


Az első játéknál az új 1. modul kártyáit (sötétvörös keretes akció-
kártyák és a híres rómainak kulcsaftkártyái - ezeket arany vonal 
jelöli) rakjátok vissza a játék dobozába, miként a többi modul
tartozékait is. Ha már kitapasztáltok az alapjátékot, kipróbálhat-
játok az új modulokat is.

A játék célja
A római császárok és az adóhivatal tisztviselői mindig is kreatívak voltak - külö-
nösen, ha a krónikusan üres kincstár feltöltése volt a cél. Vespasianus császár 
még a nyilvános illemhelyeket is megadóztatta, és mikor ezt fia, Drusus a sze-
mére vetette, azt válaszolta, hogy “pecunia non olet” - a pénznek nincs szaga.

Játékosként az ókori Rómában nyilvános illemhelyeket üzemeltettek, természe-
tesen a minél nagyobb bevétel reményében. Az a fontos, hogy a tehetős “ven-
dégek” a ti műintézményeteket látogassák, míg a szegényebbje a konkurenciát. 
De nem csak arra kell ügyelnetek, hogy a kuncsaftok mennyit fizetnek, hanem 
arra is, hogy mennyi ideig foglalják el a deszkákba vágott lyukakat mások elől.

Tartozékok szabályfüzet

70 kuncsaftkártya
15 szenátor, 20 polgár,
20 rabszolga, 15 pol-
gárnő

40 akciókártya

Új modulok

Alapjáték

6 latrina 60 fordulójelző

15 ötsestertius21 tízsestertius 42 egyses-
   tertius

18 híres római
    (1. modul)

12 akciókártya 10 eseménykár-
 tya (3. modul)

7 kegykártya
  (5. modul)

6 karrierkártya
   (4. modul)

18 latrinafejlesztés
(2. modul)



Előkészületek
Mind rakjatok le magatok elé egy latrinát. Minden latrinán három hely - 
lyuk - van  a kuncsaftok részére.

A kuncsaftkártyákat keverjétek meg és rakjátok le képpel lefelé húzópak-
liként. Mind húzzatok 2 kártyát és rakjátok le azokat a latrinátok fölé, az 
egyiket a bal szélső, a másikat a jobb szélső lyukhoz. Mindkét kártyátokra
rakjatok annyi fordulójelzőt, amilyen szám láthato az adott kártya bal 
felső sarkában.

Ezután mind húzzatok 5 kuncsaftkártyát és ezeket felhúzási sorrendben rakjátok le 
latrinátok alá, balról jobbra (az első kártya a latrina megjelölt sarka alá kerüljön). Ezek
öten a várakozó kuncsaftok.

Ezután keverjétek meg az akciókártyákat és rakjátok le azokat képpel lefelé húzópakli-
ként. Mind húzzatok 2 akciókártyákat, ezeket a kezetekbe veszitek. Az kezdi a játékot,
aki közületek legutoljára látogatta meg a mellékhelyiséget.

A játék menete
A kezdőjátékos kezdi a játékot, az óramutató járása szerint követitek egymást. Aki
épp a soron van - vagyis az aktív játékos - az alábbi fázisokat hajtja végre, ebben a
sorrendben:

1. Fordulójelzők eltávolítása
2. Sestertiusok begyűjtése

3. A latrina “feltöltése”
4. Akciókárta húzása

Így néz ki egy játékos illemhelye
az előkészületek végén. Felül
ülnek a lyukaknál a kuncsaftok,
alul várakoznak a többiek. A bal
oldali kártya az első a várakozók
közül. Utóbb, a játék során 5-nél 
többen is toporoghatnak latriná-
toknál.

7 Gunstkarten



1. Fordulójelzők eltávolítása
Az aktív játékos a latrináján “ülő” minden kuncsaftkártyájáról levesz
1 fordulójelzőt, viszarakva ezeket a készletbe.

A fordulójelzők száma mutatja meg, hogy még mennyi időt kell az
adott kuncsaftnak a latrinán eltöltenie. Minden kártya bal felső sar-
kában látható, hogy a latrinára rakás után hány fordulójelző kerül
a kártyára; ezekből az adott játékos minden fordulójában lekerül 1.

2. Sestertiusok begyűjtése
Ha egy kuncsaftkártyáján már nincs egyetlen fordulójelző sem, akkor
az aktív játékos annyi sestertiust kap a bankból, amilyen szám látha-
tó a kártya jobb felső sarkában. A pénzeteket úgy kell tartanotok, 
hogy a többiek jól láthassák, pontosan mennyi sestertiusotok van.

