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Importálja: GémKer-Gémklub Kft. 
1092 Budapest, Ráday utca 30.
www.gemker.hu, info@gemker.hu

Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély! 

Traianus római császár eltökélte, hogy megépíti az örökkévalóságnak a legnagyobb és 
legszebb fórumot, amit Róma valaha látott. A tér már majdnem teljesen elkészült, és egyrészt 
Traianus császár saját hatalmát hivatott hirdetni, másrészt Róma büszke polgárainak jólétét és 
dicsőségét mind a városon belül, mind szerte a birodalomban.

Minden játékos egy-egy Traianus császár által alapított colonia vezetőjének szerepébe bú-
jik, és az a feladata, hogy a rá bízott colonia felvirágoztatása mellett hozzájáruljon Traianus 
fórumának építéséhez, amivel a hatalmas Róma támogatását is magáénak tudhatja.

A JÁTÉK TARTOZÉKAI

ForumTrajanum_Karten_VS.indd   5

19.07.18   07:55ForumTrajanum_Karten_VS.indd   1
19.07.18   07:55

ForumTrajanum_Karten_VS.indd   25
19.07.18   07:55

ForumTrajanum_Karten_VS.indd   30 19.07.18   07:55

ForumTrajanum_Karten_VS.indd   35

19.07.18   07:55

2 játékossegédlet nyelvenként (angol, német, francia)

1 játéktábla

40 munkás

12 tribunus
10 építész

10 segéd

1 kezdőjátékos- 
figura

(Traianus)

5 mozaiktábla

12 fórumjelző

4 győzelmipont-
jelző

3 oszlopdarab 
(talapzat, 

pillér, 
oszlopfő)

20 érme

4 játékostábla (A és B oldal: a B oldalt akkor használjátok 
későbbi játszmákban, ha egyedi utcamintákat szeretnétek) 

4 pontozócsúszka

56 egyszerű épületlapka 24 utcakártya
5 szorzólapka

12 Traianus kártya

16 darulapka

48 dupla épületlapka

136 
colonialapka 

(követek)
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A JÁTÉK CÉLJA
Használj egy colonialapkát – Hajts végre egy építés akciót – A legtöbb győzelmi pont nyer
A játékosok megpróbálják saját coloniájukat optimálisan fejleszteni. A játék elején a coloniák 
utcái colonialapkákkal vannak lefedve. A játék minden fordulójában felfedünk 2 utcakártyát, 
amelyek meghatározzák, melyik utcákból lehet felvenni 1-1 colonialapkát. A játékosok meg-
tartják az egyik felvett colonialapkájukat, a másikat pedig átadják jobb oldali szomszédjuknak. 
Ezután mindenki kiválasztja 2 lapkája közül az egyiket, amelyet felhasználva erőforrásokhoz 
juthat, vagy polgárokat aktiválhat.

Az erőforrások elsősorban arra használhatók, hogy a játékosok saját coloniájukban építkez-
zenek, és ezáltal követeket küldjenek Rómába, Traianus fórumába. Az építkezéssel azonnal és 
a ciklusok végén történő pontozáskor is szerezhetnek győzelmi pontokat. További győzelmi 
pontok járnak a Traianus kártyákon lévő feladatok elvégzéséért.

A játék 3 cikluson át tart, és minden ciklus 4 fordulóból áll. Minden ciklust pontozás zár le, 
amikor a játékosok pontokat kapnak mind a saját coloniájuk, mind Traianus fórumának  
fejlesztéséért. A játék győztese az lesz, aki a 3. ciklus végére a legtöbb győzelmi pontot  
gyűjti össze.

ELŐKÉSZÜLETEK
A játéktábla
1. Tegyétek a táblát az asztal közepére.

2. Keverjétek meg az utcakártyákat, és alkossatok belőlük 3 db 8 lapból álló paklit, amelyeket 
tegyetek képpel lefordítva a tábla bal oldalán lévő kártyahelyekre.

3. Tegyetek a tábla közepén lévő térre mozaiktáblákat a résztvevő játékosok számától füg-
gően, az alábbiak szerint (bármelyik elrendezési lehetőséget választhatjátok):

4. Válogassátok szét színek szerint a dupla épületlapkákat. Minden színből fordítsátok a lapkák 
kb. felét a két színes, a másik felét pedig az egy szürke és egy színes épületet tartalmazó ol-
dalával felfelé. Tegyétek a tábla tetején fenntartott helyekre a lapkákat: balra a félig szürkéket, 
jobbra a duplán színeseket.

5. Minden játékos tegye 1-1 saját fórumjelzőjét a 3 jutalomsáv első mezője mellé (bazilika, 
piac, könyvtár).

6. Mindenki tegye a győzelmipont-jelzőjét a 0 mezőre a pontozósávon.

Játékosok száma 2

3

3

4

4

5Mozaiktáblák száma

Elrendezés
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7. Válogassátok szét színek szerint az egyszerű épületlapkákat. Minden színből fordítsátok  
a lapkák kb. felét a színes, a másik felét pedig a szürke oldalával felfelé. Tegyétek a tábla alján 
fenntartott helyekre a lapkákat: balra a színeseket, jobbra pedig a szürkéket.

8. Tegyétek a szorzólapkákat, az érméket, a segédeket, a tribunusokat, az építészeket és a 
munkásokat a tábla mellé tartaléknak.

9.  Válogassátok szét a Traianus kártyák pakliját a hátoldalukon feltüntetett ciklusok szerint (I, 
II és III), és keverjétek meg külön-külön a 3 ciklus paklijait. Húzzatok mindhárom pakliból 1-1 
lapot, és tegyétek azokat képpel felfelé a megfelelő ciklushoz tartozó utcakártyák mellé a tábla 
bal oldalára. A megmaradt Traianus kártyákat tegyétek vissza a játék dobozába; már nem lesz 
rájuk szükség.
Figyelem! Javasoljuk, hogy a legelső játékotokhoz csak egy Traianus kártyát húzzatok, 
mégpedig a III. ciklushoz, így az I. és II. ciklushoz nem fog Traianus kártya tartozni, ami 
kissé megkönnyíti az első játékotokat.

10. Tegyétek a 3 győzelmi pontot ábrázoló oszlopdarabot (talapzat) Traianus oszlopának he-
lyére a táblán. A 2 győzelmi pontos pillért tegyétek a II. ciklushoz tartozó utcakártyák paklijára, 
az 1 győzelmi pontos oszlopfőt pedig a III. ciklus utcakártyáira.

