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A játék célja

Az ókori Rómában a vízellátáshoz sürgõsen szükség van
víz csövekre, vagyis vízvezetékekre. Minden játékos, mint
fõépítõ, megpróbálja a saját vízvezetékét a lehetõ leghosz-
szabbra építeni a mesterépítészek és a munkások segítsé-
gével, így minél több pontot szerezni. Néha azonban nem áll
rendelkezésre minden erõforrás. Minden új vízvezeték lapka

építéséhez szükség van a megfelelõ Mester építõ segítségére, 
mert ez határozza meg, hogy az adott helyen milyen vízveze-
ték komponens használható fel: a kanyar, az egyenes, a dupla
kanyar vagy a híd.
A jó tervezés nagyon fontos, mert a vízvezetékek lezárásakor
minden érintett játékos pontokat szerez.

Induló helyzet két játékos esetén
(A és B)

Induló helyzet 3 játékos 

esetén

Induló helyzet 4 játékos
esetén

A Mester építõk elhelyezése
Minden típusú Mester építõbõl (kanyar, dupla kanyar, egyenes,
híd és Joker) el kell helyezni a tartalék helyen (a tábla jobb fel-
sõ részén). A játék elején a kezdõ játékostól kezdve, minden  
játékos a saját körében a tábla szélén egy tetszés szerinti hely-
re tesz egy-egy Mester építõ figurát a maradékból. Ezt addig
folytatják, amíg van még figura. Egy helyre csak egy figurát le-
het lerakni.
 

A víztárolók és munkások elõkészítése
Minden játékos megkapja a vízgyûjtõ medencétjét a választott
színben és a hozzájáró munkások figuráit. 
Ha csak két játékos játszik, akkor minden játékos két víztárólót
kap. Az elsõ játékos a sárga és a kék vízgyûjtõ medencéket,
a másik játékos pedig a másik kettõt (piros, zöld).
A játékosok számától függõen, a vízgyûjtõk elhelyzésekor külön-
bözõ kivezetésû vízgyûjtõket kell használni. Három játékos ese- 
tén kell használni a 4 kivezetésest, míg két vagy négy játékos
esetén a 3 kivezetésest kell letenni. 
A vízgyûjtõk táblára való lehetséges elhelyezését a szemközti 
ábrák illusztrálják. 
(A fekete nyilak mutatják a víztárólók kivezetéseinek számát és irá-
nyát, illetve helyét.) 

A játékosok a saját munkásaikból, a saját víztárólójuk minden ki-
vezetéséhez egyet kell rakniuk. 
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A B



A játék menete az óramutató járásával megegyezõ irány-
ban történik. A legidõsebb játékos kezd. A soron követke-
zõ játékos végrehajthatja a következõ akciókat:

Vízvezeték bõvítés
Vízvezeték lezárása
Lezárt vízvezetékek pontozása

Miután a játékos befejezte a körét, a tõle balra elhelyez-
kedõ játékos következik.

Vízvezeték bõvítés
Vízvezeték bõvítéshez egy játékosnak a következõ lépése-
ket kell végrehajtania:

• Egy munkás és az építéshez megfelelõ Mester építõ
kiválasztása

• A Mester építõ szerinti vízvezeték lap lehelyezése
• A munkás elõre mozgatása
• A Mester építõ elõre mozgatása

Egy munkás és a megfelelõ Mester építõ kiválasztása
A játékos eldönti melyik vízvezetéket akarja bõvíteni és ki-
választja a munkását az adott vízvezetéken.
Ha a játékot ketten játszák, akkor bármelyiket választ- 
hatja a 6 munkásából. 
Ennek a munkásnak a látóvonalában kell lennie egy Mester
építõnek. Ez azt jelenti, hogy a Mester építõnek a táblán lé-
võ játéktér körül elhelyezkedõ útnak azon részén kell lennie
ami egyenes vonalban (függölegesen vagy vízszintesen) át-
megy azon a mezõn, ahol a választott munkás áll. 
Mivel a munkás mindig négy lehetséges irányban "lát", így
minden esetben, akár négy Mester építõ közül lehet válasz-
tani, ha éppen ennyi áll a munkás vonalában.
A játékos most választ egy Mester építõt a választott munkás
látóvonalából és felveszi az annak megfelelõ vízvezeték lapot
a közös készletbõl és leteszi a táblára.  

