
Vonal
A városokat vonalak 
kötik össze: barna 
vonalak a szárazföldi 
telepeseknek, kékek  
a tengeri telepeseknek. 
Minden vonalon 
egyszerre csak egy 
telepes állhat. 

Provinciák
Lybia az egyik a 
12 provinciából. 
Minden 
provinciának 2 
vagy 3 városa 
van. (az Italia 
táblán csak 11 
provincia van.) 

Előkészületek  
1. Városjelzők szétosztása

1. Keverjétek meg a 30 városjelzőt, és tegyétek 
a játéktáblára a betűvel jelölt oldalukkal felfelé.  
(A „D” városjelzőket az Italia táblán ne használjátok.)

2. Minden városra tegyetek véletlenszerűen egy meg-
felelő betűs városjelzőt. 

3. Fordítsátok meg a jelzőket, hogy az árutípusok 
legyenek láthatóak.

4. A játékosok előkészületei
Minden játékos (itt sárga) letesz Rómába 1 szárazföldi és 1 
tengeri telepest, és lerak egy pontjelzőt a pontozósáv nullás 
mezőjére. Minden játékos 2 szárazföldi és 2 tengeri telepest 
tesz a raktárában lévő raktármezőkre (egy mezőre egyet), 
valamint letesz 6 egység árut: 2 ételt, 1 szövetet, 1 bort, 1 
téglát és 1 szerszámot. Most a 12 raktármezőből 10 foglalt.
A játékosok a készletükbe teszik a 15 saját színű faházat és kezükbe veszik 7 kezdőkártyájukat. 

Véletlenszerűen válasszatok kezdőjátékost, ő 5 sestertiust kap 
kezdőpénzként, a 2. játékos 6 sestertiust stb. A Præfectus Magnus 
kártya a játékossorrend szerinti utolsó játékoshoz kerül. 
(A játékosok előkészületei a raktárházak hátlapján is láthatók.) 

2. Bónuszjelzők hozzárendelése
Minden provinciánál keressétek meg a legértékesebb 
árutípust. Az áruk értéke: szövet 7, bor 6, szerszám 5, étel 
4 és tégla 3. Az adott típus egy bónuszjelzőjét tegyétek 
a játéktábla bal felső sarkában lévő bónuszjelzőrészen 
a megfelelő provinciához. 
Ebben a példában Asia és Syria provinciáknak van 
már képpel felfelé néző városjelzője. Mivel Asia 
legértékesebb áruja a szerszám, Syriáé pedig a szövet, 
ezért a játéktáblán mindkét provincia megkapja az adott 
típusnak megfelelő bónuszjelzőt. A többi provinciával is 
ugyanígy járjatok el. 

3. A kártyapaklik előkészítése
1. A 30 eladó kártyát a hátoldalukon látható római 

számok (I–V) szerint válogassátok szét.

2. A játékosok számánál nagyobb római számú kár-
tyákat vegyétek ki a játékból (vagyis 3 játékosnál 
vegyétek ki a IV és V kártyákat). A többi kártyát a 
számok szerinti paklikban alaposan keverjétek 
meg. Végül a kártyákból 
alkossatok egy képpel 
lefelé néző paklit: az I 
kártyák felül, alattuk a II 
kártyák stb. 

3. A pakli felső 7 kártyáját 
tegyétek képpel felfelé 
a játéktábla jobb felső 
sarkában lévő kártyakínálat-mezőkre. A maradék 
paklit tegyétek a Concordia kártyával együtt a já-
téktábla közelébe. Játékmenet: A játékos a körében kijátszik egy kártyát a kezéből, 

és végrehajtja az azon leírt akciókat. 

Kártyakínálat: 7, képpel felfelé lévő kártya. 

Panteon
Ez az összefoglaló 
mutatja, hogy az 
istenek milyen 
gyakran fordulnak 
elő a játékba 
lépő kártyákon, 
játékosszámtól 
függően. 

WINE

PR EFECT

TURN OVER ONE ACTIVE 
PROVINCE TILE TO TAKE 

THE PRODUCTION BONUS, 
AND THEN THE PROVINCE 

PRODUCES.

OR, REACTIVATE ALL PROVINCE 
TILES TO TAKE THE COINS AS A 

CASH BONUS.


