
Amint az a császár megparancsolta, a Róma történetének legnagyobb ünnepe változatlanul foly-
tatódott 99 napon át. Róma népe tanúja volt a leghatalmasabb látványosságnak, amit a birodalom 
valaha is látott. Mind eljöttek az Amphitheatrum Flavium, azaz a Colosseum nyitóünnepségére. 
Több tízezren összecsődültek a városban, hogy láthassanak száz gladiátort harcolni... lássanak ritka 
és egzotikus állatokat zsákmányt keresve az arénában... és hallják és lássák a birodalom minden
tájáról érkező híres zenészeket és szórakoztató művészeket. Ezek az események csak a mai nap 
bevezetései voltak – ma van a záró finálé! Mint egy igazi művész-vállalkozó mester, egész életedben 
erre a napra készültél. Maga Titus már elfoglalta székét a császári tribünön. Amint jelt ad, a végső 
látványosság kezdetét veszi. Most jött el a te időd...

A CCCooolllooosssssseeeuuummm-ban te egy olyan művész-vállalkozót alakítasz, akinek feladata minél nagyobb látványosságok megrendezése az 
arénában abban a reményben, hogy a legtöbb nézőt csábítod el a te eseményeidre. Vagyon és dicsőség vár minden 
egyes eseményed után. Használd fel ezeket úgy, hogy minél nagyra törőbb eseményeket rendezhess. Csalogasd be a 
legtöbb nézőt az egyik rendezvényedre, és megszerzed a Nagy Impresszárió címet, és a birodalom egészében elismerés 
lesz osztályrészed, és úgy fognak mesélni rólad, mint kiemelkedő látványosságok szervezője.

3 – 5 játékos részére
10 év felett 60–90 Perc
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A JÁTÉK TARTALMA
A dobozban található:

• 1 szabálykönyv

• 1 alaplap

• 10 aréna elem (5 különböző színben)

• 10 aréna-bővítő elem (5 különböző színben)

• 5 császári tribün

• 10 szezon jegy
(mindegyik 5 további 
nézőt ér)

• 5 pontjelölő

• A császár, 2 konzul,      
3 szenátor (nemes)

• 2 kocka

• 80 római érme 
(1,2,5,10,50 értékben)

• 4 pódium (mindegyik 3 
további nézőt ér)

• 152 vagyontárgy jelölő (40 
zöld és 112 narancs hátú)

• 7 sztár előadó díj

• 30 esemény program

• 18 császári medál

• 6 esemény összesítő tábla

• 1 első játékos jelölő

• 1 forduló számláló

• 1 tároló zsák 

ELŐKÉSZÜLETEK
Az alaplapot az asztal közepére kell tenni.

Az első játék során a római érméket ki kell pattintani, és a tábla mellet elhelyezni. Ez lesz a nyilvános
bank, melyet a játék során lehet használni.
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Aréna + bővítő elem

Szezon jegy

Császári medál

Császári tribün

Pódium

Kezdőjátékos
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Forduló
számláló

Zöld
vagyontárgy

Narancs
vagyontárgy
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Ki kell pattintani a pódiumokat, a császári medálokat és a sztár-előadó díjakat, és ezeket is a tábla mellé 
kell tenni a 2 kockával, a 10 aréna-bővítő elemmel, a császári tribünökkel és a 10 szezon jeggyel együtt.�
Ki kell osztani a az összesítő táblázatokat, a pontjelölőket, a 2 azonos színű aréna darabot, és ööösssssszzzeeessseeennn   333000   
ééérrrtttééékkkűűű   ééérrrmmméééttt mindegyik játékosnak. � A pontjelölőket a tábla mellett körbemenő néző-pontjelző sáv 
kezdő helyére kell tenni. �
Ki kell pattintani a vagyontárgy jelölőket, és a zöld és narancs hátúakat szét kell válogatni. A zöldeket 
meg kell keverni, és a táblán lévő 5 piacra 3-3-at kell tenni képpel felfelé. �

A játékosok számától függően az alábbiak szerint ki 
kell osztani közöttük a maradék zöld hátlapú 
jelölőket:

• 3 játékos – 8 jelölő fejenként
• 4 játékos – 6 jelölő fejenként
• 5 játékos – 5 jelölő fejenként

Minden játékos az eseményjelölőket képpel 
felfelé maga elé teszi, az érméi mellé. �
3 vagy 4 játékos esetén az 1 db megmaradt 
lapot képpel lefelé a tábla mellé kell tenni. A 
játékosok arénájának kezdeti helye a játékosok 
számától függ. Az arénákat úgy kell elhelyezni 
a táblán, ahogy azt a jobb oldani képek mu-
tatják.

