta pozwala
na umieszczenie jednego żetonu niepodległości, także 
w dużym mieście (patrz 12.4).
#23, 42 i 52 Rozszerzanie się rozruchów, Dezercja,
Olimpias morduje Filipa III: wiele kart wymaga, aby
wskazane pole było przyległe do żetonu niepodległości,
armii lub królewskiego krewnego. Pola mogą być przyległe
za pośrednictwem drogi lądowej, przełęczy lub cieśniny,
natomiast nie są brane pod uwagę połączenia drogą morską,
a zwłaszcza przez Morze Śródziemne...
#25 Poliperchon: gracz posiadający tę kartę nie musi jej
używać w każdej bitwie rozgrywanej na obszarze Europy.
#29 Helepolis: gracz prowadzący oblężenie może usunąć
ten żeton z planszy w dowolnym momencie, np. bezpośred-
nio po udanym oblężeniu. 
#31 Perskie poparcie: karty tej nie można zagrać przeciwko
innemu graczowi, karta wypada z gry po śmierci wodza,
któremu została przydzielona.
#35 i 52 Trucizna i Olimpias morduje Filipa III : karty te
można zagrać przeciwko wrogiej armii podczas oblężenia,
ponieważ w tamtych czasach często zdarzało się przekupy-
wanie służących i skłanianie ich do przeprowadzenia
zamachu. Tak więc gracz nie musi kontrolować osób 
z rodziny królewskiej, aby zagrać tę kartę.
#36 Ich własne plany: dzięki zagraniu tej karty można
przemieścić żetony nieaktywnych Olimpias, Tessaloniki lub
Kleopatry do lub z dużego miasta. Kartę tę można potrak-
tować jako okazję ucieczki w przypadku aresztu domowego
nałożonego na Tessalonikę lub Kleopatrę (patrz 26.5)
#40 Srebrne Tarcze: karty nie należy usuwać z gry po wye-
liminowaniu jednostek Srebrnych Tarcz. Jest to potem karta
pozornie bezwartościowa, ale może sprawić przeciwnikowi
przykrą niespodziankę, gdy zagra kartę Ahura Mazdy lub w
przypadku zastosowania zasady opcjonalnej 37.4, czyli
unikania walki lub przechwytywania przez armię niezależną
przez odrzucenie dowolnej karty Zaskoczenia.
#42 Dezercja: kartę można zagrać przeciwko armii tuż
przed bitwą, a więc już po wkroczeniu na pole zajmowane
przez przeciwnika. Karta skutkuje przed podliczeniem siły
obu armii.
#43 Ocalenie w ostatniej chwili: kartę można zagrać 
w dowolnym momencie, gdy zostaną spełnione opisane na
niej warunki wstępne. Jednostki królewskie z rozproszonej
armii przechodzą na Pole Pokonanych, nie przyłączają się
więc do gracza, który zagrał tę kartę.
#46 Zdrajca w mieście: karty tej można użyć przeciwko
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siedzibie ludów niezależnych lub podczas dowolnej akcji
oblężniczej lub próby podporządkowania.
#46 i 47 Cylicyjscy piraci i Kreteński kłamca: po zagraniu
karty Kreteńskiego Kłamcy gracz traci kontrolę nad flotą
piracką. Odrzucenie tej karty nic nie zmienia.  
#49 Podstęp: kartę te można wykorzystać przeciwko przech-
wytywaniu na morzu.
#53 i 54 Kleopatra / Tessalonika oferuje małżeństwo: jeśli
te kobiety z rodziny królewskiej zostały już wcześniej akty-
wowane i są zamężne z którymś z wodzów, zagranie tej karty
pozwala na przeprowadzenie swojego rodzaju rozwodu 
i ślub z innym wodzem, nawet wrogim wobec obecnego
męża. Rozwody w tamtych czasach były dość częste, a obie
kobiety brały czynny udział w macedońskim życiu polity-
cznym.
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35. NIEROZSTRZYGNIĘTE BITWY

ZASADA: przepisy te zastępują punkt 18.10 Bitwy bez
wyniku. Jeśli obie walczące armie uzyskają jednakowe wyni-
ki, każda z nich traci jedną jednostkę bojową, a broniąca się
armia musi się wycofać o jedno pole. Nie może być to pole,
z którego wkroczyła armia atakująca, muszą być także
odpowiednio przestrzegane przepisy dotyczące unikania
walki (patrz 17.3). Jeśli broniąca się armia nie może się
wycofać, zostaje pokonana i ponosi konsekwencje klęski
(patrz 18.8). Jeśli broniąca się armia licząca więcej niż 3 jed-
nostki wycofa się na pole tranzytowe, natychmiast należy
wyeliminować jedną z jednostek (wybiera gracz kontrolujący
wycofującą się armię). Zwycięska armia atakująca pozostaje
na polu bitwy i nie może wykorzystać pozostałych jej ewen-
tualnie punktów ruchu.
Komentarz autora: zalecam zastosowanie tej opcji. Gra staje
się bardziej dynamiczna, gdy atak jest obarczony mniejszym
ryzykiem porażki. Podoba mi się także podejście, w którym
przy równych wynikach walki zwycięża strona atakująca,
która powinna mieć chyba większą wolę walki i zwycięstwa
niż strona broniąca się.

36. NASTĘPSTWA KLĘSKI

ZASADA: po poddaniu się pola z małym lub dużym miastem
(podczas Segmentu Kapitulacji lub podczas ruchu) należy
natychmiast usunąć z planszy garnizony, które zostały
odcięte na skutek zajęcia tego pola. Także w przypadku zlik-
widowania wrogiej armii należy usunąć z planszy wszystkie
garnizony, których istnienie zależało od tej pokonanej armii.
Na opuszczonych w powyższy sposób polach nie należy
umieszczać garnizonów strony zwycięskiej, pozostają wolne
aż do chwili ich podporządkowania któremuś z graczy. Jeśli
gracze zdecydują się na stosowanie tej zasady, nie ma
potrzeby rozgrywania Segmentu Usuwania Odciętych
Garnizonów. 
Komentarz autora: zalecam stosowanie tej opcji. Dzięki
temu gracze muszą lepiej planować swoje kampanie 
i uważnie wybierać pozycje obronne.

37. FLOTA AZJI MNIEJSZEJ
ZASADA: flotę Azji Mniejszej kontroluje gracz, który utrzy-
muje swój garnizon w Karii ( w Halikarnasie), a nie jak doty-
chczas w Karii i w Cylicji.
Komentarz autora: zalecam stosowanie tej opcji, która
pomaga graczom budującym swoje królestwa w Azji
Mniejszej.

38. CYLICJA

ZASADA: na ziemiach Cylicji rosły w tamtych czasach lasy

będące źródłem surowca do budowy okrętów. Gracz kon-
trolujący Cylicję może powiększyć swoją flotę kosztem zagra-
nia dowolnej karty Tyche o wartości 4 podczas Segmentu
Tyche (a nie, jak dotychczas, tylko kosztem karty Wielkiej
Kampanii.)

39. WROGIE PLEMIONA
ZASADA: armia, która zakończy swój ruch na polu z siedzibą
wrogiego plemienia, nie jest narażona na straty. Natomiast
nadal może ponieść straty armia dokonująca przemarszu
przez siedzibę wrogiego plemienia bez zatrzymywania się. 
Komentarz autora: wrogie plemiona zaatakują armię, która
maszeruje pospiesznie przez ich terytoria, będą się natomi-
ast trzymać z daleka od armii zachowującej ostrożność.
Zasada ta tworzy kolejną sytuację decyzyjną podczas
wykonywania ruchu, w związku z czym zalecam jej
stosowanie.

40. ARMIE NIEZALEŻNE

40.1 Armie niezależne i duże miasta
Przestaje obowiązywać zasada zakazująca armiom
niezależnym wkraczania na pola z dużymi miastami. Armie
takie mogą obecnie wkraczać do dużych miast i przechodzić
przez nie, natomiast gracze nie mogą korzystając z armii
niezależnych używać Tabeli Oblężeń. Jeśli armia niezależna
zakończy swój ruch na polu z dużym miastem kon-
trolowanym przez jednego z graczy i w mieście tym nie
będzie stacjonować co najmniej 1 jednostka bojowa, doz-
wolone jest usunięcie żetonu garnizonu z tego miasta. Armia
niezależna stacjonując w dużym mieście niekontrolowanym
przez żadnego z graczy może zrezygnować ze swojego ruchu
i umieścić w tym mieście żeton niepodległości. Obecność
armii niezależnej na polu z dużym miastem (ale poza jego
murami) należy traktować jak oblężenie, które uniemożliwia
wprowadzanie w tym mieście uzupełnień oraz próby przech-
wytywania wykonywane przez jednostki znajdujące się
wewnątrz miasta.

40.2 Zdolności Bojowe
Uznaje się, że wszystkie armie niezależne są dowodzone
przez wodzów o Zdolności Bojowej 2. Wyjątkami są armie
grecka i scytyjska, których wodzowie mają Zdolności Bojowe
na poziomie 3.

