
   Paolo Mori játéka, 2-6 játékos részére, 8 éves kortól
              Alant az látható, hogyan kell előkészíteni a játékot négy játékos esetén. Az 1-6. pontok röviden összefoglalják a főbb szabályokat, 
a tartozékokat és az előkészületeket. A tényleges szabályok a következő oldalon találhatók. Ez az oldal játék közben a�éle segédletként használható.
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SET UP (see illustration on previous page)

 Player aid
The player aid at the back of these rules 
should be readily accessible by the players.
 Rewards
They are set out in a row in the centre of the table. 
 Legions
Each player receives seven. The remainder 
are put to one side.
 Mobilisation Tokens
The 23 tokens are mixed up in the bag.

 Objectives
Five objectives are placed in the centre of the table.
Each player receives six chosen at random. He 
selects three of them and puts them in front of 
him, and discards the other three.
A deck is formed from the rest of the objectives, 
face down.
For a �rst game, each player receives three 
random objectives and puts them in front 
of him. 

THE CONQUEST OF AN OBJECTIVE 

The oldest player begins as town crier. He takes the bag, draws a token, states aloud what it is 
and puts it face up on the table.

All the players, including the town crier, can place a legion on one of their objectives, on a space 
of the same category as the drawn mobilisation token:

  either by taking a legion from their stock,

   or by moving a legion already posed. It does not matter if it was placed on another category space 
and / or another objective. This movement can be very useful to complete an objective.

You can only place or move a single legion for each token drawn from the bag

The player may:

     Place one of the two legions still in his stock onto the shield space of objectives 
19 or 20.

    Move any one legion from objectives 19, 20 or 21 to a shield space on objectives 
19 or 20.

    Do nothing at all. Placing or moving a legion is never mandatory.

Example

The Town Crier announces Shield!1
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 Joker token

    It replaces any category of legion.

 tup era snekot noitasilibom eht lla ,rekoJ eht nward gnivah retfA     
back into the bag and the player to the left of the Town Crier 
becomes the new Town Crier.

 To complete an objective
An objective is completed as soon as all its spaces are occupied by a legion. The player then 

announces aloud AVE CESAR.

Then he proceeds as follows: 

1   He removes all the legions from the objective 
and puts them back into his stock.

2   He carries out the possible power 
provided by the objective.

3    He moves the objective into his area 
showing the objectives under control.

4    If possible, and if he wants to, he claims a 
reward. (See § rewards) In this example 
he takes the wheat reward and places it in 
front of him.

5    He chooses a new objective from the �ve 
available and places it in front of him. He 
adds the �rst objective from the deck to bring 
the number available back up to �ve.
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A REAS  RESERVED  FOR  THE  OBJECTIVES  UNDER  CONTROL

When several players announce AVE CESAR at the same time: 

All the players concerned declare the number of their completed objective. Whoever has 
the lowest number begins. Then each player in turn, in increasing order of objective number, 
performs all of steps 1 to 5 above. 

IMPORTANT : Completed objectives awaiting resolution are «neutralised», ie they cannot be 
the target of negative e�ects of enemy red objectives.

If, through the power of his objective, a player has the ability to complete others, this is done immediately 
before moving on to the next player and without taking into account the other players’ numbers.

CLAIM A REWARD

There are three types of rewards:

A. Colour of objectives.
B. Number of objectives.
C. Control of gold and wheat resources.

 A. Colour objectives 
These rewards are granted automatically when a player is the first to control:

   three objectives of the same colour 

    an objective of each colour

It is possible to have several rewards of this type.
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felcsapott feladatok

V
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VIVI
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II

III

IV Győzelmi pontok.

V A mobilizálható légiók száma
és fajtája.

VI   A feladat biztosította képes-
ség.

TARTALOM

 88 feladatkártya
 50 légióbábu
 23 mobizációjelző

 12 jutalomkártya
 vászonzsák
 1 pontfüzet

6  Ha mások is AVE CAESAR-t kiáltottak, ők is így tesz-
nek, majd a kikiáltó új mobilizációjelzőt húz. A játék

addig tart a fentiek szerint, amíg valamelyiktek előtt hét telje-
sített feladat nem lesz.

Ekkor összeadjátok pontjaitokat. Az, akinek a legtöbb győzel-
mi pontja van, consuli rangot kap és megnyeri a játékot.

   hét légió, és az
éppen teljesítendő
        feladatok

 a teljesített fela-
datoknak fenntar-
       tott hely

 a teljesített fela-
datoknak fenntar-
       tott hely

pontfüzet

2. játékos

1. játékos
szenátorprovincia

légiókészlet

eldobott
feladatok feladatpakli

öt jutalom (feladatok színe)

öt jutalom (feladatok száma)

két jutalom
(erőforrás: búza és arany)

vászonzsák, ben-
ne a 23 mobili-
zációjelzővel
 

   Minden jelző egy bizonyos fajta légiót képes mobilizálni. xxx

   A dzsókerrel egy tetszőleges fajtájú légió mobilizálható.

két kard pajzs   harci kocsi    ostromgép    jelvény           tőr                   dzsóker

3
A kikiáltó a zsákból kihúz a 23 mobilizációjelző közül egyet. Megnevezi,
hogy mi az, majd lerakja az asztalra.

6 db 5 db 4 db 3 db 2 db 1db 2 db
4

Aszerint, hogy milyen jelzőt húztatok, mobilizálhatjátok és
mozgathatjátok légióitokat a feladatok teljesítésére.