A császárt, a 2 konzult és a 3 szenátort a 
saját kezdő helyeikre kell tenni (az úton lévő 
színes négyzetek) �. Az ő kezdő helyük 
egyben pihenő helyek is, melyek az utazást 
kevésbé megterhelővé teszik. Mindegyik 
négyzet egy lépcsőt jelent a nemesek által 
megtett útvonalon, amivel meglátogatnak 
különböző arénákat.

Az esemény programokat (1-től 5-ig) meg kell 
keverni, és mindegyik játékosnak kell osztani 
1-1 darabot. Ezt a kiosztást meg kell ismételni 
a 6-10-ig számozott programokkal is. Így min-
degyik játékosnak 2 programja lesz, egy 1-5 
közötti, és egy 6-10 közötti. Ezeket is képpel 
felfelé kell letenni, az érmék és a vagyontárgy 
jelölők mellé úgy, hogy mindenki láthassa 
azokat. �

A megmaradt esemény programokat ki kell venni a játékból.

Az esemény programokat növekvő sorrendbe kell állítani 11-től 30-ig és 2 
egyforma hosszúságú sort kell képezni belőlük a tábla mellett. 	

A forduló számlálót az első helyre kell tenni. 

Az előkészületek ezzel véget értek, kezdetét veheti a játék.
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3 Játékos

4 Játékos

5 Játékos

�

�

�

�

�

�

��

�

�

	



�

�

�

Coloseum Rules EN V2:Mise en page 1  16/04/07  14:31  Page 3



A játék célja, hogy egyedülálló eseményeket kell megrendezni,
miáltal a legtöbb nézőt csalhatod be az arénádba. Minél több
néző kíséri figyelemmel a rendezvényedet, annál több va-
gyon és dicsőséget szerzel. A megkeresett pénz segítségével
szert tehetsz újabb vagyontárgyakra, mint például vakmerő
gladiátorok, hatalmas oroszlánok és pompás paripák, melyeket
felhasználva még nagyszerűbb eseményeket rendezhetsz a
következő fordulókban.
Mindemellett, hogy megrendezz ilyen nagyszabású ese-
ményeket, bővítened kell az arénádat új kiegészítőket hoz-
zátéve, szezonális jegyeket vásárolni, vagy akár egy császári
tribünt építeni, hogy az arénád egyre csalogatóbb legyen
számára és más nemesek számára.
A játék során minden játékosnak lehetősége lesz megren-
dezni legfeljebb 5 eseményt.
Az a játékos a nyertes, aki az 5 közül bármelyik rendezvényén
a legtöbb nézővel rendelkezett.

A FORDULÓK
A játék 5 fordulóból áll. Mindegyik forduló 5 különböző
fázisból áll.

• 1. fázis: Beruházás
• 2. fázis: Vagyontárgy jelölők vásárlása
• 3. fázis: Vagyontárgy jelölők cseréje
• 4. fázis: Esemény megrendezése
• 5. fázis: Záró ceremónia

Mindegyik fázis opcionális; a játékos passzolhat kihagyva 
1-1 fázist.

Az első fordulóban az lesz a kezdő 
játékos, akinek az arénája a császár bal 
oldalán van. Ő megkapja a kezdőjátékost 
jelölő lapkát, és végrehajtja az 1 fázist.

Óramutató járása szerint jön a következő játékos, és ő is 
végrehajtja a saját 1. fázisát. Ha mindenki végrehajtotta az 1. 
fázist, akkor a kezdő játékos folytatja a következő fázissal.
Minden játékosnak lehetősége van részt venni a fázisokban,

mielőtt a következő fázis kezdetét veszi.

A játék egy új fordulójának kezdetén a forduló számlálót a
következő helyre kell tolni. A kezdő játékostól balra ülő
játékos azonnal megkapja a kezdő játékost jelölő lapkát, és
így ő lesz a kezdő ebben a körben.

A játék az 5. forduló 4. fázisa után ér véget.

1 FÁZIS: BERUHÁZÁS
Ebben a fázisban mindegyik játékos választhat az alábbi-
ak közül egyet, és csakis egyet:

• egy új eseményprogram vásárlása
• aréna bővítése
• szezonális jegy vásárlása
• császári tribün építése

Figyelem: Alaphelyzetben a játékos csak egyet végezhet
el a fentiekből körönként, de végre hajthat egy további
beruházást, ha bevált 2 császári medált. Erről részlete-
sebben a császári medál részben még lesz szó.

Egy új eseményprogram vásárlása
A játék kezdetén mindegyik játékos kapott 2-2 es-
eményprogram lapkát. Hogy minél igényesebb eseményeket
rendezhessen a játékos, vehet további programlapkát a
beruházási körében. Az újonnan megvett programnak
magasabb számúnak kell lennie, mint a saját legutolsó
programjának.

