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Köszöntő
A 6. századra Konstantinápoly városa az ismert
világ egyik legnagyobb piacterévé nőtte ki magát.
Stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően (az
Aranyszarvnál, a Márvány-tenger mellett, Ázsia
és Európa találkozásánál) Konstantinápoly hamar
Róma utódja lett, és a középkori Eruópa legna-
nagyobb, leggazdagabb városa volt: a Városok
Királynője.

A játékban kereskedők bőrébe bújtok, akik va-
gyonukat gyarapítva, árukat termelve, tengeri
kereskedelmet folytatva igyekeznek minél több
hírnévre szert tenni. 
 

A játék célja
A játékban 2-5-en igyekeztek azon, hogy ti le-
gyetek Konstantinápoly legbefolyásosabb keres-
kedői. Áruszállítási szerződéseket kötve és telje-
jesítve, árukat adományozva, középítkezéseket

tot (HP /    ) gyűjteni.

Akinek a játék végén a legtöbb hírnévpontja van,
az Konstantinápoly legfontosabb és legbefolyá-
sosabb kereskedője, az nyeri a játékot.

Tartozékok
A játék tartozékai: 

•    szabályfüzet

játéktábla• 

5 játékostábla• 

106 szerződéskártya• 

22 hajókártya, méghozzá:• 

9 kis hajó (Parvus Dromo)  »

8 közepes hajó (Medius Dromo) »

5 nagy hajó (Magnus Dromo) »

5 piackártya• 

68 épületlapka, méghozzá:• 

24 termelőépület (vörös) »

18 kereskedelmi épület (sárga) »

12 segédépület (zöld) »

8 középület (lila) »

6 városfal (szürke) »

85 érme, méghozzá:• 

13 harmincaranyas  »

18 tízaranyas »

13 ötaranyas »

13 kétaranyas »

28 egyaranyas »

90 méghozzá:• 

10 luxuscikk (sárga) »

16 fegyver (fekete) »

20 iparcikk (vörös) »

20 fogyasztási cikk (kék) »

24 élelmiszer (zöld) »

20 fa lerakat (4-4 faházikó mind az öt szín- • 
ben: fekete, kék, zöld, vörös, sárga)

15 fa jelző: • 

5 hivatalnokbábu (minden színben 1) »

5 hírnévkorong (minden színben 1) »

5 termeléskorong (minden színben 1)  »

A tartozékok áttekintése
Az alábbi fejezetben az egyes játéktartozékokat
részletezzük.

A játéktábla
A játéktábla legfontosabb része maga a város, 
Konstantinápoly, ahol a játék során a megvásárol-
ható épületek, a piackártyák és a hajópaklik van-
nak. Alul található a hivataltáblázat, a faltáblázat
és a termelési táblázat. A játéktábla körül fut a
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hírnévsáv. Lásd még az illusztrációt a 4. oldalon.

A játékostáblák
Ezeken lesznek majd megvásárolt épületeitek, út-
ra kelt hajóitok, pénzetek és áruitok. Lásd még az
illusztrációt az 5. oldalon.

Szerződéskártyák
E kártyák más városok által igényelt árukat és az
oda utazni szándékozó utasokat jelölik. Áruitok 
és hajóitok révén teljesítitek majd e szerződéseket,
és jutalmul aranyat, valamint gyakran hírnévpon-
tokat kaptok.

Hajókártyák
E kártyák jelölik hajóitokat, amelyeket majd áruk-
kal és utasokkal megrakodva útjukra küldtök. A 
hajók ára és befogadóképessége méretüktől függ 
(kis, közepes és nagy hajók).

Piackártyák
E kártyák jelölik, hogy Konstantinápolyban éppen
milyen áron lehet vásárolni és eladni a különféle
árukat; ez folyamatosan változik a játék folyamán.

Épületlapkák
Ezek a lapkák a játék folyamán megvásárolható 
épületeket jelölik. Az épületek egy része árukat
termel, más részükkel aranyra, hírnévpontokra
válthatók az áruk, a többinek megint más hasz-
nuk van.
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1) hírnévsáv

2) a forduló összefoglalása

3) a megvásárolható termelő-
épületek helyei

4) a megvásárolható kereskedel-
mi épületek helyei

5) a következő fordulók piackártyái 

6) a megvásárolható segéd-
épületek helyei

7) a hajópaklik helyei

8) a megvásárolható középü-
letek helyei

9) e forduló piackártyája

10) a megvásárolható város-
falak helyei

11) a hivataltáblázat

12) a faltáblázat

13) a termelési táblázat

A játéktábla

1

22
3

4
5

6

7
8

9

10

11
12 13
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1) távoli célvárosok mezője

2) közeli célvárosok mezője

3) célkikötő

4) lerakatok

5) kezdőépület (Ager)

6) építési telkek

7) kincstár

8) főkönyv

9) raktár

Játékostábla

Érmék
A különböző értékű
aranyérmékkel hajókat,
épületeket vásárolhat-
tok, illetve hivatalokra
licitálhattok.

Árukockák
Ezek a különféle megtermelhető, megvásárolható,
eladható és behajózható árukat jelképezik. A kocka
színe határozza meg az áru típusát.

Lerakatok
Ezek a kis faházak a
tengerentúli városok-
ban megnyitott lera-
kataitok, és a szerző-
dések jobb kihaszná-
lásában segítenek. 

Jelzők
A játéktáblán ezekkel jelzitek, hogy milyen hiva-
talt viseltek, mennyi a termelésetek és hogy 
mennyi hírnévpontot gyűjtöttetek eddig. Minden-
kinek három jelzője van a saját színében: 

luxuscikk

fegyver

iparcikk

fogyasztási cikk

élelmiszer

hivatalnokbábu

termeléskorong

hírnévkorong

1
2 3 4

5
6

7 8

9
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Előkészületek
1) Játéktábla: A játéktáblát rakjátok ki az asztal 
közepére.
2) Szerződéspakli: Keverjétek meg a szerződés-
kártyákat, és a paklit képpel lefelé rakjátok le a 
játéktábla mellé.
3) Érmék: Értékük szerint válogassátok szét az érmé- 
ket, majd rakjátok azokat a játktábla mellé.

4) Árukockák: Típus szerint válogasátok szét az áru- 
kockákat, majd rakjátok azokat a játéktábla mellé.

5) Épületlapkák: A szükséges számú épületlapkát
rakjátok a játéktábla megfelelő (névvel, képpel és
színnel jelölt) épülethelyeire.

Mindig szükség van az összes középületre és város-
falra; a többi épületfajtánál a játékosszám számít. 
Két játékosnál egy-egy kell belőlük, három vagy 
négy játékosnál kettő-kettő, öt játékosnál pedig az
összesre szükségetek lesz.

6) Piackártyák: Keverjétek meg a piackártyákat, és 
egyet csapjatok fel az érvényes piachoz (ezt a pia-
cot egy mérleg különbözteti meg a másiktól).

Ezután a többi piackártya pakliját, képpel felfelé,
rakjátok a későbbi piaclapkák helyére (ez a másik
piachely, az, ahol nincs mérleg).

7) Játékostáblák: Mind kaptok egy játékostáblát, 
egy kis hajót (Parvus Dromo) és 30 aranyat. A
hajót a játékostáblátok mellé tegyétek, az aranyat  
pedig a játékostáblára, a kincstárhoz. A többi hajót
méret szerint válogassátok szét, és a paklikat rakjá-
tok le a játéktáblára a megfelelő helyekre.

8) Jelzők: Mind megkapjátok saját színetekben  
lerakatjaitokat, hivatalnokbábutokat, hírnévko-
rongotokat és termeléskorogotokat.

9) Korongok lerakása: Hírnévkorongotokat rak- 
játok le a hírnévsáv 0-s mezőjére, termeléskorongo-
tokat pedig a termelési táblázat első, 1-es mezőjére.

10) Bábuk lerakása: Hivatalnokbábuitokat ráz- 
zátok össze, majd véletlenszerűen rakjátok le azo-
kat egyesével a hivataltáblázat mezőire, balról 
jobbra haladva. Az első fordulóban ez határozza
meg majd a játéksorrendet is.

1) a játékos előtti rész

2) a még meg nem vett
lerakatok

3) játékostábla

4) kezdővagyon (30 
arany)

5) kezdőhajó (egy kis 
hajó)

6) hírnévkorongok (a 
hírnévsáv 0-s mezőjén)

7) megvásárolható termelő-
épületek

8) megvásárolható keres- 
kedelmi épületek

9) a későbbi piackártyák

10)  a segédépületek

11)  a hajópaklik (méret
szerint külön)

12)  a középületek

13)  az érvényes piackártya
(véletlenszerű)

14)  a városfalak

15)  a hivatalnokbábuk
(véletlenszerű)

16)  a termeléskorongok 
(a termeléstáblázat 1-es
mezőjén)

17)  az árukockák készlete
(típus szerint)

18)  az érmék készlete
(névérték szerint)

19)  a szerződéspakli

Előkészületek
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Az előkészületek végén (3 játékos)

1

2

3

45

6

7

8 9 10

13

16

11

14

17

12

15

1918
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A forduló menete
A játék fordulókból áll, minden forduló pedig
nyolc fázisból. A fázisok egy részében játéksor-
rendben cselekedtek, más részükben egyszerre.
A fordulók mindig egymás után következnek, az
alábbi sorrendben:

1) licitálás a hivatalokra

2) hajók mozgatása és szerződések teljesítése

3) termelés

4) épületek vásárlása

5) szerződéskártyák húzása

6) szerződések elvállalása

7) adományozás

8) a forduló vége

Az utolsó fázis (a forduló vége) két lépésből áll,
ezek egymás után hajtódnak végre. 