Cél: Igyekezettek minél gyorsabban a lehető legtöbb győzelmi
pontot összegyűjteni, mert a játék véget ér azzal a fordulóval, 
amelyben valamelyikőtök teljesíti a hetedik feladatát.

5
Amikor egy feladatot teljesítetek, azt közlitek a többiekkel
olyasformán, hogy felkiáltotok: AVE CAESAR!

Ha ugyanabban a fordulóban többen is teljesítetek feladatot, 
a feladatok számát is közöljétek (a legkisebbtől kezdve). 

Ezután vedd vissza a légiókat, hajtsd végre a teljesített feladat
biztosította képességet, rakd a kártyát a teljesített feladatoknak 
fenntartott helyre magad előtt, és - ha megteheted - vedd el 
jutalmadat.

 

Ezután vegyél el a felcsapott öt feladatkártya közül egyet és rakd
le magad elé. Végül az elvett feladatkártya helyére csapd fel a
feladatpakli legfelső lapját.
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A játékot mind hét légióval, valamint három feladattal kezditek.
Kétféle feladat van: provincia és szenátor.

Minden feladatkártyán az alábbiakat látjátok:

1

TM
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 A game by Paolo Mori for 2 to 6 players aged 8 years and up
You have before you an example of the game set-up for four players. Points 1 to 6 provide an overview of the principles of the game, the components 

and the set-up. Read them, then move on to the next page to read the rules. The last page of this booklet will be useful as a player aid.

1 After the assassination of Julius Caesar on March 15, 44 BC., his adopted son Gaius Octavius   
decides to return to Rome. Very early on, he displays his ambition for political domination. 

In 31 BC., he is in sole control. In 28 BC., the Senate grants him the title of Princeps senatus, first 
member of the Senate to speak on a topic laid before the assembly. In 27 BC. he receives the title of 
Augustus, he whose words have the strength of prediction.

At age 36, Augustus becomes the first Roman Emperor and divides the Empire into provinces.
You are «legati Augusti», representatives of Augustus, and your role is to maintain the existing 

institutions in the provinces of the Empire.
Very ambitious, you want the title of Consul, elected each year by the Senate. For this, you need to 

ensure the support of the most influential senators and take control of provinces to gather as much 
wealth as possible. Only the most powerful among you can claim this title.

ELŐKÉSZÜLETEK (az ábrát l. az előző oldalon)

 Segédlet
A játékszabályt a megfelelő oldalán kinyitva
segédletként rakjátok az asztal szélére. 
 Jutalomkártyák
Ezeket képpel felfelé rakjátok ki az asztalra.
 Légióbábuk
Mind kaptok hét légiót; a többit rakjátok az
asztal közepén a készletbe.
 Mobilizációjelzők
A 23 jelzőt szórjátok a zsákba.

 Feladatkártyák
Öt kártyát csapjatok fel az asztal közepére.
Mind kaptok hat kártyát; ezekből hármat
rakjatok le képpel felfelé magatok elé, a
másik hármat pedig dobjátok el.
A többi feladatkártyát képpel lefelé húzó-
pakliként rakjátok le az asztalra.
Ha először játszotok, csak három kártyát
kaptok, és ezeket rakjátok le magatok elé 
(vagyis még nem választotok).
 

FELADAT MEGHÓDÍTÁSA

A legidősebb játékos lesz a kikiáltó. Ő magához veszi a zsákot és kihúz abból egy jelzőt. Bejelen-
ti, hogy milyen jelzőt húzott, és azt képpel felfelé le is rakja az asztalra.

Minden játékos (a kikiáltó is) egy előtte lévő feladatkártyára egy légiót rakhat. A légiót a feladat-
kártyán egy, a kihúzott mobilizációjelzőnek megfelelő mezőre kell rakni:

  A játékos saját készletéből egy légiót mobilizál, a feladatkártyára rakva.

   A játékos egy, már lerakott légióját átrakja egy másik mezőről vagy másik feladatkártyáról.
Feladatteljesítésre nagyon is hasznos lehetőséget biztosít a mozgatás.

Egy játékos egy kihúzott jelző miatt csak egy légiót mozgathat/rakhat fel.

Ez a játékos:

     A készletében még van 2 légió; ezek közül egyet lerakhat akár a 19-es, akár
a 20-as feladatkártya pajzsos mezőjére.

    Átrakhat egy légiót a 19-es, 20-as vagy 21-es feladatkártya bármelyik mező-
 jéről a 19-es vagy a 20-as feladatkártya pajzsos mezőjére.

    Nem csinál semmit. Hódítani nem kötelező.