Az eseményprogram lapka megadja az esemény megren-
dezéséhez szükséges információkat, az árát, amit azonnal
be kell fizetni a bankba, az aréna méretét és típusát, és a
vagyontárgyak számát, hogy megrendezhesd azt; és a ren-
dezvény érkező nézők lehetséges számát, ami attól függ,
hogy mennyire tökéletes az előadás.

A következő kép megmutatja, hol találhatóak a fent em-
lített információk.

A JÁTÉK CÉLJA

3

Program száma

Szükséges
vagyontárgy

Szükséges
aréna-
méret

Jövedelem ha 
az összes 

vagyontárgy 
megvan

Jövedelem ha hiányzik 1 vagyontárgy

Program Neve Vásárlási ár
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Az aréna bővítése
Azért, hogy néhány igazán nagyívű ese-
ményt megrendezhess, a beruházás fázisban
bővítened kell az arénádat. Az aréna bővítése
10 érmébe kerül, melyet a bankba kell be-
fizetni, és ezután kap egy aréna-bővítő
lapot. Az aréna mindkét irányba bővíthető,
a játékos dönti el, hogy ezt merre teszi meg.

A játék elején mindegyik
aréna az útból 2 négyzetet
foglal el. Az első bővítés
után az aréna 3 négyzetet
foglal már el. Egy aréna
kétszer bővíthető, hogy 4
négyzetet foglaljon magá-
ba. Jóllehet egy játékos
csak egyszer bővíthet egy
körben (hacsak nem fizet
2 császári medált egy má-
sodik beruházásért)

Szezonális jegyek vásárlása
A játékosok a beruházás során ve-
hetnek szezonális jegyeket is, melyek
5 további nézőtbiztosítanak minden
következő rendezvényre.

Szezonális jegyek vásárlásáért be kell fizetni 10 érmét a
bankba. Ezután a szezon jegy
lapkát az arénába kell helyezni.
Jóllehet egy játékos csak
egyszer vásárolhat szezonális
jegyeket egy körben (hacsak
nem fizet 2 császári medált
egy második beruházásért), a
játékos további szezonális je-
gyeket is vehet az arénájába
egy újabb beruházási körben,
amíg a készlet tart.

Császári tribün építése
Mindig nagy dicsőség, ha a császár (vagy
egy konzul vagy egy szenátor) az arénádba
jön. A császári tribün építésével megnöveled
annak esélyét, hogy ezen fényességeket az
arénádba vonzod. 555 ééérrrmmmééébbbeee kerül a császári tribün
építése. Ezt befizeted a bankba és a tribünt beteszed az
arénádba. A császári tribünnel rendelkező játékos 2
kockával dob (1 helyett), ha rendezvényt tart (esemény
rendezésénél erről bővebben). Egy arénában legfeljebb
egy császári tribün lehet.

4

Beruházás típusa Ára Haszon

eseményprogram vásárlása
ára a lapkán
van felírva

új megrendezhető események

aréna bővítése 10 érme
több hely, több nemest vonzhat;

nagyobb rendezvények megtartása

szezonális jegyek vásárlása 10 érme 5 további nézőt vonz

császári tribünépítése 5 érme 2 kockával dobhat 1 helyett
események rendezésénél

Aréna szezonális jeggyel

Második beruházás

Aréna császári tribünnel

A bővítés során a
nemesek

bekerülhetnek az
arénába.

Bármely irányba bővítheted az arénádat.
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2 FÁZIS: VAGYONTÁRGY 
JELÖLŐK VÁSÁRLÁSA

5 piac van a tábla közepén, mindegyiken 3-3 vagyon-
tárgy jelölő lapka van elhelyezve képpel felfelé. Ezek
úgy vásárolhatóak meg, hogy a kiválasztott piac ter-
mékeiért a legmagasabb árat kell adni. A fázis kezdő
játékosa rámutat arra a piacra, ahonnan vásárolni
akar, és megteszi a nyitó licitet.

A licitálás menete:

A nyitó licitnek legkevesebb 8 érmének kell lennie.
Óramutató szerint most mindegyik játékos mond-
hat egy magasabb licitet. A licitálás addig folyik,
míg egy játékos kivételével mindenki passzolt. Ha
már egyszer passzolt valaki, akkor már nem tehet
licitet ebben a fázisban. A licitálás nyertese befizeti
a bankba az összeget, a 3 vagyontárgy lapkát
megkapja a piacról és képpel felfelé maga elé
helyezi azokat. A nyertes aukció után nem vehet
részt ugyanebben a fordulóban más licitálásokban.
Az új aukciónak ugyanez a menete, és az aukciók
addig folynak, amíg minden játékosnak esélye nem
volt kezdő licitet tenni.