1. fázis: Licitálás a hivatalokra
Ebben a fázisban kiderül, hogy milyen hivatalt
fogtok viselni ebben a fordulóban: ez licitálással
dől el. Minden hivatalnak van valamilyen képessé-
ge, valamint a hivatalok határozzák meg a játék-
sorrendet.

Ez a fázis kirázólag a játéktábla hivataltáblázatán
játszódik: a táblázaton látjátok a hivatalok nevét
és szimbólumát. A hivatalok I-től V-ig vannak
számozva: ez egyben a játéksorrendet is jelöli, 
és az olyan fázisokban, ahol játéksorrendben cse-
lekedtek, először az cselekszik közületek, aki 
balról az első hivatalt viseli (ezé a legkisebb szám),
és így tovább, balról jobbra, míg mindenki sorra
nem kerül (az üres hivatalok természesen kima-
radnak). 

A licitálás menete
A licitálás játéksorrendben történik. Aki épp soron
van, az az aktív játékos, és választ egyet az alábbi

három lehetőség közül:

megtartja mostani hivatalát;• 

egy betöltetlen hivatalt választ;• 

egy betöltött hivatalt választ.• 

Ugyanaz a hivatal: Ha az aktív játékos nem akar
másik hivatalt, marad, ahol volt, nem mozgatja

következő játékos lesz az aktív játékos.

 

Betöltetlen hivatal: Ha az aktív játékos betöltetlen 

lerakva arra a hivatalra, amelyet választott magá-
nak; ezután átmozgatja erre a hivatalra a bábuját.

Betöltött hivatal: Ha az aktív játékos olyan hiva- 
talt választ, amelyet egy másik játékos visel, lega-
alább 1 arannyal többet kell licitálnia, mint ameny-
nyi arany már van azon a hivatalon. Ezután a hiva-
talt éppen betöltő játékos vagy emeli a licitet, vagy
passzol. Ha licitál, az aktív játékos licitál vagy pasz-
szol, és így tovább, míg egyikük nem passzol. Ek-
kor a vesztes lesz (vagy marad) az aktív játékos, és
egy másik hivatalt kell választania magának; ugyan-

Ha a vesztes elveszítette hivatalát, aktív játékosként 
azonnal átrakhatja bábuját arra a hivatalra, ahonnét 
a győztes átjött (amennyiben van ilyen). Ebben az
esetben nem kell semmit sem �zetnie. Ha nem 
akarja azt a hivatalt, egy másik hivatalt kell válasz-

nem, licitálásra kerül sor.

Miután az aktív játékos hivatalhoz jutott, az a játé-
kos lesz az aktív játékos, aki a játéksorrendben az
első olyan játékos, aki még nem volt aktív egyszer
sem. Miután mindenki volt legalább egyszer aktív
játékos, és miután már mindenkinek van hivatala,
a fázis véget ér, és a hivataltáblázatról az összes
aranyat vissza kell rakni a készletbe.

akkor licitjét nem kell ki�zetnie.
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Végül a fázis legvégén az a játékos, aki a Praefectus
Pretorio, kap egy olyan árukockát, amilyet az 

saurorum hivatalát viseli, kap a készletből 4 ara- 
nyat.

Alant egy példát olvashattok az 1. fázis végrehajtá-
sáról.

Példa: Felül látható a hivatalok elosztása a fázis kez- 
detén. A zöld játékos hivataláé a legkisebb szám, ő lesz
az első aktív játékos. Úgy dönt, 1 aranyat ajánl a vö-

játékos passzol. A zöld játékos lerak egy aranyat erre a
hivatalra és átrakja oda bábuját. A vörös játékos lesz
az aktív játékos. Úgy dönt, megfelel neki a zöld já-
tékos előző hivatala, és átrakja oda bábuját; ezért nem

Alant látható, hogy néz ki most a hivataltáblázat.

Példa: Balról számolva a kék játékos az első, aki még 
nem volt aktív játékos, így most ő lesz az. Úgy dönt,

Most a sárga játékos lesz aktív (a zöld játékos már volt

rum hivatalért, amelyet a vörös játékos visel. A vörös
játékos passzol, feladva hivatalát; a sárga játékos le-
rakja az 1 aranyat a hivatalra és átrakja oda bábuját.

Megint a vörös játékos lett az aktív (aki elveszíti a hi-
vatalát, aktív játékos lesz, akkor is, ha már volt aktív
játékos), és úgy dönt, nem foglalja el a sárga játékos
előző hivatalát. Ehelyett 1 aranyat ajánl a kék játé-
kos hivataláért (Praefectus Pretorio). A kék játékos
meg akarja tartani hivatalát, ezért 2 aranat ajánt, 
de a vörös játékos emeli a licitet: 3 arany. A kék játé-
kos passzol, odahagyva hivatalát. Ő lesz az aktív

Consul.

 

Most így néz ki a hivataltáblázat.

Példa: Már minden játékos volt legalább egyszer ak- 
tív játékos, és mindenkinek van hivatala, így a fázis
véget ér. A forduló további részében ez lesz a játék-
sorrend: sárga, vörös, zöld, kék. A hivatalnoktáblá-
zaton lévő 7 arany visszakerül a készletbe.
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2. fázis: A hajók mozgatása és a 
szerződések teljesítése
Ebben a fázisban egyszerre cselekedhettek, nem 
kell egymásra várnotok. Az első fordulóban ez a
fázis elmarad.

E fázisban hajóitok mozognak célkikőik felé, ha
már egy előző fordulóban útnak indultak (lásd a
18. oldalon).

A hajók
A kereskedelemhez hajókra van szükségetek. Há-
romféle hajó van: kicsi (Parvus Dromo), közepes
(Medius Dromo) és nagy (Magnus Dromo). A 
hajótípusok sebessége és befogadóképessége eltér
egymástól; egy adott típuson belül azonban min-
den hajó ugyanolyan.

Kis hajó: A leggyorsabb hajó, mindig egy fordu- 
ló alatt célba ér. Legfeljebb két árukockát bír el, és
nem szállíthat utasokat.

Közepes hajó: Elég gyors, de elég sokat is elbír.
Az esetek kétharmadában egy forduló alatt célba
ér. Legfeljebb négy árukockát bír el, és az egyik
árukocka helyett szállíthat egy utast.

Nagy hajó: A leglassabb, de legnagyobb befogadó- 
képességű hajó. Az esetek kétharmadában csak két
forduló alatt ér célba. Legfeljebb nyolc árukockát
bír el, és legfeljebb három árukocka helyett ugyan-
ennyi utast is szállíthat.

A játék kezdetén mindegyikőtöknek csak egy kis
hajója van, de idővel vásárolhattok kis, közepes és
nagy hajókat is, ki�zetve az árukat (6, 9 és 12 
arany, ahogy az a hajókártyák bal felső részén
látható).

A hajókártyák alján találjátok a hajó befogadóké-
pességét, vagyis hogy hány áruckockát, illetve utast
bír szállítani (ha egyáltalán). Ha nincs zárójeles
érték rajta (ti. a kis hajón), nem szállíthat utast.
Fontos, hogy a zárójel nélküli rész a teljes befoga-
dóképesség, és mind az árukockák, mind az utasok
ezt csökkentik: például egy közepes hajóba befér

négy árukocka vagy három árukocka és egy utas,
de nem fér bele négy árukocka és egy utas.

Amikor majd egy hajó útnak indul a 6. fázisban, 
a hajót az elvállalt szerződések függvényében a 
a játékostábla 1-es vagy 2-es célmezőjéhez kell
rakni (l. a 18. oldalon).

A szerződéskártyák
Csak akkor hajózhattok be árukat és utasokat, ha
erre szerződést kötöttetek. A szerződést felajánl-
hatja egy város aszerint, milyen egy vagy két áru-
kockára van szüksége, vagy pedig egy leendő utas.
Ilyesformán a szerződések vagy egy árukocka le-
szállításáról szólnak, vagy két árukockáéról, vagy
pedig egy utaséról.

A szerződéskártya telején látható, hány és milyen
színű árukocka leszállításáról szól; a mellalak 
pedig egy utast jelent.

Hajókártya  
(nagy hajó)

név (típus)

ár

kép

befogadó-
képesség

szállítható
utasok 
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a szerződés teljesítésénél, a kívánt áru(k) vagy az
utas célba juttatásáért.

A kártya aljáról leolvasható, hogy hány arany jár

Néhány szerződéskártya jobb alsó sarkában látha-
tó, hogy hány hírnévpont jár a szerződés teljesí-
téséért. Csak áruszállításért jár hírnévpont, utasok
szállításáért nem. 

