
Carl Chudyk 

Róma polgárai! A császár számít rátok!

Időszámításunk szerinti 64. évet írjuk. Róma lázad, mert az egész várost 
elpusztította a tűzvész. Néró császár siet vissza Antiumból, hogy irányítsa Róma 
tűzvészben elpusztult épületeinek újraépítését. De a császár számít a polgárok 

segítségére is, hogy Róma mielőbb a régi fényében tündököljön! 
Dicsőség Rómának!

Tartalma:

 198 kártya, részletesen:
	 144	rendelés	kártya	(40	különböző	fajta)
	 6	szenátor	kártya	(rendelés	kártyával	megegyező	hátlappal)
	 36	telek	kártya	(minden	építőanyag	színében	hat)
	 3	„Róma	rekvirál	...“	kártya	(Légiós-szabályváltozathoz 
összefoglalókártya)

	 9	játékváltozat	kártya:	Cirkusz	/	Fórum	(	vörös	színnel	
				megjelölve	a	kártya	neve)

	 1	vezető	játékos	jelző	(fa)
	 6	kereskedőbónusz	jelző	(fa)
	 5	játékos	tábla
 szabálykönyv

Játékelőkészületek:

A	Cirkusz	és	a	Fórum	kiemelt,	vörös	kártyanévvel	írt	példányaira	a	normál	
játékhoz	nem	lesz	szükség.		Keressük	ki	ezeket	a	lapokat,	és	tegyük	vissza	a	
dobozba. 
A	„Róma	rekvirál...”	kártyák	közül	egyre	lesz	szükség,	a	maradékot	adjuk	a	
kezdőjátékosnak,	emlékeztetőül.	

A játék célja:
A	játékosok	egy-egy	római	polgár	tógájába	bújva	a	város	újjáépítésében	való	
részvétellel	igyekeznek	minél	nagyobb	befolyást	szerezni	saját	maguknak.	Az	
időszámításunk	szerinti	64-es	tűzvész	romjait	újjávarázsolják,	miközben	az	
építőanyagokkal	kereskednek,	némi	személyes	vagyonra	is	szert	téve.	
A	játék	végén	a	legnagyobb	befolyással	és	vagyonnal	bíró	polgár	lesz	a	nyertes.
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Azonnali győzelem, ha mindenfajta 
ügyfele van a játékosnak.
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Két egyforma lap kijátszható, 
mint egy Szenátor.
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A kártyák:

Rendelés kártyák 

144	kártya,	6	színben/anyagfajtában,	fajtánként	
24	lap	(sárga/sóder	és	barna/fa:	4	fajta	épület,	
mindegyik	6-szor,	vörös/tégla,	kék/kő,	lila/márvány	
és	szürke/beton:	8	fajta	épület,	mindegyik	3-szor).

A	játékot	kizárólag 
a rendelés kártyákkal 
játsszuk.	Ezek	a	kártyák	
először	a	játékosok	
kezébe kerülnek, mint 
Néró megrendelései, 
milyen	épületeket	kell	
Rómában	újjáépíteni.		A	
kézből	kijátszott	lapok	
fogják	a	játékosok	
akcióit	meghatározni.	
Egy	lapot	többféleképpen	
is	fel	lehet	használni:		
ügyfélként,  
építőanyagként,  
épületként vagy  
fizetőeszközként. 
A rendelés kártya 
kijátszásakor	derül	
ki,	hogy	a	lehetséges	
felhasználások	közül	
éppen	melyikre	van	
szükség.

.

Telek kártyák 

36 kártya,	6	különböző	színben/alapanyagban.
Amennyiben épületet szeretnénk építeni,	mindenképpen	
szükség	lesz	egy	megfelelő	színű	telekre.	A	telek	
megmutatja,	hogy	milyen	típusú	épület	építhető	rá,	és	egy	
épület	felépítéséhez	mennyi	építőanyagra	lesz	szükség!	
Dicsőség	Rómának!
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Elmélkedés előtt az 
összes kézben tartott lap 

a piacra eldobható.

BETON

Szerep: Minden 
rendelés kártyán 
látható	egy	szerep	
(itt	építész),	amely	
szerint	kijátszható	
(vezetőként	vagy	
követőként),	vagy	
felfogadható,	mint	
ügyfél.	

Érték: Az érték 
határozza	meg,	hogy	
mennyi	építőanyagra	
van szükség az 
épület	felépítéséhez,	
illetve mennyit 
ér, amennyiben  
építőanyagként	
kerül eladásra.

Építőanyag: 
A	hat	építőanyag	
egyike, itt beton.

Tervrajz: Az	épület	
megnevezése, 
amelyet egy telekre 
téve	felépíthetünk.	
Felépítéskor	ez	lesz	az	
épület	alapja.

Tulajdonság: 
Egy	speciális	
képesség,	
amelyet	az	épület	
felépítése	után	
használhatunk.

TELEK FA-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +1 építőanyag

TELEK MÁRVÁNY-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +3 építőanyag

TELEK TÉGLA-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +2 építőanyag

TELEK BETON-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +2 építőanyag



 

Szenátorok: 

A	szenátorok	olyan	sokoldalú	tisztviselők	Rómában,	akik	
segítségével	egy	tetszőleges	szerepet	játszhatunk.	A	játék	folyamán,	
egy	szenátor	kijátszásával	egy	tetszőleges	szerep	vezethető,	vagy	
követhető.

Vezető játékos: 

Vezetőnek	hívjuk	az	aktuális	játékost,	aki	éppen	soron	van.	A	vezető	játékosnak	két	lehetőségből	kell 
választania:		egy	lapot	kijátszva	szerepet	választ	és	a	szerephez	tartozó	akció(ka)t	hajt	végre,	amelyet	
a	többi	játékos	követhet.	A	másik	lehetősége,	hogy	elmélkedik,	és	lapokat	húz.	A	két	lehetőségből	
egyet	választ,	amely	végrehajtása	után	a	tőle	balra	ülő	játékos	lesz	az	új	vezető.	

A játékos tábla:

A	játék	folyamán	a	lapokat	a	játékos	tábla	köré	rendezzük.	A	különböző	helyekre	a	lapok	különböző	
felhasználása	alapján	tehetjük	a	kártyákat.	Így	lesznek	segítőink,	akiket	az	ÜGYFELek részre kell 
tenni,	építőanyagaink,	amelyet	a	RAKTÁRba	helyezhetünk.	Az	eladott	építőanyagokból	befolyt	
bevételt a KINCSTÁRba	tesszük.	A	tábla	segít,	hogy	mindent	azonnal	átlássunk	és	innen	tudjuk	
felhasználni	a	lapokat,	illetve	mindig	le	tudjuk	olvasni,	éppen	milyen	BEFOLYÁSsal	bírunk.
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Befolyás (a	játék	kezdetén	2):	Megmutatja	a	játékos	társadalmi	helyzetét.	A	
játékos	befolyása	korlátozza	a	játékos	által	felfogadható	ügyfelek	számát,	és	
a	kincstárának	méretét.	Sem	a	KINCSTÁRban,	sem	a	tábla	ÜGYFELEK	részén	
nem	lehet	több	lap,	mint	a	játékos	aktuális	befolyása.	Emellett	a	befolyás	a	
játék	végén	győzelmi	pontokat	is	ér.

Raktár (korlátlan):	Az	építőanyagokat	kell	itt	
tárolni,	amíg	felhasználásra	vagy	eladásra	nem	
kerülnek.	Bármennyi	építőanyag	tárolható	itt.

Kincstár 
(befolyás	alapján):	
Az eladott 
építőanyagokból	
befolyt	vagyon	
titkos  tárolására 
szolgál. Az itt 
tartott	lapok	
a	játék	végén	
győzelmi	pontokat	
hoznak.	

