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Őszintén bevallom, hogy a játék neve és a borító nekem elsőre nem mondott sokat. Persze a latinos 
név alapján be lehetett lőni, hogy a Római Birodalom idejében játszódhat, de a játék témájára sem-
mi sem utalt. Egy barátom ültetett le a Concordia mellé azzal a felvezetéssel, hogy a tavalyi esseni 
játékok közül az egyik legnagyobb durranás. Beláttam, hogy igaza van.

Játékmenet
A játékban az ókori Rómából kiindulva kell terjeszkednünk, és kolonistáinkkal minél több provincia 

minél több városában építkeznünk. A történelem során a terjeszkedés elég véres tevékenység volt, de 
ebben a játékban semmilyen szerepet nem kap a harc, tisztán gazdasági úton érjük el céljainkat. 
A játék előkészítése eléggé összetett, de a végére a tartományok minden, a térképen ábrázolt városá-

ról kiderül a legfőbb árucikke: tégla, élelem, szer-
szám, bor vagy szövet. A tartományok fő árucikke 
a tartományban található városok árucikkei közül a 
legértékesebb lesz. Mindenki kap egy szárazföldön 
és egy hajón közlekedő kolonistát, akik Rómából in-
dulnak útjukra; egy véges kapacitású raktárat, ami-
nek egy részét lefoglalják a még fel nem használt 
kolonisták; és árukat.

A játékmenet nagyon egyszerű: az aktuális játékos 
választ egyet a kezében tartott szereplapok közül, 
kijátssza azt, és végrehajtja a rajta szereplő akciót. 
Ezután a következő játékos jön. Mindenki ugyan-
olyan paklival kezd, de a játék során újabbakat is 
lehet szerezni. Emiatt néhányan a játékot a pakli-
építő kategóriába sorolják, de valójában közelebb 
áll a „kézépítéshez”, hiszen a legtöbb pakliépítő já-
tékkal ellentétben a megszerzett lapok a kezünkbe 
kerülnek, és azokat rögtön fel is használhatjuk.

Szerepek
A játék lelkét a szereplapok és a rajtuk szereplő lapok alkotják.

 » Az építésszel mozgathatjuk kolonistáinkat, majd a mellettük 
lévő városokban építhetünk egy házat. A kolonistáink össze-
sen annyi lépést tehetnek, ahányan vannak, és nem várostól 
városig, hanem két várost összekötő útvonalról egy másik út-
vonalra mozognak. El lehet menni más játékosok kolonistái 
mellett, de megállni nem lehet ugyanazon az útvonalon. Az 
építkezéshez áruk és pénz kell – minél értékesebb a város fő 
árucikke, annál értékesebb áruk és annál több pénz. Lehet 
olyan városba is építkeznünk, ahol egy vagy több ellenfelünk-
nek már van háza, de ekkor annyiszor több pénzt kell fizet-
nünk, ahányadikként abban a városban építkezünk.

 » A szenátorral további 2 szereplapot tudunk szerezni. A vá-
lasztható szereplapok a táblán sorba vannak rendezve, és bal-
ról jobbra töltődnek. Egy lap vásárlásához a lapon és a lap 
alatt, a táblán található árukat is be kell fizetni. A lap alatti 
áruigény annál kevesebb, minél régebben van a lap a sorban. 
Vásárlás után a táblán maradt lapokat balra toljuk, és feltölt-
jük az üres helyeket a húzópakliból. A legtöbb így vásárolható 
lap azonos vagy nagyon hasonló a játék elején a kezünkben 
lévő lapokkal, de vannak eltérések és új lapok is.
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 » A prefektussal két akció közül választhatunk:
 › Egy provinciából begyűjtjük az adót az ottani legértékesebb áru for-
májában. Ekkor minden játékos az adott provincia városaiban találha-
tó házai után kap egy olyan árut, ami az adott város legfőbb árucikke. 
Ekkor a játéktábla provincialistájában a kiválasztott provincia melletti 
árujelölőt képpel lefelé fordítjuk, aminek a hátoldalán 1 vagy 2 sester-
tius látható. Fontos, hogy bármelyik provinciát kiértékelhetjük, nem 
csak azt, amelyikben van házunk.

