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Hadrianus császár 117-ben lett a Római Birodalom ura. Uralkodása első éveiben különféle “barbár” támadások fenyegették a
birodalmat Britanniában, Egyiptomban és Júdeában. Hadriánus, elődeitől eltérően, erőit nem a már így is hatalmas biroda-
lom határainak kiterjesztésére fókuszálta; a határok megvédelmezésére, a római kultúra elterjesztésére koncentrált.

Britannia déli része szilárd római uralom alatt állt, de az észak a barbárok földje volt. A 119-121-es nagy lázadást követően
Hadrianus ellátogatott Britanniába. A birodalom dicsősége csúcspontján állt, és a császár nem akart újabb háborúkat a bar-
bárokkal. Úgy döntött, városokat és erődöket fog építeni, hogy így erősítse meg a provinciákat, így biztosítsa a római uralmat,
a gazdagságot, a kultúra terjedését.

122-ben már megkezdődött Hadrianus falának építése, amelynek feladata a birodalom védelme volt az északról
induló támadások ellen. A fal mellett számos helyőrséget is felállítottak, és e helyőségek egy része hamar városokká
nőtt: ezek biztosították a fal építéséhez szükséges erőforrásokat és munkáskezeket.

A keleti részen Segedunum helyőrsége és kikötője növekszik erődítményé, amely képes lesz mindennel
ellátni a fal építőit; utóbb pedig valódi várossá nő majd, amely fennen fogja hirdeti Róma örök dicső-
ségét.

A császár öt hűséges mérnökét bízza meg Segedunum építkezéseinek felügyeletével, nyersanyagokkal és
munkásokkal bocsátva őket útjukra. De a végén csak egyikük kap majd praetori kinevezést, hogy a
császár és az örökkévaló Róma nevében uralja az egész provinciát.
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A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok mind dicsőségpontokat gyűjtenek. Aki a játék végéig a legtöbb dicsőségpontot gyűjti össze, azt nevezi ki a
császár praetorrá, ő vezeti majd a továbbiakban a várost a gazdagság és a dicsőség felé vezető úton. Dicsőségpontokat a
játékosok városlapok megépítésével szerezhetnek, munkásaiknak a templomokba küldésével, valamint azzal, hogy 
nyersanyagok küldésével támogatják a birodalmat védelmező fal építését.

A játékosok római mérnökök, akik közösen építik ugyanazt a várost. Jól be kell osztaniuk a rendelkezésükre álló kevés-
ke nyersanyagokat, folyton továbbiakat kell gyűjteniük. Új munkásokat kell toborozniuk és kiképezniük, ahogy a ré-
gi, tapasztalt munkásokat elgyengíti az öregkor és kénytelenek letenni a vakolókanalat és a vésőt. A hasznos épületeken
túl a városlakók boldogságát szavatolókra is szükség van, és arra is, hogy az isteneket saját templomaikban lehessen di-
csőíteni. A császár pedig időről időre a fal építéséhez szükséges nyersanyagokat fogja követelni.

Minden fordulóban a játékosok lerakják munkásaikat a már megépített városlapokra, hogy nyersanyagokat, morált, 
új munkásokat, dicsőségpontokat szerezzenek. Munkások küldhetők új városlapok építésére is, nyersanyagok küldhe-
tők a fal építéséhez - ezekért is dicsőségpontok járnak. Minden forduló végén ki kell �zetni a munkások járandóságát,
mert különben a városlakók boldogtalanokká válnak.

A munkások végrehajtott akcióik során tapasztalatokat gyűjtenek, így egyre több és több nyersanyagokat tudnak
majd begyűjteni. Azonban a legtapasztaltabb munkások idővel nyugdíjba mennek: dicsőségpontok járnak értük,
viszont többé nem dolgoznak, miközben a játék végéig megkapják csekély kegydíjukat.

A játék akkor ér véget, ha már elfogytak a városlapok, vagy ha a császár már nem követel több nyersanyagot. Az
a játékos győz, akinek a legtöbb dicsőségpontja van, őt neveti ki a császár praetorrá.

ÁTTEKINTÉS



BEVEZETŐ

Ez egy városépítő játék. A játékosok munkásaikkal
nyersanyagokat gyűjtenek, a nyersanyagokból vá-
roslapok épületeit húzzák fel, valamint teljesítik a
császárnak a falépítés miatt folyton érkező igénye-
it. Eközben dicsőségpontokat gyűjtenek - aki a
legtöbbet gyűjti, az lesz a győztes.