Ügyfelek 
(befolyás	
alapján):	A	
pártfogó	akcióval	
felfogadott	
ügyfeleket	kell	
idetenni, akik 
hűséges	római	
polgárként	
elfogadták,	
hogy	a	játékost	
segítik	a	város	
újjáépítésében.



Néhány szó a játék előtt:
A	„Dicsőség	Rómának!“	játékmenetéhez	hozzá	kell	szokni.	Az	játék	alapmechanizmusában	
ötféle módon használhatjuk	a	kártyákat	(szerep,	ügyfél,	anyag,	pénz,	épület),	hatféle akcióval 
és	egy	szerepalapú	fázissorrenddel.	Ezért	először	egy	próbajátékot	javasolunk,	néhány	körrel,	
amelyben	az	alap	mechanizmusokat	könnyedén	el	lehet	sajátítani.	Az	alapszabályokon	felül	a	
negyven	féle	épület	speciális	tulajdonsága	jelentős	befolyással	van	a	játékmenetre,	nagyszámú	
kombinációs	lehetőséggel.	Nincsen	„kötelezően”	leépítendő	kártya,	azonban	vannak	olyan	
kombinációk,	amelyek	megismerésével	és	kijátszásával	előnyre	tehetünk	szert.

Az	első	köröktől	kezdve	mély	stratégiai	döntéseket	kell	meghozni,	amelyek	az	egész	játékra	
hatással	lesznek.	Azonban	amíg	a	játék	dinamizmusával	és	minden	oldalával	nincs	tisztában	a	
játékos,	addig	az	igazán	stratégiai	döntések	meghozatalához	nincs	elegendő	információja.	Az	
építkezések	és	az	ügyfelek	kiválasztása	a	játék	megismerésével	együtt	kapja	meg	az	értelmét,	
lehetőséget	adva,	hogy	a	játék	igazán	mély	stratégiai	vonulatát	is	megismerjük.	Kezdetben	a	
játékmechanizmus	és	az	épületekben	rejlő	lehetőségek	megismerését	tűzzük	ki	célul.

... hogyan tanítsunk meg új játékosokat a „Dicsőség Rómának!“ játszására

A	„Csapjunk	a	lovak	közé,	majd	közben	megtanuljuk”		megközelítés	nem	a	megfelelő	módja,	
hogy	ezt	a	játékot	új	játékosokkal	megismertessük.	A	játék	előtt	szánjunk	rá	időt,	hogy	az	
alapvető	fogalmakat	ismertessük,	beleértve	a	kártyák	különféle	felhasználási	lehetőségeit,	a	
játékos	tábla	különböző	oldalait	(kiemelve	a	befolyás	fontosságát),	a	lehetséges	szerepeket,	
illetve	az	építkezésnek	a	lépéseit	(telek/alap/építőanyag/épület),	az	épületek	hatását.	

Érdemes	az	első	néhány	próbakört	felfedett	lapokkal	játszani,	így	a	többi	játékos	is	tudja	követni,	
hogy	mikor,	mi	történik.	Amennyiben	lehet,	mind	a	hat	szerepet	érdemes	mielőbb	megmutatni,	
hogy	a	játékosok	megismerkedhessenek	a	lehetőségekkel.		

A játék elsajátítása a szabály alapján:

Tanulójáték: Az	első	játékot	érdemes	úgy	kipróbálni,	hogy	az	épületek	tulajdonságait	a	
játékosok	nem	veszik	figyelembe.	Ez	segít,	hogy	a	játékosok	az	alapvető	mechanizmusokra,	
működési	módra	koncentráljanak,	nem	pedig	a	szabályokra	és	szabálymódosulásokra	figyelni.		Ha	
az	alapszabályokat	sikerült	elsajátítani,	akkor	a	teljes	játék	már	sokkal	izgalmasabb	lesz.
A	játékszabályban	vörössel	vannak	megjelölve	azok	a	szabályok,	amelyeket	csak	a	tanulójátékban	
kell	figyelembe	venni.	A	teljes	játékhoz	a	vörössel	írt	szabályokat	figyelmen	kívül	kell	hagyni.	
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Előszületek:

Minden	játékos	magához	vesz	egy	játékos	táblát.	Az	asztal	közepére	tegyük	a	„Róma	rekvirál...”	
kártyát,	hogy	mindenki	könnyedén	elérhesse.	

Kezdő kéz: 

Keverjük	meg	a	rendelés	lapokat,	képezzünk	belőlük	húzópaklit.	Minden	játékos	húz négy lapot. 
A	szenátor	lapokból	képezzünk	külön	húzópaklit,	amelyből	minden	játékos egy szenátor lapot	húz.	
Így	minden	játékos	kezében	pontosan	5	(négy	rendelés,	egy	szenátor)	lap	lesz.

Telek lapok: 

A	telkeket	fajtánként	két	kupacba	kell 
rendezni.	A	„belvárosi”	telkek	kupacába	
annyi	lapot	tegyünk,	ahány	játékos	játssza	
a	játékot.	A	maradék	telkek	lesznek	a	
külvárosi	telkek,	ezeket	egyelőre	képpel	
lefelé	tegyük	a	belvárosi	telkek	mellé.	
Így	összesen	12	kupacot	hozunk	létre,	
hatot	képpel	felfelé,	hatot	képpel	lefelé.	A	
belvárosi	telkek	aktuális	száma	mindig	jól	
látható	legyen!
Két	játékos	esetén	fajtánként	ne	kettő,	
hanem	három	belvárosi	telket	használjunk,		
így	kiegyensúlyozott	lesz	a	játék.

Tanulójáték	esetén	3	belvárosi	telket	használjunk,	és	a	húzópakli	felét	tegyük	vissza	a	dobozba,	
ezzel	gyorsítva	a	játékot.		

A kezdőjátékos kiválasztása:

Minden	játékos	csapjon	fel	egy	lapot	a	húzópakliból	az	asztal	közepére.	Az	ABC	sorrend	szerinti	első	
lapot	felcsapó	játékos	kezdi	a	játékot.	Döntetlen	esetén	az	érintett	játékosok	újabb	lapot	csapjanak	
fel	az	asztal	közepére.	A	felcsapott	lapokat	hagyjuk	az	asztal	közepén.	A	kezdőjátékos	vegye	
magához	a	vezető	játékos	jelzőt.

Tapasztalt játékosok számára alternatív kezdőjátékos választás: 

Minden	játékos	négy	helyett	öt	lapot	húz	kezdésnek	a	húzópakliból.	Minden	játékos	a	kapott	öt	
lapból	kiválaszt	egyet,	és	a	kiválasztott	lapot	képpel	lefelé	maga	elé	helyezi.	Amikor	minden	játékos	
kiválasztotta	a	lapját,	akkor	felcsapjuk	a	lapokat.	A	kijátszott	lapok	közül	ABC-be	rendezve	a	legelső	
lap	tulajdonosa	kezd.	Döntetlen	esetén	a	fentiek	szerint	kell	lapot	felcsapni.		

Kezdő piac: 

Minden	felcsapott	lapot	helyezzünk	az	asztal	közepére,	ez	lesz	a	játék	folyamán	a	piac.	A	
kezdőpiacon	legalább	annyi	lapnak	kell	lennie,	ahány	játékos	játszik.	A	piac	mellett	helyezzük	el	a	
húzópaklit,	és	a	szenátorok	pakliját,	mindenki	számára	könnyen	elérhető	helyen.
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TELEK FA-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +1 építőanyag
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Építkezés: +1 építőanyag

Belvárosi telkek  
3	játékos	esetén

Külvárosi telkek



A játék menete:

Minden	körben	a	vezetőjátékos	jelző	tulajdonosa	(röviden:	vezető)	meghatározza,	hogy	milyen	
szerepet	kíván	játszani.	Minden	játékosnak	el	kell	döntenie,	hogy	követi-e	a	vezetőt,	vagy	inkább	
elmélkedik	(és	lapot	húz).	A	kör	menete	pontosan:

1.) A vezető játékos vagy ... 