Lap lehelyezése
• A lapot a munkás elõtti helyre kell letenni, így a hozzá

tartozó vízvezeték lesz bõvítve.

• A lap lehelyezhetõ oly módon is, hogy lezár egy másik já- 
tékoshoz tartozó vízvezetéket vagy akár a saját vízvezeté-
két is. 

• A vízvezeték lap nem helyezhetõ le oly módon, hogy az
összekapcsolódjon két vízvezetéket (nem kapcsolódhat
egyszerre két víztároló medencéhez).
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A játék menete

Megjegyzés: egy vízvezeték komponens nem kapcsolhat össze két 
különbözõ víztárolót.

Látóvo
nal

Látóvo
nal

Látóvonal

Látóvonal

A sárga munkásnak az egyik látóvonalában van egy 
Mester építõ, így letehet egy híd vízvezeték lapot.

✔

✘

Megjegyzés: a vízvezeték lapkák csak úgy helyezhetõek el, hogy
folyamatos vízvezetéken keresztül kapcsolódjon egy víztárolóhoz.

Az egyedi lapok, amelyeken a vízvezeték nem csatlakozik egy tá- 
rolóhoz, az nem számít bele a vízvezeték hosszába.



Munkások mozgatása
Ha egy vagy több vizvezetéket lett bõvítve, akkor az
összes érintett munkást mozgtani kell a saját vízve-
zetékének az új végére. Ezt tegyük úgy, hogy a mun-
kást tegyük a vízvezeték aktuális végét jelzõ lapka
szélére.

Mester építõ mozgatása
Azt a Mester építõt, amelyiket használtuk, most léptetni kell
az óramutató járásával megegyezõen a következõ szabad
helyre a tábla körüli pályán. 
Amennyiben a sarkon befordulva átlépi az ott lévõ kútat, 
akkor le kell tennie egy ugyanolyan vízvezetékrészt ábrá- 
zoló vízvezeték lapkát, ha még van.
A vízvezeték lapka letehetõ bármely szabad négyzetre, de
nem lehet vele semelyik vízvezetéket bõvíteni.
Amennyiben a fenti szabályok értelmében nincs szabad hely,
akkor nem rakható le plusz vízvezeték lapka.
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Megjegyzés: A vízvezeték vége nem szükségszerûen az utoljára lerakott

lapka. Ha az kapcsolódik egy másik már lent lévõ lappal a másik oldalán is,

akkor azzal is meghosszabodik a vízvezeték.

A piros játékos lehelyezi a dupla kanyar lapot és a munká-
sát a vízvezeték új végére teszi. A kék játékos vízvezetéke
is bõvült ezzel a lappal. A kék munkást is át kell helyezni
a vízvezetékének új végére.

Vízvezeték bõvítésekor elõforduló speciális esetek 

Kötelezõ forduló

Elõfordulhat, hogy a soron lévõ játékosnak egy munkása
sincs semelyik Mester építõ látóvonalában, csak más játé-
kosnak. Ebben az esetben ki kell választani a többi játékos
valamelyik munkása közül egyet, amelyik egy Mester építõ
látóvonalában van és azzal kell végrehajtani a fordulót. Nem
maradhat ki akkor sem, ha az az aktív játékosnak hátrányos.

A látóvonalakban nincs Mester építõ
Ha semelyik játékosnak nincs olyan munkása, amelyiknek a
látóvonalában Mester építõ, akkor nem rakható le vízvezeték
lapka. Helyette az egyik Mester építõt kell mozgatni az óra-

mutató járásának megfelelõen a következõ szabad helyre,
a tábla körüli úton. Ha a Mester építõ áthalad a szõkõkút
felett, ebben az esetben a játékos nem helyezhet le extra
vízvezeték lapot. 

Nincs készleten a megfelelõ vízvezeték lap
Ha a Mester építõhöz tartozó vízvezeték lapka nem áll ren-
delkezésre a készletbõl, akkor a játékos helyette bármilyen
más vízvezeték lapkát választhat a készletbõl és lehelyez-
heti a táblára. 
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Vízvezeték lezárása
Egy vízvezeték lap lerakása után minden játékos ellenõrzi,
hogy a vízvezetékei közül melyik lett lezárva.

