
REGLES DE LA CASA

Mida de les unitats
(aprovada i vigent)
A Maurice, totes les unitats d’infanteria i cavalleria han de ser de 4 bases (full 8). Això no lliga amb
els exèrcits a disposició del nostre grup de joc, que són sempre de 2 o 3 bases. Haurem de passar
amb això.

La mida de les unitats té una afectació principal:

Trencament per acumulació de DISR
A “Maurice”, una unitat es trenca i desapareix quan acumula +1 DISR que bases té; això
vol dir sempre un total de 5 DISR (pàg. 10). Amb el meu sistema de bases, les unitats es
trencarien sempre prematurament, amb 3 o 4 DISR segons la mida de la unitat.

La forma més simple de posar-hi remei és que tota unitat d’infanteria o cavalleria es
trenqui en acumular +2 DISR que bases té, en lloc de +1.

Les  artilleries  i  destacaments  d’una  sola  base  restarien  igual,  trencant-se  en
acumular +1 DISR que bases tenen.

Dragons
(aprovada i vigent)
Maurice no contempla  per  a  res  aquest  tipus  de tropa,  ni  el  seu rol  dual  com a cavalleria  i
infanteria desmuntada. Nosaltres sí que els contemplarem:

Els dragons poden muntar o desmuntar a discreció, mitjançant una activació normal de
canvi de formació. Mentre siguin muntats, els dragons comptaran com a cavalleria regular
amb el grau d’entrenament corresponent; un cop desmuntats, comptaran com a irregulars
a tots efectes.

En desmuntar, els dragons deixen a rereguarda una base o marcador immòbil que indica
on han deixat els seus cavalls; si volen tornar a muntar, necessiten moure’s fins a quedar
en contacte amb el marcador.

La base o marcador dels cavalls no té cap capacitat de combat; si una unitat enemiga hi
entra en contacte, la fa desaparèixer.
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Sekbans
(aprovada i vigent)
Els «sekbans» són un tipus de tropa específic de l’Imperi Otomà, consistent en infanteria muntada.
Munta i desmunta igual que els dragons, però només pot combatre a peu. Són tropes regulars a
tots efectes.

Fusellers de muntanya o «miquelets»
(aprovada i vigent)
Aquest és un tipus de tropa molt particular, no gaire ben contemplat a Beneath the Lily Banners i
que, per descomptat, no existeix tampoc a Maurice.

Els fusellers de muntanya són, en principi, un tipus de tropa irregular que combat en ordre
obert;  però, a diferència d’altres unitats similars, poden bescanviar formació entre ordre
obert i tancat a discreció, al cost d’una activació normal de canvi de formació. Mentre siguin
en ordre obert, gaudiran de tots els beneficis d’irregulars; un cop formats en ordre tancat,
comptarien com a infanteria regular amb el seu grau d’entrenament corresponent (amb una
penalització de -1 al combat potser?).

Artilleria
(aprovada i vigent)
Maurice no contempla més que un sol tipus d’artilleria, mentre que nosaltres en distingirem 3 tipus:
lleugera, de campanya i de setge.

Les bateries de setge,  un cop emplaçades ja no poden tornar a enganxar i  moure;  es
queden allà on són i, si es perd la batalla, són abandonades. Llur abast màxim és de 20
BW. En bombardeig, gaudeixen d’un +1 addicional al «Roll to DISR».

Les bateries de campanya segueixen la regla  «Stationary Batteries» (full 87), que fan el
moviment més difícil però encara possible. Si es perd la batalla, se salvaran o no depenent
de si estaven enganxades o desplegades. Llur abast màxim és de 16 BW.

Les bateries lleugeres es regeixen per la regla «Light Artillery» (full 86); poden moure com
a les regles bàsiques i llur abast màxim és de 12 BW.

FE D’ERRADES OFICIAL

Full 9: L'exemple il·lustrat d'una "Unitat de cavalleria en formació de columna" mostra erròniament
una unitat d'infanteria.

Full 62: Tal com són les regles bàsiques, actualment no hi ha forma de matar el general en cap
enemic (si hi passeu per sobre i falla un test de risc, serà capturat). Si preferiu tenir la possibilitat
de matar-lo, us proposo aquesta senzilla solució: si el general en cap enemic falla el seu text de
risc, llanceu un dau. Amb un resultat parell, és capturat; amb un resultat senar, és mort.
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Full 66: A "Una evasió fallida", primera frase, el text del parèntesi hauria de dir "...the active player
scored higher" (és a dir, "... el jugador actiu ha obtingut més puntuació"). La descripció prèvia, al
full 65, és correcta.

Full  70:  A l'exemple de Registre d’Exèrcit,  la  primera entrada "Guàrdies de Corps de la Gran
Duquessa" hauria de dir  "Promoguts a Froschenfeld" (no "Trencats").  El mateix passa amb la
sisena entrada, el "Regt. Von Brandwein".

Unitats irregulars i interpenetració
Una unitat irregular que es desplaça a través d’una unitat regular en línia o massa causa una
disrupció (DISR) als regulars. Una unitat regular es pot moure a través d’una unitat irregular sense
provocar  cap  disrupció.  Els  irregulars  no  pateixen  mai  disrupcions  per  interpenetrar  o  ser
interpenetrats.
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