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rainus császár alatt az ősi Rómában
a közlekedés egy jelentős város prob-
léma volt. Több száz szekér szállítot-
 ta az árukat Portus-Ostiából a római piacok és

fórumok számára. A gyártott termékeket a Vá-
rosból a kikötőkbe szállították. A legjobb „Mer-
catore” -kereskedő- a leggyorsabban mozgott a 
közlekedési dugóban, miközben a legtöbb üzle-
tet csinálta a „Strada Romana” mentén.

TARTALOM
•  1 játéktábla
•  10 szekér 
•  36 kocka
•  36 “áru” lapka 
•  10 szekér lapka
•  20 érme (sárga)
•  20 győzelmi pont (fekete)
•  1 zsák 

T
AGER ROMANUS *
& OSTIA-PORTUS

START-
CÉL 
OSTIA-

PORTUS

START-
CÉL 
RÓMA

RÓMA 
BEJÁRATA/KIJÁRATA 

RÓMAI
BIRODALOM

Út

helyek az utat jelölik,
ahol az áruforgalom 
halad.

Hely az “áru” 
lapkáknak (Terület) 
Megmutatja, hogy
mely árukra van
kereslet az adott
zónában.

Hely az áru kockák
részére (Piac)
Ezek a piacokat és 
fórumokat jelölik, ahol
az áruforgalom zajlik

Kezdési 
vagy cél 
helyek  
Ostia-Portus
-ban.

Kezdési 
vagy Cél
helyek 
Rómában.

JÁTÉKTÁBLA RÉSZEI

JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK

walter obert  játéka  45’          2-5         8-99           hun

1.
2.

3. 4. 5.

6. 7.

Tegyétek a játéktáblát az
asztal közepére.

Tegyétek a 10 szekeret
véletlenszerűen a kezdési 
helyekre: 5-t “Portus” oldalra
5-t a “Róma” oldalra. 
A szekereknek az út felé
fordulva kell állniuk.

  

Tegyetek 6 “áru” lapkát 
(egyet minden színből)  
véletlenszerűen a nekik 

Az áru lapkák az adott 
terület keresletét mutatják.

Tegyetek egy kockát
véletlenszerűen minden
piac helyre a római út
mentén. A kockák az
eladandó árukat
jelölik.

Minden megmaradt 
“áru” lapkát  és 
kockát tegyetek bele
a zsákba. 

10 “szekér lapkát”
Vegyetek ki belőle egyet, és tegyétek
vissza a dobozba anélkül, hogy meg-
néznétek. A többi kilencet tegyétek 
egy pakliba, képpel lefele a tábla
mellé.

Válasszatok kezdőjátékost
véletlenszerűen, a többiek 
az órajárásának megfelelően
követik. Minden játékos 
érméket kap a játék kezdetén
(a kezdőjátékos nem kap érmét).
Lásd a táblázat.

Kezdő játékos          0 érme
2. játékos                 1 érme
3. játékos                 2 érme
4. játékos                 3 érme
5. játékos                 3 érme

KEZDETI ÉRMÉK

V-VI TERÜLETIII-IV TERÜLET

A fekete és szürke 

fentartott Terület helyekre. 

I-II TERÜLET

Keverjétek meg a 

* A ford. megj. : Az itáliai városállamok (civitates) egy központi településből (oppidum) és a hozzá tartozó 
földterületből (ager) álltak. A Róma városához (Urbs) tartozó föld (ager Romanus) határa a királyság korától fogva 
a hatodik mérföldkőnél volt. Ezen kívül nem lehetett fontosabb közjogi ügyekben (például népgyűlés összehívása, 
dictator kinevezése stb.) eljárni.  Később tágabb értelemben ager Romanusnak nevezték a római állam fennhatósága 
alatt álló területeket is (közföldek – ager publicus –, a kisebb vidéki települések, illetve a meghódított városok 
(oppidumok). (forrás:Wikipédia)



Szekér tartó

 
Szekér 
neve

A szekér
formája
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A SZEKEREK 

A Strada Romana szekerek mozgatásból áll a  
tábla egyik végéből a másikba (vagy Róma fe- 
lé vagy Ostia-Portus felé.) A következő szabá-
lyokat kell betartani: 

A szekerek irány változtatás nélkül egy mező-
nyit mozoghatnak.
Soha nem lehet egynél több szekér egy mezőn. 