A piacok feltöltése:
Ha a licitálás nyertese az aktív játékos, azaz aki
elkezdte a licitálást, akkor új vagyontárgy lapkák
kerülnek a piac(ok) üres helyeire, mielőtt a
következő játékos megteszi a kezdő licitet. Először
mindig a megmaradt zöld hátú vagyontárgy lapkák
közül kell húzni bármelyiket, majd húzz további két
narancs hátú lapkákat a zsákból, és képpel felfelé
ezt is a piacra kell tenni. Ha kiegészítették a lap-
kákat, egy új licitálás kezdődik az előző licitkezdő
játékostól balra ülővel. Ha a licit nyertes nem az
aktív játékos, a piacot nem töltik fel, amíg az aktív
játékos nem nyer egy licitet ebben a fordulóban, 
vagy egyből passzol mint licitkezdő, hogy más is 
kezdjen licitet.

Figyelem: Nem kötelező részt venni a licitáláson. Egy 
játékos passzolhat mint licitkezdő, hogy más is kezd-
jen licitet. Ebben az esetben még csatlakozhat egy 
másik játékos által megkezdett licitáláshoz, csak azt 
a lehetőséget vesztette el, hogy ebben a körben li-
citáljon.

3 FÁZIS: VAGYONTÁRGY 
JELÖLŐK CSERÉJE

A játék alatt egy játékos szerezhet olyan vagyon-
tárgy lapkákat, melyeket nem tart túlhasznosnak.
Ezen fázis során a játékosoknak lehetőségük van
elcserélni a nem kívánt lapkáikat. A kezdő játékos
kezdheti a cserét oly módon, hogy nyílt ajánlatot
tesz a többi játékosnak. Csak pénz és vagyontárgy
lapkák használhatóak a csere folyamán, és minden
cserét azonnal le kell bonyolítani. Jövőbeli ígéreteket
tilos tenni és arra cserét alapozni.
Ha a kezdő játékos befejezte a csere fázisát, a
következő játékoson (óramutató szerint)a sor. Ez a
fázis akkor ér véget, ha mindegyik játékos befe-
jezte a cseréjét. A nem-aktív játékosok csak az ak-
tív játékossal cserélhetnek, egymás között nem.

5

Gladiatorok

Hajók

Zenészek

Színészek

Papok

Paripék

Oroszlánok

Harci szekerek

Ketrecek

Fáklyák

Díszlet

Dekoráció

Aliz megkezdi a
licitálást, melyet
Bea győzelmével
végződik. Az a
piac, ahol Bea
lapkái voltak

üresen maradnak,
és Aliz indít egy
másik licitálási

kört.

Ezúttal Karcsi
nyeri a licitálást.
Most már 2 üres
piacunk van a

táblán.

Dávid lesz az
aktív játékos, és
ekkor a 2 üres
piacot azonnal
fel kell tölteni.

MivelAliznemlátszámáraérdekes lapkákat,véglegpasszol
mint licitkezdő,hogymásiskezdjenlicitetebbenafordulóban.

Aliz,aki eddigmégnemnyertlicitálást,csatlakozhatehheza
licitáláshoz.Dehaeztiselveszti, többémárnemtehetlicitet,és
végetérezafázis,ésnemkerülnekfelújvagyontárgy lapkák.
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A játékosok szívélyességétől és húzódzkodásától függően
lehet cserélni. Az is előfordulhat, hogy nem történik egyetlen
csere sem a fázisban.

4 FÁZIS: ESEMÉNY
   MEGRENDEZÉSE

Ebben a fázisban az első játékossal kezdve mindegyik
játékos megrendezhet egy eseményt. 3 lépése van bármely
esemény megrendezésének.

1. lépés: szenátor, konzul, császár 
mozgatása
Mielőtt megrendezésre kerül egy esemény minden játékos
megpróbálja a saját arénájába bemozgatni a nemeseket. A
nemesek mindegyike további nézőket hoz magával. A
császár 7 további nézőt, a konzulok fejenként 5 nézőt, a
szenátorokfejenként 3 nézőt. 

A nemesek mozgatását 1 vagy 2 kocka dobása határozza
meg. Ha az arénádban még nincsen császári tribün, akkor
csak 1 kockával dobhatsz. Ha már építettél császári tribünt,
akkor 2 kockával dobhatsz. 

Minden kockadobás után az egyik nemes az óramutató sz-
erinti irányba, a dobott számú négyzettel kell elmozgatnod.
Ha 1-3-at dobtál, bármelyik nemes mozgathatod 1-3 kockával
előbbre. Ha két kockával dobtál kiválaszthatod, hogy vagy
2 különböző nemest mozgatsz (a két kockán lévő dobott
számoknak megfelelően), vagy egy nemest mozgatsz a két
kockával dobott összegnek megfelelően. Ha egy nemes a
pihenő területre ér, a játékos szerez egy császári medált.