40.3 Dodatkowy ruch
Gracz może użyć karty Tyche do poruszenia armii
niezależnej, traktując ją wówczas jak armię własną. 
Zasięg ruchu dla aktywowanej w ten sposób armii nieza-
leżnej jest równy wartości karty Tyche. Tak więc gracz
poprzez zagranie karty Tyche o wartości 2 może przesunąć
wybraną armię niezależną o dwa pola. 

ZASADY OPCJONALNE
Komentarz  autora:  w rozdzia le  tym umieści łem nowe zasady,  których sta łe  s tosowanie nie  miałoby według mnie

znaczącego wpływu na przebieg gry .  Gracze mogą więc dowolnie  wybierać zasady opcjonalne i  jeś l i  wszyscy

wyrażą na to zgodę,  s tosować podczas  gry .
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40.4 Przechwytywanie przeciwnika i

unikanie walki
Gracz, który nie wykonuje w danym momencie swojego
posunięcia może spróbować przechwytu lub unikania walki
przez armię niezależną poprzez odrzucenie dowolnej Karty
Zaskoczenia. Odrzucenie jednej karty pozwala na jedną
próbę, ale możliwe jest podejmowanie dalszych prób w tym
samym posunięciu przeciwnika lub w tym samym etapie, 
o ile gracze posiadają jeszcze jakieś Karty Zaskoczenia.
Zgodnie z zasadą 12.10, po odrzuceniu Karty Zaskoczenia
należy wyciągnąć kolejną kartę z Talii Tyche. W sytuacji, gdy
kilku graczy jednocześnie deklaruje chęć przejęcia
chwilowej kontroli nad armią niezależną i dzięki Kartom
zaskoczenia próbować przechwytywać lub unikać walki,
należy przeprowadzić te próby w wyznaczonej Kolejności
Posunięć. 

41. MAŁŻEŃSTWA

Doprowadzenie przez gracza do małżeństwa jednego ze
swoich wodzów z Kleopatrą lub Tesaloniką wcale nie jest
proste. Aby to ułatwić, gracz może zagrać kartę małżeństwa
podczas swojego dowolnego Segmentu Tyche i położyć ją
przed sobą w formie odkrytej, ogłaszając jednocześnie
zaręczyny wszystkim pozostałym graczom. Wskazana kobieta
z królewskiego rodu będzie oczekiwała na swojego
przyszłego męża do końca etapu. Jeśli wódz nie zjawi się na
zajmowanym przez narzeczoną polu do końca etapu, oferta
małżeństwa przestaje obowiązywać. W obu przypadkach
karta małżeństwa wraca do talii według zwykłych zasad.
Komentarz autora: bardzo polecam stosowanie tej zasady.

42. POKONANE FLOTY

Według nowej zasady floty nie wracają automatycznie z Pola
Pokonanych do swoich pól startowych podczas Fazy
Uzupełnień, lecz pozostają w Polu Pokonanych dopóki okrę-
ty nie zostaną naprawione. Naprawa wszystkich flot gracza
znajdujących się aktualnie w Polu Pokonanych odbywa się
poprzez odrzucenie dowolnej karty Tyche (ale nie
Zaskoczenia) podczas Segmentu Tyche. Po naprawie
okrętów floty są przenoszone na pola startowe w Segmencie
Zaopatrzenia. Floty mogą przebywać w Polu Pokonanych
dowolnie długo, ale można też zlecić naprawę w tej samej
rundzie gry, w której nastąpiła klęska w bitwie morskiej.
Komentarz autora: podczas licznych rozgrywek zaobser-
wowano, że gracze z niewielkimi flotami bardzo łatwo decy-
dowali się na przechwytywanie silniejszego przeciwnika,
gdyż tracąc niewiele mogli dużo zyskać. Powyższa zasad
opcjonalna zapobiega takim nierealistycznym zachowaniom.

43. ZRÓŻNICOWANY CZAS

TRWANIA FAZ STRATEGICZNYCH

W czasie reprezentowanym przez dwa pierwsze etapy gry
miało miejsce tak dużo ważnych wydarzeń, że zwykłe mech-
anizmy gry praktycznie uniemożliwiały ich pełne odtworze-
nie. Według tej zasady opcjonalnej podczas  pierwszego
etapu gry wszyscy gracze otrzymują po siedem kart Tyche,

a podczas etapu drugiego po sześć. Odpowiednio zwiększa
się w pierwszych dwóch etapach liczba rund strategicznych.
W etapach od trzeciego gracze otrzymują standardowo po
pięć kart. 

44. MODYFIKACJE KART TYCHE

Karta nr 42 "Dezercja"- ostatnie zdanie instrukcji umieszc-
zonej na tej karcie można zamienić na : "Wskazana armia
traci 1 jednostkę  bojową (wybór gracza kontrolującego),
która przechodzi na stronę gracza grającego kartę.". 
Komentarz autora: dotychczasowa karta jest zbyt silna 
w odniesieniu do dużych armii i zbyt słaba w odniesieniu do
armii małych. Jest co prawda potężną bronią przeciwko grac-
zom wysuwającym się na prowadzenie, ale moim zdaniem
karty Zaskoczenia nie powinny mieć zbyt dużego wpływu na
grę. Polecam stosowanie tej zasady opcjonalnej.

Karta nr 43 "Ocalenie w ostatniej chwili". Właściwie kartę
należałoby po prostu usunąć z gry, gdyż jest zbyt silna 
i skłania do desperackich rozwiązań. Proponuję ewentualnie
dodać koszt zagrania karty, np. " Wynik rzutu 1 oznacza, że
został zamordowany jeden z wodzów gracza, który zagrał
kartę ( on wybiera, który ).    

45.HISTORYCZNE SKŁADY ARMII

W grze standardowej zaproponowano takie składy armii,
które chociaż oparte na źródłach historycznych, zapewniały
zrównoważenie gry. Poniżej podano, jak naprawdę
wyglądały armie głównych wodzów na początku wojny
domowej. Podczas określania składu poddano krytycznej
analizie źródła historyczne, wprowadzając tylko minimalne
zmiany z punktu widzenia zbalansowania sił oraz używając
skali podanej w punkcie 5.4.
Znaczenie skrótów: L - lojalne wojska macedońskie, K - jed-
nostki królewskie, N - najemnicy, S - słonie.

ANTYPATER 2 K, 2 L, 1 N
LYZIMACHOS 1 L, 1 N
LEONNATOS 1 L, 5 N
ANTIGONOS 1 L, 4 N
KRATEROS 3 K, 2 L, 1 N
PTOLEMAIOS 1 L, 4 N
PEJTON 2 L, 3 N
PERDIKKAS 4 K, 4 N, 2 S 
EUMENES 4 N
SELEUKOS 2 L

Komentarz: w przypadku jednostek królewskich zas-
tosowano skalę 2,000 na jednostkę, w przypadku jednostek
lojalnych 3,000 na jednostkę. W odniesieniu do wojsk
najemnych korzystano zwykle ze skali 5,000 na jednostkę, 
w uzasadnionych przypadkach zmniejszając ją do 4,000. 
I tak pod rozkazami Perdikkasa pozostawało 60,000
żołnierzy, w tym 20,000 Macedończyków ( 8,000 królews-
kich), 100 słoni wraz z towarzyszącymi oddziałami lekkimi
oraz 35,000 najemników. Armia składała się z trzech
zgrupowań: głównej armii Perdikkasa, oddziałów Pejtona
skierowanych przeciwko 23,000 kolonistów greckich
próbujących powrócić do ojczyzny oraz grupy Seleukosa
stanowiącej straż pałacową. Składy armii Ptolemaiosa 
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i Antigonosa są podane z dużym przybliżeniem, opartym jed-
nak na założeniu, że zarówno Frygia jak i Egipt ze względu
na swoje znaczenie wymagały większej niż zwykle armii,
złożonej w większości z najemników. Eumenes zorgani-
zował armię z mieszkańców Kapadocji, dopiero później
przyłączyły się do niego oddziały macedońskie wysłane
przez Perdikkasa. Źródła historyczne podają dość dokładne
składy armii Antypatra, Kraterosa, Lyzimacha i Leonnatosa,
ale zastosowano w ich przypadkach skalę 4,000 żołnierzy na
jednostkę ze względu na to, że służyli w nich głównie
dobrze wyszkoleni Grecy, Persowie i Trakowie.

46. ŻETONY GARNIZONÓW

46.1 Zamiany garnizonów
Podczas swojego Segmentu Tyche gracz może przekazać
kontrolowane przez siebie pole innemu graczowi.
Przekazanie następuje poprzez zamianę żetonów garni-
zonów. Gracze mogą uzgadniać zamienianie się polami, ale
ze względu na to, że tylko gracz kontrolujący dane pole
może dokonać zamiany garnizonów, z wykonaniem drugiej
części umowy trzeba czekać na posunięcie tego drugiego
gracza. Oczywiście nie ma obowiązku dotrzymywania
warunków umowy...
Komentarz autora:  zaobserwowano, że zasada ta nie działa
zbyt dobrze po osiągnięciu pełnoletniości przez następców
tronu, tak więc lepiej jej nie stosować. Natomiast polecam
stosowanie zasady 43.2.

