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Tervezte: Martin Schlegel, 2-4 játékos részére

A játék tartalma

Körút, az építômesterek
ezen a 38 mezôn járják
körbe útjukat.

A játékfelület
84 szabad mezôvel és 
4 elôrenyomtatott
vízvezeték-kanyarral.

Üres hely az 5 tartalék
építômesternek.

20 dobogó, azoknak 
a munkásoknak, akiknek
sikerült lezárniuk egy
vízvezetéket. Ezek jelzik 
a munkások megszerzett
pontjait.

• 4 startlap – a játék négy színében – a lapok
mindkét oldalán egy-egy víztároló látható,
különbözô csatlakozási-pontokkal. 

Víz – létszükséglet és fontos feltétele
a Római birodalom fejlôdésének.

A vízellátás biztosításáért szak -
képzett építômesterek lélegzet -
elállító építményeket emelnek,
vízvezetékeket építenek ki a
távolabb fekvô vízlelôhelyektôl. 

Technikai eszközök hiányában 

az építômesterek szakértelmétôl
függ, hogy sikerül –e eljuttatni 

az értékes vizet a mély völgyekbôl
a magas hegyeken át a városba.

A játékosok az építômesterek
szerepébe bújva egymással
versengenek a leghosszabb
vízvezeték megépítésért.

Víztárolók 4 csatlakozással,
három játékos esetén.

Víztárolók 4 csatlakozással, 
négy játékos esetén.

 • 84 vízvezetéklap – négy különbözô típusú
vízvezeték építési elemeivel: 
kanyarok, egyenesek, hidak és dupla kanyarok.

• 16 vízvezeték építô munkás – négy különbözô
színben.

• 1 ív matrica – az építômesterekre kell felragasztani
úgy, hogy ugyanabból 
a típusú matricából 
egy matrica kerüljön 
az építômester 
egyik, egy 
matrica pedig 
a másikfelére. 

• 17 építômester –

Ôk bocsátják a munkások
rendelkezésére a
különbözô építési
elemeket.

• 1 játékszabály

• 1 játéktábla –

84 szabad mezôvel
és 4 elôrenyomtatott
vízvezeték-kanyarral.



A játék elôkészítése
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A játék célja

Az ókori Róma városát sürgôsen az életet adó vízzel
kell ellátni, ehhez vízvezetékeket kell kiépíteni.

A játékosok az építômesterek és a munkások segítségével
megpróbálnak minél hosszabb és értékesebb vízvezetéket
kiépíteni. Azonban nem áll mindig minden erôforrás
ugyanolyan mértékben a játékosok rendelkezésére.

Minden új vízvezetéklap beépítése csak egy hozzáillô
építômester segítségével lehetséges, mert ôk határozzák
meg, hogy az adott helyen milyen vízvezetéklap (kanyar,
egyenes, híd, dupla-kanyar) építhetô be. Fontos a jó
tervezés! A játékosoknak lépéseiket elôre át kell gondol -
niuk, és számolniuk kell azzal, hogy egy vízvezeték
lezárása minden érintett játékost pontokhoz juttat.

Kezdô pozíció 
2 játékos esetén (A és B)

Kezdô pozíció 
3 játékos esetén 

Kezdô pozíció 
4 játékos esetén

B A

A B

A víztárolók és a munkások elôkészítése

Minden játékos választ egy színt és magához veszi 
a színéhez tartozó víztárolót és figurákat.

Két játékos esetén a játékosok 2-2 víztárolót kapnak.
Az egyik játékos (A) a sárga és a kék, a másik játékos
(B) pedig a piros és a zöld víztárolókat kapja.

A játékosok számától függôen a víztárolókat úgy 
kell elhelyezni, hogy 4 csatlakozás legyen felül 
3 játékos esetén, vagy 3 csatlakozás legyen felül 
2 és 4 játékos esetén.

Az ábrákon látható a víztárolók elhelyezése. 
(A fekete nyilak mutatják a víztárolók csatlakozásainak
helyét, számát és irányát.)

A játékosok állítsanak minden víztároló minden
csatlakozásához egy-egy színben hozzáillô munkást. 

Az építômesterek felállítása

A játékosok minden típusú építômesterbôl (kanyar,
egyenes, híd, dupla-kanyar és joker) egyet a játéktábla
jobb felsô sarkában kialakított üres helyre a tartalék
építômesterek helyére állítanak. A maradék 12
építômestert a játékosok a kezdô játékostól kiindulva
sorban egymás után felváltva egy-egy tetszés szerinti
mezôre állítják. Egy mezôn csak 1 figura állhat. 