Példa a hódításra

A kikiáltó bejelenti: pajzsot húzott.1
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 Dzsóker

   Bármilyen mezőre lerakható/átmozgatható a légió.

Ezután az eddig kihúzott összes mobilizációjelzőt vissza kell szórni a
zsákba. Az eddigi kikiáltó bal oldali szomszédja lesz az új kikiáltó.

 Feladat teljesítése
Egy feladat akkor teljesült, ha minden légiómezőjén van már egy légió. Ezt az adott játékos azzal

jelenti be, hogy felkiált: AVE CAESAR!
Majd ezután:

1   A feladatkártyáról leveszi az összes
légióját, visszarakva azokat készletébe. 

2   Végrehajtja a feladatkártya képességét.

3   A feladatkártyát előrébb rakja, az általa
teljesített feladatokhoz.

4   Ha tud (és ha akar), elvesz egy jutalmat. Az alanti 
példában elveszi a búzáért járó jutalom kártyáját, 
lerakva azt maga elé.

5    A felcsapott öt feladatkártya közül választ egyet, és 
lerakja azt maga elé, a most teljesített helyére. Az 
elvett feladatkártya helyére felcsapja a feladatpakli 
legfelső lapját, hogy ott megint öt kártya legyen.
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A már teljesített feladatok kártyáinak helye.      

Ha egyszerre többen kiáltanak AVE CAESAR-t:

A játékosok bejelentik, hogy hányas számú feladatokat teljesítetették, majd sorra, a 

legkisebb számmal kezdve végrehajtják ezeknél a fenti 1-5. lépéseket. Egy teljesetített feladatkár-
tyánál mind az öt lépést végre kell hajtani, és csak azután lehet áttérni a következőre.

Fontos: A teljesített, de még a fenti lépések végrehajtására váró feladatkártyákra már nem hatnak

a feladatkártyák képességei.

Ha ilyenkor egy játékos a 2. lépés végrehajtása során teljesít egy vagy több feladatkártyát, előbb
annél, azoknál is végrehajtja az 1-5. lépéseket, és csak azután jön az a játékos, aki a feladatkártya
száma alapján következne.

 JUTALOM

Háromféle jutalom van:

A) A feladatok színéért járó jutalom.
B) A feladatok számáért járó jutalom.
C) Az erőforrásokért (búza, illetve arany) járó jutalom.

 A) Feladatok színéért járó jutalom
Az ilyen jutalmat azonnal megkapja az a játékos, akinek elsőként van a már
teljesített feladatkártyáinál:

   egy adott színből három kártya;

    minden színből egy-egy kártya.

Egy játékosnak több ilyen fajtájú jutalma is lehet.
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Available objectives

V

III

I III IIIV IV

V

VIVI

I .)88 ot 1( rebmun evitcejbO   

II  / rotaneS eht fo emaN   
Name and colour of the province.

III  secruoser dna noitautiS   
produced. Only wheat and gold 
resources are useful in the game. 
The others are just for illustration ...

IV  Victory points. 

V  ot snoigel fo rebmun dna epyT  
mobilise.

VI   Power provided by the objective.

CONTENTS:

 88 objectives
 50 legions
 23 mobilisation tokens

 12 rewards
 1 cloth bag
 1 scorepad

6  If other players have announced AVE CESAR, they 
perform the same steps, otherwise the town crier 

draws a new mobilisation token. And so on, until one of 
you has seven controlled objectives at the end of a round.

You then add up the points. The player with the most 
points wins the game and can claim the title of Consul.

Seven legions and
objectives being 

conquered

Seven legions and
objectives being 

conquered

Areas reserved for 
the objectives under 

control

Areas reserved for 
the objectives under 

control

Scorepad

Player 2

Player 1
SenatorProvince

Player 4

Player 3

Stock of 
legions

Discarded
objectives Objectives 

deck

Five rewards for colour objectives

Five rewards for number of objectives

Two rewards 
Resources: gold and wheat 

Bag containing 
23 mobilisation 

tokens

   Each token can mobilise one of the six categories of legion.

   A “joker” token allows you to mobilise the legion of your choice.

Double 
Sword Shield Chariot Catapult Standard Dagger Joker

3
A town crier draws one of the 23 mobilisation tokens from the bag. He 
states what it is aloud and puts it on the table.

6X 5X 4X 3X 2X 1X 2X

4
Depending on the tokens drawn, you can mobilise or 
move your legions to complete your objectives.

Your aim : Get as many points as quickly as possible because 
the game ends when, at the end of a turn, a player has seven 
controlled objectives.

5
When an objective is completed, you proclaim aloud
AVE CESAR.

If several players complete an objective in the same round, each 
player concerned indicates their objective’s number; the lowest 
goes first. You take back your legions, carry out any powers 
granted by the objective, and place it slightly to one side in the 
controlled objectives area, and depending on the course of the 
game, claim rewards.

You then choose a new objective from among the five face up 
in the centre of the table and put it in front of you. Then you 
take the first objective from the deck to bring the available 
objectives back up to five.

