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1 YLEISKUVAUS 
Pelin tarkoituksena on kasvattaa omaa imperiumia 
ja kukistaa kilpailevat sotaherrat. 

1.1 KARTTA 
Pelissä käytetään useita eri maastomuotoa jotka 
vaikuttavat niin liikkumiseen, taisteluun kuin 
kaupunkien raaka-aine tuotantoonkin. Kaikki muut 
maastomuodot paitsi vesistöt ovat kulkukelpoisia. 

Kartassa on käytössä valikoiva ”Fog of War”, eli 
kartalla nähdään kaikki kaupungit, mutta ei 
armeijoita. Armeijat näkyvät vain omien 
armeijoiden, kaupunkien ja vartiotornien 
läheisyydessä näkökenttä sääntöjen mukaisesti.  
Pelaajille ilmoitetaan automaattisesti joka kierros 
kaikki heidän näkemänsä kohteet (myös sellaiset 
jotka nähdään vain osan kierrosta). 

 

 

 

 

1.1.1 NÄKÖKENTTÄ 
Armeija yksiköiden, kaupunkien ja vartiotornien näkökenttä on avoimessa maastossa aina 3 ruutua. Metsät rajoittavat 
näkökenttää niin että metsään nähdään vain viereiseen metsäruutuun asti. Kauempana olevaan metsäruutuun ei nähdä (vaikka 
välissä olisi avointa maastoa). Alla kaksi esimerkkiä metsän vaikutuksesta näkökykyyn joissa ratsuväki komppania ei näe 
metsässä lymyilevää jalkaväki joukkuetta, mutta jalkaväki näkee avoimella olevat ratsumiehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoret vaikuttavat näkökenttään miltei samoin kuin metsät. 
Vuoristoonkin nähdään vain yhden ruudun matka, mutta 
vuoriruutuun nähdään kauempaakin kuin vain viereisestä 
ruudusta. 
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Kuten aikaisemmin sanottiin, vartiotornit näkevät 3 ruudun matkan 
samoin kuin kaupungit ja armeijan joukotkin, mutta tämän lisäksi 
niillä on parantunut kyky nähdä 2 ruudun säteellä kaikkiin ruutuihin 
maastosta riippumatta. Ohessa on esimerkki selventämään 
parannettua havaintoaluetta. 

Sama näkökenttäetu on myös kaupungin sisälle rakennetuilla 
puolustusvarustuksilla. 

 

 

 

1.2 PELIN ALOITUS JA KULKU 
Pelin alussa kaikilla pelaajilla on yksi suuri kaupunki joka on pelaajan valtakunnan pääkaupunki (2x tuotto) ja sen lisäksi 3 
pientä kaupunkia. Kaupungit voi asettaa minne tahansa pelinjohtajan ennalta määrittelemälle aloitus alueelle. Pelinjohtaja 
vetää tiet kaupunkien välille. Lisäksi kullakin pelaajalla on saman verran raaka-aineita varastossaan ja joukkoja valmiina.  

• Ruokaa   5000 
• Tarvikkeita 5000 
• Kiveä  5000 
• Rahaa   5000 
• Armeijaa  100 kevyttä jalkamiestä jokaisessa kaupungissa (yhteensä 400KJM). Pelaajan ei ole pakko ottaa 

                                    kaikkia armeijan joukkoja pelin alkaessa. 
 
Pelaajat antaa ohjeensa taistelun sekä liikkeen osalta, pelinjohtaja hoitaa kierroksen kulun ja lähettää kierroksen päätteeksi 
selvityksen tapahtumista / tilanteesta. 
 
Kierrosjärjestys:

 

 Pelaajat lähettävät kierroksensa samaan aikaan ja pelin vetäjä hoitaa kierrokset vuorotellen ennalta mainitussa 
järjestyksessä. Pelaajien toimintajärjestys vaihtuu joka kierros päinvastaiseksi. Pelaaja joka toimii yhdellä kierroksella 
ensimmäisenä, toimii seuraavalla kierroksella viimeisenä ja toisena toiminut on seuraavalla kierroksella toiseksi viimeisenä 
jne. Vuorot menevät siis seuraavasti A-B-C-D-E-F -> F-E-D-C-B-A -> A-B-C-D-E-F jne. 

Pelaaja voi ilmoittaa liikkumisensa antamalla liikesuunnat oheisen 
kuvan ilmoittamin numeroin tai piirtämällä liikkumisensa 
kartalle.  Karttaan piirretty liike on numeroin ilmaistuna 2-1-1-6 

Jokaiselle armeijalle, kaupungille ja vartiotornille on annettava 
nimi joka näkyy kartalla ja uusien perustettavien kaupunkien 
ym. sijainti tulisi ilmetä pelaajien posteista riittävän selkeästi. 

Ennen seuraavaa kierrosta, pelinjohtaja lähettää valtakunnan statukset 
(Excel), kierroksen tapahtumat sekä päivitetyn kartan. Valtakunnan status Excelistä 
näkyy kaikki kierroksen aikana rakennetut kaupungit, perustetut joukot jne.  

1.2.1 PISTEYTYS JA PELIN VOITTAJA 
Joka viides kierros (alkaen kierroksesta 5) ilmoitetaan pelaajien välinen järjestys yhteispisteissä sekä pelaajan valtion 
uskonnollinen mahti. Voittopisteitä jaetaan seuraavasti:  

• Kaupungit ja tornit = pieni kaupunki tai torni = 1p, suuri kaupunki = 2p ja metropoli = 3p 

• Armeija = 100 tapettua vihollista = 1p. Taistelun voittanut osapuoli saa 100% ja hävinnyt osapuoli 50%.  
                 500 miestä omassa armeijassa = 1p. 

• Tuhotut kaupungit ja tornit = pieni kaupunki tai torni = 3p, suuri kaupunki = 4p ja metropoli = 5p 

• Tieteet = Jokainen kehitetty tiede = 2p 

• Uskonnollinen mahti = Suurimman mahdin omaava saa 2voittopistettä joka kierros (jolloin on mahtavin), toisena  
                                     oleva saa 1p, kolmantena oleva 0,5p, neljäntenä 0,3p, viidentenä 0,2p ja viimeisenä oleva 0p. 

Pelin voittaa se, jolla on millä tahansa kierroksella vähintään 35 % voittopisteistä. Jos ylivoimaehto ei missään vaiheessa täyty, 
päättyy peli viimeistään kierroksella 25 ja silloin katsotaan johdossa oleva pelaaja. 
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1.2.2 TOIMINTAJÄRJESTYS KIERROKSELLA 
Kierroksen aikana asioita tapahtuu sekä heti kierroksen aluksi, pelaajien omalla vuorolla että koko kierroksen lopuksi. 

• Armeijan ohjeet astuvat voimaan. 

Kierroksen alussa (ennen pelaajien vuoroja): 

• Diplomatian muutokset astuvat voimaan. 

 

• Paikasta tai tehtävästä toiseen siirtyvät johtajat menevät varasto pooliin heti pelaajan kierroksen alussa.  

