
BRITANNIA - HISTORYCZNA GRA PLANSZOWA 
DLA 3-5 OSÓB. ZASADY W JĘZYKU POLSKIM 
 
WPROWADZENIE: 
Britannia to historyczna gra planszowa opisująca zmagania 
wielu narodów na półwyspie brytyjskim trwające ponad 1000 
lat. Gra rozpoczyna się w roku 43 pne. od najazdu Imperium 
Rzymskiego. Opisuje zmagania takich narodów jak Anglowie, 
Saksończycy, Piktowie, Irlandczycy, Szkoci, Wikingowie oraz 
wiele innych. Gra kończy się podczas inwazji Normanów w 
1066 roku. Choć zasady gry nie pozwalają graczom na 
wykonywanie nie- realnych posunięć, mogą oni zmienić w 
znaczący sposób historię Anglii.  
Każdy z graczy kontroluje kilka narodów oraz ich przywódców 
(np. Król Artur), którzy pojawiając się w grze w konkretnych 
momentach historycznych. Narody posiadają swoje własne 
cele i zdobywają punkty zwycięstwa w unikalny sposób. 
Uwaga: Chociaż na planszy pokazane są obszary Irlandii i 
Normandii nie biorą udziału w grze  
 
CEL GRY: 
Gra Britannia trwa 16 kolejek, każda oznacza 75 lat historii. 
Pod koniec ostatniej kolejki wygrywa ten z graczy, który 
posiada najwięcej punktów zwycięstwa. 
 
ZAWARTOŚC PUDEŁKA: 
-zasady gry w języku angielskim, plus tłumaczenie po polsku 
-plansza 
-219 żetonów oddziałów z czterech kolorach 
-17 kart narodów 
-175 żetonów zwycięstwa (ponumerowanych 1,5 oraz 25) 
-16 żetonów populacji 
-1 znacznik kolejki 
-5 kości sześciościennych 
 
PLANSZA 
Plansza jest podzielona na 37 obszarów lądowych oraz 6 
obszarów morskich. Obszary lądowe ciemniejszego koloru 
wpływają na ruch oddziałów i oznaczają obszar trudny - np. 
góry, bagna itp.. Główne regiony są oddzielone gruba 
czerwoną linią: 
-Walia: Clwyd, Cornwall, Devon, Dyfed, Gwent, Gwynedd, 
Powys (7 obszarów) 
-Szkocja: Alban, Caithness, Dalriada, Dunedin, Hebrides, Mar, 
Moray, Orkneys, Skye, Strathclyde (10 obszarów) 
-Anglia: pozostałe 20 
obszarów 
 
PLANSZA OBJAŚNIENIE 

1. Chronologia. (Tutaj 
znajduje się lista 
wydarzeń w każdej 
kolejce gry) 

2. Lista narodów. W 
kolejności 
rozgrywania ich rund 
w grze 

3. Wskaźnik 
Populacji. Służy do 
zaznaczania 
nieużytych punktów 
populacji 

4. Typy Terenów 

 
 
 
 
 
 
 

ŻETONY ODDZIAŁÓW: 
Cztery kolory – czerwony, niebieski, zielony oraz żółty, 
odnoszą się do gry 4 osobowej. W grze 2, 3 oraz 5 osobowej 
gracze mogą kontrolować żetony różnych kolorów. Każdy 
naród posiada własny symbol na żetonie, pozwalający z 
łatwością odróżnić poszczególne nacje podczas rozgrywki. 
Uwaga: Termin ODZIAŁ odnosi się do wszystkich 216 
żetonów: piechoty, kawalerii, przywódców, fortów itp. 
Natomiast termin ARMIA tylko do piechoty i kawalerii.    
Piechota: Najbardziej powszechne 
wojsko w tych czasach. Piechota 
rzymska jest doskonale wytrenowana, 
podczas walki i ruchu traktuję się ją jako 
kawalerię  

Kawaleria: Porusza się szybciej i walczy lepiej. 
Tylko Rzymianie, Romano-Brytyjczycy i 
Normanowie posiadają kawalerię. 
Przywódcy: Słynni królowie i 
wodzowie. Pojawiają się w grze w 

określonych okresach historycznych. Nie posiadają 
wartości bojowej i zawsze musza występować w 
towarzystwie armii. Dodają ruch i wartości bojowe oddziałom, 
którym towarzyszą. 
Rzymskie Forty: Rzymianie zawsze stawiali forty na 
terenach okupowanych, traktuje się je jako oddziały 
piechoty (nie rzymskie oddziały piechoty), ale nie 
mogą poruszać się. Obszary z fortami posiadają też 
„rzymskie drogi”, które maja wpływ na ruch 
oddziałów. Rzymianie budują fort zawsze, kiedy są 
jedyną nacją na danym obszarze. Kiedy fort zostaje 
wyeliminowany odwraca się żeton. Nie można wybudować 
kolejnego fortu na tym samym obszarze.  

Palisady Saksonów: Saksonowie mają specjalny 
typ fortyfikacji. W bitwie traktuje się jako 
piechotę, jednakże nie posiadają dodatkowych 
korzyści jak rzymskie forty.  

 
POZOSTAŁE 
Karty Narodów: Na kartach 
Narodów znajdują się skróty 
specjalnych zasad danego narodu 
jak i ilości zdobywanych przez nie 
punktów zwycięstwa.  

Żetony zwycięstwa: Ponumerowane 
1, 5 oraz 25. Podczas gry kładzie się 
je na odpowiednich kartach narodów.  
 
 

Żetony populacji: Każdy z narodów oprócz 
rzymian posiada własny taki znacznik. 
Znacznik Kolejki: Umieszcza się go na 
Chronologii – po prawej stronie planszy   
 
 
 
 
PRZYGOTOWANIE DO GRY 
Poniższe zasady dotyczą gry w 4 osoby. W rozdziale inne 
zasady znajdziecie zasady ustawienia dla 3 i 5 graczy. 

1. Znacznik kolejki należy położyć na pierwszym polu 
na Chronologii. 

2. Gracze losują kolor, którym będą grać 
3. Gracze otrzymują karty narodów w odpowiednim 

kolorze. Następnie umieszczają swoje żetony na 
planszy. 