A szerződéskártyákról az is leolvasható, hogy 
mennyi időt (ti. fordulót) vesz majd igénybe az elvállalt
szerződés teljesítése. Ez a hajó méretétől függ,
így a kártyán látható a három hajótípus képe,
és mellettük egyenlőségjel után egy szám: ennyi
fordulót vesz majd igénybe a hajóút.   

Ha az egyenlőségjel után egy “/” látható, az azt
jelenti, hogy olyan hajóval nem teljesíthető, tehát
nem is vállalható el a szerződés. Csak az utasszál-
lításos szerződések ilyenek, a kis hajók ugyanis
nem szállíthatnak utasokat.

A hajók útjukat a játékostábla 1-es (rövid hajóút)
vagy 2-es (hosszú hajóút) mezőjénél kezdik, annak
függvényében, milyen szerződéseket próbál meg
ez a hajó teljesíteni.

Ha például egy szerződéskártyán a három szám
1, 1 és 2 (felülről lefelé haladva), és a hajó, ame-
lyik teljesíteni igyekszik a szerződést, kicsi vagy
közepes (az első, illetve a második szám), az út
egy fordulót vesz majd igénybe (közeli célkikötő,
rövid hajóút). Ha viszont nagy hajó próbálkozik
ezzel (a harmadik szám), a távoli célkikötőbe 
csak két forduló alatt lehet eljuttatni a rakományt
(hosszú hajóút).

Hajó mozgatása, szerződés teljesítése
A fázisban mind mozgatjátok játékostáblátok-
hoz felrakott hajóitokat: mindegyik egy mezőt
halad balról jobbra (vagyis a célkikötő mezője 
felé). Minden hajó, amely az 1-es mezőnél van
(közeli célkikötő), átkerül a célkikötőhöz, így 
útja végére ért; ezután minden hajó, amely a 2-es
mezőnél van (távoli célikötő), átkerül az 1-es
mezőhöz. A hajók sosem vesznek el a tengeren,
sem viharok, sem kalózok nem fenyegetik őket,
minden hajó eléri végül a célját.

A szerződéskártyák

rakomány
(utas)

rakomány
(áru)

jutalom
(hírnévpont)

kis hajónál az
út hossza

kis hajónál az 
út hossza

kzepes hajónál
az út hossza

közepes hajónál
az út hossza

nagy hajónál
az út hossza

nagy hajónál
az út hossza

�zetség (arany) �zetség (arany)



+
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Minden hajó, amely elérte a célkikötőt, révbe ért,
és tulajdonosa megkapja a hajóhoz csatolt szerző-
déskártyák jutalmát. Az útjukat befejező hajók
ugyanennek a fordulónak egy későbbi fázisában
elvállalhatnak új szerződéseket (lásd a 18. oldalon).

Minden teljesített szerződésért annyi arany és 
hírnévpont jár, amennyi a kártya alján látható.
Ezután a teljesített szerződéskártyákat a dobott
lapokhoz kell raknotok. 

Csak áruszállításos szerződések teljesítéséért jár
hírnévpont, az utasok csak aranyat �zetnek vitel-
díjként.

3. fázis: Termelés
Ebben a fázisban egyszerre cselekedhettek, nem
kell betartanotok a játéksorrendet.

A készletből mind annyi és olyan árukockákat 
kaptok, amilyen szerepelnek saját termelő épüle-
teitek jobb alsó sarkában. Minden épületre rá is
rakjátok azt az egy vagy két árukockát, amit az
épület megtermelt ebben a fázisban.

Az első e fázisában még mindegyikőtöknek 
csak egy épülete lesz (az Ager), így mind két élel-
miszert kaptok; a két zöld kockát rá is kell rakno-
tok saját játékostáblátokon az Agerre.

Hajók mozgatása és szerződések teljesítése

1) Minden hajó egy mezőt halad onnét, ahol a 
a fázis kezdetén volt.

3) A célkikötőbe ért hajó befejezte az útját, a
szerződést teljesítette.

4) A játékos megkapja a szerződéskártya tel-
jesítéért járó jutalmat (arany és hírnévpont).

a célkikötő mezője

2) A hajók itt fejezték be mozgásukat.



A termelési táblázat

1) A játékos megvásárol egy terme-
lőépületet.

2) A játékos egy mezővel előrébb lép
termeléskorongjával.
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Az áruckockák és az érmék készlete elvileg végte-
len; ha bármelyik készlete kifogyna, használjatok
valami helyettesítőt vagy vezessétek papíron az 
áruitokat, pénzeteket addig, amíg vissza nem ke-
rül elegendő a készletbe.

4. fázis: Építkezés
E fázisban a játéksorrendet betartva cseleked-
hettek: épületeket vásárolhattok, eladhattok és
vásárolhattok a piacon, valamint aktiválhatjá-
tok kereskedelmi épületeiket.

Épületek vásárlása
A játéksorrendet betartva mind vásárolhattok épü-
leteket: mind egyet-egyet vásárolhattok minden
épülettípusból (termelő-, kereskedelmi, segéd- és
középület). A városfal is épületnek számít, de csak
a Praefectus Urbi vásárolhat városfalat (lásd a 25.
oldalon).
Minden megvásárolt épületért annyi aranyat kell
visszaraknotok a készletbe, amilyen szám látható 
az épületlapka bal felső sarkában. Ezután a lapkát
játékostáblátok egy üres építési telkére kell lerak-
notok - hogy pontosan melyikre, annak semmi
szerepe nincsen a játékban, mindegyik építési te- 
lek ugyanolyan. A középületeket és a falakat leszá-
mítva senkinek sem lehet a játékostábláján két
ugyanolyan nevű épülete - például egyikőtöknek
sem lehet két Hospitiuma.

Az épületek típusai
A gazdagsághoz és hírnévhez csak úgy juthat-
tok el, ha többféle épületet is birtokoltok. A játék-
ban öt épülettípust találtok, mindegyik másképpen
segít titeket. Az épülettípusokon belül az egyes
képességei, költsége is eltérő: az egyes épületek 
táblázatát a 26-28. oldalon találjátok.

Termelőépületek
A vörös keretű épületek talán a
legfontosabbak, mert ezektől
függ egyrészt, hány szerződés-
kártyát húztok, másrészt pedig

ezek termelik azokat az árukat, amelyeket majd a
szerződések keretében a tengeren túlra szállítotok
vagy eladtok a piacon.
Amikor egyikőtök vásárol egy termelőépületet, a
termelési táblázaton egy mezővel előrébb kell
mozgatnia termeléskorongját. A termeléskorong-
ok pozíciója határozza majd meg, hogy az 5. fá-
zisban hány szerződéskártyát fogtok majd húzni
(lásd a 18. oldalon).

Minden megvásárolható termelőépület jobb szé-
lén látható egy betű (A, B, C vagy D); a betű az

 

építési engedélyre utal. Mind csak akkor vásárol-
hattok meg egy termelőépületet, ha korábban
már vásároltatok legalább egy olyan termelőépü-
letet, amely eggyel “gyengébb” engedéllyel bír. 
Ha például egyikőtök meg szeretne vásárolni egy
C-s termelőépületet, ezt csak akkor teheti meg, 
ha játékostábláján van legalább egy B-s termelő-
épület. Minthogy a játékot úgy kezditek, hogy
van egy A-s épületetek (az Ager), már az első
fordulóban vásárolhattok B-s termelőépületeket.

 



Termelőépület vásárlása

1) Jenő nem vásárolhatja meg a D-s
épületet, mert még nincs C-s épüle-
te; kénytelen beérni egy B-s épület
megvásárlásával.
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Példa: Az első forduló építési fázisában járunk. Min- 
denkinek egy termelőépülete van, a játékostáblájára
nyomtatott A-s Ager. Jenő a kezdőjátékos, ő vásárol-
hat először épületeket. Egy Vinariát néz ki magának
21 aranyért, azonban az D-s épület, és csak akkor
vásárolhatná meg, ha már lenne C-s épület játékostáb- 
láján. Ezért kénytelen beérni egy B-s Metallummal.

még egy kereskedelmi épületet: egy Emporiumot. 

A játéksorrendben Anita következik, ő egy A-s ter-
melőépületet vásárol 11 aranyért (Textrinum), vala-
mint egy Caupona kereskedelmi épületet 9 aranyért.
A 20 aranyat viszarakja a készletbe. Szeretne még
egy Textrinumot vásárolni, de ez lehetetlen: egyrészt
azért, mert a fázisban minden épülettípusból, így a
termelőépületekből is csak egyet vehet meg, másrészt 
pedig azért, mert a játékostábláján nem lehet két 
ugyanolyan nevű termelő-, kereskedelmi vagy segéd-
épület.
 

Kereskedelmi épületek

közvetlenül eladhatjátok árui-
tokat a Város lakosainak, hogy
cserébe aranyat és hírnévponto-

A sárga keretű épületek révén

kat kapjatok. Minden kereske-
delmi épület egyszer aktiválható
fordulónként: ekkor a bal alsó sarokban látható
árukockákat kell visszaadni a készletbe, cserébe
megkapva a jobb alsó sarokban látható mennyisé-
gű aranyat és hírnévpontot (lásd a 17. oldalon).