 › Annyi sestertiust kapunk, amennyi a provincialistában korábban kép-
pel lefelé fordított árujelölőkön összesen látható. Ezután ezeket az 
árujelölőket ismét képpel felfelé fordítjuk, így minden tartományban 
újra elérhetővé válik a prefektus első akciója, aminek a segítségével 
árut lehet szerezni.

 » A kereskedővel egyrészt kapunk 3 sestertiust, valamint kereskedhetünk az előre meghatá-
rozott árakon. Egyetlen kikötés, hogy legfeljebb 2 típusú áruval kereskedhetünk, azaz vagy 
eladunk egyfajta árut, és veszünk 
egy másik fajtát; vagy kétfajta árut 
veszünk; vagy kétfajta árut adunk el. 
Ez egy elég komoly megkötés, mert 
sokszor lenne jó kétfajta nem annyira 
értékes áruból eladni, hogy egy érté-
kes harmadik fajtát vásároljunk, de 
erre nincs lehetőség. Az újonnan vá-
sárolt kereskedők annyiban térnek el 
az alappakliban található társaiktól, 
hogy kereskedés előtt nem 3, hanem 
5 sestertiust adnak.

 » A diplomatával lemásoljuk valamelyik ellenfelünk legutoljára kijátszott lapját. Megfelelő idő-
zítéssel használva mi is profitálhatunk pl. egy másik játékos több pénzt biztosító kereskedő-
jéből.

 » A tribunussal visszavehetjük a kezünkbe a korábban kijátszott lapjainkat. Pénzt is kapunk 
cserébe, annál többet, minél több lapot veszünk vissza. Emellett lehetőségünk van egy új ko-
lonistát indítani Rómából megfelelő alapanyagok megfizetésével. Ennek hatására a raktárunk 
kapacitása is növelhető.

 » A kolonista lapból nincs egy sem a kezünkben a játék elején, csak a szenátorral tudunk vásá-
rolni. Ezzel a lappal vagy egy új kolonistát tudunk indítani (mint a tribunussal), de bármelyik 
városból, ahol házunk van (nem úgy, mint a tribunussal); vagy pénzt kapunk a már a táblán 
lévő kolonistáink után.

 » A consul a szenátorhoz hasonló képességekkel bír, de a játék elején nincs egy sem a kezünk-
ben. Különlegessége, hogy csak 1 lapot tudunk vásárolni vele, viszont ehhez csak a lap költ-
ségét kell kifizetni, a lap alatt, a táblán található extra költséget nem. Nagyon hatékony tud 
lenni, ha a többi játékos előtt meg akarjuk szerezni a nemrég felbukkant, számunkra értékes 
lapot.

 » Az 5 specialista is csak a szenátorral vásárolható meg. Ezek mindegyike egy-egy árufajtához 
kötődik, és segítségükkel árut kapunk minden olyan városból, ahol házunk van, és az adott 
árufajta a legfőbb árucikk. Nagy előnye, hogy ilyenkor csak mi kapunk árut, az ugyanazon vá-
rosokban házzal rendelkező más játékosok nem.

A szereplapok nem csak akciókat, hanem győzelmi pontot is ad-
nak. Minden lap alján megtalálható egy római istenség neve, ami 
meghatározza, hogy a játék végén mi alapján ad nekünk pontot:

 » Vesta hiába volt a családi tűzhely istennője, a pénzt része-
síti előnyben.

 » Jupiter minden megépített házunk után ad győzelmi pon-
tot, bár a legértéktelenebb, téglát biztosító városok nem 
érdeklik.
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 » Saturnusnak azzal kedveskedhetünk, 
hogy minél több provinciába építünk 
házat.

 » Mercurius kegyeiért minél több fajta 
árucikket biztosító városban kell épít-
keznünk.