46.2 Usuwanie żetonów garnizonów
Podczas własnego Segmentu Tyche gracz może usunąć
dowolną liczbę swoich żetonów garnizonów z planszy.
Zagranie takie może być bardzo pomocne, gdy gracz zaprag-
nie zmniejszyć liczbę posiadanych przez siebie Punktów
Zwycięstwa aż do zera i odzyskać dzięki temu status Obrońcy
Dynastii. 

47. GROBOWIEC ALEKSANDRA

Według zasad standardowych dwa Punkty Praw do Tronu
otrzymuje główny wódz, który zorganizował pogrzeb
Aleksandra. Według tej zasady opcjonalnej wspomniane dwa
Punkty są związane z miastem, w którym znajduje się
grobowiec. Po zorganizowaniu pogrzebu żeton grobowca
należy umieścić na polu z tym miastem i nie można go już
przemieszczać. Dwa Punkty Praw do Tronu otrzymuje więc
gracz, który kontroluje takie miasto. Pole z dużym miastem 
i grobowcem Aleksandra Wielkiego staje się świętą ziemią,
wobec czego każdy z dowódców (główny lub pomniejszy) ze
stronnictwa kontrolującego miasto otrzymuje dodatkowe
cztery Punkty Prestiżu, gdy znajdzie się na tym polu. 
UWAGA: podczas gry z zastosowaniem tej zasady opcjonal-
nej, po pogrzebie zorganizowanym w Pelli dwa z dziesięciu
Punktów Praw do Tronu zostają związane z tym miastem, 
a główny wódz, który doprowadził do pogrzebu otrzymuje
osiem Punktów Praw do Tronu.
Komentarz autora: powyższa zasada opcjonalna dynamizuje
grę, dlatego też polecam jej stosowanie. 

48. SOJUSZNICY

Uwaga: poniższe dwie zasady znajdowały się w standard-

owych zasadach pierwszego wydania gry. Ze względu na to,
że czasami w dość drastyczny sposób zmieniały przebieg gry,
zdecydowałem się na ich przeniesienie do części opcjonal-
nej. Osobiście nie lubię ich stosować, ale całkowicie rozu-
miem graczy, którzy to czynią. 

48.1 Terytorium sojusznika
W dowolnym momencie gry gracz może ogłosić, że jego
garnizony zachowają neutralność w stosunku do jednostek
innego gracza. Garnizony neutralne nie przeszkadzają 
w przechwytywaniu, ani w unikaniu bitew, pozwalają także
na przeprowadzenie odpowiedniej drogi podczas usuwania
odciętych garnizonów. Garnizony pozostają neutralne tak
długo, jak zadecyduje ich właściciel. Może to więc być jedna
runda, jeden etap lub dowolnie wybrany moment gry.

48.2 Współdziałanie sojuszników
Gracz, którego armia znajduje się w odległości dwóch pól
od miejsca, w którym dochodzi do bitwy między dwoma
innymi graczami, może spróbować wesprzeć jedną ze stron.
Gracz udzielający wsparcia sprawdza powodzenie zgodnie z
zasadami dotyczącymi przechwytywania. Jeśli próba się
powiodła, połowa sił takiej wspierającej armii (zaokrąglona
w górę) bierze udział w bitwie po wskazanej przed wyko-
naniem sprawdzającego rzutu stronie. Wspierająca armia nie
przemieszcza się na pole bitwy, lecz pozostaje w dotychcza-
sowej lokalizacji. Jeśli bitwa jest wygrana, armia pozostaje na
miejscu, w przypadku przegranej pozostałe przy życiu jed-
nostki trafiają na Pole Pokonanych. 

49. SZYBKA GRA

Na początku każdej z rund gry gracze wykładają przed sobą
w formie zakrytej karty Tyche, które planują zagrać podczas
danej rundy. Gracz, który jako ostatni zaplanował swoją
kartę Tyche, otrzymuje modyfikator -1 do ruchów swoich
wojsk, do prób przechwytywania oraz prób unikania walki.
Jest więc ukarany za swoje niezdecydowanie. 
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NOTATKI
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50. REPLAY

Opis pierwszego etapu gry "Sukcesorzy".
Gra rozegrana została według II wydania zasad gry. Podczas
gry zastosowano niektóre zasady opcjonalne - co zostało na
bieżąco skomentowane podczas opisu przebiegu gry. 
Podczas opisu zastosowano oznaczenia graczy jako N
(żetony garnizonów z symbolem konia), E (symbol
gwiazdy), S (symbol węża), W (symbol lwiej głowy). 
Gracze zdecydowali się wstępnie na: losowanie siedmiu kart
(zamiast pięciu) w pierwszym etapie oraz losowanie kart
wodzów (a nie ich wybieranie).

Sytuacja wyjściowa
Gracz N wylosował Leonnatosa i Antigonosa. Posiada więc
małe, ale zwarte terytorium (Frygia z Hellespontem) oraz
doskonałych dowódców.
Gracz E wylosował Lysimachosa i Pejtona. Musi od początku
gry szukać sojuszników, ponieważ jego podzielone siły zna-
jdują się na przeciwległych krańcach planszy - w Tracji i w
Medii.
Gracz S wylosował Perdikkasa i Kraterosa, a to oznacza kon-
trolowanie większości macedońskich jednostek królewskich
oraz posiadanie największych Praw do Tronu - co jest bard-
zo korzystnym połączeniem. Gracz S ma także możliwość
względnie spokojnej ekspansji terytorialnej na obszary Azji z
Babilonii i Cylicji.
Gracz W wylosował Antypatra i Ptolemaiosa. Jest to najsil-
niejsze stronnictwo na planszy, kontrolujące Egipt i
Macedonię. Nic dziwnego, że ze względu na ilość PZ to
właśnie gracz W zostaje uznany za uzurpatora.

* uwaga: gracz W posiada co prawda największą flotę na
planszy, ale ma mniej niż 3 jednostki morskie, wobec czego
nie przysługują mu 4 dodatkowe PZ.

Najmniej PZ posiadają gracze N i E. Rzut kostką zadecyduje
o tym, który z nich wyznaczy kolejność posunięć
obowiązującą w tym etapie. Większy wynik uzyskuje gracz E
i decyduje, że wykona pierwsze posunięcie (czyli wyznacza
siebie). Przed jakąkolwiek akcją pyta gracza W, czy może
liczyć na współdziałanie w Europie. Gracz W wyraża zgodę -
powinno mu to zapewnić spokój na północy. Pozostaje
oczywiście kwestia osamotnionego Pejtona, ale gracz E liczy
na to, że Perdikkas będzie miał co innego na głowie, niż
przedzieranie się przez góry i wrogie plemiona do Medii.
PRZEBIEG GRY:

E otrzymał następujące karty: urządzenia przeciwko
słoniom, zaopatrzenie oblężonego portu, cylicyjscy piraci,
wielka kampania, dar przemawiania, rozruchy, dyplomacja.
Decyduje się na odrzucenie karty stosowanej przeciwko
słoniom bojowym (mała szansa, że się z nimi spotka...). W
zamian otrzymuje kartę Armenii. Postanawia odrzucić kartę

piratów, w zamian losuje kartę sztormów. Po namyśle odrzu-
ca ją także, wylosowując w zamian kartę dyplomacji
(pozostali gracze komentowali między sobą taką rozrzutność
w pozbywaniu się ciekawych kart Zaskoczenia, ale gracz E
mógł się ich pozbyć tylko w swoim posunięciu, licząc na
wylosowanie lepszych kart, co też nastąpiło...). 
Ostatecznie zagrywa kartę Armenii, umieszcza żetony
niepodległości w tej prowincji, natomiast za 3 PO szkoli
jeden oddział najemników i dołącza go do armii
Lysimachosa. Następnie ogłasza, że nie wykonuje żadnego
ruchu, wobec czego Lysimachos otrzymuje drugą jednostkę
najemników!       

S otrzymał następujące karty: złupienie miasta,
kreteński kłamca, posiłki macedońskie, Olimpias, rozruchy,
własne plany, migracja plemion iliryjskich. 
Zagrywa kartę złupienia miasta, dzięki czemu otrzymuje
dwie nowe karty - truciznę i zaskoczenie w bitwie.
Korzystając z PO rozmieszcza garnizony w Syrii i Fenicji w
okolicy armii Kraterosa. Obok Babilonu zostaje umieszczony
znacznik złupienia. Gracz S decyduje się na ruch, ale wynik
2 daje mu tylko 2 punkty ruchu dla jego wodzów ze wzglę-
du na wielkość ich inicjatywy. Perdikkas zostaje w Babilonie,
a Krateros z dwoma jednostkami królewskimi wkracza do
Fenicji. 

W otrzymał następujące karty: zdrajca, Filip III, słonie,
rozprzestrzenianie się rozruchów, Polyperchon, greccy
najemnicy, greccy koloniści w Azji.
Zagrywa kartę rozruchów, umieszczając żeton
niepodległości w Suzie, co jest swoistą dywersją wobec
gracza S - nie uda mu się tak szybko podporządkować sobie
prowincji Persji ( niepodległe duże miasto wymaga oblega-

nia...). Za 3 PO szkoli jednostkę najemników, którą otrzy-
muje Antypater. Gracz W rezygnuje z ruchu, dzięki czemu
jednostkę najemników może otrzymać Ptolemaios.