Segédépületek

féle bónuszaikkal, képességeik-
kel segítik cselekedeteiteket.

A zöld keretű épületek külön-

Például a Redemptor segédépü-
letet birtokolva olcsóbban vásá- 
rolhattok meg épületeket.

Középületek
A lila keretű középület építését

lapkákat vásárolva) nagy hírnév-
re tehettek szert: egy-egy ilyen

szírozása 3-6 hírnévpontot biz-
tosít számotokra.

A középületek lapkái négy párt
alkotnak. A párok tagjai ugyan-
annyi hírnévpontot érnek, de az
áruk különböző. Amikor vala-
melyikőtök megvásárol egy középületet, eldönti,
hogy melyik épületből hány hírnévpontosat akar,
majd abból a párból a drágábbat kell megvennie (ha

szírozása után korongotokkal annyit léptek a 
hírnévsávon, amennyi hírnévpontot az adott lila 
épületlapka biztosít.

Példa: Az egyik forduló építési fázisában Márk úgy

és még senki sem vásárolt középületet. Csak a két



15

legolcsóbb párra van elég pénze (21/24 arany a 3,
illetve 32/36 arany a 4 hírnévpontot érőért). Úgy

épületlap 21, illetve 24 aranyba kerül. Bár szíve-
sebben venné meg az olcsóbbat, nem teheti, és kényte-
len a drágábbat megvenni, 24 aranyat beadva a
készletbe.

középületet. 45 aranya van. Nem veheti meg az 5
hírnévpontos, 45 aranyba kerülő lapkát, mert annak
50 aranyba kerülő párja még elérhető. Ha 4 hírnév-

a drágábbért, nem vehetné meg 32 aranyért az ol-
csóbbat. Végül úgy dönt, a megmaradt 3 hírnévpon-

A városfalak
A város falainak építésével is
hírnévhez juttok, de azonnali
jutalomban is részesültök. Min-
den falszakasznak van valami
képessége, ami megvásárlása
után használható (általában
fordulónként egyszer).

A városfalak a játék végén hírnévpontokat adnak,
méghozzá annak függvényében, hány városfalat
vásároltatok meg; minél több falat vásárolt meg
valaki, annál több hírnévpontot kap:

1 városfal: 1 hírnévpont• 

2 városfal: 3 hírnévpont• 

3 városfal: 6 hírnévpont• 

4 városfal: 9 hírnévpont• 

5 városfal: 12 hírnévpont• 

6 városfal: 16 hírnévpont• 

Fordulónként összesen csak egy városfal vásárol-
ható meg: csak az a játékos vásárolhat városfalat,
aki a Praefectus Urbi hivatalát viseli.

A Consul elővételi joga
Az a játékos, aki a Consul hivatalát viseli, élhet
elővételi jogával, és megvehet olyan épületet, 

amit egy másik játékos éppen megvásárolna. Ha 

olcsóbbíthatja az építést kereskedelmi vagy segéd-
épületei révén (lásd még a 25. oldalon).

Példa: Jenő az aktív játékos, és úgy dönt, megépíti az
utolsó Metallumot. Azonban Anita, aki a Consul
hivatalát viseli, úgy dönt, él elővételi jogával, és ő
vásárolja meg a Metallumot. Beadja a készletbe a 20
aranyat, elveszi és játékostáblájára rakja a Metallum
lapkáját. Jenő immár nem tud Metallumot venni, 
de helyette vásárolhat egy másik termelőépületet.

akra, így nem használható akkor, amikor a Prae-
fectus Urbi városfalat építtet.

A Consul elővételi joga nem terjed ki a városfal-

Vásárlás és eladás a piacon
E fázis során az aktív játékos bármikor eladhat 
vagy vásárolhat árukat a város piacán.

A piacon megvásárolt árukat vagy azonnal fel kell
használnia az aktív játékosnak, vagy játékostáblá-
ja raktárrészére kell tennie. Amikor eladtok vagy
vásároltok, a készletből el kell vennetek annyi és
olyan árukockát, amennyit eladtatok vagy megvet-
tetek, és azokat játékostáblátok főkönyvrészére
kell raknotok. Ezek az árukockák csak azt mutat-
ják, hogy mit vettetek és mit adtatok el ebben a 
fordulóban, semmi más hatásuk nincsen; így biz-
tosítjátok, hogy nem haladjátok meg szándékolat-
lanul a piaclimitet. A forduló végén a főkönyvek-
ről minden árukockát vissza kell tennetek a kész-
letbe.

Konstantinápolyban öt piac van, mindegyiken
mások az árak és az áruk, a környékbeliek igénye-
inek és vagyonának függvényében. Az öt piactér:

I Regio – Domus Regia: A császári palota köze-
lében, a város leggazdagabb részén.



Piackártya  

név
vásárlási/eladási
limit

eladási
ár

vételár

adomány
és jutalma
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III Regio – Portus Iulianus: Piactér a legfonto-
sabb kikötő közelében.

VI Regio – Forum Costantinum: A város legna-
gyobb piactere.

VII Regio – Opificies: Piac a kereskedők és a 
kézművesek negyedében.

Extra Regio – Porta Aurea: Piac a város legna-
gyobb kapuja közelében.

Minden piachoz tartozik egy piackártya, amely-
ről leolvashatjátok a piac árait.

Mindig fel van csapva a mérleggel jelölt piac-
téren egy piackártya, ez mutatja, hogy az öt piac-
ból melyik tart éppen nyitva, mit és mennyiért
lehet eladni, illetve megvásárolni. A többi piac-
kártya képpel felfelé a másik piactéren van, ezek
csak a következő fordulókban lesznek használva.

Ilyesképpen mind látjátok, hogy melyik piac lesz
nyitva a következő fordulóban.

Minden piackártyáról leolvasható, hogy milyen
árukat lehet eladni, illetve megvásárolni a piacon,
és hogy mennyiért.

Az első oszlop (     ) mutatja, milyen áruk adha- 
tók el és vásárolhatók meg, és hogy egy játékos
legfeljebb hány árukockát adhat el vagy vásárol-
hat meg az adott áruból ebben a fordulóban. Pél-
dául a Forum Constatninumon (VI Regio) bárme-
lyikőtök eladhat legfeljebb két élelmiszert (zöld
árukockát) vagy  vásárolhat legfeljebb két élelmiszert;
egyikőtök sem vásárolhat és adhat el ugyanabból
az áruból a piacon. Tranzakcióitokat a főkönyve-
tekre lerakott árukockákkal tartjátok számon.

A második oszlop (     ) mutatja, hogy mennyit
kérnek az egyes árukockákért a piacon: ennyi 
aranyat kell beadnotok a készletbe, ha megvesz-
tek egyetlen, adott típusú árukockát. Mind csak
olyan árut vásárolhattok, amit nem tudtok meg-
termelni; ez alól azonban kivételt jelent
az, akinek van Taberna segédépülete, ő olyan árut
is megvásárolhat, amit meg tud termelni.

Példa: Jenő egy kék árukockát szeretne venni (fo-
gyasztási cikk). Mivel nincs olyan termelőépülete, ami
ilyet termelne, képes erre. Be�zet 3 aranyat.
Ezután a készletből elvesz egy kék árukockát és lerak-
ja játékostáblája raktárrészére; utána elvesz egy má-
sikat is, és azt játékostáblája főkönyvrészére rakja,
annak jelzésére, hogy ebben a fordulóban már
végrehajtott egy fogyasztási cikkel valamiféle piaci
tranzakciót.

A harmadik oszlop (       ) mutatja, hogy mennyi-
ért lehet eladni a piacon egyetlen, adott típusú
árukockát: ha eladtok egy árukockát, cserébe ennyi
aranyat kaptok a készletből.

Példa: Jenőnek három zöld árukockája van (élelmi-
szer). Úgy dönt, elad kettőt az aktuális piacon, ami a
Forum Constantinum (mindhármat nem adhatja el,
mert az első oszlop mutatja, hogy az itteni limit két
zöld árukocka). Mivel egy zöld árukockáért 1 arany
jár, a két eladott élelmiszerért összesen 2 aranyat kap.



+
+
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A két eladott zöld kockát játéktáblája főkönyvrészé-
re rakja, így tartva számon a tranzakciót. Eután 
ebben a fordulóban sem nem vásárolhat, sem nem 
adhat el a piacon élelmiszert; azonban még eladhat 
vagy vásárolhat egy vagy két iparcikket (vörös),
valamint egy luxuscikket (sárga). Mivel korábban
már vett egy fogaysztási cikket, egyet még vehet,
de eladni sem egyet, sem kettőt nem adhat el. 
Fegyvert (fekete) sem nem adhat el, sem nem vásá-
rolhat, mivel a piackártyán nincs fegyver az első
oszlopban, a piacon nincs rá kereslet, sem kínálat.

7. fázis során milyen áruk adományozásával lehet
hírnévpontokhoz jutni (lásd a 20. oldalon).

