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A Római Birodalom az 1. századra óriásira nőtt. Határait egyre problémásabb volt védeni, ezért megépí-
tették a limes néven ismert védrendszert, mely elnevezés magában foglalt minden, a határvidék védel-
mére emelt és az itt állomásozó légiókat kiszolgáló objektumot (eredetileg a hatához vezető katonai utat 
jelentette). A limes a szárazföldi határ mentén húzódott, ezt egészítette ki a folyók mentén kialakított véd-
rendszer, amit ripának hívtak. A 3. században még azt a célt is szolgálta, hogy a római seregeket hamar ki 
lehessen küldeni a barbár területekre. A barbár népvándorlás miatt egyre növekvő és erősebb betörések 
miatt a limest a 4. századra egyre inkább a védelmi szerepre alakították át: az ideiglenesnek szánt faépít-
ményeket kőből építették újjá. Az egyik legismertebb ilyen szakasz a Skóciában található Hadrianus fala.

Aki a szárazföldön próbált seregével betörni a Birodalomba, nem csupán egy kőfallal került szembe: a 
kőfal, vagy fejletlenebb formájában sánc elé (de akár mögé is) árkot ástak, amit – ha szükségét érezték – 
még egy cölöpfallal is tovább erősítettek. Az átkelést tovább bonyolították az árokba rejtett hegyes karók-
kal is. A fal mentén bizonyos távolságban őrtornyokat emeltek, és az itt szolgáló katonák számára katonai 
táborokat és erődöket építettek. Ezek köré római telepesekből álló köré polgárvárosok nőttek, amiket 
coloniáknak neveztek. A történelem előrehaladtával a táborok (a limessel együtt) elveszítették jelentősé-
güket, a coloniák azonban tovább fejlődhettek önálló városokká, mint például Szombathely vagy Sopron.

Forrás: romaikor.hu

Évek óta keresem az új mechanizmusokat, amelyek ha kicsit is, de eltérnek az eddig megszokottak-
tól. Ritkán kerül a kezeim közé olyan játék, aminek működésére felkapom a fejemet, de a Limes egy 
ilyen játék. Első pillanatra egyszerű klónnak gondoltam, de aztán minél többször játszottam vele, 
annál jobban kezdtem megvilágosodni.

A játék alapból egyszemélyes, de egy egyszerű szabálymódosítással 2-, 3-, 4-, sokszemélyessé tud vál-
ni. Minden játékosnak 24 területkártyája és 7 munkása van. Ezek segítségével kell megépíteni játékte-
rünket. Egy kártyán négy zóna található, legfeljebb kettő azonos tereppel. A munkások minden terepen 
más feladatot látnak el, és ennek megfelelően adnak pontokat a játék végén. 
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Négyféle terep, és így négyféle foglalkozás van:

1. Mező–Gazdálkodó  
A gazdálkodó minden mezőzóna után 1-1 pontot ad a játékosnak. Csak azokat a mezőket szá-
mítjuk egybe, amik élszomszédosak egymással. Ha valaki a mezőkből akar pontokat szerezni, 
akkor a lehető legtöbb mezőzónát kell egybeépítenie.

2. Víz – Halász 
A halász 1-1 pontot ad minden halászkunyhó után, ami a tó partján található. A tónál is lé-
nyeges az élszomszédság. Csak azok a kunyhók számítanak, amik közvetlenül a parton van-
nak. 

3. Erdő – Favágó 
A favágó minden terület után, ami vízszintesen vagy függőlegesen élszomszédja az erdőnek, 
1-1 pontot ad. Nem zónánként, hanem területenként kapjuk a pontokat, így ha egy erdőt 
körbeépítünk egy területtel, mondjuk tóval, akkor az erdőnk 1 pontot fog érni. Kivétel, ha az 
összes terület őrtorony, ezek ugyanis egymás mellett nem számítanak egy területnek.

4. Torony – Őr 
Az őr 1-1 pontot ad minden olyan erdő után, amit a toronyból lát vízszintesen vagy függő-
legesen. Akkor van bibi, ha egy erdősávban van egy másik torony. Ilyenkor csak a két torony 
közötti mezőzónákat látja az őr, a másik tornyon nem lát át.

Minden terep csak akkor ad pontot, ha azon 
van egy saját munkásunk. Arra is van lehe-
tőség, hogy egy területen több munkásunk 
is legyen, viszont csak az egyik alkalmazható 
pontozáskor.

Minden lap lerakásakor letehetünk egy mun-
kást valamelyik zónára, vagy egy korábban 
letett munkásunkat mozgathatjuk egy szom-
szédos lap bármelyik zónájára. A mozgatás 
azért lényeges, mert előfordulhat, hogy egy 
korábban letett munkás nem ad annyi pon-
tot, mint akkor, ha áthelyezzük azt egy új 
helyre. 

A dobozba 2 játékos részére tettek la-
pokat, és egy egyszerű szabály beveze-
tésével 2-fős lesz a játék. A kezdőjátékos 
megkeveri a lapjait, míg a másik sorba 
rendezi az övéit. A kezdőjátékos húz egy 
lapot a paklijából, és a másik játékos 
kiveszi sajátjai közül ugyanazt, majd le-
teszik maguk elé a saját területükhöz a 
szabályoknak megfelelően. 

Célszerű nem lemásolni a másik játékos lépéseit, mivel 
ilyenkor ugyanannyi pontot érünk el, és annak nem sok ér-
telme lenne. Ügyelni kell arra, hogy munkás ne maradjon 
előttünk felhasználatlanul, mivel az nem fog pontot hozni. 
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Jó játékot!
drcsaba

Akkor is tegyük le a munkásunkat, ha csak egy pontot 
szerzünk vele, mivel az is több a semminél.
 
Minél többet játszom a Limessel, annál több pontot 

tudok elérni; ebből is látszik, hogy fejlődöm. :)

Gyerekekkel is játszható, egy játék után teljesen meg-
értik a lényeget, és a további partikban egyre ügyeseb-
ben rakosgatják lapjaikat és munkásaikat. 

Említettem, hogy sokan is játszhatják ezt a játékot, 
így jogos a kérdés, hogy hogyan, ha csak két játékos 
számára van a dobozban játékelem? Ennél egyszerűbb 
megoldás nem is lehetne: még egy vagy több doboz. 
Egy dobozban két játék tartalmának van kialakítva a 

hely, de ha a műanyag inzertet kivesszük, akkor még több belefér. Igen, venni kell még egy játékot, és 
máris négyen lehet játszani, aztán még egyet, és már hatan játszhatunk, és így tovább. Én már megvet-
tem a másodikat, hogy tudjunk négyen játszani, és nem bántam meg, mert a Limes egy igazán érdekes 
mechanizmusú, izgalmas játék.

Most jön, ami szokott: ajánlom mindenkinek, családoknak, gyerekeknek, gamereknek egyaránt. Nem 
fogjátok megbánni!
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