 
Kaledończycy (3 początkowe 
armie): Caithness, Hebrides, 
Orkneys. 
Piktowie (6 początkowych 
armii):Alban, Dalriada, Dunedin, 
Mar, Moray, Skye. 
Brygantowie (9 początkowych 
armii):Bernicia, Cheshire, 
Cumbria,Galloway, Lothian, 
March, Pennines, Strathclyde, 
York. 
Belgae (10 początkowych 
armii):Downlands, Essex, Kent, 
Lindsey, N.Mercia, S. Mercia, 
Norfolk, Suffolk, Sussex, 
Wessex. 
Walijczycy (9 początkowych 
armii):Avalon, Clwyd, Cornwall, 
Devon, Dyfed, Gwent, 
Gwynedd, Hwicce, Powys. 
Rzymianie umieszczają 16 
inwazyjnych  
armii w kanale angielskim 
 
 

Ustawienie początkowe 

ZDOBYWANIE PUNKTÓW 
ZWYCIĘSTWA – KARTY NARODÓW. 
Każdy naród zdobywa punkty w sposób unikalny dla 
siebie. Na karcie narodu znajdują się symbole oraz 
rundy, podczas których zostają zdobyte punkty. 
Cyfra w czarnym kółku oznacza ilość zdobytych 
punktów.  Należy je umieszczać na lub w sąsiedztwie 
właściwych kart narodów. Punkty zwycięstwa są 
jawne. 
W Britanni istnieją 4 podstawowe sposoby 
zdobywania punktów zwycięstwa. Każdy z nich jest 
oznaczony odpowiednim symbolem. 
 
Utrzymanie obszarów  
Utrzymanie (symbol pięści) oznacza, że nacja jest jedyną na 
danym obszarze pod koniec kolejki punktowanej, czyli 
posiada tam żetony a inny naród ich nie posiada. Kolejki 
punktowane to kolejki nr. 5, 7, 10, 13, 16. Te rundy są 
specjalnie oznaczone na chronologii. Ilość punktów 
zwycięstwa otrzymywanych przez poszczególne narody za 
utrzymanie obszarów jest zaznaczona na karcie danego narodu.  
Uwaga: Punkty za Utrzymanie ten sam naród może uzyskać 
kilka razy (np. w rundzie 5 i 7). Dodatkowo naród może 
otrzymać punkty za Utrzymanie i okupowanie obszaru w tej 
samej rundzie. 

 
Okupacja obszarów  
Narody otrzymują punkty zwycięstwa za okupowanie pewnych 
obszarów w określonym momencie gry. Okupacja (symbol 
flagi) oznacza, że nacja jest jedyną na danym obszarze w 
dowolnym momencie kolejki. Naród może nawet otrzymać 
punkty za to, że przechodzi przez dany obszar.  
Uwaga: Punkty za okupacje jednego obszaru można otrzymać 
tylko raz na grę.  
 
Eliminowanie  Oddziałów 
Narody otrzymują punkty za eliminowanie wybranych 
oddziałów przeciwnika w określonej kolejce (nie tylko w 

kolejce punktowanej). Eliminowanie jest 
oznaczone na karcie narodu symbolem czaszki.  
Wyjątek: Wybrane narody otrzymują punkty za 
eliminowanie oddziałów przeciwnika tylko w 
swojej rundzie (jest to zaznaczone na ich kartach). 
 
Bretwalda/Król  
Czwartym sposobem jest zdobycie tytułu 
Bretwalda (hegemona) w rundzie 8, 9 i 10 lub 
Króla w rundach 11, 12, 13, 13 i 16tej. Ten sposób 
jest szerzej opisany w dalszej części instrukcji. 
 
ROZGRYWKA 
W BRITANNI gra toczy się przez 16 kolejek. 
Każda kolejka składa się z 17 rund narodów. 
Każda runda narodów składa się z pięciu faz, 
opisanych poniżej. 
 
Na początku każdej kolejki, gracze powinni 
poradzić się chronologii, by zobaczyć, jakie 
wydarzenia nastąpią w tym czasie. Następnie, 
gracze umieszczą armie Najeźdźców w morskich 
obszarach.  Kiedy zostaną one rozmieszczone na 
planszy każdy naród podejmuje swoją rundę. 
Poniżej znajduje się przykład chronologii z jednej 
z kolejek 
 
 

 
Chronologia Objaśnienie 

1. Znacznik aktualnej rundy 
2. W tym miejscu znajduje się lista 

narodów, które otrzymują nowe 
oddziały, lub/i specjalne zasady. 
Jeśli naród otrzymuje oddziały 
znajduje się tu numer lub/i nazwa 
przywódcy, który pojawia się w 
tym momencie gry. W nawiasach 
opisane jest miejsce pojawienie się 
oddziałów/przywódcy 

3. Symbole oznaczają specjalne 
umiejętności uzyskane przez naród 
w tej turze. Na powyższym 
przykładzie jest to: droga morska 
(ang. boat movement) oraz wielka 
inwazja (ang. major invasion) 

 
Kolejność rozgrywki zależy nie do graczy, ale od narodów. 
Każdy z nich w kolejności oznaczonej na planszy podejmuje 
działania w następujących fazach: 
 
-faza 1. Przyrost populacji 
-faza 2. Poruszanie się oddziałów 
-faza 3. Bitew/ucieczek 
-faza 4. Wycofania podjazdów 
-faza 5. Przeludnienia 
 
Na końcu każdej kolejki, gracze powinni: 
-sprawdzić czy jest to koniec rundy punktowanej i zaznaczyć 
odpowiednia liczbę punktów zwycięstwa za utrzymanie 
obszarów 
-zaznaczyć odpowiednia liczbę punktów zwycięstwa za 
zdobycie tytułów bretwaldy, króla 
-przesunąć znacznik kolejki na następne pola, rozpoczyna się 
nowa kolejka 
 
FAZA 1. PRZYROST POPULACJI 
W tej fazie narody będą otrzymywać nowe oddziały 
Wyjątek: Rzymianie nie podlegają zasadom przyrostu 
populacji, natomiast otrzymują posiłki (zob. rozdz. Rzymianie)  
 
Podczas tej Fazy, gracz podlicza ilość obszarów zajętych przez 
armie tego narodu. Zwykłe obszary dostarczają dwa punkty 



populacji, natomiast obszar trudny dostarcza tylko jeden. Do 
tej sumy, dodają punkty populacji zostawione w poprzedniej 
kolejce na wskaźniku populacji (na dole planszy). Za każde 
sześć punktów gracz otrzymuje nowy żeton piechoty (z 
nieużytych lub wyeliminowanych żetonów).Gracze nie mogą 
odmówić przyrostu populacji, ponieważ może się okazać, że 
liczba ludności przerośnie możliwości demograficzne obszaru. 
Reguluje się to w fazie przeludnienia (zob. poniżej) Liczba 
żetonów, do dyspozycji każdego z narodów jest oczywiście 
ograniczona. Jeśli ich zabraknie gracze nie mogą dokładać 
żetonów w fazie przyrostu populacji. Romano-Brytyjczycy 
oraz Normanowie posiadają kawalerię, które pojawiają się w 
grze tylko w określonym przez chronologię czasie. Nie można 
ich używać podczas fazy przyrostu populacji. 
 