 

MUNKÁSOK = DOBÓKOCKÁK

A dobókockák a munkásokat jelképezik. Minden
dobókocka egy munkás, aminek a felül lévő olda-
la a munkás tapasztalatát mutatja. A munkások
építkezés, valamint egyes épületek használata (ak-
tiválása) közben gyűjtenek tapasztalatokat. A 6-os
tapasztalati szintre jutó munkások a forduló végén
nyugdíjba vonulnak.

NYERSANYAGOK

Ötféle nyersanyag van a játékban. Az arany (pénz)
a legközönségesebb, ebből kell például munkabért
�zetni a fordulók végén. A legtöbb városlaphoz
fára, kőre, márványra és fegyverre van szükség; a
fegyverek előállításához fa is kell. A Britanniát 
védő fal felépítéséhez a császár nyersanyagokat
követel - mind az ötfélét -, cserébe pedig dicső-
ségpontokat biztosít.
 

BOLDOGSÁG

A játékosok játékostáblájukon tartják nyilván kö-
vetőik boldogságát. Önmagának nem erőforrás a
boldogság, azonban a játék végén a nagy boldog-
ságért sok dicsőségpont jár.

ÉPÜL A VÁROS

A játékosok városlapok megvásárlásával közösen 
építik a várost. A városlapokért nyersanyagokat 
kell adni, viszont dicsőségpontok járnak értük. A 
játékosok munkásaikkal aktiválják a már lerakott
városlapokat, hogy munkásokhoz, nyersanyagok-
hoz, dicsőségpontokhoz stb. jussanak. Egy fordu-
lóban egy városlap csak egyszer aktiválható. A
játékosok az általuk lerakott városlapokat ingyen
aktiválják, egyébként bért �zetnek egymásnak.

ÉPÜL A FAL

A falépítéshez aktiválni kell a helyőrség városlap-
ját. Aki így tesz, az építi a falat: választ egy fallap-
kát, ki�zeti a követelt nyersanyagokat és meg-
kapja a lapkáért járó dicsőségpontokat. A játéko-
sok megszerzett fallapkáikat maguk előtt gyűj-
tik, mivel azok minden újabb megszerzett fal-
lapkáért pluszpontokat biztosítanak.

 

BEVEZETŐ

MUNKÁSOK = DOBÓKOCKÁK

A dobókockák a munkásokat jelképezik. Minden

NYERSANYAGOK

BOLDOGSÁG

A játékosok játékostáblájukon tartják nyilván kö-

ÉPÜL A VÁROS

A játékosok városlapok megvásárlásával közösen 

ÉPÜL A FAL

A falépítéshez aktiválni kell a helyőrség városlap-

             TARTOZÉKOK             TARTOZÉKOK

Építési költség, valamint a megépítésért járó
győzelmi pontok.

Aktivációs mező (zöld, vörös vagy szürke), bér és
jutalom.

42 VÁROSLAP

14 FALLAPKA

5 JÁTÉKOSTÁBLA

PONTTÁBLA

4 ÁTTEKINTŐLAP

Plusz dicsőségpontok a lapka
hátoldalán; tulajdonosa 
minden új fallapka megszer-
zésénél megkapja.

 

Boldogságsáv. A já-
ték végén az elfoglalt
pozíció szerint plusz
vagy mínusz pontok
járnak.

Falusi bugrisok, akiket a já-
tékos munkásnak felfogad-
hat.

Aktív munkások, valamint a
nekik a fordulók végén járó
�zetség.

Piaci (eladási és vá-
sárlási) árak táblázata.

Nyugdíjba ment munkások,
valamint a nekik a fordulók
végén járó kegydíjak.

Inasok, vagyis felfogadott, de még betanítandó
munkások. Az inasság kétlépcsős folyamat.

      sorrendsáv       dicsőségsáv

8 MUNKÁSKOCKA ÉS 15 KORONG
Minden játékosszínben (kék, sárga, fehér, fekete, lila).

NYERSANYAGOK
112 arany, 25 fa, 25 kő, 20 márvány, 20 fegyver.

A nyersanyagokból - a többi tartozéktól eltérően 
- elvileg végtelen mennyiség áll rendelkezésre. 
Bárki bármennyit felhalmozhat az egyes nyersa-
nyagokból.

NYERSANYAGOK

II

Forum: A sarkok mozaikjai. A megépített 
lap lerakásakor az érintkező azonos mozaik-

darabokért plusz dicsőségpontok járnak.

A császár által követelt 
nyersanyagok, az azok beadá-

sáért járó dicsőségpontok.

Normál, illetve 
haladó oldal 

jelölése.