Tegyétek a játékossegédleteket a tábla mellé, hogy mindenki jól láthassa őket.

10.

10.

10.
9. 7.

8.

5.

5.

5.

4.
4.

7.

6.
3.

2.
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A játékostáblák
1. Minden játékos vegyen magához egy játékostáblát: ez lesz a coloniája. Az első játékhoz 
használjátok a táblák elülső (A) oldalát, amelyen a szimbólumok elhelyezkedése mind 
a 4 táblán azonos.

2. Tegyétek a pontozócsúszkát a tábla tetején lévő presztízssáv legbaloldalibb 
pozíciójába (azzal a felével felfelé, amelyen a Traianus feje szimbólum 
balról a 3. mezőn van).

3. Minden játékos vegyen magához 1-1 darulapkát mind a 4 színből, és tegye őket 
a coloniájának 4 sarokmezőjére a színes oldalukkal felfelé (szabadon eldönthető, 
hogy melyik szín melyik sarokba kerüljön). 

4. Mindenki vegye magához a 34 saját színű colonialapkát, 
és keresse ki közülük azt a 3-at, amelynek hátoldalán női 
követ látható.

Minden játékos keverje meg ezt a 3 lapkáját képpel lefelé, és húzzon közülük egyet. 
A húzott lapkán a 3 különböző társadalmi osztály egyike lesz: 

patrícius  kereskedő  kézműves

Mindenki tegye a húzott lapkáját képpel felfelé a coloniája bal oldalán lévő területen a 
polgár társadalmi osztályának megfelelő szimbólummal ellátott két sora egyikének bal oldali 
mezőjére. Ez a lapka ettől kezdve polgárnak számít, és az elfoglalt mező képességét tulajdono-
sa használhatja a játék folyamán (a polgárok képességeit lásd később). 

A másik két női követet ábrázoló lapkát mindenki tegye coloniájának 
két tetszőleges átellenes sarkára (2 darulapkára) képpel felfelé.

5. Keverjétek meg a többi colonialapkát képpel lefelé, és tegyetek coloniátok minden üres 
mezőjére egyet képpel lefordítva (kivéve a 4 templommezőt – ezekre a játék során tilos bármit 
építeni). Azt a két colonialapkát, amely a sarkokon lévő darulapkákra került, 
mindenki fordítsa képpel felfelé. Így minden játékos coloniájának 4 sarkában 
képpel felfelé lévő lapkák lesznek.

6. Mindenkinek kimaradt egy colonialapkája – nézzétek meg ezt 
a lapkát, majd tegyétek képpel lefordítva a coloniatáblátok jobb 
alsó sarkán lévő hajómezőre. 

7. Végül mindenki magához veszi a következőket a közös készletből, és a coloniatáblájának  
az aljára teszi: 1 tribunus, 1 építész, 1 segéd és 1 érme. Valaki vegyen a markába 1-1 munkást  
a 4 színből, és véletlenszerűen osszon egyet minden játékosnak (a többi munkást tegye vissza 
a készletbe).
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A kezdőjátékos-figurát az kapja, aki utoljára járt egy belvárosban: ő lesz a kezdőjátékos.

A JÁTÉK MENETE
A játék 3 cikluson át tart, és minden ciklus 4 fordulóból áll. Minden ciklust pontozás zár le, 
amikor a játékosok pontokat kaphatnak a darujukért, a saját coloniájukért, a fórumba küldött 
követeikért, és az aktuális Traianus kártya feladatainak teljesítéséért.

Az új ciklus előkészületei – Traianus oszlopának építése 
A következő oszlopdarab felhelyezése
A II. és a III. ciklus megkezdésekor tegyétek az oszlopdarabot a ciklushoz tartozó utca-
kártya pakliról Traianus oszlopának tetejére. Az oszlop tetején látható szám mutatja meg, hogy 
minimum hány pontot lehet szerezni győzelmi oszlop építésével a saját coloniátokon az adott 
ciklusban.
III. ciklus

II. ciklus

I. ciklus

Az új forduló előkészületei
2 utcakártya felfedése
Minden forduló elején húzzatok 2 utcakártyát az aktuális ciklus húzópaklijából (ez mindig az 
a pakli lesz, amelyiken nincs már oszlopdarab), és tegyétek őket képpel felfelé az utcakártyák 
helyére a tábla bal felső sarkán.

Tárolóhely a választott és 
a szomszédodtól kapott 
colonialapkák számára

Polgárok  – és különleges 
képességeik szimbólumai

Minden társadalmi 
osztályhoz 2 sor tartozik, 
és minden sorban két 
polgár számára van hely.

A Traianus kártyákért kapható pontok

A pontozócsúszka 
presztízssávja

A fórum legnagyobb össze- 
függő területéért járó pontok

A colonia utcái
Az utcák szimbólumai 

(megegyeznek az utca- 
kártyák szimbólumaival)

Templomok

Sarokmezők a darulapkákkal

Hajómező a saját követeid 
(colonialapkák hátoldala) 

tárolására
Tárolóhely az erőforrásaid számára
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A két kártyán látható szimbólum adja meg, hogy a játékosoknak 
ebben a fordulóban melyik két utcájukból kell felhúzniuk 
1-1 colonialapkájukat.

A forduló menete
Az utcakártyák felhúzását követően a az alábbi 2 fázist játsszátok le 
a fordulóban:
1. Mindenki egyidejűleg kiválaszt 1-1 colonialapkát az utca-
kártyákon lévő szimbólumok által meghatározott 2 utcájából,
felveszi őket, és az egyiket képpel lefelé átadja jobb oldali 
szomszédjának, majd átveszi azt, amit a bal oldali 
szomszédjától kapott.

2. Az óramutató járásának irányában egymás után sorra 
kerülve mindenki 
a, felhasználja az egyik colonialapkáját, majd
b, végrehajthat egy építés akciót.

1. Colonialapkák felvétele
A két felfedett utcakártya szimbólumai határozzák meg, 
hogy melyik két utcádról kell felvenned 1-1 colonialapkát. 
Tartsd meg az egyiket, a másikat pedig képpel lefelé add 
tovább jobb oldali szomszédodnak.

Megjegyzés: Amikor felhúzod az első lapkát, megnézheted azt, mielőtt eldöntöd, melyik mezőről 
veszed fel a másodikat. Ennek például akkor lehet jelentősége, ha az egyik darudon lévő felfordí-
tott lapka felvételén gondolkozol. Ha azonban egy felhúzott colonialapkát megnéztél, már nem 
teheted azt vissza, hogy másikat húzz helyette.