Nem tervezett vízvezeték lezárás
Ha egy vízvezeték már nem bõvíthetõ tovább, mert egy
szomszédos lap nem folytatja a vezetéket vagy mert a
vízvezeték elérte a tábla szélét, akkor a vízvezeték le-
záródik.
Ebben az esetben lényegtelen, hogy ez az aktív játékos
vagy egy másik játékos vízvezetéke. Néhány esetben 
egy lapka lerakása több vízvezeték lezárását eredmé-
nyezheti.

Egy játékos önkéntesen lezárja egy vízvezetékét
Ha egy játékosnak van nyitott vízvezetéke, akkor dönt-
het úgy, hogy egy lapkával lezárja a saját vízvezetékét.
Ezt akkor is megteheti, ha egyébként a vízvezeték még
bõvíthetõ lenne.

Lezárt vízvezetékekért járó pontok
Az aktív játékos körének végén, minden az adott körben le-
zárt vízvezeték után pont jár függetlenül attól, hogy a vízve-
zeték melyik játékoshoz tartozik. 
A vízvezetékért járó pontok számát az adja meg, hogy hány
térkép elemen halad át. Mindegyikért egy pont jár.
 
Ha egy vízvezeték egy téréképelemen kétszer is átmegy ak-
kor azért további egy pont jár (összesen 2 pont).
A víztárolót ábrázoló kiinduló lapkáért nem jár pont.

Nyertesek dobogója
Az a munkás, amelyiknek a vízvezetéke lezárásra kerül, az
elfoglalja a helyét a tábla szélén lévõ dobogón, a vízvezeté-
kért kapott pontoknak megfelelõ számozású helyre. 

Ha a gyõzelmi dobogó adott számú helye már foglalt, akkor
a munkás a következõ kisebb, de legmagasabb számozású
szabad helyet foglalja el.
Minden dobogós helyre 1 munkás állhat, kivéve a "3" és a "7"
számozásút, amelyekre 2-2 munkás állhat.
 

Ha egy vízvezeték több mint 20 pontot ér el, akkor a mun-
kás a legnagyobb számozású szabad helyre állhat. A játé-
kos pontjaiba a gyõzelmi dobogón lévõ pontok számítanak
bele; a többi pontja elvész.
Ha több vízvezeték záródik le egy menetben, akkor az aktív
játékos pontjait kell elõbb jelölni a gyõzelmi dobogón. A töb-
bi játékos az adott menetben lezárt vízvezetékének kiértéke-
lése az óramutató járásának megegyezõ irányban történik.

Megjegyzés: mivel a helyezési dobogó korlátozott, ezért nagyon
fontos a vízvezeték idõben való lezárása.

A piros játékos bõvíti a vízvezetékét, de egyben le is zárja azt, 
mert nem bõvíthetõ tovább a tábla széle miatt.

A piros játékos lezárja a kék vízvezetékét lap lerakással.

A piros játékos egyik vízvezetéke lezárásra kerül. Ez áthalad
(egyszer) 8 mezõn és ez összesen 8 pontot jelent. A munkás-
hoz tartozó hely a gyõzelmi dobogón a 8-as számú.
 

A piros játékos lezárta a vízvezetékét és kap érte 8 pontot.
Sajnos a gyõzelmi dobogón a 8-as hely már foglalt, ezen már
a kék áll. Azonban a piros munkás felállhat, az elért pontnál ki-
sebb, de azok közül a legmagasabb számozású szabad helyre.
Szerencsére a 7-es dupla nagyságú, így ebben az esetben ide.



6

A játék vége és az utolsó kör pontozása
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Beispiel

A tartalék Mester építõk
Az adott körben minden egyes lezárt vízvezetékért az a
játékos, akié a vízvezeték, választhat egy Mester építõt
a tartalékokból, abban az esetben, ha még van tartalék.
   
Az aktív játékossal kezdve, minden érintett játékos egy-
más után felvehetik az éppen lezárt vízvezetékükkel meg-
egyezõ számú tartalék Mester építõt.
A felvett Mester építõket azonnal le kell tenni a tábla körü-
lötti pályán lévõ egy szabad helyre, mielõtt bármelyik játé-
kos következõ köre elkezdõdne.
  
A felrakott tartalék Mester építõk azonnal ugyanúgy hasz-
nálhatóak minden játékos számára, mint a többi.

A "dzsóker" Mester építõ 
A tartalék Mester építõk egyike egy speciális jellel van el-
látva. Ha ezt a Mester építõt használja egy játékos (a-
mennyiben egy munkása látóvonalában van), akkor bár-
milyen rendelkezésre álló vízvezeték lapka lerakható. 