ELŐKÉSZÜLETEK

Ki kell válogatni a játékosszámnak megfelelő városlapokat. Két játékosnál csak 
a 2+ jelű lapokra van szükség, három játékosnál a 2+ és a 3+ jelűekre, és így 
tovább. A többi városlapot vissza kell rakni a dobozba, azokra ebben a játék-
ba nem lesz szükség.

A kiválogatott városlapok közül ki kell keresni a kezdőlapokat - ezek hátolda-
lán 0 látható, nem I vagy II -, és ezeket képpel felfelé ki kell rakni az asztal kö-
zepére, az alanti ábrák szerint.

Ki kell válogatni a játékosszámnak megfelelő városlapokat. Két játékosnál csak 
a 2+ jelű lapokra van szükség, három játékosnál a 2+ és a 3+ jelűekre, és így 

2 JÁTÉKOS

3 JÁTÉKOS

4 JÁTÉKOS

5 JÁTÉKOS

A megmaradt lapok alkotják majd a városlaklit. Először
a II-es hátoldalú városlapokat kell megkeverni, és képpel
lefelé húzópakliként lerakni; ezután ezekre kell lerakni
képpel lefelé a megkevert I-es hátoldalú városlapokat.

A fallapkákat is meg kell keverni és képpel lefelfelé egy
külön falpakliban lerakni az asztalra.

Mindenki válasszon magának egy színt, és vegye el munkásait (dobókockáit) és
jelzőit (korongjait). Egy jelző kerül a boldogságsáv 0-s mezőjére. Mindenki kap
10 aranyat, 4 fát, 3 követ, 2 márványt és 1 fegyvert. Mindenki lerakja aktív
munkásainak mezőire 3 munkását: egy-egy 1., 2. és 3. tapasztalati szintűt. A 
többi munkást (1. tapasztalati szintűként) a játékostábla falurészére kell rakni.

 

A nyersanyagok kupacait és a ponttáblát az asztal szélére kell készíteni.

Mindenki lerakja egy jelzőjét egy aranybányára (pl. a hozzá legközelebbire).

Aki legutoljára volt Rómában, az lerakja egy jelzőjét a ponttábla dicsőségsávjá-
nak 10-es mezőjére, a többiek pedig sorban, az óramutató járásával ellentétes
irányban a 9-es, 8-as stb. mezőre. Ezután mindenki lerakja egy jelzőjét a pont-
tábla sorrendsávjára: akinek a legkevesebb dicsőségpontja van, az rakja az 1-es
mezőre jelzőjét, akinek a második legkevesebb, az rakja a 2-es mezőre, és így
tovább.

 

A következő oldalon látható, hogyan néz ki az előkészületek végén a játéktér
3 játékos esetén (a tartozékok méretaránya nem pontos). A városlapok nagyok,
és a város bármelyik irányba növekedhet, így elég helyet kell hagyni az aszta-
lon a városnak. 4 vagy 5 játékos esetén különösen nagyra növekedhet a város,
így célszerű nagy asztalon játszani.

A várospakli tetejéről fel kell csapni az asztalra eggyel több
lapot, mint amennyi a játékosok száma: ezek a megvásárol-
ható épületek. Fel kell csapni a falpakli legfelső lapkáját is.
 

Mindenki vegyen maga elé egy játékostáblát, tapasztalatától függően az A vagy
a B oldalával felfelé. Aki még nem játszott a Praetorral, annak érdemes az A
oldalt választania.

Aki viszont már többször is játszott a Praetorral (azaz haladó játékos), az vá-
laszthatja a B oldalt az A oldal helyett.

Az A oldalak ugyanazok mindenki számára, a játékostáblák B oldalai egyediek.
Minden oldal kiegyensúlyozott a maga módján, így a játékban tetszőleges kom-
binációkban használhatók; a B oldalak azonban valamilyen szempontból min-
dig aszimmetrikusak, és a tapasztalatlan játékosok számára nehezebb lehet a
megfelelő stratégia kialakítása használatuk
esetén.

Minden játékostáblának van A és B
oldala.

    várospakli

     falpakli

III



A JÁTÉKTÉR 3 JÁTÉKOS ESETÉN AZ ELŐKÉSZÜ-
                                 LETEK VÉGÉN

IV



A JÁTÉK MENETE
A játék fordulókból áll, és minden forduló három fá-
zisból:
• sorendfázis
• akciófázis
• könyvelésfázis

A játék legvégén még sor kerül a végső értékelésre.

Példa: A sárga játékosnak 69, a lilának és a kéknek egyaránt
66 dicsőségpontja van; a lila játékos jelzője van a kék játékos
korongján. A játéksorrend tehát ez lesz: lila - kék - sárga.