Miután mindenki átadta az egyik colonialapkáját jobb oldali szomszédjának, mindannyian 
megnézhetitek kapott lapkátokat.

2. a) Colonialapka felhasználása
A kezdőjátékos képpel felfelé leteszi a 2 colonialapkáját a táblája bal alsó 
sarkában erre fenntartott helyekre. 

A kezdőjátékos eldönti, a két lapkája közül melyiket szeretné használni. A többiek csak akkor 
fordítják fel a lapkáikat, amikor rájuk kerül majd a sor.

A colonialapkák hatásai 
Erőforrások és polgárok
A colonialapkákon erőforrások vagy 
polgárok láthatók.

ForumTrajanum_Karten_VS.indd   13 19.07.18   07:55ForumTrajanum_Karten_VS.indd   4 19.07.18   07:55
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A colonialapkákon lévő erőforrások
A colonialapkákon a következő erőforrások lehetnek: építész, munkás, segéd, érme, tribunus 
vagy fejlesztés. A lapkákon látható erőforrásokat azonnal megkapod.

 Építész: az építészekkel 
 szürke épületeket építhetsz.

 Munkás: a munkásokkal színes 
 épületeket építhetsz. Két azonos 
 színű munkást beválthatsz egy 
 szürke építészre.

 Segéd: a segéddel megváltoztathatod 
 a munkásod színét.

 Érme: a polgáraidat tudod kifizetni vele 
 a pontozás fázis elején.

 Tribunus: két módon használhatod fel:  
 a, az utcakártya figyelmen kívül hagyása: 
 ha beadsz 1 tribunust, az egyik colonialapkádat 
 coloniád bármelyik mezőjéről felveheted – tehát 
 az egyik utcakártya szimbólumát nem kell figyelembe venned.

 b, a második colonialapka felhasználása: ha a köröd 
 elején beadsz 2 tribunust, mindkét colonialapkádat 
 felhasználhatod – amit megtartottál, plusz amit 
 a szomszédodtól kaptál. 
 Fontos! Ehhez már a köröd elején rendelkezned kell a 2 tribunussal.

 Fejlesztés: told 1 mezővel jobbra 
 a pontozócsúszkádat a presztízssávodon. 

A szorzólapkák:
Ha valamelyik erőforrásból már nem maradt elég a készletben, egy olyan játékos, 
akinek az adott erőforrásból több is van, vegyen magához egy szorzólapkát. Tegye 
a lapkát az egyik adott erőforrása alá (lásd a példát egy munkással a képen), és tegyen 
vissza egy másikat a készletbe ebből az erőforrásból. 

A colonia polgárai 
Különleges képességek és győzelmipont-szorzók
Minden játékos 34 colonialapkája közül 6-nak a hátoldalán polgár van; 
ezek a 3 társadalmi osztály egyikébe tartoznak. A polgárod akkor válik 
aktívvá, ha leteszed a számára fenntartott mezők egyikére a coloniád 
polgársorán.

Az aktív polgárok a következő előnyöket biztosítják számodra:

=̂

+= =

?+

+= =

?+

?



győzelmi 
oszlop bazilika könyvtár

szökőkút

piac

istálló

park lakóház

patrícius 

kereskedő

mester-
ember
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Általánosságban
• Minden alkalommal, amikor győzelmi oszlopot építesz, az oszlopért járó pontokon felül  
annyi pontot kapsz, ahány aktív polgárod van a coloniádban (ennek részleteit lásd 
 a 11. oldalon). 

• Az aktív polgáraid a coloniád pontozásakor szorzóként működnek. Az utcáidban
lévő különböző szürke épületekért kapott pontokat az ugyanebben az utcában 
lévő 1 aktív polgár 2-vel szorozza, 2 polgár pedig 3-mal (ennek részleteit lásd 
a 16. oldalon).

• Néhány Traianus kártya feladatának teljesítéséhez is szükség van polgárokra (ennek rész-
leteit lásd a 17. oldalon).

Az egyes sorok speciális előnyei
4. Minden polgársor egy különleges képességet biztosít az első aktív polgárért, és bónuszt 
a másodikért. A polgárok különleges képességeiről a 13. oldalon olvashatsz bővebben.

A colonialapkák elhelyezése
Ha polgárt ábrázoló colonialapkát használsz (akár a sajátodat, akár az ellen- 
feledtől kapottat), azt mindig a polgársorodra kell tenni, az egyik olyan szim- 
bólummal ellátott mezőre, amely megegyezik a polgár szimbólumával. 

Minden más ellenfeledtől kapott colonialapkát tegyél képpel felfelé a coloniatáblád 
mellé, függetlenül attól, hogy felhasználtad-e vagy sem. 

Minden más saját colonialapkádat tedd képpel lefordítva a coloniatáblád jobb 
alsó sarkában lévő hajómezőre, függetlenül attól, hogy felhasználtad-e vagy 
sem. A későbbiekben ezeket a lapkákat mint követeket küldheted be a központi 
tábla fórumába. A polgárként a coloniatábládra tett lapkákat természetesen 
nem küldheted követként a fórumba.

Különleges eset:
Ha nem tudsz felvenni colonialapkát az utcakártya 
által megadott utcáról.
A játék későbbi szakaszában előfordulhat, 
hogy a húzott utcakártya által megadott 
utcádban már nem maradt felvehető coloniád. 
Ebben az esetben a következő lehetőségeid 
vannak: 

Colonialapka felvétele tribunusok 
felhasználásával 
1 vagy 2 tribunus beadásával 1 vagy 2 colonia-
lapkádat bármelyik utcából felveheted. 
Ezután újra 2 lapkád van. Add át  az egyiket 
a szomszédodnak, és tartsd meg a másikat.
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Kevesebb colonialapka felvétele – a szomszédod választ 
Ha nem tudsz vagy nem akarsz tribunust felhasználni, akkor nem húzol fel colonialapkát 
(ha mindkét utcád üres, akkor egyet sem). Ebben az esetben nem adsz át lapkát 
a szomszédodnak. A jobb oldali szomszédod választhat magának egy lapkát a coloniatáblája 
mellett lévő, képpel felfordított colonialapkák közül (melyeket korábban kapott tőled). 
Így a szomszédod megkapja a második lapkáját, és a szokott módon választ egyet közülük. 
Az így felhasznált lapka kikerül a játékból. 
Ha egy colonialapkát sem tudtál felvenni (mert mindkét utcád üres volt), akkor a szomszédod-
tól kapott lapkát kell felhasználnod.