Pelaajan vuorolla: 

• Varastopoolista käyttöön otetut johtajat ovat käytettävissä heti pelaajan vuoron alusta. 
• Johtajien ominaisuuksien korotukset astuvat voimaan. 
• Armeijat liikkuvat ohjeidensa mukaan. 
• Perustetut armeijat valmistuvat pelaajan vuoron lopuksi 

 

• Kaikki rakentaminen valmistuu (tornit, kaupungit, moduulit ja tiet) 

Koko kierroksen lopuksi: 

• Kehitetyt tieteet valmistuvat. 
• Pelaajan palkkaamat uudet johtajat siirtyvät pelaajan varastopooliin. 
• Vakoojat kertovat vakoiltavan kohteen tilanteen. 

 
• Lasketaan tuotot ja kulut. 
• Lasketaan uskonnollisen mahdin pisteet sekä voittopisteet (myös juuri valmistuneet rakennukset lasketaan mukaan). 
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2 VALTAKUNTA 
Valtakunta koostuu kaupungeista joita sotavoimat suojelevat. Kaupungit tuottavat resursseja joilla voi perustaa lisää 
kaupunkeja ja teitä tai perustaa armeijoita, kehittää tieteitä tms. 

2.1 MAASTOMUODOT 
• Avoin: Ei liikkumis- eikä näkökenttärajoituksia. Tuottaa ruokaa 
• Metsä: Liikkuminen hitaampaa ja merkittävät näkökenttärajoitukset. Tuottaa tarvikkeita 
• Vuoristo: Liikkuminen hidasta ja kohtalaiset näkökenttärajoitukset. Tuottaa kiveä. 
• Vesistö (järvet ja meret): Vesistöruutuun ei voida liikkua. Ei näkökenttärajoituksia. Tuottaa ruokaa ja tarvikkeita. 
• Joet: Jokien ylittäminen onnistuu siltojen kohdalta. Tiettyjen johtajien johtamat armeijat voivat ylittää joet mistä vain. 

2.2 RAKENNELMAT 
Tarvittavat resurssit: Kaikki rakentaminen tarvitsee resursseja ja kaikkeen rakentamiseen tarvittavat resurssit on oltava 
pelaajalla jo kierroksen alussa. Eli itse kierroksen aikana saatuja resursseja ei voi käyttää saman kierroksen aikana vaan vasta 
seuraavalla. Millään rakennuksilla ei ole ylläpitokuluja ainoastaan rakennuskustannukset. 

Rakentaminen: Kaupunkien ja tornien rakentaminen vaatii paikan päälle vähintään 50 miehen armeijan. Rakentaminen vaatii 
paikalla olevalta armeijalta 1 toimintapisteen ja armeijan on jäätävä paikoilleen pelaajan vuoron loppuun saakka. Paikalla ollut 
armeija voi liikkua normaalisti seuraavalla kierroksella. Kun kaupunkia mahdollisesti myöhemmin laajennetaan ym., ei 
paikalla tarvitse olla armeijan joukkoa vahtimassa. Myöskään teitä rakennettaessa ei sotilaita tarvita.  

Kaikki uudet rakennelmat (kaupungit, niiden päivitykset ja itsenäiset vartiotornit) valmistuvat koko kierroksen lopuksi. Mikään 
rakennelma ei siis ole käytettävissä luontikierroksellaan. 

Rauniot:

2.2.1 KAUPUNGIT 

 Kaikki vanhat tuhoutuneet rakennelmat merkitään raunioilla. Raunioituneen kaupungin tai vartiotornin päälle voi 
rakentaa normaalisti. 

Kaupungit ovat valtakunnan perusta ja niiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa resursseja varastoon. Ne tuottavat resursseja 
kaupunkia ympäröivien ruutujen perusteella kaupungin koon mukaan. Kaupungissa voidaan myös kouluttaa sotilaita 
kaupungin koosta riippuva määrä kierroksessa. 

Rakentamisohjeet: Kaupunkien välinen etäisyys toisistaan on oltava vähintään 5 ruutua (välissä oltava 4 vapaata ruutua). 
Kaupungin etäisyys itsenäisistä vartiotorneista on oltava vähintään 3 ruutua (2 vapaata ruutua välissä). Ruutuun jossa on 
strateginen resurssi, ei kaupunkia voida rakentaa. 
Kaupungin voi kasvattaa myöhemmin suuremmaksi seuraavasti; pieni kaupunki -> suuri kaupunki -> metropoli.  

Rakentamismoduulit:

• Varuskunnat: Armeijan koulutusmäärä kasvaa +100 miestä / kierros. 

 Kaupungit ovat luonteeltaan modulaarisia ja pelaaja voi laajentaa niitä hankkimalla niihin tarvitsemiaan 
lisärakennelmia. Pienessä kaupungissa on 1 moduulipaikkaa, suuressa 2 ja metropolissa 4 moduulipaikkaa.  

• Puolustusvarustukset: Parantavat puolustavien joukkojen taisteluvoimaa +50 % ja normaalin näkökentän lisäksi 
kaikkiin ruutuihin nähdään 2 ruudun säteellä maastosta riippumatta. 

• Armeijan komentokeskus: Lisää 1 vapaan armeijapaikan. 

• Aseseppä: Mahdollistaa yön ritarien luomisen kaupungissa. 

• Kuparikaivokset (kupariesiintymän vieressä): Kaupunki tuottaa joka kierros 200 yksikköä kuparia, jonka voi milloin 
tahansa vaihtaa 1/1 miksi tahansa toiseksi resurssiksi. 

• Satama: Tuplaa vesistöruutujen tuotannon (korkeintaan 2 ruutua saa sataman edun). 

• Vakoojienkilta: Kasvattaa kierroksen tiedustelumäärän maksimia +1. 

• Palatsi: +2 voittopistettä. 

• Tiedeakatemia: Lisää 1p tieteen kehitykseen / kierros. 

• Monumentit: Nostaa valtakunnan uskonnollista mahtia 1p. 

• Temppeli: Nostaa valtakunnan uskonnollista mahtia 2p. 
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Pääkaupunki: Valtakunnan pääkaupungissa on 1 moduulipaikka enemmän kuin muissa kaupungeissa. Pääkaupunki myös 
tuottaa kaksinkertaisesti kaikkia tavallisia resursseja (ruoka, tarvikkeet jne.), ja tuolloin myös sataman tuotanto tuplaantuu. 
Strategisten resurssien tuotanto ei tuplaannu. Pääkaupunkia ei voi vaihtaa, mutta jos se tuhotaan, voi pelaaja nimittää minkä 
tahansa oman kaupunkinsa uudeksi pääkaupungikseen. Pääkaupunki merkitään karttaan erilaisella fontilla. 

Rakentamismäärä: Vain yksi kaupunki voidaan rakentaa per kierros ja vain yksi rakennustoimi (kaupungin kasvatus tai 
moduuli) voidaan rakentaa per kaupunki per kierros. Missään kaupungissa ei voi olla useampia samoja moduuleita. Moduuleita 
ei voi ostaa kaupunkiin sen perustamiskierroksella, vaan vasta sen jälkeisillä kierroksilla. Jo rakennettuja moduuleita ei voi 
kaupungista enää poistaa. Moduuleita saa rakentaa kierroksessa niin moneen kaupunkiin kuin haluaa. 