2
You start the game with three objectives to conquer and seven legions. 
There are two types of objective:
provinces and senators

On each objective, you find di�erent information:

1

TM

1 2 3

Miután Julius Caesart i.e. 44 márciuásnak idusán meggyilkolták, örökbefogadott �a, Gaius
Octavius úgy döntött, visszatér Rómába. Nagyon hamar felfedte, hogy szándéka a hatalom

megszerzése, és i.e. 31-re valóban ő lett a Római Birodalom ura. I.e. 28-ban a szenátustól meg-
kapta a princeps senatus címet, vagyis minden, a szenátus elé terjesztett ügyben először ő mond-
hatta el a véleményét. I.e. 27-ben felruházták az Augustus címmel is.
   36 évesen ő lett az első római császár, a birodalom szinte korlátlan ura.
   Ti vagytuk a legati Augusti, Augustus megbízottai, a ti feladatotok az, hogy a császár akaratát
közvetítsétek a provinciák népe felé.
   Ambíciótok arra sarkall, hogy ti legyetek a consulok, a legrangosabb tisztviselők. A consulokat
a szenátus választja, évente. Meg kell szereznetek a legbefolyásosabb szenátorok támogatását, és a
hatalmatok alatt lévő provinciákban a lehető legnagyobb vagyont kell gyűjtenetek. Csak az nyer-
heti el a vágyott címet, aki közületek a leghatalmasabb!

A feladat számát (1-88).

A provincia színét és nevét,
illetve a szenátor nevét.

A provincia földrajzi elhelyezke-
dését és az ottani erőforrásokat.
Csak a búza és az arany számít,
a többi csak illusztráció.

4. játékos

3. játékos

   hét légió, és az
éppen teljesítendő
        feladatok



Példa a búza- és aranyjutalmak”vándorlására”

1    Anita teljesített feladata a legkisebb (70-es), így ő jön először. Leveszi az összes légióját
a feladatkártyáról, vissza saját készletébe. A kártya képessége lehetővé teszi számára, 
hogy nyomban mobilizálja két légióját. Ezt kihasználva két légióját lerakja az 1-es fela-
datkártyájára, azt ezzel teljesítve is. Mindkét feladatkártyát átrakja teljesített feladatkár-
tyáihoz.

Ő az első, aki három zöld provinciát ural, így elveszi a zöld provinciák jutalomkártyáját.
Továbbá, mivel már négy teljesített feladata van, választania kell két lehetőség közül:

   Megteheti, hogy elveszi a négy teljesített feladat jutalomkártyáját. Ez viszont azzal jár,
hogy ha utóbb majd ő lesz az, aki elsőként teljesít öt vagy hat feladatot, az ezekért
járó jutalomkártyák már nem lehetnek az övéi.
 

   

Végül a felcsapott feladatkártya közül maga elé vesz kettőt, majd felcsapja a feladatpakli két
legfelső lapját, hogy továbbra is öt kártya közül lehessen választani.

 2     Most Virágon a sor (76-os feladat). A feladatkártyáról az összes légióját visszaveszi saját
készletébe. A kártya képessége pusztító: összes játékostársának vissza KELL vennie egy
légióját egy éppen hódítás alatt lévő feladatkártyájáról. Gerle nem vesz vissza légiót, 
mert csak a 80-as feladatán van légiója, az a lap viszont védve van a kártyaképességektől;
Anita viszont kénytelen visszavenni egy légióját a 4-es feladatkártyáról. 

Virág a feladatkártyát teljesített feladataihoz rakja. Ezután a felcsapott feladatkártyák közül
elvesz egyet, majd ahelyett felcsap egy újabbat a feladatpakli tetejéről.

 3    Gerle jön (80-as feladat). A feladatkártyáról az összes légióját visszaveszi saját készletébe.
E feladatkártyának nincs képessége - viszont nagyon sok győzelmi pontot ér. Gerle a
feladatkártyát teljesített feladataihoz rakja, elvesz a felcsapott feladatkártyák közül egyet,
majd ahelyett felcsap egy újabbat a feladatpakli tetejéről. 

Példa a feladatok számára 

2 31 VirágAnita   Gerle

 B) Feladatok számáért járó jutalom

Ezt a juatalmat magáénak követelheti egy játékos akkor, ha éppen teljesítet-
tel már valahány (kettő-hat) feladatkártyája van a teljesítetteknél, és ha az
adott jutalom kártyája még kint van az asztal közepén.

Fontos, hogy egy játékosnak csak egy ilyen jutalma lehet, és hogy egy ilyen 
jutalom akkor szerezhető meg, ha a játékosnak PONTOSAN annyi teljesített
feladata van, mint amennyit a jutalom megkövetel. (Vagyis ha egy játékos 
nem kér el időben egy adott jutalmat, arról végleg lemondhat.)

Egy már megszerzett jutalom nem cserélhető ki utóbb értékesebbre.

Így a játékosnak döntenie kell:

   Amikor megteheti, elveszi az adott jutalmat, de ezzel lemond arról, hogy utóbb elvehessen
egy ugyanilyen, de értékesebb jutalmat.