Az utolsó oszlop (    ) azt mutatja meg, hogy a

Kereskedelmi épületek aktiválása
Kereskedelmi épületeitek révén aranyra és hír-
névpontja válthatjátok áruitokat. Az építkezési fá-
zis során az aktív játékos bármikor aktiválhatja
kereskedelmi épületeit, köztük azt is, amelyiket

ebben a fázisban vásárolt meg. Minden kereske-
delmi épület csak egyszer aktiválható fordulón-
ként, ezért az aktiváláskor felhasznált árukockákat
rajtuk kell hagyni, és csak a forduló végén szabad
eltávolítani azokat; így egyértelmű, hogy mely 
kereskedelmi épületek voltak már aktiválva és
melyek nem.

Aktiválásra csak olyan árukat használhattok, amit
meg tudtok termelni - vagyis egy játékos csak 
olyan árutípussal tud aktiválni, amilyenhez rendel-
kezik termelőépülettel.

Példa: Anita felhúzta már a Cauponát; ez a kereske-
delmi épület lehetővé teszi számára, hogy pontosan
két élelmiszer (zöld kocka) beadásáért cserébe kapjon
4 aranyat és 1 hírnévpontot. Van két élelmiszere, így
ezekez rárakja a Caupona lapkájára (jelezve, hogy
aktiválta az épületet), a készletből elvesz 4 aranyat és
korongját egy mezővel előrébbmozgatja a hírnévsávon.
A forduló végén a Caupona lapkájáról a készletbe rakja a
két árukockát, így a közvetkező fordulóban újra akti-
válhatja majd ezt a kereskedelmi épületet.

Kereskedelmi épület aktiválása

1) Anitának van élelmiszert adó terme-
lőépülete, valamint van két zöld kocká-
ja.

3) Elvesz a készletből 4 aranyat és lép
egyet korongjával a hírnévsávon.

2) A két zöld árukockát rárakja a Caupo-
nára annak jelzésére, ahogy aktiválta az
épületet.

4) A forduló végén a Cauponáról a két
árukockát visszarakja a készletbe.
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5. fázis: Szerződéskártyák húzása
E fázisban játéksorrendben mind szerződéskártyá-
kat húztok, méghozzá annak függvényében, hol
van a termelési táblázaton termeléskorongotok.
Termelési szintetek annyi, ahány termelőépületetek
van, és ez a szint határozza meg, hogy ebben a 
fázisban hány szerződéskártyát húztok:

1. termelési szint: 1 szerződéskártya húzása 
2. termelési szint: 2 szerződéskártya húzása 
3. termelési szint: 2 szerződéskártya húzása 
4. termelési szint: 3 szerződéskártya húzása 
5. termelési szint: 4 szerződéskártya húzása 
6. termelési szint: 4 szerződéskártya húzása 

7. termelési szint: 5 szerződéskártya húzása 

Habár lehet ötnél több termelőépületetek, a
7-esnél nagyobb nem lehet a termelési szint.

Példa: Évának négy termelőépülete van, tehát 4-es a 
termelési szintje és 3 szerződéskártyát húz ebben a fázis-
ban. Márknak hat termelőépülete van, termelési szintje
tehát 6-os és 4 szerződéskártyát húz; Anitának nyolc
termelőépülete van, ami 7-es termelési szintet jelent 
(ennyi a maximum), és 5 szerződéskártyát húz.

A termelési szint megszabta mennyiségen felül
még mindenki felhúzhat annyi szerződéskártyát,
ahány felhasználatlan lerakata van (lásd a 20. 
oldalon).

hivatalát viseli, húz még három szerződéskártyát
(lásd a 25. oldalon).

Az a játékos, aki megvásárolta a “kártyahúzós”
városfalat, húzhat még egy szerződéskártyát (lásd
a 28. oldalon).

Ha bármikor kifogyna a szerződéspakli, az eldo-
bott szerződéskártyákat keverjétek meg, új szer-
ződéspaklit alkotva belőlük.

6. fázis: Szerződések elvállalása
Ebben a fázisban egyszerre cselekedhettek, nem kell
egymásra várnotok.

Most megnézitek szerződéskártyáitokat (azokat,
amelyeket most húztatok, illeve azokat, amelyeket
az előző fordulóból megtartottatok lerakataitok
segítségével, és titokban eldöntitek, melyikeket 
vállaljátok el. Aki a Consul vagy a Praefectus Urbi
hivatalát viseli, de nem használta ki annak képessé-
gét eddig, az eldobhat a kezéből legfeljebb két szer-
ződéskártyát, hogy ugyanennyi szerződéskártyát
felhúzzon a szerződéspakli tetejéről (lásd a 25.
oldalon).

Amikor elvállaltok egy szerződést, annak kártyáját le
kell raknotok egy olyan hajótokhoz, amely még
nincs a tengeren. A kártyára rá kell raknotok az 
egy vagy kért árukockát, és szükséges, hogy legyen
elég üres raktér ehhez a hajón (lásd a 10. oldalon).

Ha a szerződés utasszállításra szól, a kártyára nem
kerül semmi, de szükséges, hogy a hajó alkalmas
legyen utassszállításra (közepes vagy nagy hajó), és
hogy legyen rajta elég üres kabin (raktér).

Az egy vagy két áru leszállítására vonatkozó szerző-
dések teljesítéséhez egy vagy két üres raktérre van
szükség, és teljesítésük után majd 1 hírnévpont 
(jobb alsó sarok), valamint bizonyos mennyiségű
arany jár értük (bal alsó sarok). Utasszállításnál
nem jár hírnévpont, csak arany (alul középen), és
minden utashoz egy üres kabinra (raktérre) van 
szükség.

hajótokkal hány szerződést vállalhattok el.
A hajók raktere korlátozza egyedül, hogy egy

Miután mind elvállaltátok a szerződéseket és lerak-
tátok kártyáitokat és áruckokáitokat, megnézheti-
titek, hogy a többiek milyen szerződéseket vállaltak
el. Ezután a hajóitokat, amelyekkel legalább egy
szerződést elvállaltatok, játéktáblátok célkikötős
mezőihez kell raknotok: a 2-eshez, ha hosszú útra
indul a hajó, vagy az a 1-eshez, ha rövidre. Mivel
egy hajótokkal több szerződést is elvállalhattatok,
minden hajónál a leghosszabb távra szóló szerző-
dés (szóljon bár áru- vagy utasszállításról) határoz-
za meg, hogy a hajó milyen hosszú útra indul.



Szerződések elvállalása

szerződések kártyát, valamint a hozzá-
juk tartozó árukockákat.

1) A játékos hajóihoz rakja az elvállalt
2) A játékos ezeket a hajókat játékos-
táblája mezőihez rakja.
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lehet, nincs korlátozva: e mezők időbeli és nem
térbeli kiterjedést jelképeznek.

Az, hogy egy játékostábla mezőjénél hány hajó

A fázis végén el kell dobnotok az összes el nem 
vállalt szerződéskártyákat. Lerakataitok révén
azonban megtarthattok és így a következő fordu- 
lóra átvihettek szerződéskártyákat.

Példa: Jenő közepes hajójához lerakott egy olyan két-
árus szerződést, ami hosszú utat jelent (2 fordulót), 
valamint egy-egy egyárus és utasos szerződést, 
amelyek 1 forduló alat teljesíthetők. A szerződések
teljesítéséhez 4 (2+1+1) raktérre van szüksége, és ezek
közül az egyiknek kabinnak kell lennie. A hajó ezzel
meg is telt, nem vállalhat vele más szerződéseket.

Mivel a legmesszibb cél szabja meg a hajó útjának
hosszát, Jenő a hajó kártyáját játékostáblája 2-es
célmezőjéhez rakja, jelezve, hogy ez a hajó 2 forduló
alatt fut be majd a kikötőbe.

Távolsági bónusz
Ha egy hajó hosszú útra indul (2 forduló), tulajdo-
nosa azonnal kap 1 hírnévpontot. Ez a távolsági
bónusz hajónként jár, ha tehát valakinek két hajója
is hosszú útra indul, legalább egy-egy szerződést
vállalva, a játékos mindkettőért kap 1 hírnévpon-
tot (összesen tehát 2-t). A bónusz hajónként, és
nem szerződésenként jár, vagyis azért a hajóért, 
amely két hosszútávú szerződést vállalva fut ki, csak
1 hírnévpont jár bónuszként, nem 2.

Ha a hosszú útra (2 forduló) induló hajó nagy, 
még 1 hírnévpont jár távolsági bónuszként érte. 
Ez azt jelenti, hogy ha rövid útra indul bármilyen
hajó, nem jár érte távolsági bónusz; ha közepes 
hajó indul hosszú útra, 1 hírnévpont jár érte
távolsági bónuszként; ha pedig nagy hajó indul
hosszú útra, távolsági bónuszként 2 hírnévpont
jár érte (erre emlékeztet a játékostáblák 2-es
mezőire nyomtatott “hajótáblázat”). 

Kis hajó nem indulhat hosszú útra. 



20

Csak olyan hajók hajózhatnak ki, amelyek elvállal-
tak legalább egy szerződést, és hosszú útra csak 
ilyen szerződést elvállaló hajó indulhat; nem ha-
józhat ki olyan hajó, amelyik üres (nem vállalt el
szerződést), amelyik túl van terhelve, vagy nincs
rajta elég kabin a szállítani kívánt utasoknak.