Näkökenttä:

2.2.2 VARTIOTORNIT 

 Kaupungit, koosta riippumatta, näkevät aina 3 ruudun päähän. Mikäli kaupunkiin on rakennettu 
puolustusvarustukset, näkee kaupunki lisäksi 2 ruudun päähän maastosta riippumatta (eli maasto ei haittaa näkökenttää) kuten 
vartiotornitkin. 

Vartiotornit eivät tuota valtakunnalle resursseja. Vartiotornit voivat kuitenkin lunastaa strategisen resurssin kun torni on 
rakennettu resurssin viereiseen ruutuun (kuten kaupungitkin). Torneissa ei voida perustaa uusia joukkoja.  

Rakentaminen: Toisin kuin kaupungit, itsenäisiksi rakennetut tornit eivät tarvitse tietä. Itsenäisen tornin rakentaminen vaatii 
paikan päälle vähintään 50 miehen armeijan kuten kaupungitkin. Itsenäisen tornin etäisyys toisesta rakennelmasta (kaupunki 
tai torni) on oltava vähintään 3 ruutua (eli 2 tyhjää ruutua välissä). Ruutuun jossa on strateginen resurssi, ei tornia voi rakentaa. 

Päivittäminen kaupungiksi: On myös mahdollista päivittää vartiotorni pieneksi kaupungiksi (huomaa että etäisyys toisesta 
kaupungista on tällöin kuitenkin oltava vähintään normaali kaupunkien välinen etäisyys eli 5 ruutua). Päivitettäessä hinta on 
sama kuin tavallisessa kaupungin perustamisessa. Päivitetyssä kaupungissa on silloin automaattisesti valmiina 
puolustusvarustukset moduuli. 

Purkaminen: Torni voidaan myös purkaa jälkikäteen (esim. jos tilaa tarvitaan tulevaa kaupunkia varten ja tornia ei voida tai 
haluta päivittää kaupungiksi). Torni katsotaan puretuksi kierroksen lopuksi ja samalla kierroksella voidaan jo perustaa uusi 
kaupunki viereen. Tornin purkamisesta ei saada resursseja takaisin. 

Puolustusetu: Itsenäisesti rakennettujen tornien edut joukkojen taisteluominaisuuksiin ovat samat kuin kaupungeilla joissa on 
puolustusvarustukset, eli +50 %. 

Näkökenttä: Tornit näkevät 3 ruudun päähän normaalisti ja lisäksi ne näkevät 2 ruudun päähän maastosta riippumatta (eli 
maasto ei haittaa näkökenttää). 

Laajennettu aluepuolustus:

2.2.3 TIET 

 Tornilla on automaattisesti jatkuva parannettu aluepuolustus. Katso tarkemmat yksityiskohdat 
kappaleesta 4.5.1 (aluepuolustus). 

Teitä tarvitaan yhdistämään kaupungit toisiinsa. Kaupungin voi perustaa ilman että sieltä on tietä toiseen omaan kaupunkiin, 
mutta kaupunki ei tuota mitään ilman yhdistävää tietä (kaupunki alkaa tuottaa jo samalla kierroksella kun tie sinne 
rakennetaan). Tie ei toimi kaupunkeja yhdistävänä tekijänä, mikäli se kulkee sellaisen pelaajan kaupungin tai vartiotornin läpi 
jonka kanssa ollaan sodassa. 

Valtakunnan jakautuminen:

Oheisessa kuvassa sininen pelaaja on halkaissut punaisen 
valtakunnan kahteen osaan vartiotorninsa avulla ja vain toinen 
osista tuottaa.  

 Mikäli pelaajan valtakunta on 
jakaantunut kahtia koska viholliselta vapaata tietä ole puoliskoja 
yhdistämässä, saa pelaaja valita minkä puolen tuotannon haluaa 
käyttää ja minkä puolen tuotto menee hukkaan.  Valintaansa saa 
vaihtaa myöhemmin ja kummatkin valtakunnan puolikkaat 
saavat tehdä joukkoja ym. normaalisti. Vartiotornit, sijainnista 
riippumatta, saa laskea kumpaan puoleen tahansa. 

Valtakunnan jakaminen tapahtuu vain, mikäli pelaajat ovat sodassa keskenään. 

Rakentamismäärä: Tietä voi rakentaa korkeintaan omien kaupunkien lukumäärän verran ruutuja kierroksessa. Jos kierroksen 
aikana perustetaan uusi kaupunki, ei sitä lasketa mukaan teiden rakentamismaksimiin.  
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Rajoitukset: Tien rakentaminen on aina aloitettava omasta kaupungista (tai tiestä joka vapaana johtaa omaan kaupunkiin). 
Tietä voi rakentaa korkeintaan 10 ruudun päähän (eli 9 tyhjää ruutua välissä) lähimmästä omasta kaupungista (vartiotorneja ei 
huomioida etäisyyttä laskettaessa). Tietä ei voi rakentaa 3 ruutua lähemmäksi vihollisen kaupunkia tai tornia (eli tien ja 
vihollisen kaupungin välissä on oltava 2 vapaata ruutua). Vihollisen armeijat eivät vaikuta tien rakentamiseen. 

Liikkuminen: Tiet nopeuttavat myös armeijan joukkojen liikkumista (paitsi avoimella). Tarkempi vaikutus kerrotaan 
sotajoukkojen osiossa. Tie valmistuu kierroksen lopussa ja auttaa liikkumisessa seuraavasta kierroksesta lähtien. 

Sillat:

2.2.4 RAKENTAMISEN HINNASTO 

 Pelistä löytyy muutamia ennalta asetettuja siltoja joita pelaajat voivat käyttää halutessaan. Siltoja pitkin liikutaan kuten 
avoimella maalla eivätkä ne vaikuta joukkojen taisteluarvoihin.  

Pelaaja ei voi itse rakentaa tai tuhota siltoja. Siltaruutuun saa rakentaa kaupunkeja ja torneja normaalisti. 

RAKENNELMA RUOKAA TARV. KIVEÄ RESURSSI 

Pieni kaupunki 2500 500   

pieni kaupunki -> suuri kaupunki 2000 2000   

suuri kaupunki -> metropoli  1000 1000  

Varuskunta (+100 sotilaiden perustamismäärään) 1000 500 500  

Puolustusvarustukset (armeijan voimaan +50 %)  500 1500  

Komentokeskus (+1 armeijapaikka)  1000 1000  

Aseseppä (yön ritarien perustaminen)  1000   

Kuparikaivokset (+200 kuparia / kierros) - - - Kuparia 

Satama (kahden vesistöruudun tuotanto x2)  1000 1000  

Vakoojienkilta (+1 tiedustelumaksimiin)  1000   

Palatsi (+2 voittopistettä)   2000  

Monumentit (+1 uskonnolliseen mahtiin)   1000  

Temppeli (+2 uskonnolliseen mahtiin)  1000 2000  

Tiedeakatemia (+1 tiedepiste / kierros) 2000 1000   

Tie (per ruutu maastosta riippumatta)  100/ruutu 100/ruutu  

Vartiotorni (maastoon)  500 1500  

2.3 TUOTANTO 
Vain kaupungit tuottavat tavallisia resursseja varastoihin. Resurssien avulla voidaan perustaa uusia kaupunkeja ja torneja tai 
rakentaa teitä ja kouluttaa armeijaa.  