   Nem vesz el jutalmat, inkább kivár, de eközben azt kockáztatja, hogy a kiszemelt jutalmat
elhappolja előle valaki más.

Fontos, 
akkor sem vesznek el, ha a megszerzésüket lehetővé tévő feladatkártyák elvesznek.

 C) Az erőforrásokért járó jutalom

Az első olyan játékos, aki teljesít egy búzát, illetve arayat adó feladatot, meg-
kapja a megfelelő jutalom kártyáját.
A jutalomkártya addig marad nála, amíg neki van a legtöbb tel-

jesített, az adott erőforrást biztosító feladatkártyája.
Amint egy másik játékos ugyanennyi ugyanilyen erőforrással

rendelkezik, megkapja az adott jutalomkártyát.

Gerle teljesít először aranyas feladatkártyát. Elveszi az aranyas jutalomkártyát, lerakva azt
maga elé.
Utóbb teljesít még egy aranyas feladatkártyát; az aranyas jutalomkártya marad nála.
Virág teljesít egy aranyas feladatkártyát. Az aranyas jutalomkártya marad Gerlénél.
Virág teljesít egy második aranyas feladatkártyát, így Gerle kénytelen átadni Virágnak az

aranyas jutalomkártyát.
 Ahhoz, hogy Gerle visszaszerezze az aranyas jutalomkártyát Virágtól, teljesítenie kell egy

harmadik aranyas feladatkártyát.

END OF THE GAME

The game ends if a player has seven controlled objectives at the end of the round.
If several players complete an objective in the same round, they carry out the �ve steps 

as normal.
Then, each player adds up his points using the scorepad as follows: 

1 Total the points from rewards.

2 Total the points shown on controlled objectives.

3 Total the points from powers.

4 Add it all together.

 .lusnoC fo eltit eht mialc nac dna emag eht sniw stniop tsom eht htiw reyalp ehT   

 .sniw srotanes tsom eht slortnoc ohw eno eht ,eit a fo esac eht nI   

CONSEQUENCES  OF  LOSING  AN  OBJECTIVE  

   Dimitri completes objective (81).
All the other players MUST 
remove one of their controlled 
objectives. 

   Adrien chooses to remove objective (6).
Nevertheless, he still retains the 
legion obtained.

    Marilyne, who has the wheat reward, chooses to remove objective (40).
She loses a wheat resource. They then check to see who has the most wheat.
- If it is still her (even if tied), she retains the reward.
-  Otherwise, she gives it to the player with the majority. In 

the case of a tie, she chooses which of the tied players to 
give it to.

-  If no player has wheat, the reward is returned to the 
centre of the table.

Dimitri

Adrien

Marilyne

E XAMPLE  OF  FINAL  SCORING

Paolo
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One point per shield appearing 
on the controlled objectives:

There are ten shields, but the 
maximum value allowed by this 
objective is eight points

Two points per green province 
controlled

THE ENTIRE HURRICAN TEAM WISHES YOU ENJOYABLE GAMES!
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Each space with this category on your controlled objectives 
earns the number of points indicated

Each controlled objective of the same colour 
earns the number of points indicated

Each red controlled 
objective earns five points

When a mobilisation token is drawn, you can choose on which type 
of space you want to place or move a legion. Either on the drawn 
token’s space, or on the related category’s space. Note: You cannot 
«chain» multiple powers like this: Example: Dimitri has shield = 
chariot and chariot = catapult. If a shield token is drawn, it can be 
placed on a shield or chariot legion, but not catapult.

Immediately mobilise two legions on the 
corresponding spaces of your objectives

Mobilise the number 
of legions indicated 

on the spaces of 
your choice

You receive one 
or two additional 

legions

Take two 
objectives instead 
of one to replace 
the one you have 

just controlled

Rearrange all 
your legions on 

your objectives as 
you see fit

Immediately 
complete one of 
your objectives.

EACH opponent must immediately:

… remove 
a legion

... remove 
two legions

... remove all 
the legions 

from an 
objective

… remove 
a controlled 

objective

IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT

PERMANENT EFFECT

PERMANENT EFFECT

AT THE END OF 
THE GAME

AT THE END OF 
THE GAME

Objective being 
conquered

Objective
completed

Objective 
neutralised

Objective under control

As soon as it comes into play and 
so long as all necessary legions 

have not been mobilised an 
objective is considered to be in 
the process of being conquered. 

When the last legion needed 
has been mobilised, the 
objective is complete.
The player announces 

AVE CESAR

Before coming under control, the legions 
must be withdrawn and any indicated 

powers must be carried out. During this 
time, it is regarded as neutralised.

Then it is moved to the controlled 
objectives area. It can again be the target of 

adverse e�ects.

Various stages of the evolution of an objective

A REAS  RESERVED  FOR  THE  OBJECTIVES  UNDER  CONTROL

1 2 3 4

The powers have 
three types of e�ects
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hogy a feladatok színéért, számáért kapott jutalmakat már nem lehet elveszíteni; még

Megteheti, hogy nem veszi el a négy teljesített feladat jutalomkártyáját, abban a remény-
ben, hogy meg tudja majd szerezni az öt vagy a hat feladatért járó jutalomkártyát, így a
végén több győzelmi pontja lesz. Ez persze kockázatot jelent, mert ha a többiek elveszik
     előle azokat a jutalmakat, neki nem lesz semmije. 