A pénz begyűjtése után a fordulójelző nélküli kuncsaftkártyát az
aktív játékosnak le kell vennie a latrinájáról. Az aktív játékos a le-
vett kuncsaftkártyát képpel feflfelé az eldobott kuncsaftkártyák
kupacának tetejére rakja.

3. A latrina “feltöltése”
Az aktív játékosnak latrinája üres és 
megürült lyukaihoz új kuncsaftokat 
kell helyeznie: minden üres lyukhoz
várakozó kuncsaftjai közül az ak-
tuálisan elsőt (a latrinája alatti kár-
tyák közül a bal szélsőt) kell lerak-
nia - ha ez lehetséges. Ezután a kár-
tyára a készletből annyi fordulójel-
zőt kell tennie, amilyen szám látható 
e kártya bal felső sarkában.

Bizonyos akciókártyákkal megvál-
toztatható a várakozó kuncsaftok 
sorrendje.



1. speciális eset:
A szenátorok méltóságukon alulinak
tartják rabszolga mellett végezni a
dolgukat; nem lehet rabszolgát sze-
nátor mellé vagy szenátort rabszolga
mellé lerakni.

2. speciális eset:

Két polgárnő meg tud osztozni egy 
lyukon. Az aktív játékos üres lyukhoz 
lerakhat egyből két polgárnőt, de 
olyan lyukhoz is lerakhat egy polgár-
nőt, ahol ül egy (de csak egy) polgár-
nő.

A második kártyát ilyenkor az első
fölé kell tenni.

A első várakozó kuncsaft, mint-
hogy szenátor, nem rakható az
üres helyre, mert jobb oldali
szomszédja egy rabszolga lenne.

Alapszabály, hogy az aktív  játékosnak üres lyukaihoz kuncsaftokat kell raknia; csak
akkor maradhat hely üresen, ha az első várakozó kuncsaft lerakásával szenátor rabszolga
mellé kerülne. Mindazonáltal az aktív játékos nem kötelezhető arra, hogy akciókártya 
kijátszásával érje el, hogy minden latrinahelye foglalt legyen.



A várakozók feltöltése

Ha egy játékosnak már nincs várakozó kuncsaftja, akkor azonnal (akkor is, mikor nem ő
van éppen soron) felhúz 5 kuncsaftkártyát és ezeket felhúzási sorrendben lerakja latri-
nája alá. 

Ha kifogy a kuncsaftpakli, akkor a dobott lapokat megkeverve alkossatok új húzópaklit.

Példa:

A középső latrinahely éppen megürült, új kuncsaftnak kell elfoglalnia. Az első vá-
rakozó kuncsaft azonban nem rakható oda, minthogy a szenátor mellé nem lehet
rabszolgát ültetni. Az aktív játékos vagy üresen hagyja a középső helyet (ennek is
megvan a maga előnye), vagy pedig egy akciókártya kijátszásával megváltoztatja
a várakozók sorrendjét - azonban ez utóbbira nem kötelezett.

4. Akciókártya húzása
Végül az aktív játékos húz egy akciókártyát és azt a kezébe veszi. Ezzel fordulója véget
is ért, bal oldali szomszédján a sor.



Akciókártyák kijátszása
Bárhány akciókártya lehet a kezetekben. Minden akciókártya alján látható egy szám, ez
azt mutatja meg, hogy összesen hány ugyanilyen akciókártya van.

.Kizárólag csak az aktív játékos játszhat ki akciókártyát. Az aktív játékos bárhány akció-
kártyáját kijátszhatja, és azt is szabadon eldöntheti, hogy mikor. Így például megteheti,
hogy fordulója kezdetén kijátszik egy akciókártyát, végrehajtja első fázisát (a forduló-
jelzők eltávolítását), majd megint kijátszik két akciókártyát, és csak ezután hajtja végre
második fázisát.

A kijátszott akciókártyát képpel felfelé egy külön pakliba, a dobott akciókártyákhoz rak-
játok. Ha kifogy az akciópakli, az eldobott akciókártyát megkeverve alkossatok új akció-
paklit.

A következő oldalon találjátok az akciókártyák felsorolását, részletezését.

A játék vége
Az nyeri meg a játékot, aki először összegyűjt egy bizonyos mennyiségű sestertiust.
Ez 2 játékosnál 30 sestertius, 3 játékosnál 25 sestertius, 4-6 játékosnál pedig 20 sester-
tius.