Tuotantomäärät:

• Pieni kaupunki: 100:n arvosta resursseja per ruutu ja maastosta riippumatta 200 rahaa. 

 Tuotantoruutuja ovat kaikki kaupunkia ympäröivät ruudut, muttei itse kaupunkiruutu ja tuotannon määrä 
riippuu kaupungin koosta. Jos kaupunki on perustettu kartan laidalle, niin kartan ruutujen ulkopuolelle jääneet alueet eivät 
tuota resursseja. 

• Suuri kaupunki: 200:n arvosta resursseja per ruutu ja maastosta riippumatta 300 rahaa. 
• Metropoli: 200:n arvosta resursseja per ruutu ja maastosta riippumatta 500 rahaa. 

• Avoin: Tuottaa ruokaa. 

Resurssit: 

• Metsä: Tuottaa tarvikkeita. 
• Vuoristo: Tuottaa kiveä. 
• Vesistö (ei joet): Tuottaa sekä ruokaa että tarvikkeita samanaikaisesti. 
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2.3.1 STRATEGISET RESURSSIT 
Osassa karttaruuduista on merkittynä strategisia resursseja (kultaesiintymät, hevoset jne.). Strategisen resurssi on kyseisessä 
ruudussa normaalin tuoton lisäksi. Kultaesiintymä ja kuparikaivos ovat varsinaisesti ainoat resursseja tuottavat strategiset 
resurssit. Strateginen resurssi saadaan käyttöön kun sen viereisessä ruudussa on joko kaupunki tai vartiotorni. Strategisen 
resurssin ruudun kautta saa kulkea tie, mutta kaupunkia tai tornia siihen ei saa rakentaa. 

• Kulta: Kaupungin rahantuotantoon +500. 

Strategiset resurssit: 

• Hevoset: Mahdollistaa ratsujoukkojen perustamisen. 
• Kupari: Kuparia kerätään varastoon (+200 per kaivos) kuten muitakin resursseja, mutta se vaatii kuparikaivos  

             moduulin kaupunkiin. Kuparia voidaan koska tahansa muuttaa 1/1 miksi tahansa muuksi tavalliseksi  
             resurssiksi. 

• Uskonnollinen alue: Kasvattaa pelaajan uskonnollista mahtia +5 pistettä ja kaksinkertaistaa uskonnollisten 
                                 moduulien hyödyn. 

Strategisen resurssin menettäminen:

• Kultaesiintymä: Resurssi ei enää tuota ennen kuin kaupunki tai vartiotorni rakennetaan uudelleen. 

 Saatu strateginen resurssi voidaan menettää, jos resurssia hallitseva kaupunki tai 
vartiotorni tuhoutuu vihollisen hyökkäyksen toimesta.  

• Hevoset: Mikäli pelaaja on jo kehittänyt resurssin vaatimat tieteet, niin kehitettyä tiedettä ei menetetä. Pelaaja saa 
               pitää jo luodut ratsumiesjoukkonsa, mutta ei voi luoda niitä enempää ennen kuin saa resurssin takaisin. 

• Kuparikaivos: Resurssi ei enää tuota ennen kuin kaupunki tai vartiotorni rakennetaan uudelleen. 

• Uskonnollinen alue: Resurssi ei enää tuota mahtia ennen kuin kaupunki tai vartiotorni rakennetaan uudelleen. 

2.3.2 KAUPANKÄYNTI 
Pelaajat eivät voi käydä keskenään kauppaa, mutta pelin ulkopuolisten valtioiden kanssa kauppaa voidaan käydä. Tällä 
kaupankäynnillä ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan ainoastaan auttaa mikäli pelaajalla on paha epätasapaino tuotannon ja 
kysynnän suhteen. Pelaaja voi vaihtaa mitä tahansa resurssia suhteessa 1/5 eli antaessaan mitä tahansa resursseja 5kpl, saa 
takaisin 1kpl haluamaansa resurssia. Kaupankäyntimäärässä ei ole rajoituksia. 

Kaupankäynnin suhdetta voi parantaa kauppakaravaanit tieteellä. 

2.4 TIEDUSTELU 
Vakoojia käytetään strategisesti tärkeiden tietojen saamiseksi vastustajan kaupungeista, armeijoista ym. Vakoojien 
käyttämiseksi on ensin kehitettävä tiedustelutiede ja kaupunkeihin perustettava vakoojien kiltoja. Tiedustelu onnistuu aina eikä 
tiedustelun kohde saa tietää tiedustelusta. Tiedustelu ilmoittaa kierroksen lopun tilanteen. 

Tiedustelun määrä:

 

 

 Yhden kierroksen aikana voi tiedustella korkeintaan vakoojien kilta moduulien määrä + 1 kertaa. 

VAKOILUN KOHDE RAHAA SELITYS 

Kaupungin tiedot 200 Kertoo kaupunkiin rakennetut moduulit ja siellä mahdollisesti olevat johtajat.  Ei 
kerros kaupungin armeijoita. 

Kaupungissa, tornissa tai 
maastossa oleva armeija 

200 Tarkat tiedot miesten lukumäärästä ja armeijan johtaja(t). 

Valtakunnan armeija 500 Kertoo vihollisen koko armeijan mieslukumäärän joukkotyypeittäin. 

Tieteet 100 Luettelee vihollisen kehittämät tieteet. 

Varasto 200 Ilmoittaa kierroksen loppusaldon määrän. 

Tuotanto 200 Ilmoittaa pelaajan kierroksen tuotannon määrän. 

Uskonnollinen mahti 100 Ilmoittaa vihollisen uskonnollisen mahdin määrän. 

Pelaajan diplomatiasuhteet 100 Ilmoittaa yhden pelaajan diplomaattiset suhteet kaikkiin muihin pelaajiin. 
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2.5 DIPLOMATIA 
Pelin alussa kaikkien pelaajien välillä on rauha. Jokaisella pelaajalla on jokin kolmesta diplomaattisesta suhteesta kuhunkin 
toiseen pelaajaan. 