Darulapkák
A coloniád sarkaiban lévő darulapkákra tett colonialapkákkal jobban tudsz 
tervezni, hiszen nincsenek lefordítva. Ezen felül a darulapkák felfedéséért 
pontokat szerezhetsz, ha megfelelő színű épületeket építettél.

A játék kezdetén minden colonia 4 sarkában, a 4 darun képpel felfelé fordított colonialapkák 
vannak. Ha felhúzol egy colonialapkát valamelyik darulapkádról, a következő pontozáskor 
győzelmi pontokat kapsz a coloniádban felépült, megfelelő színű épületeidért. Az első ciklus 
végi pontozáskor 3 pont jár minden, a felfedett darulapkával megegyező színű épületedért, 
a másodikban 2 pont, a harmadikban pedig 1 pont. 

Miután megkaptad a felfedett darulapkádért járó pontokat, fordítsd át 
a darulapkát, hogy a szürke hátoldala legyen felül. A darulapkák a játék 
során csak egyszer, kizárólag a felfedésük ciklusában pontozhatók. 
A darulapkákra (akár fel-, akár lefordítottak) soha nem építhetsz.

2. b) Építés akció
Egyszerű és dupla épületlapkák, melyek építészekkel, munkásokkal és segédekkel 
építhetők meg
Ha rendelkezésedre állnak a megfelelő építészek, munkások, illetve segédek, körönként 
egyszer felépíthetsz egy épületet a coloniádba. Az épületek csak a coloniád utcáinak üres 
mezőire építhetők.

Figyelem! A templomot ábrázoló 4 mezőre tilos építeni.

Az építés szabályai
Szürke épületet (szürke ikon a tekercsen) egy szürke építész beadásával építhetsz. 
Színes épületet az építendő épület színének megfelelő színű munkás beadásával építhetsz. 
Ha nincs megfelelő színű munkásod, beadhatsz egy segédet, melynek segítségével egy bár-
milyen színű munkás tetszőleges színűvé alakítható.  Tehát a segédek arra jók, hogy meg-
változtassák a munkások színét.
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Egyszerű épületek
Az egyszerű épületlapkák egyik oldala színes, a másik szürke. A megfelelő 
építész, illetve munkás felhasználásával bármelyik felükkel felépítheted 
őket, és azzal a felével felfelé tedd le a coloniád utcáinak bármelyik üres  
mezőjére. Az egyszerű épületek megépítése a következő figurakombinációk  
beadásával lehetséges:

 a, 1 építész: építs egy szürke épületet (könyvtár, bazilika, piac vagy győzelmi oszlop).

 b, 1 munkás: építsd meg a kívánt színű épületet (szökőkút, lakóház, istálló vagy park)  
 a megfelelő színű munkás beadásával.

 c, 1 munkás + 1 segéd: építs egy tetszőleges színű (színes) épületet.
 
Vegyél el egy tetszőleges színű (de nem szürke) egyszerű épületet a tábláról, és helyezd el 
coloniatáblád utcáinak bármelyik üres mezőjére.

Dupla épületlapkák
A dupla épületlapkák két oldala különböző. Az egyik felükön mindkét 
épület színes, a másikon egy színes és egy szürke épület található. 
Felépítésükhöz természetesen a lapkának azt az oldalát kell kifizetned 
figuráiddal, amelyik oldallal felfelé szeretnéd megépíteni.

A dupla épületek a következő kombinációkkal építhetők fel:
a, 1 szürke és 1 színes épület felépítése:
1 építész + 1 munkás. Ha például egy parkot és egy győzelmi oszlopot tartalmazó dupla 
épületlapkát akarsz felépíteni, egy zöld munkással és egy szürke építésszel kell fizetned érte. 
Ha nincs zöld munkásod, beadhatsz helyette bármilyen színű munkást 
és egy segédet, amellyel a munkást zölddé változtatod. Ha nincs szürke építészed, 
beadhatsz helyette két azonos színű munkást, ami egy építésznek számít.

b, 2 színes épület felépítése (mindig 2 azonos színű)
• 2 db, az épülettel azonos színű munkás. Például 2 kék munkásért megépíthetsz 
egy dupla kék épületlapkát, és leteheted a coloniád utcáinak két üres mezőjére.

• 1 db, az épületlapkával azonos színű munkás, és egy más színű munkás, plusz 
egy segéd. A segéd a szükséges színűre változtatja a más színű munkást.

• 2 db, tetszőleges színű munkás plusz 2 segéd, akik a 2 munkást a szükséges színűre  
változtatják. Ezzel a kombinációval tetszőleges színű dupla épületlapkát megépíthetsz.

Példa: Tomi bead 1 kék és egy zöld munkást, plusz 1 segédet, hogy meg-
építsen egy dupla kék épületlapkát. Ha nem lenne kék munkása, 
beadhatna például 1 sárgát és 1 zöldet, plusz 2 segédet, akik a 2 munkást 
kékké változtatják, és ezzel megépíthetné a dupla kék épületlapkát. 
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Az épületlapkád megépítésekor azonnal megkapod az épületekért járó jutalmat.

A szürke épületekért járó jutalmak 
Erőforrások vagy győzelmi pontok
A győzelmi oszlop – győzelmi pontokat kapsz: mindig annyit, amennyi Traianus épülő 
oszlopának tetején látható a táblán + 1 pontot minden egyes aktív polgárodért a coloniádban.

Példa: a játék első ciklusában Tami épít egy győzelmi oszlopot. Ezért 3 pontot kap 
+ 2 pontot a coloniájában lévő 2 aktív polgárért. Tami tehát 5 mezőt lép előre 
a győzelmipont-jelölőjével.

Bazilika, piac és könyvtár – lépj 1 mezőt előre a fórumjelződdel a megfelelő jutalom-
sávon, és megkapod a mezőn látható jutalmat. Ha már elérted egy jutalomsáv 2. mezőjét, 
ettől kezdve mindig dönthetsz úgy, hogy nem a jelenlegi meződért, hanem inkább a sáv 
bármelyik korábbi mezőjéért járó jutalmat kéred.

Könyvtár: 

 1. könyvtár: kapsz egy tetszőleges színű munkást és egy tribunust.

 2. könyvtár: kapsz egy építészt.

