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Rozstawienie początkowe gry 

1. Katolicy: 8 żółtych żetonów wpływów 
umieszczane jest na planszy, po 1 żetonie w Arras, 
KOLN, Leuven, Mons, LIEGE, Tournai, Trier i 
UTRECHT. Gracz kontrolujący Katolików otrzymuje 
także 4 żetony monet, to jego początkowy skarbiec. 
2. Habsburgowie: 7 czerwonych żetonów wpływów 
umieszczane jest na planszy, po 2 żetony w 
ANTWERPEN i LUXEMBOURG oraz po 1 żetonie 
w Duinkerken, Nijmegen i Valenciennes. 
Habsburgowie rozpoczynają grę z wystawionymi 
dwoma żetonami armii. Mogą być one umieszczone 
w dowolnych pomarańczowych kwadratach w 
Blokach Dowodzenia na planszy (w jednym 
kwadracie może być umieszczony jeden żeton). 
3. Szlachta: 6 zielonych żetonów wpływów 
umieszczane jest na planszy, po 1 żetonie w 
AACHEN, AMSTERDAM, Breda, BRUXELLES, 
Cleve i Delft. Szlachta także umieszcza po 2 żetony 
wpływów w Polu Wsparcia Francuskiego (French 
Support) i Polu Wsparcia Cesarskiego (Support 
from the Emperor). 

4. Burżuazja: 5 niebieskich żetonów wpływów 
umieszczane jest na planszy, po 1 żetonie w 
Arnhem, Dordrecht, HAARLEM, Middelburg i 
Rotterdam. 3 kolejne żetony wpływów Burżuazja 
umieszcza w Polu Wsparcia Londyńskich Kupców 
(London Merchants) i 1 żeton wpływów w Polu 
Wsparcia Hugenotów (Huguenots). 
5. Protestanci: 4 pomarańczowe żetony wpływów 
umieszczane jest na planszy, po 1 żetonie w 
Alkmaar, BRUGGE, GENT i LEIDEN. 4 kolejne 
żetony wpływów Protestanci umieszczają w Polu 
Wsparcia Kalwinistów (Calvinists) w polach 
dwukolorowych (brązowo-białe). 
Uwaga: Na planszy umieszczane są tylko żetony 
frakcji biorących udział w rozgrywce. 
Następnie po 2 szare żetony neutralne są 
umieszczane we wszystkich pustych (nie zajętych 
przez żetony graczy) miastach i po 1 szarym 
żetonie neutralnym we wszystkich pustych 
miasteczkach. 
Uwaga: W rozgrywce 5-osobowej nie będzie 
pustych miast. 
 

Porządek gry (tura otwierająca) 
Gracze rozgrywają turę otwierającą (turę “0”) w następującej 
kolejności: 
1. Katolicy 
2. Habsburgowie 
3. Szlachta 
4. Burżuazja 
5. Protestanci 
Otwierająca tura gry składa się z następujących faz: 
• Ruch Wsparcia: rozstawienie żetonów z pól wsparcia 
• Nowe jednostki: umieszczanie nowych żetonów na 
planszy. W tej turze gry frakcje otrzymują następujące ilości 
nowych żetonów wpływów: 
• Katolicy: 7 
• Habsburgowie: 6 
• Szlachta: 5 
• Burżuazja: 4 
• Protestanci: 3 
Frakcja jednak może dołożyć żetony wpływów tylko do takich
prowincji, w których posiada już swoje żetony. Dodatkowo, 
niedozwolone jest umieszczenie nowych żetonów w ilości 
większej niż dwukrotna liczba własnych żetonów obecnych 
już w danej  prowincji. 
• Konflikt: tam gdzie przekroczone zostały Limity Prowincji -
od najsłabszej frakcji w prowincji, w przypadku remisu 
równocześnie. 
• Jednostki neutralne: umieszczanie nowych żetonów 
neutralnych (nie zaangażowanych) na planszy. 1 żeton mniej 
niż określony limit prowincji. 
• Przepływ: tam gdzie jest wymagany, do sąsiedniej 
prowincji lub po rzekach. 
• Ruch: wewnątrz prowincji od najliczniejszej frakcji, przy 
remisie decyduje kolejność tury 0. W jednym miasteczku 
może być umieszczony tylko jeden żeton. Nie ma ograniczeń
co do ilości żetonów w miastach. 