Rozstawienie żetonów w fazie przyrostu populacji: 
Armie są umieszczane na obszarach zajętych przez swój naród. 
Liczba żetonów na jednym obszarze jest limitowana (zob. 
poniżej rozdz. limit żetonów na obszarach). Jeśli nie możesz 
położyć żetonu, uznaje się go jako stracony. 
 
FAZA 2. PORUSZANIE ODDZIALÓW 
Gracze mogą poruszyć dowolna liczbę swoich żetonów.  
Piechota może poruszyć się do dwóch obszarów, a kawaleria 
do trzech. 
Oto zasady obowiązujące przy poruszaniu się: 
-piechota i kawaleria muszą skończyć swój ruch wchodząc na 
obszar trudny 
-armie w towarzystwie przywódców mogą poruszyć się do 
trzech obszarów i nie musza zatrzymać się na terenie trudnym 
-armie rzymskie mogą korzystać z rzymskich dróg (zob. 
Specjalne Zasady Narodów) 
-jeśli armia wejdzie na obszar zajmowany przez wrogie 
oddziały musi się zatrzymać chyba, że skorzysta z zasady 
opanowania obszaru (zob. poniżej) 
 
Cieśniny 
Cztery żółte strzałki oznaczają cieśniny, które gracze mogą 
wykorzystać do poruszania swoich żetonów. Cieśniny łączą 
Hebrides 
i Skye, Orkneys i Caithness, Dyfed i Devon oraz Gwent i 
Devon. Ten rodzaj poruszania zajmuje całą fazę, stad armia 
musi rozpocząć ruch po jednej stronie strzałki i skończyć go po 
drugiej. (Wyjątek Rzymskie drogi zob. rozdz. Specjalne Zasady 
Narodów)  
 
Limit żetonów na obszarach  
Każdy naród (za wyjątkiem rzymian) nie może posiadać więcej 
niż trzy armie na obszarze lub dwie na obszarze trudnym. 
Każdy naród może mieć jeden wyjątek od tej zasady tzn. jeden 
obszar z dowolną ilością armii lub obszar trudny z ilością do 
czterech armii (ale nie obydwa). 
Wyjątek: Rzymianie mogą posiadać dowolną liczbę żetonów na 
obszarach oraz do czterech żetonów na obszarze trudnym 
(fortów nie wlicza się do tego limitu).  
Powyższe limity stosuje się tylko na końcu fazy poruszania 
danego narodu (oraz w fazie przyrostu populacji). Na potrzeby 
poruszania wojska można ominąć powyższe zasady.  
Wyjątek: Zasady limitu żetonów można złamać w przypadku 
Posiłków Belgae (Kolejka 1) oraz Posiłków Romano-
Brytyjczyków (Kolejka 7). (zob. rozdz. Specjalne Zasady 
Narodów)    
 
Opanowanie obszarów (ang. Overrun) 
W normalnych przypadkach armia wchodząca na obszar 
zajmowany przez wroga musi się zatrzymać i walczyć. Jeżeli 
jednak taka armia posiada przewagę 2 do 1 (podliczając 

forty/palisady) mówimy wtedy o zasadzie Opanowania 
Obszarów. W takim przypadku „nadwyżkowe” armie mogą 
się poruszyć dalej. Te armie nadal musza stosować się do 
normalnych ograniczeń poruszania się (zob. powyżej) 
 
Droga Morska (ag. Boat Movement)  
Podczas pewnych kolejek wybrane narody mogą 
używać drogi morskiej. Na Chronologii przy nazwie 
wybranych narodów znajduje się powyższy symbol. Za 
pomocą łodzi, oddziały mogą poruszyć się poprzez jeden 
obszar morski (nie mogą skończyć na nim ruchu). Ten obszar 
może być inny dla każdego poruszającego się oddziału.   
Podczas wielkich inwazji, można używać drogi morskiej w 
pierwszej oraz drugiej połowie inwazji.   
 
Inwazje oraz Podjazdy (ang. Invasion, Raids) 
Podczas gry wybrane nacje będą pojawiać się u brzegów 
Anglii. Na Chronologii, pod nazwą wybranego narodu znajduje 
się termin Najeźdźca (ang. Invader) , w tej samej linii 
znajduje się również ilość armii oraz umiejscowienie ich na 
planszy (w nawiasach) 
Armie na obszarach morskich muszą wybrać jeden z 
poniższych: 
-wylądować na sąsiedni obszar lądowy. Mogą następnie 
poruszyć się jeszcze jeden obszar lądowy. Od tego momentu 
lądowania podlegają normalnym zasadom ruchu 
-poruszyć się do sąsiedniego obszaru morskiego a następnie 
wylądować na obszar lądowy (niektóre nacje posiadają 
ograniczenia tej zasady zob. Specjalne Zasady Narodów) 
-Podczas Podjazdu i Inwazji w pierwszej jej połowie mogą 
pozostać na obszarze morskim. 
  
Oto dodatkowe zasady odnoszące się do najeźdźców: 
-po wylądowaniu rzymskie armie oraz armie z przywódcami 
mogą poruszyć się dodatkowy jeden obszar 
-armie muszą skończyć ruch na obszarze lądowym. Wyjątek: 
Wielkie Inwazje i Podjazdy (zob. poniżej) 
-armie rozpoczynające na obszarze morskim, nigdy nie mogą 
się poruszyć dwa obszary morskie i wylądować 
-armie będące na jednym obszarze morskim nie muszą lądować 
na jednym tylko obszarze lądowym. 
-na obszarze morskim może znajdować się dowolna liczba 
oddziałów z różnych narodów. Nie toczy się tam bitew oraz 
nie działa zasada limitu żetonów na obszarach.  
 