 
 3. könyvtár: tedd az egyik követedet a fórum egyik sassal jelölt mezőjére.

 4. könyvtár: vegyél le egy tetszőleges colonialapkát a coloniád utcáiról, és azonnal  
 használd fel.

Bazilika:

 1. bazilika: kapsz 2 segédet.

 2. bazilika: kapsz 2 tribunust.

 3. bazilika: told egy mezővel jobbra a pontozócsúszkádat a presztízssávodon.

 4. bazilika: hajts végre plusz egy építés akciót. Az akció nem ingyenes, az épületlapkát  
 a szokásos módon ki kell fizetned építészekkel és munkásokkal.
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Piac

 1. piac: kapsz 1 érmét.

 2. piac: válassz egy fórumépítés jutalmat (részletek a 12. oldalon). Ha a megfelelő  
 polgárod aktiváltad, akár két jutalmat is választhatsz (lásd a 13. oldalt).
 
 3. piac: tegyél egy követet a fórum bármilyen színű mezőjére, a színekre vonatkozó 
 elhelyezési szabályok figyelmen kívül hagyásával (a részleteket lásd a 12. oldalon).  
 Sasos mezőre nem küldhetsz követet.

 4. piac: vegyél le egy tetszőleges colonialapkát a coloniád utcáiról, és azonnal   
 használd fel.

A jutalomsávok vége

Amikor megépítetted a 4. könyvtáradat, bazilikádat vagy piacodat, eléred 
a jutalomsáv utolsó mezőjét. Miután megkaptad a jutalmadat, tedd a fórum-
jelződet Traianus oszlopa mellé.

Ekkor azonnal kapsz annyi győzelmi pontot, ahány pont az oszlopon látható, 
plusz a saját aktív polgáraid száma.

Megjegyzés: Továbbra is építhetsz ilyen típusú épületeket, amiért pontok 
járnak, de a jutalomsávon lévő jutalmakat többé már nem kaphatod meg.

A színes épületekért járó jutalmak 
1 vagy 2 követ küldése a fórumba

Amikor megépítesz egy színes épületet a coloniádban, felhasználhatsz egy lapkát a colonia- 
táblád jobb alsó sarkában lévők közül, hogy követként elküldd Rómába. Tedd le a colonialap-
kádat hátoldalával felfelé (hogy a követ látsszon) a fórumba a központi táblán egy olyan színű 
üres mezőre, amilyen a megépített épület színe.

A követek elhelyezésének szabályai

1. Üres egyszínű terület

A fórum mozaiktábláin különböző méretű egyszínű területek találhatók. Egyszínű területnek 
nevezzük az azonos színű, egymással élszomszédos mezők csoportját (akkor is, ha nem 
ugyanazon a mozaiktáblán vannak). Ha az adott színből nincs olyan egyszínű terület, amire 
már küldtek követet, akkor ennek a színnek 
bármelyik területére és annak bármelyik 
mezőjére leteheted a követedet.

a megépített épület a hozzá tartozó 
egyszínű terület
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2. Elkezdett egyszínű terület 
Ha az adott színből van olyan egyszínű terület, amelyen valakinek a követe áll (mindegy, hogy 
kié), akkor ezt a területet elkezdett területnek nevezzük. Ha van az adott színből elkezdett 
terület, mindenképpen ennek a területnek az egyik üres mezőjére kell tenned a követedet. 
(Kivétel: ha a patrícius I polgárodat aktiváltad, nem kell figyelembe venned ezt az elhelyezési 
szabályt – lásd a 13. oldalon.)

Megjegyzés: a követedet nem kötelező más követekkel közvetlen 
szomszédos mezőkre tenned.

3. Befejezett egyszínű terület
Amikor egy terület utolsó szabad mezőjére leteszed a követedet, befejezed egy egyszínű 
terület építését. Ekkor megkapod a fórum jobb felső részében feltüntetett fórumépítés jutal-
mak egyikét.
A választható fórumépítés jutalmak a következők:
1. kapsz egy tribunust vagy
2. kapsz egy segédet vagy
3. kapsz 1 érmét vagy
4. végrehajthatsz egy fejlesztést vagy
5. kapsz 2 győzelmi pontot.

Megjegyzés: ha nincs colonialapkád a táblád jobb alsó sarkában lévő mezőn, attól még építhetsz 
színes épületet, csupán akkor nem tudsz követet küldeni a fórumba, és nem kapsz jutalmat sem.

Figyelem! Az épületlapkák száma korlátos. Ha egy bizonyos fajtájú lapka elfogyott, nem 
tudsz többé olyat építeni. Mivel azonban minden lapkafajtát két 
stócra osztottunk a játék elején, ha az egyik elfogyott, a másikról 
még elveheted ezt a lapkatípust, és felépítheted a másik oldalával 
felfelé.

Sasmezők
A fórum sasmezőire normál esetben nem küldhetők követek (kivétel a könyvtár jutalomsáv 
3. mezője). Érdemes a sasmezők mellé tenni a követeket, mert minden pontozáskor minden 
olyan követ, aki sasmezővel élszomszédos mezőn áll, 1 pontot ér tulajdonosának. Minden 
sasmezőn álló követ pedig 2 pontot ér. Ha aktiváltad a patrícius I polgárodat, akkor 
a sasmezőkkel átlós szomszédságban álló követeidért is kapsz 1-1 pontot a pontozáskor 
(részletek a 14. oldalon).

A köröd vége és a forduló vége 
Ha befejezted a körödet, a bal oldali szomszédod kerül sorra, felfedi 2 colonialapkáját, és 
választ egyet közülük, majd épít, és így tovább.

Amikor minden játékos lejátszotta körét, a forduló véget ér. A kezdőjátékos átadja 
a kezdőjátékos-figurát a jobb oldali szomszédjának, és 2 új utcakártya felcsapásával  
kezdetét veszi a következő forduló.
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A POLGÁROK SPECIÁLIS KÉPESSÉGEI
A sorok első (bal oldali) polgárai
Amikor az első polgárt leteszed egy sorba (a bal oldali mezőre kell tenned), 
megkapod a speciális képességét, ezen felül 2-es szorzóként is működik 
majd az utca szürke épületeinek pontozásakor.