A játékosok játéksorrendben egymás után mindig 
vagy passzolnak, vagy végrehajtanak egy akciót:
• Táblájukról egy aktív munkásukat lerakják egy

megvásárolható városlapra, megépítve azt.
• Táblájukról egy aktív munkásukat lerakják egy

már megépített városlapra, aktiválva azt.
• Aktiválnak egy speciális városlapot.

Új városlap megépítése az alábbi lépésekben zajlik:
• A játékos választ egyet a megvásárolható lapok

közül, olyat, aminek ki tudja �zetni a költségét.
• A játékos táblájáról egy aktív munkását a lap

közepére rakja, majd be�zeti a lap költségét.
• A játékos a lapot lerakja a városhoz úgy, hogy 

az legalább egy, már ott lévő lappal érintkezzen.
• A játékos lerakja egy jelzőjét a városlapra.
• A játékos megkapja a városlap sarkában látható

mennyiségű dicsőségpontot.

• A játékos plusz dicsőségpontokat kaphat a forumok 
után. Minden sarokért annyi pont jár, ahány ugyan-
ilyen mozaik van még a sarok saját terecskéjén (l. 
alant a példát).
 

• A játékos lelépi a kapott pontokat a dicsőségsávon.

A játéksorrendet az eddig gyűjtött dicsőségpontok 
száma szabja meg. Akinek leghátul van a jelzője a
dicsőségsávon, annak jelzője kerül a sorrendsáv első
mezőjére; akinek második legkevesebb dicsőségpont-
ja van, annak jelzője kerül a sorrendsáv második me-
zőjére, és így tovább. Pontegyenlőségnél az érintet-
tek korongjai egymáson vannak, és akinek feljebb 
van a jelzője a dicsőségsávon (később került oda a jel-
zője), az lesz előbb a játéksorrendben.

A sorrendfázisban megállapított játéksorrend a követ-
kező forduló sorrendfázisáig már nem változik.

SORRENDFÁZIS

AKCIÓFÁZIS

Példa: A sárga játékos fűrészmalom építése mellett dönt.
1) Rárakja egy aktív munkását a fűrészmalom városlapjára.
2) Be�zeti az épület költségét, 2 aranyat a bankba.
3) Rárakja egy jelzőjét a városlapra, és azt lerakja a városhoz. Ahogy
az látható, a lap szabadon elforgatható, hogy a sarkokért a lehető
legtöbb pluszpontot lehessen begyűjteni.
4) A fűrészmalom megépítéséért 1 dicsőségpontot kap.
5) A lerakásért kap még 3 pluszpontot: a bal felső sarokért 1-et, a 
jobb felső sarokért 2-t (ennyi azonos mozaik van ott).
6) A játékos 4 mezővel előrébbmozgatja jelzőjét a ponttábla dicső-
ségsávján.

A játék fordulókból áll, és minden forduló három fá-

SORRENDFÁZIS

AKCIÓFÁZIS

Ezekért a sarkokért jártak a plusz
dicsőségpontok (2 azonos mozaik 
a jobb felső, 1 a bal felső sarok-
ban). Lehet, hogy a megvásárolt
városlap önmagában alig ér dicső-
ségpontot, azonban ügyes lerakás-
sal jelentős mennyiségű plusz di-
csőségpont szerezhető.

A munkás a városlap köze-
pén marad a forduló végéig.
Az aktivációs mező üres, és
a megépült fűrészmalmot 
azonmód bárki ezután kö-
vetkező játékos aktiválhatja.

 

 

Városlap aktiválása az alábbi lépések szerint történik:
• A játékos táblájáról egy aktív munkását rárakja az

aktiválni kívánt városlap aktivációs mezőjére.
• Egy városlap egy fordulóban csak egyszer akti-

válható.
• Ha a városlapon másik játékos jelzője van, az ille-

tő megkapja a városlap bérét a soron lévő, aktivá-
ló játékostól. Saját városlap aktiválásáért nem kell
�zetni.

• A játékos élvezi a városlap hatását.

Példa: A lila játékos úgy dönt, aktiválja a
sárga játékos új fűrészmalmát.
1) Táblájáról egy aktív munkását rárakja
a fűrészmalom üres aktivációs mezőjére.
2) Ki�zeti a fűrészmalom bérét, 1 aranyat
a sárga játékosnak. A bért még a tényleges
aktiválás előtt ki kell �zetni.
3) Megörténik az aktiváció, a lila játékos
annyi fát kap, ahányadik szintű a lerakott
munkása - adott esetben ez 3 fa.

 
 

Ahogy az látható, az új városlap már
megépítése fordulójában aktiválható.

Példa (folytatás): A fehér játékos úgy dönt, aktiválja a helyőr-
séget.