A játék menete az óramutató járásával megegyezô
irányú. A játékot a legidôsebb játékos kezdi, aki a
következô akciókat hajthatja végre:

Vízvezeték bôvítése

Vízvezeték lezárása

Lezárt vízvezeték értékelése

Miután a játékos lépését befejezte, a játékot a
baloldali szomszédja folytatja. 

Vízvezeték bôvítése

Egy vízvezeték bôvítéshez a játékosnak a következô
lépéseket kell végrehajtania:

• Egy munkás és a megfelelô építômester kiválasztása

• A megfelelô vízvezetéklap elhelyezése

• A munkás elôre léptetése

• Az érintett építômester továbbléptetése

Egy munkás és a megfelelô építômester
kiválasztása

A játékos kiválaszt egyet munkásai közül, akinek 
a vízvezetékét bôvíteni akarja.

Két játékos esetén a játékosoknak lehetôségük van
minden lépésben arra, hogy a 6 munkásuk közül
bármelyiket kiválasszák.

A kiválasztott munkás látóvonalában egy építômester -
nek kell állnia. Ez azt jelenti, hogy a munkás mezôjérôl
kiindulva, függôleges, vagy vízszintes látóvonalban
egy építômesternek kell állnia a körúton. 

Mivel egy munkásnak mindig négy lehetséges látóvonala
van, ennek következtében a játékos négy építômester
közül is választhat, ha éppen annyi áll a vonalában.

A játékos kiválaszt egyet a munkása látóvonalában
álló építômesterek közül és felveszi a készletbôl az
építômesternek megfelelô vízvezetéklapot, majd
elhelyezi azt a játékfelületre.

A megfelelô vízvezetéklap elhelyezése

• A vízvezetéklapot úgy kell a játékfelületre elhelyezni,
hogy az érintett munkás vízvezetékét meghosszabbítsa. 

• A vízvezetéklapot úgy is le lehet helyezni a
játékfelületre, hogy a saját vagy egy játékostárs
vízvezetékét lezárja. 

• A vízvezetéklapot nem lehet úgy a játékfelületre
lehelyezni, hogy az két vízvezetéket összekapcsoljon.
Ez azt jelenti, hogy egy vízvezeték nem
kapcsolódhat két víztárolóhoz.
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A játék menete

Megjegyzés: Az egyedülálló vízvezetéklapok, amelyek nem
kapcsolódnak egyik víztárolóhoz sem a játék folyamán
valamelyik vízvezetékhez kapcsolhatóak.

Látóvo
nal

Látóvo
nal

Látóvonal

Látóvonal

A sárga munkás látóvonalában áll egy Építômester
híddal, ez lehetôvé teszi a játékos számára, 
egy híd vízvezetéklap lehelyezését.

✔

✘

Megjegyzés: A játékfelületen lévô vízvezetéklapok közül
csak azok számítanak egy vízvezeték részének, amelyek
egy összefüggô vízvezetéken keresztül valamelyik
víztárolóhoz csatlakoznak.
Az egyedülálló vízvezetéklapok, amelyek nem
kapcsolódnak egyik víztárolóhoz sem, nem számítanak
egyik vízvezeték részének sem.



A munkás elôre léptetése

Miután egy vízvezetéklap lehelyezésével egy, vagy
több vízvezetéket is sikerült meghosszabbítani, az
érintett játékosok a vízvezetékük új végére állítják
az érintett munkásaikat. Ehhez a munkást annak a
vízvezetéklapnak a szélére kell állítani, ahol éppen a
vízvezeték vége van.

Az építômester továbbléptetése

Az érintett építômestert a játékos egy mezôvel
továbblépteti az óramutató járásával megegyezô
irányban a következô szabad mezôre.

Abban az esetben, ha az egyik építômester a sarkon
befordulva átlépi a kutat, az ôt léptetô játékosnak
egy újabb olyan vízvezetéklapot kell lehelyeznie,
amilyen az érintett építômesteren látható. 

Ezt az újabb lapot a játékos leteheti a játékfelület
bármelyik szabad mezôjére, de nem lehet vele egyik
vízvezetéket sem meghosszabbítani (sem a játékos
saját, sem egyik játékostársa vízvezetékét)

Abban az esetben, ha nincs a játékfelületen olyan
szabad mezô, ami a fenti szabálynak megfelel, akkor
nem lehet letenni plusz vízvezetéklapot. 
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Megjegyzés: Nem minden esetben található a vízvezeték
új vége az újonnan lehelyezett vízvezetéklapon. Abban az
esetben, ha például egy lyukat sikerül kitölteni egy
újonnan lehelyezett lappal, a vízvezeték rögtön több
lappal is meghosszabbodhat. 