• 

 “áru” lapkák elvétele

Csak amikor a szekér mozgása véget ér egy mezőn,
a játékos csak akkor veheti el az útvonal mezőt 
határoló terület “áru” lapkáját. 

Ha a mező 2 területtel is 
szomszédos, ahogy  itt látszik,
a játékos választhat, hogy 
melyik lapkát veszi el. A példában
a zöld és a sárga közül választhat.

“Áru”  
lapka

kockák elvétele

játékosok száma

JÁTÉKOS
A köre alatt a 
játékosnak választania 
kell egyet a kocka és a 
lapka közül.

-

JÁTÉKOS
A köre alatt a
játékos elvehet egy
kockát és/vagy egy 
lapkát is.

KOCKA       VAGY LAPKA KOCKA ÉS/VAGY   LAPKA

Csak amikor olyan mezőn fejezi be a
mozgását a szekér, amihez egy piac 
van kapcsolva, csak akkor veheti el a 
játékos a kockát, ami a piacra van 
téve. Jelen esetben egy kéket.

Kocka

szekerek helyzete
és az “áru” lapkák

az útvonal három része
Az útvonal három nagy részre van osztva (fekete-
szürke-fekete mezők) , mindegyikben 2 terület van
 (például: I és II terület az A részben van.).

A játékos csak arról a területről vehet el “áru” lapkát,
amelyik azon a részen van, ahol a szekér megállt.

A JÁTÉK MENETE

 

 

 

 

 

A rész B rész C rész

Ha egy felső mezőn áll , a játékos csak egy felső 
“áru” lapkát vehet el.
Ha egy középső mezőn áll , a játékos választhat, 
hogy felső vagy alsó “áru” lapkát vesz el.
Ha egy alsó mezőn áll , a játékos csak egy alsó
“áru” lapkát vehet el.

A helyüknek megfelelően
vannak felső, alsó és 
középső mezők az úton.

  FELSŐ MEZŐK

  KÖZÉPSŐ MEZŐK

  ALSÓ MEZŐK

felső, alsó és középső mezők

szekerek mozgása

Szekerek  nem
tolathatnak.

A rövid vonalak, amik
összekötik a mezőket,
mutatják, hogy merre
mehetnek a szekerek.

A szekerek nem  mehetnek
oldal irányba, kivéve a 
Speciális mozgásokat.

        A színezett sarkok a
szekér haladási  irányát

                               mutatják.     

A szekerek általában nem mehetnek át már 
foglalt mezőn. Azaz a szekér akadályba 
ütközik, ha egy másik szekér van az előtte levő 
mezőn (tekintet nélkül annak irányára); csak 
akkor mozoghat, ha joga van Speciális mozgás 
használatára.

A szekerek nem tartoznak egyik játékoshoz 
sem. A körük során a játékosok azzal a 
szekérrel mozoghatnak, amelyikkel akarnak.
A szekerek csak egyenesen előre vagy 
átlósan mozoghatnak (a Speciális mozgások 
kivételek) azokon a mezőkön, amik össze 
vannak kötve.

Megjegyzés: Az első lépés a startól bármelyik 
szekérrel végrehajtható bármelyik első 
mezőre. (3 a Portus oldalon és 2 a Róma 
oldalon.)

A játék célja, hogy több pontot szerezz, mint a 
többiek és te válj Róma legjobb Mercatorjává.