 » Mars, az utazók istene, a kolonistáink 
minél nagyobb számát részesíti előny-
ben.

 » Minerva a specialisták szereplapján ta-
lálható meg, és mindig az adott specia-
lista árucikkét biztosító városokba épí-
tett házainkért ad győzelmi pontot.

Értelemszerűen minél több lapunk van, an-
nál több győzelmi pontot kapunk, hiszen pl. 
minden egyes Saturnust ábrázoló lap annyi 
győzelmi pontot ad, ahány provinciában je-
len vagyunk. Emiatt a lapok megvásárlásának nem csak az a célja, hogy a megfelelő szerep akcióit minél 
többször tudjuk végrehajtani, hanem hogy az adott istenség miatt minél több pontot szerezzünk a játék 
végén. Persze a legjobb lenne csak a lapok vásárlására rámenni, de ehhez egyrészt árukat kell szerez-
nünk; másrészt mindenki kezében csak egy szenátor lap található, ami lapvásárlásra ad lehetőséget 
(bár a diplomata másolási képességével lehet trükközni); harmadrészt abban is fejlődnünk kell, ami 
alapján az egyes istenek győzelmi pontot biztosítanak.

A játék vége
A játék addig tart, amíg valaki megveszi az utolsó felcsapott szereplapot, vagy ha valaki megépíti az 

utolsó, 15. házát. Az utolsó szereplapot megvásárló játékos kap egy Concordia lapot is, ami 7 győzelmi 
pontot biztosít neki. Többen ezt elég soknak tartják, és bizony nem egyszer előfordult már, hogy valaki 
ezzel a 7 ponttal nyert. Van, aki azt kifogásolja, hogy a játék azonnal véget ér, ha valamelyik fenti ese-
mény bekövetkezik, és így előfordulhat, hogy nem minden játékos hajthat végre azonos számú akciót a 
játék során. Akiket ez zavar, nyugodtan játszhatnak úgy, hogy a lapok vagy egy játékos házainak elfogy-
tával az adott forduló még végigmegy.

Vélemény
A mechanika egyszerű, de egy nagyon összetett stratégiai játékról van szó. A legnagyobb feladat meg-

találni az egyensúlyt a győzelmi pontot biztosító lapok vásárlása és a győzelmi pontok számolásának 
alapjául szolgáló akciók között. Az is jó stratégia, hogy valaki csak egy vagy két istenségre és a neki 
fontos dolgokra megy rá – de ilyenkor fennáll a veszélye, hogy az ellenfeleink csak azért vesznek meg 
egy lapot, mert tudják, hogy nekünk nagyon sokat érne. Játék közben nehéz megbecsülni, hogy ki áll a 
legjobban, így a királycsinálás nem jellemző. Gyakran érik meglepetések a játékosokat, hogy egy olyan 
játékos nyer, akiről nem is gondolták volna, hogy jól áll. Az is jellemző, hogy valaki az utolsó néhány 
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fordulóban egy-két jól megválasztott épít-
kezéssel nagyon sok pontot zsebel be.
A játék nagyon szép és jó minőségű. 

Egyetlen hátránya, hogy a szereplapok ké-
pességeinek leírása miatt nyelvfüggő. A já-
téktábla kétoldalas, így a játékosok számá-
tól függően vagy a teljes Római Birodalom, 
vagy csak Itália területén játszhatunk.
Szerintem a játék különlegessége, nép-

szerűségének és a Kennerspiel des Jahres 
díjra jelölésének oka, hogy több erős me-
chanizmust (szerepválasztás; pakli-, illetve 
„kézépítés”; gazdálkodás; területfoglalás) 
hoztak össze úgy, hogy egy szórakoztató és 
kihívásokkal teli egységet alkotnak. 

Sajnos a nevezése ellenére nem ez a játék vitte el az 
idei Kennerspiel des Jahres díjat, de ennek ellenére 
minden gamer számára kötelezően kipróbálandó da-
rab.

Eraman
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