Variáns: A kuncsaftkártyák egyenlőbb kiosztása a játék elején

Ha úgy érzitek, az előkészületek során húzott 2 kuncsaftkártyánál túl nagy a szerencse
szerepe és emiatt egyesek előnybe, mások hátrányba kerülhetnek, az alábbi módon jár-
jatok el:

Keverjétek meg a kuncsaftkártyákat, majd csapjatok fel az asztal közepére kétszer annyit,
ahányan vagytok. Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorrendben
mindenki más vegyen el magának középről egy kuncsaftkártyát, lerakva azt saját latriná-
ja bal oldali lyukához. Ezután az óramutató járásával ellentétes irányban - kezdve a kez-
dőjátékos jobb oldali szomszédjával (ő választott az első körben utoljára) - mind vegyetek 
el középről még egy kuncsaftkártyát, lerakva azt saját latrinátok jobb oldali lyukához.



Az akciókártyák
Ha már elég tapasztaltak vagytok, a
sötétvörös keretes akciókártyákat is
keverjétek a többi közé. Minden ak-
ciókártya alján látható egy szám, ez
azt jelzi, hány ugyanilyen kártya van.

Az alapjáték akciókártyái
Azok az akciókártyák, amelyekkel a
várakozók manipulálhatók: 

I. Tolakodás: Vegyél ki bármelyik sorból egy 
kuncsaftot és rakd le azt ugyanezen sor legele-
jére.

II. Kihajítás: Vegyél ki bármelyik sorból egy 
kuncsaftot és rakd át azt egy másik sor végére.

III. Latrinacsere: Válassz ki bármelyik sorból 
egy kuncsaftot és cseréld ki egy másik sor egy 
kuncsaftjával.

IV. Törvénykezési szünet: Csapj fel 3 kun-
csaftkártyát. Válassz ki egyet és azt rakd le a 
saját sorod legeljére, a másik két kártyát pedig 
tedd a dobott lapokhoz.

Azok az akciókártyák, amelyekkel a
latrinán ülők manipuláhatók:

V. Villa Dixius: Rakd le ezt a kártyát a latri-
nád mellé. Latrinahelynek számít, ide is ültet-
hető kuncsaft. Amikor végez a rajta ülő (pol-
gárnők esetén az utolsó rajta ülő) kuncsaft, a 
kuncsaftkártyával együtt az akciókártyát is el 
kell dobnod. Minden hatás, ami latrinahe-
lyen lévő kártyára hat, a Villa Dixiuson is 
hat - kivéve, hogy ez külön latrina, így itt 
nem számít az 1. speciális eset (rabszolgák-
szentátorok).

VI. Sürgős eset: A latrinádon lévő kuncsaft-
kártyákról vegyél le összesen 2 fordulójelzőt.

VII. Pörgő üzlet: A latrinádon lévő kuncsaft-
kártyákról vegyél le összesen 3 fordulójelzőt, 
majd adj 1 sestertiust egy általad kiválasztott 
ellenfelednek.

VIII. Éves takarítás: A latrinádon lévő min-
den kuncsaftkártyáról vegyél le 1 fordulójelzőt.

IX. Romlott hal: Egy játékostársad latrináján
lévő egy kuncsaftkártyára rakj 2 fordulójelzőt.

X. Latrinapletyka: Egy játékostársad latriná-
ján egy olyan lyuknál, ahol két polgárnő van,
a két kuncsaftkártya közül arra, amelyiken ke-
vesebb fordulójelző van, rakj annyit, hogy 
mindkét kártyán ugyanannyi fordulójelző le-
gyen.

XI. Patkányinvázió: A saját latrinádban egy
kuncsaftkártyádról rakj át bárhány fordulójel-
zőt egy vagy több másik kuncsaftkártyádra.
 
XII. Rabszolgavásár/Szenátusi ülés/Piac-
nap/Népgyűlés: Minden kuncsaftfajtához
(rabszolga, szenátor, polgár, polgárnő) saját
kártya tartozik. Kijátszásakor a latrinákból és
a várakozó sorokból el kell dobni az összes
rabszolgát/szenátort/polgárt/polgárnőt; aki
már a latrinán ült, az olyan gyorsan távozik,
hogy egy fityinget se fizet. 

XIII. Összeesküvés: Minden játékos választ
egyet a latrináján ülő kuncsaftjai közül és el-
dobja azt; fizetséget nem kap érte. 

Azok az akciókártyák, ame-
lyekkel manipulálható a bevétel:

XIV. Rendkívüli adó: Majdnem minden 
kuncsaftfajtához saját kártya tartozik. Minden 
játékos (te is) annyi sestertiust visszarak a 
készletbe, ahány rabszolga/szenátor/polgár ül
a latrináján.