A játékos a köre alatt három lehetőség közül 
választhat: 

a) Szekerek mozgatása (esetleg a kockák 
és/vagy “áru” lapkák összegyűjtése);
b) Egy “szekér lapka” felvétele (csak három-
szor a játék során);
c) Passzolás és egy érme megszerzése

a) Szekerek mozgatása
Egy játékos 3 mezőnyit  mozoghat, úgy eloszt-
va, ahogy szeretné. Például megteheti, hogy 
egy szekérrel megy 3 mezőt, vagy egy szekér-
rel 2 mezőt Róma felé, és egy másik szekérrel 
1 mezőt Ostia-Portus felé, vagy három 
szekeret mozgat 1 mezőnyit.  

Mindig le kell lépnie a játékosnak a 3 mezőt, 
hacsak forgalmi dugó meg nem akadályozza 
ebben. Ez esetben vehet egy Speciális mozgást 
(lásd lentebb Speciális mozgásoknál).

 “Áru” lapkák elvétele
A térképen mind a hat területnek saját “áru” 
lapkája van, ezzel jelölve, hogy a játék adott 
pillanatában mely árukra van kereslet azon a 
területen.

Csak amikor a szekér mozgása véget ér egy 
mezőn, a játékos akkor veheti el az útvonal 
mezőt határoló terület “áru” lapkáját. (lásd 
“Szekerek helyzete és az áru lapkák”).

Egy új “áru” lapkát kell húzni a zsákból, az 
elvett helyére. Amint egy “áru” lapkát 
begyűjtött, a játékos kap egy érmét minden 
azonos színű kockáért, ami a épp a táblán 
van.

Kockák elvétele
Csak amikor olyan mezőn fejezi be a mozgá-
sát a szekér, amihez egy piac van kapcsolva, 
csak akkor veheti el a játékos a kockát, ami a 
piacra van téve.

Egy újat kell húzni a zsákból, az elvett 
helyére.
A játékos nem kap érmét (nem úgy, mint  az 
“áru” lapkáért).
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SPECIÁLIS MOZGÁSOK

FORGALMI DUGÓ

A JÁTÉK VÉGE

PONTOZÁS

A pontokat az alábbiak alapján kell kiszámolni:

• A Győzelmi pontok 
• A ”szekér lapkák” , amik a játékosoknál vannak 
• A szerződések.

Győzelmi pontok
Minden játékos egy pontot kap
minden győzelmi pont korong-
jáért. 
Az érmékért nem jár pont.

Szekér lapkák

Szerződések

b) Egy “Szekér lapka” választása

c) Passzolás

1 GYŐZELMI
PONT

    oldal mozgás            átlós mozgás

A játékos 2 érmét �zet.
A köre alatt a szeke-
rekkel átlósan és 
oldalra is léphet.

A játékos 1 érmét �zet.
A köre alatt a szeke-
rekkel oldalra is léphet.

extra lépés

A játékos 3 érmét
�zet. A köre során 
3 helyett 4-t léphet.
Valamint a szekerekkel 
léphet átlósan és 
oldara is.

Extra Lépés

5 ÉRME         

1  GYŐZELMI
PONT

Amikor a játékosnak 
5 érméje  lesz, be  
kell váltania őket
1 győzelmi pontra. 

 

SZERZŐDÉS
A szerződés létrejön, 
amint az azonos színű 
kocka és lapka egymásra 
kerül.

furakodás

Occupied 
square

A játékos 4 érmét
�zet. Egy szekérrel 
átmehet egy foglalt 
mezőn, de a lépése
végén csak egy 
szekér állhat minden
mezőn.
 

A köre során a játékos léphet 4-t, mehet 
oldara és átlósan is.!

a kockák színe

SÁRGA  

Búza, kenyér

PIROS 
Bor, amfóra

ZÖLD  

Olaj, tartó

KÉK

Fémek, ékszer

BARNA  

Bőr, textil

FEHÉR  

Márvány, szobor

A kockák színének jelentősége van, ahogy
azt a játéktábla is mutatja.