Gracz N otrzymał następujące karty: Srebrne Tarcze,
Peukestas, rozruchy, najemnicy z Tracji, najemnicy greccy,
Olimpias morduje Filipa, perskie poparcie.
Zagrywa kartę Srebrnych Tarcz. Doborowe oddziały otrzy-
muje Leonnatos. Wynik rzutu sprawdzającego zasięg ruchu
= 6 oznacza, że obaj wodzowie mogą wykorzystać po 4 PR.
Antigonos zostawia 1 oddział najemników w stolicy Frygii,
jeden oddział z pomniejszym dowódcą idzie do Karii.
Pozostałe dwa lojalne oddziały macedońskie kończą ruch w
Sardis i Smyrnie. Leonnatos nie wykonuje ruchu.

KONIEC PIERWSZEJ RUNDY

Gracz E ryzykuje, zagrywając kartę rozruchów (może się
obrócić przeciwko niemu!). Za 3 PO szkoli oddział najem-
ników, który dochodzi do Lysimachosa. Wynik rzutu
sprawdzającego lokalizację rozruchów = 3 wskazuje

Gracz N E S W 
PZ 3 za FrygiŒ 

2 za Hellespont 
= 5 

2 za TracjŒ 
3 za MediŒ 
= 5 

4 za BabiloniŒ 
2 za CylicjŒ 
= 6 

3 za MacedoniŒ 
6 za Egipt 
= 9 * 

PdT 3 za ObroæcŒ Dynasti i 
0 za Leonnatosa 
= 4 

3 za ObroæcŒ Dynastii  
= 3 

3 za ObroæcŒ Dynastii  
5 za Aleksandra IV 
1 za Perdikkasa 
= 9 

3 za ObroæcŒ Dynastii  
2 za Strategosa Europy  
= 5 
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Babilonię! Gracz S traci więc 4 PZ. Gracz E nie decyduje się
na ruch, dzięki czemu Lysimachos otrzymuje kolejny oddział
najdmników. Jego armia liczy teraz 8 jednostek, czyli maksy-
malną liczbę, która bez strat może się wyżywić na jednym
polu. 

Gracz S zdobywa w ramach Segmentu Kapitulacji dwa
miasta w Syrii i jedno w Mezopotamii (wykorzystując odd-
ziały rozmieszczone tam w poprzedniej rundzie). Zagrywa
kartę rozruchów. Za 3 PO rozmieszcza dwa garnizony w
Fenicji oraz 1 w Syrii, zdobywając Fenicję wraz z jej flotą
(otrzymuje 2 PZ). Wynik rzutu wskazuje na rozruchy w
Tracji, wobec czego gracz E traci 3 PZ (szybki rewanż za
zbuntowanie Babilonii!). Dzięki wynikowi rzutu =5 wod-
zowie gracza S mogą wykorzystać 4 PR. Krateros wkracza do
Damaszku i zabiera ze sobą Heraklesa. Wielkość Praw do
Tronu nie ulega zmianie, gdyż gracz S kontroluje już
Aleksandra IV. Krateros zostawia jeden macedoński oddział
królewski w Damaszku, sam wycofuje się do Emesy.
Dołączają do niego siły z Syrii z dwoma pomniejszymi
dowódcami (ich żetony można więc usunąć z planszy). W
Babilonii oddział z Nippur wraca do stolicy prowincji, a 3
oddziały pod dowództwem pomniejszego dowódcy atakują
zbuntowane miasto Kish (wykorzystując 2 PR na zakończe-
nie ruchu). Wynik 1 oznacza stratę jednego oddziału. Tak
więc Perdikkas będzie musiał wzmocnić siły pod Kish, jeśli
będzie chciał dalej prowadzić oblężenie tego miasta.    

Gracz W decyduje się na zagranie karty Filipa III, zabiera
żeton króla z pola zbiorczego i umieszcza go wraz z
Ptolemaiosem w Egipcie, otrzymując 4 Punkty Praw do
Tronu. Za 2 PO Ptolemaios maszeruje do Peluzjon, w
Memfis zostaje 1 oddział najemników z pomniejszym
dowódcą i Filipem III. Wynik rzutu określającego zasięg
ruchu = 6 oznacza możliwość wykorzystania 4 PR.
Ptolemaios wkracza do Gazy. Antypater zostawia jeden odd-
ział najemników w Pelli, sam z resztą armii wkracza do
Tesalii. Żaden z graczy nie zagrał dowolnej karty
Zaskoczenia, wobec czego armia grecka nie reaguje i nadal
stoi w Beocji. Dzięki takiemu rozmieszczeniu wojsk gracz W
może liczyć na pozyskanie słoni i najemników z Azji oraz
najemników greckich z Tesalii. 

Gracz N zdobywa w Segmencie Kapitulacji Sardis,
Smyrnę i Karię (+1 PZ). Gra kartę rozruchów, za 3 PO doda-
je jeden oddział najemników do armii Antigonosa. Tabela
Rozruchów wskazuje ziemie Triballów, tak więc zostaje tam
umieszczony żeton niepodległości. Wynik rzutu wyz-
naczający zasięg ruchu = 6 daje 4 PR. Leonnatos przechodzi
do Ilion, przechodzi tam także oddział z Sardis. Antigonos
przechodzi przez Ilion, zostawia tam Leonnatosa z jednym
oddziałem najemników, reszta sił przeprawia się do
Chersonezu. Lysimachos nie chce walki w takich warunkach
(ze względu na rozruchy w swojej prowincji utracił 2 punk-
ty sił lokalnych...), ale jedyne pole, na jakie mógłby się wyco-
fać jest kontrolowane przez gracza W. Sojusz zostaje więc
poddany próbie. Gracz W (po namyśle) ustami Antypatra
wyraża zgodę na wejście obcych sił do swojego miasta, a
Lysimachos uzyskuje odpowiedni wynik rzutu i może się
wycofać. Antigonos nie może go ścigać, gdyż zużył już wszys-
tkie swoje PR. Uwaga: pomimo, że nie doszło do walki,
stronnictwo gracza N traci swój status Obrońcy Dynastii, a
wraz z nim 3 Punkty Praw do Tronu. Nawiasem mówiąc, nie
są mu aktualnie potrzebne, gdyż w składzie jego wojsk nie
ma królewskich jednostek macedońskich. 

KONIEC DRUGIEJ RUNDY

Gracz E mógłby zdobyć dla siebie pole, na którym stoi,
ale postanawia nie prowokować zerwania sojuszu - sytuacja
jest zbyt poważna! Zagrywa więc kartę dyplomacji, przejmu-
je kontrolę nad terytorium Agrianów i w ramach ruchu
(wynik rzutu =3) wchodzi tam armią Lysimachosa. Pejton
wysyła w kierunku Persji 2 oddziały najemników z pom-
niejszym dowódcą (tylko o 2 pola, ponieważ może wyko-
rzystać tylko 2 PR). 

Gracz S podporządkowuje sobie w ramach Segmentu
Kapitulacji  prowincję Coele Syrii i zdobywa 1 PZ. Zagrywa
kartę migracji plemion iliryjskich. Za 3 PO szkoli jednostkę
najemników dla armii oblegającej zbuntowane miasto Kish.
Kierowani przez niego Ilirowie wchodzą do Macedonii i zaj-
mują miasto Orestis. Gracz S postanawia pozostawić armię
grecką tam, gdzie jest. Wynik rzutu określającego zasięg
ruchu  = 4. Kontynuowane jest więc oblężenie Kish. Wynik
rzutu 4 oznacza zdobycie miasta, bez strat własnych.
Perdikkas i Krateros nie wykonują ruchu. 

Gracz W przejmuje pole w Tesalii ( w ramach kapitu-
lacji), zagrywa kartę najemników greckich i dołącza dwa
oddziały do armii Antypatra. Wyznaczony zasięg ruchu po
wyniku  rzutu = 2 nie jest zawrotny (tylko 2 PR), ale wystar-
czający. Antypater wkracza do Beocji. Żaden z pozostałych
graczy nie gra karty Zaskoczenia, dochodzi więc do pier-
wszej bitwy (co prawda z armią niezależną, a nie pomiędzy
graczami...).
Siła armii Antypatra: 4 jednostki macedońskie = 8, 2 jed-
nostki najemników = 2, razem 10.
Siła armii greckiej: 6, dodatkowo 3 za siły lokalne (2+1),
razem 9.
Wynik rzutu dla Antypatra: 4+5=9, wynik rzutu dla Greków
(wykonanego przez gracza N): 2 (zwiększone do 3) + 5 = 8.
Wartość bojowa armii Antypatra wyniosła więc według tabeli
7, a Greków - 5. Antypater wygrał! Ponieważ nie uzyskał dwa
razy większej wartości bojowej, musi stracić jedną jednostkę
(oczywiście najemników...), zaś żeton armii greckiej jest
przenoszony z planszy na kartę Antypatra i odwracany na
drugą stronę. Antypater (i tylko on, a nie całe stronnictwo)
zyskuje Punkt Prestiżu. Gracz W musi jeszcze wykonać rzut
sprawdzający, czy jego zwycięski wódz przypadkiem nie
zginął w bitwie. Wynik 4 oznacza brak strat (przy zwycięskiej
bitwie śmierć wodza nastąpiłaby tylko przy wyniku 6).
Ptolemaios nadal stoi w Gazie. Uwaga: zbyt długie
stacjonowanie w pobliżu armii Kraterosa może być niebez-
pieczne, ale Gracz W chce koniecznie wykorzystać kartę
dającą dodatkowych najemników i słonie z Azji. A strefa
Gazy niewątpliwie leży w Azji.

