triumvirátus
A Rubicon partjaifelé menetelő légionáriusok a polgárháborút hozzák el,
és ez egy sor olyan eseményt indít el melyek nyomán egy császár jut majd
hatalomra. Felül tudsz-e kerekedni mindazon a megpróbáltatásokon,
amik a Szenátusban és Róma utcáin várnak majd rád?

TarTalom:

27 kártya 3 színben (piros, sárga, fekete; színenként 9)
9 Consul jelző (színenként 3: piros, sárga, fekete)
Pontgyűjtő tábla
3 pontjelző (lila korongok)
Kezdőjátékos jelző (zöld korong)

a jáTéK célja:

A játékosok Róma valamely nemes házának fejét alakítják, akik a
szálak ügyes mozgatásával, küzdenek egymással a politika színpadán,
hogy végül ténykedésük után a triumvirátus egyike jusson hatalomra.
A játékot az nyeri, aki a legtöbb pontot szerzi a körök végén, támogatásként kijátszott Légió kártyái után, de csak melyeknek színe megegyezik
a megválasztott Császár színével. Az elején a játékosok egyezzenek meg,
hány játszmát kell nyerni a győzelemhez. (javasoljuk a 3 pontos játékot).
Egy játszma kb. 10 percig tart.
Pontjelzők
Kezdőjátékos jelző

Pontgyűjtő tábla

Consul jelzők

ElőKészülETEK:

Tegyétek a pontozó táblát a játéktér közepére, és mellé a consul és
pontjelzőket. A kártyákat keverjétek össze és adjátok az osztónak ( a
kezdőjátékos jelző is hozzá kerül).
A játék elején mindkét játékos 11 kártyát kap, a maradék 5 lapot
tegyétek félre. Az osztó szerepét körről-körre váltjuk.

Légió

Csőcselék

Ezután a két játékos felváltva kijátszik egy-egy lapot. Fordulónként ill.
ütésenként együtt kettőt. A kijátszott lapok az asztal közepén maradnak felfordítva a kör végéig.
Ha lehetséges, meg kell adni a színeket, ellenkező esetben bármilyen színű kártyát lerakhatunk.
A legnagyobb értékű lap üti a többit (kivéve, ha van adut), még akkor
is ha a színe eltér az elsőként kijátszott lapétól . Egyenlőség esetén az
elsőként kijátszott lap üt.

A fordulóban ütő lap kerűljön az abban a fordulóban kijátszott két lap
közűl felülre, hogy később látható legyen, melyik szín hányszor ütött.

oszTás:

Szenátor

Osztást követően a másik játékosnak egy lappal kell nyitnia a kört.

A Csőcselék jelképezi a nép elégedetlensége keltette zavargásokat. Ez a
legalacsonyabb értékű lapja egy színnek, de üthet bármilyen más színű
kártyát. Csőcselék kártyával nyitva egy kört garantálja az adott szín
győzelmét, mert üti a többi szín lapjait ugyanakkor veszít ugyan azon
szín lapjaival szemben.

KárTyáK:

A triumvirátus tagjainak megfelelően, 3 különböző kártyaszín van
a játékban: Piros – Caesar, Sárga – Pompeius, Fekete – Crassus.
Mindegyik színben 9 kártya van 0-tól 8-ig számozva. Ezen belül
értékük szerint 3 fajta kártya típust különböztetünk meg: Légiók
(7,5,3), Szenátorok (8,6,4,2,1), Csőcselék (0). A Légió és a Szenátor
kártyák is kijátszhatók blöfföléshez, de a játék végén csak a Légiók
után kapunk pontokat. A Csőcselék különleges szerepet kap
cselszövéseink során.

a jáTéKmEnETE:

A következő fordulót az előző forduló nyertese kezdi.
Egy kör addig tart, amíg az egyik szín harmadszorra is üt egy fordulóban. Ez azt jeleni, hogy az adott színnek megfelelő triumvirt
választották consulnak a kör végére. A győztes trimuvir Consul Jelzőjét
tegyétek a pontozó táblára, jelezve a győzelmek számát.
Egy kör 3-7 ütésből állhat.