Vásárlás és eladás a piacon
E fázis során bármikor eladhattok vagy vásárolhat-
tok árukat a város piacán. A piaclimitet most sem
haladhatjátok meg: a főkönyvetekhez lerakott 
árukockák korlátozzák lehetőségeiteket, és ha most
vásároltok vagy eladtok, ugyanúgy árukockákat kell
raknotok a készletből fökönyvetekhez. Innét csak
a forduló végén kerülnek le az árukockák. Az ela-
dásról és vásárlásról bővebben a 15. oldalon olvas-
hattok.

Kereskedelmi épületek aktiválása
A 4. fázisban nem aktivált kereskedelmi épületei-
teket most aktiválhatjátok (akár olyat is, amit 
ebben a fordulóban építetettek). Az továbbra is
igaz, hogy egy kereskedelmi épület fordulónként
csak egyszer aktiválható; ennek jelölésére akti-
váláskor az erre használt árukockákat az épület
lapkájára kell tenni, ahonnét majd csak a forduló
végén kerülnek vissza a készletbe. A kereskedelmi
épületek aktiválásáról bővebben a 17. oldalon ol-
vashattok.

Lerakatok vásárlása és használata
E fázis során bármikor vásárolhattok lerakatokat.
Mindegyikőtöknek négy lerakata lehet, az első 3,
to a második 4, a harmadik 5, a negyedik pedig 6
aranyba kerül. A megvárásolt lerakat a játékostáb-
la lerakatmezőjére kerül. Fordulónként egy játékos
csak egy lerakatot vásárolhat. A megvásárolt lera-
kat azonnal fel is használható.

Aki megvásárol egy lerakatot, az azonnal húzhat
egy szerződéskártyát a pakliból.

A lerakatok révén megtarthattok olyan szerződés-
kártyákat, amelyeket nem tudtok vagy nem akar-

tok felhasználni ebben a fázisban. Ha egyikőtök 
meg akar tartani egy szerződéskártyát, akkor azt
lerakja maga elé, és játékostáblájáról rárakja egyik
lerakatját. E fázis végén megmaradt szerződéskár-
tyáitokat el kell dobnotok, de a lerakatokkal meg-
védett szerződéskártyáitokat megtartjátok. Így a
következő fordulóban már előre tudtok tervezni.

E fázisban bármikor visszavehetitek a kezetekbe
félrerakott szerződéskártyáitokat - egyszerűen 
csak rakjátok vissza a szerződéskártyáról a lerakat-
ot játékostáblátokra. A kézbe visszavett szerződést
elvállalhatjátok, vagy pedig el kell dobnotok a 
fázis végén. Az így felszabadult lerakatokat azon-
nal felhasználhatjátok szerződéskártyák megvédé-
sére.

Hajóvásárlás
E fázis során bármikor vásárolhattok újabb hajó-

ződést tudjatok teljesíteni. Mivel a hajókártyák
mennyisége korlátozott, mindig hangosan be kell
jelentenetek hajóvásárlási szándékotokat, megje-
lölve azt is, milyen hajót szeretnétek venni. Erre
a többiek reagálhatnak. Ha többen szeretnék meg-
venni ugyanazt a hajót (például mert az az utolsó
ebből a fajtából), az veheti meg a hajót, aki előbb
van a játéksorrendben. Egy fordulóban mind csak
egy hajót vásárolhattok. A hajó ára a hajókártyán
látható, ennyi aranyat kell visszaadni megvásárlá-
sakor a közös készletbe. A hajókról bővebben a 10.
oldalon olvashatok.

Új hajóitokkal nyomban ki is hajózhattok. 

7. fázis: Adományozás
Ebben a fázisban egyszerre cselekedhettek.

Ha adománnyal támogatjátok az Egyházat, nő a
hírnevetek. A forduló piackártyájának negyedik
oszlopa (      ) mutatja meg, hogy hány és milyen
áruckockát fogadnak el adományként.



Példa az adományozásra

Példa az új piackártyára

1) Az eljö-
vendő piac
(A) átkerül
az érvényes
piacra (B).

2) Az új el-
jövendő pi-
ac (A) és az
az új érvé-
nyes piac 
(B).

A piackártya
adományoszlopa

21

Csak olyan árut adomá-
nyozhattok, amilyet ké-
pesek vagyok termelni is.
Ezután annyi árukockát
kell a készletbe rakno-
tok, amennyi a piackár-
tyán látható, hogy meg-
kapjátok a szintén itt
látható számú hírnév-
pontot.

Fordulónként egy játé-
kos csak egyszer adomá-
nyozhat.

Példa: Évának van egy luxuscikke (sárga), két fo-
gyasztási cikke (kék), három élelmiszere (zöld) és 
három fegyvere (fekete). A Forum Costantinum pia-
ca van épp nyitva. Éva nem adományozhat luxus-
cikket, mert ilyen áru nincs az adományoszlopban.
Fogyasztási cikket sem adományozhat, mert ahhoz
három kék árukocka kellene, de neki csak kettő van.
Fegyvert és élelmiszert viszont adományozhat, mert
mindkettőből van neki három árukockája; azonban
el kell döntenie, hogy melyiket adományozza. Úgy
dönt, fegyvert adományoz: visszarak a készletbe 
hárok fekete árukockát, és cserébe kap 3 hírnévpontot,
vagyis ennyi mezőt lép korongjával a hírnévsávon.

8. fázis: A forduló vége
Ez a fázis (kivéve akkor, ha a játék is véget ér a 
fordulóval), két lépésből áll:

1) Új piackártya
A későbbi piackártyák paklijának tetejéről a leg-
felső kártyát rakjátok át az érvényes piackártyák
paklijának tetejére: a következő fordulóban ez a
piac tart majd nyitva.

Példa: Ebben a fordulóban a Forum Costantinum 
volt az érvényes piac és a Porta Aurea volt az eljö-
vendő piac. E fázis első lépése során Jenő elveszi a
Porta Aurea kártyáját a következő piackártyák
paklijának tetejéről és Forum Costantinum 
tetejére rakja. A következő fordulóban a Porta Aurea
lesz az érvényes piac, és az Opi�ces, amelyik a Porta
Aurea alatt volt, lesz az eljövendő piac.

B

A

A

B



Példa a raktározásra 

1) Jenő kénytelen el-
dobni két árukockáját.

2) Éva megtartja egy-
etlen áruckockáját.

3) Anita mindkét áru-
kockáját elraktározza.
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ja, a legfelső kivételével az érvényes piacnál lévő
kártyákat keverjétek meg és a paklit képpel felfelé
rakjátok le a következő piackhoz. Amikor viszont
újra kifogy ez a pakli, nem tesztek így, és a játék
a következő forduló végén véget ér (ekkor ugyanis
nem lesz olyan eljövendő piackártya, amit átrak-
hatnátok az érvényes piackártyák tetejére).

Amikor először fogy ki a következő piacok pakli-

Példa: Az előző példát folytatva a következő forduló
végén Jenő elveszi az Opi�cies kártyáját a következő
piackártyák tetejéről és átrakja azt az érvényes piac-
kártyák tetejére. Ezzel a következő piackártyák pak-
lija ki is fogyott. Mivel még csak először fogy ki ez a 
pakli, Jenő elveszi az érvényes piacról az összes kár-
tyát, kivéve az Opi�cies lapját, megkeveri őket, majd
ezt a paklit képpel felfelé lerakja a következő piacok-
hoz. A véletlen úgy hozta, hogy az eljövendő a piac 
(vagyis a legfelső lap) a Domus Regiáé.

2) Raktározás, árukockák eldobása
A fordulók legvégén (kivéve ha a játék is véget ért)
minden megmaradt árukockátokat el kell raktároz-
notok vagy el kell dobnotok (a hajókon lévő áruk
nem tartoznak ide). Minden olyan árukockát, amit
nem tudtok vagy nem akartok elraktározni, vissza
kell raknotok a közös készletbe. Miután ezzel vé-
geztetek, új forduló kezdődik.

Mind egyetlen árukockát tudtok elraktározni. 
Azonban mindazok, akiknek van Horreumuk, 5
árukockát képesek elraktározni (lásd a 26. olda-
lon). Az elraktározott árukockákat a következő
fordulóban ugyanúgy használhatjátok, mint ami- 
ket majd megtermeltek a 3. vagy megvásároltok a
4. vagy a 6. fázisban. Az elraktározott árukat játé-
kostáblátok raktárrészén tároljátok.

Példa: Jenőnek három fogyasztási cikke maradt, Évá-
nak egy iparcikke, Anitának egy-egy fogyasztási és
luxuscikke, valamint neki van egy Horreuma is.
Jenő csak egy árukockát tarthat meg, kettőt el kell dob-
nia. Éva megtartja egyetlen árukockáját, és Anita is
megtartja mindkettőt a Horreum miatt.