Wielkie Inwazje (ang. Major Invasions)   
Podczas licznych momentów historycznych półwysep brytyjski 
był świadkiem zbrojnych najazdów wielu ludów. Ten symbol 
na chronologii oznacza że naród wykonuje zbrojna akcję 
używając wszystkich dostępnych środków. Oznacza to w 
mechanice gry że może poruszyć się dwa razy i dwa razy 
zaatakować. Oto kolejność tych czynności: 
-faza poruszania oddziałów I 
-faza bitew i ucieczek I 
-faza poruszania oddziałów II 
-faza bitew i ucieczek II 
Tylko te dwie fazy pozostają zdublowane. Pozostałe fazy 
przebiegają normalnie. 
Dodatkowo w pierwszej części inwazji armie tego narodu 
mogą pozostać (nie wykonywać ruchu) na morzu. Pomijamy 
opisane powyżej Fazy z cyfrą I. W drugiej części inwazji 
muszą skończyć ruch na obszarze lądowym (Wyjątek: 
Podjazdy zob. poniżej) 
 
Podjazdy (ang. Raiding)  
Ten symbol na chronologii, jak i na kartach narodów oznacza 
narody, które w pewnych okresach historycznych pojawiały się 
u brzegów Brytanii prowadząc wyprawy wojenne i łupieżcze, a 



następnie powracały do swoich stron rodzinnych.  Oddziały 
wykonujące podjazdy mogą skończyć swój ruch na obszarach 
morskich. Mogą to uczynić na trzy sposoby: 
1) Pozostać na morzu (nie dokonują żadnego ruchu) 
2) Uciec na obszar morski z którego atakowały (zob. poniżej 
rozdz. Miejsce ucieczki atakujących) 
3) Wycofać na obszar morski, na którym rozpoczynały rundę 
w fazie 4 Wycofania Podjazdów. Gracz kontrolujący oddziały 
przenosi je na odpowiedni obszar. Nie ma znaczenia jak daleko 
znajduje się on od miejsca aktualnego położenia żetonów. Faza 
4 wycofania Podjazdów odbywa się po fazie 4. bitew/ucieczek, 
tak więc oddziały mogą wylądować, walczyć, a następnie 
wycofać się na obszar morski w celu uniknięcia ataków innych 
graczy. 
Uwaga: Oddziały rozpoczynające ruch na obszarach lądowych 
nie mogą korzystać z powyższych zasad, nawet jeśli na 
chronologii lub kartach narodów jest oznaczona jest kolejka 
ich podjazdu. (Wyjątek: Piktowie zob. Specjalne Zasady 
Narodów) 
Uwaga: Niektóre narody mogą jednocześnie podlegać zasadom 
Wielkiej Inwazji oraz Podjazdu. W tym przypadku faza 4 
wycofania się Podjazdów przebiega dopiero po fazie bitew i 
ucieczek II (zob. powyżej Wielkie Inwazje) 
Uwaga: Ograniczenia na kartach narodów odnoszące się do 
Najeźdźców (ang. Invader) stosuje się również w przypadku 
wykonywania Podjazdu (ang. Raiding) 
 
FAZA 3. BITEW I UCIECZEK 
Jeśli oddziały dwóch różnych narodów znajdą się na tym 
samym obszarze na końcu fazy 2, musi się odbyć między nimi 
bitwa (nawet jeśli są kontrolowane przez jednego gracza). 
Oddziały, które poruszyły się na wybrany teren uznaje się jako 
Atakujące. Oddziały które przebywały na tym terenie uznaję 
się jako Obrońców. Jeśli w tej samej fazie rozgrywa się kilka 
bitew o jej kolejności decyduje atakujący. Bitwy rozgrywa się 
w następującej sposób: 
-Rzut kostkami: Gracz rzuca za każdą piechotę, kawalerie 
oraz fort/palisadę, które kontroluje. Gracz powinien rzucić 
osobno dla każdego typu oddziału (na przykład osobno za 
kawalerie, osobno za piechotę)  
-Eliminacja oddziałów: Przebiega w nastepujący sposób. 

-zwykła piechota eliminuje zwykłą piechotę przy 
rzucie 5 lub więcej (5+). 
-kawaleria i piechota rzymian eliminuje zwykłą 
piechotę przy rzucie 4 lub więcej (4+) 
-kawaleria i piechota rzymian może być 
wyeliminowana tylko przy rzucie 6 lub więcej (6+), 
bez względu  na to kto atakował 
-broniący się oddział w obszarze trudnym może być 
wyeliminowany tylko przy rzucie 6 lub więcej (6+) 

 
Uwagi do bitew 

- Forty i palisady traktuje jeśli w bitwie jako zwykłą 
piechotę 

- Wszystkie rzuty traktujemy jako równoczesne bez 
względu na to które z graczy rzucił wcześniej 

- Armie kontrolowane przez jednego gracza mogą 
atakować się wzajemnie (np. w celu zdobycia 
punktów zwycięstwa). Taki gracz może poprosić 
innego gracza aby rzucał kostkami za jeden z narodów 
biorących udział w bitwie. 

- O tym, które armie zostaną wyeliminowane decyduje 
kontrolujący je gracz. W przypadku kiedy w bitwie 
biorą udział tylko piechota lub kawaleria może nie 
mieć wyboru. 

Uwaga: Rzymskie forty nie mogą być wyeliminowane zanim nie 
zostaną wyeliminowane inne rzymskie armie. Ta zasad nie 
dotyczy Palisad Saksonów. 

 
Zakończenie bitwy. 
Bitwa trwa aż do momentu kiedy wszystkie oddziały jednej z 
nacji zostaną wyeliminowane lub do ucieczki się jednej ze 
stron.  
Jeśli po rzucie kostkami i eliminacji oddziałów każda ze stron 
posiada oddziały obrońca a następnie atakujący mogą 
zdecydować się na ucieczkę. Jeśli tego nie uczynią rozgrywa 
się następną turę walki, rozpoczynając od rzutu kostkami itd... 
 