 „Elmélkedik“,	azaz	lapot	húz,	és	felveszi	a	kezébe.	Ebben	az	esetben	a	körnek	vége,	és	a	
6-os	pont	szerint	kell	folytatni;		vagy

 „Vezető szerepet játszik“,	amihez	egy	lapot	kijátszik	a	kezéből	a	játékostáblájára,	és	a	
rajta	lévő	szerepet	játsza	az	adott	körben:	Pártfogó,	Munkás,	Építész,	Kézműves,	Légiós	vagy	
Kereskedő.

2.) Amennyiben a vezető szerepet játszik, akkor a többi játékos az óramutató járásának 
megfelelő sorrendben eldönti, hogy  

 „Elmélkedik“	és	azonnal	lapokat	húz	(7-ik	oldalon	részletezve),	vagy

 a szerepet „követi“	és	ehhez	a	szereppel	megegyező	rendelés	kártyát	kijátszik	a	kezéből	a	
játékos	táblájára.

3.) Miután	minden	játékos	eldöntötte,	hogy	„elmélkedik”,	vagy	„követ”,	a	vezető	játékos	egyszer	
végrehajthatja	a	kijátszott	lapnak	megfelelő	szerepet,	majd	minden,	a	választott	szereppel	
megegyező	ügyfeléért	még	egyszer	végrehajthatja	az	akciót	(később	részletezve).

4.) Ezután	minden	játékos	aki	„követést”	választott	(és	kijátszott	egy	lapot),	az	óramutató	járásával	
megegyező	sorrendben,	egymás	után	végrehajthatja egyszer az akciót. Amennyiben 
valamelyik	játékosnak	van	a	választott	szereppel	megegyező	ügyfele,	akkor	ő	is	ügyfelenként 
még egyszer végrehajthatja	az	akciót	(akkor	is	ha	„elmélkedést”	választott).	

5.) Miután	minden	játékos	végzett	az	elmélkedéssel,	vagy	követéssel,	a	kijátszott lapokat a 
játékos	táblákról	a	PIACra	kell	helyezni.	

6.) Ezzel	a	vezető	játékos	köre	véget	ér.	A	vezető	játékos	jelzőt	eggyel	balra	kell	adni,	így	a	
következő	kör	vezető	játékosa	az	óramutató	járása	szerinti	következő	játékos.	Az	új	vezető	játékos	
az 1.) ponttal kezdi	körét	és	eldönti,	hogy	szerepet	választ,	vagy	elmélkedik.		

Szenátorok:

A	szenátorok	tetszőleges	szerep	vezetését	vagy	követését	teszik	lehetővé.	Amikor	rendelés	kártyát	
kellene	kijátszani,	helyette	a	szenátor	kártya	kijátszásával	az	aktuális	játékos	megválaszthatja,	milyen	
szerepként	kívánja	játékba	hozni.	Amennyiben	a	vezető	játékos	játszik	ki	szenátort,	akkor	a	többi	
játékos	csak	a	vezető	játékos	által	meghatározott	szerep	szerinti	rendelés	lapot		játszhat	ki	(vagy	
szenátort,	de	akkor	is	csak	a	megnevezett	szerep	helyettesítéseként).	
A	kijátszott	szenátor	lapok	soha	nem	kerülnek	a	PIACra.	Amikor	a	rendelés	lapokat	a	piacra	kell	
tenni,	akkor	a	kijátszott	szenátor	lapokat	a	szenátor	pakliba	kell	helyezni. 
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Petíció: 

Tetszőleges	szerep	vezethető	vagy	követhető	két	azonos	színű	rendelés	lap	kijátszásával,	mintha	egy	
szenátor	lap	került	volna	kijátszásra.	
Lehetséges	a	választott	szerepnek	megfelelő	két	lapot	is	kijátszani	(mint	egy	szenátor),	ezzel	a	
kézben	tartott	lapok	száma	csökkenthető.	Két	szenátort	azonban	nem	lehet	kijátszani!	

Elmélkedés: 

Amennyiben	vezető	játékosként	vagy	követés	helyett	úgy	dönt	egy	játékos,	hogy	„elmélkedik”,	akkor	
az alábbi három lehetőség közül egyet	választhat:		

1.) Egy szenátor lapot a kezébe vesz, későbbi	felhasználásra.	

2.) A	pakliból	a	kezébe	addig	húz	lapokat,	amíg	el	nem	éri	a	kézben	tartható	
maximum	lapok	számát,	a	kézlimitet	(kiinduláskor	a	kézlimit	5)	.

3.) Egy rendelés lapot húz a kezébe. Ezt	akkor	érdemes	választani,	ha	a	
kézben	tartott	lapok	száma	elérte	a	kézlimitet.	

Amennyiben	a	vezető	játékos	elmélkedik,	akkor	azt	a	többi	játékos	nem	követheti.	A	vezető	játékos	
köre	a	rendelés	kártya	húzása	után	azonnal	véget	ér,	és	a	vezető	játékos	jelzőt	balra	tovább	kell	
adnia.	A	kézlimit	ebben	a	játékban	túlléphető.	Az	elmélkedésnél,	amennyiben	a	játékos	egy	lapot	húz	
(az	1-es	vagy	3-as	pont	szerint),	akkor	az	lehet	a	kézlimit	felett.

Példakör:

1.
 lé

pé
s

2.
 lé

pé
s

1. játékos	kijátszik	egy	sárga	lapot,	
Munkás	szerepet	választva.

2. játékos egy szenátort	kijátszva	követi	őt.

3. játékos	az	elmélkedést	válaszja,	ezért	
azonnal	ötre	egészíti	ki	a	kézben	tartott	lapjait	
(aktuális	kézlimit).	

M 
I 
N 
D 
E 
N 
 
S 
Z 
E 
R 
E 
P 

SZENÁTOR

FOGADÓ

M
U
N
K
Á
S

Akciókiegészítés: Pártfogó   
akciókor a húzópakliból is 

felfogadható egy ügyfél (PIACról 
felfogadás előtt vagy után).

SÓDER

4. játékos	sem	akarja	követni,	így	az	elmélkedést	
választja.	Már	5	lapot	tart	a	kezében,	ezért	1	lapot	
húzhat	fel,	összesen	6	lapot	kézben	tartva.	



3.
 lé

pé
s

4.
 lé

pé
s

5.
 lé

pé
s
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1. játékos	két	munkás	akciót	
hajthat	végre,	egyet	a	kijátszott	
sárga	lapért,	egyet	pedig	az	
ügyfelei	között	lévő	munkásért.	

2. játékos	egy	munkás	akciót	
hajthat	végre	-	még	nincs	ügyfele.

3. játékos bár az elmélkedést választotta, egyszer mégis 
végrehajthatja	a	munkás	akciót	mivel	van	munkás	ügyfele.

Az	1.	játékos	által	kijátszott	sárga	lapot	a	piacra	kell	tenni.	
A	2.	játékos	szenátorát	a	szenátorok	paklijára	kell	tenni.	
Ezzel	az	1.	játékos	köre	véget	ér,	a	2.	játékos	lesz	az	új	vezető.

4. játékos	is	elmélkedett,	de	neki	nincs	az	ügyfelei	között	
munkás,	így	most	nem	is	hajthat	végre	akciót.		

FOGADÓ

M
U
N
K
Á
S

Akciókiegészítés: Pártfogó   
akciókor a húzópakliból is 

felfogadható egy ügyfél (PIACról 
felfogadás előtt vagy után).