A játék utolsó fordulójának végén nem dobtok el
árukockákat, mivel pontegyenlőség esetén ezek
dönthetik el a győzelmet (lásd a 23. oldalon).
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A játék vége, győzelem
A játék akkor ér véget, ha az alábbi két feltétel
egyike teljesül:

egyikőtök megvásárolja az utolsó középületet • 
(ezt a fordulót még befejezitek, a játék a 8.
fázis befejezése után ér véget);

másodszor is kifogy a piackártyák paklija (ké-• 
sőbbi piacok). Ez a 8. fázisban történik, és
még egy teljes fordulót játszotok utána. Ez
azt is jelenti, hogy legfeljebb (ha az első felté-
tel korábban nem teljesül) kilenc forduló
lesz a játékban.

Miután a játék véget ért, még hírnévpontokat
kaptok az alábbiak szerint:

Hajók a tengeren: Minden hajó, amely már útra 
kelt, most azonnal célkikötőjébe ér, és megkapjá-
tok a teljesített szerződésekért járó aranyat és
hírnévpontokat. Az aranyat kincstárotokba rakjá-
tok, a hírnévpontokat pedig lelépitek korongotokkal
a hírnévsávon.

Városfalak: Mind megnézitek, hogy hány hírnév-
pont jár az általatok épített városfalakért (lásd a 
28. oldalon). A hírnévpontokat korongotokkal
lelépitek a hírnévsávon.

Vagyon: Mind hírnévpontokat kaptok a kincstá- 
rotokban lévő arany után: 15 aranyanként 1 hír-
névpontot (lefelé kell kerekíteni). Ha például egyi-
kőtöknek 30 aranya van, egy másikótoknak pedig
40, mindketten 2 hírnvépontot kaptok. A hírnévpon-
tokat korongotokkal lelépitek a hírnévsávon.

Ezután már nem kaptok több hírnévpontot, így
a hírnévsávon elfoglalt pozíciótok határozza meg
végső helyezéseteket. Aki a legtöbb hírnévpontot
gyűjtötte, az győzött, ő Konstantinápoly legbefo-
lyásosabb kereskedője.

Egyenlőség esetén az érintettek közül az győz,
akinek több aranya van; ha ez is egyenlő, az győz,
akinek több árukockája maradt. Ha ez is egyen-
lő, az érintettek mind győztesek.



A végső pontszám kiszámítása

A már elindult hajók mind megérkeznek, ezekért is járnak hívnérpontok.

A városfalakért is járnak hírnévpontok.

A pénzért is járnak hírnévpontok.

Az utolsó forduló végéig megszerzett
hírnévpontok (a hírnévsávon).

A játékosok ennek megfelelően mozgatják korongjukat a hírnévsávon.

A hírnévkorongok megint mozognak.

A hírnévkorongok utoljára mozognak.

++ +
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+
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Példa: Véget ért az utolsó forduló. A hírnévsávon
Jenő (kék) korongja a 47-es, Éváé (vörös) a 45-ös, 
Anitáé (zöld) pedig az 52-es mezőn van. Az alábbi
lépéseket végrehajtva derül ki, hogy ki gyűjtötte össze
a legtöbb hírnévpontot, vagyis ki nyeri a játékot.

Már elindult hajók: Mind a hármuknak egy-egy ha-
jója van még úton; ezeket most átrakják saját célkikö-
tőjükbe. Éva kis hajója két szerződést vállalt, mind-
kettőt egy-egy áruval: most megkapja az értük járó 12
aranyat és 2 hírnévpontot, és korongját a hírnévsáv
47-es mezőjére mozgatja. Jenő nagy hajója három szer-
ződést teljesít, összesen öt áruval: 23 aranyat és 3 hír-
névpontot kap értük, és korongját a hírnévsáv 50-es
mezőjére mozgatja. Anita kis hajója csak egyetlen 
szerződést teljesít: 10 aranyat és 1 hírnévpontot kap, 
és korongját a hírnévsáv 53-as mezőjére mozgatja.

Városfalak: Éva két városfalat épített (3 hírnévpont),
Jenő csak egyet (1 hírnévpont), Anita egyet sem. Éva
korongját a hírnévsáv 50-es mezőjére mozgatja, Jenő
a sajátját az 51-esre, Anita korongja pedig marad az 
53-as mezőn.

Vagyon: Évának 17 aranya van, ez 1 hírnévpontot
jelent; Jenőnek 27 aranya van, ez szintén 1 hírnév-
pontot ér. Anitának 32 aranya van, ez 2 hírnévpon-
tot ér. Mindhárman eszerint lépnek a hírnévsávon. 
Éva 51, Jenő 52, míg Anita 55 hírnévpontot gyűj-
tött: a játékot Anita nyerte meg!

Ha valamelyikőtök 80-nál több hírnévpontot 
gyűjt, korongjával tovább halad előrefelé a hírnév-
sávon, de a hírnévpontok összesítésénél a mező érté-
kéhez hozzá kell adnia 80-at.

Egyéb szabályok
Az alábbiakban kiegészítő szabályokat találtok.

Az árukockák
Az árukockák különféle árufajtákat jelképeznek.
Egyes árufélék keresettebbek, másik értékesebbek.
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az egyes
árufajták iránt mekkora a kereslet és hogy meny-
nyire értékesek:

A hivatalok
Az alábbiakban az általatok viselt hivatalok 
képességeiről olvashattok.

Magister Officiorum (főfelügyelő)

tyák húzásának fázisában hárommal több kártyát
húz, így a következő fázisban több szerződésből
tud majd válogatni.

A játékos, aki ezt a hivatalt viseli, a szerződéskár-

Praefectus Pretorio (főlogisztikus)
A játékos, aki ezt a hivatalt viseli, az első fázis vé-
gén elvehet a készletből egy árukockát - de csak 
olyat választhat, amit meg tud termelni.

Szín Név Érték Kereslet

luxuscikk nagyon nagy nagyon kicsi

fegyver nagy kicsi

iparcikk közepes közepes

fogyasztási cikk kicsi nagy

élelmiszer nagyon kicsi nagyon nagy



Név Ár Termék Engedély

Ager (birtok) – A

Pistrinum (malom) 6 A

Venatoris Domus
(a vadász háza) 10 A

Textrinum 
(a takács háza) 11 A

Lignar
(asztalosműhely) 12 B

Cura 
(pásztorszállás) 16 B

Figulina 
(fazekasműhely) 17 B

Metallum
(bánya) 20 B

Armorum Faber
(fegyverkovács)

14 C

Fabr
(kovácsműhely)

18 C

Conflatorium
(öntöde) 23 C

Sculptoris Domus
(szobrászműhely) 17 D

Vinaria
(borászat) 21 D
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Comes Thesaurorum (kincstárnok )
A játékos, aki ezt a hivatalt viseli, a hivatalválasz-
tási fázis végén kap 4 aranyat.

Praefectus Urbi (városprefektus)
A játékos, aki ezt a hivatalt viseli:
Az építési fázisban megépíthet egy tetszőleges
városfalat;

vagy 

a szerződésfázisban eldobhat legfeljebb két szer-
ződéskártyát, hogy ugyanennyi lapot húzzon a
szerződéspakli tetejéről.

Consul (konzul)

Az építési fázisban, amikor egy másik játékos 
megvárásolna egy épületet, elővételi jogával élve
megvásárolhatja azt, lerakva az épületet saját
játékostáblájára (az elővételi jog városfal építésé-
nél nem érvényesíthető);

vagy

a szerződésfázisban eldobhat legfeljebb két szer-
ződéskártyát, hogy ugyanennyi lapot húzzon a
szerződéspakli tetejéről.

A Praefectus Urbi és a Consul képességei
Mivel mind a Praefectus Urbi, mint a Consul ké-
pessége fordulónként csak egyszer hasnzálható, 
a képesség használata után célszerű lefektetni 
ennek jelzésére a hivatalnokjelzőt.

Épületek
Alant az egyes épületek felsorolását találjátok,
képességeikkel együtt.

Termelőépületek

A játékos, aki ezt a hivatalt viseli:



Név Ár Eladás Bevétel

Caupona
(borozó) 9 4 arany +

Vestificina 
(szabóműhely) 9 5 arany +

Emporium
(áruda) 9 7 arany +

Armamentarium
(fegyverbolt) 9 10 arany +

Antiquarius
(könyvárus) 9 6 arany +

Hospitium
(fogadó) 9 5 arany 

Név Ár Képesség

Mensae
(bódék)

5 den, a piacon eladott áru-
ért kap plusz 1 aranyat.

Az épület tulajdonosa min-

Redemptor
(építási 

vállalkozó)
5

Fordulónként egyszer az
épület tulajdonosa eldob-
hat egy iparcikket (vörös
kocka), hogy egy épületet
5 arannyal olcsóbban ve-
hessen meg. Ezt csak ak-
kor teheti meg, ha elő tud
állítani iparcikket.

Taberna 
(vásárcsarnok) 5

Az épület tulajdonosa vá-
sárolhat a piacon olyan
árukat, amiket elő tud állí-
tani.

Horreum
(raktárház) 5

A forduló végén az épület
tulajdonosa egy helyett 
legfeljebb öt árukockát
tarthat meg játékostáblája
raktárrészén.