Gracz N zdobywa Chersonez, zagrywa kartę najemników
w Tracji i dwie jednostki dołącza do armii Antigonosa.
Oznacza to koncentrację dziesięciu jednostek na jednym
polu. Gracz N liczy na to, że zdoła to wykorzystać w bitwie,
zanim będzie musiał ponieść straty związane z brakiem
zaopatrzenia. Niestety, wynik rzutu = 1 oznacza przekreśle-
nie planów kampanii w Tracji - wielka armia po prostu nie
zdąży dojść do przeciwnika. Gracz N przesuwa po prostu
dwie jednostki najemników do Leonnatosa i kończy swoje
posunięcie w nie najlepszym nastroju.
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KONIEC TRZECIEJ RUNDY

Gracz E gra kartę dyplomacji, przejmuje kontrolę nad
Filippopolis. W ramach ruchu pomniejsi dowódcy z
Aspadany wkraczają do Pasargad i Persepolis. Lysimachos
nadal stoi, chociaż jego pozycja jest coraz mniej bezpieczna.

Gracz S przywraca wreszcie swoją kontrolę nad zbun-
towanym miastem Kish. Gra kartę posiłków macedońskich,
jeden lojalny oddział macedoński trafia do armii Kraterosa.
Wynik rzutu 2 pozwala tylko na bardzo mały zasięg ruchu,
wobec czego Krateros wkracza po prostu do Damaszku,
natomiast mała "armia wschodnia", złożona z dwóch odd-
ziałów macedońskich i jednego najemnego, podchodzi pod
mury kolejnego zbuntowanego miasta - Erech. 

Gracz W oblega armią Antypatra miasto w Beocji. Wynik
6 oznacza sukces, i to bez strat własnych. Następnie zagrywa
kartę słoni - i dwie jednostki słoni bojowych trafiają do
Ptolemaiosa w Gazie. Gracz W mógłby teraz przedsięwziąć
jakąś większą akcję, ale wynik rzutu wyznaczającego zasięg
ruchu = 2 niweczy jego plany. Ptolemaios nadal stoi w
Gazie, natomiast armia Antypatra zawraca na północ i
wkracza do Pelli. Sytuacja nie jest tutaj zbyt klarowna. Na
północy stoi armia Lysimachosa, który teoretycznie jest
sojusznikiem, ale przecież w każdej chwili może zmienić
zdanie i porozumieć się z Antigonosem, gotowym do skoku
na Macedonię. Nic dziwnego, że Antypater musiał zrezyg-
nować z podboju Grecji, mimo tak dobrego początku kam-
panii.

Gracz N zagrywa kartę Peukestasa jako ruch! Dzięki
temu może przemieścić jedną, dowolnie wybraną armię
wykorzystując 4 PR. Antigonos wkracza do Amfipolis.
Antypater postanawia przeciwdziałać, wynik rzutu 6 oznacza
udane przechwycenie, tak więc armia Antypatra przechodzi
do Amfipolis i wybiera opcję obrony. Jednocześnie prosi o
pomoc Lysimachosa. Następuje dłuższa przerwa w grze,
gdyż gracz E ma kilka możliwości wyboru i musi się zas-
tanowić. Może nie robić nic i czekać na wynik walki, ale to
oznacza prawie pewną przegraną Antypatra i i niedługo
potem konfrontację ze zwycięskim Antigonosem. Może
udzielić wsparcia Antypatrowi, co w przypadku wygranej
umożliwi przeniesienie wojny do Azji Mniejszej, zanim
Antigonos ponownie zbierze swoją armię. Przegrana
bitwa...cóż, to samo, co w poprzedniej opcji, tylko szybciej i
bardziej dotkliwie, bo znikną wówczas obie armie. Jest
wreszcie trzecia możliwość - udzielenie wsparcia
Antigonosowi, zmiażdżenie Antypatra i podział łupów w
Europie...Ale gracz N przymyka jedno oko i wczuwając się w
postać starego Cyklopa (Antigonos miał przydomek
Monoftalmos, czyli Jednooki) lekceważąco odwraca głowę -
sam sobie poradzi, nie potrzebuje niepewnych sojuszników!
Gracz E wykonuje rzut kostką. Wynik 5 oznacza udane
przechwycenie i połowa sił armii Lysimachosa ( 5 punktów
siły) wspiera Antypatra. Antigonos mógłby się wycofać, ale
zaszedł za daleko. Teraz albo nigdy! Siła jego armii to 17
punktów ( 6 za Srebrne Tarcze, 8 za Macedończyków i 3 za
najemników), Połączone siły Antypatra i Lysimachosa także
mają 17 punktów: 8 za Macedończyków (oczywiście jednos-
tki królewskie dochowują wierności Antypatrowi, skoro to
jego stronnictwo ma większe Prawa do Tronu), 1 za najem-
ników, 3 za siły lokalne i 5 za pomoc sojusznika.
O wszystkim zadecyduje więc dowodzenie w bitwie.
Antigonos uzyskuje 2 (zwiększone do 4) i 4, czyli 8. Wartość

bojowa armii wyniosła więc 9. Antypater uzyskuje dwie trój-
ki, czyli wartość bojową 7. Niestety, przegrał - a to oznacza
jednoczesne zwycięstwo Antigonosa nad dwoma armiami!
Cyklop traci po prostu jeden oddział najemników. Przegrani
ponieśli znacznie większe straty: Lysimachos stracił 6 odd-
ziałów najemników i dodatkowo jeden oddział macedoński
(wynik rzutu 5 w kolumnie dla siły 2 w Tabeli Strat). Na Pole
Pokonanych trafia więc Lysimachos z jednym tylko
oddziałem macedońskim. Antypater stracił tylko jeden odd-
ział najemny (bo więcej nie posiadał!), a rzut określający
starty jest bardzo szczęśliwy - tylko 2, co oznacza brak
dodatkowych strat. Antypater trafia na Pole Pokonanych, ale
za to z czterema oddziałami macedońskimi. Będzie miał z
czym powrócić do gry w następnym etapie! 
Ale to nie koniec posunięcia gracza N. Jeszcze raz uzyskuje
maksymalny wynik rzutu, co daje mu 4 PR dla wszystkich
armii na planszy. Jeden oddział najemników z dowódcą
wkracza do Miletu. Antigonos za 2 PR zdejmuje garnizon
gracza W z Ampfipolis, a to oznacza utratę kontroli nad
Macedonią i dodatkowo stratę 3 PZ. Następnie zakłada
oblężenie Pelli (Antypater zostawił tam przezornie jeden
oddział najemników...), a z resztą armii atakuje armię
iliryjską obozującą w Orestis. To znaczy - chciał zaatakować,
ponieważ Gracz E odrzuca kartę Zaskoczenia (dowolną, w
tym przypadku jest to dar przemawiania) i Ilirowie wycofują
się do Tesalii. W zamian za odrzuconą kartę Gracz E ciągnie
następną z talii Tyche i otrzymuje także kartę Zaskoczenia -
dezercję. Nawet, gdyby chciał, nie może jej teraz odrzucić,
gdyż nie jest to jego posunięcie. Odrzucenie karty
Zaskoczenia w celu zareagowania armią niezależną jest
jedynym wyjątkiem, z którego zresztą skorzystał. Gracz N
stwierdza sucho, że pomaganie wrogim plemionom oznacza
zdradę interesów macedońskich i na tym kończy swoje
posunięcie, jakże brzemienne w skutki!