SÓDER

BÉRHÁZ

M
U
N
K
Á
S

Ügyfélkorlát: +2

SÓDER

BÉRHÁZ

M
U
N
K
Á
S

Ügyfélkorlát: +2

SÓDER

M 
I 
N 
D 
E 
N 
 
S 
Z 
E 
R 
E 
P 

SZENÁTOR

Az 3. játékos táblája az
egy munkás lappal.

Az 1. játékos táblája 
egy munkás lappal.

A 2-es játékosnak a munkása 
ebben az esetben a szenátor 
(azaz a szenátor helyettesíti a 
munkás lapot).



A hat szerep:

Pártfogó – Ügyfelek felhajtása:

A	pártfogó	akció	végrehajtásakor	egy	
lapot	a	PIACról	a	játékos	tábla	bal 
oldala (ÜGYFÉL)	alá	kell	csúsztatni	úgy,	
hogy	annak	csak	a	szerep	része	maradjon	
látható.	Ez	a	kártya	lesz	a	játékos	új	
ügyfele.	Amennyiben	már	nincs	lap	a	
piacon,	akkor	az	akció	folyamán	semmi	
sem történik.  

A pártfogó akciót	minden	játékos	az	óramutató járásának	megfelelő	sorrendben	hajtja	végre.   

Amennyiben	a	piacon	nincs	elegendő	lap,	akkor	előfordulhat,	hogy	a	hátrébb	ülő	játékosoknak	már	
nem	jut	ügyfél.	Fontos,	hogy	az	ebben	körben	kijátszott	lapok	még	nem	a	piacon	vannak,	hanem	a	
játékos	tábláján,	így	nem	lehet	még	felfogadni	őket	ügyfélként.	A	frissen	felfogadott	ügyfeleket	még	
nem	lehet	felhasználni,	így	azok	újabb	akciót	nem	adnak.	

Az	ügyfelek	maximálás	számát	(ügyfélkorlátot)	mindig	meghatározza	a	játékos	befolyása.	Soha	nem	
lehet	egy	játékosnak	több	ügyfele,	mint	a	befolyása.	Minden	játékos	két	befolyással	kezd,	amelyet	a	
játékos	tábla	tetején	lehet	látni.			
A	felfogadott	ügyfelek	újabb	akciókra	adnak	lehetőséget	a	későbbi	körökben.	Amennyiben	egy	
játékos	az	ügyféllel	megegyező	szerepet	választ,	akkor	az	ügyfél	egy	plussz	akcióra	ad	lehetőséget.	

Például: A	játékos	tábláján	két	munkás	ügyfél	van.	A	vezető	játékos	munkást	választ.	Ekkor	ha	
a	játékos	egy	munkás	lappal	követi	a	vezető	játékost,	máris	három	munkás	akciót	hajthat	végre.	
Ugyanebben	az	esetben,	ha	a	játékos	az	elmélkedést	választja,	akkor	is	végrehajthat	két	munkás	
akciót.  

Munkás – Építőanyag begyűjtése:

A	munkás	akció	végrehajtásakor	egy	lapot	a	PIACról	a	
játékos	tábla	alsó	fele	(raktár)	alá	kell	csúsztatni	úgy,	
hogy	annak	csak	az	építőanyag	része	maradjon	látható.	
Ezt	a	kártyát	a	játékos	építkezéshez	vagy	eladáshoz	
használhatja	majd	fel.	Amennyiben	már	nincs	lap	a	
piacon,	akkor	az	akció	folyamán	semmi	sem	történik.		

A munkás akciót	minden	játékos	az	óramutató 
járásának	megfelelő	sorrendben	hajtja	végre.		
Amennyiben	a	piacon	nincs	elegendő	lap,	akkor	
előfordulhat,	hogy	a	hátrébb	ülő	játékosoknak	már	nem	
jut	építőanyag.	Fontos,	hogy	az	ebben	körben	kijátszott	
lapok	(hasonlóan	a	pártfogó	akcióhoz)	még	nem	a	
piacon	vannak,	hanem	a	játékos	tábláján,	így	nem	lehet	
begyűjteni	őket.
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AKADÉMIA
Kézműves akció végrehajtása 
után, azonnal végrehajtható egy 

elmélkedés akció. 

TÉGLA
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AKADÉMIA
Kézműves akció végrehajtása 
után, azonnal végrehajtható egy 

elmélkedés akció. 
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Ügyfélkorlát: +2

SÓDER

AKADÉMIA
Kézműves akció végrehajtása 
után, azonnal végrehajtható egy 

elmélkedés akció. 

TÉGLA

L
É
G
I
Ó
S

AKADÉMIA
Kézműves akció végrehajtása 
után, azonnal végrehajtható egy 

elmélkedés akció. 

TÉGLA

L
É
G
I
Ó
S



 

Építész és Kézműves – Építkezés:

Az	építészek	és	kézművesek	feladata	az	épületek	terveinek	
meghatározása,	és	az	épületek	újraépítése	a	porig	égett	
Rómában. 
Az	épületek	felépítése	általában	több	körig	tart.	Egy	játékos	
egyidejűleg	több	épületet	is	építhet,	de	az	épületek	különleges	
képességeit	csak	azután	használhatja,	ha	az	épület	teljesen	
elkészült. 

1. lépés: Alap lefektetése

Az	építész	vagy	kézműves	szerep	választásakor	lehetséges	egy	
lapot	KÉZből	kijátszani	egy	telekre,	mint	egy	leendő	épület	
alapja.		Vegyünk	el	egy,	a	rendeléslap	színével	megegyező	
belvárosi telket	és	helyezzük	rá	a	rendelés	lapot	(alap)	úgy,	
hogy	a	teleklapnak	csak	az	alja	látszódjon,	amely	megmutatja	
milyen	építőanyagból	mennyire	lesz	szükség	az	épület	
felépítéséhez.			
Két	esetben	NEM	lehet	rendelés	lapot	kijátszani	alapként:	

1.) Nincs már a lappal megegyező színű belvárosi telek.

2.) Amennyiben megegyező nevű lap van a játékos előtt, mint ami alapként kerülne 
kijátszásra: alapként, félkészen vagy felépített épületként.  Azonban annak nincs 
akadálya,	hogy	egy	másik	játékos	által	elkezdett	vagy	felépített	épületet	játszunk	le!	

Külvárosi telkek: A	képpel	lefordított	telkek	a	külvárosi	telkek.	Ezek	felhasználásához	két	
építész	vagy	kézműves	szerepet	kell	egyszerre,	egy	körben	végrehajtani.	Ezt	csak	akkor	lehet	
megvalósítani,	ha	legalább	egy	megfelelő	ügyfél	is	van	a	játékos	ügyfelei	között.	Amennyiben	sikerül	
a	külvárosi	telket	megszerezni	(a	két	építész/kézműves	szereppel),	akkor	azt	meg	kell	fordítani,	és	
a	továbbiakban	teljesen	úgy	használható,	mint	egy	belvárosi	telek.	Például	a	játékos	egy	kézműves	
szerepet	követ,	és	van	egy	kézműves	ügyfele.	A	téglaépület	telkei	már	elfogytak,	így	mindkét	akcióját	
(kijátszott	lap	és	egy	ügyfél)	egyszerre	felhasználva	tud	csak	téglaépülethez	való	telekhez	jutni.

2. lépés: Épület építése

Egy	épület	építéséhez	szükséges,	hogy	az	alapja	már	egy	telken	feküdjön	a	játékosa	előtt. Az 
épületeket	csak a rendeléslap	(és	a	telek)	által meghatározott építőanyagból	lehet	felépíteni.	
Előfordulhat,	hogy	egy	körben	történik	az	alap	lefektetése	és	az	első	építőanyag	felhasználása	is	
(amennyiben	a	játékos	több	építész/kézműves	akciót	tud	végrehajtani).		