• Sotilasliitto:

• 

 Nähdään kaikki liittolaisen omat armeija maastossa sekä liittolaisen näkemät muiden pelaajien armeijat 
(vain liittolaisen itsensä näkemät toisten pelaajien joukot, ei toisista sotilasliitoista tietoon saatuja joukkoja). 
Liittolaisen kimppuun ei voi hyökätä. Ei muita liikerajoitteita kuin että liittolaisen kaupunkeihin ei voida mennä eikä 
armeijoiden liikettä voi päättää liittolaisen kanssa samaan ruutuun. 
Rauha:

• 

 Ei saada voittopisteitä tapetuista vihollisen joukoista tai tuhotuista kaupungeista. Joukkoja ei voida viedä 3 
ruutua (2 vapaata ruutua välissä) lähemmäs vihollisen rakennelmista. Mikäli sopimus rikotaan vastapuolen kimppuun 
hyökkäämällä, ilmoitetaan petturuudesta kaikille pelaajille ja diplomaattinen suhde muuttuu sotatilaksi (vain sen 
pelaajan suuntaan jonka rauhansopimuksen rikkoi). Petturi menettää mahdollisuuden solmia rauha tai sotilasliitto 
oma-aloitteisesti muiden pelaajan kanssa, mutta voi hyväksyä rauhan tai sotilasliiton jos toinen osapuoli sitä ehdottaa. 
Jos pelaaja joutuu tahattomasti liian lähelle rauhankumppanin kaupunkia (esim. jos perustetaan uusi kaupunki), on 
joukot vedettävä seuraavalla kierroksella sallitulle alueelle tai muuten rauhansopimus rikkoontuu. 
Sotatila:

Diplomaattista suhdetta toisiin pelaajiin voidaan muuttaa diplomatian muutos ilmoituksella (vain yksi ilmoitus kierroksessa). 

 vihollisen joukkojen tai kaupunkien tuhoamisesta saadaan normaalit voittopisteet. Ei rajoituksia. 

• Liittoneuvottelut:

• 

 Ilmoittaa vastapuolelle haluavansa solmia sotilasliiton. Vastapuolen on seuraavalla kierroksella 
hyväksyttävä tai hylättävä ehdotus. Pelaajien välillä oltava rauha jotta liittoneuvottelupyyntö voidaan lähettää. 
Rauhan neuvottelut

• 

: Ilmoittaa vastapuolelle haluavansa rauhaa. Vastapuolen on seuraavalla kierroksella hyväksyttävä 
tai hylättävä rauhanehdotus. 
Sotilasliiton purku:

• 
 Ilmoittaa vastapuolelle purkavansa sotilasliiton. Diplomatiaksi tulee rauha. 

Sodanjulistus:

2.6 TIETEET 

 Ilmoitetaan vastapuolelle että valtioiden välille syttyy sota.  Rauhasta siirrytään sotatilaan 2 
kierroksessa sodanjulistuksesta 1.kierros=rauha (lähetetään sodanjulistus) – 2.kierros=sodanjulistus – 3.kierros=sota). 

Kehitettäviä tieteitä on kohtalaisen vähän ja tästä syystä ne eivät muodosta varsinaista kehityspuuta, vaan niitä voidaan kehittää 
missä järjestyksessä tahansa.  

Kehitysaika: Kaikki kehitettävät tieteet valmistuvat kierroksen lopuksi ja vain yksi tiede voidaan kehittää per kierros. 

Tiedepisteet: Valtakunta (koosta riippumatta) tuottaa 1 tiedepisteen kierroksessa. Tiedepisteiden kerääntymistä voidaan lisätä 
rakentamalla kaupunkeihin tiedeakatemia moduuleita. 

Strategiset resurssit:

TIEDE 

 Muutamat tieteet vaativat strategisen resurssin omistamista ja kyseinen resurssi on omistettava sen 
kierroksen lopussa kun tiede kehitetään. Jos resurssi menetetään tieteen kehitys kierroksen aikana, ei tiedettä kehitetä eikä 
tiedepisteitä kulu. 

SELVITYS RESURSSI TIEDEPISTEET 

Ratsumiehet Mahdollistaa ratsumies joukkojen luomisen. Hevosia 6 

Jousimiehet Mahdollistaa jousimies joukkojen luomisen.  4 

Yön Ritarit Mahdollistaa yön ritarien luomisen.  6 

Tiedustelu Mahdollistaa vakoojien käyttämisen vastustajan strategisesti 
tärkeiden tietojen saamiseksi. 

 6 

Lääketiede Vähentää kaatuneiden määrää 10 %:lla voitokkaan taistelun 
jälkeen. 

 6 

Metropoli Mahdollistaa kaupunkien kehittymisen metropoleiksi.  6 

Vartiotornit Mahdollistaa vartiotornien rakentamisen maastoon ja 
puolustusvarustusten rakentamisen kaupunkeihin. 

 12 

Varuskunnat Mahdollistaa varuskuntien rakentamisen kaupunkeihin.  10 

Sotatraditio Lisää 2 vapaata armeijapaikkaa.  12 

Kansankiihko Lisää uskonnollista mahtia 10p Uskonnollinen alue 12 

Karavaanit Parantaa kaupankäynnin suhteen 1/5 -> 1/4.  3 
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3 SOTAVOIMAT 

3.1 SOTAJOUKOT 
Näkökenttä: Kaikki joukot näkevät 3 ruutua riippumatta ovatko maastossa vai kaupungissa.  

Armeijoiden määrä: Kaupunkien ja tornien ulkopuolella ollessaan armeijat kuluttavat armeijapaikkoja. Pelin alussa 
valtakunnalla on vain 2 armeijapaikkaa ja lisää saadaan tieteiden tai kaupunkeihin rakennettavien komentokeskusten avulla. 
Jos pelaaja menettää kaupunkeja niin että armeijoita on liikaa, on hänen yhdistettävä tai lakkautettava armeijoitaan seuraavan 
kierroksen aikana. Kun armeijoita lakkautetaan, eivät ne voi hyökätä vuoron aikana. Hyökkäyksen kohteeksi joutumista ei 
lasketa. Armeijat saavat liikkua yhdistyäkseen toiseen armeijaan (ei muuten). 

Armeijan koko:

• Joukkue:10 - 100 miestä (merkitään 1 tähdellä) 

 Ilman tiedustelua kartalla näkyvästä vihollisesta tiedetään vain summittaiset tiedot. Armeijan koko tiedetään 
suurin piirtein seuraavan luokittelun mukaisesti ja se ilmoitetaan kartalla näkyvän joukkomerkin alla: 

• Komppania: 101 - 499 miestä (merkitään 2 tähdellä) 
• Rykmentti: 500- 999 miestä (merkitään 3 tähdellä) 
• Prikaati: 1000 + miestä (merkitään 4 tähdellä) 

Lisäksi tiedetään minkä tyyppistä joukkoa armeijassa on eniten ja se kuvataan itse armeija 
merkillä. Jos armeijassa saman verran useampaa joukko tyyppiä, valitsee pelinjohtaja 
haluamansa symbolin. Esimerkiksi 700 ratsumiehen rykmentti merkitään viereisen kuvan 
mukaisesti. 

Pienin mahdollinen joukon koko on 10 miestä ja tätä pienemmät joukot poistetaan kierroksen lopuksi. 

Johtajat: Kaikki joukkuetta suuremmat armeijat (101 miestä tai enemmän), kaupunkien tai tornien ulkopuolella, tarvitsevat 
oman johtajan. 

Nimi: Jokaisella armeijalla on oltava nimi ja nimeä voi vaihtaa vain kaupungeissa. Jos armeijoita yhdistetään, voidaan nimeksi 
ottaa mikä tahansa yhdistyneiden armeijoiden nimistä. 