Amikor a játékosnak ugyanabból a színből 
van egy “áru” lapkája és egy kockája is, akkor 
kötött egy szerződést, ami a fő pont szerzési 
rendszer a Strada Romanaban. Hogy ezt 
jelezze egymásra teszi őket.

A játékosok pontokat szerezhetnek azáltal, 
hogy kitalálják melyik 4 szekér éri el először a 
célját. 
Ezt úgy tehetik meg, hogy felveszik a  “szekér 
lapkák” paklit és választanak belőlük egyet, 
majd a paklit visszateszik a helyére.

A “szekér lapkákat” 
mindig képpel lefele kell 
tartani (a többi játékos 
tudhatja, hogy hány lapja 
van a játékosnak, de nem 
tudhatja, hogy melyik). 
Minden játékos maxi- 
mum három  “szekér 
lapkát” tarthat magánál 
(amik nincsenek eldob-
va).

Ha a játékos úgy dönt, 
hogy passzol, akkor kap 
egy érmét és a körének 
vége. Ha 5 összegyűlik 
érméje, akkor be kell 
váltania 1 győzelmi 
pontra őket.

A köre kezdetén a játékos felhasználhatja az 
érméit speciális tulajdonságok vásárlására, 
amiket hozzáad az alap 3 egyszerű egyenes 
előre mozgásához.
Megjegyzés: minden speciális lépés tartalmazza 
az olcsóbbak előnyeit, és felhasználható az 
összes szekér mozgásához a kör alatt.

A Speciális mozgások tetszőleges sorrendben 
végrehajthatóak a kör folyamán és annyiszor 
amennyiszer a játékos akarja.
Például az a játékos, aki ki�zet 3 érmét (extra 
lépés) mozoghat így: 1 előre, 1 átlós, még 1 előre, 
és végül a negyedik (extra) lépés egy átlós. Így 
nem használta ki az oldalra lépés lehetőségét.

A Speciális mozgás végén a játékos begyűjthet 
egy  “áru” lapkát és/vagy kockát (ha a fentebb 
elmagyarázott feltételeknek megfelel.).
A Speciális mozgások ára és hatásuk összegez-
ve a játéktáblán is megtalálható.

Ha a szekerek akadályozva vannak, akkor 
közlekedési dugó alakul ki.
A játékos vehet speciális mozgást a dugó 
megoldására. Ha lehetséges, akkor a játékos-
nak le kell lépnie a három mozgását. Ha a 
játékos nem tud vagy nem akar �zetni a 
mozgásért, akkor választhat egy szekér lapkát 
vagy passzolhat szerezve egy érmét.
A következő kör során, ha akarja, az érméi 
elköltésével tud majd mozogni.

A játéknak azonnal vége lesz, amint mind a 20 
Győzelmi pont kiosztásra kerül, vagy 
amikor a negyedik szekér is eléri a célját 
(tegyétek az első 4 beérkezett szekeret az 1-től 
4-ig számozott mezőkre, a cél helyüktől 
függetlenül).

Az nyeri a játékot, akinek a legtöbb pontja van.

Holtverseny esetén az a győztes, akinek több 
érméje van. Ha még mindig döntetlen, akkor 
az a játékos nyer, aki az utolsó mozgást 
végrehajtotta.

Amikor vége a játéknak, akkor mindenki 
felfedi a  “szekér lapkáit”.
Minden szekér után, ami elérte a célját (vagy 
Portust vagy Rómát; a beérkezi sorrend nem 
számít), és a játékosnál van a lapkája, kap 3 
pontot. Minden olyan szekér miatt, ami nem 
érkezett be a céljába, de a játékosnál van a 
lapkája, veszít 1 pontot a játékos.