 

1) Táblájáról egy aktív munkását rárakja a helyőrség lapjának
üres aktivációs mezőjére.
2) Mivel a helyőrségnek nincs tulajdonosa, a fehér játékosnak 
nem kell bért �zetnie.
3) A játékos választ* egyet az elérhető fallapkák közül, be�zeti
a követelt nyersanyagokat (2 márvány és 2 fegyver), és a lapkát
lerakja maga elé. Megkapja az érte járó 10 dicsőségpontot. Mi-
vel ez az első falszakasz, amit �nanszírozott, nem kap plusz-
pontokat.

V

* Valójában nincs szó választásról, mert
mindig egy fallapka van csak felcsapva;
azt, ha nem építi meg semki, a forduló
végén el kell dobni. Ez a “választás” az
esetleges kiegészítőket �gyelembe véve
került be a szövegbe.



Példa (folytatás): A kék játékos szívesen aktiválná a sárga fű-
részmalmát, de nem teheti, mert az a fordulóban már aktivál-
va lett, így végül saját aranybányáját aktiválja.
1) Táblájáról egy aktív munkását lerakja aranybányája üres
aktivációs mezőjére.
2) Mivel az a saját városlapja, nem �zet bért. 
3) A kék játékos annyi aranyat kap, ahányadik szintű a lera-
kott munkása - jelen esetben 3 aranyat.

 

A soron lévő játékos akciója lehet egy speciális város-
lap aktiválása. A speciális lapok aktivációs mezője
szürke. Egy speciális lapot fordulónként minden 
játékos egyszer aktiválhat.

 

Az aktiváláshoz a soron lévő játékos először is ki�zeti
az épület bérét a tulajdonosnak, utána pedig végre-
hatja az épület hatását. Speciális épület aktiválásához
nem kell munkást lerakni a speciális városlapra.

A forduló során mindenki több speciális városlapot 
is aktiválhat, azonban egy lapot mindenki csak egy-
szer. A játékosok a városlapra a forduló végéig lera-
kott korongjaikkal jelölhetik, hogy már aktiválták az 
adott városlapot.

 

Példa: A kék játékosnak van egy munkatábora, ami lehetővé 
teszi a nyugdíjazott munkásuk aktív munkáskénti használatát.
Az épület bére 1 fegyver.
1) A lila játékos átad 1 fegyvert a kéknek. A hatás létrejön, az-
az azonmód aktív munkásként fel kell használnia egy nyugdíja-
sát. Lila aktiválja saját aranybányáját, amivel 6 aranyat kap.
2) A kék játékos jön, és úgy dönt, aktiválja saját munkatáborát.
Nem �zet bért, és egy nyugdíjasát azonnal lerakja aktív mun-
kásként a sarga játékos márványbányájára. Ki�zeti a sárgának 
a bért, 1 aranyat, maga pedig kap 6 márványt.

 

Aki már minden aktív munkását felhasználta, az 
kénytelen passzolni. Aki passzolt, az a fordulóban
már nem rakhat le munkást.

Passzolhat az is, akinek még van aktív munkása, de ez
általában nem bölcs döntés; nem kikényszerített pasz-
szolás előtt célszerű még egyszer végignézni a még ak-
tiválható városlapokat, hátha valamelyik révén a játé-
kos dicsőségpontokhoz juthat. 

KÖNYVELÉSFÁZISKÖNYVELÉSFÁZIS

Először is az összes inas egy mezővel jobbra mozog:
• Ha egy inas már a második tanulómezőn volt, abból

az inasból 1. tapasztalati szintű aktív munkás válik, át
kell rakni az aktív munkásokhoz egy üres mezőre.

• Ha egy inas még csak az első tanulómezőn volt, átke-
rül a második tanulómezőre. Az a játékos, akinek van
akadémiája, inasát, ha akarja, az első mezőről nyom-
ban átrakhatja az aktív munkásokhoz. Ha már épült
akadémia a városban, mindenki, akinek nincs akadé-
miája, �zethet 1 követ az akadémia tulajdonosának,
hogy inasát az első tanulómezőről a második tanuló-
mező helyett azonmód az aktív munkásaihoz rakhas-
sa.

Aki az akciófázisban munkatáborok révén dolgoztatta 
egy vagy több nyugdíjasát, azt, azokat visszarakja táblája
nyugdíjasrészére. Ezek már nem gyűjtenek tapasztalatot.
 

A játékosok a városlapokról visszarakják táblájuk aktív
munkásos mezőire munkásaikat, az alábbiak szerint:
• Azok a munkások, akik felépítettek egy új épületet,

1 tapasztalati szinttel gazdagodnak.
• Azok a munkások, akik vörös aktivációs mezőn van-

nak, 1 tapasztalati szinttel gazdagodnak.
• A többi munkás tapasztalati szintje nem változik.