Control of gold and wheat resources - E XAMPLE

1    Dimitri starts because his objective has the lowest number of the three.  (70). He removes 
all the legions from the objective and puts them back into his stock. The power of the 
objective  allows him to immediately mobilise two legions. He takes advantage of this to 
place them on his objective (1) which he therefore immediately completes. Both objectives 
are moved to the controlled area. 

He is the first to control three green provinces and takes the corresponding reward.
Moreover, as he has four controlled objectives, two possibilities are now available:

   either decide to immediately take the corresponding reward. In this case, even if he later 
controls a fifth or sixth objective before the other players, he will not be eligible for the 
corresponding rewards

   or he can decide to renounce collecting the reward for controlling four objectives in the hope of 
getting a fifth, or even a sixth, objective before the other players and thus obtain more points. 

Obviously, it is riskier, because if the other players control a fifth or sixth objective before he 
does, and they claim the corresponding reward, he will have nothing at all…

objectives from the deck so that there are five objectives available again.

 2     It is now Romain’s turn (76). He removes all the legions from the objective and puts 

MUST remove all the legions from an objective that is being conquered. Marilyn does 

(4). He puts it back into his stock. 

then adds the first objective from the deck so that there are five objectives available again.

 3    Finally it is Marilyn’s turn (80). She removes all the legions from the objective and puts 

Number of objectives   - E XAMPLE

2 31 RomainDimitri Marilyne

 B. Number of objectives  

This reward may be claimed by any player at the moment he controls the 
exact number of corresponding objectives (two to six) and if the reward in 
question is still available in the centre of the table.

But note: A player can only have a single reward of this type. The reward can 
only be claimed when the player controls EXACTLY the number of objectives 
indicated. (A reward that is not claimed immediately is a lost reward for that 
particular player.)

It is not possible to exchange a reward for another of higher value.

It is thus necessary to choose:

   take a reward when that is possible, at the risk of not being able to claim a reward of greater 
value later,

   wait until you control more objectives, at the risk that the desired reward is grabbed by another 
player in the meantime.

Note : It is impossible to lose a colour or number of objectives reward. Even if a player later loses 
one of the objectives that enabled him to obtain a reward, he still keeps it.

 C. Control of gold and wheat resources

The first player to control an objective producing gold and / or wheat will 
automatically get the corresponding reward.
He keeps it as long as he controls more objectives producing such 

resources than any other player(s).
But, if a player matches him by controlling the same number of 

resources, he must give him the resource.

Marilyne controls a first gold-producing objective. She takes the gold reward and puts it 
in front of her.
Then she controls a second gold-producing objective. She retains the reward. 
Romain control his first gold-producing objective. Marilyne retains the reward.
Later in the game, Romain controls a second gold-producing objective. He therefore 

takes the gold reward.
If Marilyne wants to get this award back, she must control a third gold-producing 

objective.

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha egy forduló végén van olyan játékos, aki előtt hét teljesített feladat-
kártya van. Ha többen is teljesítik a hetedik küldetésüket egy fordulóban, mind rendesen vég-
rehajtják a feladatteljesítés öt lépését.

A forduló bejefezése után a pontfüzet segítségével összesíteni kell a játékosok pontjait:

1 A jutalmakért járó pontok összege.

2 A teljesített feladatkártyákon látható pontok összege.

3 A képességekből származó pontok összege.

4 Az 1-3.-ért járó pontok összege.

 
 

Példa teljesített feladatkártya elveszítésére     

   Anita teljesíti a 81-es feladatkártyát, emiatt
az összes többi játékosnak el KELL dobnia
egy már teljesített feladatkártyáját.

   Virág úgy dönt, a 6-os feladatkártyát
dobja el. A légiót, amelyet korábban 
a feladat teljesítéséért kapott, nem 
veszíti el.

    Gerle, akinél ott van a búzajutalom, úgy dönt, a 40-es feladatkártyát
dobja el. Ezzel viszont elveszít egy búzát, és most meg kell nézni, kinél van
a legtöbb búza:
 · Ha nála (akár holtversenyben is), megtartja a jutalmat.
 · Ha valaki másnál, átadja annak a jutalomkártyát. Ha    
   holtverseny van (amiben ő maga nincs benne), ő választ,
   kinek adja oda az érintettek közül.
 · Ha senkinek sincs búzája, a jutalomkártyát visszarakja
    az asztal közepére.

 

 

Anita

Virág

   Gerle

Példa a végső értékelésre   

Anita
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Annyi győzelmi pont, ahány
pajzsmező van a teljesített fela-
datkártyáin.
10 ilyen mező van a kártyáin, 
de a képességgel legfeljebb 8
győzelmi pont szerezhető.

Két győzelmi pont minden
meghódított zöld provinciáért.