Ha a játékos két kockával dobva egy nemest mozgat előre,
csak akkor kap császári medált, ha a nemes pontosan a
pihenő területen fejezi be mozgását. Ha csak megpihen,
vagy átlép rajta, nem jár császári medál.
Több nemes is lehet ugyanazon a négyzeten.

2. lépés: az esemény megrendezése
Csak a birtokodban lévő események közül választhatsz. Be
kell jelentened a másik játékosoknak a megrendezni kívánt
esemény nevét. Tedd magad elé az esemény program lap-
kát, hogy bárki láthassa. Fordulónként csak egy programot
rendezhetsz meg. Mivel bizonyos események megfelelően
nagy méretű arénát igényelnek, először is ellenőrizned kell,
hogy elég nagy-e az arénád.
Ezután mutasd meg azokat a vagyontárgy lapkáidat, amik
szükségesek az esemény megtartásához. Nem kell ren-
delkezned az összes vagyontárgy lapkával, de a rendezvényért
így kevesebb pontot kapsz. Van egy minimum vagyon-
tárgy szám, amivel rendelkezned kell, hogy megtarthasd az
eseményt. Ez az a legkevesebb mennyiség a programlapon,
amikor még pontot kapsz a rendezvényedért.

Figyelem: Egy előző körödben megrendezett
eseményt egy újabb körben megrendezhetsz
ismételten. Mindamellett egy új rendezvényt
tartasz -minden korábban felhasznált program-
lapka képpel lefelé van fordítva, a korábbi prog-
ramok hozzásegítenek az új eseménynél 5-5
további nézőhöz (lásd: Előző rendezvények).

Ezután kiszámolhatod az eseményed által von-
zott nézők számát.

6

Eseményprogram és szükséges vagyontárgyak

Egy szenátor a pihenő területre ér és szerez egy császári medált.

A konzul csak megpihen a pihenőterületen ezért nem jár medál
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• az esemény által odavonzott nézők számának kiszámolása

Mindegyik esemény programnak lehetősége van meghatározott nézőszámot
vonzani. Ez a szám a lapka bal alsó sarkában látható. Látványosabb események
több nézőt vonzanak. Mindamellett az esemény megrendezésénél hiányzó 
vagyontárgy lapkák csökkentik a rendezvény vonzerejét. Csak akkor kapod 
meg a teljes pontot érte, ha valamennyi vagyontárgy lapkával rendelkezel.

A példa szerint a játékosnak hiányzik egy paripa és egy harci szekér vagy-
ontárgy lapkája a CCCiiirrrcccuuusss   MMMaaaxxxiiimmmuuusss   programhoz. Ettől még megrendezheti az 
eseményt, de a lehetséges 32 néző helyett most csak 24 nézőt vonz ez az 
esemény.

• további 5-5 néző a korábban már megtartott rendezvények miatt

Ha ez nem az első rendezvényed, akkor minden korábban általad megrendezett
esemény (képpel lefelé fordított program lapkák) 5-5 további néző vonz.

• az arénádban lévő minden szezonális jegy miatt további 5-5 néző

• további 4 néző minden egyes olyan sztár-előadó után, melyet éppen birtokolsz

Csak akkor növelheted így a nézőszámot, ha van ugyanolyan vagyontárgy lap-
ka van felhasználva a rendezvényben, amilyet a sztár-előadó is használ előadása
során.

•a rendezvény alatt az arénádban lévő minden egyes nemes további
nézőt vonz a következők szerint:

• az előző körökben megszerzett pódiumokért további 3-3 néző
(lásd: pódium szakasz)

• császári medálonként 3-3 néző:

ha 2 vagy több császári medállal rendelkezel, felhasználhatod azokat, hogy
további 3 nézőt vonzzanak be medálonként.

3. lépés: a nézők megszámlálása
A rendezvényed sikerének kiértékelését a jelenlévő nézők számának
meghatározásával tudod megállapítani. Ezt az alábbiak szerint tudod
végrehajtani:

Esemény értéke ha hiányzik 2 vagyontárgy

Császár:
7 néző

Konzulok:
5 néző

Szenátorok:
3 néző
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Ha a rendezvény véget ért, és a nézőket megszámolták, és ha
az elért pontszám magasabb, mint a játékos bármelyik előző
körében, akkor a pontjelzőjét ezen új és magasabb pozícióba
mozgatjuk a pontozó sávon, a nézők számának megfelelően.
Ha kevesebb, vagy ugyanannyi nézőt vonzott, mint a korábbi
legmagasabb pontszáma, akkor a pontozót nem mozgatjuk,
mivel ez mindig az elért legmagasabb pontszámot mutatja.