Példa: az egyik játékosnak 2 “szekér lapkája” 
van. A játék végéig ezek közül csak az egyik 
érkezett meg a céljához.
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Szerződések

STÁBLISTA

Szerző:  Walter Obert
Illusztrátor: Seyyed Ghassem Farhany
Gra�c Project:  Paula Simonetti
Adaption:  Alfredo Genovese
Javítás: Anna Genovese és Michele Quondam

KÖSZÖNET

   • • •

3.

2.

1.

összpontszám

Szerződés pontok kiszámolása:

Szekér pontok kiszámolása:

Ha van félkész szerződés 
(egyedülálló kocka vagy lapka):

Megkötött színes
szerződések
száma

Győztes
“szekér lapkák” 
(3 pont darabjáért)

Vesztes
“szekér lapkák” 
(-1 pont darabjáért)

A legtöbb elemű
szín szerződése-
inek száma

Egyedülálló
kockák vagy 
lapkák

SZERZŐDÉS 
PONTOK

“SZEKÉR 
LAPKA“

PONTOK

TELJES
SZERZŐDÉS
PONT

SZERZŐDÉS 
PONTOK

Győzelmi pontok kiszámolása 

A fekete korongok száma. 
Az érmék nem adnak pontot.

GYŐZELMI
PONTOK

SZEKÉR PONTOK

TELJES SZERZŐDÉS PONT

GYŐZELMI PONTOK

ÖSSZPONTSZÁM

1  white 
contract

példa

2 sárga 
szerződés

pont

4 zöld 
szerződés

2 kék
szerződés

1 piros
szerződés

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK

FÉLKÉSZ SZERZŐDÉSEK

Valamint veszít 2 Pontot: 1 egyedülálló, zöld 
“áru” lapkáért és 1 egyedülálló, barna kockáért.
Megjegyzés: a második sárga szerződés és a második
kék szerződés nem számít bele az értékelésbe.

Egy játékosnak a játék végén ezek vannak:

1 barna kocka
1 zöld “áru” lapka
 

5 szín: sárga
zöld, piros, 
kék, fehér 

A legnagyobb
számú:
4 zöld
szerződés

= 20x

20 - 2 =  18 pont

1 fehér
szerződés

4.

3.

2.

1.

One More Barrel
táblás játék
 

JÁTÉKIDŐ: 100 PERC

WWW.GIOCHIX.IT

Magyarra fordította: Dunda 

Összpontszám kiszámolása:

Köszönöm a következő embereknek:  Piero Cioni, 
Paolo Mori, Federico Faenza, Andrea Chiarvesio, 
Mario Sacchi, Fabio Cambiaghi, Tinuz and Paoletta, 
Diego Di Dato, Marco Averone, Carlo Lanzavecchia, 
Paolo Vallerga, Andrea Mainini és Alberto 
Vendramini. Külön köszönetem jár: Maura 
Mattionak, Serena és Giulia Obertnak az értékes 
javaslataikért és türelmükért.

A játékos 2 pontot szerez: 3 pontot a célba ért 
szekérért, és -1 pontot jár azért, ami még az úton van.

Egy szerződés megkötöttnek számít, ha egy 
kocka és egy kocka és egy áru lapka ugyanab-
ból a színből egymásra van téve.

Minden játékos annyi pontot kap, amennyi 
különböző színű szerződése van szorozva 
azon színű szerződések számával, amiből a 
legtöbb van . 
Valamint 1 pontot elveszít mindenki 
minden olyan kockája vagy ”áru” lapkája 
miatt, ami nem része egy szerződésnek sem.

Találj okot, hogy lerohanj egy kőolajban gazdag 
nemzetet,  érd el, hogy mindenki azt higgye a tetteid 
törvényesek, és a szabadság és igazság nevében csiná-
lod, győzödj meg arról, hogy a média együttműködik 
azzal, hogy hosszú ideje hamis információkat ad: ez a 
szabály arra, hogy a legvadabb álmaidnál is gazdagab-
bá válj.
Szerencsére ez csak egy játék a valós világban ilyen 
soha nem történhet meg!

JÁTÉKOS, 10 éves kortól
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