A HURRICAN GAMES ÖSSZES DOLGOZÓJA JÓ JÁTÉKOT KÍVÁN!
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3

3

Each space with this category on your controlled objectives 
earns the number of points indicated

Each controlled objective of the same colour 
earns the number of points indicated

Each red controlled 
objective earns five points

When a mobilisation token is drawn, you can choose on which type 
of space you want to place or move a legion. Either on the drawn 
token’s space, or on the related category’s space. Note: You cannot 
«chain» multiple powers like this: Example: Dimitri has shield = 
chariot and chariot = catapult. If a shield token is drawn, it can be 
placed on a shield or chariot legion, but not catapult.

Immediately mobilise two legions on the 
corresponding spaces of your objectives

Mobilise the number 
of legions indicated 

on the spaces of 
your choice

You receive one 
or two additional 

legions

Take two 
objectives instead 
of one to replace 
the one you have 

just controlled

Rearrange all 
your legions on 

your objectives as 
you see fit

Immediately 
complete one of 
your objectives.

EACH opponent must immediately:

… remove 
a legion

... remove 
two legions

... remove all 
the legions 

from an 
objective

… remove 
a controlled 

objective

IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT IMMEDIATE EFFECT

IMMEDIATE EFFECT

PERMANENT EFFECT

PERMANENT EFFECT

AT THE END OF 
THE GAME

AT THE END OF 
THE GAME

Objective being 
conquered

Objective
completed

Objective 
neutralised

Objective under control

As soon as it comes into play and 
so long as all necessary legions 

have not been mobilised an 
objective is considered to be in 
the process of being conquered. 

When the last legion needed 
has been mobilised, the 
objective is complete.
The player announces 

AVE CESAR

Before coming under control, the legions 
must be withdrawn and any indicated 

powers must be carried out. During this 
time, it is regarded as neutralised.

Then it is moved to the controlled 
objectives area. It can again be the target of 

adverse e�ects.

Various stages of the evolution of an objective

A REAS  RESERVED  FOR  THE  OBJECTIVES  UNDER  CONTROL

1 2 3 4

The powers have 
three types of e�ects
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Akinek a legtöbb pontja van, az lesz a consul, azé a győzelem.
Egyenlőség esetén az dönt, a teljesített feladatkártyái közt kinél van több szenátor.

Control of gold and wheat resources - E XAMPLE

1    Dimitri starts because his objective has the lowest number of the three.  (70). He removes 
all the legions from the objective and puts them back into his stock. The power of the 
objective  allows him to immediately mobilise two legions. He takes advantage of this to 
place them on his objective (1) which he therefore immediately completes. Both objectives 
are moved to the controlled area. 

He is the first to control three green provinces and takes the corresponding reward.
Moreover, as he has four controlled objectives, two possibilities are now available:

   either decide to immediately take the corresponding reward. In this case, even if he later 
controls a fifth or sixth objective before the other players, he will not be eligible for the 
corresponding rewards

   or he can decide to renounce collecting the reward for controlling four objectives in the hope of 
getting a fifth, or even a sixth, objective before the other players and thus obtain more points. 

Obviously, it is riskier, because if the other players control a fifth or sixth objective before he 
does, and they claim the corresponding reward, he will have nothing at all…

Finally, he chooses two of the five objectives from the ones available and then adds the first two 
objectives from the deck so that there are five objectives available again.

 2     It is now Romain’s turn (76). He removes all the legions from the objective and puts 
them back into his stock. The e�ect of his objective is devastating: all the other players 
MUST remove all the legions from an objective that is being conquered. Marilyn does 
not remove any legions because only objective (80) has any but it is neutralised (see 
objective status). Dimitri meanwhile is forced to remove the sole legion on objective 
(4). He puts it back into his stock. 

Romain moves his objective into his controlled area. He chooses an objective from the five available, 
then adds the first objective from the deck so that there are five objectives available again.

 3    Finally it is Marilyn’s turn (80). She removes all the legions from the objective and puts 
them back into her stock. This objective has no particular power but it does score a lot of 
points. She moves it to her controlled area. She chooses an objective from the five available, 
then adds the first objective from the deck so that there are five objectives available again.

Number of objectives   - E XAMPLE

2 31 RomainDimitri Marilyne

 B. Number of objectives  

This reward may be claimed by any player at the moment he controls the 
exact number of corresponding objectives (two to six) and if the reward in 
question is still available in the centre of the table.

But note: A player can only have a single reward of this type. The reward can 
only be claimed when the player controls EXACTLY the number of objectives 
indicated. (A reward that is not claimed immediately is a lost reward for that 
particular player.)

It is not possible to exchange a reward for another of higher value.

It is thus necessary to choose:

   take a reward when that is possible, at the risk of not being able to claim a reward of greater 
value later,

   wait until you control more objectives, at the risk that the desired reward is grabbed by another 
player in the meantime.

Note : It is impossible to lose a colour or number of objectives reward. Even if a player later loses 
one of the objectives that enabled him to obtain a reward, he still keeps it.