Ezután érméket kapsz a bankból olyan értékben, ahány
nézőt vonzott az utoljára megtartott rendezvényed.

5. FÁZIS: ZÁRÓ CEREMÓNIÁK

Pódium
Minden forduló végén, kivéve az
utolsót, az a játékos, akinek a játék-
ban a legmagasabb összpontszáma
van, kap egy pódiumot, amit elhe-
lyez az arénájában. Tehát nem az
kapja a pódiumot, aki az adott for-
dulóban a legtöbb nézőt érdeklő
rendezvényt tartott, hanem az kapja meg, akinek a játék
kezdete óta a legnagyobb a pontszáma. Ha döntetlen
az állás, akkor a gazdagabb kapja meg. Ha a pénzben is
döntetlen a helyzet, akkor kockadobás dönt. Két kock-
ával kell dobni, és aki a magasabb összértéket dobta, 
az kapja a pódiumot.
Mindegyik pódium 3-3 további nézőt vonz bármely ezt 
követő eseményre, melyet a pódiummal rendelkező 
játékos tart meg.

Rendezvény utáni takarítás
Egy rendezvény megköveteli a játékosoktól emberek, állatok 
és erőforrások felhasználását annak megtartásához. Elkerül-
hetetlen, hogy néhányuk nem lesz képes többé részt venni 
az előadásokon. Minden forduló végén a játékosoknak el 
kell dobniuk 1-1 olyan vagyontárgy lapkájukat, melyet a 
legutolsó rendezvényükön felhasználtak. Ez a lapka kikerül 
a játékból.

Vagyontárgy adomány
A forduló végén a legkevesebb összpontszámmal ren-
delkező játékos felkéri a pódiumot megkapó játékost,
hogy adjon át egy vagyontárgy lapkáját, és meg is határoz-
za, milyen típusú vagyontárgyat szeretne. Nem választhat
speciális lapkákat, mint például az „újabb akció”, a császári 
vagy joker lapkák. Ha döntetlen van az utolsó helyen, 
akkor a szegényebb játékos kapja meg az adományt. Ha 
itt is döntetlen áll fenn, akkor kockadobás dönt. Két 
kockával kell dobni, és aki a kevesebbet dobta, az kapja 
az adományt. (Ilyet nem ír az angol szabály. Tulajdonképpen csak 
annyit ír, hogy „kockadobással kell meghatározni az egyértelmű 
győztest”. De hogy ez mi módon történik, arról nem rendelkezik. 
Ezért ezt én költöttem bele a szabályba.) 

Figyelem: Nincs záró ceremónia az utolsó fordulóban.

A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, amikor minden játékosnak esélye
volt megtartani egy rendezvényt az ötödik és egyben
utolsó fordulóban.
Az a játékos a nyertes, aki a játék során a legtöbb nézőt
vonzotta be valamelyik rendezvényére. Ha
döntetlen helyzet van, akkor a gazdagabb
nyer. Ha még mindig döntetlen áll
fenn, akkor az nyer, akinek több
sztár-előadója van.

8

Hozzáadott pódium

Ajátékospontjelzőjételőremozgatja,hogyazújlegmagasabbpontszámátmutassa.Az 

érmékértéke,melyeketazonnalmegkap,megegyezikazutolsórendezvény pontszámával.
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TOVÁBBI JÁTÉK
INFORMÁCIÓK
ELŐZŐ RENDEZVÉNYEK
A játék során egy játékos sok különféle rendezvényt fog
tartani. Eleinte az egyszerűbbekkel kezdve, később az egyre
igényesebb rendezvényekre törekedve. Ha valaki egy új ren-
dezvényt tart, a korábban megtartott valamennyi rendezvény
eseményprogramja képpel lefelé maga elé kerül, és az éppen
megrendezett eseményre további 5-5 nézőt vonzanak ezek.

A játékos dönthet úgy, hogy az előző körben megtartott
rendezvényét tartja meg az új körében is. Ekkor a lefordított
esemény-program lapkát ismét felfordítva jelzi, hogy ő azt
rendezi meg. Ezen a lapkán kívül az összes lefordított
esemény-program lapka eredményez 5-5 további nézőt. A
játékos által eddig még meg nem tartott rendezvények félre
vannak téve, azok nem jelentenek további 5 nézőt.

Példa: Ha egy játékos a harmadik rendezvényét tartja, a 2
„régi” esemény-program képpel lefelé van fordítva, és azok
10 (5+5) további nézőt jelentenek.