A polgárok különleges képességei:
 Patrícius I – a, Nem kell figyelembe venned a követek 2-es számú elhelyezési  
 szabályát, amikor követet küldesz a fórumba (lásd a 13. oldalon). Ez azt jelenti,  
 hogy nem kell a már megkezdett megfelelő színű területre tenned 
 a követet – ha akarod, leteheted egy másik ilyen színű területre is.
 b, Ezen felül a fórum pontozásakor 1 győzelmi pontot kapsz minden olyan követedért,  
 aki átlósan szomszédos egy sasmezővel (lásd a sasmezőket a 15. oldalon). 

 Patrícius II – Ha befejezel egy egyszínű területet a fórumban, nem 1, hanem 
 2 különböző fórumépítés jutalmat kapsz (tribunus, segéd, érme, fejlesztés, 
 2 győzelmi pont). A fórumépítésért járó jutalmakról a 11-12. oldalon olvashatsz. 
 A piac jutalomsáv 2. mezőjéért is 2 jutalmat választhatsz.

 Kereskedő I – a, Amikor aktiválod ezen a mezőn 
 a polgárodat, fordítsd meg a pontozócsúszkádat 
 (úgy, hogy az az oldala legyen felül, amelyen 
 a Traianus feje szimbólum a csúszka középső 
 mezőjén van), és tedd vissza ugyanarra
 a mezőre a presztízssávon. A pontozócsúszka 
 megfordítva marad a játék végéig, még akkor is, ha a polgárod később inaktívvá válik. 
 b, Ezen felül minden fejlesztés akció végrehajtásakor a következő ciprusig kell jobbra  
 tolnod a pontozócsúszkát (tehát adott esetben 1-nél több mezővel is tolhatod a  
 csúszkát).

 Kereskedő II – Körönként egyszer, az építési fázisodban elcserélhetsz 
 1 érmét, tribunust vagy segédet e három közül bármelyik másikra.
 Megjegyzés: ha egy segédet szereztél a cserével, azt a mesteremberrel építésszé   
 változtathatod még ugyanebben az építési fázisodban. 

 Mesterember I – Körönként 2-szer elcserélhetsz 1 segédet 1 tetszőleges színű  
 munkásra.

 Mesterember II – Körönként 1-szer elcserélhetsz 1 segédet 1 építészre.

A második (jobb oldali) polgár 
Ha a második polgárt is letetted egy sorba, az utca szürke épületeinek 
pontozásakor 3-ra növeli a győzelmipont-szorzót (a pontozást lásd a 16. 
oldalon). A második polgár azonban nem duplázza meg az első speciális 
képességét. Amikor leteszed a második polgárt egy sorba, egyszeri jutalmat 
kapsz érte:

a) b)



15

 
 Küldj egy követet (ha van) a a hajómeződről a fórumba.

 Kapsz egy fórumépítés jutalmat (ezt az első patrícius nem duplázza meg).

 Kapsz 1 érmét vagy 1 tribunust.

 Kapsz 1 érmét vagy 1 segédet.

 Kapsz egy tetszőleges színű munkást.
 
 Kapsz egy építészt.

Inaktív polgárok: azért, hogy a polgáraid aktívak maradhassanak és szorzóként működ-
hessenek a ciklus végi pontozáskor, és hogy használhasd speciális képességüket a következő 
ciklus során, fizetned kell nekik minden ciklus pontozásának megkezdésekor. 
 
Azok a polgárok, akiknek nem fizetsz, inaktívvá válnak – fordítsd őket képpel 
lefelé. Az inaktív polgárokat egy későbbi ciklus pontozása előtt újra aktiválhatod, 
ha fizetsz nekik.

Különleges eset: ha egy sor első polgára inaktív, és a sor második helyére teszel 
egy másik polgárt, ezzel újraaktiválod az adott sor első polgárát. 

A CIKLUS VÉGE – PONTOZÁS
A pontozás előtt: a polgárok kifizetése
A ciklus annak a fordulónak a végén fejeződik be, amikor az adott ciklus utolsó utcakártyája 
is elfogyott (mindig pontosan 4 forduló után). Ahhoz, hogy a polgárok aktívak maradjanak 
(vagy újraaktiválódjanak), a játékosoknak fizetniük kell értük. Minden olyan sorért, ahol van 
legalább 1 polgárod, 1 érmét kell fizess (ha egy sorban 2 polgárod van, akkor is csak 1 érmét 
kell fizetned). Ha nem tudod vagy nem akarod kifizetni valamelyik sorod polgárait, a kifize-
tetlen polgárok inaktívvá válnak – fordítsd őket képpel lefelé (hogy a követ oldaluk látsszon). 
Amíg egy polgár inaktív, addig úgy kell számolni vele, mintha nem is létezne (lásd az inaktív 
polgárokat feljebb). 

Miután mindenki kifizette (vagy nem) a polgárait, a pontozás fázis következik, ami az alábbi 
4 lépésből áll:

1. A darulapkák pontozása

2. A coloniák pontozása

3. A fórum pontozása

4. A Traianus kártya pontozása (az első játéknál csak az utolsó ciklusban)

1.

2.

/3.

/4.

5.

6.

inaktív polgár
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1. A darulapkák pontozása 
A daruval egyező színű épületek pontozása

Először ellenőrizd, van-e olyan színes darulapkád, amelyen nincs colonialapka a coloniád egy 
vagy több sarkában. Ha a ciklusban elvettél egy vagy több colonialapkát daruidról, akkor most 
van egy vagy több üres darulapkád, és most pontoznod kell őket.

Az 1. ciklus végén 3 győzelmi pontot kapsz minden olyan színű épületedért, amely 
megegyezik a pontozott daru színével. A 2. ciklusban 2 pont, a 3.-ban már csak 1 pont jár 
minden ilyen épületért.

Amint lelépted a darulapkáért járó pontokat a pontozósávon, fordítsd a lepontozott 
darulapkát szürke oldalával felfelé. A darulapka a játék végéig így marad, és nem lehet rá 
épületet építeni.

Ha több darulapkádat kell pontoznod, járj el mindegyikkel a fentiek szerint. 

Példa: A 2. ciklusban Tami levette colonia-
lapkáját a zöld darujáról, ezért az most 
pontozásra kerül. Taminak 4 zöld épülete 
van a coloniájában, ezért 8 pontot kap, 
amit lelép a pontozósávon. 
Ezután lefordítja a zöld darulapkáját, 
hogy a szürke oldala legyen felül.