XV. Adomány: Akinek a legtöbb sestertiusa
van, az 2 sestertiust ad annak, akinek a leg-
kevesebb sestertiusa van. 

XVI. Gazdag rabszolgák: Az ebben a for-
dulóban a latrináról távozó rabszolgák dupla
pénzt fizetnek. 

Akciókártya, amellyel a többi
akciókártya manipulálható:

XVII. Megvesztegetés: Húzz 3 akciókártyát,
majd adj 1 sestertiust egy általad kiválasztott
ellenfelednek. 



Kiegészítő modulok
A dobozban öt kiegészítő modul található:
 - Híres rómaiak (1. modul)
 - Latrinafejlesztések (2. modul)
 - Események (3. modul)
 - Karrier (4. modul)
 - Az istenek kegye (5. modul)

A kiegészítő modulokat bármilyen kombi-
cióban vegyíthetitek az alapjátékkal; azon-
ban egyszerre ne használjatok két modul-
nál többet, nehogy túlságosan elnyúljon a
játék. Ahány modult használtok, annyi-
szor 5 sestertiusszal több kell a játék 
megnyeréséhez.

A modulok szabályai felülbírálják az alapjá-
ték szabályait. A kuncsaftkártyák forduló-
és sestertiusszámainál (pl. “több mint 4
forduló”) minden játékban lévő modult fi-
gyelembe kell venni - kivéve, ha egy sza-
bály ennek direkt ellemtmond.

1. modul:
Híres rómaiak

E modul 18 híres történelmi személyt
tartalmaz; éppúgy járnak a latrinára, 
mint bárki más, de oda belépve vagy 

onnét távozva segítenek nektek.

Előkészületek: A normál előkészületek
után keverjetek bárhány híres rómait a
kuncsaftpakliba.

Az egyes történelmi személyek
E híres rómaiak a vároakozók sorát
manipulálják:

I. Pompeius (szenátor): Amikor Pompei-
us betér egy latrinába, ennél a latrinánál
az összes várakozó polgár előremegy a
sor elejére.

II. Vergilius (polgár): Amikor Vergilius
betér egy latrinába, ennél a latrinánál a 
várakozók sora 7 kuncsaftra feltöltődik.

III. Livia (polgárnő): Amikor Livia betér
egy latrinába, fel kell csapni a kuncsaftpak-
li legfelső 5 lapját. Ezek közül a polgárnők
e latrina várakozó sora végére kerülnek, a
többi kártya pedig a dobott lapokhoz.
E híres rómaiak megváltoztatják
a kuncsaftkártyák elhelyezésének sza-
bályait:
IV. Caesar (szenátor): Caesar csak olyan
latrinába hajlandó betérni, ahol nincs sze-
nátor.

V. Vercingetorix (rabszolga): Amikor 
Vercingetorix betér egy latrinába, vele 
együtt behelyezhető e latrina mindkét má-
sik lyukához egy második - de csak férfi - 
kuncsaft. (A többi szabályt betartva, tehát  
csak a várakozók sorának legelejéről lehet
elvenni ezeket, rabszolga és szenátor nem 
ülhet egymás mellett, pláne együtt, stb.)

VI. Brutus (szenátor): Amikor Brutus be-
térne egy latrinába, de nem rakható le a kö-
zépső lyukhoz, helyette a bal oldali szom-
széd várakozó sorának végére kell rakni.

VII. Marcus Antonius (szenátor): Ami-
kor Marcus Antonius betér egy latrinába, 
lerakható olyan lyukhoz, ahol már van egy
polgár vagy szenátor.

E híres rómaiak az üldögélés ide-
jét manipulálják:

VIII. Ovidius (polgár): Amikor Ovidius
betér egy latrinába, ennél a latrinánál az 
összes többi kuncsaftkártyán lévő forduló-
jelzők mennyisége 3-ra változik. 

IX. Plinius (polgár): Amikor Plinius be-
tér egy latrinába, az összes többi játékos-
nak 2 fordulójelzőt kell szétosztania a saját
latrináján ülő kuncsaftjai között.



X. Crassus (szenátor): Amikor Crassus
betér egy latrinába, onnét el kell dobni
az összes olyan kuncsaftot fizetés nélkül,
akik csak 1 vagy 2 sestertiust fizetnének.

XI. Seneca (polgár): Amikor Seneca tá-
vozik egy latrinából, az összes ottani kun-
csaftkártyáról levehető 1 fordulójelző. 

E híres rómaiak a kuncsaftokért
járó sestertiusokat manipulálják:

XII. Spartacus (rabszolga): Amikor 
Spartacus távozik egy latrinából, a még
e latrinán ülő összes rabszolgáért 1 ses-
tertiust kap a latrina tulajdonosa.
XIII. Maecenas (polgár): Amikor Mae-
cenas távozik egy latrinából, a még e lat-
rinán ülő összes polgárét 1 sestertiust kap 
a latrina tulajdonosa.