Ha egy munkás elérte a 6. tapasztalati szintet, nyugdíjba
megy: az aktív munkások mezői helyett egy nyugdíjasme-
zőre kerül. Ezért az I. korban 12, a II. korban 8 dicsőség-
pont jár. (Hogy melyik kor van, az abból látható, hogy a
várospakli legfelső lapján mi látható, I vagy II.)

 

 

Ezután bért és nyugdíjat kell �zetni a munkásoknak:
• Minden munkásmezőn látható, mennyi aranyat kell a

bankba beadni a mezőn lévő munkás miatt.
• Akinek nincs elég pénze, annál minden hiányzó arany

után 1-gyel csökken a boldogság szintje. Ha a boldog-
ság szinte már nem tud hová csökkenni, minden hi-
ányzó aranyért a játékos veszít 5 dicsőségpontot. Ha
valakinek 0-ra csökken dicsőségpontjai száma, más
már nem történik vele - elég baj ez neki.

Mindezek megtörténtével az a játékos, akinek egy aktív
munkása sincsen, elkölthet 5 dicsőségpontot arra, hogy 
a falusi bugrisai közül egyből azonnal 1. tapasztalati szin-
tű aktív munkást csináljon.

 

Példa: A lila játékos a fordulót há-
rom aktív (1., 2. és 5. szintű), va-
lamint egy nyugdíjas munkással
kezdte. A boldogság is nagy volt 
nála (9 pontos mező).

 

A fordulóban az alábbi akciókat hajtotta végre:
• Aktiválta a sátortábort, hogy egy falusiját inasként lerakja 

az első inasmezőre.
• Aktiválta a helyőrséget, hogy megvásároljon egy fallapkát,

megkapva az azért járó dicsőségpontokat.
• Aktiválta a kék játékos munkatáborát, hogy nyugdíjasával

aktiválja a sárga játékos márványbányáját (5 márvány).
• Aktiválta saját fűrészmalmát (5 fa).

Mi történik a lila játékossal a könyvelésfázisban?
1) Inasa átkerülne az elsőről a második tanulómezőre, azonban 
a lila játékos átad 1 követ a sárga játékosnak (aki egy akadémia
büszke tulajdonosa), és így az inast 1. szintű munkásként lerak-
ja aktív munkásaihoz, egy ottani mezőre.

 

2) A márványbányáról a nyugdíjasát visszarakja játékostáblá-
jára a nyugdíjas munkásaihoz, egy ottani mezőre.

 

3) A sátortáborról visszarakja 1. szintű munkását a játékostáb-
lájára az aktív munlásaihoz (a munkás marad 1. szintű).

 

4) A helyőrségről visszarakja 2. szintű munkását a játékostáb-
lájára az aktív munkásaihoz (a munkás marad 2. szintű).
5) Fűrészmalmáról 5. szintű munkását vissza kellene raknia
aktív munkásaihoz, de mivel az 6. szintűvé válik, nyugdíjba
vonul, így a nyugdíjas munkásaihoz kénytelen rakni azt.

 

6) Lerakja tehát 6. szintű új nyugdíjasát játékostáblájára, a 
nygudíjas munkásaihoz, egy ottani mezőre. Cserébe kap 12 di-
csőségpontot (feltételezve, hogy ez még az I. kor).
7) Ki kell �zetnie három munkása bérét és két nyugdíjasa nyug-
díját, ez összesen 5 arany. Sajnálatos módon csak 3 aranya van,
ezeket mind beadja, de a hiányzó 2 aranyat ki kell pótolnia.
8) A 3 arany be�zetése után boldogságváján 2 mezőnyit balra
mozgatja jelzőjét. A boldogság szintje csökkent (9 helyett 4 di-
csőségpontot ér most).

VI



Lapok és lapkák (az utolsó fordulóban elmarad):
• A várospakli tetejéről annyi városlapot kell felcsap-

ni, hogy összesen eggyel több városlap legyen fel-
csapva, mint amennyi a játékosok száma.

• Ha senki sem vette meg a felcsapott fallapkát, azt
vissza kell rakni a dobozba. Új lapkát kell felcsapni.

Ez volt-e az utolsó előtti forduló?
• Ha kifogyott a várospakli, a következő forduló 

lesz az utolsó forduló.
• Ha kifogyott a falpakli, a következő forduló lesz

az utolsó forduló.

Végső értékelés (csak az utolsó fordulóban)

Aktív munkások, inasok:
• Minden aktív munkásért annyi dicsőségpont jár,

ahányadik tapasztalati szintű.
• Minden inasért 1 dicsőségpont jár.

