
 
 

Dostal jsem k Vánocům fakt zajímavou deskovku. Hraje se sice na 

dost divným plánu, ale pravidla má jasný, i když docela složitý. 
 

Nejradši hraju za Galy, i když mi všichni tvrdí, že silou jsou tak jeden 

stupeň pod ostatnímå. Naproti tomu Francká říše začíná hru o čtyři 
body výše než většina národú. Naštěstí na samotným herním plánu 

musí těžit suroviny o čtyři pole dál na východ, a ještě k tomu jenom 

v Humpolci.   no a to vede k tomu, že ostatní mají o dvě jednotky vyšší 
přísun vápna̋. 

 

Extrémně výhodnou strategií je obsadit území o dvě pole vpravo od 
toho údolí, kde se snadno nabírají programátoři̊. Eventuálně je možný 

vsadit na produkci vojáčků, pak ale musíš jít spíše o devět dolevá. 

Emancipovaní Poláci se touhle taktikou můžou dostat klidně i o tři 
body nad ostatní.  existuje taky možnost jít o další tři body výš, pokud 

zainvestuješ do nákupu Supermana, ale to už je dost riskantni̋. 
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