Miejsce ucieczki Obrońcy 
Oto możliwe miejsca podczas wycofania się obrońcy: 
-sąsiedni obszar gdzie znajdują się wyłącznie żetony tego 
samego narodu 
-wolny sąsiedni obszar, nie sąsiadujący z obszarem gdzie 
znajdują się żetony tego samego narodu jak atakujący (ale nie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ucieczka Przykład: Czarna strzałka – atak Saksonów (czerwone żetony). Czerwona 
strzałka niedozwolone miejsce ucieczki Walijczyków (zielone żetony). Biała - miejsce 
dozwolonej ucieczki. 
 
obszar gdzie miała miejsce bitwa)  
Uwaga: Obszary połączone cieśninami traktuje się jako 
sąsiednie (jednakże armia narodu nie przeszkadza w ucieczce 
obrońcy jeśli znajduje się po jednej stronie cieśniny) 
Obrońca nie może uciekać do: 
-obszarów morskich 
-obszaru z wrogimi wojskami   
-obszaru z którego nadeszła wroga armia (nawet w przypadku 
zasady opanowanie obszaru (ang. Overrun) Obrońca musi 
stosować się do zasady limitu żetonów na jednym obszarze 
 

Jeśli obrońca nie posiada legalnych obszarów do ucieczki musi 
pozostać i walczyć dalej 
 
Miejsce ucieczki Atakującego 
Atakujący musi uciec na obszar z którego zaatakował. Jeśli ten 
obszar jest już zajęty (w przypadku opanowanie (overrun) musi 
pozostać i walczyć dalej.  
Uwagi do ucieczek atakującego: 
-jeśli atakujący rozpoczyna na morzu ucieka z powrotem na 
obszar morski gdzie zaczynał rundę (tylko w przypadku 
podjazdów). Nawet jeśli nie jest to obszar sąsiadujący z bitwą. 
Armie Najeźdźców (Invaders) nie mogą uciec na morze. 
-Jeśli używał drogi morskiej (boat movement) może jej użyć 
ponownie aby powrócić ma miejsce gdzie rozpoczynał turę 
(jeśli jest wolne)  
 
FAZA 4. WYCOFANIE PODJAZDÓW 
Ta faza jest niezależna od poprzednich ucieczek z fazie bitwy. 
Armie wykonujące podjazdy wycofują się na obszary gdzie 
rozpoczynały rundę. Armie powracają na obszar morski bez 
względu na to gdzie jeśli obecnie znajdują. 
 
 



FAZA 5. PRZELUDNIENIE 
Gracze podliczają ile obszarów naród okupuje oraz całkowitą 
liczbę armii na obszarach lądowych (nie podlicza się armii na 
obszarach morskich). Jeśli liczba armii przewyższa 
dwukrotnie ilość obszarów należy odrzucić nadwyżkowe 
armie. Na przykład naród okupujący 4 obszary może posiadać 
nie więcej niż 8 armii.  
Gracz może odrzucać nadwyżkowe armie, ale nie może 
spowodować że obszar lądowy zostanie opustoszony. Nie 
może również odrzucić więcej niż jest to wymagane      
Wyjątek: Rzymianie nie podlegają zasadzie przeludnienia  
 
ZAKOŃCZENIE GRY: 
Na końcu 16 kolejki gracze podliczają punkty zwycięstwa 
kontrolowanych przez siebie narodów. Zwycięża gracz z 
największą ilością punktów. 
  
INNE ZASADY 
 
PRZYWÓDCY: Wodzowie i Królowie, pojawiają się w grze 
w ściśle określonym czasie i miejscu (opisanym na 
chronologii). Jeśli nie jest opisane miejsce rozpoczęcia przez 
nich gry, można ich położyć na dowolnym obszarze zajętym 
przez dany naród. W tym przypadku, jeśli naród nie posiada 
żadnych armii na obszarze lądowym nie można wystawić 
przywódcy. (Wyjątek: Artur zob. poniżej) 
W pewnych przypadkach (opisanych na chronologii 
przywódcy mogą tylko pojawić się w grze jeśli będą spełnione 
określone warunki zob. poniżej specjalne zasady Narodów) 
 
Przywódcy pozostają w grze aż do początku następnej rundy 
narodu (odrzuca się ich żetony przed obliczeniem przyrostu 
populacji), chyba że zostaną wyeliminowani w bitwie. 
Wyjątek: Harold Sakson (Saksonowie) i Herald Hardrada 

(Norwegowie), Wilhelm Zdobywca (Normanowie) z kolejki XV 
zostają w grze aż do końca kolejki XVI.  
 
Oto specjalne zasady przywódców: 
a) dzięki przywódcy armia może się poruszyć do trzech pól i 
nie musi się zatrzymać na trudnym obszrze. (za wyjątkiem 
cieśnin po pokonaniu których armia musi się zatrzymać) Jest to 
wyjątek do normalnych zasad ruchu. Armie muszą cała drogę 
poruszać się razem z przywódcą aby wykorzystać tę zasadę.  
b) nie liczą się jako armia (nie wpływają na zasady populacji, 

opanowanie obszarów oraz 
limit oddziałów) 
c) muszą zawsze być w 
towarzystwie armii, ze 
swojego narodu. Jeśli są one 
zmuszone do ruchu (jeśli. 
ucieczka lub wycofanie się) 
przywódcy muszą poruszyć 
się wraz z nimi 
 
 

Poruszanie się Przywódców 

d) przywódca może poruszyć się do trzech obszarów pod 
warunkiem że na drodze będą tylko armie jego narodu. W 
przypadku zasady droga morska armia z przywódcą nadal 
może poruszyć się jeden obszar morski ale otrzymuje jeden 
dodatkowy ruch na lądzie. 
e) w bitwie przywódcy dodają jeden do rzutu każdej kostki 
armii lub palisady. 
f) przywódcy nie są armiami więc sami nie rzucają kostką 
g) przywódcy zostają wyeliminowani jeśli podczas walki 
zostaną wyeliminowane ich armie (nawet jeśli po stronie 
przeciwnej zabraknie armii) 

h) przywódcy mogą samodzielnie uciec na obszar okupowany 
przez armie tego samego narodu (jeśli w walce są jeszcze 
obecne jego oddziały) 
 
HEGEMON ANGLII (BRETWALDA): Pod koniec kolejek: 
8, 9 i 10 narody głosują na Hegemona. Hegemon nie była 
władca całej Anglii, jego tytuł posiadał władca najsilniejszych 
obszarów. Głosowanie odbywa się na końcu odpowiednich 
kolejek.  Każdy naród posiada jeden „głos” za każdy obszar 
Anglii który okupuje. Naród który zbierze najwięcej głosów 
(minimum połowę) otrzymuje tytuł hegemona oraz cztery 
punkty zwycięstwa. 
Uwaga: Jeśli Brygantowie podporządkują się Anglom, ich 
armie okupujące obszar Galloway musza „głosować” na 
Anglów. Brygantowie na pozostałych obszarach mogą 
głosować na dowolny naród. 
W większości rozgrywek nie będzie potrzebne nie-jawne 
głosowanie aczkolwiek kiedy dowolny z graczy poprosi o nie 
należy zebrać głosy w tajemnicy i ujawnić je równocześnie.      
 