Joukkojen perustaminen

• Pieni ja suuri kaupunki: 50 miestä / kierros 

: Joukkoja voidaan perustaa vain kaupungeissa. Joukot valmistuvat pelaajan vuoron lopuksi eli ne 
lasketaan kaupungin vahvuuteen pelaajan kierroksen lopusta alkaen (jos vaikka seuraavana vuorossa oleva pelaaja hyökkää 
kaupunkiin), mutta niitä voidaan liikuttaa vasta seuraavasta kierroksesta lähtien.  

Jos kaupunkia kasvatetaan suuremmaksi samalla kierroksella kun joukkoja perustetaan, katsotaan perustamisen määrän 
rajoitukset vanhan koon mukaan (sillä rakennuksethan valmistuu vasta kierroksen lopuksi). Joukkoja saa perustaa kierroksessa 
niin moneen kaupunkiin kuin haluaa. 

• Metropoli: 100 miestä / kierros 

Varuskunta lisää kaupungin kyvyn kouluttaa uusia sotilaita +100 miehellä / kierros. Joukkojen perustaminen kuluttaa 5x 
määrän resursseja normaaliin ylläpitoon nähden (yön ritareilla 10x).  

Taisteluominaisuudet:
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Kevyt jalkamies (KJM) 6 100% 200% 200% 100% 1  1  

Jousimies(JM) 6 200% 100% 100% 200% 1 1 1 Vaatii tieteen: jousimiehet 

Ratsumies (RM) 10 400% 100% 100% 100% 3  1 Vaatii tieteen: ratsumiehet 
Vaatii resurssin: hevosia 

Yön Ritari (YR) 6 300% 300% 300% 300% 1  1 Luomiskustannus 10x,  
Vaatii yön ritarit tieteen 

Vaatii aseseppä moduulin 
kaupunkiin. 
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3.2 JOHTAJAT 
Johtajia käytetään ensisijaisesti armeijan joukkojen kanssa, mutta osa johtajista omaa tuotannollisia taitoja ja niitä voidaan 
määrätä myös kaupunkeihin tuottavuutta parantamaan. Kaupunkiin nimetty johtaja auttaa vain kaupunkia eikä kaupungissa 
olevaa armeijaa ja toisinpäin. 

Johtajien palkkaaminen: Johtajan palkka maksetaan vain kerran ja varsinaista ylläpitokulua ei ole. Korkeintaan yksi uusi 
johtaja voidaan palkata per kierros (lunnaiden maksaminen kiinnijääneistä johtajista ei rajoita johtajien palkkaamista). 
Pelaajalla saa olla johtajia korkeintaan 10kpl. Palkattu johtaja siirtyy pelaajan ”varastoon” ja on käytettävissä seuraavasta 
kierroksesta lähtien.  

Mikäli useampi pelaaja ilmoittaa palkkaavansa saman johtajan kyseisen kierroksen aikana, saa johtajan aikaisemmin 
kierroksella toimiva pelaaja. Palkkaamiskierroksella voidaan nimetä myös toissijainen palkattava, siltä varalta että joku toinen 
pelaaja sattuisi varaamaan ensisijaisen johtajan aikaisemmin. Jos sekä ensisijainen että toissijainen menevät muille pelaajille, 
ei johtajaa tällä kierroksella palkata. 

Johtajalista: Johtajista pidetään avointa listaa josta nähdään kaikki vapaat ja jo varatut johtajat sekä niiden ominaisuudet. 
Varatuista johtajista nähdään pelaaja joka varauksen on tehnyt. 

Johtajan siirto varastosta tehtäviin: Johtaja voidaan siirtää haluttuihin tehtäviin vain pelaajan varastosta. Johtaja aloittaa 
uusissa tehtävissä heti pelaajan vuoron alussa. Kun johtaja halutaan siirtää armeijan johtoon, on armeijan oltava kaupungissa 
(tai tornissa). 

Johtajan siirto tehtävästä varastoon: Jos johtajan tehtävää halutaan vaihtaa, on hänet ensin siirrettävä senhetkisistä tehtävistä 
varastoon. Varastoon siirtyminen tapahtuu heti pelaajan vuoron alussa eikä johtaja siis osallistu pelaajan vuoron tapahtumiin. 
Mikäli johtajan johtaman armeijan tai kaupungin kimppuun hyökätään ennen pelaajan vuoroa, on johtaja vielä palveluksessa 
sillä siirto tapahtuu vasta pelaajan vuoron alussa. 

Johtajansiirtoesimerkki: Kierroksella 1 pelaaja ilmoittaa siirtävänsä johtajan Mao Zedongin kaupungin A johdosta kaupungin 
B johtoon. Pelaajan vuoron aluksi, kierroksella 1, johtaja siirtyy varastoon eikä siis lisää kaupungin A tuottoa enää. Pelaajan 
vuorolla, kierroksella 2, johtaja aloittaa kaupungin B johdossa lisäten tämän tuottoa. Siirroksen aikana johtaja ei siis tuota 
yhden kierroksen ajan, joten liian usein ei kannata johtajia siirrellä. 

Useat johtajat samassa paikassa: Armeijalla saa halutessaan olla matkassaan useampia johtajia, mutta vain yksi johtaja on 
aktiivinen. Armeija voi vaihtaa johtajaansa vuoron alkaessa ennen muita toimia ilman että johtaja kiertää varaston kautta. 

Johtajien ominaisuudet:

OMINAISUUS 

 Johtajilla voi olla yksi tai useampi ominaisuus jotka ovat välillä 1-5. Alla olevan taulukon korotukset 
tehdään tapetuista vihollisista kerätyllä johtajakohtaisella kokemuksella, ei rahalla. 

KOROTUS 
HINTA 

(kokemus) 

SELVITYS 

SOTATAKTIIKKA 400 Parantaa joukkojen taistelu taitoja 10 % x SOTATAKTIIKKA.  

PAKKOMARSSI 400 Joukot voivat marssia pitempään kuin normaalisti. Joukkojen toimintapisteisiin 
lisätään PAKKOMARSSI ominaisuuden verran pisteitä. Johtaja voi jakaa liike-etuaan 
usealle armeijalle saman kierroksen aikana (esim. armeijoiden yhdistyessä), mutta 
yhteensä pisteitä voi antaa kuitenkin vain pakkomarssi ominaisuuden verran. Armeijat 
voivat ottaa pakkomarssi etua vain yhdeltä johtajalta kierroksessa. 

Esimerkiksi Johtaja on mukana armeijassa A ja sillä on pakkomarssi 3. Armeija A 
liikkuu koko liikkeensä sekä yhden pakkomarssipisteen ja yhdistyy armeijan B kanssa, 
joka on käyttänyt jo kaikki liikepisteensä. Koska johtajalla on vielä kaksi pakkomarssi 
pistettä käytettävänä, voi yhdistynyt armeija siis liikkua nuo loput kaksi liikepistettä. 

Ominaisuuden maksimi on 3. 

JOKIEN YLITYS x Mahdollistaa jokien ylityksen. Ylittäminen kuluttaa ylimääräiset 2 liikepistettä. 