KONIEC CZWARTEJ RUNDY

Czy Szanowni Czytelnicy i Gracze chcą wiedzieć, co było
dalej? Grajcie więc, albowiem gra o władzę nad imperium
Aleksandra właśnie się rozpoczyna!
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RYS HISTORYCZNY

Gracze

ANTYPATER (Antipatros): Stary wódz z armii
Filipa II, ojca Aleksandra. Antypater sprawował rządy w
Macedonii podczas wyprawy króla na Persję, a na podstawie
Umowy Babilońskiej otrzymał stanowisko strategosa
Europy. Miasta greckie uznały, że śmierć króla jest
doskonałą okazją do wystąpienia przeciwko Macedonii,
wobec czego pierwszą akcją Antypatra była próba stłumienia
greckiego powstania. Został pokonany przez Greków i
zamknął się w murach Lamii, ufortyfikowanego miasta w
Tesalii. W późniejszym czasie prowadzone wówczas walki
nazwano pierwszą wojną lamijską. Oblężenie zostało zdjęte
dzięki pomocy Leonnatosa i Antypater mógł wrócić do
Macedonii. Po nadejściu oddziałów Kraterosa połączone siły
macedońskie ponownie ruszyły na południe. Tym razem
armia grecka poniosła klęskę. Antigonos przekazał
Antypatrowi wieści o planowanym małżeństwie Perdikkasa z
Kleopatrą, siostrą Aleksandra. Według tych pogłosek celem
Perdikkasa było przejęcie władzy w Macedonii. Stary wódz
najechał więc na Azję Mniejszą, uzyskując wsparcie od
Kraterosa i Antigonosa. Po zamordowaniu Perdikkasa u
bram Egiptu, Antypater został obwołany nowym strażnikiem
królewskiego rodu. W roku 321 p.n.e. mianował Antigonosa
strategosem Azji i pozostawiając w jego rękach prowadzenie
wojny z Eumenesem wrócił do Macedonii w towarzystwie
Filipa III i Aleksandra IV. Antypater umarł w 319 r. p.n.e. w
wieku 80 lat.

KRATEROS: Dowódca piechoty w armii Aleksandra.
Gdy król umierał, znajdował się w Cylicji, prowadząc do
Macedonii 10 000 weteranów. Krateros pozostawał przez
dłuższy czas w Azji, a następnie wyruszył na pomoc
Antypatrowi i wspólnie pokonali grecką armię. Po
rozprzestrzenieniu się wiadomości o zamiarach przejęcia
władzy i tronu przez Perdikkasa, przeprawił się ponownie
do Azji. Jego armia została rozbita, a sam Krateros zginął
podczas walk z Eumenesem, który współpracował wówczas
z Perdikkasem i chronił Azję Mniejszą podczas planowanej
inwazji na Egipt. Krateros mógłby ze względu na swoją rangę
zostać regentem do czasu osiągnięcia pełnoletności przez
Aleksandra IV, cieszył się bowiem ogromną popularnością i
poważaniem wśród macedońskich żołnierzy.     

PERDIKKAS: Dowódca konnej gwardii Aleksandra,
pochodził z królewskiego rodu - ale z linii o dalszej kole-
jności dziedziczenia. W chwili śmierci króla posiadał praw-
dopodobnie najwyższą rangę ze wszystkich obecnych w
Babilonie wodzów. Dzięki swojemu pochodzeniu i zdolnoś-
ciom przewodził naradom wodzów i w wyniku Umowy
Babilońskiej otrzymał dowództwo nad wojskami w Azji. Jego
pierwszym przedsięwzięciem było wysłanie armii do Azji
Mniejszej w celu wsparcia Eumenesa w Kapadocji. W swoim
marszu na wschód armia Aleksandra ominęła tę prowincję,

Król umarł!: Aleksander Wielki zmarł 10 czerwca 323
r. p.n.e. w Babilonie. Śmierć była poprzedzona trwającą trzy
dni nieznaną chorobą (do dzisiaj trwają spory, czy było to
zatrucie, infekcja, czy może ostre zapalenie trzustki
spowodowane błędem dietetycznym...). Przez te trzy dni
Aleksander cierpiał w milczeniu, nie wyznaczając ani
głównego wodza dla swojej armii, ani prawowitego następ-
cy dla swojego imperium. W otoczeniu umierającego króla
było wielu utalentowanych dowódców, ale równie ważne
dla Macedończyków było wskazanie następcy pochodzącego
z królewskiego rodu. Pierwszym w linii dziedziczenia był
Filip III, przyrodni i niedorozwinięty umysłowo brat
Aleksandra. Powierzenie mu władzy politycznej i wojskowej
nie wchodziło więc w rachubę. Kolejnym pretendentem
mógłby być kilkuletni chłopiec o imieniu Herakles, będący
synem Aleksandra i Barsiny, córki perskiego arystokraty. Ze
względu na pochodzenie z nieprawego łoża nie brano go
jednak pod uwagę. Natomiast wszyscy oczekiwali na
rozwiązanie u Roksany, oficjalnej azjatyckiej żony
Aleksandra, która była wówczas w siódmym miesiącu ciąży.
Gdyby urodził się chłopiec (co też nastąpiło), stałby się pra-
wowitym spadkobiercą króla, a po osiągnięciu pełnoletnoś-
ci w wieku 18 lat objąłby panowanie w imperium. 

Targi o władzę: Pierwszy konflikt wybuchł po upły-
wie kilku dni od śmierci króla. Dowódcy jazdy udzielili
poparcia Roksanie i jej nienarodzonemu dziecku, pro-
ponując jednocześnie rządy rady regencyjnej czterech
wodzów do dnia uzyskania przez następcę pełnoletności.
Wodzowie piechoty poczuli się odsunięci od podziału
władzy. Poparli więc Filipa III, a żołnierze falangi wtargnęli
do komnaty żałobnej i przejęli kontrolę nad ciałem
Aleksandra. Chcieli w ten sposób wzmocnić swoją pozycję,
gdyż dla społeczeństwa macedońskiego wszelkie ceremonie
związane z królewskim pogrzebem miały wówczas ogromne
znaczenie. Zamieszanie opanował Perdikkas, który wstępnie
obiecał wprowadzenie bardziej sprawiedliwego podziału
władzy, a następnie rozkazał aresztować i stracić przywód-
ców przeciwnego stronnictwa.

Umowa Babilońska: Po wielu naradach doszło do
ugody. Antypater , władający Macedonią pod nieobecność
Aleksandra, miał pozostać głównodowodzącym ( strat-
egosem ) w Europie. Perdikkas otrzymał stanowisko strat-
egosa Azji, został także uznany regentem oraz strażnikiem
rodu królewskiego. Najwyższy rangą dowódca piechoty,
Krateros, miał reprezentować króla w Macedonii (a był to
wówczas bardzo zaszczytny urząd). Pozostali wodzowie
otrzymali wybrane prowincje, którymi mieli zarządzać pod
kierownictwem Perdikkasa lub Antypatra.
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ANTIGONOS: Otrzymał w zarząd prowincję Wielkiej
Frygii, obejmującą Frygię, Pizydię i Licję. Odmówił udziele-
nia wsparcia Eumenesa w podboju Kapadocji, co
doprowadziło do konfliktu z Perdikkasem. Antigonos musiał
szukać pomocy u Antypatra w Europie, powrócił wkrótce z
niewielką armią i po doskonale przeprowadzonej kampanii
stał się panem całej Azji Mniejszej. Po zabójstwie Perdikkasa
Antypater mianował Antigonosa najwyższym dowódcą w Azji
i skierował go przeciwko Eumenesowi. Wkrótce potem
Antypater umarł w sędziwym wieku, a jego urząd objął
Poliperchon. W takiej sytuacji Antigonos postanowił działać
na własną rękę. Przejął flotę ze złotem płynącą do Macedonii
i rozpoczął negocjacje z Eumenesem, który jednak udał się
na wschód i zaczął tam zbierać armię. Antigonos pomasze-
rował za przeciwnikiem i po drodze skonfiskował skarbce w
kilku bogatych miastach. Pokonał Eumenesa w bitwie, wydał
na niego wyrok śmierci, a wkrótce potem wyeliminował
także z gry władającego Medią Pejtona. Antigonos zawrócił
następnie na zachód i po 15 miesiącach oblężenia Tyru
zdobył go w roku 314 p.n.e.. 
Następny rok był bardzo pracowity. Najemnicy Antigonosa
zdobyli dla niego Peloponez, jego flota walczyła na Morzu
Czarnym z siłami Lysimachosa, prowadził także walki w
Arabii, chroniąc ważne szlaki handlowe.
W roku 312 p.n.e. syn Antigonosa, Demetrios, przegrał w
Syrii bitwę z Ptolemaiosem, który musiał się jednak wycofać
do Egiptu po nadejściu głównej armii Antigonosa. 
Nastąpiło kilka lat względnego pokoju. Gdy do Antigonosa
doszły wieści o śmierci Aleksandra IV, ostatniego króla z
dynastii temenidzkiej, ogłosił się królem i władcą ziem,
które dotychczas opanował. Wkrótce w jego ślady poszli
Kassandros, Seleukos i Lysimachos. 
W 306 r. p.n.e. Antigonos zorganizował wyprawę na Egipt,
ale musiał się wycofać po utracie swojej floty podczas sztor-
mu oraz wobec doskonale zorganizowanej obrony
Ptolemeusza i narastającej dezercji we własnej armii. W
następnym roku wyprawił się na Rodos, trwające przez
ponad rok oblężenie nie przyniosło jednak rezultatu.
Antigonos zginął w bitwie pod Ipsos w 301 r. p.n.e., walcząc
przeciwko koalicji Seleukosa, Lysimachosa i Kassandra. 

