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A JÁTÉK TERVEZŐI
CHRISTIAN FIORE: 1975-ben született. Egy közepes méretű oppenheimi kiadóvállalat 
gra�kai- és gazdasági vezetője. A társasjáték közül leginkább a könnyed kártyajátékokat és
az érdekes témájú, nem túl hosszú táblás játékokat kedveli.
KNUT HAPPEL: 1973-ban született, államügyész O�enbachban. A kedvencei a történel-
mi hátterű játékok, szereti, ha a játék tartozékai szemet gyönyörködtetők, ha a szabályok
egyszerűek és egyértelműek, de mégis lehetővé téve érdekes játékhelyzeteket.

A tervezők köszönetet mondanak a számtalan tetszalkalom miatt Ellen Ernstnek, Britta
Hörnernek, Karola Orthnak, Andrea Krügernek, Florian és Mandy Hoppénak, Ursula
Schneidernek, Ste�en Müllernek, Stephan Diemernek, Frank Zipfelnek, Frank Bach-
meiernek, és végül, de nem utolsósorban a Goldsieber kiadónak, akik a kellő humorral
álltak hozzá ehhez a nem mindennapi játéktémához.

GRAFIKA ÉS TÖRDELÉS: Christian Fiore / Das Format Webeagentur

A FELIRATOK
O tempora, o mores! - Ó idők, ó erkölcsök! · Nomen est omen. - A név maga a sors. ·
Quis leget haec? - Ki fogja ezt olvasni? · Romani ite domum! - Rómaiak, haza! ·  Dum spiro, 
spero. - Amíg élek, remélek. · Lucius et Julia - Lucius és Julia ·  Manus manum lavat. - Kéz 
kezet mos. · Noli me tangere! - Ne érints engem! · Per noctem ad lucem. - Egész éjjel, hajnalig. 
·  SPQR (senatus populusque Romanus) - a római szenátus és a nép 
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A római császárok és az adóhivatal tisztviselői mindig is kreatívak voltak - különösen, ha a 
krónikusan üres kincstár feltöltése volt a cél. Vespasianus császár még a nyilvános illem-
helyeket is megadóztatta, és mikor ezt �a, Drusus a szemére vetette, azt válaszolta, hogy 
“pecunia non olet” - a pénznek nincs szaga. 

A játékosok az ókori Rómában nyilvános illemhelyeket üzemeltetnek, természetesen a 
minél nagyobb bevétel reményében. Az a fontos, hogy a tehetős “vendégek” az mi műin-
tézményüket látogassák, míg a szegényebbje a konkurenciát. De nem csak arra kell 
�gyelniük, hogy a kuncsaftok mennyit �zetnek, hanem arra is, hogy mennyi ideig 
foglalják el a deszkákba vágott lyukakat mások elől... 

Minden játékos maga elé tesz egy latrinát. Minden latrinán három hely - lyuk - van a 
kuncsaftok részére. 

A 70 kuncsaftkártyát meg kell keverni, és képpel lefelé húzópakli-
ként lerakni. Mindenki húz 2 kártyát, és a lerakja mindkettőt 
latrinája fölé, az egyiket a bal, a másikat a jobb oldali lyukhoz.

Ezután mindenki annyi fordulójelzőt rak ezekre a kártyákra, 
amilyen szám az adott kártya bal felső sarkában látható. 

 

Ezután mindenki felhúz 5 kuncsaftkártyát, és ezeket felhúzási sorrendben latrinája alá 
rakja, balról jobbra (az első kártya a latrina megjelölt sarka alá kerül. Ők alkotják a vára-
kozó kuncsaftokat. 

A játék során 5-nél több kuncsaft is várakozhat egy illemhelyen. 

Ezután a 40 akciókártyát kell megkeverni, és képpel lefelé húzópakliként lerakni. Minden 
játékos húz 2 akciókártyát, és ezeket a kezébe veszi.  

Végül a játékosok kiválasztanak egy kezdőjátékost. 

A játékot a kezdőjátékos kezdi, a többiek az óramutató járása szerint követik. Az éppen 
soron lévő játékos a következő fázisokat hajtja végre:

A JÁTÉK CÉLJA

TARTOZÉKOK

70 kuncsaftkártya     40 akciókártya    60 fordulójelző    18 ötsestertius   25 egysester-
  · 15 szenátor                                                                                                    tius
  · 20 polgár* (az egyik polgárkártyán a felirat rabszolga (Sklaven), de a rajz és a név polgárra utal, és a kártyák száma

  · 20 rabszolga                                                                                     szerint is az)

  · 15 polgárnő

6 latrina

 

szabályfüzet

ELŐKÉSZÜLETEK

1. A fordulójelzők eltávolítása 
2. A sestertiusok begyűjtése 
3. A latrina “feltöltése” 
4. Akciókártya húzása

Így néz ki egy játékos illemhelye 
az előkészületek végén. Felül 
ülnek a lyukaknál a kuncsaftok, 
alul várakoznak a többiek. A bal 
oldali kártya az első a várakozók 
közül.