 C. Control of gold and wheat resources

The first player to control an objective producing gold and / or wheat will 
automatically get the corresponding reward.
He keeps it as long as he controls more objectives producing such 

resources than any other player(s).
But, if a player matches him by controlling the same number of 

resources, he must give him the resource.

Marilyne controls a first gold-producing objective. She takes the gold reward and puts it 
in front of her.
Then she controls a second gold-producing objective. She retains the reward. 
Romain control his first gold-producing objective. Marilyne retains the reward.
Later in the game, Romain controls a second gold-producing objective. He therefore 

takes the gold reward.
If Marilyne wants to get this award back, she must control a third gold-producing 

objective.

END OF THE GAME

The game ends if a player has seven controlled objectives at the end of the round.
If several players complete an objective in the same round, they carry out the �ve steps 

as normal.
Then, each player adds up his points using the scorepad as follows: 

1 Total the points from rewards.

2 Total the points shown on controlled objectives.

3 Total the points from powers.

4 Add it all together.

 .lusnoC fo eltit eht mialc nac dna emag eht sniw stniop tsom eht htiw reyalp ehT   

 .sniw srotanes tsom eht slortnoc ohw eno eht ,eit a fo esac eht nI   

CONSEQUENCES  OF  LOSING  AN  OBJECTIVE  

   Dimitri completes objective (81).
All the other players MUST 
remove one of their controlled 
objectives. 

   Adrien chooses to remove objective (6).
Nevertheless, he still retains the 
legion obtained.

    Marilyne, who has the wheat reward, chooses to remove objective (40).
She loses a wheat resource. They then check to see who has the most wheat.
- If it is still her (even if tied), she retains the reward.
-  Otherwise, she gives it to the player with the majority. In 

the case of a tie, she chooses which of the tied players to 
give it to.

-  If no player has wheat, the reward is returned to the 
centre of the table.

Dimitri

Adrien

Marilyne

E XAMPLE OF  FINAL  SCORING

Paolo
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One point per shield appearing 
on the controlled objectives:

There are ten shields, but the 
maximum value allowed by this 
objective is eight points

Two points per green province 
controlled

THE ENTIRE HURRICAN TEAM WISHES YOU ENJOYABLE GAMES!
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A játékos annyiszor 1-4 pontot kap, ahány ilyen mezője 
                 van a megszerzett feladatkártyáin.

      A játékos annyiszor 2-6 pontot kap, ahány ilyen
szenátorkártyát/ilyen színű provinciakártyát megszerzett.

A játékos annyiszor 5
pontot kap, ahány vörös
feladatkártyát megszerzett.

Adott mobilizációjelző felhúzása után a játékos dönthet úgy, hogy
nem annak a mezőjére rakja le/át egy légióját, hanem olyan mező-
  re, ami számára ugyanolyannak számít. “Átváltott” mező nem 
“váltható át” újra. Példa: Gerle számára a pajzs harci kocsinak, a
  harci kocsi ostromgépnek számíthat. A kikiáltó pajzsos jelzőt húz,
  így Gerle le- vagy átrakhatja egy légióját akár pajzsos, akár harci
              kocsis mezőre, ostromgépesre viszont már nem.

 
 

A játékos azonnal mobilizálja két légióját, lerakva
       azokat feladatkártyái megfelelő mezőire.

 A mobilizált légió 
 saját feladatkártya
tetszőleges mezőjére
        lerakható.

  A játékos a közös
 készletből kap egy, 
  illetve két légiót.

A játékos az éppen
 teljesített feladata
  helyett nem egy,
hanem két másikat
    vesz maga elé.

A játékos tetszé-
se szerint áren-
dezi feladatkár-
 tyáin a légióit.

  A játékos egy
feladata azonnal
      teljesül.

         Az összes ellenfél azonnal...

...leveszi
egy légióját.

...leveszi
két légióját.

...leveszi egy
feladatkártyá-
ról az összes
    légióját.

...eldobja
egy meg-
szerzett
feladatát.

Azonnal létrejövők

Azonnal létrejövők Azonnal létrejövők

Azonnal létrejövő Azonnal létrejövő Azonnal létrejövő

Azonnal létrejövők

Folyamatosan hatók

Folyamatosan hatók

A játék végén létre-
          jövők

A játék végén létre-
          jövők

Hódítás alatt Védelem alatt A meghódított feladatoknál

Miután egy játékos elé került, és
mindaddig, amíg nem kerül rá

az összes szükséges légió, a
feladatkártya hódítása folyamatban

van.

 
Amint rákerül az utolsó
légió is, a feladatkártya

meg lett hódítva. A játékos
ezt bejelenti egy AVE

CAESAR-ral.

Mielőtt a játékos megszerezné a
kártyát, leveszi róla az összes

légióját és végrehajtja a kártya
képességét. Eközben a kártya

védelem alatt áll.

Végül a kártya a játékos megszerzett feladataihoz
kerül, és mostantól újra hathatnak rá más kártyák

képességei.

Egy feladatkártya életciklusa

       a már megszerzett feladatoknak fenntartott hely      

1 2 3 4

Háromféle kártya-
   képesség van:

SEGÉDLET
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Éppen meghódítva