DEMETRIOS: Syn Antigonosa. Nie był wybitnym
dowódcą, został pokonany przez Ptolemaiosa w 312 r. p.n.e.
w swojej pierwszej dużej bitwie. W roku 311 p.n.e.
przeprowadził najazd na Babilonię, próbując powstrzymać
rosnąca potęgę Seleukosa. W roku 307 p.n.e. dowodził
wyprawą 250 okrętów do Grecji. Wyzwolił wówczas Ateny,
zdobywając wielu greckich sojuszników. Podczas przygo-
towań do ataku na Macedonię, którą władał wówczas
Kassandros, został odwołany przez ojca na wschód, by prze-
ciwstawić się flocie Ptolemaiosa. Pokonał ją w wielkiej bitwie
morskiej w okolicy Cypru w roku 306 p.n.e. Flota
Demetriosa miała następnie wspierać atak Antigonosa na
Egipt, ale po wielkich stratach poniesionych w wyniku sztor-
mów inwazję trzeba było odwołać. 
W roku 305 p.n.e. Demetrios rozpoczął prowadzone z
wielkim rozmachem oblężenie Rodos, które przyniosło mu
przydomek "Poliorketesa", czyli "oblegacza miast". Rodos nie
zostało zdobyte, Demetrios musiał bowiem w roku 304
p.n.e. przerzucić swoje siły do Grecji i tam wspomóc Ateny
w walce z Kassandrosem. Podczas odwrotu z armii
Kassandrosa zdezerterowało 6 tys. Macedończyków i
przyłączyło się do Demetriosa. Wzmocniona armia poz-
woliła Demetriosowi na opanowanie Grecji i marsz przez
Tesalię na Macedonię w roku 302 p.n.e. Wódz mógł myśleć

natomiast satrapa Kapadocji Ariarates dysponował dość
dużymi siłami: około 30 000 żołnierzy piechoty i 15 000
jeźdźców. Po pokonaniu tej ostatniej perskiej armii
Perdikkas postanowił ukarać Antigonosa, który mimo
wezwania nie pospieszył na pomoc Eumenesowi. Antigonos
wycofał się do Europy, a Perdikkas po zabezpieczeniu pozy-
cji we Frygii pomaszerował na Egipt. Miał ku temu bardzo
ważny powód: oto Ptolemaios przejął w Syrii ciało
Aleksandra Wielkiego, które na wielkim wozie żałobnym
przewożono do Macedonii. Po nieudanych próbach
przeprawy przez Nil i wobec narastającego niezadowolenia
w armii, Perdikkas został zamordowany przez swoich trzech
wodzów: Seleukosa, Pejtona i Antigenesa (dowódcę
Srebrnych Tarcz), którzy następnie zawarli pokój z
Ptolemaiosem. 

PEJTON: Po podziale władzy w Babilonie Pejton
dowodził siłami skierowanymi do Medii, w celu rozbicia
armii greckich żołnierzy, którzy postanowili opuścić
wschodnie kolonie i wrócić do ojczyzny. Peiton brał następ-
nie udział w próbie inwazji na Egipt i był jednym z trzech
wodzów, którzy zabili Perdikkasa. Wraz z Seleukosem kon-
wojował Filipa III i Aleksandra IV do Syrii, gdzie obaj
królowie zostali przekazani pod opiekę Antypatra. Peiton
zarządzał Medią i zginął z ręki Antigonosa podczas jego kam-
panii prowadzonej na wschodzie w latach 318 - 315 p.n.e.

LEONNATOS: Opisywano go jako człowieka szla-
chetnego i odważnego. W chwili śmierci Aleksandra był
prawdopodobnie drugim co do starszeństwa wśród wodzów
obecnych w Babilonie. Otrzymał w zarząd prowincję
Hellespontu, zaaranżowano także jego małżeństwo z
Kleopatrą. W roku 322 przybył z pomocą Antypatrowi w
wojnie lamijskiej i zginął podczas walk z armią grecką.
Dzięki akcji Leonnatosa Antypater mógł po zdjęciu
oblężenia Lamii wrócić do Macedonii.

EUMENES: Grek pochodzący z Kardii, wieloletni
sekretarz Filipa II i Aleksandra Wielkiego. Dzięki swoim
zasługom został zaliczony do elitarnej grupy królewskich
towarzyszy. Podczas narady w Babilonie otrzymał
Kapadocję, prowincję, która nie została jeszcze ostatecznie
podporządkowana. Podczas wyprawy Perdikkasa na Egipt
zadaniem Eumenesa była obrona Azji Mniejszej. Pokonał
armię Kraterosa, ale musiał się wycofać do Kapadocji przed
połączonymi siłami Antypatra i Antigonosa. W roku 319
p.n.e. sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ wobec
jawnego nieposłuszeństwa Antigonosa królowa Olimpias
zaproponowała Eumenesowi dowództwo wojsk w Azji.
Pomaszerował więc na południe, połączył się z jednostkami
Srebrnych Tarcz, zagarnął także w Cylicji królewski skarbiec.
Nie mógł się przeprawić do Europy, gdyż armia Antigonosa
była zbyt silna, wobec czego w roku 318 p.n.e. podążył na
wschód i zaczął tam zbierać wojska. W roku 316 p.n.e. roze-
grały się dwie bitwy pomiędzy siłami Antigonosa i
Eumenesa. Pierwsza pozostała nierozstrzygnięta, w drugiej
armia Eumenesa została otoczona przez jazdę przeciwnika,
chociaż Srebrne Tarcze przełamały szyki piechoty
Antigonosa. O wyniku bitwy zadecydowało zdobycie obozu
Eumenesa. Wobec groźby utraty swoich rodzin i zgromad-
zonego dotychczas majątku, żołnierze Srebrnych Tarcz
przeszli na stronę przeciwnika. Eumenes dostał się do
niewoli i z rozkazu Antigonosa został zabity.
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Macedonii, ale rozpoczął intensywną akcję dyplomatyczną.
Doprowadził do powstania koalicji Seleukosa, Lysimachosa i
Ptolemaiosa, która pod Ipsos pokonała wojska Antigoniosa i
Demetriosa. 
Kassandros umarł w roku 297 p.n.e., w tym samym roku
umarł jego najstarszy syn. Macedonią rządzili dwaj młodsi
synowie, aż do dnia przybycia Demetriosa, który przejął
władzę nad królestwem.

SELEUKOS: Jeden z dowódców falangi. Po podziale
władzy w Babilonie został zastępcą Perdikkasa. Nie otrzymał
więc żadnej prowincji, co doprowadziło do zorganizowania
zamachu na Perdikkasa podczas próby inwazji na Egipt.
Seleukos został za to nagrodzony przez pozostałych zama-
chowców satrapią Babilonii i doskonale nią zarządzał. W
roku 315 p.n.e. musiał stawić czoła Antigonosowi, gdy ten
ostatni prowadził kampanię przeciwko Eumenesowi.
Antigonos podczas pierwszego spotkania zażądał zdania
raportu z nadmiernych, jego zdaniem, wydatków. Seleukos
nie czekał na prawie pewne aresztowanie i uciekł do Egiptu.
Już w kilka lat później, w roku 312 p.n.e., siły Ptolemaiosa
pokonały w Syrii armię Demetriosa, a Seleukos podążył na
wschód, by ponownie przejąć kontrolę nad Babilonią i
otworzyć nowy front przeciwko Antigonosowi. W ciągu
następnych dziewięciu lat Antigonos prowadził walki na
zachodzie, a Seleukos wykorzystując swoją popularność
podporządkował sobie całą wschodnią część imperium
Aleksandra Wielkiego. W 305 roku p.n.e. zginęli ostatni pra-
wowici następcy Aleksandra, Seleukos poszedł więc w ślady
innych wodzów i ogłosił się królem na kontrolowanych
przez siebie ziemiach. Planował inwazję na Indie, ale właśnie
wtedy wzrosła aktywność Antigonosa na zachodzie.
Seleukos podpisał więc w roku 302 p.n.e. pokój z królem
Indii Chandraguptą, oddając kilka wschodnich prowincji w
zamian za pięćset słoni bojowych. W roku 301 p.n.e. doszło
do rozstrzygającej bitwy z Antigonosem. Seleukos i
Lisimachos wygrali, korzystając z pomocy udzielonej przez
Ptolemaiosa i Kassandrosa. Zwycięzcy podzielili między
siebie ziemie, przy czym najwięcej zyskali Seleukos i
Lysimachos. Nastąpiło kilka lat spokoju. Seleukos założył
Antiochię w Syrii i przeniósł tam swoją stolicę. W roku 282
p.n.e. doszło do wojny z Lysimachosem. Seleukos wygrał
pierwszą bitwę, przeprawił się przez Hellespont, planował
zajęcie Tracji i Macedonii. Zginął od zdradzieckiego ciosu
zadanego przez krewnego Lysimachosa. Potomkowie
Seleukosa utrzymali władzę w swoim królestwie przez kole-
jne 150 lat. Rzymianie położyli kres panowaniu Seleucydów
w roku 72 p.n.e., gdy ich królestwo było osłabione najazda-
mi Partów i walkami wewnętrznymi.