Ha egy játékosnak nem marad munkása a táblán, akkor
már nem mozgathat Mester építõt és nem rakhat le több
vízvezeték lapkát.
Ha nincs több lerakható vízvezeték lapka, akkor a játék-
nak vége, azzal a játékossal, aki az utolsót lerakta. A nyi-
tott vízvezetékekért még mindenki megkapja a pontokat,
kezdve soron következõ játékossal, és minden munkás el-
foglalja a helyét a gyõzelmi dobogón.
A gyõzelmi dobogón legnagyobb pontszámot elérõ munkás
kap 4 bónusz pontot. A gyõzelmi dobogón a második leg- 

Megjegyzés: természetesen a játékosok azonnal használhatják
ezeket a Mester építõket.

A játék elején öt külön-
bözõ Mester építõt kell

tartalékként elhelyezni
erre a részre.

nagyobb pontszámot elérõ munkás 3 bónusz pontot,
míg a harmadik legnagyobb pontszámot elérõ munkás
2 extra pontot kap.
 
Megjegyzés: a bónusz pontokkal együtt nagyon valószínû, hogy
egy vízvezetékért járó pontok összege több lesz, mint 20.

Az a játékos nyer, akinek a munkásaiért járó pontok száma
összesen a legnagyobb (a gyõzelmi dobogón kapott pontok
és bónusz pontok). Ha kettõ vagy több játékos pontjainak
száma megegyezik, akkor õk egy helyen végeznek.

Példa az utolsó kör pontozására
„Kék“ – 17 pont (dobogó) + 4 pts. (bónusz) = 21 pont

+ 5 pont (dobogó) + 0 pont (dobogó) = összesen 26 pont

„Zöld“ – 14 pont (dobogó) + 3 pont (bónusz) = 17 pont
+ 4 pont (dobogó) + 1 pont (dobogó) = összesen 22 pont

„Sárga“ – 12 pont (dobogó) + 2 pont (bónusz) = 14 pont
+ 6 pont (dobogó) + 3 pont (dobogó) = összesen 23 pont

„Piros“ – 11 pont (dobogó) + 7 pont (dobogó) 
+ 2 pont (dobogó) = összesen 20 pont



1

Játék Martin Schlegeltõl 2-4 játékosnak

Játék tartozékok

A tábla körülötti 38 hosz-
szú út, ahol a Mester é-
pítõk járnak körbe, ha
használták segítségüket.

A 84 üres 
négyzet és a négy elõre
nyomtatott vízvezeték kom-
ponens.

Az 5 hely a tartalék Mester é-
pítõk részére.
 

20 gyõzelmi dobogó
a munkásoknak, akik be-
fejezték a vízvezetéküket.
Ezek jelzik a megszerzett
pontokat.

• 4-4 kezdõlapka a játékosok színében – víztárolót ábrá-
zol különbözõ kimenetekkel.

• 17 fa Mester építõ – a munkások
a Mester építõ által meghatáro-
zott komponenst építik.

• 1 szabályfüzet

A víz - alapvetõen szükséges és elen-
gedhetetlen a Római Birodalom fejlõ-
déséhez.
Az elegendõ víz ellátást biztosító
vízvezetékeket a legszakképzet-
tebb mesterek építették - az ókor leg-
lélegzetelállítóbb építményei, 

amelyek hatalmas területeket hídaltak át.
A mester építõk diadalmaskodtak a

mély völgyek problémái és nehéz te-
rep viszonyok felett technikai esz-
közök nélkül. Versenyezz a többi

játékossal és próbáld a leghosszabb
vízvezetéket megépíteni.

Víztároló 4 kimenettel, amikor
3 játékos játszik.

Víztároló 3 kimenettel, amikor
2 vagy 4 játékos játszik.

• 84 lapka – négy különbözõ típusú vízvezeték komponens:
kanyarok, egyenesek, hídak és dupla kanyarok.
 

• 16 munkás a 4 játékos színében – a vízvezeték építõk
 

• 1 lap matrica – a Mester építõkhöz.
Egy matrica az egyik és egy
a másik oldalára, ugyanabból
a tipusú vezetékrõl.

• 1 tábla – 84 üres négyzettel és 4 elõre nyomtatott vízve-
zetéket ábrázoló résszel.
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