VAGYONTÁRGY LAPKÁK
Az alapvető vagyontárgyak az alábbiak lehetnek:

Ezeken kívül van még 3 fajta speciális vagyontárgy lapka

4 joker
A joker helyettesítheti bármelyik általános
vagyontárgy lapkát. Arendezvényt megtartó
játékos eldöntheti, hogy a joker melyik
vagyontárgyat helyettesítse.
Figyelem: A joker nem használható fel a sztár-előadó ál-
tal igényelt vagyontárgy esetén.

4 császár
Ha egy császári vagyon lapkát szerzett a
játékos, akkor azt azonnal kicseréli egy
császári medálra. Ha már nincs több
császári medál, akkor császári vagyon
lapka elveszik.

4 újabb akció:
Ezt a lapkát kétféle módon lehet felhasználni:

- Egy játékos a befektetési fázisában 2 befektetést
végezhet el 1 helyett. Természetesen az ismételt
beruházásért is pontosan kell fizetni. A játékos azonos
típusú befektetést is elvégezhet ebben a fázisban a
lapkát felhasználva.

- Bármikor beváltható egy császári medálra. Ez a képessége
főleg a játék végén bizonyul hatásosnak.

SZTÁR-ELŐADÓ DÍJAK
A legjobb előadás szervező mindig képesek megszerezni
a legjobb előadókat. Az élő előadó típusú vagyontárgy
között vannak sztár-előadók. Ezek lehetnek: gladiátor,
pap, színész, zenész, oroszlán, paripa, és hajó (élő
legénységgel).
Az a játékos, aki először gyűjt össze 3 (vagy több) összeillő
vagyontárgy lapkákat ezen előadók közül, megkapja a
sztár-előadó díjat arra a típusú vagyontárgyra. Amikor
ezt díjazzák, a játékosnak kell lennie a legtöbb
adott típusú vagyontárgyának.

9

20 Gladiátors 12 Színész

12 Zenész 12 Paripa

12 Fáklya 11 Pap

11 Hajó 10 Oroszlén

10 Díszlet 10 Dekoráció

10 Harci szekér 10 Ketrec

Az előző 2 
befejezett program 
további 10 nézőt ad 

a pontozáshoz.
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A játékos addig tarthatja meg a sztár-előadódíjat, amíg
az alábbiak egyike be nem következik:

1. Egy másik játékos a meghatározott vagyontárgyból többet
gyűjt, mint a díjat birtokló játékos. A csillag ekkor ehhez
az új játékoshoz kerül.

vagy 

2. A meghatározott típusú lapkák száma a játékosnál 3
alá csökken. Ha valaki másnak van 3 vagy több adott
típusú lapkája, a sztár-előadó hozzá kerül. Döntetlen es-
etén senki nem kapja meg a sztár-előadót..

Ha a sztár-előadóval rendelkező játékos megtart egy olyan
rendezvényt, amelyiknél felhasznál a sztár által igényelt vagyon
lapkákat, akkor ezzel 4 nézőt vonz az arénájába. Például ha
egy 3 sztár-előadóval rendelkező játékos olyan rendezvényt
tart, ahol 2 sztár szerinti lapkát is használ, szerez 8 (4+4)
nézőt az eseményre.

A sztár-előadó díjat a játék kezdetekor is odaadható, ha -a
vagyontárgy lapkák szétosztása után- egyes játékosoknak 3
vagy több lapka van ugyanabból a típusúból, és abból neki
van a legtöbb.

A sztár-előadó díjat a játékos maga elé teszi, a hozzá társított
vagyontárgy lapkákkal, hogy a többi játékos jól láthassa.

CSÁSZÁRI MEDÁLOK
Császári medálok az alábbi módokon szerezhetőek:

- Ha egy nemes (császár,
konzul, szenátor) az útját a
kockadobás után az egyik
pihenő helyen fejezi be. Ha
a játékos 2 kockával dobva
mozgat egy nemest, akkor
csak abban az esetben jár ne-
ki a medál, ha a teljes távol
lelépve pihenő helyre érkezett
a nemes.

- Ha rendelkezik speciális es-
emény lapkával (császár, vagy 
ismételt akció), azt becserél-
heti császári medálra.

Császári medál csak addig gyűjthető, amíg van 
belőlük szabad darab a tábla mellett.

Fontos: Ha egy játékos egy császári medált felhasználva 
mozgat egy nemest a pihenő területre, akkor ezért nem 
kap császári medált. Császári medál csak akkor kapható, ha
kockadobás nyomán lép egy nemes a pihenő területre.