XIV. Cicero (szenátor): Amikor Cicero
távozik egy latrinából, a még e latrinán 
ülő összes szenátorért 1 sestertiust kap a 
latrina tulajdonosa.

XV. Kleopatra (polgárnő): Amikor Kle-
opatra távozik egy latrinából, a még e lat-
rinán ülő összes polgárnőért 1 sestertiust 
kap a latrina tulajdonosa.

XVI. Flamma (rabszolga): Amikor Flam-
ma távozik egy latrinából, e latrina tulaj-
donosa 1 sestertiust kap minden egyes
várakozó kuncsaftja után.

XVII. Octavianus (szenátor): Amikor
Octavianus távozik egy latrinából, e lat-
rina tulajdonosa 1/2/3 akciókártyát a kezé-
ből a dobott lapokhoz rakhat, hogy kap-
jon 1/3/5 sestertiust.

E híres római az akciókártyák szerzé-
sében segít:
XVIII. Agrippina (polgárnő): Amikor
Agrippina távozik egy latrinából, e lat-
rina tulajdonosa húzhat 2 akciókártyát.

2. modul:
Latrinafejlesztések
E modul 18 fejlesztést biztosít az egyes
latrinahelyek (lyukak) számára; az ilyen
lyukak jobban jövedelmeznek vagy más
módon segítenek titeket.

Előkészületek: Az előkészületek során
ahányan vagytok, annyi lartrinafejlesztést
rakjatok ki az asztal közepére és csapja-
tok fel oda kétszer annyi kuncsaftkártyát.
Az óramutató járása szerinti sorrendben,
a kezdőjátékossal kezdve, mind vegyetek 
el magatoknak egy latrinafejlesztést vagy 
kuncsaftkártyát. Utána az óramutató járá-
sával ellentétes sorrendben, kezdve a 
kezdőjátékos jobb oldali szomszédjával 
(ő választott az előbb utoljára) mind ve-
gyetek el magatoknak valamit, majd végül 
még egyszer, újra az óramutató járása 
szerinti sorrendben. Mind két kuncsaftot 
kaptok (latrinátok bal és jobb oldali lyu-
kához), valamint egy fejlesztést - ezt rak-
játok le latrinátok egy általatok választott 
lyukához (ekkor még nem működik). 
Ezután csapjatok fel 6 latrinafejlesztést, a 
többit hagyjátok képpel lefelé a készlet-
ben.

Fejlesztés megszerzése: Amikor egy 
rabszolga távozik latrinátokból azért, 
mert lekerült róla az utolsó fordulójelző,
dönthettek úgy, hogy az érte járó pénz
helyett elveszitek a középre felcsapott 6
latrinafejlesztés valamelyikét. Amikor 
elvesztek egy latrinafejlesztést, helyette
azonnal csapjatok fel egy újat, hogy 6
fejlesztés legyen az asztal közepén.

Fejlesztés csak üres lyukhoz rakható 
(lehet olyan is, ahonnét éppen most távo-
zott a kuncsaft). Ezeket úgy rakjátok le,
hogy a kuncsaftkártyák majd ne takarják
el. Egy lyuknál csak egy fejlesztés lehet.



Már lerakott fejlesztés utóbb eldobható,
hogy a helyére lerakjatok egy új fejlesztést.

Fordulótokban bármikor aktiválhatjátok 
lerakott fejlesztéseiket, de egy fejlesztés 
fordulónként csak egyszer aktiválható.

A kuncsaftok leülését manipuláló fej-
lesztések:

I. Favizelde / II. Márványvizelde / III.
Aranyvizelde: Ha a lyuknál rabszolga/
polgár/szenátor van, lerakhatsz ide egy
második rabszolgát/polgárt/szenátort (úgy,
mint polgárnőt a 2. speciális esetnél).

IV-VI. Lefoglalva...: Van ilyen polgár, 
polgárnő és szenátor részére is. Ha a 
saját fordulóban ez a lyuk üres, oda a 
várakozók közül a legtávolabbi polgárt/
polgárnőt/szenátort rakod. Szenátor és
rabszolga ilyen módon se ülhet egymás
mellé.

VII. Válaszfal: Kizárólag e lyuknál nem 
számít az a szabály, hogy rabszolga és 
szenátor nem ülhet egymás mellett. 

Az üldögélési időt manipuláló fejlesz-
tések:

VIII. Szilánkok: Amikor újonnan ide-
kerül egy kuncsaftkártya, a kártya által
előírtnál 1-gyel kevesebb fordulójelzőt 
raksz rá - de legalább 1-et.

IX. Homokóra: Amikor újonnan ideke-
rül egy kuncsaftkártya, a kártya által elő-
írt mennyiségű fordulójelző helyett min-
dig 3-at raksz rá.