LYSIMACHOS: Był poważany za odwagę na polu
bitwy i zdolności dowódcze. Podczas podziału władzy w
Babilonie otrzymał w zarząd Trację. Ciągłe niepokoje w
prowincji i na jej granicach trzymały go z daleka od
głównego nurtu wydarzeń. Prowadził z powodzeniem walki
ze Scytami, z koalicją greckich miast z zachodniego wybrzeża
Morza Czarnego, z wysłanymi do Tracji oddziałami
Antigonosa. Około roku 309 p.n.e. zbudował swoją nową
stolicę w okolicy Trackiego Chersonezu i nazwał ją
Lysimacheia. W roku 301 p.n.e. brał udział w zwycięskiej
koalicji przeciwko Antigonosowi, dzięki czemu jego władza
objęła Trację, ziemie Triballów oraz większą część Azji
Mniejszej. Po czternastu latach względnego spokoju
Lysimachos wyruszył w roku 287 p.n.e. przeciwko królowi
Epiru Pyrrusowi. Zmusił go do odwrotu i przejął kontrolę

poważnie o opanowaniu Macedonii, gdyż pod jego rozkaza-
mi przebywało wówczas około 8 tys. Macedończyków, wiel-
ka liczba wojsk najemnych oraz oddziały dostarczone przez
greckie miasta. Ponownie jednak musiał zmieniać plany,
gdyż Antigonos wezwał go na wschód, gdzie musiał przeci-
wstawić się koalicji Seleukosa, Lysimachosa i Kassandrosa.
Przegrana bitwa pod Ipsos oznaczała koniec imperium
stworzonego przez ojca, Demetrios pozostał jednak w grze
dzięki posiadanym zasobom i stabilnej bazie w Grecji. Gra
"Sukcesorzy" kończy się na roku 301 p.n.e., warto jednak
wspomnieć, że Demetrios zdobył tron Macedonii w roku
294 p.n.e., gdy przyszedł z pomocą Aleksandrowi V, synowi
Kassandrosa. Król Epiru Pyrrus (tak, ten sam Pyrrus, który
później toczył walki z Rzymem) zagrażał wówczas
Macedonii, ale wycofał się jeszcze przed przybyciem wojsk
Demetriosa . Ten ostatni wykorzystał sytuację i po skryto-
bójstwie Aleksandra V doprowadził do swojej koronacji.
Pomogły mu w tym zgromadzone bogactwa, koligacje
rodzinne oraz zdobyta popularność. 

KASSANDROS: Jako syn Antypatra mógł oczekiwać,
że po śmierci ojca odziedziczy jego urząd i władzę - obrońcy
królewskiego rodu i regenta Macedonii. Antypater wskazał
jednak na swojego następcę Poliperchona. Kassandros nie
zamierzał się podporządkować, ruszył na Peloponez i tam
zaczął gromadzić siły. W roku 317 p.n.e. doszło do próby
przejęcia władzy w Macedonii przez Eurydykę i Filipa III.
Buntownicy chcieli wykorzystać nieobecność Poliperchona.
Kassandros odmówił im pomocy. W takiej sytuacji zbun-
towane wojska musiał się wycofać. Działająca w porozumie-
niu z Poliperchonem Olimpias wydała wyrok śmierci na
Filipa III i Eurydykę, zginęły wówczas także setki
Macedończyków podejrzewanych o popieranie Kassandrosa.
Ten ostatni wykorzystał gwałtowny spadek popularności
królowej i wkroczył do Macedonii. Nie napotkał prawie
żadnego oporu, większość armii Poliperchona przeszła na
jego stronę. Zgromadzenie Macedończyków skazało
Olimpias na karę śmierci. Kassandros został mianowany
regentem, ożenił się z Tessaloniką, a małego Aleksandra IV
umieścił w twierdzy w Amfipolis. 
W ciągu kilku następnych lat Kassandros przejął kontrolę
nad Epirem, budował fortyfikacje chroniące wybrzeża
Macedonii przed ewentualnym desantem, a w roku 310
p.n.e. odparł najazd plemion celtyckich. 
W roku 309 p.n.e. wylądował w Grecji Poliperchon.
Otrzymał wsparcie od Antigonosa, a towarzyszył mu
Herakles, który osiągnął właśnie pełnoletniość. Poliperchon
mógł więc mieć nadzieję na zdobycie tronu Macedonii.
Kassandros nie mógł się przeciwstawić nadciągającej
wielkiej armii najemników, ponieważ jego żołnierze oświad-
czyli, że z zadowoleniem ujrzą Heraklesa jako swojego
władcę. Kassandros porozumiał się więc z Poliperchonem.
Herakles został zamordowany, a Poliperchon otrzymał
wielkie włości w Macedonii. 
Nastąpiło kilka lat pokoju. W roku 306 p.n.e. Kassandros
obwieścił śmierć Roksany i Aleksandra IV. Nie jest pewne,
czy kazał ich otruć, czy też umarli z przyczyn naturalnych.
Nie pozostał więc ani jeden prawowity następca Aleksandra.
Od tego czasu wodzowie zaczęli się ogłaszać królami na tery-
toriach, które dotychczas zdobyli. 
W roku 304 p.n.e. Kassandros zniszczył flotę ateńską i
rozpoczął oblężenie miasta. Demetrios porzucił oblężenie
Rodos i zmusił Kassandrosa do odwrotu. Podczas tego
odwrotu syn Antypatra stracił około 6 tys. żołnierzy, którzy
przeszli na stronę wroga. Kassandros nie czekał biernie w
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(Numer powyższy proszę podać przy
wysyłaniu karty rejestracyjnej).

nad Macedonią. Wydawałoby się, że to Lysimachos został
zwycięzcą w trwającej od tylu dziesięcioleci wojnie
domowej, panując nad Macedonią, Tracją i Azją Mniejszą i
nie posiadając żadnych bezpośrednio zagrażających wrogów
zewnętrznych. Stało się inaczej. Najstarszy syn Lysimachosa
został stracony po oskarżeniu o zdradę. Przyjaciele i zwolen-
nicy chłopca uciekli do Seleukosa i skłonili go do akcji. W
roku 282 p.n.e. doszło do bitwy pod Korupedion w okoli-
cach Sardis. Lysimachos poległ śmiercią żołnierza, a jego
pokonana armia przeszła pod rozkazy Seleukosa.

PTOLEMAIOS: Jeden z dowódców falangi mace-
dońskiej, na podstawie Umowy Babilońskiej otrzymał najbo-
gatszą prowincję imperium, czyli Egipt. Pozostawał na
uboczu walk między wodzami, metodycznie rozwijając
swoje królestwo, które miało przetrwać przez następne 200
lat. Stopniowo przejął kontrolę nad Cereną, Cyprem i
Fenicją. W roku 312 p.n.e. pokonał w Syrii armię
Demetriosa, ale wycofał się przed nadejściem głównej armii
Antigonosa. W roku 309 p.n.e. Kleopatra zaoferowała mu
małżeństwo i zjednoczenie macedońskiego świata pod
berłem Aleksandra IV. Ptolemaios pokonał siły Kassandrosa
w Grecji i przygotowywał atak na Macedonię, oczekując na
przybycie narzeczonej. Kleopatra nigdy nie dotarła do
Macedonii, ponieważ gdy próbowała opuścić Sardis, została
otruta przez swoją służącą, przekupioną przez Antigonosa.
Ptolemaios zrezygnował z wielkich planów i wrócił do swo-
jego Egiptu. W roku 306 p.n.e. utracił Cypr i większość swo-
jej floty po przegranej bitwie morskiej z Demetriosem. W
następnym roku miał okazję do rewanżu, gdy pomógł Rodos
podczas oblężenia, zyskując wówczas przydomek "Soter",
czyli Wybawca. W roku 301 p.n.e. Ptolemaios przystąpił do
koalicji przeciwko Antigonosowi, ale jego wojska
przeprowadziły tylko niewielką akcję w Coele Syrii, wobec
czego nie został nagrodzony żadnymi nowymi ziemiami.
Władca Egiptu umarł w roku 283 p.n.e., pozostawiając
następcom zwarte terytorialnie i doskonale zorganizowane
królestwo. Dynastia ptolemejska utrzymała się przy władzy
do roku 30 p.n.e., w którym to roku Egipt stał się rzymską
prowincją.

PODSUMOWANIE: Dobry władca powinien się-
gać myślą w przyszłość i starać się zapewnić stabilizację swo-
jemu królestwu po swojej śmierci. Prawdziwym jest
twierdzenie, że to walki pomiędzy wodzami doprowadziły
do rozpadu imperium. Prawdą jest jednak i to, że sam
Aleksander Wielki nie pozostaje bez winy. Zbyt długo zwle-
kał z zapewnieniem ciągłości dynastii, nie wyznaczył także
oficjalnie regenta. Brak odpowiednich zarządzeń był przy-
czyną wielu lat krwawych konfliktów pomiędzy niedawnymi
przyjaciółmi i towarzyszami broni. Odległym następstwem
nagłej śmierci Aleksandra i wojen domowych, które potem
nastąpiły, było również to, że zabrakło równorzędnego prze-
ciwnika dla Rzymu, gdy jego legiony ruszyły na wschód w
około sto lat później.
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