Név Ár Hírnévpontok

Hippodromus
(lóversenypálya) 21 3 HP

Domus Regia
(császári palota) 24 3 HP

Hippodromus 32 4 HP

Domus Regia 36 4 HP

Hippodromus 45 5 HP

Domus Regia 50 5 HP

Hippodromus 60 6 HP

Domus Regia 66 6 HP
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Kereskedelmi épületek

Segédépületek

Középületek



Név Ár Képesség

Moenia 
(városfal) 10

 : Fordulónként
egyszer a fal tulajdonosa
egy árukockáját beadhat-
ja a készletbe, hogy onnét
elvegyen egy olyat, amit
meg tudna termelni.

Moenia 10

 : Fordulón-
ként egyszer a fal tulajdo-
nosa három tetszőleges
árukockáját beadhatja a
készletbe 10 aranyért.

Moenia 10

 : Fordulónként egy-
szer, az 5. fázisban (szer-
ződéskártyák húzása) a 
fal tulajdonosa húz egy
szerződéskártyát.

Moenia 10

 : A fal tulajdono-
sa minden árukockáért,
amit megvesz a piacon,
2 arannyal kevesebbet

árukockáért).

Moenia 10

 : Az 1. fázis-
ban (licitálás a hivatalok-
ra) arra a hivatalra, ahol 
a fal tulajdonosának bá-
buja van, legalább 3 
arannyal kell licitálni 
(1 helyett).

 

Moenia 10

 : Fordulón-
ként egyszer a fal tulaj-
donosa 3-mal olcsóbban
vásárolhat hajót.
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A városfalak
A képességükön túl a városfalak mind hírnévpon-
tokat adnak a játék végén, annak függvényében,
hogy hány városfala van a játékosoknak (1, 3, 6, 9,
12 vagy 16 hírnévpont).

Opcionális szabály
Ha már jól ismeritek a játékos és ha mind bele-
egyeztek, használhatjátok ezt az opcionális sza-
bályt, bevezetve a szabadkereskedelmet.

A 6. fázisban (szerződések vállalása) szabadon
kereskedhettek egymás közt áruitokkal, aranya-
tokkal és szerződéskártyáitokkal. Hasonlót nem

áruval vagy arannyal szerződéskártyáért.

Példa: Anitának van egy szerződéskártyája, de nem
tudja vagy nem akarja elvállalni. Márkot érdekli ez
a kártya, így felajánl érte 1 kék árukockát. Anita
elégedetlen az árral, és kér még 1 aranyat az áru
mellé. Márk beleegyezik, az üzlet megköttetett.

Gyakran feltett kérdések
K: Amikor a hivatalokra licitálunk, látható, kinek
mennyi aranya van?
V: Nem feltétlen, csak ha szándékosan eláruljátok.
Ha akarjátok, aranyaitokat elrejthetitek a többiek
elől ebben a fázisban.

K: Megnézehem a többieknél lévő szerződéskártyá-
kat?
V: Igen. Célszerűbb is, ha a még el nem vállalt
szerződések kártyáit magatok előtt tartjátok az
asztalon, képpel felfelé.

K: Megnézhetem, milyen szerződéskártyákat raknak 
a többiek hajóikra?

ha mind beleegyeztek, játszhattok így is.
V: Elvileg nem, hogy ne húzódjon el a játék, de

K: Eldobhatom árukockáimat, ha úgy tetszik nekem?
V: Igen. Bár inkább kényszerűségből történik ez.

K: Ha megveszek egy termelőépületet, ami olyan 
árufajtát termel, amilyet eddig nem termeltem, ez
hogyan hat ki arra, hogy milyen árukat vehetek meg
a piacon?
V: Mivel csak a következő forduló elején kezd 
termelni ez az épület, e fordulóban még vehetsz
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olyan árut, amit ez az épület termelni képes.

K: Mi történik, ha kifogyok az építési telkekből játé-
kostáblámon?

mát, de ha mégis, a megvásárolt épületeket csak
rakd le játékostáblád mellé.

V: Semmi gond. Általában ez nem jelent problé-

K: Mi történik akkor, ha a Praefectus Pretorio hiva-
talát viselem, de elfelejtek elvenni egy árukockát
az 1. fázis végén a készletből?
V: Amint rádöbensz erre, kapsz egy árukockát a
készletből, de nem választasz, hanem a legértéke-
sebb árufajtából kapsz egyet azok közül, amit ké-
pes vagy megtermelni.

K: Ha hosszú útra (2 forduló) küldöm hajómat, ak-
akkor is megkapom a távolsági bónuszt, ha a távoli
célkikötős szerződés, amit elvállaltam, utasszállítás-
ról szól?
V: Igen. Akkor kapod meg a távolsági bónuszt, ha
a hajóddal elvállaltál legalább egy távoli célkikötős
(2 fordulós) szerződést. Ha a hajód nagy hajó, 
távolsági bónuszként nem 1, hanem 2 hírnévpon-
tot kapsz.

K: Csak A-s engedélyű termelőépületem van, de már
már az összes B-s engedélyű termelőépületet megvá-
sárolták a többiek. Ez azt jelenti, hogy a játék során
egyetlen termelőépületet sem fogok tudni megvásárol-
ni?
V: Nem, dehogy. Ha egy engedélytípus kifogy, 
azt mintha nem is lenne; a példádban C-s engedé-
lyű termelőépületet tudsz megvásárolni.

K: Kétárus szerződést elvállalhatok két hajóval?
V: Nem, minden szerződéshez egyetlen hajó ren-
delhető.

K: Mit jelent az, hogy csak olyan áruval aktiválhatok
kereskedelmi épületet és csak olyan árut adományoz-
hatok, amilyen árut meg tudok termelni?
V: Azt, hogy van legalább egy olyan termelőépü-
leted, ami ilyenfajta árut termel; azt azonban nem

követeli meg, hogy az általad ebben a fordulóban
megtermelt, vagy egyáltalán csak általad termelt
árukat aktiválhatsz vagy adományozhatsz, az áruk
származhatnak raktáradból, a piacról (ha van 
Tabernád), vagy szabadkereskedelemből (opcio-
nális szabály).

K: Ha van Taberna segédépületem, vehetek árut
a piacon, hogy aztán nyomban el is adjam ott?
V: Nem, egy árufajtából vagy vásárolsz, vagy 
eladsz, mindkettőt nem teheted meg.

K: Ha egy már útnak indított hajómban még van
elér üres hely, elvállalhatok vele újabb szerződéseket?

hajóiddal vállalhatsz el szerződéseket.
V: Nem, soha. Csak a még útnak nem indult

K: Ha meg akartam vásárolni egy épületet, de a 
Consul élt elővételi jogával, akkor megvásárolhatok
egy másik, ugyanilyen típusú épületet?

megvásárolhatsz egyet, és a megvásárlásra tett
sikertelen kísérlet nem számít vásárlásnak; ugyan-
akkor az elővételi jog használata a Consul számá-
ra sem számít épületvásárlásnak, vagyis (előtte 
vagy utána) ő is vásárolhat egy ilyen típusú épület-
et.

V: Igen. Egy fordulóban minden épülettípusból
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Poor and rich, strong and weak, Patrician and Plebeian, hear the words of the 
Tribune! He is one of you; he is primus inter pares – the first among equals!

Welcome to the seat of the most powerful empire of the ancient world – 
Rome... a city full of trade, politics, and intrigue. Its denizens come from 
backgrounds as varied and divided as the empire itself. But beneath those 
divisions they proudly share a common heritage – they are Romans. 
 
In Tribune, a board game for 2-5 players, you play as one of the great patrician 
families that once held substantial power and influence. Gain dominance over 

the seven controlling factions of the city, and use their resources 
to unite all of Rome under a common banner... yours. 

Become the most powerful family in Rome! Will 
the Legions stay faithful? Will you be honored 
with the favor of the Gods? Will you be hailed 
Tribune? Prepare to write history!

Tribune is © Heidelberger Spieleverlag. All rights reserved. Tribune is a trademark of Heidelberger Spieleverlag.

TM



1) licitálás a hivatalokra

2) hajózás, szerződések teljesítése

3) termelés

4) építkezés

épületek vásárlása• 

vásárlás, eladás a piacon• 

kereskedelmi épületek aktiválása• 

5) szerződéskártyák húzása

6) szerződések elvállalása

szerződések elvállalása• 

vásárlás, eladás a piacon• 

kereskedelmi épületek aktiválása• 

lerakatok vásárlása és használata• 

hajóvásárlás• 

7) adományok

8) a forduló vége

új piackártyaI) 

 raktározás, áruk kidobásaII)  

1) játéktábla lerakása

2) szerződéspakli megkeverése 

3) érmék szétválogatása

4) árukockák szétválogatása

5) az épületlapkák lerakása a játéktáblára

6) a piackártyák megkeverése és lerakása

7) a játékostáblák kiosztása, egy kis hajó és
30 arany kiosztása, a hajópaklik lerakása
a játéktáblára

8) lerakatok, hivatalnokbábuk, termelés- és hír-
névkorongok kiosztása

9) hírnévkorongok lerakása a hírnévsáv 0-s
mezőjére, termeléskorongok lerakása a 
termelési táblázat 1-es mezőjére

10) a hivatalnokbábuk véletlenszerű felrakása
a hivataltáblázat mezőire

Az előkészületek 

A forduló
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