KRÓL ANGLII (KING): Na końcu kolejek 11, 12, 13 oraz 
14 naród który posiada przynajmniej dwa razy więcej 
obszarów Anglii (minimum 4) niż inne narody otrzymuje tytuł 
Króla oraz osiem punktów zwycięstwa i oddział piechoty 
(może go położyć na planszy według zasad przyrostu 
populacji). Jeżeli żaden z naród nie spełnia tego kryterium nikt 
nie otrzymuje tytułu. 
Uwaga: W kolejce XVI można otrzymać 10 pkt. zwycięstwa 
za Królowanie. Jeśli tylko jeden!!! z podanych obok 
przywódców żyje (Harold, William, Harald Hardrada, Svein 
Estrithson), jego naród automatycznie otrzymuje tytuł króla 
chyba że inny naród (niż ten którego przywódca żyje) 
kontroluje dwa razy więcej obszarów, wtedy nie ma króla i nikt 
nie otrzymuje punktów. 
Wyjątek: W kolejce XIV (w rundzie Duńczyków, pod 
warunkiem że przywódca Knut żyje) jeśli Duńczycy kontrolują 
dwa razy więcej obszarów Anglii, otrzymują również 8 pkt. 
zwycięstwa (Knut obwołuje się królem) i opuszczają Anglię. 
Następnie narody w normalny sposób wybierają kolejnego 
króla (w tej rundzie wyjątkowo może być dwóch królów)  
 
GRA 3 – OSOBOWA: Zasady gry pozostają bez zmian. Oto 
podział narodów w grze 3-osobowej (Uwaga: nazwy w języku 
angielskim patrz karty narodów)  
Gracz 1: Romans, Romano-British, Scots, Dubliners, Danes 
oraz  Jutes. 
Gracz 2: Belgae, Welsh, Picts, Angles oraz Normans. 
Gracz 3: Brigantes, Caledonians, Irish, Norsemen, Norwegians, 
oraz Saxons. 
Inny wariant: Można zamienić Jutes z  Belgae. 
 
GRA 5 – OSOBOWA: Zasady gry pozostają bez zmian. Oto 
podział narodów w grze 3-osobowej (Uwaga: nazwy w języku 
angielskim patrz karty narodów) 
Gracz 1: Romans, Romano-British, Scots oraz Norwegians. 
Gracz 2: Welsh, Danes oraz Jutes. 
Gracz 3: Brigantes, Irish, Norsemen oraz Normans. 
Gracz 4: Belgae, Danes oraz Angles. 
Gracz 5: Caledonians, Dubliners oraz Saxons. 
 
GRY 2 OSOBOWA TRENINGOWA: Zasady do misji 
treningowych znajdują się na stronie 19-20 instrukcji w języku 
angielskim. 

 
 

 
 
 



SPECJALNE ZASADY NARODÓW 
(TŁUMACZENIE ZASAD NA KARTACH 
NARODÓW) 
Na Chronologii przy nazwie narodów są narysowane symbole 
oznaczająca zasady specjalne (Wielkie Inwazje, Podjazdy itp.) 
Na kartach wszystkich narodów są opisane warunki 
zdobywania oraz ilość punktów zwycięstwa za  
-utrzymanie, 
-okupację 
-eliminowanie  
obszarów i przeciwników w poszczególnych kolejkach. 
Dodatkowo po prawej stronie karty narodu są umieszczone 
zasady dodatkowe oraz wyjątki które opisujemy poniżej:  
Uwaga: Rzymianie posiadają dużo więcej zasad specjalnych 
niż inne narody. Gracz Rzymianami powinien zapoznać się z 
nimi przed grą. 
  
RZYMIANIE (ROMANS):  
Kolejka II. Rzymskie Legiony odpływają 
W II Kolejce pod koniec rundy Rzymian jeśli na planszy jest 
więcej niż 12 armii należy zredukować ich ilość do 12 (gracz 
odrzuca je) 
Kolejka VI: Rzymianie opuszczają Brytanie. Patrz. poniżej 
 
Uwaga!!! Rzymscy najeźdźcy muszą lądować tylko  z English 
Channel – nie mogą przesunąć się na sąsiedni obszar morski      
 
Uwaga!!! Kolejka I. Rzymianie uzyskują 6 punktów za 
podporządkowanie Balgae. Jeśli Belgae zostaną ograniczeni do 
4 lub mniej obszarów 
 
Uwaga!!! Kolejka V. Umocnienia przeciw „Ludom 
Barbarzyńskim” (ang. Limes*). Jeśli Rzymianie posiadają 
forty lub podporządkowali narody na prowincjach 
umieszczonych na ich karcie pod znakiem utrzymania. 
Otrzymują za to odpowiednią ilość punktów 
 
Rzymskie Forty:  
Jeśli w dowolnym momencie Rzymianie są 
jedyna nacja na obszarze natychmiast zostaje 
tam zbudowany fort. Forty mają następujące 
zasady 
-podczas bitwy traktuje się je jako normalną piechotę (nie 
rzymska), które nie może się poruszać. Dodatkowo nie można 
ich zniszczyć zanim nie zostanie zniszczona inna piechota 
-jeśli fort zostaje zniszczony obraca żeton na drugą stronę 
(zniszczoną ), nie można wybudować kolejnego fortu na tym 
obszarze. 
-oznaczają sieć Rzymskich Dróg (patrz poniżej) 
-pod koniec V kolejki dodają dodatkowe punkty zwycięstwa 
(patrz powyżej kolejka V) 
-forty nie wliczają się do limitów armii na obszarach. 
 
Posiłki z Rzymu    Tabela Posiłków Rzymian 
-Rzymianie nie podlegają 
zasadom przyrostu 
populacji ani 
przeludnienia. 
-obowiązuje specjalna 
zasada Posiłki z Rzymu 
(na tabeli obok). 
Rzymianie otrzymują w 
2,3,4 oraz 5 kolejce 
podczas Przyrostu 
Populacji dodatkowe 
posiłki (na tabeli obok pod 
napisem „round”)  w 

zależności od ilości armii (nie fortów) w grze (pionowa 
kolumna po lewej stronie).  Oddziały są umieszczane na 
obszarze English Channel. 
 