Kézműves	akcióval	történő	építkezéskor	a	megfelelő	építőanyagot	KÉZből	kell	kijátszani,	és	a	fenti	
képen	látható	módon,	az	alap	és	a	telek	alá	helyezni	úgy,	hogy	az	építőanyag	kilátszódjon.		

Építész	akció	esetén	az	építőanyagot	a	RAKTÁRból	kell	az	alap	és	a	telek	alá	helyezni,	a	fenti	képen	
látható	módon.	A	későbbiekben	NINCS	különbség,	hogy	az	épület	kézműves,	építész	vagy	akár	
mindkét	akcióval	épült	fel.	Előfordulhat,	hogy	egy	épület	az	alap	lefektetésének	körében	azonnal	fel	
is	épül.
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KOLOSSZEUM
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D 
Ő

Akciókiegészítés: Légiós 
akciókor minden szomszéd egy 
ügyfele a kincstárba helyezhető.

KŐ

TELEK KŐ-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +3 építőanyag

KATAKOMBA

K
E
R
E
S
K 
E 
D 
Ő

Felépítés után azonnal:  
A játéknak azonnal vége. 

Pontozás a szabályok szerint.

KŐ

Rendelés kártya

Telek

Építőanyag a telek alá 
csúsztatva



3. lépés: Épület befejezése

Egy	épület	felépítéséhez	szükséges	egy	telek,	egy	ráfektetett	alap	(rendelés	kártya)	és	egy,	kettő	vagy 
három	építőanyag	(a	telekkártya	által	meghatározott	mennyiségben:	fa	és	sóder	esetén	mindig	egy,	
tégla	és	beton	esetén	mindig	kettő,	kő	és	márvány	esetén	mindig	három	építőanyag).

Amikor	egy	épületet	sikerül	befejezni,	akkor	a	teleklapját	
helyezzük	a	játékostábla	befolyás	része	alá	úgy,	hogy	az	
aranypénzek	(befolyás)	legyenek	láthatóak.		A	felhasznált	
építőanyagok	kikerülnek	a	játékból,	helyezzük	vissza	a	dobozba.	

A	befejezett	épületek	számos	előnyt	biztosítanak.	Minden	
épület	növeli a	játékos	befolyását,	a	játékostábla	befolyás	
részéhez	helyezett	teleklap	(aranypénzek)	segítségével.	
A befolyás korlátozza,	hogy	a	játékos	hány ügyfelet 
fogadhat	fel,	illetve	meghatározza	a	kincstárba helyezhető 
lapok	számát.	A	befolyáson	felül	minden	épületnek	van	
valamilyen	tulajdonsága,	amelyet	csak	az	épület	felépítése	
után	lehet	igénybe	venni	(az	épületek	részletezése	a	
szabályfüzet	hátuljában	található).	Ezért	az	épületeket	
mindenki	számára	jól	látható	módon	helyezzük	el.	

Az	épület	felépítésekor	azonnal	érvényre	jut	a	tulajdonsága,	
azaz	akár	az	építés	körében	azonnal	felhasználható.		

Az	első	próbajáték	alatt	az	épületek	tulajdonságait	hagyjuk	figyelmen	kívül.	A	felépített	épületek	
csak	a	befolyást	(ügyfél	és	kincstárlimit)	növelik	és	a	játék	végén	győzelmi	pontokat	adnak.

Légiós – Építőanyag rekvirálás (lefoglalás):

Minden	légiós	szerepért	a	következő	lépéseket	lehet	végrehajtani:	

1.) KÉZből	rendeléslapo(ka)t	(nem szenátort) kell	a	„Róma	rekvirál	...“-kártyára	lejátszani,	úgy,	
hogy	a	lejátszott	lapok	építőanyag	fele	jól	látható	legyen.	Minden	légiós	szerepért	maximum	
egy	lap	játszható	le.

2.) Ezután	a	légiós	bejelenti: „Róma rekvirál…“	-	felsorolva	a	lefoglalandó	építőanyagokat.

3.)	 Lejátszott	laponként	egy,	azonos	színű	építőanyagot	a	PIACról a RAKTÁRba	kell	helyezni.	
Amennyiben	a	légiós	egyfajta	építőanyagból	több	lapot	tett	le,	akkor	minden	lejátszott	lapért	
elvehet	egy	építőanyagot	a	PIACról.

4.) Minden szomszédos	(bal	és	jobboldalt	ülő)	játékosnak	a	KEZéből át kell adnia a légiósnak 
lejátszott	laponként	egy, azonos színű	építőanyagot,	amit	a	légiós	RAKTÁRába	kell	helyezni.

5.)	Amennyiben	valamelyik	szomszédnak	egy	megegyező	lapja	sincs,	akkor	fennhangon 
„Dicsőség Rómának!“	felkiáltással	kell	ennek	hangot	adnia.

6.)	Minden	lap	raktárba	gyűjtése	után,	a	„Róma rekvirál…“	lapra	kijátszott	lapokat	vissza	kell	
venni	kézbe.	Ezzel	a	légiós	szerep	véget	ér.
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TELEK KŐ-
ÉPÜLETNEK

Építkezés: +3 építőanyag

A befolyást a felépített épület 3-al növeli 
5-re. Ennek jelzéséhez a teleklapot a 

játéktábla Befolyás része alá csúsztatjuk.



A	légiós	szerep	végrehajtásakor	a	fenti	sorrendet	minden	esetben	szigorúan	be	kell	tartani,	különösen	
gyakorlatlan	játékosok	esetén.	Ezzel	elkerülhető	az	a	gyakori	hiba,	hogy	a	megszerzett	lapokat	
nem a RAKTÁRba,	hanem	KÉZbe	veszi	fel	a	játékos,	vagy	egy	másik	hiba,	miszerint	a	kör	elején	
kijátszott	lapokat	nem	veszi	vissza	a	kezébe.	Amennyiben	már	sikerült	begyakorolni	a	légiós	szerepet,	
akkor	elegendő	a	légiós	játékosnak	felmutatni	a	kezéből	a	szükséges	lapokat,	majd	a	PIACról	és	az	
ellenfelek	kezéből	begyűjteni	a	lefoglalt	lapokat	a	raktárba.	

Amennyiben	egy	játékos	több	légiós	szerepet	tud	játszani	(ügyfelei	miatt),	akkor	a	lapokat	egyszerre	
kell	a	Róma	rekvirál...	kártyára	helyezni.	Lehetséges	ugyanabból	az	építőanyagból	többet	letenni,	így	
egyszerre	több	azonos	színű	lapot	lefoglalni.	A	lapok	lejátszása	után	egyszerre	kell	az	építőanyagokat	
a	piacról	elvenni,	és	a	szomszédos	játékosok	kezéből	a	raktárba	tenni.	Ha	valamelyik	szomszédos	
játékos	nem	tud	a	rekvirálásnak	teljesen	eleget	tenni,	akkor	is		kézben	tartott	lapokból	annyit	át	kell	
adnia,	amennyit	csak	tud,	hogy	a	rekvirálásnak	minnél	jobban	eleget	tegyen.	
Ha	a	játékosnak	kevesebb	lap	van	a	kezében,	mint	ahány	légióst	végrehajthat,	akkor	a	felesleges	
légiós akciók elvesznek. 

A játékosoknak mindig nyíltan kell tartaniuk hány lapot tartanak éppen a kezükben. 
Példa az építőanyagok rekvirálására:
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1. játékos: Róma rekvirál... sódert!

Egy	kártya	áthelyezése	a	PIACról	a	
RAKTÁRba.

Minden	szomszéd	KEZÉből	egy	sóder	
kártya	lefoglalása	a	RAKTÁRba.

RÓMA REKVIRÁL ...
Minden légiós szerepért egy építőanyagot 
kell KÉZből kijátszani a Róma rekvirál 
kártyára.