• Przydzielanie: miast, prowincji, biskupstw i 
uniwersytetów. Karty miast i prowincji przydziela się wg 
wyraźnej przewagi żetonów gracza w danej prowincji lub 
mieście. Żetony wpływów w miastach nie liczą się 
podczas określania przewagi w prowincji. Status biskupstwa 
zależy od frakcji kontrolującej prowincję (nie miasto czy 
miasteczko z katedrą), w której to biskupstwo się znajduje. 
Status uniwersytetu zależy od frakcji kontrolującej 
miasteczko lub miasto z tym uniwersytetem. 
Na koniec fazy Przydzielania, znaczniki statusu są 
umieszczane w następujących polach w Tabeli 
Przynależności Mieszkańców Miast (Allegiance of 
Citizens) (zawsze licząc od lewej): Aachen: 3-cie 
pole, Amsterdam: 2-gie pole, Antwerpen: 4-te pole, 
Brugge: 5-te pole, Bruxelles: 2-gie pole, Gent: 5-te 
pole, Haarlem: 4-te pole, Koln: 2-gie pole, Leiden: 
5-te pole, Liege: 3-cie pole, Luxembourg: 3-cie pole, 
Utrecht: 4-te pole. 
Kolory tych znaczników odpowiadają kolorom frakcji 
kontrolującej miasto. Jeżeli żaden z graczy nie kontroluje 
miasta, wówczas umieszczany jest czarny znacznik. 
• Faza Końcowa: przyznawanie Punktów Zwycięstwa, 
określanie porządku gry: 
Każde kontrolowane miasto 1 PZ,  PZ za prowincje 
określone na karcie prowincji, Katolicy 1 PZ za każde 
kontrolowane biskupstwo, Habsburgowie 1 PZ za każdą 
własną armię w bloku dowodzenia, Burżuazja 1 PZ za każde 
kontrolowane miasteczko handlowe, Protestanci ! PZ za 
każdy kontrolowany uniwersytet. 
Porządek gry - Porządek ten będzie obowiązywał przez 
wszystkie fazy tury kolejnej. Najpierw, gracz z największą 
liczbą punktów zwycięstwa umieszcza kartę swojej frakcji na 
stole (wedle uznania), później reszta graczy wg zdobytych 
PZ (też wedle własnego uznania). 
 



Standardowe tury gry 
Tury Gry 1 – 5 
Tury od 1 do 5 rozgrywane są zgodnie z porządkiem tury, 
który jest określany w Fazie Końcowej tury poprzedniej. 
Tury gry składają się z następujących faz: 
• Zbieranie Podatków z prowincji i miast. Każdy gracz / 
frakcja, zbiera podatki z tych prowincji i miast, których 
karty posiada. Miasta mogą być opodatkowane stawką od 1 
do 3 (wedle uznania). 
• Ruch Wsparcia z Pól Wsparcia. W tej fazie żetony z Pól 
Wsparcia mogą być przemieszczane do prowincji albo do 
skarbca graczy. 
• Utrzymanie armii. Armie mogą być utrzymywane, 
rozwiązywane lub opuszczane. Utrzymanie lub rozwiązanie 
jednej armii kosztuje frakcję 1 żeton złota ze skarbca 
(wyjątek: katolicy 2 żetony) 
• Rekrutacja nowych armii. W tej fazie każda frakcja może 
rekrutować max. 3 nowe armie. Koszt w tabelce: 