X. Súroló: Amikor újonnan idekerül
egy kuncsaftkártya, az előírtnál 2-vel
kevesebb fordulójelzőt raksz rá, ha amúgy
4 vagy 5 került volna rá a kártya alapján.

A fizetendő pénzt manipuláló fejlesz-
tések:

Általános szabály: Amikor a kuncsaft
rendesen távozik és fizet, a játékos meg-
kapja a kártyáján lévő sestertiusokat.

XI. Törlőrongy: Amikor újonnan ide-
kerül egy rabszolga, rakj a kártyájára 
2 sestertiust.

XII. Levendulaolaj: Mint a XI-es fej-
lesztés, csak polgárnőkkel.

XIII. Kis szökőkút: Mint a XI-es fej-
lesztés, csak polgárokkal.

XIV. Újság: Amikor újonnan idekerül
egy kuncsaftkártya, rakj a kártyára 1 
sestertiust.

XV. Pénzes szütyő: Amikor újonnan 
idekerül egy kuncsaftkártya, rakj rá 1
sestertiust, amennyiben 2 vagy 3 fordu-
lójelző jár neki a kártya alapján.

XVI. Duzzadó szütyő: Amikor újonnan 
idekerül egy kuncsaftkártya, rakj rá 2
sestertiust, amennyiben 4 vagy 5 fordu-
lójelző jár neki a kártya alapján.

Akciókártyákat adó fejlesztések:

XVII. Felmosó: Amikor újonnan ideke-
rül egy kuncsaftkártya, húzz 1 akciókár-
tyát a pakli tetejéről.

XVIII. Szemétlapát: Ha bármilyen okból
elkerül innét egy kuncsaftkártya, húzz 1
akciókártyát a pakli tetejéről.

Az egyes latrinafejlesztések



3. modul:
Események

E modul 10 eseménykártyát jelent, 
ezek a játék bizonyos pillanataiban -
hogy pontosan mikor, az rajtatok is 
múlik - eseményeket váltanak ki.

Előkészületek: Keverjétek meg az ese-
ménykártyákat és képpel lefelé húzópakli-
ként rakjátok le azokat az asztal közepére.
2 vagy 3 játékosnál csapjatok fel 2 ese-
ménykártyát, 4-6 játékosnál pedig 3 ese-
ménykártyát, majd ezekre rakjatok a kész-
letből annyi fordulójelzőt, amennyit az
egyes kártyák előírnak. Az előkészületek
során ne nyúljatok az eseménykártyákon
lévő fordulójelzőkhöz.

Amikor fordulójelzőket raktok a kuncsaft-
kártyákra (mert bemennek a latrinába vagy
romlott hal fogyasztása miatt, stb.), ezeket
a fordulójelzőket egy vagy több felcsapott 
eseménykártyáról kell levennetek. Ha egy 
eseménykártyáról leveszitek az utolsó for-
dulójelzőt, az esemény azonnal végrehaj-
tódik. Az események mindenkire hatnak. 
Ha egyszerre több esemény is végrehaj-
tódna, az aktív játékos határozza meg ezek 
sorrendjét.

A kiváltódott eseménykártyákat csak a
forduló végén pótoljátok, új eseménykár-
tyákat felcsapva és rájuk rakva a megsza-
bott számú fordulójelzőt. Így előfordulhat,
hogy nem tudtok már kártyáról elvenni
fordulójelzőt - ilyenkor a maradékot a
készletből veszitek el.

Abban a valószínűtlen esetben, ha kifogy-
nátok a fordulójelzőkből, találjatok ki 
valamit a pótlásukra.

A várakozókat manipuláló esemény-
kártyák:
I. Rabszolgalázadás: Minden rabszolga
a saját sorának elejére mozog.

II. Kenyeret és cirkuszt: Mindinki eldob-
hatja egy várakozó rabszolgáját - de érte 
nem jár semmi fizetség.

III. Kolosszeum: Mindenki húz 3 kun-
csaftkártyát a pakli tetejéről. Ezekből 1-et 
a sora végére rak, a másik 2-t átadja bal 
oldali szomszédjának. A kapott 2-ből 1-et 
a sora végére rak, a másikat továbbadja 
bal oldali szomszédjának. Végül a kapott 
kuncsaftkártyát lerakja a sora végére.

IV. Tumultus: Mindenki húz 3 kuncsaft-
kártyát a pakli tetejéről, és ezek közül 
bárhányat kicserél a sorában lévő kun-
csaftkártyákkal. A sorból kivett, illetve a
felhúzott, de be nem cserélt kuncsaftkár-
tyákat rakjátok a dobott lapokhoz.