Boldogság:
• Amilyen mezőn van a játékos jelzője boldogságsáv-

ján, annyi dicsőségpontot nyer, illetve veszít.

Nyersanyagok:
• Minden nyersanyagot aranyra kell váltani a normál

piaci áron.
• Minden 10 aranyért 1 dicsőségpont jár.
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• Ki kell válogatni a játékosszámnak megfelelő vá-
roslapokat.

• Az asztal közepén meg kell alkotni a várost, ösz-
sze kell állítani a várospaklit és a fallapkákból a
falpaklit. Az asztal szélére kell készíteni a pont-
táblát és a nyersanyagokat.

• Mindenki kap egy játékostáblát és kiválasztja an-
nak egy oldalát. Mindenki választ egy színt és
megkapja e szín munkásait és jelzőit.

• Mindenki 3 aktív munkással (1., 2. és 3. tapasz-
talati szint), 10 arannyal, 4 fával, 3 kővel, 2 
márvánnyal és 1 fegyverrel kezd.

• Mindenki lerakja egy jelzőjét boldogságsávja 0-s
mezőjére, egy másikat pedig a hozzá legközelebb
eső aranybányára.

• Egyvalaki lerakja egy jelzőjét a dicsőségsáv 10-es
mezőjére, a többiek pedig az óramutató járásával
ellentétes irányban haladva a 9-es, 8-as, 7-es stb.
mezőkre.
 

A FORDULÓ MENETE

I. Sorrendfázis

Meg kell határozni a játéksorrendet. Minél kevesebb
dicsőségpontja van valakinek, annál előbb lesz a já-
téksorrendben.

II. Akciófázis
Játéksorrendben mindenki végrehajt egy akciót, vagy
passzol. A lehetséges akciók:
• egy aktív munkással új épület (városlap) felhúzása;
• megépült városlap aktiválása aktív munkással;
• speciális városlap aktiválása (ehhez nincs szükség

aktív munkásra).

III. Lapok és lapkák (az utolsó fordulóban nem)
• A megvásárolható városlapokat fel kell tölteni 

(eggyel több legyen, mint a játékosok száma).
• A meg nem vett fallapkát el kell dobni; új fallap-

kát kell felcsapni.
• Ellenőrizni kell, a következő az utolsó forduló

lesz-e (kifogyott várospakli, kifogyott falpakli).

IV. Végső értékelés (csak az utolsó fordulóban)
• Aktív munkásokért és inasokért járó dicsőség-

pontok.
• Boldogságért járó dicsőségpontok.
• Nyersanyagok beváltása, minden 10 aranyért 

1 dicsőségpont jár.
• A győztes meghatározása.

A FORDULÓ MENETE

HALADÓ JÁTÉK

Haladó játékkal csak azok próbálkozzanak, akik már jól elsa-
játították a normál játékszabályokat. Haladó játékhoz legalább
három játékos kell.
 

A végső értékelésnél a játékosok plusz dicsőségpontokat kap-
nak az alábbiak szerint:
• Legnagyobb uralt városnegyed: Mindenki megnézi, 

mekkora az általa birtokolt legnagyobb összefüggő vá-
rosrész. A kapott dicsőségpontok, a legnagyobbtól a
legkisebbig: 12/8/4/0.

• Leghosszabb fal: Minél több falszakaszt �nanszírozott
valaki, annál több dicsőségpontot kap. A kapott dicső-
ségpontok: 18/12/6/0.

• Legtöbb falusi: Minél több falusija maradt valakinek,
annál több dicsőségpontot kap. A kapott dicsőségpon-
tok: 20/10/5/0.

A fenti esetekben holtversenynél a helyezésekért járó pon-
tokat össze kell adni, és egyenlően elosztani (lefelé kerekít-
ve) az érintett játékosok között.

PROFI JÁTÉK

A játékból el kell távolítani az összes piacot. Így nagyon ne-
héz lesz a nyersanyagok menedzselése, ezért a pro� játék
csak tényleg tapasztalt játékosoknak ajánlott. A pro� játék 
kombinálható a haladó játékkal.
 

Azt a játékost, aki a legtöbb dicsőségpontot gyűjtötte, a
császár praetorrá nevezi ki, kihirdetve a játék győztesének.
Pontegyenlőség esetén az alábbiak alapján dől el, hogy az
érintettek közül ki győz (ebben a sorrendben):
• Boldogság: Az győz, akinél nagyobb a boldogság.
• Falak: Az győz, aki több falszakaszt �nanszírozott, 

vagyis aki előtt több fallapka van az asztalon.
• Városlapok: Az győz, akinek több városlapja van.