Lejátszott laponként egy, azonos színű 
építőanyagot a PIACról a RAKTÁRba 
helyezhetünk. Ezután minden szomszédos 
játékos KEZÉből lefoglalhatunk lejátszott 
laponként egy azonos típusú építőanyagot.
A megszerzett lapokat a RAKTÁRba kell 
helyezni. 

A Róma rekvirál... kártyára kijátszott lapokat 
vissza kell venni KÉZbe. 

BÉRHÁZ

M
U
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K
Á
S

Ügyfélkorlát: +2

SÓDER

LATRINA

M
U
N
K
Á
S

Elmélkedés előtt 
eldobható egy lap a piacra.

SÓDER

LATRINA

M
U
N
K
Á
S

Elmélkedés előtt 
eldobható egy lap a piacra.

SÓDER

BÉRHÁZ

M
U
N
K
Á
S

Ügyfélkorlát: +2

SÓDER

BÉRHÁZ

M
U
N
K
Á
S

Ügyfélkorlát: +2

SÓDER



 

Kereskedő – Építőanyag eladása:

A	kereskedő	szerep	végrehajtása	folyamán	egy	építőanyagot	
lehet	eladni	a	raktárból.	Az	eladott	építőanyagot	a	raktárból 
a kincstárba	kell	helyezni,	a	játékostábla	jobb	oldalára,	
képpel	lefordítva.	Az	eladott	építőanyag	a	rajta	lévő	
aranypénzzel megegyező	mennyiségű	győzelmi pontot 
ér	a	játék	végén.	Így	egy	márvány	eladása	pont	ugyanannyi	
győzelmi	pontot	(3-at)	ér,	mint	egy	felépített	márvány	épület.	

A	kincstárban	lévő	lapok	száma	nyilvános	-	de	csak	a	lapok	
száma!	Az	eladáskor	mindenki	megnézheti,	milyen	lapot	ad	
el	a	kereskedő,	de	a	későbbiek	folyamán	a	kincstár	tartalmát	
senki	sem	ellenőrizheti.		

A	kincstár	mérete	korlátozott:	maximum	annyi	építőanyagot	
lehet	eladni,	mint	amennyi	a	játékos	befolyása.	Amennyiben	
már	van	annyi	lap	a	kincstárban,	mint	a	játékos	befolyása,	
akkor	újabb	kereskedő	szerepet	nem	hajthat	végre.

A	kereskedőbónuszt	a	játék	végén	kell	kiosztani.	Minden	játékos	felfedi	a	kincstárában	lévő	lapokat	
és	fajtánként	összerendezi.	Minden	építőanyagnál	külön-külön	megnézzük,	melyik	játékos	adta	el	a	
legtöbb	lapot,	és	az	megkapja	a	megfelelő	színű	kereskedőbónusz-jelzőt.	A	kereskedőbónusz-jelző	3	
pontot	ér	a	játék	végén.	Ha	valamelyik	építőanyagból	egyik	játékos	sem	adott	el,	vagy	több	játékos	is	
azonos	mennyiségben	adott	el,	mint	legtöbb,	akkor	egyik	játékos	sem	kapja	meg	a	jelzőt!	
 

A játék vége, és a pontozás:

A	játéknak	azonnal	vége,	ha	az	alábbi	feltételek	bármelyike	megvalósul:	

 A húzópakliból elfogynak a lapok.	A	játék	folyamán	bármikor	megszámolható	a	húzópakli,	
hogy	pontosan	tudjuk	meddig	tart	a	játék.		

 Az utolsó belvárosi telek elvételre kerül.	Az	utolsó	épületet	már	nem	lehet	befejezni.

 A Katakomba felépül.  
(a	függelékben	részletezve	vannak	az	épületek	speciális	képességei).

 A Fórum felépül és valamelyik játékosnál teljesül a feltétele: van mindenfajta ügyfele 
és mindenfajta építőanyaga a raktárban. A	feltételt	teljesítő	játékos	azonnal	nyer	(a 
függelékben	részletezve	vannak	az	épületek	speciális	képességei).

 Ha minden játékos „feladja” a játékot, egy játékost győztesnek megválasztva. 

A	játéknak	azonnal	vége.	Sem	az	aktuális	kört,	sem	a	függőben	lévő	szerepeket	nem	fejezzük	be.	
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ÁTRIUM
Kereskedő  akció 

végrehajtásakor építőanyag 
eladható a húzópakliból a raktár 

helyett (megnézés nélkül).

L
É
G
I
Ó
S

TÉGLA



 

Pontozás:

Amennyiben	a	játék	a	Fórum	felépülésével	végződik,	akkor	nincs	pontozás.	  
Egyéb	esetben	a	következőképpen	kell	kiszámolni	a	játék	végi	pontokat:

 Minden befolyás egy győzelmi pontot ér	(beleértve	a	játék	elején	kapott	két	befolyást	is).

 Minden játékos összeadja a kincstárban lévő építőanyagai értékét	(sóder	és	fa	1	
győzelmi	pontot,	a	beton	és	a	tégla	2	győzelmi	pontot,	míg	a	kő	és	márvány	3	győzelmi	pontot	ér).

 A kiosztott kereskedőbónusz három győzelmi pontot ér. 

 Két épület	(a	Szobor	és	a	Fal)	további győzelmi pontokat ér. 

A legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos nyer! 
Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek több lap 
maradt a kezében. Dicsőség Rómának!

Függelék – Az épületek és különleges képességeik:
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Akadémia (vörös,	3x)	Minden	körben,	amikor	kézműves	
szerepet	játszott,	utána	azonnal	egy	elmélkedés	akciót	
is	végrehajthat.	Ha	az	akadémiát	kézműves	akcióval	
sikerült	befejezni,	akkor	utána	azonnal	végrehajtható	egy	
elmélkedés.

Amfiteátrum (szürke,	3x)		Az	amfiteátrum	befejezése	
után	azonnal	végrehajtható	az	aktuális	befolyással	
(beleértve	az	éppen	megszerzett	befolyást)	megegyező	
számú	kézműves	akció.		

Átrium (vörös,	3x)
Kereskedő	szerep	végrehajtásakor	választható	a	
raktárból	eladás	helyett	a	húzópakliból	eladás.	Az	
eladott	építőanyagot	megnézés	nélkül	kell	a	kincstárba	
helyezni.	Egy	körben	akár	több	kereskedő	akció	esetén	is	
választható	a	húzópakliból	való	véletlenszerű	eladás.

Bazilika (lila,	3x)
Kereskedő	szerep	játszásakor	a	raktárból	eladott	
építőanyag	mellett	kézből	is	eladható	egy	építőanyag.	
A	kézből	eladott	építőanyagot	nem	kell	megmutatni	a	
játékostársaknak.	Ha	a	játékos	a	raktárból	nem	ad	el	
építőanyagot,	kézből	akkor	is	eladható	egy	építőanyag	a	
kincstárba	helyezve	azt.	

Bérház (sárga,	6x)	Az	ügyfelek	maximális	száma	2-vel	
megnövekszik.	Ez	a	tulajdonság	a	bérház	miatt	kapott	
befolyáson	felül	értendő!	