 
• Bitwy. Do bitwy dochodzi kiedy armie z różnych frakcji 
znajdują się w tym samym Bloku Dowodzenia – chyba, że 
znajdują się tam tylko 2 armie (2 żetony), wówczas armie te 
“trzymają się na dystans”, 
Uszeregowanie frakcji pod względem skrajności : Katolicy – 
Habsburgowie – Szlachta – Burżuazja – Protestanci. 
Eliminuje się (zdejmuje z planszy do puli) dwie skrajne armie 
z tego Bloku Dowodzenia do momentu kiedy: 
• W Bloku Dowodzenia zostanie armia tylko jednej 
frakcja; 
• W Bloku Dowodzenia zostaną dwie armie różnych frakcji, 
wówczas “trzymają się na dystans”; 
• W Bloku Dowodzenia zostaną armie sprzymierzone (tylko w 
rozgrywkach 2-osobowych). 
• Zakładanie Oblężeń na dowolne miasta w regionie: 
• Armie nie mogą oblegać własnych miast lub, w rozgrywkach 
2-osobowych, miast należących do sojusznika; 
• Armie mogą oblegać miasta w których umieszczony jest 
żeton wpływów ich frakcji, pod warunkiem że w tym mieście 
znajduje się także żeton wpływów innej frakcji; 
• Miasta nie kontrolowane przez nikogo mogą być oblegane 
przez każdą z frakcji; 
• Armie, które “trzymają się na dystans” nie mogą oblegać 
miast; 
• Miasteczka nie mogą być oblegane, ale można je przejąć 
poprzez Wpływy Militarne. 
• Piraci. Tylko Burżuazja i Protestanci mogą werbować 
piratów. Ich działania ograniczone są do prowincji Gelderland, 
Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland i Ziemie 
Generaliteitslanden (Generality). Można wynająć 
maksymalnie 3 żetony Piratów, płacąc koszt 2 za każdy żeton 
piratów. Każdy żeton Piratów może być wykorzystany do 
wyeliminowania wrogiej armii, założenie oblężenia 
(Piraci zakładają oblężenia „na własną rękę” - niezależnie od 
frakcji która ich kontroluje w danej turze), przerwania 
oblężenia, splądrowania miasteczka lub zapobieżenia 
wywieraniu Wpływów Militarnych. 

 
• Ruch armii na wolne pole w sąsiednim (połączonym 
strzałką) Bloku Dowodzenia. Jeżeli jest już pełne ruch jest 
niemożliwy. 
• Wpływy militarne. Armia może wywrzeć Wpływ Militarny 
aby zamienić 1 żeton wpływów innej frakcji (także neutralny) 
w danym regionie na swój własny. Wpływ Militarny może być 
wywierany tylko na żetony znajdujące się w miasteczkach i 
„w terenie” (w prowincji). Nigdy w miastach. 
• Nowe jednostki; nowe żetony wpływów umieszczane są na 
planszy.  
1 żeton za każdą posiadaną kartę miasta plus dodatkowy 
żeton za każde kontrolowane miasto i miasteczko 
wymienione na tej karcie; 
1 żeton za każde kontrolowane miasteczko; 
1 żeton za każde 5 żetonów wpływów na planszy w prowincji;
1 żeton za każdy własny żeton wpływów w Polach Wsparcia. 
Każdy gracz dostaje nie mniej niż 7 nowych żetonów 
wpływów. Możliwe jest tylko dodawanie żetonów wpływów do 
prowincji z własnymi żetonami, ale nie więcej niż ma się tam 
swoich żetonów, chyba że kontroluje prowincje (wtedy bez 
limitu). 
• Konflikt: tam gdzie przekroczone zostały 
Limity Prowincji. Jak w turze 0. 
• Dodawanie jednostek neutralnych: jak w turze 0. 
• Przepływ: tam gdzie jest wymagany, do sąsiedniej 
prowincji lub po rzekach. 
• Ruch: wewnątrz prowincji jak w turze 0. 
• Rozstrzygania oblężeń. Armie, które oblegały miasta w tej 
fazie przejmują nad nimi kontrolę. Żetony w obleganym 
mieście są zastępowane przez żetony oblegającej frakcji. 
Maksymalnie 2 żetony wpływów w obleganym mieście są 
zastępowane, pozostałe są zastępowane przez żetony 
neutralne. 
• Wpływ na przynależność mieszkańców miast. 
Wpływanie na przynależność dokonuje się poprzez 
wydatkowanie żetonów pieniędzy i jest niezależne od tego, 
która frakcja jest obecna w tych miastach. Wpływy są 
wykupywane za fundusze ze skarbca frakcji. Żeton w jednym 
mieście można przesunąć w jednej turze max. o 3 pola. 
Wprowadza się zmiany na planszy wynikające z tabeli 
przynależności miast.. 
• Przydzielanie prowincji i miast. Jak w turze 0. 
• Przydzielanie biskupstw. Jak w turze 0. 
• Przydzielanie uniwersytetów. Jak w turze 0. 
• Status  i Faza Końcowa Jak w turze 0. 
 

 