Rzymianie opuszczaja Brytanię 
W kolejce VI Rzymianie nie rozgrywają swojej rundy. Gracz 
zamienia ich oddziały na Romano-Brytyjczyków. Ci ostatni w 
tej fazie przyrostu populacji nie otrzymują nowych oddziałów, 
natomiast zastępują 8 niezniszczonych rzymskich fortów na 
południe od York i Cheshire swoimi armiami (Uwaga: 
piechota Romano-Brytyjczyków to zwykłą „nie-rzymska” 
piechota).  
Jeśli na tych obszarach jest mniej fortów niż osiem, to gracz 
może wymienić dowolną z armii rzymskich na południe od 
York i Cheshire na armie Romano-Brytyjczyków aż do 
maksymalnie ośmiu.  
Jeśli jest mniej fortów i armii rzymskich gracz może otrzymać 
mniej niż osiem armii.  Następnie gracz usuwa resztę 
oddziałów Rzymskich oraz wszystkie zniszczone forty.  
Uwaga: Żadna armie Romano-Brytyjczyków nie może pojawić 
się na północ od York i Cheshire. 
Uwaga: Romano-Brytyjczycy otrzymują w normalny sposób 
oddziały w fazie przyrostu populacji w późniejszych kolejkach.       
 
Rzymskie Drogi: 
Obszary z fortem posiadają siec dróg. Podczas fazy poruszania 
się kiedy rzymska armia wchodzi na obszar z fortem nie wlicza 
się to do limitu trzech 
obszarów które może 
poruszyć się w jednej 
kolejce.  
Uwaga: Rzymskie drogi 
nie oferują swoich 
korzyści w tej samej 
kolejce w której zostały 
zbudowane (podczas 
wielkich inwazji można 
użyć ich zdolności w 
drugiej połowie fazy 
poruszania się)     Rzymskie Drogi Przykład 

 
-Obszar Trudny: Jeśli armie rzymian wejdą na obszar trudny 
zawierający fort z obszaru nie posiadającego go mogą poruszać 
się tylko po obszarach z fortami 
-Cieśniny: Jeśli armie wykorzystają cieśninę musza się 
zatrzymać na jednej z jej końców niezależnie od obecności 
dróg (jednakże mogą przebyć kilka obszarów zanim dojdą do 
cieśniny).   
 
Narody podporządkowane: Walijczycy, Brygantowie, 
Piktowie (Welsh, Brigantes, Picts)  
Te narody mogą podporządkować się Rzymianom podczas 
rundy Rzymian (tylko!!!)  
-w fazie poruszania się   
-po jednej z bitew (rzuty kostka obowiązują)  

jeśli zostaną ograniczone do 3 (Brygantowie, Piktowie) 
lub 5 obszarów (Walijczycy). Wtedy zaczynają 
obowiązywać następujące efekty: 
-armia rzymska na obszarze okupowanym przez 
powyższy naród musi natychmiast przesunąć się na  

a) obszar sąsiedni okupowany przez Rzymian 
(jeśli jest tam fort może poruszyć się dalej) 

b) na wolny sąsiedni obszar  
c) na wolny, lub okupowany przez rzymian 

obszar sąsiadujący z obszarami 
podporządkowanego narodu 

Jeżeli nie może armia rzymska zostaje zniszczona 
 



Oto zasady podporządkowania: 
1)Rzymianie otrzymują w kolejkach I, II, III punkty za 
okupacje obszarów podporządkowanych narodów tak jakby 
sami je okupowali. (Uwaga: Tak jak inne narody Rzymianie 
otrzymują punkty za okupację jednego obszaru tylko raz) 
2)Rzymianie nie mogą atakować podporządkowanych narodów 
i vice versa 
3)Narody podporządkowane otrzymuje połowę punktów 
populacji (chyba że Rzymianie zgodzą się na pełną liczbę) 
4) Narody podporządkowane otrzymują połowę punktów 
zwycięstwa za utrzymanie obszarów 
5) Narody podporządkowane nie mogą bez zgody Rzymian 
opuścić okupowanych prze siebie obszarów 
6) Rzymianie mogą poruszać się ale nie mogą skończyć ruchu 
na obszarach okupowanych przez podporządkowane narody 
 
Podporządkowanie dobiega końca na początku kolejki VI, 
kiedy Rzymianie opuszczają Brytanię.  
 
PIKTOWIE (PICTS) : 
Specjalne Podjazdy: Podczas kolejek VI i V wszystkie armie 
Piktów mogą wykonywać podjazdy – nawet rozpoczynające 
ruch na obszarach lądowych. Po wykonaniu podjazdu mogą 
uciec (po bitwie) lub wycofać się (w fazie wycofanie 
podjazdów) na ten sam obszar lądowy, z którego rozpoczynały 
podjazd.  
 
WALIJCZYCY (WELSH): 
Ograniczenie punktów zwycięstwa: Pod koniec rundy 
punktowanej nie mogą zdobyć więcej punktów zwycięstwa za 
Utrzymanie obszarów poza Walią niż połowa wszystkich 
punktów zdobytych za utrzymanie obszarów w Walii. 
 
Podporządkowanie Rzymianom (zob. zasady Rzymian)   
 
BRYGANTOWIE (BRIGANTES): 
Podporządkowanie Rzymianom (zob. zasady Rzymian)  
 
Podporządkowanie Anglom (zob. zasady Anglów) 
 
KALEDOŃCZYCY (CALEDONIANS): 
Brak zasad specjalnych 
 
DUBLIŃCZYCY (DUBLINERS): 
Dublińscy najeźdźcy nie mogą dopłynąć do Icelandic Sea i 
musza lądować na północ od Devon 
 
NORWEGOWIE (NORWEGIANS): 
Posiłki. Kolejka XVI: Jeśli Harold Hadrada żyje 
Norwegowie otrzymują dodatkową armie (w North Sea) za 
każdy obszar który okupują 
 
Król w rundzie XVI: Patrz rozdz. Król 
 
SZKOCI (SCOTS): 
Szkoccy najeźdźcy musza lądować na północ od Cumbrii i nie 
mogą lądować w Moray lub Mar. 
 
WIKINGOWIE (NORSEMEN): 
Brak zasad specjalnych 
 
IRLANDCZYCY (IRISH): 
Irlandzcy najeźdźcy musza lądować na południe od 
Galloway. 
 
 

SAKSONOWIE (SAXONS): 
Najeźdźcy Saksonów nie mogą poruszyć się na Atlantic 
Ocean. 
 