2. A coloniák pontozása 
Szürke épületek

A coloniák pontozását a következők 
befolyásolhatják:
1. a 6 polgársor
2. az aktív polgárok száma a polgársoron
3. a polgársorral azonos utcában lévő különböző típusú szürke épületek száma

A felső sorral kezdve haladj végig sorban lefelé, és pontozd külön-külön minden utcádat. 
Számold meg, hány különböző szürke épületed van az adott utcában (legfeljebb 4).

Szorozd meg a fenti számot a sor értékével:
- Ha nincs aktív polgár ebben a sorban, akkor 1 pontot kapsz minden különböző szürke 
épületért (maximum 4-et).
- Ha 1 aktív polgár van ebben a sorban, akkor 2 pontot kapsz minden különböző szürke 
épületért (maximum 8-at).
- Ha 2 aktív polgár van ebben a sorban, akkor 3 pontot kapsz minden különböző szürke 
épületért (maximum 12-t).
Pontozd le mind a 6 sorodat a fenti módon.
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3.A fórum pontozása 
Követek a fórum mezőin

A fórum pontozását a következők befolyásolhatják:
1. a sasmezőkkel szomszédos saját követeid száma a fórumban,
2. a pontozócsúszkád helyzete a presztízssávon,
3. a fórumon lévő követeid által alkotott legnagyobb összefüggő terület mérete  
(az élszomszédság számít, az átlós szomszédság nem).

Sasmezők
Minden olyan követedért, aki egy sasmezővel élszomszédos mezőn áll,  
1 győzelmi pontot kapsz. 
 
Minden olyan követedért, aki sasmezőn áll, 2 pontot kapsz.

Ha a patrícius I meződön lévő polgárod aktív, akkor minden, sasmezőkkel átlósan 
szomszédos mezőn lévő követedért is kapsz 1-1- győzelmi pontot.
A legnagyobb összefüggő terület
A pontozócsúszkád helyzete a presztízssávon 
meghatározza, hány győzelmi pontot 
kaphatsz a fórumban lévő követeid által 
alkotott legnagyobb összefüggő területért. 
Keresd meg a csúszkán azt a számot, ahány 
követed alkotja a fórumban lévő legnagyobb 
összefüggő területedet, és a presztízssávon 
alatta feltüntetett pontszámot kapod érte. 

Példa: Tomi (kék) legnagyobb összefüggő területe
 a fórumban 6 követből áll, amiért 6 győzelmi 
pontot kap.

4. A Traianus kártya pontozása 
(az első játéknál csak az utolsó ciklusban)
Építési minták és dolgok összegyűjtése

A pontozócsúszkádon lévő Traianus-fej szimbólum mutatja, hány győzelmi pontot
kapsz a Traianus kártyákon lévő két feladat egyikének teljesítéséért. Minden 
feladat teljesítéséért a Traianus feje szimbólum feletti pontszámot kapod meg.

Minden ciklushoz 1 Traianus kártya tartozik, és minden kártya 2 feladatot tartalmaz, amit az 
adott ciklusban teljesíthetsz. Mind a 3 ciklushoz tartozó kártyát már a játék elején felfedjük, 
hogy a feladatokkal mindenki tudjon tervezni. 

Az első játszma során csak egyetlen Traianus kártyát használjatok, amit a 3. ciklus végén – azaz 
a játék végén – kell pontozni.
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Tudnivalók a Traianus kártyákkal kapcsolatban
A kártya felső részén mindig egy építési feladat található. Amikor az utcakártyák felfe- 
désre kerülnek, jól gondold meg, melyik mezőkről veszed fel a colonialapkáidat, és milyen 
épületeket építesz, ha teljesíteni akarod az építési feladatot. Érdemes úgy felvenni a colonia- 
lapkákat, hogy olyan alakú terület üresedjen meg, ahol meg tudod építeni a feladat 
teljesítéséhez szükséges épületeket.

A kártya alsó részén mindig egy gyűjtő feladat található, amelynek teljesítéséhez 
rendelkezned kell a feltüntetett erőforrásokkal, polgárokkal, felépített győzelmi oszloppal 
vagy darukkal a ciklus végi pontozáskor. Nem kell beadnod a feladat teljesítéséhez szükséges 
dolgokat, elég, ha a birtokodban vannak.

A teljesített feladatokért 3, 5 vagy 
7 győzelmi pontot kaphatsz, 
a Traianus feje szimbólum 
pozíciójától függően.

Ha teljesíted a Traianus kártya egyik feladatát, megkapod a presztízssávodon a Traianus feje 
szimbólum fölötti pontszámot. Ha a kártya mindkét feladatát teljesíted, a pontszám dupláját 
kapod. Ha többször teljesítesz egy feladatot, többször is megkapod az érte járó pontokat.

AZ ELSŐ CIKLUS
  
  Építés: egy vízszintes sorban legyen egy színes épületed, két oldalán 
  1-1 szürke épülettel.  
  Gyűjtés: legyen 1 tribunusod + 1 érméd.

 
  Építés: egy függőleges oszlopban legyen egy templomod, alatta és felette  
  1-1 színes épülettel. 
  Gyűjtés: legyen 2 különböző társadalmi osztályba tartozó aktív polgárod + 1  
  követed a hajómezőn. 

  
  Építés: legyen 2 különböző típusú szürke épületed közvetlenül egymás alatt. 
  Gyűjtés: legyen 2 segéded + 1 érméd. 

  Építés: bármelyik (lepontozott vagy pontozatlan) darulapkáddal szomszédos  
  2 mezőn legyen épület (bármilyen). 
  Gyűjtés: legyen 1 építészed + 1 munkásod + 1 segéded. 
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A MÁSODIK CIKLUS

  Építés: legyen egy tetszőleges épületekből álló 2×2-es négyzeted. 
  Gyűjtés: legyen 1 segéded + 2 érméd.

  

  Építés: egy függőleges oszlopban legyen egy szürke épületed, alatta és  
  felette 1-1 színes épülettel. 
  Gyűjtés: legyen 1 tribunusod + 1 építészed + 1 segéded.

  Építés: legyen 4 különböző színű épületed (bárhol a coloniádban). 
  Gyűjtés: legyen 1 munkásod + 2 győzelmi oszlopod a coloniádban.

  
  Építés: egy függőleges oszlopban legyen egy színes épületed, alatta és  
  felette 1-1 szürke épülettel. 
  Gyűjtés: legyen 2 lepontozott darulapkád + 2 különböző társadalmi 
  osztályba tartozó aktív polgárod.