Ha még mindig nincs győztes, a császár nem tud dönte-
ni, és madárjóslatban keres választ a dilemmára. A ma-
darak a holtversenyben érintettek közül a leg�atalabbat
favorizálják.
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Aranybánya
A játékos annyi aranyat kap,
ahányadik tapasztalati szintű
munkással aktiválja az arany-
bányát.

Sátortábor
A játékos játékostábláján a falusiak me-
zőjéről egy munkást átrak 1. tapasztalati 
szintű inasként az első tanulómezőre. 

Piac
A játékos szabadon kereskedik nyersanya-
gaival, eladva a banknak és onnét vásárol-
va. A szabott árakat játékostáblán láthatja.
Bármennyi nyersanyagot eladhat, illetve
megvásárolhat.

Fűrészmalom
A játékos annyi fát kap, ahá
nyadik tapasztalati szintű mun-
kással aktiválja a fűrészmalmot. 

Kőfejtő
A játékos annyi követ kap, ahá-
nyadik tapasztalati szintű mun-
kással aktiválja a kőfejtőt.

Márványbánya
A játékos annyi márványt kap,
ahányadik tapasztalati szintű
munkással aktiválja a márvány-
bányát.

Kovácsműhely
A játékos legfeljebb annyi fából, 
ahányadik tapasztalati szintű a 
kovácsműhelyt aktiváló munká-
sa, ugyanennyi fegyvert csinál.

Colosseum
A játékos minden 2 tulajdoná-
ban lévő városlapért 1 mező-
vel előrébbmozgatja jelzőjét a
boldogságsávon (lefelé kell 
kerekíteni).

Akadémia

A könyvelésfázisban használható!
Aki �zet 1 követ az akadémia tulajdonosá-
nak, az inasát az első tanulómezőről (a 
második tanulómező helyett) azonnal aktív 
munkásaihoz rakhatja .

Forum Maximum 
A játékos minden aktív mun-
kásáért kap 2 aranyat. (Az 
inasok még nem számítanak
aktív munkásoknak.)

Curia
A játékos minden tulajdoná-
ban lévő városlapért kap 1
aranyat.

Munkatábor
Az akciófázisban használható, de NEM kerül
aktív munkásba az aktiválása.
Fordulónként egyszer mindenki ki�zetheti
a munkatábor tulajdonsának az épület bé-
rét, hogy akciója során egy nyugalmazott
munkását 6. tapasztalati szintű aktív mun-
kásként haszálja.

 
 

Maia temploma
A játékos minden aktív munká-
sa után kap 2 dicsőségpontot.

Mercurius temploma
A játékos minden általa birto-
kolt fegyverét 1 dicsőségpontot
kap, és minden általa birtokolt 
márványért is 1 dicsőségpontot
kap. A nyersanyagokat nem  kell 
beadnia a készletbe.

Jósda
A játékos minden már nyugdí-
jas munkásáért 2 mezővel elő-
rébbmozgatja jelzőjét a boldog-
ságsávon.

Plutus temploma
A játékos minden általa birto-
kolt fáért 1 dicsőségpontot kap, 
és minden általa birtokolt kő-
ért is 1 dicsőségpontot kap. A 
nyersanyagokat nem kell bead-
nia a készletbe.

Apollo temploma
A játékos minden tulajdonában 
lévő városlapért kap 1 dicsőség-
pontot.

Venus temploma
A játékos annyi dicsőségpon-
tot kap (vagy veszít), amennyi
azon a boldogságmezőn látha-
tó, amelyiken jelzője van.
 

Helyőrség

            A VÁROSLAPOK KÉPESSÉGEI
NYERSANYAG
(TAPASZTALATI SZINT FÜGGVÉNYÉBEN)

BOLDOGSÁG

TEMPLOMOK
(DICSŐSÉGPONTOK)

SPECIÁLIS VÁROSLAPOK

SÁTORTÁBOR, PIAC, 
HELYŐRSÉG

ARANY

SPECIÁLIS VÁROSLAPOK

Diadalív

Nem aktiválható - a megváráslásakor járó
dicsőségpontokért épül.

Szobor

Nem aktiválható - a megváráslásakor járó
dicsőségpontokért épül.

AKTIVÁCIÓS MEZŐ NÉLKÜLI VÁROSLAPOK

VIII

A játékos elvesz egy elvehető fallapkát, ki-
�zetve annak költségét. Megkapja a lap-
káért járó dicsőségpontokat, valamint ösz-
szes már megszerzett fallapkája pluszpont-
jait. A fallapkát ezután képpel lefelé lerak-
ja maga elé.