A JÁTÉK MENETE



1. A fordulójelzők eltávolítása 

A soron lévő játékos minden, a latrinán “ülő” kuncsaftkártyájáról 
levesz egy fordulójelzőt, és ezeket visszarakja a készletbe. 

E jelzők száma mutatja, hogy még mennyi időt kell az adott 
kuncsaftnak a latrinán eltöltenie. A kártya bal felső sarkában 
látható, hogy mennyi fordulójelző kerül a kártyára, ezekből 
minden fordulóban egyet kell levenni. 

2. A sestertiusok begyűjtése

Ha egy kuncsaftkártyán már nincs fordulójelző, akkor az illemhely 
tulajdonosa annyi sestertiust kap a bankból, amilyen szám a kártya 
jobb felső sarkában látható. A játékosok úgy tartják pénzüket, 
hogy a többiek mindig jól láthassák, kinek mennyi sestertiusa van. 

Ezután az ilyen kártyákat el kell távolítani a latrináról, képpel felfelé 
a dobott kuncsaftkártyákhoz rakva azokat.

3. A latrina “feltöltése”

A soron lévő játékosnak a megürült 
lyukakhoz új kunsaftokat kell he-
lyeznie. Ha van üres hely a latriná-
ban, akkor a játékosnak az első 
várakozó kuncsaftot (a latrina alatti 
kártyák közül a bal szélsőt) ide kell 
raknia - ha ez lehetséges. Ezután a 
kártyára annyi fordulójelzőt kell 
tennie, amilyen szám van a kártya 
bal felső sarkában. 

A játékos bizonyos akciókártyákkal 
megváltoztatja a várakozó kuncsaf-
tok sorrendjét. 

1. speciális eset

A szenátorok nem szívlelik a rabszol-
gák szomszédságát; nem lehet lerakni
a latrinába rabszolgakártya mellé
szenátorkártyát. (A következő oldali
példa szerint megfordítva is igaz ez,
vagyis szenátor mellé sem rakható le
rabszolga. - A ford.)

A Villa Dixiusnál nem érvényes ez a 
megkötés. 
 

2. speciális eset

A polgárnők meg tudnak osztozni 
egy latrinahelyen. A soron lévő játé-
kos megteheti, hogy egy üres helyre 
két polgárnőt is rak, vagy azt is, 
hogy egy olyan helyre, ahol már 
van egy polgárnő, lerak egy másikat. 

A második kártyát ilyenkor az első 
fölé kell tenni.

A első várakozó kuncsaft, mint-
hogy szenátor, nem rakható az 
üres helyre, mert jobb oldali 
szomszédja egy rabszolga lenne.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉLDA

Alapszabály, hogy a játékosnak az üres latrinahelyekre kuncsaftokat kell raknia; csak 
akkor maradhat hely üresen, ha az első várakozó kuncsaft lerakásával szenátor rabszolga 
mellé kerülne.

Mindazonáltal semki sem kötelezett arra, hogy akciókártya kijátszásával érje el, hogy 
minden latrinahelye foglalt legyen. 

 

A várakozók feltöltése 

Ha a játékosnak már nincs várakozó kuncsaftja, akkor azonnal (akkor is, mikor nem ő 
van soron) felhúz 5 kuncsaftkártyát, és ezeket felhúzási sorrendben lerakja latrinája alá. 

Ha kifogy a kuncsaftpakli, akkor a dobott lapokat megkeverve új húzópaklit kell alkotni. 

4. Akciókártya húzása

Végül a játékos húz egy akciókártyát, és azt a kezébe veszi. Ezután bal oldali szomszédjára 
kerül a sor. 

A játékosok kezében bármennyi akciókártya lehet. Minden kártya jobb alsó sarkában 
látható, hogy hány ilyen kártya van. 

Egy játékos csak akkor játszhat ki egy vagy több akciókártyát, amikor ő van soron. Azt 
azonban, hogy mennyi kártyát játszik ki, és hogy pontosan mikor, szabadon eldöntheti. 
Így például megteheti, hogy először kijátszik két akciókártyát, azután végrehajtja az első 
fázist (fordulójelzők eltávolítása), megint kijátszik két akciókártyát, végrehajtja a második 
fázist, és így tovább. 