Példa: A piros játékos lehelyezett egy dupla kanyar
vízvezetéklapot, majd munkását az új vízvezetéklap szélére
helyezte. Mivel a kék játékos vízvezetéke is meghosszabbodott,
így ô is elôre helyezi munkását az új lap szélére. 

Vízvezeték építésekor elôforduló speciális esetek.

Lépéskényszer:

Addig, amíg lehetôség van egy munkás léptetésére
a szabályok betartásával, akkor azt meg kell tenni.
Ha a játékos egyik munkásának látóvonalában sincs
építômester, akkor a játékos kiválasztja valamelyik
játékostársa egyik munkását, amelyiknek a látó -
vonalában egy építômester áll és azzal viszi 
véghez az akciót. 
A játékos nem mondhat le a lépésrôl, akkor sem, 
ha az neki hátránnyal jár.

Egy építômester sem áll egyik munkás

látóvonalában sem

Ha egyik játékosnak sincs olyan munkása, amelynek
látóvonalában építômester áll, akkor ebben 
a lépésben a játékos nem tehet le vízvezetéklapot,
azonban a következô szabad mezôre léptetheti az
egyik általa választott építômestert. Ilyen esetben
viszont, ha az építômester átlépi a kutat nem lehet
letenni plusz vízvezetéklapot

Nincs a készletben a szükséges vízvezetéklap

Abban az esetben, ha nincsen már a készleten
olyan vízvezetéklap, amilyen az építômesterhez
tartozik, a játékos kiválaszthat helyette bármilyen
másik vízvezetéklapot és leteheti azt a táblára.
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Lezárt vízvezeték értékelése

Az soron lévô játékos lépése végén minden éppen
lezárt vízvezeték értékelésre kerül, függetlenül attól,
hogy a vízvezeték melyik játékoshoz tartozik.
Minden mezôért, amin a vízvezeték keresztülhalad 
1 pont jár. 
Abban az esetben, ha a vízvezeték egy mezôn
kétszer is áthalad, akkor azért a mezôért a játékos
plusz 1 pontot (összesen 2 pont) kap. 
A víztárolót ábrázoló startlap nem számítható bele 
a vízvezeték értékelésébe.

A nyertesek dobogói
Azt a munkást, akinek a vízvezetéke lezárásra
került, a vízvezetékért kapott pontnak megfelelô
számú dobogóra állíthatja a játékos.
Abban az esetben, ha az adott számú dobogó már
foglalt, akkor a munkást a következô alacsonyabb
értékû szabad dobogóra kell állítani.
Minden dobogón csak egy munkás állhat, két kivétellel,
a 3-as és a 7-es dobogók. Ezeken két munkás is állhat.
Abban az esetben, ha egy vízvezeték értéke több
mint 20 pont, akkor a munkást a legmagasabb értékû
szabad dobogóra állíthatja a játékos. A játékos
pontjaiba csak a dobogón elfoglalt hely értéke
számít bele, a játékos többi pontja elvész. 
Ha egy vízvezetéklap lehelyezésével egyszerre több
vízvezeték is lezáródik, akkor az éppen soron lévô
játékos vízvezetéke kerül elôször értékelésre, és ô
foglalhatja el elsôként helyét a dobogón. A többi
érintett játékos vízvezetéke és dobogózása az óramutató
járásával megegyezô irányban egymás után történik.

Vízvezeték lezárása

Egy vízvezetéklap lerakása után a játékosok
leellenôr zik, hogy a vízvezetékek közül valamelyik
lezáródot-e.

Vízvezeték lezárása építés során

Abban az esetben, ha egy vízvezeték nem építhetô
tovább, mert egy nem odaillô vízvezetéklap
lezárja, vagy a vízvezeték elérte a játéktábla
szélét, a vízvezeték lezárul.
Ebben az esetben lényegtelen, hogy az éppen soron
lévô játékos, vagy egy játékostársa vízvezetékérôl
van szó. Az is elôfordulhat, hogy egy vízvezetéklap
lerakásával több vízvezeték is lezáródik. 

Önkéntes vízvezeték lezárás

Abban az esetben, ha a soron lévô játékos
lépésével nem zárta le egyik saját vízvezetékét
sem, és van nyitott vízvezetéke, akkor dönthet
úgy, hogy önkéntesen lezárja és értékeli azt. 
Ezt abban az esetben is megteheti, 
ha a vízvezeték még tovább építhetô lenne. 