A császári medált felhasználva a 
játékos eeegggyyy   ééésss   cccsssaaakkkiiisss   eeegggyyy   dddooolllgggooottt 
végrehajthat az alábbiak közül:

- a rendezvényre 3 további néző érkezik

- bármelyik nemes mozgatása 1-2-3 négyzettel eeelllőőőrrreee   
vvvaaagggyyy   hhhááátttrrraaa...   (Ezt csak a kockadobás utáni nemes moz-
gatás után szabad felhasználni.)

- 6 érmét kap a bankból

Egyszerre két császári medált ki-
játszva, a fent leírt 3 lehetséges 
akció helyett, a játékos egy má-
sodik befektetést is végrehajthat 
a befektetési fázisában.

Nincsen korlátozás arra nézve, hogy egy játékos hány császári 
medált használhat fel egy körben. Például számos császári 
medál kijátszható egy sorozatban, hogy egy nemest több-
ször is mozgassuk, vagy egy második nemest is mozgath-
assunk.

Ha a játékos megszerezte a császári medált, akkor az akár 
azonnal is felhasználható még abban a fázisban, vagy meg-
tartva azt később kerül felhasználásra.

0

Sztár Pap

Sztár Gladiátor Sztár Hajós Sztár Zenész Sztár Színész

Sztár Paripa Sztár Oroszlán
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VARIÁNS
INTENZÍV AUKCIÓ
Ez a variáns megváltoztatja egy forduló 2. fázisát: a Vagyon-
tárgyjelölők vásárlását (a szabálykönyv V jelölésű oldalán).

Ebben a variánsban a forduló sorrendjének megfelelõen min-
den játékosnak lehetősége lesz egy licitkör indítására. Abban 
az esetben, ha a licitet kezdeményező játékos személye 
megváltozik, azok a játékosok is részt vehetnek az új licitkör-
ben, akik már egy vagy több licitet megnyertek az aktuális 
fázisban.

Ez a variáns a következőképpen módosítja a licitet:

• A kezdő ajánlatnak legalább 8 vagy annál több érmének 
kell lennie. 

• Az óramutató járása szerint következő játékosok magasabb 
ajánlatot tehetnek. 

• Ha egy játékos elpasszol egy licitet, abba a licitbe már nem 
szállhat vissza. 

• Ha a kezdő ajánlatot tevő játékos nem nyeri meg a 
licitkört, hanem egy másik piacon kezd új licitet, a korábbi 
nyertes abban már nem vehet részt. 

• A piacot csak akkor töltjük fel, ha a licitet az azt elindító 
játékos nyerte meg vagy úgy dönt, hogy elpasszolja a 
körét. 

• Ha a licitet az azt elindító játékos nyeri meg, új vagyontárgy-
jelölőket helyezünk az üres piac(ok)ra és egy új játékos 
kezdi meg a következő licitkört. Most már minden játékos 
újra fogadhat a rendes szabályoknak megfelelően. 

• A fázis akkor ér véget, ha már minden játékosnak volt 
lehetősége licitkört indítani. A játékosok el is passzolhatják 
egy licitkör kezdésének lehetőségét. 

Íme egy példa 3 játékossal, A-val, B-vel és C-vel.
1. kör: A a kezdőjátékos

• B megnyeri a licitet.
• A újabb licitet indít, melyben B nem vehet részt, csak A   

és C. A piacot nem töltjük vissza. 
• C megnyeri a licitet. 
Most két üres piacunk van; A úgy dönt, hogy elpasszolja a 
fordulóját. A 2 üres piacot feltöltjük. 

2. kör: B a kezdőjátékos 

• B kezdi a licitet, melyben A és C is részt vehet. 
• A megnyeri a licitet, így nem vehet részt a következõ, B 

által indított licitben. 
• C megnyeri a licitet. 
• B egyedül maradt, így befizet 8 érmét, és kiválasztja a 3 

megmaradt piac egyikét. A 3 piacot feltöltjük. 

3. kör: C a kezdőjátékos 

• C kezdi a licitet, melyben A és B is részt vehet. 

Ez a variáns lehetőséget biztosít arra, hogy azok a játékosok, 
akik jobban bántak a pénzükkel, nagyobb eséllyel akár 
több licitet is megnyerjenek egy fordulóban. 

ONLINE JÁTÉK
Csatlakozz te is online játékosaink közösségéhez és
tedd próbára ügyességed a világ minden pontjáról
érkező játékosokkal szemben a Days of Wonder 

Online oldalán, ahol több játékunk online változatát 
kínáljuk neked. Íme, a Days of Wonder Online 

belépőkódod:

A használatához egyszerűen látogasd meg a
www.colosseumgame.com weboldalt, és klikkelj az Új 
Játékos Bejelentkezése (New Player Signup) gombra a 

főoldalon. 

Ezután kövesd az utasításokat.

A Days of Wonder többi játékát itt vagy a
www.daysofwonder.com webcímen is megismerheted.
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