Az üldögélés idejét manipuláló ese-
ménykártyák:
V. Virágpiac: Minden latrinán ülő polgár-
nő kártyájáról lekerül 1 fordulójelző.

VI. Sorozás: Minden játékos vagy fizet 1
sestertiust minden latrinán ülő polgárjáért,
vagy kénytelen eldobni a polgár kártyáját.

A kuncsaftkártyákra sestertiusokat 
rakó eseménykártyák:
VII. Alamizsnálkodás: Minden latrinán
lévő és várakozó olyan kuncsaftkártyára,
amiért 1 sestertius járna, rakjatok 1 sester-
tiust. Ezt a pénzt csak akkor kapjátok meg,
amikor a kuncsaft rendesen, fizetve távo-
zik a latrináról.

VIII. Rabszolgafelszabadítás: Minden
latrinán lévő és várakozó rabszolgára rak-
jatok 1 sestertiust. Ezt a pénzt csak akkor

Az események kiváltódása

Az egyes eseménykártyák



Akciókártyákat adó eseménykártyák:
IX. Szenátusi intrikák: Mindenki a kezé-
ből bárhány akciókártyát a dobott lapokhoz
rakjat, hogy ugyanennyi akciókártyát húz-
zon az akciópakli tetejéről.

X. Áldozás az isteneknek: Mindenki 
húz 2 akciókártyát az akciópakli tetejéről.

4. modul:
Karrier

Ez a modul 6 karrierkártyát tartal-
maz. Általuk már nem csak sester-
tiusok gyűjtésével, hanem más cé-

lok elérésvel is megnyerhetitek a jétékot.

Előkészületek: Keverjétek meg a karrier-
kártyákat és mindenkinek osszatok egyet,
lerakva ezeket képpel felfelé latrinátok
mellé; a megmaradt karrierkártyákat rak-
játék vissza a dobozba. Karriereteket mind
“vödörcipelőként” kezditek, lerakva jelző-
töket karrierkártyátok legfelső sorára.

A győzelemhez az összes karrierállomáson
sorban végighaladva latrinatulajdonossá
kell válnotok. A saját fordulótokban bár-
mikor kifizethetitek a következő karrier-
állomás sestertiusköltségét vagy telje-
síthetitek e karrierállomás feltételet, 
hogy ide rakhassátok át jelzőtöket. Azon-
ban minden saját fordulótokban csak egy-
szer válthattok karriert.

Minden karrierállomásnál látható, hogy 
milyen feltételt kell teljesíteni az idejutás-
hoz és ezek a feltételek minden karrierkár-
tyán különbözőek. Azonban minden fel-
tételre igaz, hogy:
 - akciókártyák kijátszásával, más modu-
    lok speciális akcióval is teljesíthetők;
 - fordulójelzőknél, sestertiusoknál az
    akciókártyák vagy a többi modul speci-
    ális akciói miatti változások is számí-
    tanak.

5. modul:
Az istenek kegye

Ez a modul 7 kegykártyát tar-
talmaz. Mindig mindőtöknek rendelke-
zésére áll egy kegykártya, ezek valami-
féle speciális akciókra nyújtanak lehető-
séget.
Előkészületek: Az előkészületek során
ahányan vagytok, annyi kegykártyát és
annyiszor két kuncsaftkártyát csapjatok
fel az asztal közepére. Az óramutató járá-
sa szerinti sorrendben, a kezdőjátékossal 
kezdve, mind vegyetek el magatoknak egy 
kegy- vagy kuncsaftkártyát. Utána az óra-
mutató járásával ellentétes sorrendben, 
kezdve a kezdőjátékos jobb oldali szom-
szédjával (ő választott az előbb utoljára) 
mind vegyetek el magatoknak valamit, 
majd végül még egyszer, újra az óramuta-
tó járása szerinti sorrendben. Mind két 
kuncsaftot kaptok (latrinátok bal és jobb 
oldali lyukához), valamint egy kegykár-
tyát (az előkészületek során még nem
adnak akciókat). Utána a megmaradt 
kegykártyákat csapjátok fel az asztal kö-
zepére.

kapjátok meg, amikor a kuncsaft rendesen, 
fizetve távozik a latrináról.

A karrier rögös útján

A karrierállomások



Új kegykártya: Amikor az aktív játékos
fordulójában a latrináját elhagyja egy pol-
gár, az aktív játékos kegykártyáját kicse-
rélheti bármelyik másikra, legyen az bár
az asztal közepén vagy egy másik játé-
kosnál.

Kegykártya használata: Az aktív játé-
kos saját fordulójában használhatja kegy-
kártyája akcióját. Ha új kegykártyát szer-
zett, azt először csak következő forduló-
jában használhatja.

