
Colosseum 
Játékvariáns 2 főre

BEVEZETŐ
Az alábbi szabályváltozatot azoknak ajánlom, akik ketten szeretnének játszani a játékkal. A 
szabályokat  a feleségem (Anee) és én (Csibu) dolgoztuk ki,  mivel  nagyon szeretjük ezt  a 
játékot, de nagyon sajnáltuk, hogy ketten nem játszhattunk vele. Az alábbi módosításokkal 
eddig  kb.  tízszer  játszottunk,  melyek  mindannyiszor  nagyon  szoros  eredményt  hoztak. 
Reméljük,  hogy másoknak is  sok szép percet  okozunk azzal,  hogy megosztjuk ezt  a házi 
szabályvariánst. Jó játékot kívánunk hozzá!

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A  szabályvariáns  megértéséhez  jó  tudni,  hogy  mindkét  játékos  két-két  Colosseumot 
külön-külön fog irányítani, tehát az előkészület és a játék is kicsit olyan lesz, mintha 1-1 
játékos egyszerre 2-2 játékost(Colosseumot) irányítana.

1. Mindkét játékos választ 2 színt.  (pl.: Anita: kék és lila, Józsi: piros és zöld) A színeknek 
megfelelő pontjelölőket a tábla  mellett körbemenő néző-pontjelző sáv kezdő helyére kell tenni. 
2. A táblán egymással szemben rakjátok le a saját Colosseumaitokat, a 4-essel jelölt helyekre.  
Így a sorrendet is rögtön megkapjátok. (pl.: lila - piros - kék - zöld)
3. A játékosok maguk előtt két jól elkülöníthető részt szabadon hagynak, egyiket az egyik, 
másikat a másik színükhöz.
4. Ezután a kezdő 30 pénzt, a kezdő 2 db kis előadást (egyet véletlenszerűen 1-5-ből és egy 
másikat  véletlenszerűen  6-10-ből)  mind  a  négy  szín  megkapja!  
Így összesen 120 pénzt és 4-4 kis előadást osztunk majd ki. (pl.: Anita a lilának elkülönített  
részhez tesz 30 pénzt és 1-1 kis előadást, ugyanígy tesz a kékkel kapcsolatban, Józsi szintén  
így cselekszik mind a piros, mind a zöld színű Colosseumához).
5.  A  zöld  hátlapú  jelölőkből  minden  színhez  6  db-ot  osztunk  véletlenszerűen  és  a 
megmaradtakat a piacra tesszük felfordítva. (Természetesen az eredeti szabályok szerint már 
most  figyelünk  a  "sztárelőadókra"  és  a  kimaradt  zöld  lapkát  is  félretesszük.)
6.  Az egyik  színhez  tegyük  le  a  kezdőjátékos  jelölőt!  (pl.  Anita  a kék  részéhez  leteszi  a  
jelölőt.)
7. Ha mindezzel készen vagyunk és a játék egyéb tartozékait is elhelyeztük a tábla mellett, 
kezdődhet a játék.

A JÁTÉK MENETE
Ugyanaz a fordulók és a körök menete, mint az eredeti szabályban, de ezen belül lesz néhány 
apró változás:

1. VÁSÁRLÁS
Ebben  a  fázisban  vehetünk  császári  tribünt,  új  előadást,  arénabővítést  vagy  pódiumot  - 
ugyanúgy, ahogyan az eredeti szabályban. Mind a négy színhez vásárlunk valamit. Ennek (és 
később minden más fázisnak) a sorrendje a következőképpen alakuljon: egymás után ne jöjjön 
két saját szín! (Példa: Anita a kékének vesz egy tribünt. Mivel ő az egyik színével már lépett, 
most Józsi lép a pirossal, majd ismét Anita a lilával, majd végül Józsi a zölddel.)