TámogaTás:

Egy kör végén a kezünkben maradt lapokból egyet lefordítva a
pontozó tábla mellé tehetünk ami a játék végéig ott marad. Légiót
(3,5,7) lerakva támogatásként, direkt módon biztosíthatjuk
győzelmünket, míg a Szenátor (1,2,4,6,8) és Csőcselék lapokat lefordítva
megakadályozhatjuk, hogy a későbbi körökben ellenfelünk esetleg felhasználhassa ellenünk és a kezünkben lévő kártya színekből is kevesebb lesz.
Körönként 1 kártyát tehetünk le támogatásként, az egész játékban, így
játékosonként 3-at.
Támogatást tehetünk még az utolsó kör végén az összesítés előtt.

a jáTéK folyTaTása:

Az osztó jelzőt kapja meg a másik játékos. Keverjünk össze minden
kijátszott és félre tett lapot. A megmaradt lapok a kézben maradnak.
Három lapot tegyünk félre. A maradék egyenlően legyen szétosztva.
De: Miután a játékosok nem mindig egy időben tesznek le egy kártyát
támogatásként, a kézben tartott száma eltérhet. De ugyan annyi lapot
kapnak az osztás során.
A játék addig tart amíg az egyik trimuvirt harmadszorra is consullá
választják (azaz megnyer 3 kört).

a jáTéK végE:

Amint egy trimuvirt harmadszorra is consullá választanak, Ő lesz a
Császár. Ekkor fedjük fel a támogatásként félre tett kártyákat. A
játékosok összeadják a náluk lévő Légiók értékét, amiknek színe egyezik a Császárrá vált triumvir színével. A legtöbb ponttal rendelkező
játékos a győztes.
A játék győztese, szerez egy pontjelzőt. Az összes kártya megkeverésével egy
új játékba kezdünk. Addig folytatjuk, amíg egy játékos annyi pontjelzőt
nem gyűjt, amennyit az elején megbeszéltek.

Példa az első körre: 5 forduló után Pompeius és Crassus 2-2 ütést nyert
Caesar pedig egyet.
Az A játékos az osztó, B játékos kezdi a fordulót.
6. forduló: B játékos kijátszik egy fekete
6-t, de A játékosnak nincs fekete lapja,
kijátssza a piros Csőcseléket.

Caesar (piros) nyeri ezt a fordulót. A Piros
Csőcselék üti a fekete 6-t.
7. forduló: A játékos kijátszik egy Piros 2-t,
B játékos egy Piros 4-t, így Caesar (piros)
nyeri ezt a fordulót is.

Caesar megszerzi 3. győzelmét is, vagyis
ebben a körben őt választják consulnak.
Egy Consul Jelző kerül a pontozó táblára.
A Játékos lerakja Támogatásként a Piros 3-t
a B Játékos pedig a Fekete 5-t. Kör végéig
egyiket sem keverjük a többi közé.
B játékos keveri a lapokat: a 14 kijátszott lapot (a
7 forduló 2-2 lapját), és az első osztás után félre
tett 5 kártyát (összesen 19). 3 kártyát félre teszünk,
a maradékból 8-8 osztunk. A következő kört az A
játékos nyitja.

Példa egy játék végére:
Az 5. körben Caesar (piros) megszerzi
3. Consul jelzőjét, ezzel vége a
játéknak. Az A játékos nem rak le
támogatást, a B lerak a kezében lévő
lapokból egy Piros 7-t.

A játékos felfedi a Caesar
támogatásáért félre tett 3. és 5. Piros
légiót. Ugyan így a B játékos felfedi a
7. piros légiót.
Összesítve piros lapokból (Caesar
színe) az A játékosnak van több
pontja. A-nak 8 míg B-nek csak 7. Így A nyeri meg ezt a játékot és
szerez egy Pontjelzőt.
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Design / illusztráció: Luis Francisco és Pedro Vergani
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Ezúton köszönném meg mindazoknak, akik lehetővé tették ennek a játéknak
a megjelenését, legfőképpen BoB McClure-nek aki olyan formába hozta a
játékot, ahogyan elétek került. Köszönet a kezdetleges változat lelkes tesztelésért
Guy Riessen-nek és Joe Kisenwether-nek. A többi tesztjátékosnak: Matt Dodor,
Patrick McInally, Geof Gambill, Hank Panethiere, Carol Lagrow, Barry Frank
és sokan mások.
Továbbá szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatásukkal segítették a játék 2. kiadásának létrejöttét: Richard Pardoe, C Matt Pappathan,
Mike Nowak, Kenny VenOsdel, John Bowditch, Herb Petro, David Inacio és
legfőképpen Steve Hancock anyagi támogatása nélkül ez a második kiadás nem
lett volna lehetséges.

Ha tetszik a játék, nézz el az alábbi weboldalra, ahol a többi
független kiadó játékát is megtalálod:
www.indieboardsandcards.com