A kijátszott akciókártyák képpel felfelé egy külön dobott pakliba kerülnek. Ha kifogy az 
akciókártyák paklija, akkor a dobott akciólapokat megkeverve új húzópaklit kell alkotni.

A játék akkor ér véget, amikor egy játékos - a győztes - összegyűjt egy bizonyos összeget. 
Ez:

AZ AKCIÓKÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA

A JÁTÉK VÉGE

a játékosok száma szükséges sestertiusok

 30 2

 25 3

 20 4

 20 5

 20 6

A középső latrinahely éppen megürült, új kuncsaftnak kell elfoglalnia. Az első vára-
kozó kuncsaft azonban nem rakható oda, mivel a szenátor mellé nem lehet rabszolgát 
tenni. A játékos megteheti, hogy üresen hagyja a középső helyet (ennek is megvan a 
maga előnye), vagy azt is, hogy egy akciókártya kijátszásával megváltoztatja a vára-
kozók sorrendjét - mindazonáltal ez utóbbira nem kötelezett. 



A kártyát játszd ki egy játékosra: a játékos latrinájából és várakozó sorából 
az összes polgárt el kell dobni. Az eldobott kuncsaftkártyákért a játékos nem 
kap sestertiusokat.

              NÉPGYŰLÉSBürgerversammlung 1 db

A kártyát játszd ki egy játékosra: a játékos latrinájából és várakozó sorából 
az összes szenátort el kell dobni. Az eldobott kuncsaftkártyákért a játékos 
nem kap sestertiusokat.

            SZENÁTORI ÜLÉSSenatsversammlung 1 db

A kártyát játszd ki egy játékosra: a játékos latrinájából és várakozó sorából 
az összes polgárnőt el kell dobni. Az eldobott kuncsaftkártyákért a játékos 
nem kap sestertiusokat.

    PIACNAPFrauenforum 1 db

A kártyát játszd ki egy játékosra: a játékos latrinájából és várakozó sorából 
az összes rabszolgát el kell dobni. Az eldobott kuncsaftkártyákért a játékos 
nem kap sestertiusokat.

   RABSZOLGAVÁSÁRSklavenmarkt 1 db

Válaszd ki egy játékostársadat, és az egyik, latrinahelyen lévő kuncsaftkár-
tyájára rakj két fordulójelzőt.

ROMLOTT HALFischvergiftung 3 db

Válassz ki egy kuncsaftkártyát bármelyik várakozó sorból és cseréld ki egy 
másik várakozó sorban lévő kuncsaftkártyával. 

      LATRINACSERELatrinenwechsel 6 db

Csapj fel 3 kuncsaftkártyát, és ezeket tedd bármelyik sor vagy sorok végére.

SZÜNET A COLOSSEUMBANPause im Colosseum 2 db

Vegyél ki bármelyik várakozó sorból egy kuncsaftot és rakd egy másik sor 
végére.

KIHAJÍTÁSRauswurf 6 db

Minden játékos (te is) annyi sestertiust ad be a bankba, ahány rabszolga/
polgár/szenátor  ül nála a latrinán - ideszámítva a Villa Dixiust is. (Három
változat: mit Sklaven - rabszolga, mit Bürgern - polgár, mit Sentatoren - szená-
tor, de a rajz is mutatja.)

    RENDKÍVÜLI ADÓSondersteur 3 db

A lapok paklijának legfelső lapját rakd egy tetszőleges várakozó sor végére.

TÖRZSVENDÉGStammgast 2 db

Rakd le a kártyát a latrinád mellé. Ez a kártya egy latrinahelynek számít, 
leszámítva, hogy mivel külön illemhely, nincs szenátor-rabszolga probléma 
vele. Amikor a rajta lévő kuncsaft (vagy polgárnők esetén akár kuncsaftok) 
végeztek, a kuncsaftkártyával együtt ezt a kártyát is el kell dobni (természe-
tesen ez a kártya a dobott akciókártyákhoz kerül).

VILLA DIXIUSVilla Dixius 3 db

Vegyél ki bármelyik sorból egy kuncsaftot és rakd annak a sornak a legelejére.

TOLAKODÁSVordränger 6 db

A lantrinádon lévő kuncsaftkártyák egyikéről vegyél le két fordulójelzőt.

GYOMORRONTÁSGrosse Hast 3 db

Válaszd ki egy játékostársadat, akinél az egyik latrinahelyen két polgárnő 
van; a két kuncsaftkártya közül az egyikre (amelyiken kevesebb van) annyi 
fordulójelzőt tegyél, hogy a két kártyán ugyanannyi legyen.

      LATRINAPLETYKALatrinenklatsch 2 db
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