A HARMADIK CIKLUS

  Építés: egy függőleges oszlopban legyen két szürke épületed egymás alatt,  
  alattuk és felettük 1-1 színes épülettel. 
  Gyűjtés: legyen 1-1 aktív polgárod mindhárom társadalmi osztályból.

  Építés: legyen 3 különböző színes épületed egymás alatt egy oszlopban. 
  Gyűjtés: legyen 1 győzelmi oszlopod a coloniádban + 1 tribunusod 
  + 1 építészed.

  Építés: legyen 1-1 színes épületed egy templommal átlósan szomszédos 
  4 mezőn. 
  Gyűjtés: legyen 2 lepontozott darulapkád + 2 különböző színű munkásod.

  Építés: legyen 3 különböző típusú szürke épületed egymás alatt
  egy oszlopban. 
  Gyűjtés: legyen 1 fórumjelződ Traianus oszlopánál + 1 segéded + 1 érméd.
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Megjegyzés: a feladatokat pontosan kell teljesíteni. Ha például egy oszlopban kell lennie egy adott 
elrendezésnek, az nem tekinthető teljesítettnek, ha a szükséges épületek oszlop helyett sorban 
vannak. Minden egyes épület vagy erőforrás csak egyszer számítható bele az adott feladat  
teljesítésébe. Például egy épület pontozásonként csak egy olyan kombinációban szerepelhet, ami 
pontot ér.

A Traianus kártyák pontozása közben nem használhatod a polgáraid képességét, nem 
változtathatod meg egy munkásod színét (segéd segítségével) és nem válthatsz be két 
azonos színű munkást egy építészre. A köröd során azonban megteheted mindezt ahhoz, 
hogy a Traianus kártyák pontozásához megszerezhesd a szükséges erőforrásokat.

Példa a pontozásra 
A 3. ciklusban, azaz a játék végén

A polgárok kifizetése:
Tominak 4 érméje van, amivel 4 polgársort tud kifizetni. Tomi kifizeti mindkét kereskedőt, de  
mivel teljesíteni akarja a Traianus  kártyán lévő feladatot (1 fórumjelző Traianus oszlopánál 
+ 1 segéd + 1 érme),, megtart  1 érmét, és csak a mesterember I-et fizeti ki, a mesterember 
II-t nem. A kifizetetlen mesterember II-t lefordítja, ezzel elveszítve a polgár által biztosított 
speciális képességet és győzelmipont-szorzót.
A darulapkák pontozása:
Tomi a ciklus során elvette 
a colonialapkát a zöld darujáról. 
Mivel 3 zöld épülete van  
a coloniájában, melyekért a 3. 
ciklusban 1-1 pont jár, Tomi 
összesen 3 győzelmi pontot kap. 
Ezután lefordítja zöld darulapkáját. 

A colonia pontozása:
Tomi legfelső polgársora üres, és 
a hozzá tartozó utcában 1 szürke
 épület van, amiért 1 pontot kap.

A második polgársorban sincs 
aktív polgár, és az utcában 3 
szürke épület van, melyekből 
csak 2 különböző típusú. Tomi 
ezért a sorért 2 pontot kap.

A harmadik sorban 1 aktív polgár és 1 szürke épület van, amiért 2 pont jár.

A negyedik sorban 1 aktív polgár és 2 különböző szürke épület van, amiért épületenként 2, 
összesen 4 pont jár.
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Az ötödik sorban 2 aktív polgár van és 4 különböző szürke épület.  Épületenként 3 pont jár, 
összesen tehát 12.

A hatodik sorban 1 inaktív polgár van és 1 szürke épület, ami 1 pontot ér.
 
A colonia pontozásával Tomi összesen 1 + 2 + 2 + 4 + 12 + 1 = 22 pontot szerzett.

A fórum pontozása:
Sasmezők: Tominak 4 követe van 
a sasmezőkkel élszomszédos mezőkön 
(1 pont mindegyikért) és 1 követe 
áll sasmezőn (2 pont), amivel összesen 
6 pontot szerez.

Legnagyobb összefüggő terület: 
Tomi legnagyobb összefüggő területe 
a fórumban 7 követből áll. A pontozó-
csúszkáján a 7-es alatt a 9-es szám van 
a presztízssávon, ezért Tomi 9 pontot 
kap a 7 követből álló területéért.

Összesen 6 + 9 = 15 pont.

Traianus kártya pontozása:
Tomi a kártya mindkét feladatát teljesítette, az építési feladatot (3 különböző 
típusú szürke épület egymás alatt egy oszlopban) és a gyűjtésit is (1 fórumjelző 
Traianus oszlopánál + 1 segéd + 1 érme).

A Traianus feje szimbólum a pontozócsúszkán a 7-es alatt van, így minden 
teljesített feladatért 7 győzelmi pontot kap. Tomi tehát 2 × 7 = 14 pontot kap 
a 2 feladat teljesítéséért.

Összpontszám
Tomi összesen 3 + 22 + 6 + 9 + 14 = 54 győzelmi pontot szerez ebben a pontozófázisban.

ÚJ CIKLUS MEGKEZDÉSE
Tegyétek a következő oszlopdarabot Traianus oszlopának tetejére, és a kezdőjátékos 
adja át a kezdőjátékos-figurát a jobb oldali szomszédjának. Húzzátok fel a következő 
utcakártya-pakli felső 2 lapját, és folytassátok a játékot a korábban részletezett módon.
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A JÁTÉK VÉGE
A játék a 3. ciklusvégi pontozás után ér véget (12 forduló lejátszása után). A legtöbb győzelmi 
pontot elérő játékos lesz a győztes. Pontegyenlőség esetén az érintettek közül az győz, akinek 
több aktív polgára van a coloniájában. Ha ez is egyenlő, akkor az dönt, kinek maradt több erő-
forrása. Ha még így sem lett egyértelmű győztes, akkor az érintettek osztoznak a győzelmen.

KEZDŐ ÉS HALADÓ JÁTÉKOSOK EGYÜTT
Ha tapasztaltabb játékosok játszanak együtt kezdőkkel, adjatok egy kis előnyt a kezdőknek. 
A kezdők +1 érmével és 2 aktív polgárral kezdjék a játékot, így már az elején 2 speciális 
képességük lesz. Az előkészületek végén minden tapasztalatlan játékos választhat 
1-1 felfordított polgárt valamelyik darulapkájáról, és leteheti az egyik polgársorába. 
Ne feledjétek, hogy az első ciklus végén a látható darulapkák 3-3 pontot érnek az első ponto-
záskor!
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