Megjegyzés: Mivel a dobogókon elfoglalható helyek
száma korlátozott, ezért nagyon fontos egy vízvezeték
megfelelô idôben történô lezárása.

A piros játékos ennek a vízvezetéklapnak a lerakásával
bôvíti ,de egyben le is zárja a vízvezetékét, mert az tovább
nem bôvíthetô a játéktábla széle miatt.

A piros játékos ennek a vízvezetéklapnak a lerakásával
lezárja a kék játékos vízvezetékét.

A piros játékos lezárta egyik vízvezetékét. Vízvezetéke 
8 mezôn halad át, amiért a játékos 8 pontot kap és az ehhez 
a vízvezetékhez tartozó munkását a 8. dobogóra állíthatja.

A piros játékos által lezárt vízvezeték 8 mezôn halad át,
amiért a játékos a vízvezetékhez tartozó munkását a 8.
dobogóra állíthatná, de mivel a 8. dobogó már foglalt, 
ezért a munkás a következô alacsonyabb értékû dobogóra, 
a 7. –re állíthatja. A piros játékosnak szerencséje van, 
mert a 7. dobogó dupla, ezen két munkás is állhat.
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A játék vége és a játék végi értékelés
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A tartalék építômesterek
Minden az aktuális fordulóban lezárt vízvezetékért
az érintett játékosok a tartalékból kiválaszthatnak 
és a körúton elhelyezhetnek egy-egy építômestert. 
A játékosok természetesen csak addig választhatnak
építômestert, amíg van a tartalékban.
Az éppen soron lévô játékos választhat a tartalékból
építômestert elsôként, majd a többi érintett játékos
az óramutató járásával megegyezô irányban egymás
után választhat.
Minden játékosnak, aki (egy vagy több) építômestert
vett el a tartalékból közvetlenül a következô lépése
megkezdése elôtt a körút egyik szabad mezôjére kell
állítania azt/azokat.
A körútra állított tartalék építômesterek azonnal
minden játékos rendelkezésére állnak, és éppúgy
használhatóak, mint a többi építômester. 

Joker építômester
Az építômesterek közül az egyiken különleges
matrica van. Amikor egy játékos ezt az építômester
használja, mert munkásának a látóvonalában ez az
építômester áll, akkor ez a játékos bármilyen
vízvezetéklapot kiválaszthat a készletbôl.

Megjegyzés: Ezt az építômestert a játékos természetesen
azonnal is felhasználhatja.

A játék kezdetekor
5 építômester áll a
tartalék mezôkön

a játékosok
rendelkezésére.

Példa a játékvégi értékelésre:

„Kék” játékos 17 pont (dobogó) + 4 pont (bonusz) = 21 pont
+ 5 pont (dobogó) + 0 pont ( dobogó) = összesen 26 pont 

„Zöld” játékos 14 pont (dobogó) + 3 pont (bonusz) = 17 pont
+ 4 pont (dobogó) + 1 pont ( dobogó) = összesen 22 pont 

„Sárga” játékos 12 pont (dobogó) + 2 pont (bonusz) = 14 pont
+ 6 pont (dobogó) + 3 pont ( dobogó) = összesen 23 pont 

„Piros” játékos 11 pont (dobogó) + 7 pont (dobogó) 
+ 2 pont ( dobogó) = összesen 20 pont 

Abban az esetben, ha egy játékosnak már nem áll
munkása a játékfelületen, akkor ez a játékos már nem
léptethet építômestert, és nem helyezhet el több
vízvezetéklapot a játékfelületen.

Ha egy fordulón keresztül egy játékos sem tud már
vízvezetéklapot letenni, akkor a játék véget ér annál a
játékosnál, aki az utolsó vízvezetéklapot tette le. 
A játékosok az éppen soron lévô játékostól kiindulva
értékelik a nyitott vízvezetékeket. Végül megkezdôdik
a játékvégi értékelés.

Minden munkás annyi pontot kap, ahányas dobogón
áll. Az a munkás, aki a legnagyobb értékû dobogón
áll, +4 bonusz pontot kap. A második legnagyobb
értékû dobogó elfoglalásáért +3 bonusz pont jár. 
A harmadik legnagyobb értékû dobogó elfoglalásáért
+2 bonusz pontot kap a munkás.
A játékot az a játékos nyeri, akinek a munkásai összesen
(dobogó + bonusz) a legtöbb pontot szerezték.
Egyezôség esetén a játéknak több nyertese van.

Importálja és forgalmazza 
a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. 
telefon: 388-4122
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hu