KOULUTUSTAITO 500 Lisää kaupungin armeijan koulutusmaksimia 20 % x KOULUTUSTAITO 

TUOTANTO 400 Voi lisätä haluamansa ruudun resurssituottoa 100 yksiköllä (ei vesialueen eikä 
strategisen resurssin tuotantoa). Korkeamman tuotannon ruutuja on TUOTANTO 
ominaisuuden verran (ruudut oltava eri ruutuja). 

Johtajien kokemus: Johtajat keräävät kokemusta taistelussa tapettujen vihollissotilaiden lukumäärän verran. Kokemusta 
kerätään myös silloin kun johtajan armeija häviää taistelun. Ansaittu kokemus ei ole johtajakohtaista, vaan kaikkien johtajien 
ansaitsema kokemus kerääntyy samaan pooliin josta se voidaan halutessa käyttää minkä tahansa omistamansa johtajan 
hyödyksi. Vain niitä ominaisuuksia voidaan korottaa, joita johtajalla on olut alusta alkaen. Korotukset astuvat voimaan 
pelaajan vuoron alussa. Johtajat eivät koskaan menetä kokemustaan vaikka omistava pelaaja vaihtuisi. 
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Kohtalo hävityn taistelun jälkeen:

3.3 LIIKKUMINEN JA MUUT TOIMET 

 Kun armeija häviää taistelun, jää hävinneen armeijan johtaja viholliselle vangiksi. Pelaajalla 
on 2 seuraavaa kierrosta aikaa maksaa lunnaat saadakseen kiinni jäänyt johtajansa takaisin. Lunnaiden määrä on puolet 
johtajan alkuperäisestä hinnasta ja maksu suoritetaan pelaajalle jolle johtaja jäi vangiksi. Mikäli pelaaja ei maksa lunnaita 
ajallaan, saa vangitsija ostaa johtajan itselleen puoleen hintaan alkuperäisestä. Kun johtajan lunnaat on maksettu, siirtyy johtaja 
varastoon ja on käytettävissä seuraavalla kierroksella. 

Kaikille joukoille on annettu niiden kierroksessa käytettävissä olevat toimintapisteet. Näitä pisteitä voidaan käyttää sekä 
liikkumiseen että kaupunkien perustamiseen ym. alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkiksi jalkamiehillä on 6 liikepistettä, joten he voivat liikkua 3 ruutua avoimella. Sulkeisiin on merkitty pisteiden kulutus 
tietä pitkin. 

Liikepisteiden kulutus: Liikkumisen kuluttama pisteiden määrä katsotaan aina siitä ruudusta minne liikutaan (eli kohderuudusta 
eikä lähtöruudusta) ja hitaimman yksikön mukaan. 

Vähimmäisliike: Armeija voi liikkua aina vähintään 1 ruudun maastoista riippumatta (esim. joen ylitys vuoristossa kuluttaa 8 
liikepistettä mutta on sallittua myös jalkajoukoille vaikka niillä on vain 6 liikepistettä). 

Tiet: Tien kuluttamat pisteet kussakin maastossa on merkitty taulukkoon sulkeissa. 

Vesistöt: Armeijat eivät voi oletusarvoisesti ylittää vesialueita (jokia tai järviä), mutta mikäli armeijalla on mukanaan johtaja, 
jolla on vesistön ylitys ominaisuus, on jokien ylitys mahdollista. 

Useat armeijat samassa ruudussa: Useita armeijoita ei voi olla samassa ruudussa pelaajan vuoron lopuksi paitsi kaupungeissa 
ja vartiotorneissa. Jos useampi armeija on päätymässä samaan ruutuun, muuttuu myöhemmin liikkuvan armeijan liike toiseen 
ruutuun (pelinjohtaja määrittää).  Jos useampi saman puolen joukoista on päätymässä samaan ruutuun, pelinjohtaja muuttaa 
joukkojen liikkeitä tarpeen mukaan tai yhdistää joukot jos mahdollista. 

Joukkojen yhdistäminen: Armeijat voivat yhdistyä ilman ylimääräistä liikepisteiden kulua sekä maastossa että kaupungeissa. 
Mikäli yhdistettävissä armeijoissa on mukana useampia johtajia, on päätettävä kuka johtajista tulee aktiiviseksi ja pysyvätkö 
muut johtajat mukana vai siirretäänkö ne varastoon. Jos johtaja siirretään varastoon, tapahtuu se vasta seuraavalla kierroksella 
pelaajan vuoron alussa (koska johtajat siirtyy varastoon ainoastaan kierroksen alussa).  

Joukkojen jakaminen:

3.4 ARMEIJAN OHJEET 

 Armeijat voivat jakautua ilman ylimääräistä liikepisteiden kulua sekä maastossa että kaupungeissa. 
Mikäli jaettavassa armeijassa on johtaja, on päätettävä minkä armeijan mukaan se liittyy, vai siirretäänkö se varastoon. 

Pelaajan tulee antaa ohjeita miten toimitaan, jos kierroksen aikana kohdataan uusia vihollisia. Ohjeet astuvat voimaan heti 
kierroksen alusta alkaen (eikä vasta pelaajan vuorosta alkaen). Jos joukolle ei erillisiä ohjeita anneta, katsotaan ohjeen olevan 
”PASSIIVINEN”. Ohjeet on aina voimassa kunnes annetaan jokin uusi ohje. 

Diplomatian vaikutus: Sotilasliittolaisten kimppuun ei koskaan hyökätä riippumatta armeijalle annetusta ohjeesta. Muuten 
diplomatia ei vaikuta ohjeisiin. 

PASSIIVINEN Liikutaan annettujen liikkeiden mukaisesti eikä hyökätä kenenkään erikseen nimeämättömän 
kimppuun. Oletusarvo kaikille joukoille. 

VAROVAINEN Liikutaan annettujen liikkeiden mukaisesti ja hyökätään vain pienemmän joukon kimppuun 

AGRESSIIVINEN Liikutaan annettujen liikkeiden mukaisesti ja hyökätään kaikkien kimppuun. 

SEURATAAN Liikutaan nimettyä tai uutta nähtyä vihollisen joukkoa kohti. Hyökätään seuratun vihollisen 
   kimppuun mikäli mahdollista. 

ALUEPUOLUSTUS
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Kaikki joukot 2 (2) 3 (2) 6 (3) 1 0 2 
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Kesken kierroksen kohdatut uudet armeijat:

3.4.1 ALUEPUOLUSTUS 

 Mikäli ohjeena on passiivinen tai varovainen ja annetun liikereitin tukkii toisen 
pelaajan armeija jonka kimppuun ei hyökätä, peräännytään taaksepäin tuloreittiä niin pitkälle kuin päästään tai pysähdytään jos 
paluureitti johtaisi joukon epäsuotuisaan maastoon. 

Aluepuolustavalla joukolla on mahdollisuus hyökätä viereisessä ruudussa olevan vihollisen kimppuun. 

Voimassaoloaika: Aluepuolustus on voimassa koko kierroksen ajan (eikä vasta pelaajan omasta vuorosta alkaen). 
Aluepuolustava armeija hyökkää kaikenkokoisten vihollisten kimppuun ja hyökkäys tapahtua ennen tai jälkeen oman vuoron 
riippuen kierrosjärjestyksestä. 