Börtön	(kék,	3x)	A	börtön	felépítése	után	egyszer,	
azonnal	elvehető	egy	ellenfél	már	felépített	épülete.	
Az	elvett	épületet	a	börtönre	kell	helyezni,	innentől	a	
börtön	felépítője	használhatja	a	tulajdonságát,	az	eredeti	

tulajdonos	számára	már	nem	használható.	Cserébe	a	
börtön	telkét	az	elvett	épület	tulajdonosának	kell	adni.	
A	játékos,	aki	elvesztette	az	épületet,	csak	az	épületet	
veszíti	el:	ha	az	ügyfelei,	a	kincstára,	vagy	a	keze	
szabálytalanná	válik	az	épület	nélkül,	akkor	sem	veszíti	el	
a	felesleges	lapokat.	
A	börtön	tulajdonosa	nem	vehet	el	olyan	épületet,	
amellyel	már	rendelkezik	(akár	felépítve,	akár	csak	
alapként),	de	egy	korábban	börtönnel	elvett	épületet	
elvehet	az	új	tulajdonosától.	 
Ha	az	elvett	épületnek	van	„felépítés	után	azonnal”	
tulajdonsága,	akkor	az	elvételkor	azonnal	végrehajtható.

Cirkusz (barna,	6x)	Építész	szerep	vezetéséhez	vagy	
követéséhez	bármilyen	lapot	kijátszhat	a	kezéből.

Csatorna (kék,	3x)	A	kör	végén	a	szerep	vezetéshez	vagy	
követéshez	kijátszott	lapokat	a	raktárba	lehet	helyezni	a	
piac	helyett.

Diadalív (vörös,	3x)	Építész	szerep	végrehajtásakor	
a	raktár	helyett	közvetlenül	a	piacról	is	építhető	egy	
megkezdett	épület.	Több	építész	szerep	végrehajtásakor	
a	játékos	szabadon	eldöntheti,	mennyi	építőanyagot	
használ	a	raktárból	és	mennyit	a	piacról.	A	piacról	szerzett	
lapok	nem	használhatók	épület	alapjaként,	azaz	csak	a	
már	megkezdett	épület	építhető.

Éléskamra (szürke,	3x)	Minden	ügyfél	akár	munkásként	
is	felhasználható.	Így	egy	munkás	szerep	vezetésekor	vagy	
követésekor	az	összes	ügyfél	felhasználható.	

Fal (szürke,	3x)	A	fal	megvéd,	amennyiben	valamelyik	
játékos	Légiós	szereppel	építőanyagot	rekvirálna.	A	fal	
csak	a	felépítőjét	védi	meg,	a	többi	játékosnak	ugyanúgy	
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be	kell	szolgáltatnia	a	rekvirált	építőanyagot.	Amennyiben	
a	fal	felépítője	úgy	dönt,	akkor	részt	vehet	a	rekvirálásban	
(és	átadhatja	a	rekvirált	lapot	a	légiósnak).	Ha	a	játékos	
elfelejtkezik	a	falról,	akkor	a	rekvirált	lapot	elveszíti,	nem	
követelheti	vissza.		A	fal	hatása	megegyezik	a	palánkkal,	
de	még	a	hídtól	is	megvédi	a	játékosát.
A	játék	végén	minden,	a	raktárban	maradt	2	építőanyag	
(lefelé	kerekítve),	1	győzelmi	pontot	ér.	

Fogadó (sárga,	6x)	Pártfogó	szerep	végrehajtásakor	
a	húzópakliból	felfogadható	egy	ügyfél.	A	felhúzott	
lapot	az	ügyfelek	közé	kell	tenni.	Lehetséges	először	
a	fogadóval	húzni	a	pakliból,	majd	utána	választhat	a	
fogadó	játékosa,	hogy	felfogad-e	ügyfelet	a	piacról,	de	
a	felhúzott	lapott	mindenképpen	az	ügyfelek	közé	kell	
tenni.	Az	ügyfelek	korlátját	(maximum	a	befolyással	
megegyező	számú)	figyelembe	kell	venni,	a	pakliból	sem	
fogadható	fel	több	ügyfél,	ha	a	játékos	már	elérte	az	
ügyfelek	korlátját.

Fórum (lila,	3x)	A	fórum	birtoklója	azonnal	nyer,	
amennyiben	minden	fajta	ügyfele	van	és	a	raktárában	
minden	fajta	építőanyag	megtalálható.	

Fórum, Ludus Magnussal kombinálva: Ha	a	Fórum	
és	a	Ludus	Magnus	is	felépült,	akkor	a	kereskedő	ügyfelek	
bármilyen	típusú	ügyfelet	helyettesíthetnek.	Azonban	egy	
kereskedő	csak	egy	ügyfelet	pótolhat.

Fórum, Lépcsővel kombinálva:	Amennyiben	a	fórum	
mindenki	számára	elérhető,	akkor	előfordulhat	hogy	több	
játékos	egyszerre	teljesíti	a	fórum	feltételeit,	megnyerve	a	
játékot.	Ekkor	a	rendes	feltételek	szerint	ki	kell	számolni	
a	győzelmi	pontokat	és	a	legtöbb	pontot	gyűjtő	játékos	
nyer. 

Fórum,  Éléskamrával kombinálva:	Ha	Fórum	
és	az	éléskamra	is	felépült,	akkor	bármilyen	ügyfél	
helyettesítheti	a	munkást.	Azonban	egy	ügyfél	csak	
egyfélének	számít.		

Fürdő (vörös,	3x)	Amikor	egy	új	ügyfelet	felfogad	a	fürdő	
játékosa,	akkor	azonnal	végrehajthat	egy,	az	új	ügyfélhez	
tartozó	szerepet.	Ezt	akár	láncban	is	végre	lehet	hajtani,	
azaz	a	fürdővel	szerzett	Pártfogóért	egy	újabb	ügyfelet	
fogadhat	fel	a	piacról.

Híd (szürke,	3x)	Légiós	szerep	végrehajtásakor	a	
Palánkkal	védett	játékostól	is	lefoglalható	az	építőanyag.		
Nem	csak	a	szomszédoktól,	hanem	minden	játékostól	
történik	a	rekvirálás	(4,	5	játékos	esetén).	
A	Fallal	védett	játékostól	Híddal	sem	lehet	rekvirálni.

Írószoba (kék,	3x)	Az	írószoba	befejezése	után	
minden	épület	befejezhető	márvány	építőanyaggal.	
Ez	a	tulajdonság	az	írószoba	felépítésének	körében	is	
használható.		

Iskola (vörös,	3x)	Az	iskola	felépítése	után	egyszer,	
azonnal	végrehajtható	annyi	elmélkedés	akció,	ahány	
befolyással	(beleértve	az	iskoláért	éppen	szerzett)	
rendelkezik	a	felépítő	játékos.		

Katakomba (kék,	3x)	A	katakomba	megépítésével	a	
játéknak	azonnal	vége,	az	aktuális	kört	sem	fejezzük	be.	A	
győztest	a	szokásos	módon	kell	megállapítani.	

Kert (kék,	3x)	A	kert	felépítése	után	egyszer,	azonnal	
végrehajtható	annyi	pártfogó	akció,	ahány	befolyással	
(beleértve	a	kertért	éppen	szerzett)	rendelkezik	a	felépítő	
játékos.	A	frissen	felfogadott	ügyfelek	azonban	az	adott	
körben	nem	biztosítanak	újabb	akciót.		

Kikötő (barna,	6x)	Munkás	szerep	végrehajtásakor	egy	
lap	kijátszható	kézből	a	raktárba,	mint	építőanyag.	Ez	
akkor	is	végrehajtható,	ha	a	munkás	szereppel	nem	kerül	
építőanyag	a	raktárba.		