Az egyes kegykártyák

I. Ceres, a földművelés istennője: Fordulód-
ban egyszer, amikor fordulójelzőt raksz egy 
latrinádon lévő kuncsaftkártyára, húzhatsz 1 
akciókártyát.

II. Diana, a vadászat istennője: Fordulódban 
egyszer a várakozó sorodat feltöltheted 5 kun-
csaftra.

III. Juno, a család istennője: Fordulódban 
egyszer a latrinádon lévő egyik kuncsaftkár-
tyáról átrakhatsz 1 vagy 2 fordulójelzőt a másik 
két ottani kuncsaftkártyádra. Ha egy kuncsaft-
kártyán már nincs fordulójelző, az illető azon-
nal távozik latrinádról.

IV. Juppiter, a istenek atyja: Mindig, amikor 
fordulódban latrinádra raksz egy kuncsaftkár-
tyát, rárakhatsz 1 további fordulójelzőt és 2 
sestertiust. Ha e kuncsaft rendesen távozik és 
fizet, megkapod a rajta lévő sestertiusokat.

V. Mars, a háború istene: Fordulódban, ha 
van üres lyuk latrinádban, oda mindig lerakha-
tod várakozó sorod első három várakozójának 
egyikét.

VI. Minerva, a tudás istennője: Fordulódban 
egyszer, amikor 1 akciókártyát a dobott lapok-
hoz raksz, elvehetsz 1 sestertiust és eldobhatsz
1 fordulójelzőt.

VII. Venus, a szerelem istennője: Amíg ez a
kártya nálad van, senki - tenmagad sem - játsz-
hat ki akciókártyát latrinádra.
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Az egyes karrierkártyák
Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy szenátor
a latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Nincs a várokozó sorodban
egy polgárnő sem.
Latrinafelügyelő: 12 / Legalább 5 akció-
kártya van a kezedben.
Könyvelő: 16 / Legalább 3 polgár van a
latrinádban (a Villa Dixius is számít).
Latrinatulajdonos: 20 / Egyazon ford-
dulóban az összes kuncsaft távozik a lat-
rinádból.

Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy polgár a
latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Nincs a várakozó sorodban
egy rabszolga sem. 
Latrinafelügyelő: 12 / Fordulódban kiját-
szottál legalább 4 akciókártyát.
Könyvelő: 16 / A latrinádban (a Villa Dix-
ius nem számít!) legalább 3 kuncsaft van, 
és az összes kuncsaftodon legalább 4 for-
dulójelző van.
Latrinatulajdonos: 20 / A latrinádban (a
Villa Dixius is számít) legalább 3 kuncsaft
van, de az összes kuncsaftodért összesen
nem járna 6-nál több sestertius.

Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy szenátor
a latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Nincs a várakozó sorodban
egy polgár sem.
Latrinafelügyelő: 12 /  Fordulódban kiját-
szottál legalább 4 akciókártyát.
Könyvelő: 16 / A latrinádban (a Villa
Dixius is számít) legalább 3 rabszolga van.
Latrinatulajdonos: 20 / Egyazon ford-
dulóban az összes kuncsaft távozik a lat-
rinádból.

Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy polgárnő
a latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Nincs a várakozó sorodban
egy szenátor sem. 
Latrinafelügyelő: 12 / Add át bal oldali
szomszédodnak 2 akciókártyádat.
Könyvelő: 16 / A latrinádban (a Villa 
Dixius is számít) legalább 3 kuncsaft van,
és az összes kuncsaftodon legalább 3 
fordulójelző van.
Latrinatulajdonos: 20 / Fordulód végén
pontosan 1 kuncsaft van ladrinádban.

Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy polgár a
latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Nincs senki a várakozó so-
rodban.
Latrinafelügyelő: 12 / Rakd le 3 akció-
kártyádat a dobott lapokra.
Könyvelő: 16 / A latrinádban (a Villa
Dixius is számít) legalább 3 szenátor van.
Latrinatulajdonos: 20 / A latrinádban 
(a Villa Dixius is számít) nincs se szená-
tor, se rabszolga.

Vödörcipelő
Latrinapucoló: 4 / Távozik egy rabszol-
ga a latrinádból.
Ajtonálló: 8 / Legalább 2 polgár van a
várakozó sorodban.
Latrinafelügyelő: 12 / Rakd le 3 akció-
kártyádat a dobott lapokra.
Könyvelő: 16 / Latrinád legalább 2 lyu-
kánál van (1 vagy 2) polgárnő.
Latrinatulajdonos: 20 / A latrinádban (a
Villa Dixius is számít) legalább 3 kun-
csaft van, de az összes kuncsaftodért ösz-
szesen nem járna 7-nél több sestertius.
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