Palisady: W kolejkach XII oraz XIII Saksonowie mogą w 
fazie przyrostu populacji zbudować specjalne umocnienia. Ich 
koszt to dwa punkty populacji.  
Oto zasady palisad: 
-Może być tylko jedna na obszar. Jeśli została zniszczona 
można zbudować kolejną w następnej kolejce 
-nie może być zbudowana na obszarze trudnym 
-w ciągu jednej kolejki można zbudować ograniczoną ilość 
palisad (8 - ilość okupowanych przez Saksonów obszarów) 
-palisady traktuje się jako normalną piechotę, nie mogą się 
przesuwać i wliczają się do limitów populacji, zasad 
opanowania obszarów (overrun) oraz limitów oddziałów na 
obszarach 
-od rundy XIV do końca gry w bitwie podczas której 
Saksonowie odnoszą straty muszą najpierw stracić palisady (z 
powodu przestarzałej technologii)  
 
Ograniczenie punktów zwycięstwa: Pod koniec rundy 
punktowanej nie mogą zdobyć więcej punktów zwycięstwa za 
Utrzymanie obszarów w Walii niż połowa wszystkich punktów 
zdobytych za utrzymanie obszarów w Anglii.   
 
Posiłki. Kolejka XVI: Jeśli Harold the Saxon jest 
gdziekolwiek na obszarze Anglii Saksonowie otrzymują 
dodatkową armie za każde dwa obszary, które okupowali pod 
koniec XV kolejki (zaokrąglając w dół). Te armie mogą być 
umieszczone tylko w Anglii.  
 
Król w rundzie XVI: Patrz rozdz. Król 
 
DUŃCZYCY (DANES): 
Duńscy najeźdźcy musza lądować na południe od Lothian. 
 
Kolejka XI. W tej kolejce Duńczycy podlegają dwóm 
zasadom specjalnym: 

a) ich armie musza powrócić na morze (za pomocą 
trzech sposobów podanych z rozdz. podjazdy) 

b) otrzymują 2 punkty zwycięstwa za przebywanie na 
obszarach tylko!!! na początku fazy Wycofanie 
Podjazdów (nie w dowolnym momencie jak inne 
narody) 

 
Kolejka XIV. Pod koniec tej kolejki 4 armie oraz Król Knut są 
usuwani z gry (wracają do Danii). Jeśli na początku tej kolejki 
(6 najeżdżające armie Duńczyków) nie było wystarczająco 
żetonów należy usunąć razem z Knutem o tyle mniej armii ilu 
nie pojawiło się duńskich najeźdźców   
 
Król Knut. Kolejka XIV. Knut może zostać królem Anglii. 
(patrz. Rozdz. Król) 
 
Król w rundzie XVI: Patrz rozdz. Król 
 
JUTOWIE (JUTES): 
Najeźdźcy Jutów nie mogą poruszyć się na Atlantic Ocean. 
 
BELGAE (BELGAE): 
Podporządkowanie Rzymianom. Mogą podporządkować się 
jeśli zostaną ograniczeni do 4 lub mniej obszarów. 
Automatycznie tracą podporządkowanie na początku swojej 
rundy narodu i otrzymują przywódcę Boudicca i jeden oddział 
piechoty (mogą je wystawić bez względu na limit oddziałów na 
obszarach) 



 
NORMANOWIE (NORMANS):  
Najeźdźcy Normanów nie mogą poruszyć się na sąsiadujące z 
English Channel obszary morskie. 
 
Posiłki. Kolejka XVI: Jeśli William jest w grze Normanowie 
otrzymują 1 dodatkową armie za kontrolowanie obszarów pod 
koniec kolejki XV-  Essex, Wessex, Hwicce, oraz South 
Mercia. Otrzymują dodatkowe 3 armie jeśli Harold ths Saxon 
został wyeliminowany do końca ich rundy narodu w kolejce 
XV. Są to oddziały piechoty ale Normanowie mogą wymienić 
je na Kawalerie za zasadzie 2 piechoty za 1 kawalerię.  
 
Król w rundzie XVI: Patrz rozdz. Król 
 
ANGLOWIE (ANGLES): 
Najeźdźcy Anglów nie mogą poruszyć się na Icelandic Sea. 
 
Ograniczenia punktów zwycięstwa Anglowie - pod koniec 
rundy punktowanej nie mogą zdobyć więcej punktów 
zwycięstwa za Utrzymanie obszarów w Szkocji niż połowa 
wszystkich punktów zdobytych za utrzymanie obszarów w 
Anglii.  
 
Podporządkowanie Brygantów: Brygantowie mogą się 
podporządkować Anglom jeśli w Szkocji (włączając obszar 
Galloway) kontrolują jeden lub dwa obszary. Jeśli Brygantowie 
posiadają więcej obszarów np. w Walii i Angli nie jest to 
ważne, ponieważ Brygantowie podporządkowują tylko obszary 
w Szkocji i Galloway. Zasady podporządkowania są 
identyczne jak w przypadku Rzymian z małymi wyjątkami: 
-Brygantowie nie mogą atakować żadnych Anglów ale 
Anglowie mogą atakować nie podporządkowane obszary 
Brygantów 
-Na koniec kolejek VII i X Anglowie otrzymują punkty za 
podporządkowane tereny (Brygantowie połowę punktów) 
-Anglowie nie mogą przechodzić przez podporządkowane 
tereny. 
-podporządkowanie kończy się na koniec kolejki XII lub kiedy 
wszytskei armie Anglw yostn pokonane 
 
ROMANO-BRYTYJCZYCY(ROMANO-
BRITISH): 
Zamiana Rzymian w Romano-Brytyjczyków w VI kolejce: 
patrz Rzymianie 
 
Król Artur. Kolejka VII: Pod koniec fazy przyrostu populacji 
w grze pojawia się Artur wraz z dwa oddziałami kawalerii. Są 
umiejscowieni razem z inna armią Romano-Brytyjczyków lub 
w razie jej braku na wolnym obszarze w Anglii na południe od 
Cumbria, Pennines, i 
Bernicia. Jeśli nie ma wolnych obszarów ani armii Romano-
Brytyjczyków Artur nie może pojawić się w grze.  
 
Kawaleria staje się piechotą: Kolejka VIII: Na początku 
kolejki VIII Artur zostaje zdjęty z planszy a jego kawaleria 
podmieniona na piechotę (Uwaga: Jeśli braknie żetonów 
można użyć żetonów kawalerii jako piechoty) 
 
Ograniczenia Romano-Brytyjczyków: Do początku VIII 
kolejki nie mogą oni atakować narodów, które 
podporządkowały się Rzymianom, chyba, że zaatakują 
pierwsze.  
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