Kolosszeum (kék,	3x)	Légiós	szerep	végrehajtásakor,	
a	rekviráláson	felül,	a	Kolosszeumba	vetheted	az	
ellenfél	megegyező	színű	ügyfeleit.	Az	oroszlánok	elé	
vetett	ügyfelek	lapjait	a	légiós	a	kincstárba	helyezheti,	
mint	zsákmányt.	Ha	nincs	hely	a	kincstárban,	akkor	
az	ellenfelek	ügyfelei	biztonságban	vannak.	Ha	az	
ügyfeleknek	csak	egy	része	fér	a	légiós	kincstárába,	
akkor		a	lehetséges	ügyfelek	közül	a	légiós	szerep	
végrehajtója	választhatja	meg,	ki	megy	az	oroszlánok	elé	
(és	a	kincstárba).	Az	oroszlánok	elé	vetett	ügyfelek	már	
az	aktuális	körben	sem	adnak	akciót	a	játékosuknak.	
A	palánk	és	a	fal	megvéd	a	Kolosszeum	hatása	ellen.	
Amennyiben	a	légiós	már	felépítette	a	hidat,	akkor	nem	
csak	a	szomszéd	játékosok	ügyfelei	vannak	veszélyben,	
hanem	minden	játékos	ügyfelei.		

Kovácsműhely (vörös,	3x)	A	kovácsműhely	felépítése	
után	egyszer,	azonnal	végrehajtható	annyi	munkás	akció,	
ahány	befolyással	(beleértve	a	kovácsműhelyért	éppen	
szerzett)	rendelkezik	a	felépítő	játékos.			

Latrina (sárga,	6x)	Elmélkedés	előtt	egy	lapot	a	kézből	a	
piacra	lehet	dobni.	

Lépcső	(lila,	3x)	Építész	szerep	végrehajtásakor	a	
raktárból	egy	építőanyagot	be	lehet	építeni	egy	ellenfél	
játékos	felépült	épületébe.	Az	így	feljavított	épület	
tulajdonsága	minden	játékos	számára	használhatóvá	
válik.	Amennyiben	egy	játékosnak	már	ugyanaz	az	épület	
megvan	felépítve,	nem	kapja	meg	duplán	a	tulajdonságát.		
A	‘felépítés	után	azonnal’	tulajdonság	nem	lép	újra	
érvénybe.  

Ludus Magnus (lila,	3x)	Minden	kereskedő	ügyfél	
tetszőleges	szerepnél	felhasználható.		
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Oltár (vörös,	3x)	A	kézben	tartható	lapok	száma	
kettővel	megnövekszik.	Az	oltár	hatása	a	temploméval	
összeadódhat.	

Palánk (barna,	6x)	A	palánk	megvéd	a	többi	játékos	
által	végrehajtott	légiós	szereptől.	Amennyiben	a	palánk	
játékosa	úgy	dönt,	akkor	részt	vehet	a	rekvirálásban	(és	
átadhatja	a	rekvirált	lapot	a	légiósnak).	Ha	a	játékos	
elfelejtkezik	a	palánkról,	akkor	a	rekvirált	lapot	elveszíti,	
nem	követelheti	vissza.	

Palota (Lila,	3x)	Szerep	vezetésekor	vagy	követésekor	
több	azonos	lap	és	szenátor	kijátszható.	Minden	kijátszott	
lap	egy	akcióra	ad	lehetőséget.

Piac (barna,	6x)	A	kincstár	mérete	kettővel	növekszik.	Ez	
a	növekedés	a	piac	felépítése	által	biztosított	befolyáson	
felül	értendő.

Rabszolgapiac (kék,	3x)	Minden	szerep	vezetése	
vagy	követése	esetén	minden	ügyfél	két	akcióra	ad	
lehetőséget.	Elmélkedés	esetén	az	ügyfelek	rendesen,	
csak	egy	akciót	biztosítanak!		

Szenátus (szürke,	3x)	Minden	kör	végén	a	szenátus	
felépítője	a	többi	játékos	által	kijátszott	szenátorokat	
felveheti	a	kezébe.	Szabadon	eldöntheti,	hogy	a	kijátszott	
szenátorok	közül	az	összeset,	néhányat	vagy	egyet	sem	
vesz	fel.	Ha	több	játékos	építi	meg	a	szenátust,	akkor	
körsorrendben	dönthetik	el,	hány	szenátort	vesznek	fel	
kézbe.	Ez	a	tulajdonság	a	szenátus	felépítésének	körében	
is	használható.

Szobor (lila,	3x)	A	szobor	tetszőleges	telekre	felépíthető.	
A	szobor	felépítéséhez	márvány	és	a	választott	telekhez	
tartozó	építőanyag	is	felhasználható.	A	választott	telek	
mutatja	meg	a	szoborhoz	szükséges	építőanyagok	számát	
és	a	szobor	által	adott	befolyást.	
A	játék	végén	a	felépített	szobor	a	befolyáson	túl	három	
győzelmi	pontot	ad.

Szökőkút (lila,	3x)	Kézműves	szerep	végrehajtásakor	
a	forrás	felépítője	akciónként	húzhat	egy	lapot	a	
húzópakliból.	A	felhúzott	lap	megnézése	után	kijátszható,	
mint	alap	(belvárosi	telekre),	újabb	akció	elhasználásával	
kijátszható	külvárosi	telekre,	beépíthető	mint	építőanyag	
egy	félkész	épületbe,	vagy	felvehető	kézbe.		Ez	a	
tulajdonság	a	forrás	felépítésének	körében	is	használható.

Templom (lila,	3x)	A	kézben	tartható	lapok	száma	
néggyel	megnövekszik.	A	templom	hatása	a	oltárral	
összeadódhat.	

Torony (szürke,	3x)	Minden	épülethez	felhasználható	
sóder	építőanyag.	A	külvárosi	telkek	felhasználásához	
elegendő	egy	akciót	végrehajtani,	a	szokásos	kettő	
helyett.	A	torony	tulajdonsága	akár	a	felépítés	körében	is	
használható.

Út (sárga,	6x)	A	kőépületek	bármilyen	építőanyaggal	
felépíthetők.	Ez	a	tulajdonság	akár	az	út	felépítésének	
körében	is	használható.

Városkapu (vörös,	3x)	A	márvány	épületek	tulajdonsága	
azonnal	használható	a	városkapu	felépítőjének,	amint	
a	márvány	épület	alapja	lefektetésre	került.	A	márvány	
épület	által	adott	befolyást	azonban	csak	az	épület	
felépítése	után	kapja	meg	a	játékos.	

Villa (kék,	3x)		A	Villa	bármikor	felépíthető	egy	építész	
akció	végrehajtásával	és	bármilyen	építőanyag	villába	
építésével.		

Vízvezeték (szürke,	3x)	A	vízvezeték	megépülte	után	
a	felfogadható	ügyfelek	száma	megduplázódik.	Ezután	
minden	patrónus	akció	végrehajtása	után	kézből	
kijátszható	egy	ügyfél	a	játékos	ügyfelei	közé.	Kézből	
akkor	is	kijátszható	ügyfél,	ha	a	játékos	nem	vett	el	
ügyfelet	a	piacról.	

Vomitorium (szürke,	3x)	Elmélkedés	akció	előtt	a	
vomitorium	felépítője	eldobhatja	az	összes	lapot	a	
kezéből.	Az	eldobott	rendelés	lapok	a	piacra,	míg	az	
eldobott	szenátorok	a	szenátorpakliba	kerülnek.

Játékvariáns

A	játékhoz	két	lapot	mellékelünk,	a	Cambridge	
Games	Factory	eredeti	kiadásával	megegyező	
játékvariánshoz.
Amennyiben	az	eredeti	(némiképpen	nehezebb)	
szabályvariánssal	szeretnénk	játszani,	akkor	az	
eddig	ismertetett	szabályokhoz	képest	a	következő	
módosításokkal	kell	játszanunk:	
-	A	játékelőkészületek	folyamán	a	Cirkusz	és	a	
Fórum	kiemelt,	vörös	kártyanévvel	írt	példányaira	
lesz	szükség.	A	normál	írásmódú	kártyákat	tegyük	
vissza a dobozba, azokra nem lesz most szükség.
-	Petíció	benyújtásához	HÁROM	egyforma	lap	
kijászása	szükséges.		
Minden más szabály megegyezik.
Jó	szórakozást	kívánunk!