Taistelupaikka: Aluepuolustuksen taistelu tapahtuu siinä ruudussa, aluepuolustuksen sisällä, minne vihollinen liikkuu. Mikäli 
vihollinen on jo aluepuolustuksen sisällä kun aluepuolustus aloitetaan, käydään taistelu siinä ruudussa missä vihollinen 
kierroksen alussa on. Taistelun päätyttyä aluepuolustaja (mikäli voitti taistelun) palaa 
alkuperäiselle paikalleen. 

Esimerkki1 (vihollinen liikkuu puolustusalueelle):

 

 Armeija A (punainen) on asettunut 
aluepuolustukseen ja Armeija B (sininen) olisi kulkemassa omalla vuorollaan A:n 
vierestä. Mutta koska A on aluepuolustamassa, hyökkää se B:n kimppuun siinä 
ruudussa mihin B ensimmäisenä saapuu. Voitettuaan taistelun, palaa A alkuperäiselle 
paikalleen. 

Esimerkki2 (vihollinen valmiiksi puolustusalueen sisällä):

 

 Kaksi armeijaa A 
(punainen) ja B (sininen) ovat edellisen kierroksen päätteeksi päätyneet 
viereisiin ruutuihin. Seuraavalla kierroksella armeija B on vuorossa 
ensimmäiseksi ja A vasta tämän jälkeen. A ei halua päästää nopeampaa 
vihollista karkuun sillä ei saisi sitä enää kiinni. Siksi A valitsee 
aluepuolustuksen ja pääsee hyökkäämään B:n kimppuun jo B:n vuorolla. 
Taistelu käydään siinä ruudussa missä B on kierroksen alussa.  

Liikkuminen: Aluepuolustava joukko voi liikkua 1 ruudun oman liikkumisvuoron aikana. 
Oheisen esimerkin mukaisesti aluepuolustus on punaisella alueella ennen pelaajan vuoroa 
ja kun pelaaja liikkuu vuorollaan 1 ruudun, siirtyy aluepuolustus uuteen paikkaan 
(merkitty sinisellä) loppukierroksen ajaksi. Tällä liikkumisella voi puolustaja pyrkiä 
vaikuttamaan siihen missä ruudussa (maastossa) taistelu tullaan käymään. 

Kaupungissa: Kaupungissa oleva joukko voidaan myös määrätä aluepuolustamaan ja 
tällöin se siis puolustaa kaupunkia ympäröiviä ruutuja normaalisti ja taistelua ei siis 
käydä kaupungissa. Aluepuolustajan ollessa kaupungin ulkopuolella kaupungin 
viereisessä ruudussa, ei aluepuolustus koske itse kaupunkiruutua. 

Tornissa: Tornilla on aina jatkuva parannettu aluepuolustus. Tämä tarkoittaa että tornia ei voi koskaan ohittaa sen viereisistä 
ruuduista hyökkäämättä tornin kimppuun. Toisin kun normaalissa aluepuolustuksessa, ei taistelua käydä aluepuolustajan 
viereisessä ruudussa vaan alueelle liikkujan on liikuttava itse torniruutuun ja hyökättävä tornin kimppuun. Mikäli 
aluepuolustuksen sisälle tulevalla joukolla ei ole tarpeeksi liikepisteitä tornin kimppuun hyökätäkseen, on tornin kimppuun 
hyökättävä seuraavalla kierroksella. Jos torni on rakennettu paikkaan josta armeija ei sen kimppuun pääse (esim. torni 
rakennettu joen rannalle), vaikka tuleekin puolustusalueelle, ei tornin kimppuun tällöin tarvitse käydä.  
Tornin aluepuolustus ei ole voimassa tornin perustamiskierroksella, vaan vasta seuraavasta kierroksesta alkaen. Tornissa olevat 
joukot eivät voi tehdä ”perinteistä” aluepuolustusta. 

Puolustuslinja tornien avulla:

 

 Jos kaksi tai useampi tornia on rakennettu 
minimietäisyyden päähän toisistaan, muodostavat ne yhtenäisen 
puolustuslinjan jonka läpi ei pääse hyökkäämättä jonkun tornin kimppuun. 
Tämä on tehokas tapa suojata raja-alueita. 
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3.5 TAISTELU 
Armeija hyökkää aina kun päätyy samaan ruutuun vihollisen kanssa. Sen ruudun läpi, jossa on vihollisia, ei voida kulkea ilman 
taistelua. Taistelu ei kuluta toimintapisteitä. 

Taistelun tulos: Taistelu käydään aina viimeiseen mieheen asti. 

Pakeneminen: Taistelu käydään aina viimeiseen mieheen saakka eikä pakeneminen ole mahdollista. 

Ylivoiman etu: Taisteluylivoiman omaava armeija kärsii vähemmän vauriota kuin vastapuoli. Jos 100KJM taistelee 100KJM 
vastaan, kuolee molemmilta osapuolilta kaikki 100 miestä. Mutta jos 200KJM taistelee 100KJM vastaan, kuolee 200:sta vain 
87 miestä. 

Usean armeijan hyökkääminen samaan aikaan: Useampi armeija voi hyökätä saman vihollisen kimppuun saman vuoron 
aikana.  Armeijoiden ei tarvitse ajoittaa hyökkäystään, vaan se tapahtuu samaan aikaan, vaikka niillä olisi eripituinen matka 
taisteluruutuun (riittää että kaikki hyökkäävät saman vuoron aikana). Taistelun jälkeen joukoilla on normaalit liikepisteet 
jäljellä. Jos useammalla armeijalla on johtaja mukanaan, on ilmoitettava mitä johtajaa käytetään taistelussa. 

Kaupunkiin hyökkääminen:

• Pieni kaupunki=100 miestä 

 Kaupunkia ei voi vallata, vaan se tuhoutuu kun puolustavat joukot tuhotaan. Kaupunkiin 
hyökkääviä joukkoja on oltava kaupungin koon mukaan vähintään seuraavasti; 

• Suuri kaupunki=200 miestä 
• Metropoli 300 miestä. 

Mikäli kaupunkiin on rakennettu puolustusvarustukset, saa kaupungin puolustaja +50 % edun taistelutaitoonsa. 

Vartiotorniin hyökkääminen: Vartiotornia ei voi vallata, vaan se tuhoutuu kun puolustavat joukot tuhotaan. Puolustavalla 
joukolla katsotaan olevan etua ympäröivistä muureista ja heidän taistelu voimansa kohoaa +50 %. Taistelu katsotaan käytävän 
”kaupungissa”. 

Kuolleet joukot: Taistelussa kuolleet joukot kuluttavat resursseja normaalisti kierroksella jolla kuolivat. Mikäli taistelun 
jälkeen armeijaa jää jäljelle alle 10 miestä, poistetaan armeija. Kaupunkiin tai vartiotorniin jäävää alle 10 miehen armeijaa ei 
poisteta. Jos alle 10 miehen armeijalla on liikepisteitä jäljellä liikkuakseen läheisen toisen armeijan ruutuun yhdistää 
pelinjohtaja joukot automaattisesti eikä tuhoa niitä. 
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