2. LICIT A PIACON
Szintén az kezd, akinél a kezdőjátékos korong van, az előzőleg alkalmazott sorrenddel együtt! 
Licitál (minimum 8-at kell ajánlani), majd a másik játékos eldönti, hogy akar-e magasabbat 
licitálni és ha igen, akkor melyik színével teszi mindezt. Magunknak a szí neinkkel logikusan 
sosem fogunk magasabbat licitálni. (Példa: Anitának a kék színű játékosának kell a piacról az  
a hármas, amiben van két gladiátor és egy szekér. Így erre licitál. Józsi piros színű játékosa  
jön, aki úgy dönt, hogy passzol. Ismét Anita jönne a lila játékosával, de mivel önmagára nem  
licitál, szintén passzol. Aztán Józsi a zöld játékosával jön, akinek viszont jól jönnének az adott  
jelzők, így bemondja: 9! Ezután Anita a kék és Józsi a zöld játékossal fog egymásra licitálni,  
amíg valaki végül nem passzol.)
Ha a licitet nem a kezdeményező játékos nyerte, nem kerül a piacra ki újabb 3 jelző, de ismét 
az előzőleg licitálást indító kezdheti a kört. Logikusan az a „szín”, aki már nyert licitet, nem 
licitálhat újra.  (Pl.: Az előző licitet Józsi nyerte a zöld játékossal. Ismét Anita mutat rá egy  
áruhelyre, ahonnan kellenek neki a jelzők. Amennyiben Józsi a piros játékossal nem licitál  
nagyobbat, úgy a kék játékosé 8 pénzért a 3 jelző, hiszen Anita a lila játékossal nem fog  
magára licitálni, Józsi zöld játékosa pedig már nyert licitet, tehát nem licitálhat többet.)
Addig tart ez a kör, amíg minden színnel nem szereztünk 3-3 jelzőt (természetesen, ha valaki 
nem akar vásárolni, nem kötelező).

3. CSEREKERESKEDELEM
A kezdőjátékos fog először cserét kezdeményezni. Logikusan először a saját két színe között 
fog cseréket lebonyolítani, de a következő szabályokat figyelembe kell vennie:
- pénzt nem adhat áruért, hogy így a másik játékosának több pénze legyen,
- bármennyi lapkát kicserélhet, de csak 1:1 arányban teheti ezt meg!
Ha kész a saját cseréjével, akkor az ellenfél két játékosával próbálhat cserélni. Természetesen 
ez a csere már bármilyen arányú lehet és pénzért is lehet a másiktól lapkát kérni/adni! Amikor 
az első játékos kész a körével a másik játékos jön és szintén kicserélheti saját színei között a 
jelzőket, a fentebbi szabályok figyelembe vételével.
Megjegyzés: a sorrend nagyon fontos! Első ránézésre mehetne egyszerre is a saját két színünk  
között a csere, de ez esetben nem lenne egyértelmű, hogy adott esetben ki kapja meg az adott  
sztár-előadót, tehát mindig figyeljetek a sorrendre!

4. ESEMÉNY MEGRENDEZÉSE
Teljesen egyezik az eredeti szabályokkal, de a sorrendre itt is figyeljetek!

5. CEREMÓNIAZÁRÁS
Szintén ugyanaz. Amennyiben az első és az utolsó helyen álló jelölő is a sajátunk, akkor is el  
kell venni az egyik színnek a másiktól egy lapkát! (Példa: Józsi zöldje 35 ponttal az első lett,  
de a piros színe csak 8 pontot ért el. Így a zöld Colosseumra kerül egy +3-as pódium és el  
kell vennie egy jelzőt a piros játékostól.)

A JÁTÉK VÉGE
Amikor letelik  az 5.  kör, (az eredeti  szabályok szerint az 5. körben az 5.  fázist  már nem 
játsszuk le) értékelünk. Mindkét színnel elért pontszámunkat összeadjuk és ez lesz a végső 
pontszám. Akinek ez a pontszám nagyobb, az a győztes!  (Példa: Józsi a piros színnel 69  
pontot, a zöld színnel pedig 86 pontot ért el. Ez összesen 155 pont. Anita a kék játékossal 77,  
a lilával pedig 80 pontot szerzett. Ez összesen 157, így Anita lett a játék győztese!)

Amennyiben tetszett a szabályvariáns, véleményetek, ötletek, kritikátok van, 
akkor nyugodtan írjatok a csirkejozsef@freemail.hu-ra!
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