
Errata és magyarázatok
A magyar szabályba teljesen belekerült az utolsó (2006. március 27-i) errata, valamint az 

azóta született, az FFG-től megkapott módosítások. Az erratában olvasható magyarázatok zöme is a 
magyar szabály része.

Meghódolás a rómaiaknak

A 6.  oldalon  (a  2.  hasáb  alján)  az  olvasható,  hogy  ha  a  brigantok,  walesiek,  piktek 
meghódolnak a rómaiaknak, az általuk birtokolt vagy elfoglalt tartományokért a rómaiak győzelmi 
pontokat kapnak, mintha csak maguk foglalták volna el e tartományokat. Ez a belgák tartományaira 
is igaz, tehát ha az I. fordulóban a belgák meghódolnak a rómaiak előtt, a rómaiak egyrészt kapnak 
6 győzelmi pontot, másrészt megkapják a belgák megmaradt tartományaiért a győzelmi pontokat. 
Minthogy  a  meghódolt  belgák  automatikusan  fellázadnak  még  az  I.  fordulóban,  azokért  a 
tartományokért,  amelyeket ők foglalnak el  (például a brigantoktól),  a rómaiak már nem kapnak 
győzelmi pontokat; szintúgy az esetlegesen belga kézen lévő tartományokért nem jár a rómaiaknak 
győzelmi pont az V. forduló végén (limes).

Ami a brigantok, walesiek, piktek meghódolását illeti (15. oldal), ha egy meghódolt nép 
elfoglal egy tartományt az I-III. forduló során, a rómaiak megkapják a tartomány elfoglalásáért járó 
pontot – kivéve, ha annak a tartománynak az elfoglalásáért egyszer már kaptak győzelmi pontot. Ha 
egy meghódolt nép kiüríti egy tartományát, a rómaiak bevonulhatnak oda és építhetnek ott erődöt 
(amennyiben ott nincs lerombolt erőd), de nem kapnak győzelmi pontot a tartomány elfoglalásáért, 
hiszen azt már egyszer megkapták.

Az V. forduló végén a  rómaiak a  limesért  kapnak győzelmi pontokat  –  ez  kissé  eltér  a 
szokásos birtoklástól. A limes speciális birtoklás: a rómaiak nem kapnak győzelmi pontot olyan 
tartományért, ahol csak lerombolt erőd van, sem olyanért, ahol lerombolt erőd és római sereg van – 
ellenben megkapják a győzelmi pontot az olyan tartományért, ahol van ugyan lerombolt erőd, de a 
tartományt egy, a rómaiaknak meghódolt nép birtokolja. A limes lényege, hogy a rómaiak egész 
ittlétük alatt igyekeznek megvédelmezni a civilizáció vívmányait – a lerombolt erőd azt jelzi, hogy 
ott ez nem sikerült, azonban előfordulhat, hogy egy kliens nép újra benépesíti és felvirágoztatja a 
tartományt.


